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Dobrý den,
doufáme, že opět naleznete v bohaté nabídce akci, která vám
bude vyhovovat a s kamarády prožijete nejen příjemný čas.
POZOR – neponechávejte přihlášky na poslední chvíli. Velmi
často potřebuje akce dostatečný čas na konečnou realizaci 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.
Do tohoto letního čísla se dostaly zprávy od sportovních
klubů a měly se čím chlubit. Jejich účast na 12. Národních
letních hrách Speciálních olympiád ve dnech 25. - 28.června
2018 v Brně jim přinesla mnoho medailích. GRATULUJEME!
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

Ve věku 76 let zemřela 5.března 2018 paní Hilda
Pášová, kterou si mnozí členové SPMP mohou
pamatovat jako veselou a energickou paní. S
dcerou Lucií se účastnila dlouhá léta mnoha akcí,
dokud jí to zhoršující se zdraví umožňovalo.
Na drahou maminku vzpomínají
dcera Lucie a syn František.



Syn Milan mi zemřel před mýma očima
17.dubna 2018 na zastávce Vysočanská.
Na fotografii je jeho poslední úsměv
hodinu před tragédií.
Děkuji za vzpomínku
Jana Petříčková – matka
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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 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážení členové SPMP ČR,
jak určitě víte, od 25. května 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení (EU) 2016/679
pro ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) vydané Evropskou unií. Obecně pro spolky
to nemění nic zásadního. Rádi bychom vás informovali o změnách ohledně ochrany
osobních údajů v rámci SPMP ČR.
• Osobní údaje členů pobočných spolků SPMP ČR se zpracovávají za účelem
evidence členské základny. Zpracování dat do evidence členů nevyžaduje
souhlas členů. Evidence členské základny je oprávněným zájmem správce.
Jedná se o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon a
e-mail. K těmto údajům má přístup pobočný spolek a hlavní spolek. Kontakty a
fotografie účastníků aktivit za účelem informování našich členů a veřejnosti se
zpracovávají na základě souhlasu.
• Zveřejnění kontaktních informací (jméno, příjmení, email a telefon) na jednotlivé
pobočné spolky na webových stránkách SPMP ČR vyžaduje Váš souhlas, který
nám dáváte od roku 2015 při ročním výkazem.
• Osobní údaje členů výborů a kontrolních komisí pobočných spolků SPMP ČR, za
účelem registrace spolku a pobočných spolků ve spolkovém rejstříku vedeném
na Městském soudu v Praze se zpracovávají pro zapsání změn, pro výmaz a
založení nového pobočného spolku, pro likvidaci spolků dle zákona č. 304/2013
Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Ve veřejném
rejstříku se uvádí jméno, příjmení, datum narození a adresa - souhlas se
zpracováním osobních údajů v takovém případě není třeba. Pro uchování
dokumentů, které se poslali na soud, se vyžaduje souhlas. Dokumenty budou
schovány po dobu funkce ve výboru a v kontrolním komise. Děkujeme za
spolupráci a za pochopení.
S pozdravem, Republikový výbor SPMP ČR, v Praze 25.5.2018

VÝŇATEK ZE ZÁPISU SCHŮZE RV 9. června 2018
K bodu 2) Pravidla pro fungování RV (I. Ambrosová)
• Na dubnovém setkání předsedů pobočných spolků zazněl požadavek na
pravidelný přísun informací o činnosti RV (Republikového výboru). Výňatek
zápisů schůzí bude distribuován e-mailem společně s prezenční listinou do dvou
týdnů od schůze RV. Tento návrh byl jednomyslně přijat.
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K bodu 3) GDPR – informace pro členy - email s návrhy (směrnice, poučení) (X.
Dočkálková, C.Latimier)
• Sekretariát připravil poučení a vzor směrnice pro GDPR (ochranu osobních
údajů) pro pobočné spolky, kterou je možné dále adaptovat dle potřeb a reálií
jednotlivých organizací. Oba dokumenty budou zaslány samostatným e-mailem
do všech pobočných spolků, předsedové jsou žádáni o spolupráci při šíření
informací ve členské základně.
• Jednotlivé pobočné spolky by měly provést revizi uchovávaných údajů a
nepotřebné skartovat / vymazat.
K bodu 4) Schválení Organizačního a jednacího řádu SPMP ČR (M. Hodíková)
• V souvislosti s novými pravidly pro nakládání s osobními údaji bylo potřeba ve
dvou bodech upravit Organizační a jednací řád. Úprava Stanov SPMP ČR nutná
není. Návrh na úpravu Organizačního a jednacího řádu byl přijat jednomyslně.
• Organizační a jednací řád v aktuální podobě je umístěn ve členské sekci
webových stránek www.spmpcr.cz
K bodu 5) Výroční zpráva 2017 (C. Latimier)
• RV jednomyslně schválil podobu Výroční zprávy 2017, finální grafická podoba
bude k dispozici do konce června na webu SPMP ČR.
K bodu 6) Informace o personálních změnách v týmu (C. Latimier)
• Členové RV byli informováni o personálních změnách v týmu SPMP ČR. V
současnosti probíhá výběrové řízení na uvolněné pozice v sociálně právní
poradně v Brně. Navázali jsme spolupráci se dvěma právničkami (jedna pro
poradenství, druhá pro advokacii) a PR specialistou. Aktuální kontakty na
zaměstnance sledujte na webu SPMP ČR http://www.spmpcr.cz/kontakty/tym/
K bodu 9) Příprava školení v regionech v roce 2019 – informace a plánování (X.
Dočkálková)
• Sekretariát nabízí možnost navázat bližší kontakt s pobočnými spolky formou
semináře /přednášky / konzultace atp v jejich městě na téma dle zájmu. Zájem je
třeba projevit s dostatečným předstihem (předchozí kalendářní rok). Z
předchozích let máme dobrý ohlas na „pojízdnou poradnu“, tedy návštěvu
pracovníků sekretariátu na rehabilitačním pobytu.
• Xenie Dočkálková připraví instrukci: nabídku možných forem a témat – s výzvou
pro vlastní podněty; podmínkou je organizační zajištění hostitelským pobočným
spolkem a nutnost konzultace kapacitního naplnění. E-mail s nabídkou na
uspořádání setkání v pobočném spolku zašleme všem předsedům.
K bodu 10) 50. Výročí SPMP ČR
• Informace o publikaci k 50. výročí Kompletuje J. Veselý, základ je zpracovaný,
ještě vyzveme k doplnění pořadatele a pamětníky významných celorepublikových
akcí kontaktují sekretariát. Publikace by měla být prezentována na NK a vytištěna
v roce 2019
• Rámcový program odborné konference a Národní konference XV. Národní
konference (s odbornou konferencí na začátku programu) se bude konat 24. a
25. listopadu 2018 v Praze. Veškeré informace (tj. pokyny pro delegáty,
předběžný program, přihlášku delegáta, požadavky na asistenci pro účastníky s
postižením, přihlášky kandidátů RV a RKK ) obdrží pobočné spolky e-mailem do
konce června.
K bodu 11) Veřejná ochránkyně práv přijala návrh na zastoupení naší cílové skupiny
v monitorovacím orgánu dvěma lidmi, C. Latimier a M. Richterem – člověkem s
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mentálním postižením. Monitorovací orgán identifikuje obsah své budoucí práce v
regionech a vybírá klíčová témata. V budoucnosti bude možnost zapojení aktivních
členů SPMP ČR do konkrétních pracovních skupin (C. Latimier).
Příští schůze RV se bude konat 14.-15.9. v Praze. Zapsala Hodíková

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.

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: 6. září, 20. září, 4. října, 18. října, 1. listopadu, 15. listopadu,
29. listopadu, 13. prosince 2018, vždy od 10 do 12 hodin.

Sledujte naše webové stránky
http://www.spmppraha-jih.cz/ - zadejte celou adresu nebo se na naše stránku můžete
přihlásit přes webové stánky SPMP ČR v sekci kontakty a na mapce kliknete na
Prahu. Najdete tady informace o akcích, informace o našem spolku a fotogalerii.
Prosím o trpělivost, stránky 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.
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GDPR - vysvětlení k nařízení Evropského parlamentu o ochraně
osobních údajů
Nařízení platí od 25. 5. 2018. Toto nařízení by mělo sloužit k větší ochraně našich
údajů před zneužitím třetími stranami hlavně ke komerčním údajům.
Jaké údaje potřebujeme a k čemu?
1. Jméno a příjmení, adresa bydliště trvalá i kontaktní, datum narození - u pobytů i
rodné číslo. Toto jsou základní identifikační údaje.
2. Telefon na člena nebo účastníka pobytu/akce a e-mail adresa - důležitý údaj pro
komunikaci
3. Číslo průkazu ZTP, ZTP/P - důležité při čerpání nároků vyplývajících z těchto
průkazek a čerpání dotací.
4. Občanský průkaz - z důvodu informace zda byl vydán.
5. Zdravotní pojišťovna - kde je možné uplatňovat výhody zdravotního pojištění.
6. Právní způsobilost člena/účastníka pobytu - jaký druh právních úkonů může člen
provádět.
7. Případné údaje o právním zástupci - jaký druh právních úkonů může člen
provádět.
8. Kontakty a údaje o osobách blízkých - z důvodu spolupráce.
9. Zdravotní stav člena/účastníka akce/pobytu - údaj nutný pro poskytnutí péče při
komplikacích.
V pobočném spolku Praha - jih tyto údaje schraňuje a zodpovídá za jejich ochranu
Dana Lacinová. Při různých akcích a pobytech zodpovídá za tyto údaje vždy
vedoucí akce/pobytu.

Podpořte nás, když nakupujete!
Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes
parfém, televizor, dovolenou nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.
Uděláte to takto:
1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz
2. Vyberete naši organizaci SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih a e-shop na kterém
chcete nakoupit
3. Nakoupíte, jak jste zvyklí
To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny
nákupu.
Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, stáhněte si Pomocníka
GIVT, který vám při nákupu vždy připomene, že jste na e-shopu, přes který je možné
nám přispět, aniž byste platili něco navíc. Vyhledáte pouze jednou název naší
společnosti SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih. Pomocník je doplněk prohlížeče,
který o vás nesbírá data ani nezahlcuje počítač.
Získáte ho zde: https://givt.cz/ziskat-pomocnika
Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat.
A můžete o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují "zbytečně" :)
Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!
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NGO market
V dubnu letošního roku jsme se zúčastnili NGO marketu ve FORUM v Karlíně. Získali
jsme zde mnohé užitečné informace a kontakty, a o náš stánek byl také zájem. Získali
jsme i pár nových členů. Zaujaly nás prospěšné organizace, které by vám mohly
pomoci. Můžete mě kontaktovat, se všemi nadacemi jsem ve spojení.

Turistický klub SEMTAM Praha - jih
V rámci letošních oslav 50. výročí založení SPMP ČR jsme uskutečnili tyto akce:

Pochod za povidlovým koláčem
V sobotu 7. dubna 2018 proběhla akce Pochod za povidlovým koláčem. Počasí nám
přálo, všech 13 účastníků si výlet společně užilo, trasa měřila cca 6 km a odměnou
nám byla společná fotka s místním vodníkem, kávička na zámeckém nádvoří a v cíli
pamětní list a výborný povidlový koláč. Kdo nechtěl povidla, mohl si vybrat tvaroh,
mák nebo míchaný od všeho trochu. Byli jste skvělí, napřesrok s Vámi opět počítám
☺. S druhou skupinou 8 osob, která šla svojí zkrácenou trasu kombinovanou s
ekovláčkem, jsme se potkali na nádraží v Benešově při cestě domů.

Dřevčice 26. května 2018
Tentokrát jsme se sešli ve velmi hojném počtu 31 účastníků, opět se počasí vydařilo,
pán tvrze nás již očekával se svým parťákem oslíkem Baronem, kterého jsme mohli
nakrmit sladkou mrkví. Soutěžili jsme např. v hodu balonem na koš, ve štafetě s
kolíkem, v hodu na cíl a dalších aktivitách. Kdo si chtěl protáhnout trochu tělo, mohl
zkusit jízdu na koloběžce. Po obědě byla trocha tance a pak už hurááá domů.

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 a za redakci Bohuna
Juranková.
9
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SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever
IČ: 04066103
Bankovní účet: 2100897440/2010
Adresa: Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2
Webová stránka: www.spmp-praha-sever.cz
Email: spmp.praha@volny.cz
Vlasta Pospíšilová, předsedkyně spolku
Telefon: 222 250 603, mobil: 602 677 653

Vážení členové, přátelé, příznivci,
v tomto informačním tisku se k vám dostávají zprávy o akcích na podzim 2018.
Zásadní pro další činnost je XV. Národní konference SPMP ČR 24. – 25.11.2018,
v budově Středočeského krajského úřadu, Zborovská 81/11,150 00 Praha 5.
Zájemci o delegování na tuto akci, za náš spolek Praha – sever mohou volat na
602677653. Sledujte stránky www.spmpcr.cz
16.4.2018 se konala členská schůze SPMP Praha – sever, nepodařilo se najít nové
vedení spolku, proto apeluji opět na členy, abychom si mohli práci rozdělit.
Diskutovalo se o nových pravidlech na ochranu osobních údajů tzv. GDPR, Nařízení
Evropského parlamentu a rady EU z r.2016, platných od 25.5.2018. Stručná pravidla
pro náš spolek budeme cizelovat do písemné podoby, zatím se však řídíme i
Zákonem ČR o ochraně osobních údajů. Po telefonickém rozhovoru s p. Lacinovou
se přikláním ke znění jejího návrhu.
Bohužel v tomto nám RV SPMP ČR z.s. zatím moc nepomohl.
Podařilo se nám opětovně získat dotace na pobyty a sportovní aktivity, kde je třeba
asistentů.
V našem sídle Ječná 11 je možné provozovat zájmovou činnost rukodělnou,
výtvarnou, hudební, kondiční cvičení apod.
Podzimní schůzka se bude konat 15. října 2018 od 16 hodin, Ječná 1434/11.
Všem přeji krásné léto a dovolené.
Pospíšilová Vlasta – odstupující předsedkyně

NGO market
NGO market – jako každoročně, už deset let, jsme prezentovali naši organizaci na
největším veletrhu neziskovek. Zájem návštěvníků o informace byl ucházející, hlavně
o naše aktivity pobytové a sportovní. Od počátku spolupracujeme s Modrým klíčem
a Mgr. Radek Netušil je nám nápomocen grafikou. Každý kdo si veletrh projde získá
i něco pro sebe, hlavně informace o dalších neziskovkách. Určitě plánujeme účast i
na rok 2019 i když z Karlína podporu necítíme.
Pospíšilová Vlasta – odstupující předsedkyně
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Vážení přátelé,
jsem velmi ráda, že do Ječné 11 nacházíte častěji svoji cestu. Ze své
zkušenosti vím, že někteří postižení dospělí by se rádi letního či zimního pobytu
účastnili, ale nemají potřebný doprovod. Byla bych ráda, kdyby se našel někdo, kdo
by tento doprovod zajišťoval pro 4-5 osob, které jsou schopné a které zná. Poskytnu
při své přítomnosti veškerou nápomoc. Ozvěte se, jde o zajištění příštího roku.
Pro informaci všem uvádím:
•
přítomnost hospodáře v sídle spolku v Ječné 11 o prázdninách bude
16.7.,30.7.,13.8. a 27.8. 2018 vždy v pondělí 14 - 16 hodin.
•
členské příspěvky je možné doplatit vždy v sídle spolku Praha 2, Ječná 11,
případně na účet č.2100897440/2010.
•
kdo nebude mít zaplacené členské příspěvky již náš Dopis členům o
aktivitách SPMP poštou nedostane.
•
nezapomeňte, že na výlet parníkem po Vltavě se musíte objednat u paní
Lacinové!
Přeji Vám všem i Vašim dětem příjemné a pohodové léto. Těším se na Vás na akcích
SPMP.
Srdečně Vás zdraví Eva Bláhová

12. letní speciální olympiáda České republiky v Brně
Úspěšné sportovkyně SK Plavci SPMP Praha - sever
11
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SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ
IČ: 71172149
Transparentní účet: 5556055560/2010
Poštovní adresa: Kodymova 525/2, 158 00 Praha 5
Webová stránka: www.spmppraha-zapad.cz
Email: spmppraha-zapad@email.cz
Eva Frančeová, předsedkyně spolku
Telefon: 604 908 837 – v pracovní dny 17 - 21 hodin
Renata Kalcovská, místopředsedkyně, tel.: 731 561 034
Hana Okálová, místopředsedkyně a vedoucí SK
Plaváček SPMP Praha – západ, telefon: 733 711 983

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.
Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku

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.

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

Členská schůze SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ
Dne 24. května 2018 od 16.30 hodin proběhla naše členská schůze. Hostem byla
paní Camille Latimier, ředitelka SPMP ČR.
Byly sděleny informace o hospodaření a aktivitách v roce 2017. Přednesl se plán
aktivit na rok 2018. Odsouhlasilo se nezasílání periodika Dopis členům SPMP, pokud
nemá člen zaplacený členský příspěvek. Členský příspěvek by měl být zaplacen do
vydání periodika Dopis členům SPMP - prvního čísla v roce.
Delegátem na Národní konferenci SPMP ČR (v listopadu 2018) byla za náš pobočný
spolek zvolena Eva Frančeová, náhradníkem je paní Klicperová.
Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku
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USKUTEČNILO SE
Vybíráme nejzajímavější akce pobočného spolku SPMP ČR Praha - západ, které
se uskutečnily od dubna do června 2018. Pomáhali jsme opět v projektu MayDay
v Zoo Praha, navštívili Národní muzeum v Praze.

5. května 2018 Švejkova padesátka
V letošním roce jsme větší část projeli vlakem, ale stačili jsme si prohlédnout nejen
hrob Jana Cimbury, památky spojené se Švejkem v Putimi, milé bylo i setkání se
starostou Putimi. Dále jsme pokračovali do Protivína a tam navštívili Krokodýlí zoo.
Výlet byl plný pohody, relaxace a spokojeného návratu domů autobusem
Studentagency.

Krokodýlí zoo, Protivín

19. května 2018 Seminář pro rodinu
Zaměření semináře bylo na „Právní podporu člověka s postižením a ochranu majetku
a financí“ a „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. Všichni účastníci byli velmi spokojeni s kvalitou semináře. Bylo jen
škoda, že někteří se odhlásili a dali přednost víkendu na chatě. Naštěstí byl dostatek
náhradníků, kteří velice rádi upřednostili účast na semináři.
Děkuji všem za realizaci semináře, ale také účastníkům semináře.
Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha - západ
13

155. DOPIS ČLENŮM SPMP

červenec 2018

Sportovní klub Slavoj SPMP Praha – jih
Zdravím všechny příznivce SK Slavoj a SK Šemík. Od minulého
setkání na stránkách „Dopisu 154“ máme několik novinek.
Dohráli jsme 13. ročník dvoukolového Turnaje družstev ve
stolním tenisu „O pohár MČ Praha 10“. Zúčastnilo se 35
sportovců ve 13 družstvech, ve třech výkonnostních skupinách.
Odehráli jsme již 16. ročník Jarního turnaje jednotlivců ve
stolním tenisu. Bohužel se účastnilo jen 21 sportovců, které
jsme rozdělili do čtyř výkonnostních skupin. Nižší počet
účastníků byl zapříčiněn závodní a školní rekreaci a další
nepřijeli, protože onemocněli oni, nebo jejich doprovod.
Vloni jsme poprvé hráli tři turnaje – v bowlingu, pétanque a
minigolfu. Letos pokračujeme II. ročníky. V červnu jsme odehráli
Jarní kola všech těchto soutěží a účastníky ocenili medailemi a malými dárky.
Všechny tyto sportovní aktivity pořádáme k 50letému výročí SPMP ČR a 50letému
výročí světového hnutí Speciálních olympiád, za finanční podpory MČ Praha 10.
Na pravidelné tréninky v Holešovicích a v tělocvičně Jedličkova ústavu obou našich
sportovních klubů nám přispívá Magistrát hl. m. Prahy. Družstva Slavoje i Šemíku se
zúčastnila republikového turnaje v přehazované, kde se umístila na třetím místě ve
druhé skupině a na čtvrtém ve třetí skupině. Na 12. letní speciální olympiádě České
republiky v Brně si naši sportovci vedli velmi dobře. Třináct sportovců ze Slavoje a
Šemíku si domů ze soutěží v atletice, bocce a stolním tenisu přivezlo celkem 24
medailí! 10 zlatých, 13 stříbrných, 1 bronzovou a čtyřikrát se umístili na 4. místě.
Těším se na setkání v Holešovicích 6. září a Na Topolce 7. října 2018.
Zuzana Bláhová, vedoucí SK Slavoj SPMP Praha-jih

Bowling
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Zahájení 12. letní speciální olympiádě České republiky v Brně

Sportovci SK Slavoj a SK Šemík SPMP Praha - jih

Štafety 1.místo SK Běžci Praha – sever a 2.místo SK Šemík Praha - jih
15
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Sportovci SK Běžci SPMP Praha - sever

Trenérka se svými sportovci – společná radost
16
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SK Běžci Běchovice SPMP Praha – sever
Vážení přátelé, sportovci a příznivci,
končí školní rok a s ním končí i pravidelné tréninky SK Běžců
Běchovice ve středu v Hloubětíně a v pátek na Praze 7.
Přes léto ale nebudeme jen odpočívat, od 22. července do
5.srpna 2018 někteří z nás jedou na letní rekondiční pobyt tábor do Českého ráje . Pobyt je zaměřený na rozvoj sportovních aktivit
handicapovaných sportovců a turistiku, plavání, míčové hry, stolní tenis, a taky jízdu
na koni, grilování masa, zpěv při kytaře.
S novým školním rokem začnou pravidelné tréninky ve středu v Hloubětíně 12.
září od 18.00 do 19.30 hodin.
23.9.2018 jedeme do Benešova na Benešovský běžecký festival. Je to pro nás
zkušební nultý ročník, poběžíme po náměstí v Benešově a všichni zvítězíme (hlavně
sami nad sebou).
Začíná také nová série závodů v duatlonu – Plavecko – běžeckého poháru.
Pravidelně tady závodíme už několikátou sezónu a zase budeme.
V říjnu se cvičí v pátek na Strossmayerově náměstí pod USK Praha. Chystáme i výlet
do podzimní přírody v okolí Prahy a víkend ve Vraném nad Vltavou.
Za SK Běžci Běchovice Hana Kratochvílová, zástupce a trenér klubu, tel. 73846789

Běžci Běchovice na 12. české letní speciální olympiádě
25. - 28. června 2018
Běžci Běchovice měli na olympiádě 9 sportovců, 4 na atletice a 5 na plavání. Získali
jsme celkem 16 medailí. A teď konkrétně:
plavání – Michal Bartůněk 50 m prsa – bronzová medaile, Milan Lada 50 m prsa –
bronzová medaile, Adéla Šavlová 100 m prsa – zlatá medaile, Aneta Pojerová 100
m prsa – stříbrná medaile, Adéla Šavlová 200 m prsa – zlatá medaile, Aneta Pojerová
200 m prsa – stříbrná medaile, Marcela Klicperová 200 m prsa – bronzová medaile,
štafeta plavání 4 x 50 m – Michal Bartůněk, Milan Lada, Aneta Pojerová, Adéla
Šavlová – zlatá medaile,
atletika – Marek Valášek – běh 400 m – zlatá medaile, míček 350 g – zlatá medaile,
minioštěp – stříbrná medaile, Bára Chyská – běh 400 m – zlatá medaile, běh 200 m
– stříbrná medaile, Lucie Pancová - běh 100 m – zlatá medaile, běh 200 m bronzová
medaile,
štafeta běh 4 x 100 m – Ondřej Rus (půjčený z Hobiti Praha), Bára Chyská, Lucie
Pancová, Marek Valášek – zlatá medaile, Oldřich Kratochvíl slavil osobní úspěch –
doběhl na běhu 100 m do cíle na 4. místě.
Všichni naši sportovci byli v duchu Speciálních olympiád velmi stateční ve svém úsilí
a hlavně jsou to naši BORCI!!!!
Všem sportovcům, trenérům a doprovodu moc děkuji, bylo to skvělé a mám velikou
radost.
Hana Kratochvílová, Běžci Běchovice, zástupce a trenér klubu
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Sportovní klub Plavci SPMP Praha – sever
člen ČHSO
Sportovní klub s dlouholetou tradicí bude i po prázdninách
pokračovat jak na Slávii, tak na Výstavišti, protože se nám
podařilo získat finanční podporu z Magistrátu hl. m. Prahy i z úřadu Prahy 7.
V září začínáme v úterý 4. na Výstavišti od 15.15 hodin a v pátek 14. na Slávii
14.45 hodin.
Přeji krásné plavecké léto.
Vlasta Pospíšilová – vedoucí klubu

Kondiční cvičení – vede paní Rimbalová, která je proškolená a využívá prostor
v Ječné, každé úterý od 10 hodin, střídá cvičení na zemi, na židli a míče malé i
velké. Zájemci se mohou hlásit na tel. 607 571 120.

Náš úspěch na Letních hrách ČHSO v Brně 25. – 28.června 2018
Plavci s osmi sportovci získali 12 medailí, všichni absolvovali zdravotní prohlídku,
která potvrdila kondici na úrovni.
Určitě nám to slušelo, protože máme díky sponzorovi jednotné plavky a šikovným
švadlenkám Sportpropagu sportovní soupravy.
Přijmeme další plavce!!! Informace na telefonu: 602 677 653
Vlasta Pospíšilová – vedoucí klubu

Sportovci SK Plavci SPMP Praha - sever
18

155. DOPIS ČLENŮM SPMP

červenec 2018

Sportovní klub Plaváček SPMP Praha – západ
Na bazénu v Tyršáku se budeme scházet opět od září, po
prázdninách, které si všichni určitě krásně užijete.
Připravujeme pro Vás několik akcí. Jednou z mnoha bude „Aqua
aerobic“ každé úterý od 16 do 17 hodin, v bazénu Tyršův dům,
Újezd 450/40, Praha 1. Informace a změny naleznete
na www.skplavacek.cz.
Kontakt: Hana Okálová, email H.Okalova@seznam.cz, telefon 607 541 599

Plavání mládeže s mentálním postižením
Sportovní klub Plaváček SPMP Praha - západ založila před 7 lety Hana Okálová,
matka mladého muže s mentálním postižením Petra Okála. Klub jako součást
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Prahy-západ byl registrován v
Českém hnutí speciálních olympiád a svojí činností navázal na aktivity, které již
několik let milovníci plavání realizovali. V současnosti se tréninků plavání, které
osobně a zcela nezištně vede vedoucí klubu paní Hana Okálová, účastní 31 členů,
mládeže i dospělých s mentálním postižením. Členství není omezeno věkem.
Sportovní plavání se koná pravidelně každé úterý od 16 do 17 hodin v bazénu
Tyršova domu v Praze na Malé Straně. Klasické hodiny plavání bývají doplněny
hrami ve vodě, aqua-aerobikem, plaváním s různými pomůckami a průběžnými
závody. Při plavání často asistují v rámci své praxe studenti FTVS Praha, kteří se
individuálně věnují jednotlivým mentálně postiženým sportovcům, aby vylepšili jejich
plaveckou techniku. Spolupráce těchto mladých lidí je oboustranně velmi přínosná.
Mimo uvedené tréninky se členové zúčastňují plaveckých závodů, disco-plavání,
Silvestrovského plavání aj. Pravidelné plavecké závody „Speciální olympiády“
probíhají v Praze v bazénu na Slávii. Z klubu Plaváček se vždy zúčastňuje několik
sportovců v individuálním plavání i ve štafetě.
Plavání i plavecké akce sportovců s mentálním postižením se mohou uskutečňovat
nejen díky obětavému vedení paní Hany Okálové, ale především za sponzorského
přispění obchodního řetězce Globus.
Posláním sportovního klubu Plaváček je poskytovat příležitost k celoročnímu
sportovnímu tréninku a sportovním soutěžím osobám s mentálním postižením.
Umožnit jim ukázat odvahu a odhodlání, prožívat radost z výsledků a sdílet přátelství
s ostatními členy, kamarády. Činnost svých dětí v mnoha případech doprovázejí i
rodiče, ti aktivnější přímo v bazénu, ostatní v příjemném prostředí Tyršova domu.
Sdílené zážitky jsou vždy inspirativní a dlouhodobá přátelství nenahraditelná. V klubu
Plaváček panuje zkrátka pohoda a ta není závislá na tom, jaké karty člověk od života
dostal, ale jakou hru s nimi hraje.
V případě zájmu o činnost v klubu Plaváček, a to jak o vlastní sportovní plavání, tak
sponzorskou či odbornou pomoc, využijte informací z www.skplavacek.cz či
nabídnutý kontakt h.okalova@seznam.cz.
S úctou a obdivem PhDr. Marta Teplá, speciální pedagog
květen 2018
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Nový fotbalový tým SK Plaváček SPMP Praha - západ
Sportovci SK Plaváček SPMP Praha - západ se v Brně rozhodli
založit fotbalový tým, pod vedením pana Holubáře. Zájemci se mohou
hlásit na mobil 607 541 599. Hledáme dva partnery a dva hráče.
Hana Okálová, vedoucí SK Plaváček Praha - západ

Jezdecká škola ve Vodochodech - Hošticích
Jako překvapení informujeme o možnosti pravidelné návštěvy
jezdecké školy ve Vodochodech-Hošticích, kde se můžete pod
vedením zkušených trenérů seznámit se základy jízdy na koni a jejich
ošetřováním. Jako bonus je možnost zúčastnit se během prázdnin
příměstského tábora doplněného kromě jízdy na koních, krmení
domácích zvířat, dalšími herními aktivitami. Umožní rovněž
jednodenní pobyty v areálu jezdecké školy. Přihlášky pro Jezdeckou školu ve
Vodochodech – Hošticích shromažďuje i další informace poskytne Hana Okálová
tel.: 607 541 599, email: H.Okalova@seznam.cz.
Organizátor: Jezdecká škola ve Vodochodech-Hošticích

Plaváčci se v Brně neutopili
Ve dnech 25. - 28.června 2018 se v moravské metropoli uskutečnila už 12. česká
letní speciální olympiáda, které se zúčastnilo 7 sportovců pod vedením dvou trenérů
a jednoho doprovodu ze Sportovního klubu Plaváček SPMP Praha - západ. Mezi 45
soutěžícími ve venkovním plaveckém bazénu s docela studenou vodou naši plavci
získali celkem 12 medailí z toho 4 bronzové, 2 stříbrné a 6 zlatých. Vrcholem byl
závod štafet kde se všichni plavci vydali opravdu ze všech sil a odměnou jim bylo
vítězství. Potěšující je skutečnost, že o medaile se podělili všichni naši soutěžící.
Zvlášť poděkování patří trenérce a organizátorce výpravy paní Okálové
napsal pan Holubář
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Sportovci SK Plaváček SPMP Praha - západ

Sportovci SK Plaváček SPMP Praha - západ
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POMÁHAJÍ NÁM

Magistrát hl. m. Prahy

Modetastyle a.s.
Petr Durdík

Sportpropag

ovoce a zelenina

Skala a.s.

SPMP ČR z.s.

Sponzoři: pan Jaroslav Šťastný, pan Vejman, 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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Výlety a volnočasové aktivity
Během prázdnin proběhne několik akcí v rámci oslav 50. výročí
založení SPMP ČR, které jsme zahájili na výpravě v Dřevčicích.
Půjdeme na exkurzi do České televize, kde probíhá výstava
pohádkových postaviček.
Také je naplánovaná návštěva Tančícího domu, kde si
prohlédneme výstavu "Retro biják". Jsou zde reprezentovány
nejznámější české komedie.
Navštívíme tropickou louku s krásnými velkými motýly a také
pojedeme na výlet vláčkem. Informace dostanou všichni
účastníci "Výpravy do Dřevčic", ostatní mě v případě zájmu
kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle.
Informace budou také na našich webových stránkách. Dana
Lacinová tel.: 606 511 304
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih

23. srpna 2018 Zoo Plasy + Fantasy golf – Cesta kolem světa
Z webové stránky (www.zooplasy.cz): Fantasy golf, který je koncipován jako cesta
kolem světa. Můžete si tu zahrát minigolf, projít se devíti zeměmi všech světových
kontinentů a podívat se do několika časových období. Říkáme, že hřiště s osmnácti
jamkami je zde „čtyři v jednom“ - adventure golf, cesta kolem světa, fauna a flóra.
Snažíme se, aby ve všech zemích byla fauna a flóra, která tam patří, stavební
doplňky pro jednotlivé země a části světa typické, a třeba i stylová hudba odpovídající
místním tradicím. Zájemci přihlášky zasílejte do 9. srpna 2018. Doprava vlak nebo
autobus. Vstupné 150 Kč.
Info: Eva Frančeová, email: spmppraha-zapad@email.cz, telefon 604 908 837.
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

22. září 2018 Zámek Děčín
Projděte se zámkem v dobách jeho největšího rozkvětu a slávy, stejně jako to před
vámi učinil hudební skladatel Fryderyk Chopin, císař František Josef I. a řada dalších
slavných osobností. Nejpřitažlivějším místem zámku je jistě Růžová zahrada, ale také
je tu mnoho zajímavých výstav. Přihlášky zasílejte do 7. září 2018. Doprava vlakem.
Info: Eva Frančeová, email: spmppraha-zapad@email.cz, telefon 604 908 837.
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

13. října 2018 - vycházka do ZOO Praha
Zvu zájemce o pravidelnou vycházku do ZOO na sobotu 13. října. O průvodce a
případnou slevu na vstupném nebo o volný vstup budu žádat jako každý rok ředitele
ZOO.
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Sraz účastníků vycházky u odjezdu autobusu do Troje č.112 (neb zvláštního
autobusu do ZOO v 9.40, neb v 10 hod před pokladnou do ZOO. Doba trvání
vycházky 2 hod. Dále je možné pokračovat obědem a Botanickou zahradou či
zahradou Trojského zámku. Průkazky s sebou.
Eva Bláhová
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever

6. října 2018 od 10 do 12 hodin Akce parník
Odjezd bude z Dvořákova nábřeží, ale ještě nevíme z jakého mola
- stanoviště. Dozvíme se to těsně před akcí. Je nutné, aby se
každý písemně přihlásil pomocí přihlášky na jednodenní akci,
která vychází v našem "Dopise členům". Přihlášku můžete
odevzdat v kanceláři v Karlíně během návštěvních hodin, na
kterékoliv akci pořádané pobočným spolkem Praha - jih, poslat emailem nebo poštou. Přihlášky posílejte do 21. září 2018 včetně.
Kdo tak neučiní, tomu nemůžeme zajistit volné místo na lodi. Na
palubu budou přednostně vpuštěni přihlášení účastníci. Podle
přihlášek také budeme kontrolovat, zda jste členem některého
pobočného spolku SPMP ČR a jestli plníte své členské povinnosti,
tzn., zda platíte členské příspěvky. Cena vstupného bude
zvýhodněná pro platící členy. Všem děkuji za trpělivost při
nástupu na loď. Těšíme se na vás.
Za SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih. Dana Lacinová tel.: 606 511 304

SEZNAMOVACÍ DISKOTÉKY
Seznamovací diskotéky ve spolupráci připravují Zajíček na koni a
SK Plaváček SPMP Praha - západ, jednou za 2 až 3 měsíce nedělní
diskotéku, četnost bude dle zájmu. Místo konání: Café AdAstra,
Podskalská 8, Praha 2. Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Šulcová,
m.sulcova@zajiceknakoni.cz, tel. 731 009 645

Vánoční koncert Chorea Bohemica
Zájemci o společnou účast na vánočním koncertu Chorea Bohemica
ve Stavovském divadle si objednají lístky u Evy Bláhové v sídle
spolku Praha-sever v Ječné ul. neb tel.č.281864699 vždy po 20.
hodině, nejpozději do 15. září. Vstupenky je třeba blokovat a zajistit
několik měsíců dopředu. Zájemcům sdělím i termín konání koncertu,
bude znám až po 21. srpnu 2018.
Eva Bláhová
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever
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1. prosince 2018 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 Kabrňáci
•
vyhlášení výsledků fotosoutěže
•
vstupenky budou opět slosovány
•
a překvapení….
Vstupné: 130 Kč, pro členy SPMP ČR 100 Kč
Vstupenky s místenkou a dárkovým kupónem budou v prodeji od
24. září 2018 po domluvě při osobním setkání nebo platbou na
účet organizátora. Vstupenky budou předány osobně nebo v den akce nebo dle
domluvy.
POZOR! Od 21. listopadu 2018 budou v prodeji vstupenky bez dárkového kupónu.
Bylo odsouhlaseno na členské schůzi pobočného spolku Praha – západ. Jde o
zkvalitnění přípravy dárků na Mikulášskou.
Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ,
tel.: 604 908 837, email: spmpprah-zapad@email.cz

TANEČNÍ – PODZIMNÍ KURZ
Další naše oblíbená aktivita bude pokračovat v Základní škole,
Umělecká 8, Praha 7, kde máme možnost tančit v krásné aule.
Dbejte proto na společenské oblečení, které dopomáhá ke
skvělému chování. Povede nás opět taneční mistr Tomáš
Rubač se svými kolegy a hrát nám bude pan Hörner se svou
skupinou.
Pospíšilová Vlasta - koordinátorka
Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever

VEČERNÍ ŠKOLA
Večerní škola – bude zahájena opět v Základní škole na
Strossmayerově náměstí, kde máme možnost použít cvičnou
kuchyň pro kurz vaření a jednu učebnu pro výuku a opakování
základního trivia, za stejných podmínek. Zatím konkrétní rozdělení
nevím, to se řídí rozvrhem školy. Jsou to pondělky a čtvrtky od
14.15 do 15.45 hodin.
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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Ohlas na NGO market
V dubnu jsem získala několik kontaktů na prospěšné nadace,
které mě zaujaly. S některými z nich jsme již navázali spolupráci
a funguje to.
Například Nadace - Patron dětí (www.patrondeti.cz) je schopna
sehnat potřebné finance pro děti, třeba na školní kroužky, školní obědy, kolo apod.
Vyzkoušeli jsme to v případě jedné rodiny s několika dětmi a tato rodina získala
potřebné finance na speciální rehabilitaci. U další rodiny jsme využili spolupráci s
Nadačním fondem Pečovatel (www.pecovatel.cz). V tomto případě je projekt v běhu
a spolupracujeme. Tato rodina potřebuje finance na asistenční službu, kterou
nemohou uhradit ze svých zdrojů.
V případě potřeby mě můžete kontaktovat, se všemi nadacemi jsem ve spojení, mohu
poradit, jak na to. Nadace fungují pro celou republiku. Informace najdete také na
našich web stránkách.
Dana Lacinová tel.: 606 511 304

ŠUMAVA 2019
Chtěla bych tímto zjistit orientačně případný zájem o týdenní
pobyt květen/červen 2019 na Šumavě v Srní s individuální
asistencí, turisticky zaměřený, pro zdatnější chodce. Objekt není
bezbariérový, 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, sociální
zařízení a TV na každém pokoji. Můžete mi napsat na email:
janas.cajkova@gmail.com nebo SMS na telefon 602 332 828. Tuto informaci bych
potřebovala vědět do konce srpna 2018.
Děkuji a přeji všem krásné prázdniny Jana Čajková
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
Připomínám všem sraz u autobusu na Černém Mostě v neděli 22. 7. v 9.00 hodin.
Nezapomeňte léky v originálním balení, podepsané, s rozpisem dávkování, potvrzení
o bezinfekčnosti.
Těšíme se na vás Hana Kratochvílová, vedoucí pobytu, telefon 732 846 789
Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever
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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 s použitím osobních dat a s pořízením fotodokumentace, získanými pro
SPMP ČR v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu
provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.Tyto
údaje budou použity v rozsahu nutném k zabezpečení výše uvedené akce.

3.

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

4.

Zavazuji se uhradit případné škody způsobené účastníkem v průběhu akce.

5.

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

6.

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.
Diagnóza (prosíme vyplnit čitelně hůlkovým písmem)

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:____________________________________
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.
2.
3.

4.

Prohlašuji, že jsem přihlášku vyplnil pravdivě a úplně. Nezamlčel jsem žádné závažné
skutečnosti, které by mohly být příčinou nečekaných problémů na pobytu.
Prohlašuji, že se v roce 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.
Souhlasím s použitím osobních dat a s pořízením fotodokumentace, získanými pro
SPMP ČR v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu
provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Tyto
údaje budou použity v rozsahu nutném k zabezpečení výše uvedeného rehabilitačního
pobytu.
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.
6.
7.

Zavazuji se uhradit případné škody způsobené účastníkem v průběhu rehabilitačního
pobytu.
Zavazuji se uhradit veškeré výlohy a platby spojené s lékařským ošetřením účastníka
nebo návštěvou lékařské pohotovosti v době pobytu.
Beru na vědomí, že v případě závažného porušování režimu rehabilitačního pobytu
může být účastník z pobytu vyloučen bez nároku na úhradu neposkytnutých služeb
a jeho odvoz při předčasném ukončení pobytu si zajistí na vlastní náklady.

Datum _______________________

___________________________________________
podpis účastníka (zákonného zástupce, opatrovníka) *

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.
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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
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