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Dobrý den, 
 

dostává se vám do rukou letní číslo. 
Pokud někdo z vás neobdržel poštou „Dopis členům SPMP“ a je 

členem některého pražského pobočného spolku, kde splnil 
členskou povinnost – včasné zaplacení členského příspěvku, 
doporučujeme obrátit se s dotazem na předsedu jednotlivých 

pražských pobočných spolků. Aktualizovaný adresář pro 
rozesílání „Dopisu“ je vždy předáván od předsedy pražských 

pobočných spolků jako příloha objednávky připravovaného 
„Dopisu“ k vydání. 

 
Léto je plné pobytů, které pro vás připravují zkušení organizátoři. 
V letních měsících se můžete vydat i jen na jednodenní výlety za 

poznáním nebo jen prožít příjemný čas s přáteli.  
V tomto čísle naleznete pozvánky na výlety, společenské akce, 

zájmové vzdělávání i na tvořivé dílny. Nebojte se přihlásit.  
POZOR – neponechávejte přihlášky na poslední chvíli. Velmi 
často potřebuje akce dostatečný čas na konečnou přípravu a 

počet účastníků je někdy i omezen. 
 

Pro dostatek přihlášek na akce a pobyty jsou v každém čísle 
„Dopisu“ zveřejněny.  

  
 
 

Přejeme vám krásné letní sluníčko.  
Dostatečný čas plný pohody 

 k nabrání sil na zimní měsíce. 
. 

Za redakční radu 
Eva Frančeová 
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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 

 
 
Podpůrný víkend pro rodiče lidí s mentálním postižením v Praze 
Tématem víkendového setkání bude JAK PEČOVAT O SEBE. 
 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s. zve rodiče dětí a 
dospělých lidí s mentálním postižením na podpůrně-vzdělávací víkendové setkání, 
které se bude konat 6. – 7. 10. 2017 v Praze. Program bude probíhat v pátek od 
17 do 19 hod a v sobotu od 9 do 17 hod ve Vzdělávacím institutu CHČR, 
Máchova 7, Praha 2 – Vinohrady. 
 
Program bude věnovaný řešení Vašich radostí a starostí spojených s péčí o Vašeho 
potomka, hledání způsobů, jak se udržet v psychické pohodě a jak zvládat těžké 
situace se svým potomkem s mentálním postižením na vnímání svých vlastních 
potřeb a přání v kontextu péče o osobu s mentálním postižením, zvládání vlastní 
agrese i agrese Vašeho potomka. 
 
Na setkání bude prostor pro sdílení a výměnu zkušeností s ostatními rodiči. Přijďte 
s námi hledat, jak pečovat sami o sebe a udržet si energii nutnou k péči o ostatní. V 
době programu pro rodiče bude zajištěna asistence a volnočasový program pro děti 
a dospělé s mentálním postižením. 
Cena víkendu je 150 Kč za každého účastníka.  
Kontaktovat nás můžete na anna.blazkova@spmpcr.cz  nebo na telefonním 
čísle 776237799, 221890436. 
Přihlásit se můžete i na www.spmpcr.cz 

 
 

mailto:anna.blazkova@spmpcr.cz
tel:+420776237799
tel:+420221890436
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Odezva na Europe in Action 2017 
 
1. - 3. 6. 2017 se uskutečnila v Praze konference s názvem „O mých vztazích a 
přátelství“. Byla to nejkrásnější konference, které jsem se zúčastnila. Byla jiná, než 
předešlé konference. Bylo uspořádáno několik workshopů s velmi zajímavými 
tématy. Na všech jsme se mohli aktivně účastnit přednášky. Dozvěděla jsem se zde 
mnoho odpovědí na choulostivé otázky typu "Jak je to se sexualitou lidí s mentálním 
postižením", "Žití s partnerem v jedné samostatné domácnosti", "Asistovaná sexuální 
služba" apod. Na tyto otázky jsem se nikdy nedovolila zeptat lidí s mentálním 
postižením, nevěděla jsem jak, abych se nějak nedotkla jejich soukromí, a také jsem 
měla strach z jejich reakce na otázku. Na této konferenci lidé s mentálním postižením 
otevřeně mluvili o těchto tématech, někteří se trochu styděli, ale byli velmi otevření. 
Byla jsem opravdu nadšená a velmi mě potěšilo, že jsou všichni stejní, bez rozdílu 
hendikepu, jako my, mají úplně stejné potřeby, jako my. Nakonec mi to potvrdili i 
odborníci, kteří na tato témata měli přednášky. Bylo mnoho otázek a málo času. Byla 
zde zmíněná kniha, kterou tito odborníci napsali a tak jsem si ji objednala. Je v ní 
mnoho pravdy a odpovědí na otázky, které jsme nestihli na konferenci, tak uvádím 
její název. Jedná se o knihu "Sexualita osob s postižením a znevýhodněním", autoři 
Martina Venglářová, Petr Eisner a kol., vydaná nakladatelstvím Portál. Vřele 
doporučuji. Jestli budete mít někdo zájem, můžeme tyto otázky otevřít i na naší 
svépomocné skupině rodičů. Můžeme pozvat i Petra Eisnera, který spolupracuje v 
poradenském centru v Karlíně. Tato konference byla super a moc děkuji za takovou 
příležitost vidět svět sexuality očima lidí s mentálním postižením. Nakonec jsem 
zjistila i pozoruhodnou věc, že je nepodstatné, ve kterém státě nebo zemi žijeme, 
máme stejné potřeby, starosti a radosti. Děkuji i pořadatelům za velmi milé a trpělivé 
vystupování během konference. 

Dana Lacinová, Mirek Lacina 
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Odezva na konferenci Europe in Action 2017 
 
Jsem moc ráda, že jsem měla možnost se této konference zúčastnit. Vyslechla jsem 
si mnohé zajímavé příběhy, zúčastnila jsem se inspirativních workshopů. Toto vše se 
stalo podnětem k zamyšlení, zda je pravda, že toto téma máme doma vyřešené. 
Organizátoři odvedli úžasnou práci. Navíc proběhly super odlehčující a doplňující 
akce, mne nejvíc oslovil společný výlet parníkem a vystoupení bubeníků na závěr 
celé konference. 

Zuzana Bláhová 
 

1. června - 3. června 2017  
Konference „O mých vztazích a přátelství“  
 
 Konferenci připravily organizace Inclusion Europe a Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR, zúčastnilo více jak 215 účastníků z 29 zemí, z toho 
50 přednášejících. Uskutečnilo se 15 workshopů na témata přátelství, vztahy, 
sex, péče o zdraví, zneužívání osob s mentálním postižením, bezpečné chování 
na internetu... Všechny přednášky nás přivedly k zamyšlení co ve svém životě 
děláme správně, v čem zlepšit i práci ve spolku. Měli jsme možnost vzájemně se lépe 
poznat a seznámit, navázat kontakty. Všichni jsme se shodli, že ačkoliv jsme neměli 
vždy stejný názor, diskuze byla pokaždé přínosem a důvodem k zamyšlení, jestli je 
náš přístup k mentálně postiženým vždy správný. K pohodě přispěla skvělá 
organizace a simultánní překlady. Zakončení hudbou rytmické skupiny z Ostravy bylo 
nádherné. Místo: Hotel Andel’s, Praha 5.  

Eva Frančeová 
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3. června 2017 XIV. Národní konference SPMP ČR 
 

 

Program Národní konference byl 
rozdělen na dopolední odbornou 
část (přístupnou i dalším 
účastníkům konference Europe in 
Action) a odpolední organizační 
část (přístupnou pouze delegátům 
a hostům XIV. Národní konference 
SPMP ČR). 
Účastníci byli seznámeni 
s hospodařením spolku, byly 
schváleny upravené stanovy 
spolku. V příštím roce budeme 
slavit 50 let od založení SPMP ČR. 

Eva Frančeová 

 

 
Vážení členové SPMP ČR Praha-sever p.s., 
 
12. 6. 2017 se uskutečnila schůzka spolku, avizovaná v Dopise 151 a dostavilo se 
16 členů, což nesvědčí o velkém zájmu a aktivitě. 
Pokud spolek má plnit funkci shromažďovací, společenskou a komunikativní je 
potřeba se aktivně zapojit a to především ve prospěch našich „dětí“, hledat cesty pro 
budoucnost. 
 
3. 6. 2017 proběhla Národní konference, kde nás zastupovala paní Ing. Bláhová., je 
třeba informace o směrování činnosti a financování aktivit prodiskutovat, nemůže 
rozhodovat jedna osoba. Je třeba podávat žádosti o finanční podporu státu a 
sponzorů. 
 
Pro spolek sever je důležité najít aktivní členy do vedení, nebo činnost ustane. Na 
nadcházející období se podařilo získat finanční podporu pro pobyt ve Skokovech, 
sportovní kluby a Večerní školu. 
 

Členskou schůzku svoláváme na 30. 10. 2017 od 16 hodin do Ječné 11. 
Pospíšilová Vlasta 

 

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 
 

Konzultační setkání 
 
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: Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 8 – 
Karlín.  
Z důvodu plánované rekonstrukce výtahu v budově, kde sídlí SPMP ČR, v září a v 
říjnu schůzky pouze po dohodě, první schůzka 26. října 2017 od 10 do 12 hodin, 
ověřte si ještě dotazem. 
V případě potřeby si můžete osobně sjednat schůzku telefonicky u každé 
předsedkyně spolku. Data dalších schůzek budou uvedeny v následujícím dopise v 
listopadu 2017. 
 
Naše webové stránky: http://www.spmppraha-jih.cz/ - zadejte celou adresu nebo 
se na naší 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 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. 
 
 
 

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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DŮLEŽITÉ ! ! ! Členská schůze SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih  
 
Nepřehlédněte a napište si do svých kalendářů datum 18. 12. 2017 v 16.30 hodin v 
zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - 
Karlín. Stanice tramvaje Karlínské náměstí. Svoláváme členskou schůzku 
pobočného spolku Praha - jih. Před touto schůzí bude probíhat soutěž puzzle a po 
schůzce budeme mít předvánoční posezení, tak se můžete zúčastnit všech akcí 
najednou. Vánoční pohoštění bude připraveno a každý dostane malý dárek. 
 
Program schůze 
 
1. Seznámení se s hospodařením v roce 2017 
2. Schválení rozpočtu na rok 2018 
3. Informace o pobytech a zájezdech 
4. Schválení hospodaření s finančními prostředky 
 
Tímto děkujeme všem za aktivní přístup, za zájem o dění v našem spolku a přejeme 
vám všem krásné letní dny plné odpočinku.  

Jsme stále s vámi Dana Lacinová, Zuzana Bláhová, Jana Čajková 
 
 
 

 
9. 6. - 11. 6. 2017 Turnaj v přehazované ČHSO – ranní rozcvičení 
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Informace pro členy SPMP ČR pobočného spolku Praha - západ 
 
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.  

Děkuji za spolupráci s naším spolkem Eva Frančeová 

 

Konzultační setkání  
 
ve spolupráci s pobočným spolkem SPMP ČR Praha – jih na adrese: SPMP ČR, 
Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 8 – Karlín. Po prázdninách začínáme 
26.října 2017 od 10 do 12 hodin, na tento den se můžeme domluvit i odpolední 
setkání. Můžete si již zakoupit vstupenky na „Mikulášskou“ konanou dne 2. prosince 
2017. Další termíny schůzek naleznete v Dopise číslo 153. 
Můžete si sjednat i osobní schůzku telefonicky 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 

členům, kteří již zaplatili DĚKUJEME a obracíme se na členy, kteří ještě nesplnili 
svou členskou povinnost, bohužel neplatícím členům není Dopis 152 odeslán. Po 
zaplacení příspěvku na rok 2017 jim Dopis č.152 předám. 

 

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.  
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Členská schůze SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ  
 
Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi 
dne 16. prosince 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese 
Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín.  
 
Před členskou schůzí je připravena „Tvůrčí dílna – Kouzlení s papírem, práce s Big 
Shotem“ pro zájemce, kteří si chtějí vyrobit dárky z papíru pro své přátele (krabičky, 
přáníčka, jmenovky). Po členské schůzi proběhne malé vánoční posezení 
s pohoštěním. 
 
Program schůze 
 
1. Seznámení s hospodařením v roce 2017 
2. Informace o aktivitách v roce 2017 
3. Plán aktivit v roce 2018 
4. Schválení hospodaření s finančními prostředky v roce 2018 
 

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová 

 
KLUB RODINA SPMP Praha – západ 
 
Klub Rodina SPMP vznikl v Praze 6 – Dejvicích při SPMP Praha 6 
počátkem devadesátých let. Prvotním záměrem bylo navázat na 
oblíbené pořady D+R, pořádané Kulturním domem Prahy 6, které 

připravovala pro postižené a jejich rodiny paní Michaela Jedličková. Naše akce byly 
ovšem bez dotací a proto mnohem skromnější. Byly vždy otevřené i pro zájemce z 
jiných městských částí 
Klub rodina se pravidelně ve Wüchterlově ulici 11 v Dejvicích scházel více než 
pětadvacet let. Zabývali jsme se zde různými výtvarnými, sportovními a 
společenskými činnostmi, pořádali jsme vycházky a výlety a bývalo nám spolu dobře. 
Za dlouhá léta činnosti vyvíjel Klub Rodina nejrůznější aktivity. Důležité vždy bylo 
setkávání, navazování přátelských vztahů, poznávání, osvěta. 
Od počátku našich schůzek byla v čele všeho dění neúnavná Dr. Alenka Týmalová, 
která současně vedla i Klub DRUK v Drutěvě, našich schůzek se často účastnilo i 
několik členů DRUKu. Společně jsme navštěvovali výstavy a muzea, chodili na 
vycházky po Praze, hráli hry a sportovali. O sobotách jsme navštěvovali zajímavé 
objekty v okolí Prahy – zahrady, skanzeny, zámky a zříceniny. Jednu sezonu Klub 
Rodina pořádal s jízdárnou v Bohnicích i kurz hipoterapie. Velmi úspěšný byl i 
dvoudenní zájezd do Týna nad Vltavou s pobytem v Domově sv. Anežky, návštěvou 
Temelína a výletem lodí. 
Na pravidelných schůzkách ve Wüchterlově ulici jsme vyzkoušeli řadu technik, 
rozvíjejících jemnou motoriku, vytvářeli drobné dárky i užitkové předměty. V průběhu 
let nám pomáhala tvořit program řada spolupracovníků. Dlouhodobě výbornou 
spolupráci máme s Praktickou školou v Rooseveltově ul. V Praze 6, děkujeme 
především paní Marii Harantové a Evě Plánkové za pomoc a umožnění práce v 
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keramické dílně školy. Od reorganizace pražského SPMP patříme pod SPMP ČR 
pobočný spolek Praha – západ. 
Přibývají léta, mění se situace – je řada nových příležitostí k činnosti, ale naše řady 
prořídly – našim členům přibývá let, ale ubývá sil a zdraví. Někteří členové se 
odstěhovali mimo Prahu, někteří žijí ve stacionářích a využívají jejich program. 
 
Bohužel ani naše milá Dr. Alenka Týmalová nemůže už ze zdravotních důvodů 
přicházet mezi nás. Chci jí jménem všech, kteří ji znají a mají rádi, poděkovat 
za její obětavou práci, za hodiny, které nezištně věnovala činnostem pro 
postižené i našemu Klubu. 
 
Zatím děkujeme všem našim členům a příznivcům za pomoc i zájem a přejeme jim 
co nejméně problémů, pevné zdraví a pohodu. 

Za Klub RODINA SPMP Praha - západ 
Věra Lišková, Křepenice 13, 264 01 Sedlčany 

Tel.: 721 054 123, pevná linka: 318 590 369 
 

  
V keramické dílně Beseda o cestování 

  
Vánoční setkání Dr. Alena Týmalová 
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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 
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Sportovní klub Slavoj SPMP Praha – jih 
 
Během března a dubna jsme odehráli již 12. ročník „Turnaje o 
pohár MČ Praha 10“. Sportovci byli ve dvanácti družstvech 
rozdělených do tří výkonnostních skupin. První kolo odehráli v 
Praze, druhé tradičně v Zásmukách. Nad turnajem převzala opět 
záštitu Městská část Praha 10. Slavnostní vyhlášení za 
přítomnosti pana starosty MČ Prahy 10 Ing. Vladimíra Nováka a 
paní zastupitelky Kateřiny Peštové, za sportovní výbor, jsme 
odložili až na červen (pro nepřítomnost velké části našich 
sportovců během května z důvodu rekreace). 
 
Sportovci na konci května odehráli již 14. ročník Jarního turnaje 
ve stolním tenisu jednotlivců. Byli rozděleni do pěti 

výkonnostních skupin. Letos jsme hráli v nových prostorách a velmi mne potěšila 
reakce pronajímatele: „Vaše „děti“ byly moc sympatické a disciplinované. Jsem 
opravdu rád, že jste se s pořádáním turnajů obrátila na nás.“ Letos se zúčastnilo 
pouze 24 sportovců (opět z důvodu rekreace). 
 
V červnu proběhla další akce, a to republiková soutěž ČHSO v bocce. Za náš klub 
se zúčastnila pouze jedna sportovkyně (a přivezla zlatou medaili). V červnu také 
vyjela dvě družstva našeho sportovního klubu na republikový turnaj v přehazované, 
opět pořádaný ČHSO. Družstvo A získalo 4. místo a družstvo B přes velkou snahu 
7. místo. Od ledna trénujeme pravidelně bowling, uspořádali jsme jarní kola Turnaje 
v pétanque, Turnaje v minigolfu a již se těšíme se na letní soustředění členů klubu. 
 

POZOR! 
 
Tréninky v Holešovicích začínají 7. 9., tréninky v Jedličkově ústavu budou 8. 10., 
22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 12.2017. 
 
Bowling začínáme trénovat 17. 9., podzimní kolo Turnaje v pétanque proběhne 
10. 9. a podzimní kolo Turnaje v minigolfu 1.10., tyto akce jsou přístupné také 
zájemcům, kteří nejsou členy našeho sportovního klubu. 

 

 
 

Všem vám přeji krásné léto a těším se na shledanou. 
 Zuzana Bláhová 



152. DOPIS ČLENŮM SPMP  červenec 2017 

15 

 

 
23. dubna 2017 Zásmuky, druhé kolo všech tří výkonnostních skupin. 

 

 
18. června 2017 Turnaj SPMP Praha - jih v minigolfu. 
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Sportovní klub Plavci SPMP Praha – sever 
 
16. června 2017 jsme na Slávii organizovali plavecké 
závody „Memoriál Boženy Gürtlerové“ kterými jsme uctili 
památku vzácné ženy a matky postižené dcery Aničky a 
zakladatelky našeho plaveckého klubu. Každý rok budeme 

toto klání na její počest organizovat spolu s Plaveckou školou paní Jany Boubínové 
kde nalézáme potřebné zázemí. Závody se myslím vydařily a radost udělaly dárky 
od MČ Praha 10, kde jsme získali záštitu našeho klání. Hlavním cílem bylo zúčastnit 
se a potkat se s kamarády, protože plaveckých závodů je poskrovnu. Olympijské 
klání bude v září či říjnu, přesnější informace teprve budou. 
Finanční podporu jsme získali od Magistrátu hl.m.Prahy a MČ Praha 7. 
 
Začínáme trénovat na Výstavišti od 5. 9. 2017 15.30 – 16.30 hodin, máme ještě 
dvě místa, sraz 15.15 hodin. 
Na Slávii 8. 9. 2017 15.00 – 15.45, sraz 14.45 hodin. 
 

Přeji pěkné plavání v přírodě. 
Pospíšilová Vlasta, vedoucí sportovního klubu 

 
 

Sportovní klub  
Běžci Běchovice SPMP Praha – sever   
 
Aktuální informace naleznete v Dopise členům SPMP číslo 
153.  

Hana Kratochvílová, trenér klubu  
 

 
 

 

Sportovní klub Plaváček SPMP Praha – západ 
 
Na bazénu (Tyršův dům) se sejdeme opět 5. září 2017 v 16 
hodin. 
 

Všem sportovcům Plaváčkům a jejich rodičům přeji  
hezké a teplé prázdniny. 

Pozdrav všem Hanka Okálová 
 
 
 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. 
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TURISTICKÝ KLUB SEMTAM PRAHA - JIH   

13. května 2017 – Výprava do Dřevčic III 

 
V sobotu na sraz k autobusu přišli všichni přihlášení a včas, 
cesta proběhla klidně. V Dřevčicích nás přivítal v dobových 
kostýmech pan majitel tvrze se svou družinou. Provedl nás po 
tvrzi, kde jsme si prohlédli sbírku originálních obrazů českých 

panovníků a dalších významných postav českých dějin od malíře Vladimíra Pechara. 
Před obědem jsme si opékali buřty na ohništi. Po výborném obědě jsme si zkusili 
několik středověkých disciplín jako střelba z kuše, hra v kuželky, živé člověče a 
mnoho dalších. Nesmím zapomenout zmínit místního oslíka Barona, který nám 
taktéž dělal milou společnost a rád se nechal krmit čerstvou mrkví. Velké poděkování 
určitě patří panu Ženíškovi, který pro nás připravil tento zajímavý program a po celou 
dobu se o nás staral jako o vlastní. 
A samozřejmě děkuji všem, kteří si udělali čas a jeli s námi. Zúčastnilo se 17 osob. 

Za TK SEMTAM Jana Čajková 

 
 

 
Pobočné spolky v Praze připravují pro vás zajímavé vycházky, 
výlety, na které si možná netroufáte sami, ale s kamarády 
prožijete prima den. 
Sledujte také jejich webové stránky, kde často najdete zcela 
aktuální informace. 
 

 

Výlet na Větruši v srpnu 2017 
Pojedeme vlakem do Ústí nad Labem, pak lanovkou na zámeček Větruše, kde je 
rozhledna a přírodní bludiště. Podrobnosti a datum sdělím přihlášeným.  

Těším se na vás Dana Lacinová 
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 

 

 
Grévin, Pat a Mat v Praze  
v srpnu 2017 
 
Půjdeme se podívat na voskové 
figuríny. Podrobnosti a datum sdělím 
přihlášeným. 

 
Těším se na vás Dana Lacinová 

organizátor:  
SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
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Výlet vláčkem na vláčky v srpnu 2017 
Pojedeme vláčkem do Rosic nad Labem. Podrobnosti a datum sdělím přihlášeným. 

Těším se na vás Dana Lacinová 
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 

 

Benešov - Konopiště v srpnu 2017 
Pojedeme na výlet do Benešova, kde zdoláme stezku "S medem za medvědem“. 
Stezka vás zavede na nejhezčí památky ve městě, například k vypálenému 
minoritskému klášteru, po kterém zbylo pouze dominantní torzo nad městem. Trasa 
poté pokračuje na nedaleké Konopiště, kam pojedeme naším oblíbeným 
ekovláčkem. Na Konopišti se pak podíváte na pávy v Růžové zahradě nebo daňky, 
jelena a muflony v nové lesní obůrce. Také se seznámíte s medvědem Jiřím. Celá 
stezka je doplněna hádankami a rébusy, na konci čeká na "děti" poklad, a jak jinak 
medový. 

Datum sdělím přihlášeným. Těším se na vás Dana Lacinová 
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 

 
 

26. srpna 2017 PUTIMSKÉ ŠVEJKOVY SLAVNOSTI 
 
Za sochou Švejka můžete do Putimi přijet po celý rok. Potkat se s ním a spoustou 
jiných historických osob však můžete pouze v sobotu 26.8.2017 (www.putim.cz). 
Navštívíme i malou místní zoo. 
Zájemcům informace poskytne organizátor: Eva Frančeová, tel. 604 908 837, email: 
spmppraha-zapad@email.cz. 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
 

 
Putimské Švejkovy slavnosti 2016, Švejk se starostou 
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23. září 2017 Parník Cecílie  
 

Sraz budeme mít 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 tam dostanete 
tramvají, do stanice "Právnická fakulta" a pak pěšky směr 
nemocnice na Františku, ale jděte po náplavce.  
Informace si ověřujte na tel.: 606 511 304 Dana Lacinová 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
 

 
Taneční – podzimní kurz 
 
Zveme zájemce o tanec na naše kurzy, které budou v sále 
KZ Domovina, 
Na Maninách, Praha 7. Dostupné tramvajemi od metra C a 
B. Museli jsme najít jiný sál, protože v Karlínském spektru již 
není vhodná podlaha. 
Kurzy povede i nadále taneční mistr Tomáš Rubač se svými 
kolegy, hrát nám bude p. Hërner. Zatím jsou domluvené tři 
termíny, protože mají plno. Prostředí je společensky 
přijatelné. 

Začínáme 4.10. v 16 hodin a dále 21.10. a 4.11.vstupné 50 Kč za osobu. 
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha-sever 

 

2. prosince 2016 MIKULÁŠSKÁ na Barče 

Srdečně zveme na tradiční mikulášskou zábavu na Barče 
(Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10) 
nedaleko stanice metra Strašnická od 15 hodin. 
 
Program:  

• k tanci budou hrát Tloskováci 

• vyhlášení výsledků soutěží z Dopisu členům SPMP ČR 

• vstupenky budou opět slosovány 

• a překvapení…. 
Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč 
 
Vstupenky s místenkou budou v prodeji od 25. září 2017 

po domluvě při osobním setkání nebo při konzultačních hodinách od 26.10.2017 
v SPMP ČR Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 8.  Vstupenky budou při 
objednávce rezervovány pouze týden, potom budou uvolněny k prodeji. 

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ, 
 tel.: 604 908 837, email: spmpprah-zapad@email.cz 
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Pobočné spolky pro vás připravují tvořivé dílny, které jsou důležité 
nejen pro rozvoj vašich dovedností, ale také k setkávání 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 SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

 

18. listopadu 2017 Tvořivá dílna - Kouzlení s textilem 
 

Od 14 do 16 hodin vás zveme na dílnu s textilem. Je třeba předem se 
přihlásit. Cena 80 Kč, pro členy 50 Kč. 

Info: Eva Frančeová, SPMP ČR Praha – západ, tel.:  604 908 837 

 
16. prosince 2017 Tvořivá dílna - Kouzlení s papírem 

 
Od 14 do 16 hodin vás zveme na dílnu s papírem, práce s Big Shotem. 
Vyrobíte si krabičky na dárky, přáníčka a jmenovky na dárky. Je třeba 
předem se přihlásit. Cena 80 Kč, pro členy 50 Kč. 

Info: Eva Frančeová, SPMP ČR Praha – západ, tel.: 604 908 837 

 
PODZIM 2017 KLUB RODINA SPMP Praha - západ    
 
Členové KLUBU RODINA SPMP Praha – západ se v Praze 6 schází jednou měsíčně 
v tělocvičně ve Wüchterlově ulici 11, Praha 6 (suterén, zvonek TĚLOCVIČNA) v 17 
hodin. NOVÍ ZÁJEMCI VÍTÁNI. 
 
PROGRAM PODZIMNÍCH SCHŮZEK: 
25. září SETKÁNÍ LEVANDULOVÉ 
16. října NAHLÉDNUTÍ DO JAPONSKA 
23. října PRÁCE V KERAMICKÉ DÍLNĚ - TVORBA DÁRKŮ, Verdunská 11, Praha 
6, zvonek HLIŇÁK - začátek v 16.30 hodin. Prosím potvrďte účast předem! 
13. listopadu DOKONČENÍ PRACÍ – GLAZURY, keramická dílna ve Verdunské ul., 
začátek v 16.30 hodin. 
27. listopadu SLUNCE – skleněná mozaika, lektor: Mg.A. Klára Horáčková 
18. prosince VÁNOČNÍ SETKÁNÍ s občerstvením a drobnými dárky 

Těšíme se na vás! Věra Lišková tel.: 721 054 123, 318 590 369 
 
 

 S FOTOAPARÁTEM ZA POZNÁNÍM 

LETNÍ ŠKOLA 

Výlety nejen s fotoaparátem, sledujte také aktuality na webové 
stránce www.spmppraha-zapad.cz. Letní třídenní akce mohou 
využít nejen lidé z Prahy. 
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4. – 6. srpna 2017 
1. termín třídenního kurzu 

Téma: Zajímavá pražská historie 
 
18. – 20. srpna 2017 
2. termín třídenního kurzu 

Téma: Přírodní zajímavosti v Praze 
 
Informace v minulém Dopisu členům SPMP 151 nebo na webu spmppraha-zapad.cz. 
Info lektor: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

 
Večerní škola v Praze 7 
 
Od 2. října 2017 začne výuka ve dvou kurzech Večerní školy SPMP v učebnách ZŠ 
na Strossmayerově náměstí.  
 

Jeden kurz zaměřený na procvičování základního trivia, vedený 
spec. ped. Mgr. Mosslerovou  
a druhý kurz vaření vedený ochotnou osobou. Výuka bude probíhat v 
pondělí a čtvrtek dle dispozic školního rozvrhu, což se dozvíme až 
začátkem září. Příspěvek frekventantů na školní rok je 500 Kč na kurz, 
vybere paní Čejková v první hodině. 
Na oba kurzy je možné se přihlásit u paní Pospíšilové - telefonicky 
během září na č. 602 677 653. 

Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 

 
 
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 

Informace v minulém Dopisu členům SPMP 151 nebo na webu spmppraha-zapad.cz. 
Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

 
 
Znáte odpovědi, soutěž pro členy SPMP ČR 
 
V České republice je mnoho zajímavých míst a jistě bývají i vašim cílem. 

Budete znát odpovědi na naše otázky?  
Můžete je zaslat na email: spmppraha-zapad@email.cz a pět vylosovaných získá 
zajímavé ceny. 
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1. Jaké zvíře má naše republika ve znaku? 

2. Kde se nachází rozhledna Štěpánka? 

3. Kde najdeme místo zvané Vyšehrad? 

4. Kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk, v kterém městě se narodil? 

5. Kde můžeme navštívit Hippologické muzeum v České republice? 

 
Těšíme se na vaše odpovědi do 31.10.2017. Info: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837 

organizátor: SPMP ČR p.s. Praha – západ 
 
 

18. prosince 2017 Čertovské puzzle 
 
Srdečně vás zveme na soutěž " PUZZLE", která se bude konat 18. prosince 2017 od 
13 do 16 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. 2017 na tel. 606 511 304, 
prostřednictvím webových stránek, nebo nás navštivte v době návštěvních hodin v 
Karlíně - viz úvodní strana. 

Dana Lacinová, Jana Čajková, Zuzana Bláhová 
 

 

Klub Rodina SPMP Praha – západ 
 

Po druhé v tomto roce se sešel náš klub ve Wüchterlově ul.č.11 

v Praze – Dejvicích v pondělí 24. dubna. Tentokrát bylo na 

programu „Cestování po cizích krajích“.  Paní Klicperová a 

Marcela Klicperová nám promítaly jeden film „O městech a 

přírodě západu Spojených států“ a dva filmy z Argentiny „Ledovce v Patagonii“ a 

„Vodopády v Iguazu“ (jedny z největších vodopádů na světě). Paní Klicperová 

natočila filmy a Marcela fotografovala a umístila fotky do dvou alb. O tuto besedu byl 

velký zájem a všichni odcházeli spokojeni. 

Dan Babiš, dlouholetý člen 

Tvůrčí skupiny Večernice a Asociace české videokultury Medialog a.s. 

 

1. května 2017 MAYDAY Zoo Plzeň 
8. května 2017 MAYDAY Zoo Praha 
 
Také v roce 2017 jsme se zapojili v pomoci přírodě kolem nás. 
Děkuji všem, kteří při realizaci pomohli. Dokázali jsme přispět 
Zoo Plzeň  sbírkou ve výši 4800 Kč a Zoo Praha sbírkou ve výši 
5814 Kč.  

Eva Frančeová, SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
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12. dubna 2017 na NGO Market (www.forum2000.cz/projekty/ngo-market) 

 

V dubnu jsem poprvé pomohl s dalšími přáteli se stánkem a prezentací co pro nás 

dělají naše spolky v Praze. Byl o nás zájem a my jsme našli moc zajímavých věcí u 

dalších stánků. Děkuji přátelům, že mi pomohli být s nimi. Emil Franče 

 
Stánky pobočných spolků Praha – západ a Praha - jih 

  

13. dubna 2017 Zoo Chleby 

 
Kdo se vydal s námi do Zoo Chleby prožil zcela nevšední zážitky. 
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Koncert na Barče 
 
V sobotu 27. 5. 2017 jsem se synem byla na koncertě v Domě 
Barikádníků. Moc se nám líbil a skvěle jsme si zatančili. Zpěváci 
i zpěvačky z konzervatoře zpívali s plným nasazením a dokonce 
na některých byla vidět tréma. To nás velmi potěšilo, že mají 
před námi trému. Někteří si s námi zatančili a zajímali se, odkud 
jsme a tak. Byla bych moc ráda, aby takových akcí přibývalo.  

Děkujeme Katka Tvrdková + Tomáš 
 

 
Přijetí u ministryně, ocenění za příkladnou reprezentaci 
 
Účastníci Světových zimních her Speciálních olympiád v Rakousku 2017, sportovci 
z České republiky a jejich trenéři převzali 6. 4. 2017 ocenění od ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. Sportovci s mentálním postižením 
bodovali na hrách v běžeckém lyžování, alpském lyžování, snowboardu a florbalu. 
Bylo jich jedenatřicet a přivezli 27 medailí – 11 zlatých, 12 stříbrných, 4 bronzové. 
„Úspěch naší reprezentace na speciálních olympiádách byl fenomenální, pobrali 
úplně všechno, co bylo, a samozřejmě budu ráda, když tyto úspěchy budeme 
opakovat i v těch následujících letech a také budu ráda, když ministerstvo bude 
podporovat speciální olympiády,“ uvedla ministryně školství. 

http://www.specialolympics.cz/ 
 

I já mám nádherné dítě, podívejte se. 
 
Rozhovor s paní S. Schenck. 
Tina Gažovičová, rozhovor pro SME/pro vás přeložila Zuzana Bláhová 
 
S. Schenck (1973) pochází z Liptovského Mikuláše. Od roku 1996 žije v Berlíně. Se 
svým německým manželem mají pět dětí. Jako projektová manažerka se věnuje 
mezinárodním projektům zaměřeným především na inkluzi lidí s mentálním 
postižením v oblasti sociální a vzdělávací. 
Když se Oskar narodil, rodiče nevěděli, že má Downův syndrom. Nebyli na to 
připraveni. Jeho maminka, Slovenka žijící v Berlíně, je zpětně ráda, že se jí v hlavě 
v čase těhotenství nerojily neodbytné otázky. Měla jsem možnost držet syna na 
rukách a okamžitě jej přijmout, jaký je, říká. 
Jak vám sdělili, že má vaše dítě Downův syndrom? 
Necitlivě. Když se Oskar narodil, porodní bába se mne hned ptala: A vy jste si nedali 
udělat genetické vyšetření. Tři dny jsme v nejistotě čekali na výsledky vyšetření krve. 
Později jsme seděli v čase návštěv v kavárně na novorozeneckém oddělení. Malý 
prostor byl plný lidí. Mladá doktorka za námi přišla, ani si nesedla a dost nahlas na 
celou místnost nám oznámila: krevní testy potvrdily, že vaše dítě má trizomii 21, 
Downův syndrom. Bylo to velmi necitlivé a pro nás nepříjemné. Nejvíc nám chybělo 
soukromí, kde bychom mohli takovou zprávu nerušeně přijmout. Každý lékař by měl 
vědět, jak pacientům profesionálně podat zprávu, na kterou není připraven. 
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Víte i o jiných, podobných případech? 
Později jsem se dozvěděla i od jiných žen, že oznámení diagnózy jim bylo sděleno 
necitlivým způsobem. Proto jsem se rozhodla zařadit do projektu Lebenshilfe Berlin, 
kam jsem chodila na semináře studentů medicíny. Byli jsme vždy tandem matka dítě 
a lékař. Asi dvě hodiny jsme se si skupinou dvaceti studentů povídali o tom, jak by 
rozhovor o oznámení diagnózy měl probíhat. Kladli nám upřímné otázky. 
Brala jste Oskara s sebou? 
Ano, dokud nechodil do školky, brávala jsem ho na semináře s sebou. Chtěla jsem 
nastávajícím lékařům ukázat, jaké je to nádherné dítě. Aby si neudělali špatnou 
představu o postižení. Vyprávěli jsme si o tom, že mnohé rodiny s dětmi s Downovým 
syndromem v této diagnóze nevidí nemoc, kterou je třeba léčit nebo jakkoliv řešit. 
Myslím, že to bol pro studenty zážitek vidět někoho, kdo je normálně rodinně šťastný 
s dítětem s Downovým syndromem. Dělala jsem to asi čtyři roky. 
Co pomohlo vám? 
Organizace Lebenshilfe Berlin každý rok vytvoří svépomocnou skupinu rodin, kterým 
se narodí dítě s Downovým syndromem. Skupině potom dává k dispozici prostory a 
odbornou pracovnici, která se stará o děti, a my rodiče si můžeme povídat o našich 
každodenních radostech a starostech. Poprvé jsme na setkání šli, když byly Oskarovi 
tři týdny. 
Tehdy nám to velmi pomohlo, měli jsme hodně otázek. Vidět, že i jiné rodičovské 
páry prožívají podobnou situaci, nás posilnilo. Setkáváme se dodnes. Z původní 
skupiny zůstalo sedm rodin. Známe se tedy už sedmnáct roků a jsme si blízcí. Naše 
děti s Downovým syndromem mají stejný věk a prožívají specifické situace ve 
stejném období – nástup do školky, školy, dospívání, zařazení do pracovního života. 
Výměna zkušeností mezi rodiči je velká pomoc. 
Hned jste věděli, že chcete dát syna do klasické školky, anebo jste zvažovali i 
speciální zařízení? 
Mně bylo od samého začátku jasné, že nechci dávat Oskara do speciálního zařízení. 
Jako rodina jsme ukázkou inkluzivní buňky. Když se takové dítě narodí, nezaloží se 
instituce, ve které by pro ně fungovaly věci jinak než pro ostatní. Rodina je 
mikrokosmos a vzorek, který se dá přenést na celou společnost. Chtěli jsme pro něj 
takový postup, jako mají jeho sourozenci. Najít inkluzivní školku nebyl velký problém. 
Těžší to bylo se školou, protože naše tehdejší spádová základní škola takové děti 
nepřijímala. Museli jsme se hlásit ve speciální škole. 
Měla speciální škola pro váš postup pochopení? 
Tam mne ředitel intenzívně přesvědčoval, abych dala Oskara k němu. Dával mi 
najevo, jak ho dám do regulérní školy, nebude to pro něj dobrá cesta. Dělal s 
Oskarem IQ testy a já jsem žasla, jaký to má smysl. Je to chlapec s Downovým 
syndromem a my víme, že má určité omezení. Ale když se pedagog přizpůsobí jeho 
potřebám, Oskar může postupovat. V místu našeho nového bydliště se nám podařilo 
najít velmi dobrou inkluzivní školu, do které Oskar chodil šest roků. Individuální 
přístup k žákům a samozřejmě, patřičné personální a pedagogické vybavení jsou 
základem úspěchu výuky různorodých dětí ve stejném prostředí. Všichni žáci z toho 
dodnes profitují. Proto jsme věděli, že škola, která je dobrá pro našeho Oskara, je 
dobrá pro všechny naše děti. 
V čem byla základní škola dobrá? Co mu dala? 
Mimo jiné ho spojila s prostředím, kde bydlíme. Mnoho lidé v naší čtvrti ho zná, a to 
mu dává jistotu. Když jde na hřiště, do obchodu, do knihovny, lidé po poznávají. Není 
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to „ten chlapec s postižením“, je to Oskar. To je velmi důležité. Většina lidí, kteří měli 
možnost s ním navázat kontakt, nedává jeho postižení na první místo. To se dá 
dosáhnout jen tím, že umožníme lidem potkávat ho a poznat. A necháme, aby se stal 
přirozenou součástí společenského prostředí. 
Kdy jste museli tyto hranice okolo rodiny a školy rozšířit? 
Když měl Oskar postoupit na další stupeň školy, našli jsme střední školu, která 
přijímala děti s Downovým syndromem. Ale znamená to, že musí zvětšit svůj rádius 
působnosti. Musel se naučit dojíždět tři čtvrtě hodiny z domu do školy. I když v Berlíně 
existuje služba sociálních taxíků, které svážejí postižené děti do školy, my jsme ji 
odmítli. Ve dvanácti letech se naučil cestovat tramvají a metrem. 
Jak se Oskar naučil jezdit sám metrem? 
Velikost naší rodiny vede všechny členy k největší možné samostatnosti. Máme pět 
dětí, nemůžeme a ni nechceme každé všude vodit za ruku. Platí to pro Oskara jako 
pro všechny naše děti. Cestu jsme s ním trénovali my a jeho osobní asistent, který 
se mu pár hodin týdně věnoval. Udělal mu fotoalbum jednotlivých zastávek a míst 
přestupů. V průběhu tří měsíců se naučil Oskar jezdit úplně sám. Já svému dítěti 
důvěřuji, že něco dokáže. Necháváme ho i dělat chyby. A prostřednictvím toho, mu 
dávám šanci učit se samostatnosti. Přeji si, aby se společnost na něj dívala přes jeho 
schopnosti, a ne deficity. Aby ho zbytečně nelitovala a nebrala mu možnost, aby věci 
dělal sám – aby samostatně bydlel, chodil do práce anebo na volby. Oskar má 
schopnost a právo být rovnoprávně zařazený do všech oblastí každodenního života. 
Nyní je Oskarovi sedmnáct roků. Co ho baví, co má rád? 
I po škole mívá bohatý program. Sám to chce. Je aktivní, sportovní typ. Od třinácti 
let chodí na cirkusový kroužek pro lidi s Downovým syndromem. Tam má možnost 
pocítit ten segregovaný svět. Umí ty světy porovnat, a kdyby měl jen ten 
segregovaný, nebyl by spokojený. Má i další kroužky a aktivity, včetně plavání a hry 
na bubny. Ve volném čase se také setkává se svou přítelkyní. 
V Německu se v současnosti diskutuje o rozšíření prenatálních diagnostických testů. 
Zvažuje se zavedení testů automaticky pro všechny ženy, tak jako je to na Slovensku. 
Mnoho žen je proti. Neodsuzuji ženy, které si testy nechají udělat a rozhodnou se jít 
na potrat. Odsuzuji podmínky, které ženy k těmto rozhodnutím nutí. Možná se k 
potratu rozhodnou jen proto, že jsou v šoku a v krátké době jsou vystavené velkému 
tlaku společnosti. Myslím si, že každá rodina je schopná postižené dítě přijmout. 
Možná ne za tři dny či měsíc, možná až za půl roku. Ale po určité době je vděčná, že 
to dítě má. Ty dny či týdny rozhodování v těhotenství jsou na to málo. 
Spolupracujete s vícero organizacemi, které pomáhají lidem s postižením v 
Německu, ale i na Slovensku nebo v Česku. Mimo to jste členkou pracovní skupiny, 
která se věnuje památce vyvražďování lidí s postižením v době německého 
nacionálního socializmu.  
Je to v Německu ještě stále žhavé téma? 
Hitler měl představu o „čisté rase“, do které lidé s postižením nepatřili. Proto rozběhl 
administrativní mašinérii vraždění lidí s postižením a psychickými nemocemi, které 
padlo v Německu za oběť okolo tři sta tisíc lidí. Zasáhlo to do rodin, které tu i dnes 
žijí. Nacházíme rodinné příslušníky, kteří nyní objevují pravdu o některém příbuzném. 
Věděli například, že měli tetu či strýčka, kteří v čase druhé světové války zemřeli v 
ústavu na zápal plic. Začnou číst dokumenty a zjistí strašnou pravdu. Tak, jak se k 
historii postavíme, tak si ctíme památku těchto lidí, i o tom, jaké lidi s postižením 
máme dnes. 
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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. 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) * 

 

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. 



152. DOPIS ČLENŮM SPMP  červenec 2017 

32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum       Podpis  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


