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Dobrý den,
dnes se k vám dostává první číslo oblíbeného periodika Dopis
členům SPMP v roce 2017. Od letošního roku pravidelně již i
v barvě jako předvánoční číslo v roce 2016. Stále se snažíme
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 pražského pobočného 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 předáván od předsedů pražských
pobočných spolků jako příloha objednávky připravovaného
„Dopisu“ k vydání.
Dubnové číslo přináší další zprávy z pobočných spolků,
pozvánky na výlety, pobyty, společenské akce i tvořivé dílny.
Nebojte se přihlásit. Vždy vás čeká příjemné setkání s přáteli.

Přejeme vám příjemné prožití svátku jara - Velikonoc.
Přejeme bohatou pomlázku, nejkrásnější kraslice a
nejchutnější upečený mazanec.
.
Za redakční radu
Eva Frančeová
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Vzpomínka na vzácného člověka (a nejen na něho)
Ing. Stanislav Kain, CSc. (+83), odešel v tichosti 26.12.2016
Poslední stisk ruky, poslední pousmání.
Se slovy: „za pár dní se zase zastavím“ jsem
odešel z Motolské nemocnice. Místo další
návštěvy jsem rozesílal přátelům smutnou zprávu
a také jeho poslední báseň, ve které vyslovil toto
proroctví:
Jednou to přijde.
Je to taková zvláštní doba,
kdy odešla veškerá zloba,
kterou jsem kdy v životě měl
a na kterou jsem zcela zapomněl.
Je to takový zvláštní klid,
jaký je asi třeba mít,
abys slyšel ten bezzvučný zvon,
oznamující přicházející života skon.
Odešel poslední z těch třech vynikajících mužů, které jsem na sekretariátě
v Karlíně poznal a kteří udělali pro Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
v České republice mnoho. Přitom je většina členů tohoto sdružení ani neznala.
Nejprve odešel Ing. Kobera, ekonom, který mně zasvětil do hospodaření okresních
organizací a celé ekonomiky sdružení, pak Ing. Šimek, který mě učil diplomacii
při jednání o dotacích a grantech s ministerstvy; nyní odešel i Ing. Kain, vedoucí,
jehož přehled v problémech a při jejich řešení byl úžasný a nedostižný. V životě jsem
tak chytrého člověka nepotkal. Není možno vylíčit, co pro sdružení všichni udělali.
Vedle povinností vyplývajících z řídící práce plnil však Ing. Kain i povinnosti
k rodině, nemocné manželce a postiženým dcerám Tamaře a Taťáně. O dcery se
velmi dobře staral, i když posléze ovdověl a navíc bojoval se zákeřnými nemocemi.
Až z jeho básní jsem se dozvěděl, jak „stavěl hrady“, jak říkal velkým průmyslovým
komplexům, na jejichž výstavbě se podílel v Rusku za polárním kruhem, v Číně, na
Kubě i na Slovensku, kde jeho obě dcerky na celý život poznamenala ekologická
katastrofa v hliníkárně v Žiaru nad Hronom. V odborné a řídící práci byl vždy vysoce
ceněn a v Rusku obdržel vysoké státní vyznamenání. Po návratu do Prahy řídil český
uranový program. V důchodu se pak věnoval rozvoji Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým. Opět s vynikajícími výsledky.
Na konci života v sobě objevil básnické nadání. Vydal čtyři sbírky veršů
nazvané „Výběr“, které odhalují jeho citlivou duši a hroznou, ale hroznou chuť žít,
zejména když cítil, že život není nekonečný. Veršů napsal desítky, snad stovky a
mnoho z nich nebylo a již nikdy nebude publikováno. Ještě, že stačil sbírky rozeslat
svým přátelům, kteří tak na něj mají trvalou památku. K této vzpomínce přidávám
verše, které napsal v pohodě na své zahradě v Holicích (byl i vynikající sadař); kdo
bude chtít, mám další v počítači.
Vzpomínal JUDr. Josef J. Veselý /dětmi zvaný „AlBert“
čestný člen SPMP ČR a autor Videofestivalu, hclpraha@volny.cz
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Kos
Sedím v zahradě, brzy se zešeří,
v tom do trávy přiletěl kos.
Co tu chce? Shání si večeři,
zobat co nachází, poskakuje tiše, přece je bos.
Přiletěl sám, bez kosice,
kdepak ji samotnou zanechal?
Večeří sám, možné je, sice,
až se dozví, bude skandál.
U kosů, tak jak u lidí,
kos s kosicí je manželský pár,
když se maj rádi, mnozí jim závidí,
ale já ne, přeji jim zdar.

V zahradě
U nás v zahradě je krásně,
je tady pohoda a klid.
Daly by se tady psát i básně,
jen příznivou Múzu třeba mít.
Má Múza mne zde navštěvuje,
přichází častěji, než jiní přátelé,
svojí přítomnosti mne i posiluje,
v bitvě s rakovinou, není to veselé.
Bouře
Přišla bouře
a strom se skácel,
vítr rval co moh´,
blesky bily, hrom burácel,
co člověk proti tomu zmoh´?

Post skriptum z prvního Výběru
„Boží svět mě ještě neomrzel“,
ze Sibiře napsal přítel Puškina.
Mně také ne, i když můj má taky řadu zel,
ale světe div se, třeba něco začíná.
(2013)
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Legendy odcházejí, jejich dílo zůstává.
Tak by se mohlo hovořit o naplněném životě naší kolegyně, paní
Boženě Gürtlerové, která nás opouští v požehnaném věku 102 let.
Loučíme se se zakladatelkou našeho Sdružení pro pomoc mentálně postiženým,
která poznamenala první etapu jeho zrodu a utváření. V duchu dynamicky laděné
osobnosti zakladatelky a předsedkyně, bylo SPMP naplněno emocionálním
ovzduším a nadšením získat pro osoby s mentálním postižením a jejich rodiny místo
na slunci.
Ve svých vzpomínkách paní Božena Gürtlerová píše:
„Začátek je vždy týž … v červenci 1957 se mi narodila dcera, mentálně postižená.
Setkávala jsem se často s hrubým a nešetrným chováním naší veřejnosti k našim
bezbranným dětem. Pochopila jsem, že je nutné zorganizovat všechny rodiče v jeden
spolek, který by bojoval za všechny postižené děti, jejich práva a úctu i k rodičům.
Byla to tvrdá, ale i krásná léta. Poznala jsem na této cestě mnoho zla, nenávisti,
ponížení, ale i také předobré poctivé a čestné lidi“
Vedla řadu polemik a kontraverzí na úřadech, usilovnou snahu o získávání členů a
publicity na veřejnosti i v odborných kruzích. V sekretariátě, který zřídila ve svém
bytě, se konaly porady, řešily se i jednotlivé případy. Nelitovala svého času, ani
financí a usilovala o rozmnožení řad členstva, zřizování denních stacionářů,
chráněných pracovišť i klubových zájmových činností.
Od založení SPMP v roce 1969 až po II. národní konferenci v roce 1974 byla
předsedkyní tohoto sdružení a pak nadále pracovala jako dobrovolnice pro jeho další
rozvoj a to v obvodním výboru Prahy 2 a v několika obdobích i jako členka Ústředního
celorepublikového výboru.
Dnes vzpomínáme, jakou měla přirozenou autoritu a respekt ostatních osmi tisíc
členů, kteří na ní budou jistě s díky dlouho vzpomínat.
Čest její památce
JUDr. Josef J. Veselý /dětmi zvaný „AlBert“
čestný člen SPMP ČR a autor Videofestivalu, hclpraha@volny.cz

Božena Gürtlerová – vlevo, z archivu Zuzany Bláhové
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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 přehledné webové stránky
SPMP ČR z. s., kde najdete spoustu užitečných
informací.

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

Zpráva z Republikového výboru
1. - 3. 6. 2017 proběhne v Praze mezinárodní konference Europe in Action a na
ní naváže v sobotu Národní konference.
Všichni zájemci, kteří se chtějí zúčastnit mezinárodní konference Europe in Action
2017 se musí registrovat pouze elektronicky na www.europeinaction.org. Kdo bude
potřebovat pomoc s registrací nebo nemá internet, může se obrátit na pracovnice
sekretariátu SPMP ČR v Karlíně, rády pomohou.
Účastnický poplatek na 3 dny si každý hradí sám.
Kč 3500 / 3 dny (při včasné rezervaci pro prvních 20 zvýhodněný poplatek
2.000,- Kč)
Kč 1500 pro členy SPMP / 3 dny
Kč 1000 pro účastníky s mentálním postižením / 3 dny
Pokud se delegát NK účastní i konference EiA 2017, hradí pouze konferenční
poplatek EiA pro členy SPMP).
Kdo z členů s postižením by měl zájem vystoupit na konferenci jako sebeobhájce,
může kontaktovat sekretariát v Karlíně.
Sekretariát SPMP ČR připravuje výběrové řízení na finančního manažera/ku se
zkušeností s neziskovými organizacemi. Zájemci mohou pro bližší info kontaktovat
ředitelku sekretariátu. Sledujte webové stránky www.spmp.cr nebo
www.europeinaction.org, kde jsou aktualizované informace včetně programu.
Doporučujeme sledovat krásně zpracované webové stránky SPMP ČR z. s., kde
najdete spoustu užitečných informací.
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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.

Informace pro členy SPMP ČR pobočného spolku Praha - jih
Pro setkávání, placení příspěvků, přihlášení na akce a konzultace máme k dispozici
kancelář v Karlíně. 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 2017: 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6.,
29. 6., od 10 do 12 hodin. V případě potřeby si můžete osobně sjednat schůzku
telefonicky u každé předsedkyně spolku mimo uvedené hodiny.

Naše webové stránky http://www.spmppraha-jih.cz/ - zadejte celou
adresu nebo se na naše stránku můžete přihlásit pres webové stánky SPMP ČR v
sekci kontakty a na mapce kliknete na Prahu. Najdete tady informace o našem
spolku, akcích a fotogalerii. Prosím o trpělivost, stránky stále upravujeme.

Placení příspěvků bankovním převodem pro členy SPMP ČR
pobočný spolek Praha - jih: Transparentní účet 2300866657/2010,
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.

Členská schůze SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih
Dne 17. 12. 2016 v 17 hodin proběhla členská schůzka pobočného spolku Praha jih, za hojné účasti našich členů. Všem vám děkujeme za účast. Před touto schůzí
byla soutěž ve skládání puzzle a předvánoční posezení. Vánoční pohoštění bylo
připraveno firmou LUMI Dobroty a všem nám moc chutnalo. Zápis ze členské schůze
najdete na našich web stránkách nebo na žádost pošleme.
Tímto děkujeme všem za aktivní přístup a za zájem o dění v našem spolku.
Dana Lacinová, Zuzana Bláhová, Jana Čajková
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Svépomocná skupina rodičů a přátel lidí s mentálním postižení.
Dne 20. 1. a 21. 1. 2017 proběhlo setkání s právníkem a mohli jsme individuálně
konzultovat naše otázky. Setkání bylo velmi přínosné. Několik rodičů připravuje
žádosti k soudu o využití nového nástroje "Zastupování členem domácnosti" pro naše
dospělé děti. Jsme skupina otevřená. Jestli 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, či vás trápí otázky ohledně budoucnosti nás rodičů i
našich potomků s postižením, přijďte mezi nás. Máme připravený program pro
setkávání. Odborný dohled zajišťuje psycholožka Xenie Dočkálková. Tento program
je poskytován zdarma v rámci naší svépomocné skupiny. V době konání rodičovské
skupiny probíhá současně program pro naše děti. Pokud se k nám budete chtít přidat,
zavolejte mi. Koordinátorka skupiny Dana Lacinová tel.: 606 511 304

Výrobky z pobytu – Tanvald 2017

Všem Vám přejeme klidné a pohodové Velikonoce a pevné
zdraví. Těšíme se na setkání a jsme stále s Vámi
Dana Lacinová, Jana Čajková,
Zuzana Bláhová za výbor a Bohuna Juranková za redakční radu.
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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.

12. dubna 2017 PŘEDSTAVÍME SE VÁM na NGO Market
(www.forum2000.cz/projekty/ngo-market).
Tradiční veletrh neziskovek NGO Market
se v roce 2017 uskuteční v prostorách Fora
Karlín (Pernerova 51, Praha 8). Veletrh
doprovodí
celodenní
program,
určený
zástupcům neziskovek i veřejnosti.
Vstup na akci je jako tradičně zdarma.

Zveme vás k návštěvě našeho stánku a
stánku pobočného spolku Praha – jih.

Informace pro členy SPMP ČR pobočného spolku Praha - západ
Pro setkávání nejen se členy spolku, placení příspěvků, přihlášení na akce a
konzultace jsme pro vás v kanceláři na adrese: Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 Karlín. Stanice tramvaje Karlínské náměstí. Kancelář najdete ve třetím patře (výtah),
sídlí zde SPMP ČR. Kancelář máme pronajatou společně s pobočným spolkem
Praha - jih, jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek:
I. pololetí 2017 duben - červen: 6. dubna, 20. dubna, 4. května, 18. května, 1.
června, 15. června, 29. června, od 10 do 12 hodin.
Můžete si sjednat i osobní schůzku telefonicky u každé předsedkyně spolku mimo
termíny konzultačních setkání v Karlíně.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2017 SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ
Příspěvky na rok 2017 můžete osobně zaplatit při konzultačních hodinách
v Karlíně nebo můžete platit převodem na transparentní účet našeho spolku u FIO
banky: 5556055560/2010, variabilní symbol: 2017, poznámka: jméno. Všem
10
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členům, kteří již zaplatili DĚKUJEME a obracíme se na členy, kteří ještě nesplnili
svou členskou povinnost - včasné zaplacení Vám zaručí zaslání dalšího Dopisu
č. 152 v červenci.

Členská schůze SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ
Dne 28. ledna 2017 proběhla členská schůzka pobočného spolku Praha – západ.
Zájem zúčastněných o dění spolku nás potěšil. Všem děkujeme za účast. Zápis ze
členské schůze najdete na naší webové stránce nebo na vyžádání pošleme.
Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

Webová stránka www.spmppraha-zapad.cz
Naleznete zde informace o našem spolku, ale také odkaz na webovou stránku
Sportovního klubu Plaváček SPMP Praha – západ (www.skplavacek.cz). Jsou zde
nejnovější aktuality, archiv akcí. Webové stránky můžete pomoci aktualizovat také
vy. Svoje příspěvky posílejte na e-mail našeho spolku nebo na poštovní adresu,
příspěvky můžete přinést i napsané a předat při konzultačních termínech v Karlíně.

KLUB RODINA SPMP Praha – západ
10. dubna 2017 od 17 hodin, téma: Daleké cesty - vyprávění a
fotodokumentace,
lektor:
Ing.
Z.
Klicperová
s dcerou,
místo: Wüchterlova 11, Praha 6. 12. června 2017 od 17 hodin,
téma: Slunce - skleněná mozaika, lektor: MgA K. Horáčková, místo: Wüchterlova
11, Praha 6. Informace Vám poskytne paní Věra Lišková, telefon: 721 054 123.

18. února 2017 byl KARNEVAL na Barče
Nově v sobotu již od 15 hodin.
Změnu termínu uvítal nejeden
účastník.
Každý
dostal
malý
karnevalový dárek a zajímavé ceny
se vyhrávaly v tombole. Během
večera byly slosovány vstupenky a
hlavní cenu jednodenní výlet pro dvě
osoby do Polska vyhrála Pavla
Čejková s maminkou. Na fotografii
jsou vítězné masky: víla Amálka,
pirát a Mexičan. Těším se na další
akci s vámi na Barče 27. 5. 2017.
Eva Frančeová
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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
Vážení členové,
16.ledna 2017 jsme se sešli na členské schůzce, která je vrcholným orgánem spolku,
ovšem pouze v počtu 21. To nesvědčí o aktivitě členů.
Bylo třeba odsouhlasit Plán činnosti spolku na r. 2017 a projednat Rozpočet spolku
na r. 2017. Zápis ze schůze a podrobnější informace jsou na našich www stránkách,
které doplňuje paní Hana Kratochvílová, která hledá pomocníka.
Do této tiskoviny je text dlouhý a tak jen stručně:
Jednalo se o upřesnění evidence, a to vyplněním nového evidenčního listu, ještě
nemají splněno ani ti, co platí příspěvky, ale jsou i tací, co jsou evidováni, ale
příspěvky neplatí. Je to nutné pro činnost spolku, pro hledání sponzorů a pro
věrohodnost při žádostech o dotace a granty. Máme požádáno o finance jak na
Magistrátě tak na MČ.
Jedním z bodů bylo opět další fungování spolku a doplnění vedení. Zatím se žádný
zájemce o práci pro spolek neohlásil, tak povinnosti předsedkyně plním i nadále.
Stávajícím aktivním členům je třeba poděkovat.
Aktivity spolku jsou prezentovány na dalších stránkách.
Delegáty na Národní konferenci 3.6.2017 byli za náš spolek zvoleni: Ing. Eva
Bláhová, Martin Altengruber a Dana Fantlová.
Členskou schůzi svolávám na 12.6.2017 do Ječné 11 od 17 hodin.
Vlasta Pospíšilová
Touto květinou jsme se 2. února 2017 rozloučili
se
vzácnou
osobností
paní
Boženou
Gürtlerovou, zakladatelkou SPMP a našeho
plaveckého klubu, která odešla ve věku 102 let.
Do posledních dnů se velmi zajímala o dění
kolem postižených. Velkou radost měla v r.2015,
kdy jsme přivezli ze Světové speciální olympiády
zlatou medaili za plavání a tu jsme jí ukázali a
předali jsme jí malý dárek, olympijský odznak.
Každý rok k narozeninám jsme paní Božence
popřáli a potěšili jí návštěvou. Byla pro nás
velkou morální oporou a to nám bude chybět do
budoucna.
Vlasta Pospíšilová, vedoucí sportovního klubu
12
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POMÁHAJÍ NÁM

Petr Durdík
ovoce a zelenina
SPMP ČR z.s.

Sponzoři: pan Jaroslav Šťastný, paní Helena Janovská, paní Vondrušková,
bratři Švarcové, Nadace DUHA, SKALA a.s., ŠaŠ potraviny, pan Vejman, paní
Novotná, paní Pospíšilová, paní Kalousková.
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
SPMP ČR pobočný spolek Praha - sever
SK Plavci SPMP Praha – sever, SK Běžci Běchovice SPMP Praha – sever
SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ
SK Plaváček SPMP Praha – západ
13

151. DOPIS ČLENŮM SPMP

duben 2017

Sportovní klub Slavoj SPMP Praha – jih
Zdravím všechny sportovce a příznivce SK Slavoj a SK Šemík
SPMP Praha-jih.
V listopadu jsme se zúčastnili Republikového turnaje ČHSO
ve stolním tenisu. Tentokrát byla umožněna účast vyššímu
počtu sportovců. Využili jsme toho a vyslali za oba kluby
jedenáct
sportovců
z různých
výkonnostních
skupin.
V jednotlivcích přivezli pět zlatých, čtyři stříbrné, jednu
bronzovou medaili a jedno čtvrté místo. Ve čtyřhrách se
umístili čtyřikrát na druhém místě, jednou na třetím a
dvakrát na čtvrtém místě. V prosinci jsme uspořádali tradiční,
již 15. ročník Vánočního turnaje, zúčastnilo se 34 sportovců.
Letošní rok jsme zahájili účastí na Republikových závodech v lyžování. Vyjelo
6 sportovců, 2 sjezdaři přivezli do Prahy dvě zlaté a dvě stříbrné medaile.
Běžkaři přivezli jednu zlatou, dvě stříbrné, jednu bronzovou medaili a tři čtvrtá
místa. Účastníci poznali zimní počasí na horách z různých stran. Sněhu byl dostatek,
první dva dny nádherné, slunečné počasí s teplotami cca – 10° C, další dny sněžilo,
byly mlhy a přišla i silná vánice, kvůli které musely být přerušeny soutěže. V rámci
závodů opět probíhaly preventivní kontroly chrupu, sluchu a proběhla akce „zdravá
noha“ s krátkou ortopedickou kontrolou. Ke zpestření programu jsme byli dvakrát na
bowlingu, kdo neměl závody, chodil na procházky. Organizátoři připravili pro
sportovce dvě diskotéky a trenéři měli povinné školení. Na začátku února jsme vyjeli
na již 5. „zimní pobyt na sněžnicích“. Letos byl dostatek sněhu na sportovní vyžití.
Těšili jsme se na sněžnice i běžky, ale hned po příjezdu začalo pršet, teploty stouply
a sníh začal tát. Večer zase začala teplota rychle klesat a roztáté zmrzlo. Proto jsme
první den využili nabídku místního Střediska volného času, zahráli si u nich stolní
tenis, vyzkoušeli několik posilovacích strojů a „holandský billiár“. Druhý den jsme již
vyrazili na louku a vyzkoušeli pohyb na sněžnicích v terénu. Sněhovou nadílku jsme
také využili k postavení sněhuláka. Večery byly věnovány jednoduché rukodělné
práci s papírem (ptačí klec a žabák). Poté si každý vybral zábavu podle svého zájmu:
antistresové omalovánky nejen pro dospělé, společenské hry „člověče, nezlob se!“,
karty a někteří ještě práci s papírem – quillingové vločky.
Letos jsme opět zahájili tréninky v bowlingu, chystáme turnaje v pétanque (21.
5. a 16. 9.) a také v minigolfu (18. 6. a 23. 9.), obojí v areálu Gutovka u metra
Strašnická. Zúčastnit se může každý, členství ve sportovních klubech není
podmínka. Od března začínáme hrát již 12. ročník turnaje družstev ve stolním
tenisu. Letos počítáme s účastí 12 družstev. První kola proběhnou v březnu a dubnu
v Praze, druhé kolo tradičně v dubnu v Zásmukách. A opět pro vás chystáme (již 15.
ročník) Jarního turnaje jednotlivců (Mušle) ve stolním tenisu (28. 5.).
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Přeji vám všem veselé Velikonoce a těším se naše setkávání nejen při sportu, ale i
při dalších aktivitách organizovaných kteroukoliv částí SPMP Praha. Děkuji všem
příznivcům našich sportovních klubů za jakoukoliv pomoc, ať pracují jako trenéři,
nebo jako rozhodčí, případně nám pomáhají jinak.
Zuzana Bláhová, vedoucí klubu

Turnaj družstev 2017 – Jolana s Martinou

Zimní sporty - Pomezní bouda 2017
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Sportovní klub Plavci SPMP Praha – sever
16. června 2017 Pražské plavecké závody
pořádá pro sportovce s mentálním postižením SK PLAVCI
SPMP Praha – sever ve spolupráci s Plaveckou školou
Mgr.Boubínové, za podpory Magistrátu HMP a starosty MČ Praha 10.
Místo konání: bazén SLAVIA Praha, Vladivostocká 10, Praha 10
Sraz a registrace: od 14 hodin, startovné 30 Kč, závody začínají v 15 hodin.
Kategorie: ženy – Ž, muži – M,
Disciplíny: 25m, 50m, 100m, štafeta 4x25m, Styl: prsa – P, volný způsob – VZ
Každý závodník může startovat ve dvou disciplínách a štafetě. Startovní listiny budou
sestaveny dle časů na přihláškách. Přihlášky zaslat do 31. května 2017 na
přiloženém formuláři (členové klubu PLAVCI jsou automaticky zařazeni) na adresu:
SPMP ČR pobočný spolek Praha-sever, Ječná 1434/11,120 00 Praha 2.
Informace na tel: 222 250 603, 602 677 653
Pospíšilová Vlasta, vedoucí klubu
Přihláška na Pražské plavecké závody 16. června 2017
datum
disciplína I
Ž/M Jméno, příjmení, adresa
narození

Klub:
Kontaktní osoba, telefon:

styl

e-mail:

Prohlášení o zdravotní způsobilosti sportovců:
Podpis odpovědné osoby:

16

čas

disciplína II
styl

čas

151. DOPIS ČLENŮM SPMP

duben 2017

Sportovní klub Běžci Běchovice SPMP Praha – sever
V lednu jsme závodili na 26. ZSO v Horní Malé Úpě. V našem sportovním klubu
jezdíme na běžkách, snowboardu a sjezdovkách. V Krkonoších jsme získali mnoho
medailí a i když pěkně mrzlo, pobyt jsme si užili. Setkali jsme se s kamarády,
popovídali
si,
zařádili
na
diskotéce
a
hlavně
jsme
sportovali.
Běžecké disciplíny: Marek Valášek 3 km (druhé místo) a 1 km klasicky (čtvrté místo),
Oldřich Kratochvíl 500 m (páté místo) a 1 km (šesté místo), Aneta Pojerová 1 km
(páté místo), Lucie Pancová 1 km (třetí místo) a 3 km (šesté místo). Letos jsme měli
tři nováčky. Dana Fantlová získala na 100 m zlatou medaili, na 50 m byla šestá.
Martin Autengruber byl na 100 m pátý a na 50 m čtvrtý. Martina Vinšová získala na
50 m třetí místo a na 100 m byla čtvrtá.
Ve sjezdu žen měla veliký úspěch Marcela Klicperová. Přivezla domů dvě zlaté
medaile.
Milan Lada dvě bronzové a náš snowborďák František Anders také dvě bronzové.
Všichni se snažili a byli úspěšní, i když museli čelit nástrahám mrazu a sněhové
vichřici. Neporazil nás ani prasklý hydrant v patře nad námi a zaplavené pokoje. Lucie
Pancová, Milan Lada a František Anders odjíždějí na ZH SO do Rakouska. Držíme
palce a přejeme mnoho úspěchů.
Hana Kratochvílová, vedoucí klubu

Kbelská desítka - foto: Hana Kratochvílová

KBELSKÁ DESÍTKA
Kbelská desítka - pro nás první ročník. Pořádala VŠ PALESTRA 4. 3. 2017. "Divocí
koně", jak byla kategorie sportovců Speciálních olympiád nazvána, běželi 300 m.
Opět získali medaile, diplomy i ocenění za 4. a 5. místo. Měli jsme zde i stánek s
ukázkou fotek, medailí, pohárů, diplomů a pod. z akcí, kterých se naši závodníci
17
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zúčastnili v minulosti. Všem sportovcům z Běžců Běchovice děkujeme za snahu.
Těšíme se, že na dalším ročníku poběží i naši kamarádi z ostatních klubů SO. Více
na www.palestrakbelska10.cz.
Hana Kratochvílová, vedoucí klubu

STOLNÍ TENIS
Letos se naši sportovci zúčastní Turnaje družstev ve stolním tenisu, který pořádá SK
Slavoj SPMP Praha – jih. Vysíláme dvě družstva, jedno do druhé a jedno do třetí
skupiny.
Hana Kratochvílová, vedoucí klubu

Sportovní klub Plaváček SPMP Praha – západ
18. dubna 2017 Velikonoční vajíčko – jarní soutěž v plavání
27. června 2017 Letní překvapení – plavecká soutěž při
posledním plaváním před červencem a srpnem
Zájemci o plavání i soutěže se obraťte na vedoucí
sportovního klubu Hanu Okálovou, telefon: 733 711 983,
email: H.Okalova@seznam.cz. Informace také na webu www.skplavacek.cz.

SVĚTOVÉ ZIMNÍ HRY 2017 Speciální olympiáda, Rakousko
14. března - 25. března 2017

Zprava: Eliška (Paprsek Praha – sjezd), Lenka Lázničková (Praha Šemík / Slavoj – sjezd), Ondřej
Vitošek (Běžci Běchovice – sjezd), Eva Procházková (Neratovice Pojďte dál! – běžky), Eva Klimková
(Černovice – sjezd), Milan Lada (Běžci Běchovice)
18
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Více než 3000 sportovců s mentálním postižením ze 110 zemí se sešlo v Rakousku
poblíž měst Graz, Schladmig, Rohrmoos-Untertal a Ramsau am Dachstein. Soutěží
na světové úrovni celkem v devíti oficiálních sportovních disciplínách.
Mimo samotných sportovců se Olympijských her zúčastní přibližně 5000 rodinných
příslušníků, 1100 trenérů, 3000 dobrovolníků, 1000 novinářů a více než 2000
čestných hostů. Kromě sportovních soutěží, letošní ročník zahrnuje také kulturní a
zdravotnické vzdělávací programy pro zúčastněné sportovce a jejich trenéry.
www.specialolympics.cz/akce-a-hry/svetove-zimni-hry-specialnich-olympiad-rakousko-2017

TURISTICKÝ KLUB SEMTAM PRAHA - JIH
13. května 2017 – Výprava do Dřevčic III
Podrobnosti budou upřesněny všem přihlášeným. Opět budeme
mít různé soutěže a oběd. Přihlášení zájemců je možné do 20.
dubna 2017, Jana Čajková tel. 602 332 828.

Dřevčice 2016

Dřevčice 2016

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…

13. dubna 2017 Zoo Chleby
Výlet vlakem a pěšky do zoo, kde jsme ještě nebyli. Navíc se
můžete naučit jak se fotografuje dokument. Naučíte se zásady
při vytváření dokumentu např. z výletu. Počet
účastníků: maximálně 10 osob. Doprava: vlakem, pěšky
19
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Cena: 50 Kč, 30 Kč člen SPMP ČR (cena neobsahuje cestovné, vstup do zoo,
oběd). Zájemcům informace poskytne organizátor: Eva Frančeová , tel. 604 908 837
(17 - 21 hod.), email: spmppraha-zapad@email.cz.
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

1. května 2017 MAYDAY Zoo Plzeň
8. května 2017 MAYDAY Zoo Praha
Také v roce 2017 se chceme zapojit a pomoci přírodě kolem
nás. Pokud budete mít zájem při realizaci akce pomoci a
navštívit zoo, informace vám poskytne organizátor naší
účasti: Eva Frančeová, tel. 604 908 837, email: spmpprahazapad@email.cz
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

6. května 2017 Švejkova padesátka
Výlet autobusem do Písku, pěšky směr Putim, vlakem zpět do Písku.
Prohlídka Písku a autobusem zpět do Prahy. Půjdeme pěšky 12 km.
Přihlášku ze strany 27 předejte do 22. dubna 2017 Zájemcům
informace poskytne organizátor: tel. 604 908 837 (17 - 21 hodin), email:
spmppraha-zapad@email.cz.
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

17. června 2017 VÝLET ZA POZNÁNÍM
Stekník – Žatec – Krásný Dvůr
Objednaným autobusem Studentagency milá a
ochotná stevardka se postará o pohodlí a
nadstandardní servis v průběhu cesty,
dotykové obrazovky na každém sedadle s
palubním systémem zábavy – sledovaní filmů
a TV, hraní her, poslech hudby, Wi-Fi na území
ČR,
pohodlné
kožené
sedačky
s
bezpečnostními pásy, s dostatkem prostoru na
nohy, klimatizace, toaleta, automat na teplé
nápoje zdarma.
Cíl cesty: Stekník – zámek, kde se natáčela vánoční pohádka Slíbená princezna.
Zámecká zahrada patří k jedněm z mála zachovalým italským zahradám (plná růží)
u nás v Čechách. Žatec – město chmele, volná procházka městem, dle zájmu
návštěva Muzea chmele nebo Chrámu chmele a piva. Krásný Dvůr – zámek nabízí
prohlídku 18 místností s vybavením především z 18. a 19. století. Během prohlídky
uvidíte bohatou obrazovou výzdobu, dobovou výmalbu stěn, historický nábytek aj. V
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letech 1783 - 1793 byl u zámku založen rozsáhlý přírodně krajinářský park, první
svého druhu v Čechách. Při zpáteční cestě si zasoutěžíme o ceny.
Doprava: autobus, odjezd: v 8 hodin (Zličín, metro B), návrat do 19 hodin
Cena: 350 Kč (osoba s průkazem ZTP/P), 350 Kč (doprovod osoby s průkazem
ZTP/P), 490 Kč ostatní
Cena obsahuje: dopravu, pojištění, vstupné do zámků a zahrad.
Vedoucí akce: Eva Frančeová
Bližší informace o akci přihlášeným sdělí: Eva Frančeová, tel. 604 908 837, email:
spmppraha-zapad@email.cz
Přihlášky zasílejte nebo předejte organizátorovi do 26. května 2017. Formulář
přihlášky na straně 27 v příloze Dopisu č.151.
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

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: Vystoupí studenti Pražské konzervatoře z oddělení populární
hudby. Hudební program připravili s pedagogy Lídou Nopovou a Jiřím
Březíkem.
Opět budou slosovány vstupenky.
Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč, vstupenky s místenkou již v prodeji.
Bližší informace o akci: Eva Frančeová, tel. 604 908 837
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

23. září 2017 Parník Cecílie
Sraz bude na Dvořákově nábřeží u můstku č. 10, který je pod
nemocnicí na Františku, ve 14 – 14.30 hodin. Odplouvat
budeme v 15 hodin a připlujeme tamtéž v 17 hodin. Hrát nám
budou Černí baroni. Nejlépe se k místu odjezdu dostanete
tramvají do stanice "Právnická fakulta" a pak pěšky směr
nemocnice na Františku, ale jděte po náplavce. Informace si
ověřte na tel.: 606 511 304 Dana Lacinová
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih
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Pobočné spolky pro vás připravují tvořivé dílny, které jsou důležité
nejen pro rozvoj vašich dovedností, ale také k setkání s přáteli se
stejnými zájmy. Máte možnost si odnést zajímavé výrobky a
zjistíte, že i vy jste šikovní a dokážete tvořit. Aktuální informace
poskytnou: Zuzana Bláhová tel. 732 988 250, Eva Frančeová
tel.604 908 837. Organizátoři: SPMP ČR pobočný spolek Praha –
jih a Praha - západ

Korálkování - listopad 2016

Valentýnské dárky – leden 2017

S FOTOAPARÁTEM ZA POZNÁNÍM
Výlety nejen s fotoaparátem, sledujte také aktuality na webové
stránce www.spmppraha-zapad.cz. Letní třídenní akce mohou
využít nejen lidé z Prahy. Nejedete na dovolenou, chcete poznat
naše hlavní město? Přihlaste se, zažijete jistě zajímavé chvíle
netradičně. Pokud nemáte fotoaparát, zapůjčíme Vám.

4. – 6. srpna 2017
Letní škola - S fotoaparátem za poznáním
1. termín třídenního kurzu

Téma: Zajímavá pražská historie
Tento kurz je vhodný i pro mimopražské zájemce. Poznáte více Prahu a mimo
získaných nových znalostí o fotografování si odnesete jistě svůj fotodokument ve
fotoaparátu. Každý den od 10 hodin do 17 hodin. Počet účastníků: maximálně 8
osob – zašlete přihlášku číslo 1 na jednodenní výlety, strana 27!
Doprava: MHD Praha, pěšky
Cena: 200 Kč, 100 Kč člen SPMP ČR (cena neobsahuje cestovné, vstupy do
objektů, oběd), splatná před zahájením kurzu do 20.července 2017 po potvrzení
přijetí přihlášky) Informace lektor: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email:
spmppraha-zapad@email.cz
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18. – 20. srpna 2017
Letní škola - S fotoaparátem za poznáním
2. termín třídenního kurzu

Téma: Přírodní zajímavosti v Praze
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

FOTO 2017 – FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Téma soutěže: CO MÁM RÁD
Fotografie by měly zachytit zajímavá místa kolem nás v České
republice.
Kategorie: 1. Příroda / 2. Volnočasové aktivity
Fotografie zasílejte elektronicky v maximální velikosti 1MB na email: spmpprahazapad@email.cz. Do fotografií nevkládejte text. Autor může poslat maximálně 5
fotografií v jedné kategorii. Soutěž je určena pro osoby s mentálním hendikepem.
Zaslané práce budou průběžně představovány na webové stránce soutěže
www.spmppraha-zapad.cz.
Zasláním své vlastní práce autor souhlasí s podmínkami soutěže a také s
uveřejněním svých prací k propagaci soutěže bez nároku na honorář.
Kalendář soutěže:
Vyhlášení soutěže: duben 2017
Uzávěrka soutěže: 31. října 2017
Vyhlášení výsledků: 2. prosince 2017 (Mikulášská na Barče), zde budou předány
věcné ceny za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii.
Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ

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

DOBŘÍ LIDÉ JEŠTĚ ŽIJÍ
Po smrti mé dcery mi připadl těžký úkol postarat se o svého vnuka Dominika
Hendrycha. Se stářím však přicházely zdravotní problémy, které vyvrcholily loni v létě
na pobytu v Lučanech. Nejen že mě p. Bláha obětavě vozil k lékaři, ale i ostatní,
zejména Eva a Zuzana Bláhová, Vlasta Konečná a Ljuba Kalousková se ujaly
Dominika a braly ho na všechny aktivity. Patří jim veliký dík. Po návratu do Prahy
jsem byla po operaci páteře upoutána po 3 měsíce na lůžko a i tehdy se objevila
dobrá duše v podobě Marušky Prchalové. Ke své vnučce Gábince si přibrala
Dominika, vodila ho na všechny akce (Oáza, parník Cecilka, ZOO) i za mnou do
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nemocnice. Jsem šťastná, že jsem potkala takové lidi, kteří neváhají a podají
nezištně pomocnou ruku člověku v nouzi. Všem z celého srdce děkuji.
Jaroslava Šedivá

21. březen Den Downova syndromu
21. březen je Dnem Downova syndromu. Tento den
oslavujeme jinakost. Mnozí si jako symbol solidarity
ten den oblékají dvě různé ponožky. Ale jak probíhá
tento den u někoho, kdo Downův Syndrom má? Je
pro něj tento den nějakým svátkem, je jiný, než
obyčejný den? Ne, tento den se neliší od obyčejného
dne ostatních lidí. Dopoledne škola, nebo
zaměstnání, odpoledne zájmové činnosti, o víkendu
třeba výlet, sportování, nebo kulturní zážitek. Běžný,
plnohodnotný den. Ale právě právo na takový běžný, plnohodnotný den ještě nemají
všichni handicapovaní (a nejen ti s Downovým syndromem). I proto tento den
„slavíme“, chceme právo žít takový obyčejný život pro všechny.
Proč zrovna 21. 3.? Protože Downův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění
způsobené poruchou 21. chromozomu. Obvykle je přítomna nadbytečná kopie
jednoho chromozomu (tzv. trisomie 21).
Zuzana Bláhová

ROZLOUČILI JSME SE
Vážení členové,
dovolte mi, se s Vámi podělit o smutnou zprávu.
Po dlouhé nemoci jsme se 6.2. 2017 rozloučili s Danuškou Juklovou ve věku 61 let.
Kdo jste ji znali a měli rádi děkuji za tichou vzpomínku.
Maminka Hilda Juklová.



Také nás 11. 2. 2017 opustil náš drahý tatínek a člen SPMP pan Josef Zemek ve
věku 85 let, zemřel po krátké nemoci.
Za tichou vzpomínku děkuje Brona a Šárka s maminkou.


Docela nečekaně nás opustila jedna z mentálně postižených děvčat, která byla naší
členkou od samého založení SPMP a to PAVLA KOBEROVÁ, která po smrti svých
rodičů, kteří byli aktivními funkcionáři SPMP, žila v domově DANA. Vzpomeňme na
ni, jako na usměvavou tanečnici.
Ing. Eva Bláhová
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9. července - 23. července 2017
ve STARÉ ŽIVOHOŠTI (ne-ne)
Dotovaný pobyt s individuální asistencí
Pobyt pro rodiče nebo příbuzné s dětmi na 14 dní.
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 zajištěn zvlášť program pro naše děti a zvlášť
pro rodiče, odpoledne budeme mít program společný.
Strava: plná penze, snídaně švédský stůl, 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, odměny, dopravu na
výlety bez vstupů do kulturních objektů.
Doprava: zajištěna autobusem až na místo
Tento pobyt je vhodný pro pohyblivé účastníky. Objekt není bezbariérový. Těší se na
Vás také naši dva maskoti - Eliška a Lejdynka (psíci plemene york ).
Hledáme sponzory – pokud máte někdo možnost sehnat finanční sponzorský dar,
vystavíme darovací smlouvy, tím by se celková cena pobytu značně snížila J
Přihlášky posílejte na adresu: Dana Lacinová, Levského 3209/7,143 00 Praha 4.
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, vybíráme zálohu na pobyt 2.000 Kč.
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.

Kapacita pobytu je z většiny obsazená, máme volná pouze dvě místa.
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

23. července - 6. srpna 2017 ČESKÝ RÁJ – SKOKOVY (ne-ne)
Letní dotovaný pobyt se skupinovou asistencí
Celodenní stravování, výlety, sportovní hry (plachta, míč, hody, vrhy, běhy, bocca,
ping pong...), koupání, táborák.
Vedoucí pobytu: Hana Kratochvílová, tel. 732 846 789
Cena: 9 000 Kč
Vyplněnou univerzální přihlášku pro pobyty v ČR zašlete na adresu:
SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever, Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever
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20. srpna – 27. srpna 2017 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (ne-ne)
Pobyt je určen pro osoby s mentálním postižením s individuálním doprovodem a pro
jejich přátele za dohodnutou cenu. Hotel poskytuje a zprostředkovává i lázeňské
procedury, které si může účastník objednat a zaplatit v den příjezdu. Potřebnou
asistenci osob s postižením si zajistí přihlašovatel, případně se dohodne s vedoucí
akce o způsobu jejího zajištění na pobytu.
Ubytování: hotel POLONIA, Hlavní třída 50/34 v Mariánských Lázních ve
dvoulůžkových pokojích s teplou a studenou vodou, WC a sprcha společné na patře.
Při požadavku vlastního příslušenství je jiná cena. Za příplatek je možný
jednolůžkový pokoj. TV je v některých pokojích, jinak jsou tzv. televizní místnosti.
Stravování: plná penze hotelového typu, výběr ze tří jídel, snídaně formou bufetu.
Polopenze je možná.
Program: každý vlastní neb doporučený dle dohody
Cena pobytu: 4 800 Kč za osobu v pokoji se společným WC a sprchou, 6 760 Kč
za osobu v pokoji s vlastním příslušenstvím.
Přihlášky do 15.5.2017 do sídla Spolku SPMP ČR Praha-sever, Praha 2, Ječná 11
Na přihlášku nezapomeňte uvést své požadavky na ubytování (vlastní či společné
příslušenství), TV na pokoji, hotelové léčebné procedury, případně požadovaný
pokoj.
Vedoucí akce: Ing. Eva Bláhová tel 281 864 699 večer, mob. 737 541 370.
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever

3. září - 14. září 2017 CHORVATSKO - PAKOŠTANE
Nedotovaný pobyt se skupinovou asistencí
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 jsou uzavřené, v případě zájmu můžete kontaktovat vedoucí
pobytu, bude vás informovat, jestli se nějaké místo uvolnilo.
Kontakt: Jitka Procházková, Veronské náměstí 378, 109 00 Praha 11, tel. 607
875 629.
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih
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 PŘIHLÁŠKA na jednodenní akce (výlet, vycházka, kurz, soutěž) – 1.strana
AKCE:

__________________________________________

Termín akce: ______________________________________

Jméno a příjmení účastníka: _________________________________________________________
Datum narození: _________________________ Rodné číslo: ______________________________
Bydliště: _________________________________________________________________________
_________________________________________PSČ:____________________________________
Pojišťovna:______________________ Číslo průkazu TP, ZTP, ZTP/P *: _____________________
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 *: _____________________
Telefonní číslo doprovodu:__________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________

Účastník odchází po ukončení akce sám.*
Účastníka na konci akce vyzvedne zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.*
Datum _______________________

___________________________________________
podpis účastníka (zákonného zástupce, opatrovníka) *

* Nehodící se škrtněte.
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 PŘIHLÁŠKA na jednodenní akce (výlet, vycházka, kurz, soutěž) – 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 akci.

2.

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 uvedené akce.

3.

Souhlasím s fotografováním a natáčením účastníka v rámci akce, 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.

4.

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

5.

Zavazuji se uhradit případné škody způsobené účastníkem v průběhu akce.

6.

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

Datum _______________________

___________________________________________
podpis účastníka (zákonného zástupce, opatrovníka) *

* Nehodící se škrtněte.
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 PŘIHLÁŠKA na pobyt v ČR – 1.strana
Místo pobytu:

___________________________________

Termín pobytu: ____________________________________

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.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Prohlašuji, že jsem přihlášku vyplnil pravdivě a úplně. Nezamlčel jsem žádné závažné
skutečnosti, které by mohly být příčinou nečekaných problémů na pobytu.
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.
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.
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.
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.
Zavazuji se uhradit případné škody způsobené účastníkem v průběhu rehabilitačního
pobytu.
Zavazuji se uhradit veškeré výlohy a platby spojené s lékařským ošetřením účastníka
nebo návštěvou lékařské pohotovosti v době pobytu.
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) *

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

* Nehodící se škrtněte.
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 PŘIHLÁŠKA na pobyt v zahraničí
Místo pobytu:

___________________________________

Termín pobytu: ___________________________________

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.

31

151. DOPIS ČLENŮM SPMP

duben 2017

Datum

Podpis
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