
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150. DOPIS ČLENŮM SPMP  listopad 2016 

2 

 

OBSAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopis členům SPMP 
Registrace MK ČR E 13471 
Vydává: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
Ilustrace © ZONER software 
Redakční rada: Eva Frančeová, Ing. Eva Blahová, Mgr. Bohumila Juranková 
Kontakt: Eva Frančeová, email: spmppraha-zapad@email.cz, tel.: 604 908 837 
Kontaktní adresa: SPMP ČR p.s. Praha – západ, Kodymova 2525/2, 158 00 Praha 5 
 
Sazba a tisk: Tiskárna Fabián, Božanovská 2249/22, Praha 9, ww.fabiantisk.cz 
Náklad: 320 ks 
 
Dopis členům SPMP číslo 151 
Termín vydání duben 2017 / Příjem příspěvků do 15. března 2017 

Obsah        2 
Úvodem – z redakce Dopisu     3 
Paní Blanka Hasáková a SPMP     4 
Informace SPMP ČR      5 
Informace SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever   6 
Informace SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih    7 
Informace SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 10 
Sport      14 
Turistický klub SEMTAM    18 
Výlety      18 
Kultura      20 
Soutěže      21 
Tvořivé dílny     21 
Od našich členů     22 
Poděkování sponzorům    23 
Pobyty      24 
Formuláře přihlášek    29 
 

 



150. DOPIS ČLENŮM SPMP  listopad 2016 

3 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobrý den, 
 

dnes se vám dostává do rukou již 150. číslo oblíbeného 
periodika Dopis členům SPMP. Je to již dlouhá doba, kdy ho ve 

svých poštovních schránkách nalézáte a jistě ho i nadále budete 
nacházet. Snažíme se stále zkvalitňovat jeho obsah, ale záleží 

také na vás – jak bude obsah vypadat. Nebojte se napsat na 
adresu redakce nebo předejte svůj napsaný text předsedům 

pobočných spolků.  
 

Pokud někdo z vás neobdržel poštou „Dopis členům SPMP“ a je 
členem spolku, kde splnil členskou povinnost – včasné zaplacení 

členského příspěvku, doporučujeme se s dotazem obrátit na 
redakci „Dopisu“ (spmppraha-zapad@email.cz) nebo na 

předsedy jednotlivých pražských pobočných spolků. 
Aktualizovaný adresář pro rozesílání „Dopisu“ je vždy předán od 
předsedů pražských pobočných spolků jako příloha objednávky 

připravovaného „Dopisu“ k vydání. 
 

Pobočné spolky  
SPMP ČR Praha – jih, Praha – sever, Praha – západ,  

které vznikly, pokračují ve svém poslání a v organizaci velmi 
pestrých aktivit. Rok 2016 potvrdil, že zánik Krajské 

organizace SPMP Praha neovlivnil práci aktivních členů pro 
vás. Nové pobočné spolky ukázaly, že dokáží pracovat 

s velkým nasazením. Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na úspěšné realizaci aktivit v roce 2016.    

 
 

Do nového roku 2017 přejeme nejen příjemné čtení 
Dopisu členům SPMP, ale i mnoho zajímavých aktivit, 

do kterých se jistě rádi opět zapojíte. 
Přejeme vám klidné Vánoce  

a spokojený nový rok s mnoha dny plné pohody. 
. 

Za redakční radu 
Eva Frančeová 
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Paní Blanka Hasáková a SPMP 
 
Paní Blanka Hasáková stála v samých začátcích „Sdružení rodičů a přátel mentálně 
postižených“ – SPMP. To původně znamenala dodnes zachovaná zkratka naší 
společnosti. Spolu s paní B. Gürtlerovou, dr. A. Týmalovou, ing. Ž. Procházkou, 
MUDr. J. Kvapilíkem, ing. J. Havlíčkem a dalšími podnikali první akce směřující k 
společnému cíli: Udělat něco dobrého pro lidi (tehdy většinou ještě děti) s postižením 
a stmelit jejich rodiče, kteří se do té doby osamoceně potýkali se svými problémy. 
Své organizační schopnosti uplatnila především po roce 1989, kdy se otevíraly nové 
možnosti. Kromě aktivit pořádaných v Praze vynikla především v zajišťování 
pobytových akcí, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Mnozí ještě pamatují na 
zájezdy do Italie, kdy v autobusu kromě dětí a „asistentů“ z řad rodičů, se vezly 
zásoby na celý pobyt, neboť dospělí vařili, popřípadě prali a zároveň i zajišťovali 
smysluplnou náplň pro děti. Později jako předsedkyně pražské organizace se 
podílela i na setkáních se spřátelenými organizacemi v jiných zemích. Ještě letos 
vedla zahraniční pobyt se skupinovou asistencí. 
Všechno ale jednou končí. Ani ta největší energie není nevyčerpatelná. Paní Blanka 
teď předává štafetu těm mladším a nám nezbývá než ji poděkovat za mnoholetou 
práci v SPMP a popřát jí, aby ve zdraví prožívala další léta v kruhu své rodiny, i když 
věříme, že i nadále se s ní budeme setkávat při různých příležitostech jako s řadovou 
členkou naší organizace. 

Za SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih Bohuna Juranková 
 

K velmi pěkně napsanému poděkování paní Jurankovou se připojují také za pobočný 

spolek SPMP ČR Praha – západ Eva Frančeová.a za pobočný spolek SPMP ČR 

Praha – sever Vlasta Pospíšilová. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Zahraniční pobyt  – reprodukce ze Zprávy o činnosti 2003 
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SPMP ČR zapsaný spolek 
IČ: 00443093 
Adresa: Karlínské nám. 59/12, 186 03 Praha 8 – Karlín 
Webová stránka: www.spmpcr.cz 
Telefon: 221 890 415 
E-mail: spmp@seznam.cz 
Doporučujeme sledovat krásně zpracované webové 
stránky SPMP ČR z. s., kde najdete spoustu užitečných 
informací. www.spmpcr.cz 

 

PORADENSKÉ CENTRUM V KARLÍNĚ 

- je určeno pro členy i nečleny SPMP zdarma, 

- kontakt a informace na webových stránkách SPMP ČR z.s., 
- přivítá sdílení osobních zkušeností s novými nástroji NOZ (nový občanský 

zákoník) v běžném životě, Vaše příběhy, 
- uvítá poskytnutí již obdržených „dobrých“ rozsudků, kde byly uplatněny nové 

nástroje NOZ a které by mohly posloužit jako precedens a argument při 
soudních jednáních u dalších případů (vše samozřejmě anonymně). 

www.spmpcr.cz 

 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE EUROPE IN ACTION 2017 

XIV. NÁRODNÍ KONFERENCE V PRAZE 

Motto: Zdraví, láska a přátelství jako předpoklad naplněného života 
 
- termín konání 1. 6. - 3. 6. 2017, 

- konferenční poplatek na EiA 2017 – 3 dny: 
3 500 Kč, 1 500 Kč  pro členy SPMP ČR, 1 000 Kč pro účastníky s mentálním 
postižením, (pokud se delegát NK účastní i konference EiA 2017, hradí pouze 
konferenční poplatek EiA pro členy SPMP ČR), 

- další informace budou postupně zveřejňovány na webu spmpcr.cz, 
www.europeinaction.org, 

- předsedům pobočných spolků bude zaslán dopis-metodický pokyn pro NK. 

 
XIV. Národní konference v sobotu 3.6.2017 (není volební) 

následuje po mezinárodní konferenci Europe in Action 2017 

- Delegáty na Národní konferenci si zvolí jednotlivé pobočné spolky na členských 
schůzích, Volební klíč: členská schůze pobočného spolku volí na každých 100 
členů (započatých) 1 delegáta (např. 37 členů – 1 delegát, 148 členů – 2 

delegáti). Právnická osoba se počítá jako 1 člen: 
- přihlášky bude možné poslat až v lednu, 

- výše konferenčního poplatku na Národní konferenci činí Kč 500. Tento poplatek 
bude možné uhradit pouze bezhotovostně (bankovním převodem) na základě 
vystavené faktury. Rodinný příslušník s MP se může zúčastnit NK jako host, 
konferenční poplatek je stejný jako pro delegáta. Během NK nebude 
organizován paralelní program ani asistence pro rodinné příslušníky s MP. 
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Vážení členové, 
3.10.2016 proběhla členská schůze spolku za účasti 25 členů. 
Program:  1. Zprávy z republikového výboru dle Dopisu členům 

2. Diskuse k reorganizaci vedení spolku 
3. Využití sídla v Ječné 
4. Členské příspěvky, dotace 
5. Zajištění nasmlouvaných akcí 
6. Diskuse - různé 

Nedošlo k avizované volbě nového předsedy, protože nikdo nekandidoval. Zamyslete 
se jak dále pokračovat, když z funkce odcházím. 
Je nutné si ověřit, zda máte vyplněný nový evidenční list. 
Pro rok 2016 se podařilo sehnat granty a dotace na akce ve výši 208 000 Kč, pro rok 
2017 je požádáno o dotace přes RV SPMP Karlín na pobytové a docházkové akce. 
Podle programu bude zápis na našich webových stránkách. 
Členskou schůzi ke schválení programu, rozpočtu na rok 2017 a odsouhlasení 
hospodaření v roce 2016, svoláváme na pondělí 16. ledna od 17 hodin, v Ječné 11. 

Přeji všem spokojené Vánoce a veselý krok do roku 2017.  
 Vlasta Pospíšilová 

 
Vážení přátelé, 
v uplynulém čtvrtletí proběhly dokonce dvě členské schůze, které vyvolala zpráva 
dosavadní předsedkyně paní Vlasty Pospíšilové, v tom smyslu, že hodlá vykonávání 
své funkce ukončit. 
V této souvislosti se na Vás všechny, členy spolku Praha-sever, obracím s výzvou, 
hledejte obětavé lidi a nabídněte svou práci našemu spolku. Pokud mezi sebou 

nenajdeme nikoho, spolek může i zaniknout. Zakládali jsme spolek ve prospěch 
našich dětí a stále ještě zbývá veliký kus práce, abychom mohli být s budoucností 
našich dětí spokojeni. 

Všem přeji příjemné vánoční svátky a hodně elánu do práce v roce 
2017. 

Srdečně Vás zdraví Eva Bláhová 

 
   

Se smutkem v duši sdělujeme, že nás po krátké nemoci opustila naše členka 
paní Anna Rajnochová ve věku 84 let. Její syn, Jaroušek Lukáč, kterého znáte z 

našich pobytu je dále v zařízení Střediska sociálních služeb. Praha 4, ul. Murgašova.  

   

SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
IČ: 04066103 
Bankovní účet: 2100897440/2010 
Adresa: Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2 
Webová stránka: www.spmp-praha-sever.cz 
Email: spmp.praha@volny.cz 
Vlasta Pospíšilová, předsedkyně spolku 

Telefon: 222 250 603, mobil: 602 677 653 
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Informace pro členy SPMP ČR pobočného spolku Praha - jih 

Pro setkávání, placení příspěvků, přihlášení na akce a konzultace máme k dispozici 
kancelář v Karlíně, kde má sídlo republikový orgán SPMP ČR a kde také máme k 
dispozici poradnu. Tuto kancelář máme pronajatou společně s pobočným spolkem 
Praha - západ, vždy ve čtvrtek, jednou za čtrnáct dní. Kancelář najdete ve třetím 
patře (výtah), na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Stanice tramvaje 
Karlínské náměstí. 
Konzultační hodiny:  8. 12. 2016, 12.1. 2017, 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 
20.4., 4.5., 18.5., 15.6. od 10 do 12 hodin  

V případě potřeby si můžete osobně sjednat schůzku telefonicky u každé 
předsedkyně spolku mimo uvedené hodiny.     
 

Máme nové webové stránky 

http://www.spmppraha-jih.cz/ - zadejte celou adresu nebo se na naše stránku můžete 
přihlásit přes webové stánky SPMP ČR v sekci kontakty a na mapce kliknete na 

Prahu.  Najdete tady informace o akcích, informace o našem spolku a fotogalerii. 
Prosím o trpělivost, stránky stále upravujeme. 
 

Placení příspěvků bankovním převodem: jako variabilní symbol uvádějte 

členské číslo popřípadě jméno člena. Toto číslo je uváděné na obale každého dopisu 
členům. Pokud své číslo neznáte, volejte, dozvíte se ho.                                                                                                  
Děkujeme všem, kteří se zaregistrovali u našeho spolku a vyplnili přihlášku. Kdo ještě 
neměl čas, tak si přihlášku vyžádejte a vyplňte. 
 
 

DŮLEŽITÉ ! ! ! - členská schůze SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 

Nepřehlédněte a napište si do svých kalendářů datum 17. 12. 2016 v 17 hodin v 

zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. 

Stanice tramvaje Karlínské náměstí. Svoláváme členskou schůzku pobočného 

SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
IČ: 04069811 
Transparentní účet: 2300866657/2010 
Poštovní adresa: Levského 3209/7, 143 00 Praha 4 
Webová stránka: http://www.spmppraha-jih.cz 
Email: spmp.praha-jih@seznam.cz nebo 

spmp.praha4@seznam.cz 
Dana Lacinová, předsedkyně spolku 

Telefon: 606 511 304, v pracovní dny 17 - 20 hodin 
Jana Čajková,  místopředsedkyně, telefon: 602 332 828  
Zuzana Bláhová, místopředsedkyně a vedoucí SK    Slavoj 

SPMP Praha – jih, telefon: 732 988 250 
Konzultační setkání: dle rozpisu níže, Karlínské nám. 58/12, 
3. patro, Praha 8 – Karlín nebo po telefonické domluvě. 
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spolku Praha - jih. Před touto schůzí bude probíhat soutěž puzzle a budeme mít 

předvánoční posezení, tak se můžete zúčastnit všech akcí najednou. Vánoční 

pohoštění bude připraveno i na naší členskou schůzku a každý dostane malý dárek.  

 

Program schůze 

1. Seznámení se s hospodařením v roce 2016 

2. Schválení rozpočtu na rok 2017 

3. Schválení účelového využití členských příspěvků 

4. Schválení hospodaření s finančními prostředky na účtu FIO banky 

5. Volba delegátů na Národní konferenci SPMP ČR, která se bude konat 

v červnu 2017 

 

Tímto děkujeme všem za aktivní přístup, za zájem o dění v našem spolku. Za výbor  

Dana Lacinová, Zuzana Bláhová, Jana Čajková 

 

 

Svépomocná skupina rodičů a přátel lidí s mentálním postižení. 

Dne 22. 10. 2016 jsme založili Svépomocnou skupinu. Setkání bylo velmi příjemné, 

povídali jsme si o našich starostech a sdíleli jsme navzájem naše zkušenosti. Měli 

jsme připravené občerstvení, za to díky Janě Čajkové. V naší skupině je deset 

maminek a jeden tatínek. Všichni jsme se shodli, že se nebojíme navštěvovat různé 

instituce, aby o nás věděly. Jsme skupina otevřená. Máte pocit, že se nevyznáte v 

novém občanském zákoníku, máte problém využít nové nástroje, které nám nabízí 

pro naše lidi s postižením? Nevíte, co je pro nás nejlepší a nejvhodnější řešení v 

otázce svéprávnosti našeho dítěte? Trápí Vás otázky ohledně budoucnosti nás 

rodičů i našich potomků s postižením? Přijďte mezi nás. Máme připravený program 

pro setkávání se s právníky a možnost se zeptat na otázky, které nás tolik trápí a 

současně velmi zajímají. Odborný dohled zajišťuje psycholožka Xenie Dočkálková. 

Tento program je poskytován zdarma, v rámci naší Svépomocné skupiny. V době 

konání rodičovské skupiny probíhá program pro naše děti. Pokud se k nám budete 

chtít přidat, zavolejte mi. Koordinátorka skupiny Dana Lacinová tel.: 606 511 304 

 

Důležité upozornění! ! ! 

Dotované pobyty se skupinovou asistencí v tuzemsku tento rok nebudeme 

pořádat. Rozhodli jsme se tak pro moje a synovy zdravotní komplikace. Jako 

náhradu nabízíme níže uvedené pobyty. Jeden pobyt je dotovaný pro rodiče 

nebo příbuzné s dětmi - Stará Živohošť, který povedu já. Druhý je pro osoby s 

mentálním postižením bez rodičů se skupinovou  asistencí na horách v Lenoře 

a třetí, také se skupinovou asistencí (tj. bez rodičů) -  Chorvatsko Pakoštane, 

které povede Jitka Procházková. Omlouvám se a doufám, že se moje situace 

ustálí a půjde vše jako dříve. Dana Lacinová 
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Pobyt 2016  - důležité vycházky v přírodě Pobyt 2016 - Tanvald 

  

Zimní pobyt  - závody na sněžnicích 22.10.2016 Svépomocná skupina rodičů… 

 

 

Všem Vám přejeme klidné a pohodové Vánoce a pevné zdraví v celém 

příštím roce. Těším se na setkání s Vámi a jsme stále s Vámi  

Dana Lacinová, Jana Čajková, Zuzana Bláhová za výbor 

a Bohuna Juranková za redakční radu. 
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INFORMACE 

 
Pomalu přichází konec roku 2016. Náš spolek se snažil v tomto roce 

připravit zajímavý program obsahující tvořivé dílny, výlety, soutěže a ve spolupráci 
s pobočným spolkem Praha – jih „Mikulášskou na Barče“. S tímto pobočným spolkem 
realizujeme i pravidelné konzultační hodiny v Karlíně.  

Dostali jsme vstupenky na muzikál „Adéla ještě nevečeřela“, všechny 
vstupenky byly rozdány. Mrzí nás, že některá místa zůstala při představení prázdná. 

 
 Toto poslední číslo v tomto roce již neobdrží členové pobočného spolku 
Praha – západ, kteří nezaplatili členský příspěvek na rok 2016. Nemohou proto 
využívat výhody člena SPMP ČR. Pokud chtějí svou členskou povinnost do konce 
roku ještě splnit – kontaktujte mě na mobilu 604 908 837 (17 – 20 hodin) nebo napište 
na e-mail spmpraha-zapad@email.cz. 

Za výbor pobočného spolku Eva Frančeová 
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2017 
 
Vážení členové, příspěvky na rok 2017 můžete osobně zaplatit při konzultačních 
hodinách v Karlíně nebo můžete platit převodem na účet našeho spolku u FIO 

banky: 5556055560/2010 
variabilní symbol: 2017 
poznámka: jméno člena 

Včasnou platbou můžete využívat výhody člena SPMP již od začátku roku 2017. 
Za výbor pobočného spolku Eva Frančeová 

 
KONZULTAČNÍ HODINY 

Pro setkávání, placení příspěvků, přihlášení na akce a konzultace máme k dispozici 
kancelář v Karlíně, kde má sídlo republikový orgán SPMP ČR a kde také máme k 
dispozici Poradenské centrum. Kancelář máme pronajatou společně s pobočným 
spolkem Praha - jih, vždy ve čtvrtek, jednou za čtrnáct dní. V případě potřeby si 

SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
IČ: 71172149 
Transparentní účet: 5556055560/2010 
Poštovní adresa: Kodymova 525/2, 158 00 Praha 5 
Webová stránka: www.spmppraha-zapad.cz 
Email: spmppraha-zapad@email.cz  
Eva Frančeová, předsedkyně spolku 

Telefon: 604  908  837 – v pracovní dny 17 - 21 hodin 
Renata Kalcovská, místopředsedkyně, tel.: 731  561  034  
Hana Okálová, místopředsedkyně a vedoucí SK  

Plaváček SPMP Praha – západ,  telefon: 733  711  983 
Konzultační setkání ve spolupráci s pobočným spolkem 
SPMP ČR Praha – jih na adrese: SPMP ČR, Karlínské 

nám. 58/12, 3. patro, Praha 8 – Karlín.  



150. DOPIS ČLENŮM SPMP  listopad 2016 

11 

 

můžete sjednat osobní schůzku telefonicky u každé předsedkyně spolku mimo 
uvedené hodiny.     
Datum: 8. prosince 2016, 12. ledna 2017, 26. ledna 2017, 9. února 2017, 23. února 
2017, 9. března 2017, 23. března 2017, 6. dubna 2017, 20. dubna 2017, 4. května 
2017, 18. května 2017, 15. června 2017  
Čas: od 9.30 do 10.30 hodin, do 12 hodin poskytne informace p.s. Praha - jih 
Místo: Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 8 – Karlín  
Doprava: stanice tramvaje Karlínské náměstí 

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha - západ  
 

SOUTĚŽE – VÝHERCI 
 
Pobočný spolek Praha – západ vyhlásil v minulém čísle 3 soutěže pro členy spolku, 
nyní přinášíme jména oceněných. Ceny budou předány na Mikulášské na Barče 
2.12.2016. 
 

FOTO 2016 – fotografická soutěž 
Téma soutěže: NECHME JE ŽÍT, RŮST 
Fotografie měly zachytit zajímavou faunu a flóru kolem nás v České 
republice. Fotografie se posílaly na téma: Fauna a Flóra.  
Ocenění za fotografie získávají: Filip Juřenčák a Michaela Bláhová 

 
Znáte odpovědi, soutěž pro členy SPMP ČR 
Napište jméno města, kde je nejstarší zoo v České republice. Liberec 
1. V kterém roce byla založena nejstarší zoo u nás? 9. září 1919 ze zookoutku, 

jenž založili v roce 1904 v Lidových sadech členové ornitologického 
spolku jako veřejnou voliéru. 

2. Jaké výročí slaví v letošním roce Zoo Plzeň? 90 let od založení 
3. Do kterých zoo v České republice pojedete se podívat na gorily? Zoo Praha, 

Zoo Dvůr Králové nad Labem 
4. V které zoo žije Ňuňák a Ňuninka?Kdo to je? Zoo Ústí nad Labem, orangutani 
5. Které zvíře má ve znaku Zoo Děčín? Medvěda 
6. V které zoo můžete krmit rejnoky? Zoo Zlín 
Výherci:  Dana Lacinová a Mirek Lacina, Michaela Bláhová a Zuzana Bláhová 

 

OMALOVÁNKA PRO VÁS.  
Ocenění za zaslané práce získávají:  
Mirek Lacina, obrázek vpravo 
Michaela Bláhová, Filip Bláha  

 

Všem účastníkům děkujeme a oceněným gratulujeme. 

Sledujte Dopis členům SPMP a také vy můžete vyhrát 

zajímavé ceny. 

Za organizátora soutěže 

SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ Eva Frančeová. 
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Filip Juřenčák 

  

 
Michaela Bláhová  

 

 
Michaela Bláhová  

 

FOTO 2016 – fotografická soutěž, téma soutěže: Nechme je žít, růst 
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PŘIPRAVUJEME / SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ  

 
 
S FOTOAPARÁTEM ZA POZNÁNÍM 
Výlety nejen s fotoaparátem, sledujte naše webové stránky 

www.spmppraha-zapad.cz  

 

MAYDAY Zoo Plzeň a MAYDAY Zoo Praha 

Také v roce 2017 se chceme zapojit a pomoci přírodě kolem 

nás. Pravděpodobné termíny jsou 1. května 2017 a 8. května 

2017. Pokud budete mít zájem při realizaci akce pomoci, 

informace Vám poskytne organizátor naší účasti:  

organizátor: Eva Frančeová, SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ 

 

 

 
Písek 2016 – Švejkova padesátka  

 
Slatiňany 2016 – Dámský jezdecký den  

 
Některé výlety pořádané pobočným spolkem SPMP ČR Praha - západ 
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V roce 2017 čekají naše sportovce další soutěže, kterých 
mají šanci se zúčastnit. Na celorepublikové úrovni 
proběhnou tyto soutěže: v polovině ledna zimní hry ČHSO v 
lyžařských disciplínách, na přelomu ledna a února plavecké 
závody, v květnu atletické soutěže v Brně, v červnu soutěže 
v bocce a přehazované a v listopadu turnaj ve stolním tenisu. 
Naše kluby pořádají soutěže v rámci Prahy a středočeského 
kraje, vyjíždějí i na turnaje do jiných regionů. Jistě si vyberete 
a zúčastníte se některé akce nebo soutěže. Není důležité 

vyhrát, ale zúčastnit se a prožít tu nádhernou sportovní atmosféru se svými přáteli. 
Všechny naše sportovní kluby jsou členy Českého hnutí speciálních olympiád 
(ČHSO), které je oficiálním akreditovaným národním programem Special olympicas 
(http://www.specialolympics.cz). 
 

 

SK Slavoj a SK Šemík SPMP Praha - jih  

Zdravím všechny sportovce a příznivce SK Slavoj a SK 
Šemík SPMP Praha - jih.  
V létě jsme vyjeli na již 6. letní sportovně-rehabilitační 
soustředění sportovců z našich klubů. Proběhlo na přání 
účastníků opět v Harrachově, tradičně jsme si vyzkoušeli 

různé atletické disciplíny, hráli přehazovanou, stolní tenis, koupali se a chodili na 
procházky. Vyjeli jsme na poznávací výlet do Lučan nad Nisou a Smržovky, užili si 
sbírání borůvek i houbaření. Líbila se nám ukázka výcviku dravých ptáků při 

„Dřevosochání“, které v den našeho 
příjezdu v Harrachově končilo.  
V září jsme mimo pravidelné tréninky 
zahájili činnost účastí tří sportovců na 
Atletickém trojboji v Jindřichově Hradci. 
Je to velká sportovní událost pro celý 
Jindřichohradecký okres. Kategorie od 
nejmenších předškoláků – atletické 
naděje, až po veterány. Jedna 
z kategorií jsou handicapovaní 
sportovci. Aleš si domů přivezl zlatou a 
Blanka bronzovou medaili, Míša byla 
čtvrtá. Nevynechali jsme procházku 
krásným městem, nakoukli do zámku a 
večer jsme využili na trénink bowlingu. 
Fontána u Floriána nezklamala, opět 
nás potěšila krásná hudba i barevně 
nasvícená hra padající vody. Další den 
jsme popojeli do Tábora a prošli si 
historické centrum. Ale jeden den 
nestačí, toto město určitě stojí za delší 
výlet.  

           Jindřichův Hradec – září 2016 
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V říjnu vyjelo 17 členů našeho SK opět do Jindřichova Hradce, tentokrát na turnaj ve 
stolním tenisu. První den po příjezdu jsme navštívili Dům gobelínů a po prohlídce si 
všichni vyzkoušeli tkaní na stavu. Večer si všichni rádi zahráli bowling. Druhý den 
jsme zabojovali na turnaji. Po zápasech jsme si prošli zámek a město. A protože jsme 
ještě měli sílu, večer jsme byli znovu na bowlingu a vyzkoušeli si šipky a kulečník. 
Další den nám nepřálo počasí, a proto jsme celé dopoledne byli 
v Jindřichohradeckém muzeu. A bylo co obdivovat, nejen Krýzovy jesličky, mají 
dalších 14 expozic. Pak již byl čas k návratu do Prahy. Domů jsme přivezli 6 zlatých, 
4 stříbrné a 4 bronzové medaile.  

 

Jindřichův Hradec – říjen 2016 
 

V listopadu se chystáme na republikovou soutěž ve stolním tenisu ve Dvoře Králové 
nad Labem a v prosinci uspořádáme 15. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu 
jednotlivců. Již se těšíme na lednové setkání s kamarády na republikových závodech 
v zimních sportech. Na únor plánujeme pobyt na horách, trénink pohybu na 
sněžnicích. Od března začneme hrát již 12. ročník Turnaje družstev ve stolním tenisu. 
Škoda, že jsme nedostali včas informaci o turnaji ve stolním tenisu, který se koná v 
Praze 14 - Hloubětíně na jaře a na podzim, jistě by se rádi někteří sportovci z našeho 
klubu zúčastnili. 
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 Tréninky v příštím roce začínají v Holešovicích 5. ledna 2017 a pokračují 
každý čtvrtek mezi 14 až 17 hodinou ve dvou skupinách (vedou paní 
Lázničková a paní Rimbalová). 

 Na Topolce, v tělocvičně JÚ začínáme 8. 1. 2017, potom každých 14 dní, od 
14 do 17 hodin.  

 
Vzhledem k tomu, že to přes opakované vysvětlení ještě není všem jasné, 
upozorňuji, že přes změny v řízení KO SPMP Praha a dělení pražské organizace 
na tři části, se pro naše sportovce nic nemění!!! Mohou být členy kteréhokoliv 

pražského spolku, i když SK Slavoj a SK Šemík budou pracovat pod SPMP Praha - 
jih. Jsem ráda, že naši sportovci vždy bojují fair play. 

 
Přeji krásné a klidné prožití Vánoc a vstup do příštího roku „pravou nohou“. 
Těším se na naše setkávání nejen na trénincích, ale i při dalších aktivitách 
organizovaných pobočnými spolky v Praze. Děkuji všem příznivcům za 
jakoukoliv pomoc, ať pracují jako trenéři, nebo jako rozhodčí, případně nám 
pomáhají jinak. 

Zuzana Bláhová, vedoucí SK Slavoj SPMP Praha - jih  
 
 
 

Sportovní klub Plavci SPMP Praha – sever 
 
 od 3. ledna 2017 pokračujeme na Výstavišti vždy od 

15.30 – 16.30 hod,  

 na Slávii 7. ledna 2017 od 14.45 hodin. Vybíráme 

klubový příspěvek 500 Kč. 

 Plavecké závody ČHSO jsou plánované na jaro do 
Plzně, přesný termín bude oznámen. 

 
16. 12. 2016 lovíme vánoční kapříky na Slávii, přijďte 
všichni!!!!! 

 
Přeji všem plavcům krásné, bohaté a spokojené 
Vánoce a veselá tempa v roce 2017 

Pospíšilová Vlasta – vedoucí klubu 
 

 
 
 

 
Sportovní klub Běžci Běchovice SPMP Praha – sever   
 
Aktuální informace naleznete v Dopise členům SPMP číslo 151. 

Hana Kratochvílová, zástupce a trenér klubu 
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Sportovní klub Plaváček SPMP Praha – západ 
 
20. prosince 2016 Vánoční plavání od 16 hodin, srdečně 

zve Hana Okálová. 
 
Od 3. ledna 2017 pokračuje každé úterý v 16 hodin 
pravidelné plavání v bazénu Tyršův  dům, Praha 1. 

 

PŘIPRAVUJEME 
18. dubna 2017 Velikonoční vajíčko – jarní soutěž v plavání 
27. června 2017 Letní překvapení – plavecká soutěž při posledním plaváním před 

červencem a srpnem   

O kapří šupinku, plavecká soutěž – září 2016 
 

.Klidné Vánoce a pohodový nový rok 2017 
přeje za Sportovní klub Plaváček SPMP Praha - západ Hana Okálová  

 
 
Zájemci o plavání se obraťte na vedoucí sportovního klubu Hanu Okálovou, telefon: 
733 711 983, email: H.Okalova@seznam.cz. Informace také na webu 
www.skplavacek.cz. 
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TURISTICKÝ KLUB SEMTAM PRAHA - JIH   

2. výlet na středověkou tvrz v Dřevčicích 

 

V sobotu 8.10. 2016 jsme již podruhé navštívili středověkou 

tvrz v Dřevčicích. Počasí bylo již podzimní, takže všechny 

aktivity probíhaly uvnitř v teple. Akce se zúčastnilo 22 členů, 

všichni si mohli vyzkoušet svůj postřeh, zručnost a 

schopnosti při netradičních hrách ze středověku, jako bylo 

cvrnkání kuliček, hod na koš, kuželky, házení kroužků, střelba z kuše na rytíře apod. 

Všichni soutěžící byli odměněni kartičkami a krásnými obrázky. Na středověkém 

hodovním stole nechyběl výborný oběd. Moc děkujeme panu Ženíškovi, jeho rodině 

a kolegům, kteří pro nás program připravili a celou dobu se o nás vzorně starali. A 

protože se nám tam všem moc líbilo, tak na jaře určitě pojedeme znovu směr 

středověk. 

za TK SEMTAM  Jana Čajková, SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih 

 

 

 

Pobočné spolky pro Vás připravují zajímavé výlety nebo jen 

vycházky Prahou na zajímavá místa. Společně si 

rozšiřujeme své znalosti, s přáteli prožijeme krásné chvíle a 

občas si i zasoutěžíme. Nebojte se vydat s námi za 

poznáním… 

 

 

31. prosince 2016 Chytání zlaté rybky v Zoo Plzeň 

 

Každoročně se účastníme rozloučení se starým rokem v Zoo 

Plzeň, kde si i zasoutěžíme. Doprava: autobusem Studentagency. 

Odjezd v 8 hodin, návrat do 16 hodin. Jízdné: ZTP/P + doprovod 

50 Kč, Vstupné: ZTP/P 45 kč + doprovod zdarma  

Kontakt na organizátora: tel. 604 908 837 (17 – 21 hodin, email: spmppraha-

zapad@email.cz 

organizátor: Eva Frančeová, SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ 

 

28. ledna 2017 Nejen za perníkem do Pardubic 

 

Navštívíme Východočeské muzeum v  Pardubicích, které sídlí v pardubickém zámku. 
Prohlédneme si velmi krásné stálé výstavy, ale určitě nás zaujmou krátkodobé 
výstavy např. ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH - výstava představuje 
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mistrovské repliky českých korunovačních klenotů a další exponáty vztahující se k 
životu a vládě Karla IV. 
SLUNOVRAT – VÁNOCE – HROMNICE výstava o tradicích na přelomu roku. 
Období, kdy jeden kalendářní rok končí a druhý začíná prožíváme každý po svém.  
Doprava: vlakem Regiojet. Odjezd v 7:46 hodin, návrat do 18 hodin. Jízdné: ZTP/P 

+ doprovod 70 Kč,  Vstupné: 15 – 140 Kč dle jednotlivých expozic 

Kontakt na organizátora: tel. 604 908 837 (17 – 21 hodin),  

organizátor: Eva Frančeová, SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ 

 

18. března 2017 Za jarem v Praze  
 

Vydejte se s námi za neznámým cílem. Projdeme se, 

svezeme se a cíl nás překvapí. 

Sraz v 9 hodin, návrat do 17 hodin. Zájemcům informace 

poskytne organizátor: tel. 604 908 837 (17 – 21 hodin), email: 

spmppraha-zapad@email.cz. 

organizátor: Eva Frančeová, SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

 

8. září 2017 Otáčivé hlediště v Českém Krumlově 
 

Plánujeme návštěvu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Máme připravený 

termín v pátek 8. 9. 2017 od 20 hodin a bude se hrát Pták ohnivák a lišák Zorro. Je 

to pohádkově laděný příběh o tom, jak se z královských zahrad ztrácejí zlatá jablka. 

Kdo dokáže chytit zloděje? Královna Isabela je na všechno sama, na své syny se 

nemůže spolehnout. Jedinou nadějí tak zůstává legendární lišák Zorro. Pokud se 

chcete dozvědět, jak příběh dopadne, pojeďte s námi. Ubytovaní budeme v penzionu. 

V tomto penzionu budeme mít i snídani. Jinak v pátek si jídlo musí každý zařídit sám. 

Bližší informace podám přihlášeným. Pojedeme linkovým autobusem Student 

Agency, jízdenky můžeme koupit individuálně nebo hromadně. Jízdenka na ZTP/P 

stojí jedna cesta 50 Kč pro osobu s postižením + doprovod, bez průkazky 200 Kč. 

Cena pro člena SPMP ČR: 900 Kč na osobu 

Cena pro ostatní: 1.000 Kč na osobu                                                                                                          

Cena obsahuje vstupenku do divadla + nocleh se snídaní v penzionu. 

Přihlášky posílejte na adresu: Dana Lacinová, Levského 3209/7,143 00 Praha 4 – 

Modřany do 31. 12. 2016.  Neposílejte přihlášky doporučeně. Můžete poslat 

přihlášku skenovanou (s podpisem) e-mailem. Na přihlášku připište také e-mail 

adresu, kam mohu adresovat odpovědi. Z důvodu uhrazení zálohové faktury, 

budeme vybírat zálohu 400 Kč/os. v březnu 2017. Tuto částku bude možné poslat i 

na účet banky. Číslo účtu a variabilní symbol bude oznámený všem přihlášeným. 

Vedoucí zájezdu: Dana Lacinová, tel. 606 511 304, e-mail:spmp.praha-

jih@seznam.cz 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
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Rok 2017 přinese jak tradiční akce např. Masopustní 
karneval, Mikulášskou na Barče, ale také připravujeme 
květnovou akci “KONCERT PRO NÁS” odpoledne plné 
písniček a tance. Tance a hudby není nikdy dost. Rok 2017 
jistě přinese i nabídky na divadelní představení a jiné kulturní 
zážitky. Těšíme se na Váš zájem o kulturní akce. 

 
 
Jarní taneční v Karlíně 
 
začínáme 16.30 hodin v Karlínském Spektru: 
7. ledna, dále 21. ledna, 4. února, 11. března vždy do 
18.30 hodin, 18. března 2017 prodloužená do 19.30 hodin 

Opět nám lektorskou službu poskytuje p.Tomáš Rubač s 
kolektivem, hudební doprovod skupina p. Hörnera. 
Přijďte ve společenském oděvu a s dobrou náladou ať se 
tanec stane součástí života. Zdraví Vlasta Pospíšilová 

 organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
 

 
18. února 2017 MASOPUSTNÍ KARNEVAL na Barče 
 

Srdečně zveme na tradiční karneval na Barče (Kulturní 
dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 - Strašnice). 
K masopustním oslavám patří spousta jídla, zábavy v 
maskách a obecné veselí. Přijďte v maskách nebo 
budete mít možnost získat karnevalové škrabošky na 
místě. Začínáme již od 15 hodin (cca do 17.30 hodin).  
Program: Hudba, tanec, soutěže a program 

k  Masopustu, vstupenky jsou slosovatelné o ceny.,  
Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč , Vstupenky s místenkou budou v prodeji od 
8. prosince 2016 po domluvě při osobním setkání nebo při konzultačních hodinách 

pobočných spolků od 9.30 do 12 hodin, místo: Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 
8 – Karlín nebo taneční).  

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha – západ, 
 tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz 

 

27. května 2017 „KONCERT PRO NÁS“  

odpoledne plné písniček a tance 
 

Kde: na Barče (Kulturní dům barikádníků, Praha 10) 

Kdy: 27. května 2017 od 15 hodin 

Program: bude upřesněn v Dopise členům SPMP 151 

Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč, vstupenky 

s místenkou budou v prodeji od 18. března 2017 

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha – západ 
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 13. prosince 2016 VÁNOČNÍ BOWLING 

 

Zveme Vás již na 11. ročník vánočního bowlingu tentokrát 

o zlaté prasátko. Kdy: od 14 hodin do 15.30 hodin 

Kde: Bowling Praha, Galerie Butovice, Praha 5, 

Startovné: 50 Kč člen SPMP 

Do 30. listopadu 2016 máte možnost se přihlásit, těšíme 

se na vás. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha – západ, 
 tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz 

 

17. prosince 2016 ČERTOVSKÉ PUZZLE 
 

Srdečně vás zveme na soutěž "PUZZLE", která se bude 

konat 17. 12. 2016 od 14 do 17 hodin v zasedací místnosti 

ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - 

Karlín. Stanice tramvaje Karlínské náměstí. Můžete si 

přinést svoje puzzle. Na tuto akci se nezapomeňte přihlásit 

do 30. 11. 2016 na tel. 606 511 304, prostřednictvím web stránek nebo za námi přijďte 

v době návštěvních hodin v Karlíně – viz úvodní strana. 

Dana Lacinová, Zuzana Bláhová, Jana Čajková 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 

 

Naše spolky pro vás připravují tvořivé dílny, které jsou 
důležité nejen pro rozvoj vašich dovedností, ale také 
setkáním s přáteli se stejnými zájmy. Máte možnost si 
odnést zajímavé vlastní výrobky a zjistíte, že někdy lze 
výrobky vyrobit zcela jednoduše. Počet míst je omezen, 
proto neodkládejte přihlášky. Místo: Karlínské náměstí 
58/12, Praha 8 – Karlín 

 

 

21. ledna 2017 Tvořivá sobota téma: Valentýn / 13 – 15 hodin 
Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz 

25. března 2017 Tvořivá sobota téma: Jaro I.  / 13 – 15 hodin 
Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz 

25. března 2017 Aktivní sobota téma: Jaro II. / 15 – 17 hodin 
Informace: Zuzana Bláhová, tel.: 732 988 250, SPMP ČR p. s. Praha – jih 

  8. dubna 2017 Aktivní sobota téma: Velikonoce / 15 – 17 hodin 
Informace: Zuzana Bláhová, tel.: tel.: 732 988 250, SPMP ČR p. s. Praha – jih 

 

Více informací získáte od lektorek dílen nebo na webu pobočných spolků.  



150. DOPIS ČLENŮM SPMP  listopad 2016 

22 

 

 

Velmi nás vždy potěší dopisy se zajímavostmi, o které se 

chcete podělit s námi. Váš názor nás zajímá a předání 

zkušeností jistě ocení i další členové našich pobočných 

spolků. Pište na kontakt redakce Dopisu členům SPMP.  

Eva Frančeová za redakční radu 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Jako "velká sportovkyně" jsem se zúčastnila se synem několikrát sportovních akcí 

pořádaných Zuzanou Bláhovou (SK SLAVOJ SPMP Praha - jih) jak týdenních, tak 

víkendových - pink-ponk, přehazovaná, plavání, atletika, letní soustředění v 

Harrachově atd.... a vždy jsem viděla u zúčastněných velkou spokojenost s 

průběhem akce, program byl vždy perfektně připravený. Chtěli bychom paní Zuzaně 

Bláhové moc poděkovat a popřát jí hodně chuti a sil pro organizování dalších akcí.  

Děkujeme Jitka a Aleš Procházkovi 

 

PARNÍK CECÍLIE 2016 

Sobota 10. září 2016 patřila jedné 

z nejoblíbenějších akcí a to plavbě 

parníkem. Letos jsme poprvé jeli asi 

nejkrásnější lodí pražské flotily, lodí 

Cecílie. Tentokrát jsme vyrazili směr Troja 

a mohli jsme tak objevit i jiné, netradiční 

pohledy na Prahu. Tohoto výletu se 

zúčastnilo  90 lidí. Počasí nám přálo, takže 

jsme mohli k posezení využít i horní 

palubu a užít si tak krásné slunečné 

odpoledne. K tanci nám hráli Černí baroni. 

 

Velké poděkování patří sponzorům za 

jejich finanční dary, díky kterým se mohla 

akce Parník 2016 uskutečnit. Děkujeme 

všem za účast a těšíme se na Vás příště. 

organizátor:  
SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
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POMÁHAJÍ NÁM 
 

 
 

 

   

 

  

   
 
 
 

Petr Durdík 

ovoce a zelenina 
 
 
 

 

 
SPMP ČR 

   
 

Sponzoři: pan Jaroslav Šťastný, paní Helena Janovská, paní Vondrušková, 
bratři Švarcové. Všem sponzorům, kteří podporují naši činnost jakýmkoliv 

způsobem DĚKUJEME.  

SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
SK Slavoj SPMP Praha – jih, SK Šemík SPMP Praha – jih 

 

Sponzoři: Nadace DUHA, SKALA a.s., ŠaŠ potraviny, Vejman, Novotná, 
Pospíšilová, Kalousková 

Všem sponzorům, kteří podporují naši činnost jakýmkoliv způsobem 
DĚKUJEME.  

SPMP ČR pobočný spolek Praha - sever 
SK Plavci SPMP Praha – sever, SK Běžci Běchovice SPMP Praha – sever 

 

Všem sponzorům, kteří podporují naši činnost jakýmkoliv způsobem 
DĚKUJEME. 

SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
SK Plaváček SPMP Praha – západ 
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Chorvatsko 2016  

 

 
Stará Živohošť 2016  

 

 
Lučany 2016  

 
Zimní hry na Pomezních Boudách 
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Na rok 2017 jsou připraveny opět pobyty, které se organizují 

již několik let a mají svou tradici a své pravidelné účastníky. 

Sledujte pečlivě náš Dopis členům SPMP a jistě zde 

objevíte pobyty, na které rádi pojedete. Nezapomínejte, že 

kapacita pobytů je omezena možných přihlášek, a tak tu 

svou neodkládejte. Za nabídkou pobytů jsou dvě univerzální 

přihlášky – na pobyt v České republice (má dvě strany a obě 

se musí podepsat, pouze s jedním podpisem není platná) a 

přihláška na zahraniční pobyt, kde dle pokynů organizátora můžete vycestovat na 

občanský průkaz nebo na pas. 

 

11. února – 19. února 2017 LENORA 
nedotovaný pobyt se skupinovou asistencí 

 

Nedotovaný zimní rehabilitační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením proběhne opět v ověřeném penzionu „U Grobiána“ v Lenoře. Sněhové 
podmínky bohužel neovlivníme. 
Strava: plná penze a pitný režim zajištěn                                                                                          
Doprava: linkovým autobusem     
Předpokládaná cena: 4 700 Kč                                                                                    
Přihlášky prosím zasílejte do 15. ledna 2017 na adresu vedoucí pobytu:  

Jitka Procházková, Veronské náměstí 378, 109 00 Praha 111 
Kontakt: Jitka Procházková tel. 607 875 629 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 

 

4. března – 11. března 2017 JANSKÉ LÁZNĚ 
zimní pobyt s individuální asistencí  
 
Pobyt je určen pro osoby s mentálním postižením a jejich přátele. 
Ubytování: hotel Astoria, pokoje s vlastním sociálním zařízením, za příplatek 30% 

ceny je možný jednolůžkový pokoj, TV na pokojích. 
Program: lázeňské procedury (slatinný zábal, bazén), možnost sáňkování, lyžování, 

výlety do okolí. 
Doprava: společně autobusem, v místě použití skibusu zdarma. 
Cena: 4 100 Kč za osobu, v případě získání dotace bude cena pro dotované osoby 

nižší. 
Přihlášky: do 10. ledna 2017 na adresu Karla Klimentová, Klimentská 21, 110 00 

Praha 1 
Schůzka přihlášených k pobytu zároveň s vybíráním úhrady za pobyt se koná 
23.ledna 2017 od 16.30 hodin v sídle pobočného spolku SPMP ČR Praha – 
sever, Ječná 11, Praha 2. 
Vedoucí akce: Eva Bláhová + Karla Klimentová 
Kontakt: Eva Bláhová tel. 281 864 699 večer, jinak v sídle pobočného spolku SPMP 

ČR Praha - sever vždy v pondělí od 14 do 18 hodin 
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
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1. července – 15. července 2017 LUČANY 
letní pobyt s individuální asistencí  
 
Pobyt je určen pro osoby v mentálním postižením a pro jejich přátele. 
Ubytování: penzion KITTY, Lučany čp.703 v pokojích s vlastním příslušenstvím, TV 

ve společenských místnostech. 
Strava a doprava: plná penze, pitný režim, společná doprava autobusem 
z Prahy - Černého Mostu a zpět jsou zahrnuty v ceně pobytu. 
Program: bude zaměřen výtvarně, sportovně a na hudební terapii. 
Předpokládaná cena: 7600 Kč pro dotovanou osobu podle výše dotace. Pokud se 

podaří získat sponzorský dar, bude cena upravena. 
Přihlášky: do 30. ledna 2017 do sídla pobočného spolku SPMP ČR Praha-sever 
Ječná 11, 120 00 Praha 2. Pro zajištění prostředků na zaplacení zálohy bude od 
každého účastníka vybíráno 3 000 Kč do 15. března 2017 

Na pobyt s Vámi se těší Eva Bláhová, vedoucí akce tel. 281 864 699 (večer po 
19.hodině) nebo každé pondělí od 14 do 18 hodin v sídle pobočného spolku SPMP 
ČR Praha - sever, Praha 2, Ječná 11. 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
 

 

9. července - 23. července 2017 STARÁ ŽIVOHOŠŤ 
dotovaný pobyt s individuální asistencí  

 

Pobyt pro rodiče nebo příbuzné s dětmi na 14 dní. 

Letos je pobyt opět od neděle do neděle! 

Program pobytu: rehabilitační cvičení, masáže, plavání v bazénu se slanou vodou, 

bowling, přednášky o novém občanském zákoníku a svéprávnosti, výlety do okolí na 

hrady a zámky, výlet parníkem na Slapy, dopoledne bude program zajištěn pro naše 

děti a pro rodiče zvlášť, odpoledne budeme mít společný program. 

Strava: plná penze formou švédského stolu, dostatek ovoce a zeleniny, pitný režim  

Předpokládaná dotovaná cena: 7 800 Kč pro dotovanou osobu 

Cena zahrnuje ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích s TV, WC a sprchou, bazén 

se slanou vodou, dopravu, plnou penzi, pitný režim, odměny, dopravu na výlety bez 

vstupů do kulturních objektů. 

Doprava: zajištěna autobusem až na místo 

Vyrozumění dostane každý na základě došlých přihlášek. Tento pobyt je vhodný pro 

pohyblivé účastníky. Budeme podnikat vycházky do okolí a je zde nerovný terén. 

Objekt není bezbariérový. Budeme bydlet v hotelu Narex. Je nově zrekonstruovaný, 

čistý a je zde bezvadná kuchyně formou švédských stolů. Budeme mít k dispozici 

bazén se slanou vodou, bowlingovou dráhu, tělocvičnu s běžeckými trenažéry a 

jinými vymoženostmi, ping pong, laserovou střelnici. Budeme mít k dispozici 

asistentku pro dopolední program našich dětí. Dospělí budou mít program se mnou. 

Odpoledne bude program společný. Programovou vedoucí pobytu je Jana Čajková. 

Těší se na Vás také naši dva maskoti - Eliška a Lejdynka (psíci plemene york ). 
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Hledáme sponzory – pokud máte někdo možnost sehnat finanční sponzorský dar, 

vystavíme darovací smlouvy, tím by se celková cena na pobyt značně snížila.  

Přihlášky posílejte na adresu: Dana Lacinová, Levského 3209/7,143 00 Praha 4 – 

Modřany do 31. 12. 2016. Neposílejte přihlášky doporučeně. Můžete poslat 

přihlášku skenovanou (s podpisem) e-mailem. Na přihlášku připište také e-mail 

adresu, kam mohu adresovat odpovědi. Z důvodu uhrazení zálohové faktury, 

budeme vybírat zálohu na pobyt 2.000 Kč v březnu 2017. Schůzka na pobyt 

bude v květnu, kdy budeme vybírat i doplatek. Je možné zálohu i doplatek 

poukázat na účet do banky. Každý obdrží variabilní symbol pro tuto platbu. 

Hlavní vedoucí pobytu: Dana Lacinová, tel. 606 511 304  

Programová vedoucí: Jana Čajková 

Zdravotník: Kateřina Tvrdková                                                           

e-mail: spmp.praha-jih@seznam.cz nebo spmp.praha4@seznam.cz – zde jsem 

nejvíce k zastižení, odpovím na všechny došlé dotazy  

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
 

 

 

3. září – 14. září 2017 CHORVATSKO - PAKOŠTANE 
nedotovaný pobyt se skupinovou asistencí  

Nedotovaný 12 denní rehabilitační pobyt se skupinovou asistencí pro osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením bez doprovodu rodičů, proběhne opět 

s CK WES, ubytování bude ve vile VIKI v Pakoštane, ve 2–3 lůžkových apartmánech 

s vlastním příslušenstvím a kuchyňkou s lednicí. 

Strava: celodenní strava, česká kuchyně je podávána v jídelně v přízemí vily 

Doprava: klimatizovaným autobusem cca 12 hodin až na místo pobytu 

Předpokládaná cena: 8.850 Kč 

Přihlášky zasílejte do 10. 12. 2016 na adresu vedoucí pobytu: Jitka Procházková, 

Veronské náměstí 378, 109 00 Praha 111  

Protože nevím, kdy přesně vám přijde dopis členům do schránky, je možné přihlásit 

se telefonicky do 10. 12. a pak osobně předat přihlášku v kanceláři ve 3. patře, 

Karlínské nám. 59/12, Praha 8 - Karlín  ve dnech 8. 12. od 10 do 12 hodin, kdy máme 

návštěvní den, nebo dne 17. 12. v době 13 - 18 hodin v Karlíně, kdy bude probíhat 

soutěž puzzle a členská schůze nebo 2. 12. na Mikulášské na Barče. V prosinci bude 

také vybírána záloha na pobyt ve výši 1 000 Kč. Buď 17. 12. v Karlíně nebo na 

Mikulášské na Barče, případně zaplaťte na účet spolku. Číslo účtu a variabilní symbol 

každý na požádání obdrží. 

Kontakt: Jitka Procházková tel. 607 875 629 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
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12. září - 24. září 2017 ŘECKO – ASPROVALTA  
 

Znovu opakujeme pro velký zájem a pohodový 
průběh pobyt rodičů s dětmi v Řecku – Asprovaltě a 
pro velmi  výhodné nabídky v hotelu Teo Beach 
prostřednictvím CK LUNA TOUR Pavlína Šormová 
Trutnov. Cena zájezdu s českou polopenzí a 
pojištěním od CK LUNA TOUR – 7 000 Kč na osobu.  

Doprava přes pět států klimatizovaným autobusem s 
WC, televizí, možnost zakoupení občerstvení. 
Doprava je zajištěna třemi řidiči, kteří svou ochotou a 
zkušenostmi zpříjemní cestování. Cesta trvá cca 20 - 
22 hodin.  

Ubytování v tří až čtyřlůžkových pokojích s kuchyňkou vybavenou nerez nádobím, 
elektrickým vařičem, varnou konvicí a ledničkou s mrazákem, vlastním sociálním 
zařízením. Každý pokoj má balkón se zahradním nábytkem a výhledem na moře 
nebo krásné hory. Pláž je vzdálena cca 50 m, možnost zapůjčení slunečníků za mírný 
poplatek.  
Přihlášky posílejte do 16. ledna 2017 přímo na adresu: 

Heda Řezáčová, Pujmanové 24, Praha 4, Pankrác II, 140 00. 
Schůzka přihlášených se uskuteční v pondělí 23. ledna 2017 od 15 do 17 hodin 
v sídle SPMP ČR pobočný spolek Praha - sever v Ječné 11, Praha 2. Bude se 
vybírat záloha 1 000 Kč na osobu. Tam také podepíšete, že jste byli seznámeni s 

podmínkami CK LUNA TOUR. Na schůzce se dozvíte další potřebné informace. 
Kontakt: v případě potřeby volejte na telefonní číslo 241 408 738, nebo 728 167 169. 
Do Řecka stačí jako cestovní doklad občanský průkaz.  

Těší se opět na Vás a zdravím 
Heda Řezáčová, organizátorka a vedoucí zájezdu 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
 

 
 
 
29. dubna - 20. května 2017 SLOVENSKO - ŠTÚROVO  
 
Několik desítek let se pobyt organizoval pod SPMP Praha, kde byla Šárka Zemková 
aktivně zapojena v organizaci pobytu. Od roku 2013 organizuje pobyt spřátelená 
organizace Šuple, z.ú., vedená Šárkou Zemkovou.  
Cena: 11eu, 10eu, 9eu / 1 den 
Přihlášky: do 31. prosince 2016  
Informace: podrobné informace získáte na webové stránce organizace Šuple 
Kontakt: Šárka Zemková, tel.: 605 749 209, email: suple@vsupeti.cz 
Organizátor: Šuple, z.ú. 
Webová stránka: http://vsupleti.cz/ 
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PŘIHLÁŠKA na pobyt v ČR – 1.strana 

*LENORA 11. února – 19. února 2017  

*JANSKÉ LÁZNĚ 4. března – 11. března 2017  

*LUČANY 1. července – 15. července 2017  

*STARÁ ŽIVOHOŠŤ 9. července - 23. července 2017  

Jméno a příjmení účastníka: _________________________________________________________  

Datum narození: _________________________ Rodné číslo: _____________________________ 

Bydliště: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________PSČ:____________________________________  

Pojišťovna:______________________ Číslo průkazu TP, ZTP, ZTP/P *: ____________________ 

 

Číslo OP:________________________________________________________________________ 

Telefonní číslo účastníka (zák. zástupce, opatrovníka): __________________________________  

E-mail účastníka (zák. zástupce, opatrovníka), pokud používá: ____________________________  

Jméno a příjmení doprovodu: _______________________________________________________ 

Datum narození: _________________________ Rodné číslo: _____________________________ 

Bydliště: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________PSČ:____________________________________  

Pojišťovna:______________________ Číslo průkazu TP, ZTP, ZTP/P *: ____________________ 

 

Číslo OP:________________________________________________________________________ 

 

Telefonní číslo doprovodu:__________________________________________________________ 

 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

 

 

Datum _______________________ ___________________________________________ 

                                                                                             podpis účastníka (zákonného zástupce, opatrovníka) * 

 
* Nehodící se škrtněte. 
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PŘIHLÁŠKA na pobyt v ČR – 2.strana 

 

Já, výše uvedený účastník (zákonný zástupce/ opatrovník výše uvedeného účastníka)*:  

 

1. Prohlašuji, že jsem přihlášku vyplnil pravdivě a úplně. Nezamlčel jsem žádné závažné 
skutečnosti, které by mohly být příčinou nečekaných problémů na pobytu. 

2. Prohlašuji, že se v roce 2017 zúčastním rehabilitačních pobytů v souladu s platnými 
předpisy, které stanoví, že dítě nebo dospělý s mentálním postižením popř. jeho 
doprovod se může v jednom kalendářním roce zúčastnit nejvýše 21 dotovaných dnů.  

3. Souhlasím se zpracováním osobních údajů účastníka v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Tyto údaje budou použity 
v rozsahu nutném k zabezpečení výše uvedeného rehabilitačního pobytu. 

4. Souhlasím s fotografováním a natáčením účastníka v rámci rehabilitačního pobytu, 
s archivací těchto materiálů a jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti 
pořádající organizace např. v tisku, na internetu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 

5. Beru na vědomí, že storno poplatky činí: při zrušení účasti 14 dní před začátkem pobytu 
30% z celkové platby, při zrušení účasti sedm dní před začátkem pobytu 70% z celkové 
platby. Storno poplatky se nehradí při zrušení pobytu ze závažných důvodů nebo pokud 
za účastníka jede náhradník. 

6. Zavazuji se uhradit případné škody způsobené účastníkem v průběhu rehabilitačního 
pobytu. 

7. Zavazuji se uhradit veškeré výlohy a platby spojené s lékařským ošetřením účastníka 
nebo návštěvou lékařské pohotovosti v době pobytu.   

8. Beru na vědomí, že v případě závažného porušování režimu rehabilitačního pobytu 
může být účastník z pobytu vyloučen bez nároku na úhradu neposkytnutých služeb 
a jeho odvoz při předčasném ukončení pobytu si zajistí na vlastní náklady. 
 

 

Datum _______________________ ___________________________________________ 

                                                                                             podpis účastníka (zákonného zástupce, opatrovníka) * 

* Nehodící se škrtněte. 

 

K přihlášce na dotovaný pobyt je třeba přiložit „Doporučení lékaře“, které obsahuje údaje: 

 Přihlášená osoba je osobou s mentálním postižením (MP) 

 Případně vedle MP má ještě kombinované postižení (jaké) 

 Přihlášená osoba je schopna absolvovat rehabilitační program pobytu 
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PŘIHLÁŠKA na pobyt v zahraničí 

 

 

*CHORVATSKO - PAKOŠTANE 3. září – 14. září 2017 - PŘIHLÁŠKA 

*ŘECKO – ASPROVALTA 12. září - 24. září 2017 - PŘIHLÁŠKA  

 
Jméno a příjmení      

 
Bydliště         

 
     PSČ 

 
Rodné číslo    Zdravotní pojišťovna 

  
Cestovní pas*    platnost do    

 
Číslo OP*     platnost do    

 
číslo leg. ZTP, ZTP/P 

 
Telefon         

 
E-mail         

 
Jméno a příjmení doprovodu      

 
Bydliště         

 
     PSČ 

 
Rodné číslo    Zdravotní pojišťovna 

  
Cestovní pas*    platnost do    

 
Číslo OP*     platnost do    

 
Telefon         

 
E-mail         

 
Datum _______________________ ____________________________________________ 

 podpis účastníka (zákonného zástupce, opatrovníka) *  

* Nehodící se škrtněte. 
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Datum       Podpis  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


