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Dobrý den, 
 

Srdečně vás zdravíme v novém roce. 
Doufáme, že naleznete v bohaté nabídce akci, která vám bude 

vyhovovat a s kamarády prožijete nejen příjemný čas. Rozšíříte 
si své znalosti i dovednosti. 

POZOR – neponechávejte přihlášky na poslední chvíli. Velmi 
často potřebuje akce dostatečný čas na konečnou přípravu a 

počet účastníků je často i omezen.  
Čtěte pečlivě informace o akci a aktuální informace naleznete na 

webové stránce organizátora. 
 
 

Naše redakce občas řeší dotaz 
 „Proč jsem nedostal Dopis členům SPMP?“  

Předem si zjistěte: 
- jsem stále členem některého pobočného spolku, 

- mám zaplacený členský příspěvek. 
My můžeme pouze udělat kontrolu seznamu adres, který nám 

zasílají předsedové pobočných spolků. 
Aktuální seznam je redakci vždy zaslán při objednání Dopisu 

členům SPMP. 
 
 
 

Své příspěvky do „Dopisu“ posílejte emailem nebo poštou 
 na adresu pobočného spolku Praha – západ.  

Pište příspěvek s dostatečným množstvím informací,  
příspěvky čte široká veřejnost. 

  
 
 
 

Za redakční radu 
Eva Frančeová 
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VZPOMÍNÁME 
 
 
 
Vzpomeňte s námi na naši členku, slečnu Gabrielu 
Froňkovou, která zemřela zcela nečekaně 22. ledna 
2018 ve věku nedožitých 44 let. 
 
Od utvoření skupiny sebeobhájců byla jejím aktivním 
členem a celým svým životem se snažila ukázat, že i lidé 
s postižením se mohou zapojit do běžného 
života. Budeme na ní vzpomínat, usměvavou, plnou 
plánů, těšící se na letní pobyty. Bude nám chybět. Byla 
kamarádkou nás všech, měla ráda nás a my ji.  
 

Připomeňme si ji vzpomínkou. 
Ing. Eva Bláhová, Bohumila Juranková, Zuzana Bláhová 

 
  
 
 

  
 
 
 
Dne 17. února 2018 zemřela paní MUDr. Alena Svobodová, která byla spojena se 
SPMP od jeho vzniku.  
 
Pro první táborové pobyty dětí s mentálním postižením, organizovaným paní Blankou 
Hasákovou, byla obětavou lékařkou – nejprve svou vlastní účastí, později pro 
zdravotní kontrolu všech účastníků. 
 
Pro řadu zahraničních akcí působila jako tlumočnice z francouzštiny. 
Pomáhala rodičům postižených lékařskou radou, jak postupovat při péči o jejich děti. 
Všem bude scházet její milý úsměv, kterým provázela pobyty ve Štúrovu. Její syn 
našel útočiště v Domově Sedlec. 

Čest její památce. 
Ing. Eva Bláhová 
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Odešla velká osobnost Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. 
 
 

„Volno mívám ve středu, někdy i v úterý a 
ve čtvrtek. Vypadá to, že se v tom důchodu 
nenudíme a stále je co dělat.  Ale snad to jednou 
vyjde, není žádný spěch“… 
 
… napsala mi paní Iva Švarcová, když jsme nedávno 
hledali termín pro naše setkání opět v cukrárně na 
Náměstí Míru, kde jsme probírali vzpomínky z doby 
minulé u SPMP a i současné problémy. Bohužel – už 
to nevyšlo. Někdy je spěch na místě.  
 

Paní doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc., byla 
pracovitou členkou sdružení, jehož význam kdysi ocenila na konferenci k 25. výročí 
mimo jiné slovy „na všech pozitivních změnách, k nimž ve speciálním školství došlo 
a dochází, se aktivně podílí SPMP jako společenská organizace i jeho jednotliví 
členové, ať už v roli rodičů nebo odborníků…“   Pracovala intenzivně jak v odborných 
komisích sdružení, tak i v samotném republikovém výboru. Byla šéfredaktorkou 
našeho časopisu „Mentální retardace“, který mnoho let s velkým nadšením tvořila. 
Jen způsob jeho zrušení se jí velmi dotkl (mně ostatně také).  Napsala mi „Měla jsem 
ten časopis ráda a myslím, že jsem nebyla jediná. Způsob jeho likvidace byl podlý…“  
Nebála se však otevřeně kritizovat i jiné nešvary, které viděla okolo sebe jak ve 
společnosti, tak zejména v okruhu své odbornosti ve speciálním školství. 
 

Paní doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc., byla uznávanou kapacitou ve svém 
oboru. Přednášela mnoho let na vysokých školách pedagogiku a speciální 
pedagogiku. Je autorkou množství časopiseckých článků a řady odborných publikací 
z oblastí Základní pedagogiky (2005, 2008), Základy speciální pedagogiky (2012), 
Mentální retardace (2000, 2003, 2006, 2011).  Třináct let vedla oddělení speciální 
pedagogiky ve Výzkumném ústavu pedagogickém, z té doby je autorkou a 
spoluautorkou několika vzdělávacích programů pro žáky s mentální retardací a 
učebnic pro pomocné školy. V poslední době se věnovala zejména etice výchovy.  
 

Jak je psáno na smutečním oznámení, které nečekaně přišlo o Vánocích 
2017, byla také hodnou maminkou, milou babičkou a tetou. Odešla ve věku 
nedožitých 77 let. Jen ještě dodávám úsměvnou perličku, že milovala kočky, kočičky 
a kocourky a někdy se pod svými články dokonce podepisovala jako „Iva Kočková“.  
 
Čest její památce.  
 

Vzpomínal  
JUDr. Josef J. Veselý /dětmi zvaný „AlBert“ 

čestný člen a konzultant SPMP ČR  
hclpraha@volny.cz 
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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. 

 
Informace o online dotazníku pro členy SPMP ČR 
Upravený dopis pro tisk v našem časopise Dopis členům SPMP 

 
…..v roce 50. výročí  SPMP ČR a letošní Národní konference, dovoluji si poslat 
Vám odkaz a informace o online dotazníku, který je určen především členům 
SPMP ČR. 
  
Považujeme za důležité zapojit do přípravy strategie organizace 2018-2022 
maximum aktivních členů a zmapovat potřeby, přání i obavy členské základny. 
Vyplnění dotazníku, který mohou zájemci vyplnit jednoduše přímo na počítači, 
je anonymní a nemělo by trvat více než 10 min. Upozorňujeme, že dotazník není 
ve snadno-srozumitelné formě - lidé s mentálním postižením mohou potřebovat 
podporu asistenta nebo blízkého člověka při jeho vyplnění. Dotazník bude 
k dispozici do konce dubna. 
  
Pro vyplnění dotazníku je třeba mít internetové připojení. Otevřete ho kliknutím na 
tento 
odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUL9ZsQs7yxRHrC3JHDroUIt
4HwqzoY4_YAYXoQOD6RkY7lw/viewform  Některé otázky dotazníku jsou povinné, 
proto Vás aplikace nepustí na další stánku bez vyplnění odpovědi. Na konci 
dotazníku nezapomeňte kliknout na tlačítko „odeslat“. Měli byste dostat zprávu, 
že dotazník byl úspěšně vyplněn a odeslán. 
Pro ty, kteří by se do dotazníkového šetření rádi zapojili, ale není pro ně možné vyplnit 
dotazník v elektronické formě, nabízíme možnost vyplnit dotazník na papír (k 
dispozici u předsedů vašich spolků). Tento dotazník v papírové formě odevzdejte 
svému předsedovi nebo s pomocí někoho ze svých blízkých nebo asistenta, přepište 
do elektronického dotazníku. S dotazníkem a zpracováváním jeho výsledku nám 
dobrovolně pomáhá sociolog. Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 
  
Vyplněním může přispět každý k lepšímu porozumění potřeb a přání lidí 
s mentálním postižením a jejich rodin, což nasměruje práci celé organizace. 
Zároveň vyplněním dotazníku každý člen pomáhá pří hodnocení užitečných a 
důležitých výstupů práce SPMP ČR a také při výběru budoucích priorit 
organizace. 
  
Kdyby se členové chtěli podívat na web SPMP ČR (spmpcr.cz), na Facebook SPMP 
ČR  nebo na konkrétní projekty zmíněné v dotazníku mohou na webové 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUL9ZsQs7yxRHrC3JHDroUIt4HwqzoY4_YAYXoQOD6RkY7lw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUL9ZsQs7yxRHrC3JHDroUIt4HwqzoY4_YAYXoQOD6RkY7lw/viewform
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stránce: Krok sun krok (www.randime.org) – Už vím (www.uzvim.org)  – Safelabs 
(safelabs.eu)  – Černá a Bílá (spmpcr.cz/co-delame/obhajoba-prav/black-and-
white/) – Let's do it (www.spmpcr.cz/co-delame/mezinarodni-aktivity/lets-do-
it/)  – Jdeme dál (www.spmpcr.cz/co-delame/obhajoba-prav/jdeme-dal) – Sociální 
dovednosti a vzájemná podpora (www.spmpcr.cz/co-delame/vzdelavani/socialni-
dovednosti) 
  
Děkujeme, že tento dotazník pošlete spolu s instrukcemi, jak ho vyplnit, všem členům 
Vašeho pobočného spolku a těm, kteří nepoužívají internet a počítač, pomůžete s 
vyplnění dotazníku v papírově formě. 
  
Neváhejte se na nás obrátit, není-li Vám něco jasné. Rádi Vám pomůžeme v tomto 
důležitém úkolu. 
Předem Vám děkujeme za spolupráci a za podporu při získání názoru členů. 

S pozdravem 
Camille Latimier, ředitelka SPMP ČR 
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Informace pro členy SPMP ČR pobočného spolku Praha - jih 
 
Pro setkávání, placení příspěvků, přihlášení na akce a konzultace máme k dispozici 
kancelář v Karlíně, kde má sídlo republikový orgán SPMP ČR a kde také máme k 
dispozici poradnu. Tuto kancelář máme 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:  5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., a 14.6. vždy od 10 do 12 hodin. 
Další termíny vyjdou v dopise v červenci 2018. 
V případě potřeby si můžete osobně sjednat schůzku telefonicky u předsedkyně 
spolku mimo uvedené hodiny.     
 
 

Sledujte naše webové stránky 
 
http://www.spmppraha-jih.cz/ - zadejte celou adresu nebo se na naše stránky 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 průběžně upravujeme. 
 
 

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

SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
IČ: 04069811 
Transparentní účet: 2300866657/2010 
Pošt. adresa: Levského 3209/7, 143 00 Praha 4 - Modřany 
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 - ve všední dny od 17 do 20 hod. 
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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NGO market, Karlínské forum 
Pernerova 51, 186 00 Praha 8 - Karlín     
 
Dne 11. 4. 2018 bude pobočný spolek Praha - jih na tomto veletrhu neziskovek 
prezentovat naší činnost. Přijďte nás podpořit, každý dostane informační materiály a 
hezkou tašku při vstupu na market. Tento vstup je zdarma a to od 11 do 19 hodin. 
Dana Lacinová, Zuzana Bláhová, Jana Čajková, Jitka Procházková 
 
 

Svépomocná skupina   
 
Termíny svépomocné skupiny: 24. 3., 14. 4. a neděle 17. 6. 2018 vždy od 15 do 17 
hodin. Nahlášení a již registrovaní účastníci dostanou zprávu o programu každého 
setkání e-mail, nebo SMS. Občerstvení zajištěno, účast zdarma. Zájemci se musí 
přihlásit u koordinátorky na níže uvedený kontakt. Dana Lacinová, tel.: 606 511 304 

 

Akademie pro občany, seniory a zdravotně handicapované 
nabídka akce  
 
Ze statistického hlediska jsou senioři a zdravotně postižení nejohroženější skupinou 
zasaženou kriminální činností. V rámci výročí 50. let SPMP ČR jsme navázali 
spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy, abychom společně zorganizovali 
první ročník Akademie, která se zabývá účinnou prevencí kriminality páchanou na 
našich nejslabších. "Akademie" je cyklus vzdělávacích programů vedených moderní 
alternativní metodou srozumitelnou i pro naše osoby s handicapem. V rámci tohoto 
cyklu mohou členi SPMP ČR absolvovat třináct přednášek, které se budou pravidelně 
konat každý týden v zasedací místnosti ve druhém patře v Karlíně, Karlínské náměstí 
12, Praha 8. Den a hodinu operativně domluvíme podle potřeb zúčastněných. Bude 
to vždy stejný všední den a stejná hodina (třeba od 13 - 15hod).  Na každou 
přednášku bude zajištěno občerstvení. Účastníci se dozvědí více o zajištění 
osobního bezpečí, zabezpečení majetku, o finanční gramotnosti, kriminalistice, 
základech první pomoci, obraně proti podvodníkům nebo domácímu násilí či o 
povinnostech při chovu psů. Součástí cyklu je také návštěva Muzea Policie České 
republiky, Psího domova v Tróji nebo Centrálního operačního střediska městské 
policie. 
Slavnostní zahájení Akademie proběhne v únoru 2019. Po absolvování akademie 
každý dostane upomínkový list a drobné předměty potřebné k zajištění bezpečnosti 
občana. Pro členy SPMP ČR je tato akce zdarma. Nečleni budou hradit poplatek 
za občerstvení. Přihlášky mohou zájemci vyplnit a poslat pomocí přihlášky na 
jednodenní akci nebo na webových stránkách https://www.spmppraha-jih.cz/.  
Můžete telefonovat své dotazy na níže uvedené telefonní číslo.  
Organizátor: Dana Lacinová, tel.: 606 511 304 po 17 hodině, Zuzana Bláhová, tel.: 
732 988 250 
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Vážení členové, přátelé, příznivci, 
 
dostává se vám do ruky první Dopis v roce 2018, kdy SPMP bude oslavovat 50 let 
od vzniku organizace a s přesahem do roku 2019, kdy byla založena organizace 
v Praze. Bude se vzpomínat na minulost a plánovat budoucnost, což vyvrcholí na 
Národní konferenci v listopadu 2018, podrobnosti později. 
Náš spolek Praha-sever může také přispět svými podněty a připomínkami a o tom 
bychom měli mluvit na Členské schůzce 16. dubna 2018 od 16 hodin v sídle 
Ječná 1434/11, Praha 2. 
Program  1.  Informace o hospodaření, dotacích, rozpočet na rok 2018 
                2.  Aktivity sportovní, kulturní, vzdělávací, úspěchy a budoucnost 
                3.  Národní konference SPMP, která bude volební – delegáti 
                4.  Připomínky a podněty pro konferenci, nominace do voleb 
                5.  Diskuze o vedení našeho spolku, webové stránky, prezentace 

úspěchů 
                6.  Různé 
Vážení, je velice potřebné se na schůzku dostavit v hojném počtu, abychom mohli 
prezentovat názory na činnost SPMP. 
Jako každoročně se zúčastníme NGO marketu v Karlínském fóru 11. dubna 2018, 
uvítáme pomoc s prezentací. 

Těším se na vás Vlasta Pospíšilová /předsedkyně na odchodu/ 
 

 

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 - západ 
 

Konzultační setkání  
 
Na žádost některých členů spolku jsme zrušili konzultační 
schůzky na adrese SPMP ČR v Praze Karlíně. Pokud máte 
zájem o setkání, o radu můžete volat nebo psát SMS zprávu na 
můj telefon 604 908 837 – v pracovní dny od 17 do 21 hodin 
nebo od 9 do 10.30 hodin dopoledne. 

 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018 SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
 
Příspěvky na rok 2018 můžete osobně zaplatit při akcích našeho spolku nebo 
můžete platit převodem na transparentní účet našeho spolku u FIO banky: 

5556055560/2010, variabilní symbol: 2018, poznámka: jméno.  

 
Členská schůze SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

  
Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme 
na členskou schůzi dne 24. května od 16.30 hodin v zasedací 
místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, 
Praha 8 - Karlín.  
 
Program schůze 
1. Aktivity v roce 2017 

2. Hospodaření v roce 2017 
3. Plán aktivit v roce 2018  
4. Schválení hospodaření s finančními prostředky v roce 2018 
5. Rok 2018 - výročí SPMP ČR 
6. Národní konference SPMP ČR, která bude volební 
7. Návrh a volba delegáta na Národní konferenci SPMP ČR 
8. Různé 

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová 
 

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 
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Naše 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.  

Děkuji za spolupráci s naším spolkem Eva Frančeová 
 

Seminář pro rodinu v sobotu 19. května 2018 
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – prostory SPMP 
 
Dovolujeme si vás pozvat na seminář, kde jistě nalezneme všichni odpovědi na 
otázky, které nás velmi zajímají.  
Začátek v 9 hodin, ukončení v 16 hodin. Zaměření semináře: Právní podpora člověka 
s postižením a ochrana majetku a financí, odpoledne: Plánování s celou rodinou (jak 
dojít k cíli, který si rodina zvolila (např. zajištění právní podpory potomka, nebo 
ochrana majetku či financí, plánování péče, bydlení, apod.) 
Lektoři: JUDr. Jan Strnad, Camille Latimier, Anna Blažková, Eva Kremlíková 
Pro vaše potomky s postižením bude během dne zajištěn volnočasový program 
s asistenty.   
Další informace vám poskytne Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku 
Praha – západ, email: spmppraha-zapad@email.cz, telefon 604 908 837 
 

USKUTEČNILO SE 
 

2. prosince 2017 MIKULÁŠSKÁ na Barče 
Uskutečnila se tradiční mikulášská zábava na Barče (Kulturní dům barikádníků, 
Praha 10). Vstupenky s místenkou byly v prodeji od 25. září 2017 K tanci nám hráli 
Kabrňáci z Tloskova. Nadílka od našich sponzorů byla letos velmi bohatá. Opět byly 
slosovány vstupenky - 1.cena Vánoční výlet pro 2 osoby. Byla vyhodnocena soutěž 
Foto 2017, kam opět své velmi kvalitní fotografie zaslala Michaela Bláhová.  Děkuji 
za spolupráci členkám pobočného spolku Praha – jih za zdárnou realizaci 
„Mikulášské“. 
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20. ledna 2018 Výlet do Brna 
Zvolili jsme příjemnou dopravu do Brna i zpět Regiojetem. Navštívili jsme 
cestovatelský veletrh GO a 
Regiontour. Opět jsme 
poznali nová zajímavá místa 
nejen u nás, ochutnali 
regionální speciality. 
Odpoledne jsme navštívili 
Moravské zemské muzeum 
Brno, které má velice krásné 
expozice a v současnosti i 
novou výstavu věnovanou 
známé herečce Vlastě 
Fialové. Do Brna se jistě 
ještě na jaře vrátíme, nejen 
do zoo. 

Eva Frančeová 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

 
10. února 2018 MASOPUSTNÍ KARNEVAL na Barče  
Uskutečnil se tradiční karneval na Barče (Kulturní dům barikádníků, Praha 10). 
Zájemci o akci přišli v maskách a na místě získali karnevalové škrabošky aj. 
Vstupenky byly opět slosovatelné a jednodenní zájezd do Polska vyhrála slečna 
Musílková. Zajímavé ceny vyhráli účastníci také v tombole. Odměny dostaly také tři 
masky. Hudba velice příjemně hrála. Děkuji za spolupráci členkám pobočného spolku 
Praha – jih. 

Byla také oceněni účastníci soutěže 

OMALOVÁNKA PRO VÁS 
1. místo Michaela Bláhová (na fotografii) 
2. místo Pavel Bláha 

Eva Frančeová, SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
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POMÁHAJÍ NÁM 
 

 
 

 

   

   
   

 
 
 

Petr Durdík 

ovoce a zelenina 
 
 
 

 
 

 
SPMP ČR z.s. 

   
 
 

 
 

 

 
 

Sponzoři: pan J. Šťastný, paní J. Vildomcová, paní D. Pichová, paní R. Zemková, 
paní H. Juklová, paní L. Kalousková, Nadace DUHA, SKALA a.s., ŠaŠ potraviny, 

pan Vejman, paní Novotná, paní Pospíšilová. 
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 
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Sportovní klub Slavoj SPMP Praha – jih 
 
Zdravím po zimě všechny příznivce SK Slavoj a Šemík. Věřím, 
že jste si všichni užili ty dny podle svých představ a nabrali jste 
spoustu sil do dalších dní. 
V říjnu se zúčastnila družstva SK Slavoj a SK Šemík SPMP ve 
Zlíně 1. republikového turnaje v bowlingu. Získali v kategorii 
jednotlivců dvě zlaté a dvě stříbrné medaile, dvakrát páté místo. 
V kategorii dvojic získali jednou první a dvakrát třetí místo. Tento 
turnaj byl nominační na světové hry speciálních olympiád, které 
proběhnou v Abú Dhabí v březnu 2019. Zúčastní se jeden 
muž a jedna žena. Z prvních míst byla vylosovaná Petra 
Menšíková ze Slavoje, náhradnice je Lenka Lázničková z 
Šemíku. 

25. ročník Republikového turnaje ve stolním tenisu ve Dvoře Králové se 
zúčastnilo dvanáct sportovců a jako doprovod tři trenérky. Naši sportovci se ve 
dvouhrách umístili čtyřikrát na prvním místě, čtyřikrát na druhém místě, dvakrát na 
třetím místě a dvakrát na čtvrtém místě. Ve čtyřhrách unified, mix, muži a ženy 
obsadili třikrát první místo, jednou druhé místo, jednou třetí místo a dvakrát čtvrté 
místo. 
V prosinci proběhl 16. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu, kterého se 
letos zúčastnili sportovci ze sedmi sportovních klubů. První tři v každé kategorii 
obdrželi medaili a diplom, ostatní pamětní list. Všichni zúčastnění si domů odnesli 
sportovní sáček, trochu vitamínů v mandarinkách a jako každoročně si každý vybral 
svého „plyšáka“. V prosinci jsme také ukončili 1. bowlingový turnaj – seriál (12 
setkání). 
V lednu dva naši sjezdaři a pět běžkařů vyjeli na 27. Zimní hry SO na Pomezní 
Boudy a užili si tam opravdovou zimu. S mrazy a až kýčovitými pohledy na sluncem 
zalitou krajinu, s vánicí a „bílou tmou“. Domů si přivezli čtyři zlaté první, tři druhá a 
jedno třetí místo (a čtyřikrát čtvrté místo), plus třetí místo ve štafetách. 
V únoru vyjela skupina sportovců do Tanvaldu, na 6. zimní sportovně-rehabilitační 
soustředění. Program pobytu byl tradiční. Dopoledne vycházka, odpoledne trénink 
na sněžnicích, večer jsme procvičovali jemnou motoriku tvorbou výrobků z papíru a 
hráli společenské hry. 
Mimo pravidelné tréninky v Holešovicích a v tělocvičně Jedličkova ústavu letos 
začínáme opět hrát bowling, máme odehrané první kolo 13. ročníku turnaje 
družstev ve stolním tenisu „O pohár MČ Praha 10“. Všechny další aktivity 
pořádáme k 50. výročí SPMP ČR a k 50. výročí světového hnutí Speciálních 
olympiád: 
 
 

PŘIPRAVUJEME 
 

• 16. ročník Jarního turnaje jednotlivců ve stolním tenisu - 27. 5. 2018    

• Jarní setkání na Turnaji v pétanque - červen 2018 

• Jarní setkání na Turnaji v minigolfu – červen 2018. 
Zuzana Bláhová, vedoucí SK Slavoj SPMP Praha-jih 
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Pomezní Boudy – ZH SO  

 

 
Tanvald – závody na sněžicích 
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Tanvald – práce účastníků (inspirace i pro vás) 
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SK Běžci Běchovice SPMP Praha – sever   
 

Běžci na Zimních hrách Speciálních olympiád v Horní 
Malé Úpě v Krkonoších 13. - 19. ledna 2018 
 
V letošním roce 
jsme se opět 

zúčastnili v hojném počtu Zimních her 
Speciálních olympiád. Naši sportovci 
startovali ve sjezdových i běžeckých 
disciplínách a měli jsme zastoupení ve 
snowboardu. Ubytování bylo perfektní 
v penzionu Věra, sice kousek dál od 
centra dění, ale nám to nevadilo. Pouze 
na závěrečnou diskotéku nám počasí 
(mráz, vichřice, mlha, silné sněžení) 
nedovolilo dorazit. 
Sportovci byli po pěti dnech plných 
závodů unaveni a diskotéku celkem 
oželeli. Vždyť už dvě absolvovali a 
pořádně si zatancovali. Jeden náš 
večer byl věnován klubovému utkání v 
bowlingu. Všichni si po mrazivém dni s 
chutí zahráli, popovídali v teple u čaje a 
kafíčka. Ze všech disciplín jsme přivezli 
medaile: 
běh 5 km klasicky a 10 km klasicky - 
Adéla Šavlová 1. místa 
běh 3 km klasicky – Marek Valášek 3. místo 
běh 1 km klasicky – Aneta Pojerová 3. místo 
běh 500 m klasicky – Aneta Pojerová 1. místo 
běh 100 m klasicky – Dana Fantlová 2. místo, Martin Autengüber 2. místo, Tomáš 
Hansík 3. místo 
běh   50 m klasicky – Dana Fantlová 1. místo, Martin Autengrüber 3. místo, Tomáš 
Hansík 2. místo 
dále běželi Lucka Pancová 1 km klasicky a 3 km klasicky a byla 5., Michal Bartůněk 
500 m klasicky – byl 4. a 1 km klasicky – byl 5., Oldřich Kratochvíl 1 km klasicky – 6. 
místo, 500 m klasicky – 4. místo 
ve sjezdu nás zastupoval Milan Lada – slalom zlatá medaile, obří slalom stříbro, 
Marcela Klicperová –  slalom zlato a stříbro obří slalom, Šárka Hojaková (s trasérem)  
slalom zlato a zlato obří slalom a ve snowboardu František Anders – slalom bronz, 
obří slalom také bronz. 
Bronzoví jsme byli i ve štafetě – běh 4 x 1 km. Běželi Michal Bartůněk, Lucie Pancová, 
Marek Valášek a Adéla Šavlová. 

Byl to náročný, ale pěkný týden. Rádi jsme se setkali s kamarády a přáteli 
ze sportovních klubů z celé republiky. 
 Všem sportovcům děkuji za krásné výkony a těším se na další úspěchy, 
všem ostatním děkuji za pomoc. Hana Kratochvílová, zástupce a trenér klubu. 
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Vyhlášení kategorie žen „Divocí koně“ PALESTRA Kbelská 10  

 
Trenérka se svými sportovci 
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„Divocí koně“ opět v tratích „PALESTRA Kbelská 10“ 
 
32. ročníku běžeckého závodu „PALESTRA Kbelská 10“ se zúčastnili již podruhé 
sportovci z Českého hnutí Speciálních olympiád (ČHSO), a to ze sportovního klubu 
„Běžci Běchovice“ a ze sportovního klubu „Hobit Praha“. 3 běžkyně a 5 běžců se 
zúčastnilo běhu v kategorii „Divocí koně“, tj. běhu na 300 m v na uzavřeném okruhu 
v Centrálním parku ve Kbelích. Pečlivé rozcvičení před závodem přispělo k tomu, že 
úroveň výkonů byla výborná, jak u mužů, tak u žen. K běžeckým závodům v kategorii 
„Divocí koně“ bylo přihlášeno původně 20 běžců, ale vzhledem k mrazivému počasí 
na závod přijelo pouze 8 z nich. Dále 1 běžkyně ze sportovního klubu Hobit Praha se 
zúčastnila běhu na 5 km a absolvovala ho úspěšně i se svými rodiči Zařazení 
sportovců ČHSO do tratí „PALESTRA Kbelská 10“ se daří díky mezinárodnímu 
projektu Special Olympics International (SOI) „Healthy Athlete, Healthy 
Community“ ID Y116-600-14 „Zdravá společenství“, jehož cílem je podpora 
zdravého životního stylu osob s mentálním postižením a jejich rodin. K tomu slouží 
právě zpřístupnění pohybových aktivit na podporu fitness, zdraví a wellness osob 
s mentálním postižením. Zadavatelem projektu je ČHSO v součinnosti se SOI a 
nadací Golisano. VŠTVS PALESTRA je spoluřešitelem tohoto projektu v ČR.  Dík 
patří všem závodníkům a jejich příznivcům, kteří jim přišli fandit, volontérům, vedení 
ČHSO a PALESTRY za uskutečnění krásného sportovního zážitku. 

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 
Autorka článku poskytla také fotografie z akce. 

Vyhlášení vítěze kategorie mužů „Divocí koně“ PALESTRA Kbelská 10  
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Sportovní klub Hříbata SPMP Praha – sever   
 
NABÍDKA na CVIČENÍ RODIČE A DÍTĚ,  

cvičí se v pondělí od 17 do 18 hodin v Tyršově domě, Újezd 
450/40, Praha 1. Kontakt na trenéra: 
Michalíková Zdenka, Kobylákova 815/8, 102 00 Praha 102, 
telefon: 274 867 681, mobil: 604 337 243  

 
 
 

Sportovní klub Plavci SPMP Praha – sever 
člen ČHSO 
 
Od ledna 2018 opět trénujeme v bazénu Slávie v pátek 
od 15 hodin, pokud není státní svátek, nebo 

celorepublikové prázdniny. Na Výstavišti v Holešovicích plaveme vždy, pokud 
není zavřený bazén v úterý od 15.30 hodin, kde můžeme zařadit ještě dva plavce, 
Trénujeme na Letní hry ČHSO v Brně 25. – 28.června 2018, počet závodníků bude 
upřesněn na Valné hromadě ČHSO. Budou losováni náhradníci pro Světové 
speciální hry 2019 v Abú Dabí. Nominace se dozvíte na tréninku. 
Podařilo se i na tento rok získat podporu od Magistrátu hl.m.Prahy a plavání na 
Výstavišti podporuje MČ Praha 7. Velice nás to těší a povzbuzuje v činnosti. 

 Zdraví Vlasta Pospíšilová – vedoucí klubu 

 
 

 
Sportovní klub Plaváček SPMP Praha – západ 
 
Pravidelné plavání každé úterý od 16 do 17 hodin, v bazénu 
v Tyršově domu, Újezd 450/40, Praha 1. 
Kontakt: email H.Okalova@seznam.cz, telefon 733 711 983 
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TURISTICKÝ KLUB SEMTAM PRAHA - JIH   
 26. května 2018 Jarní výprava do Dřevčic  
 
Jarní  výpravou zahajujeme řadu akcí, které budou probíhat v 
rámci oslav 50. výročí SPMP ČR. V Dřevčicích proběhne jarní 
sportovní  odpoledne se soutěžemi v přizpůsobených sportech. 
Na tuto akci se můžete přihlásit vyplněním a zasláním  přihlášky 
pro jednodenní akce. Na základě této přihlášky každý dostane 

podrobné informace o chystaných akcích v rámci oslav.  Každý, kdo se zúčastní 
"Jarní výpravy do Dřevčic" dostane notýsek, do kterého bude sbírat razítka o účasti 
na vyhlášených akcích během roku. Tyto akce se budou konat na různých místech 
naší republiky v rámci výletů s naším TK SEMTAM. Závěrečné vyhodnocení 
proběhne při podzimní výpravě do Dřevčic, které se bude konat v říjnu. Každý 
dostane diplom, výroční medaili a sladkou odměnu. Kdo se nebude moci účastnit 
všech akcí, nevadí, určitě nějakou odměnu dostane :-) Jana Čajková 

Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 

 
 
 

Pobočné spolky pro vás připravují zajímavé vycházky, výlety, na 
které si možná netroufáte sami, ale s námi to zvládnete i 
prožijete prima den. Sledujte také webové stránky 
pobočných spolků, kde často najdete zcela aktuální informace. 
Přihlášku (zveřejněna univerzální na konci každého Dopisu 
členům SPMP) neodkládejte, dodržujte termíny přihlášek. 
Pečlivě prostudujte  stornovací podmínky při odhlášení 

akce. Pokud není k akci oznámeno zajištění asistentů pro osoby s hendikepem 
je třeba asistenci si zajistit sami. Organizátoři akcí vám jistě odpoví na vaše dotazy 
k organizaci výletů, vycházek. 

 

 

1. května 2018 MAYDAY Zoo Plzeň 

8. května 2018 MAYDAY Zoo Praha 
 

Také v roce 2018 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: spmppraha-zapad@email.cz 
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
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5. května 2018 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 
14. dubna 2018 Zájemcům informace poskytne 
organizátor: Eva Frančeová  tel. 604 908 837 (17 - 20 
hodin), email: spmppraha-zapad@email.cz. 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
 
 
 
 

  

26. května 2018 „KONCERT PRO NÁS“  
 

 
 

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku 
Praha – západ 

 
 
 

 

 
VEČERNÍ ŠKOLA 
 
Stále probíhá výuka základů trivia pro osvěžení a procvičování 
znalostí s Mgr. Janou Mosslerovou, speciální pedagožkou v ZŠ na 
Strossmayerově náměstí, Praha 8. Tato činnost velice rozšiřuje 
společenské uplatnění a zařazení do práce či tvořivé činnosti. 
 
Od září bychom opět chtěli otevřít kurz vaření, který zanikl 
odchodem některých frekventantů a pro dva nebylo možné 
angažovat lektorku. 
 
Tento školní rok zakončíme 18. června 2018 posezením u kafíčka. 
Zájemci o výuku a vaření se mohou hlásit na telefonním čísle 
602 677 653. 

Vlasta Pospíšilová - koordinátorka 
Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
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FOTO 2018 – FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 
 
Téma soutěže: FOTOGRAFIE K VÝROČÍ 50 LET SPMP ČR 
Kategorie:  1. Ze současnosti 
  2. Z archivu (starší fotografie 5 let) 
 

Fotografie zasílejte elektronicky v maximální velikosti 1MB na 
email: spmppraha-zapad@email.cz. Do fotografií nevkládejte text. 
Autor může poslat maximálně 5 fotografií v každé kategorii. Soutěž 
je určena nejen pro osoby s mentálním hendikepem. Zúčastnit se 
mohou všichni se zájmem o dění v SPMP ČR. Fotografii z archivu 
nezasílejte tištěný originál, ale může být pouze naskenovaná.  
V emailu napište vždy jméno autora, rok vzniku fotografie, název 
fotografie. 
Zasláním své vlastní práce autor souhlasí s podmínkami soutěže 

a také s uveřejněním svých prací k propagaci soutěže bez nároku na honorář. 
Oceněny budou fotografie za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii. Mimořádnou cenu 
dostane nejstarší zaslaná fotografie z aktivit SPMP ČR. 
Kalendář soutěže: 
Vyhlášení soutěže: duben 2018 
Uzávěrka soutěže: 30. září 2018 
Vyhlášení výsledků: říjen 2018, výhercům bude zaslána pozvánka 
Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ 

 
 

 

TANEČNÍ HODINY  
 

Pobočný spolek SPMP ČR Praha - sever pořádá taneční hodiny 
od ledna letošního roku na novém místě a to v aule Fakultní 
základní školy PedF UK, Umělecká 850/8 Praha 7, za 
Parkhotelem. Cesta tam je nejlépe tramvají do stanice Kamenická  
(č.25, 26, 8, 1 aj.), dále pak ulicí Haškova nebo tramvají 12 do 
stanice Veletržní a dále Veletržní ulicí vzhůru až k přechodu do 
ulice Umělecká. 
Tak krásný sál jsme dosud na taneční neměli. Překvapil nás hlavně 
strop auly, který je nádherný, dřevěný, jako ve velmi starých 
stavbách. Parket je prostorný i s místem pro stoly k posezení 
doprovodných osob. V čele sálu je velký obraz klečícího sv. 
Václava, nejspíše před bojem a s korouhví v ruce. Jen by nás 
mohlo být na tancování více. 

Ing. Eva Bláhová 
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NABÍDKA NA NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST 
v letním pobytu s individuální asistencí v Lučanech. 
Termín: 30.června – 14.července 2018 (nabídka v minulém 
Dopise členům SPMP číslo153) 
Kontakt vedoucí akce Eva Bláhová: telefon 281 864 699 
nebo 737 541 370 

Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha-sever 

 

22. července – 5. srpna 2018 Skokovy / Český ráj  
rekondiční pobyt pro osoby s mentálním postižením se skupinovou asistencí 
 
Ubytování: penzion ESPERO ve dvou, tří a vícelůžkových pokojích 
Stravování: 5x denně tamtéž, pitný režim zajištěn 
Doprava: autobusem z Černého Mostu a zpět 
Program: sportování v rámci možností každého jedince – cvičení se šátky při hudbě, 
mírné posilování, soutěže, hrátky s míčem, plachtou, pálkami, základy atletiky, výlety 
a procházky, jízda na koních, plavání, opékání a zpěvy při táborovém ohni, disco. 
Zajištěn zdravotník a asistenti. 
Předběžná cena: 8.000 Kč 
Přihlášky: (viz. Příloha – přihláška č.2) zasílejte na adresu SPMP ČR, pobočný 
spolek Praha – sever, Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2, e-mail: spmp.praha@volny.cz 
do konce května 2018. 
Vedoucí pobytu: Hana Kratochvílová, telefon 732 846 789 

Těším se na Vás Hana Kratochvílová 
Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 

 
 

Mariánské Lázně 19. srpna – 26. srpna 2018 (ne-ne) 
Pobyt je určen pro osoby s mentálním postižením s individuálním doprovodem a pro  
jejich přátele. Hotel poskytuje a zprostředkovává i lázeňské procedury, které je 
možno objednat a zaplatit v den příjezdu na recepci. 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 v tzv. televizní místnosti. 
Stravování: plná penze hotelového typu, výběr ze tří jídel, snídaně formou bufetu. 
Polopenze je možná. 
Program: každý vlastní neb dle dohody. 
Cena pobytu:  4 850 Kč za osobu v pokoji se společným WC a sprchou, 

6 800 Kč za osobu v pokoji s vlastním příslušenstvím. 
Přihlášky do 15. května 2017 do sídla pobočného spolku SPMP ČR Praha-sever, 
Praha 2, Ječná 11. Na přihlášku neopomeňte uvést požadavky na ubytování (vlastní 
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či společné příslušenství), TV na pokoji, léčebné procedury, případně i požadovaný 
pokoj. 
Vedoucí akce: Ing. Eva Bláhová, telefon 281 864 699 večer, mobil 737 541 370 

                                            Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha-sever 

 

12. září -  24. září 2018 Řecko – Asprovalta, hotel Theo-Beach 

CK LUNA TOUR Pavlína Šormová nabízí opět pro SPMP za zvýhodněných 
podmínek zájezd pro rodiče a děti. 
Ubytování: hotel Theo-Beach, 3 – 4 lůžkových pokojích s kuchyňkou vybavenou 
nerez nádobím, elektrickým vařičem, varnou konvicí, ledničkou s mrazákem. Vlastní 
sociální vybavení. Každý pokoj má balkon se zahradním nábytkem a výhledem na 
moře nebo krásné hory. Pláž je vzdálena cca 50 metrů. Možnost zapůjčení 
slunečníků za mírný poplatek. 
Doprava: přes 5 států klimatizovaným autobusem s WC a TV. Možnost zakoupení 
občerstvení. Doprava je zajišťována 3 řidiči, kteří svou ochotou a zkušenostmi 
zpříjemní cestování. Cesta trvá cca 20 hodin i s povinnými přestávkami. 
Cestovní doklad do Řecka: stačí občanský průkaz. 
Cena zájezdu: 7.400 Kč (doprava, česká polopenze, pojištění) 
Přihlášky posílejte nejpozději do 13. dubna 2018 na adresu: Heda Řezáčová, 
Pujmanové 24, 140 00 Praha 4.  
Schůzka přihlášených osob se bude konat v pondělí 16.dubna 2018 od 15 do 17 
hodin v sekretariátě SPMP ČR pobočný spolek Praha - sever v Ječné 11, Praha 2, 
kde se bude platit záloha 1.000 Kč na osobu.  

 
V případě potřeby volejte 241 408 738, nebo 728 167 169. Těším se opět 
na Vás a zdravím 

Heda Řezáčová, organizátorka a vedoucí zájezdu 
Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 

 
 
 

 
Dotovaný pobyt s individuální asistencí na Staré Živohošti 8. 7. - 22. 7. 2018 
Pobyt pro rodiče nebo příbuzné s dětmi na 14 dní. Přihlášky byly již uzavřeny.  
 
Dotovaný pobyt s individuální asistencí v Harrachově 28. 7. - 5. 8. 2018 
Pobyt pro rodiče, nebo příbuzné, s dětmi na 7 dní. Přihlášky byly již uzavřeny. 
 
Dotovaný pobyt s individuální asistencí v Lomnici nad Popelkou 10. - 17. 8. 
2018 Pobyt pro rodiče, nebo příbuzné, s dětmi na 7 dní. Přihlášky byly uzavřeny. 
 
Nedotovaný pobyt Chorvatsko - Pakoštane 17.  – 26.8. 2018  
Pobyt se skupinovou asistencí. Přihlášky byly uzavřeny. 
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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:____________________________________  

Zdravotní 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:____________________________________  

Zdravotní 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.* 

 

Účastník - člen pobočného spolku název ______________________________________________ 

 

Doprovod - člen pobočného spolku název _____________________________________________ 

 
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. Při zrušení pobytu a víkendové akce je storno poplatek: 

30% ceny při zrušení účasti tři týdny před konáním akce bez sehnání náhradníka   
50% ceny při zrušení účasti dva týdny před konáním akce bez sehnání náhradníka     
75% ceny při zrušení účasti týden před konáním akce bez sehnání náhradníka     
100% ceny při zrušení účasti jeden den před nebo v den konání akce bez sehnání 
náhradníka  
 

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.  

7. Prohlašuji, že jsem na přihlášku vyplnil zdravotní diagnózu, která by mohla být 
nebezpečná pro mě i pro ostatní v případě, že se akce účastním bez 
doprovodu.                                                                                

 

Datum _______________________ ___________________________________________ 

                                                                                             podpis účastníka (zákonného zástupce, opatrovníka) * 

* Nehodící se škrtněte. 

Diagnóza (prosíme vyplnit čitelně hůlkovým písmem) 
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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:____________________________________  

Zdravotní 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:____________________________________  

Zdravotní pojišťovna:______________ Číslo průkazu TP, ZTP, ZTP/P *: _____________________ 

 

Číslo OP:_________________________________________________________________________ 

 

Telefonní číslo doprovodu:_____________________ E-mail: ______________________________ 

 

Účastník - člen pobočného spolku název ______________________________________________ 

 

Doprovod - člen pobočného spolku název _____________________________________________ 

 

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 2018 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. Při zrušení pobytu a víkendové akce je storno poplatek: 

30% ceny při zrušení účasti tři týdny před konáním akce bez sehnání náhradníka   
50% ceny při zrušení účasti dva týdny před konáním akce bez sehnání náhradníka     
75% ceny při zrušení účasti týden před konáním akce bez sehnání náhradníka     
100% ceny při zrušení účasti jeden den před nebo v den konání akce bez sehnání náhradníka  

  
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) * 

 

 

 

 

 

Mezi dokumenty na dotovaný pobyt je třeba přiložit potvrzený formulář lékařem "Posudek o zdravotní 
způsobilosti účastníka na rehabilitačním pobytu". Příslušný formulář obdrží každý účastník od 
organizátora pobytu na základě potvrzení o účasti vybraného klienta/rodiče na pobyt.  

 

* 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    

 

Účastník - člen pobočného spolku název ______________________________________________ 

 

Doprovod - člen pobočného spolku název _____________________________________________ 

 

Datum _______________________ ____________________________________________ 

 podpis účastníka (zákonného zástupce, opatrovníka) *  

* Nehodící se škrtněte. 
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Datum       Podpis  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


