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Dobrý den, 
 

Právě jste dostali poslední číslo v roce 2018. 
 

Naše spolky pro vás připravují mnoho zajímavých aktivit, jen 
vybrat tu, která vám bude vyhovovat.  

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

počet účastníků je někdy i omezen.  
Čtěte pečlivě informace o akci. 

 
Své příspěvky do „Dopisu“ posílejte emailem nebo poštou 

na adresu pobočného spolku Praha – západ. Pište příspěvek 
s dostatečným množstvím informací a napsaný jako pro cizí lidi, 

kteří se s vámi osobně neznají. 
Neporušujte autorská práva. U fotografií je potřeba mít 

souhlas autora, ale také osob na fotografii. 
Nepoužívejte texty jiných autorů (jedná se i jen o části textů 

z článků), také zde se vystavujete postihům za porušení 
autorských práv. 

  
  

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků 

 a šťastné vykročení do roku 2019. 

  

 
Za redakční radu 

Eva Frančeová 
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SPMP ČR zapsaný spolek 
IČ: 00443093 
Adresa: Karlínské nám. 59/12, 186 03 Praha 8 – Karlín 
Webová stránka: www.spmpcr.cz 
Telefon: 221 890 415 
E-mail: spmp@seznam.cz 
Doporučujeme sledovat přehledné webové stránky 
SPMP ČR z. s., kde najdete spoustu užitečných 
informací. 

 
 
Vážení rodiče, 
 
rádi bychom Vám touto cestou chtěli nabídnout spolupráci na projektu, který je 
zaměřen na podporu neformálních pečujících (především tedy rodičů) o osoby s 
mentálním postižením. 
Jsme rádi, že můžeme konečně poskytnout také podporu a pomoc přímo celým 
rodinám: rodičům, pečovatelům, ale také lidem s mentálním postižením. 
Pokud jste v situaci, kdy nevíte, co bude s Vaším potomkem dál, trápí Vás představa 
o jeho budoucnosti, máte strach či obavy, jak budete péči zvládat dál či jen 
potřebujete dobře nasměrovat a načerpat víc sil a informací, tak jsme tu právě pro 
Vás. 
 
Co v rámci projektu pečujícím nabízíme: 

• spolupráci na řešení krizových situací (náhlá hospitalizace, úmrtí, vyčerpání atd.), 

• provázení při procesu plánování budoucnosti potomka (bydlení, práce, volný čas, 
vztahy, finanční zabezpečení), kdy budeme společně pracovat na sestavení 
plánů na základě přání a potřeb Vás a Vašich potomků, 

• individuální a skupinové podpůrné aktivity (psychologická podpora, koučing atd.), 

• konzultace s různými experty (právní poradenství, finanční poradenství atd.), 

• vzdělávání na základě Vašich potřeb a přání. 
 
Co očekáváme:  
Chuť o věcech přemýšlet, pracovat na nich a velký kus odvahy. Pokud Vás naše 
nabídka zaujala, vyplňte prosím dotazník odkaz na spmpcr.cz. Pro odeslání stačí 
kliknout na tlačítko „SUBMIT“. 
Kontaktní osoba: psycholožka a odborná poradkyně Xenie Dočkálková: 
Tel.: 221 890 436, 776 237 799) Email: xenie.dockalkova@spmpcr.cz 
Neváhejte, počet míst v programu je omezen. 
Těšíme se na spolupráci! 
S pozdravem, Xenie Dočkálková 
 
Projekty Práce s rodinou, krizí a budoucností jako důležité prvky podpory 
neformálních pečujících a Podpora pečujících v krizových situacích a plánování 
budoucnosti jsou spolufinancováni Evropskou unií. 
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Vážení členové, přátelé, příznivci našeho spolku,  
  
dostáváte další informační tiskovinu, a tak vás mohu seznámit s děním ve spolku 
Praha - sever. Na členské schůzce 15.10.2018 za účasti 23 osob se podařilo 
jednomyslně zvolit za předsedkyni spolku paní Hanu Kratochvílovou, která se plně 
ujme funkce od 1.1.2019. Následuje administrativní kolečko ke změně v rejstříku 
spolků, proto se obracím na všechny členy, kteří by chtěli pomoci ve funkcích 
místopředsedů. Když se povinnosti rozdělí lépe se dosáhne úspěchu. Dalším 
tématem byla informace z Karlína o Strategii SPMP ČR do budoucna, členové si 
mohou text přečíst a připomínkovat na stránkách www.spmpcr.cz.  Text bude 
schvalován na XV. Národní konferenci 24. – 25.11. 2018, účastní se za nás paní Ing. 
Bláhová Eva, paní Kratochvílová Hana. Informace o hospodaření podala paní Ing. 
Bláhová, podstatný je vyrovnaný rozpočet, někteří členové však zapomínají na 
placení čl. příspěvku. Zhodnoceny byly také pobyty, které proběhly bez komplikací, 
některé s dotací od Ministerstva zdravotnictví, které pro nás získává RV SPMP 
Karlín. Velmi pozitivní hodnocení si zaslouží sportovci klubů Běžci Běchovice a 
PLAVCI Praha, kteří reprezentovali na Letních hrách ČHSO v Brně a přivezli mnoho 
/32/ medailí z různých sportů. Sport je také podpořen dotací z Karlína. Na závěr za 
sebe chci poděkovat všem, kteří mi pomáhali a přispěli k úspěšnému průběhu 
činnosti a nové předsedkyni přeji hodně síly k jednání pro náš spolek.  
  

Další Dopis vyjde až v roce 2019, všem přeji zdraví a spokojenost.  
                                                                                             Pospíšilová Vlasta  

 
Vážení přátelé,  
  
máme za sebou pěkné a teplé léto. Věřím, že jste si ho všichni užili. Do konce roku 
se již všichni těšíme na to, jaké budou pod stromem dárky. I my sami budeme potají 
nějaké dárečky svým milým připravovat. Rozmyslete si také, jaké očekáváte pobyty 
a výlety v příštím roce. Zimní, sportovní, letní, krátkodobé či dlouhodobé.  

Na setkání s Vámi na akcích se těší Vaše Eva Bláhová 
 
Členské příspěvky na rok 2019 je možné zaplatit osobně v sekretariátě spolku v 
Ječné ulici vždy v pondělí odpoledne, případně převodem na účet č. 
2100897440/2010, variabilní symbol 20 + Vaše jméno. Výše členského příspěvku se 
nezměnila. 

Eva Bláhová 

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

Pro setkávání, placení příspěvků, přihlášení na akce a konzultace máme k dispozici 
kancelář v Karlíně, kde má sídlo republikový orgán SPMP ČR a kde také máme k 
dispozici poradnu. Tuto kancelář máme 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: 1. 11. + 15. 11. + 29. 11. 2018 a 10.1. + 24.1., 7.2. + 21.2., 7.3. 
+ 21.3., 4.4. + 18.4. 2019 vždy od 10 do 12 hodin. Další termíny vyjdou v příštím 
Dopise členům číslo 157. 

 

Sledujte naše webové stránky 
 
http://www.spmppraha-jih.cz/ - zadejte celou adresu nebo se na naše stránky můžete 
přihlásit přes webové stránky 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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DŮLEŽITÉ! ! ! POZOR! ! ! 
Letos volební členská schůze SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih  
 
Letos je schůzka volební, pokud někdo z vás chce kandidovat do výboru našeho 
pobočného spolku nebo do kontrolní komise, přihlaste se předsedkyni Daně 
Lacinové, tel.: 606 511 304.  
Nepřehlédněte a napište si do svých kalendářů datum 10. 12. 2018 v 16.30 hodin v 
zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - 
Karlín. Stanice tramvaje Karlínské náměstí. Svoláváme členskou schůzku 
pobočného spolku Praha - jih. Před touto schůzí bude probíhat soutěž puzzle a 
budeme mít předvánoční posezení, tak se můžete zúčastnit všech akcí najednou. 
Vánoční pohoštění bude připraveno i na naši členskou schůzku. 
 
Program schůze 
1. Úvod, projednání a schválení programu, oznámení jména zapisovatele.   
2. Volba volební komise a sčítací komise.   
3. Volba výboru pobočného spolku.   
4. Volba kontrolora/kontrolní komise. 
5. Informace o konferenci a nově zvolených zástupcích Spolku a čestných 

členech.      
6. Výsledky voleb výboru a kontrolní komise - oznámené volební komisí.    
7. Seznámení se s hospodařením v roce 2018.  
8. Schválení rozpočtu na rok 2019.  
9. Informace o pobytech a zájezdech. 
10. Informace o účetnictví.    
11. Diskuze - členské příspěvky. 
12. Závěr. 
  
Tímto děkujeme všem za aktivní přístup, za zájem o dění v našem spolku. Dana 
Lacinová, Zuzana Bláhová, Jana Čajková 
 

 
 
 

Všem Vám přejeme klidné a pohodové Vánoce a pevné zdraví v 

celém novém roce. Těším se na setkání s Vámi a jsme stále s Vámi 

Dana Lacinová, Jana Čajková, Zuzana Bláhová za výbor 

a Bohuna Juranková za redakční radu. 
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Svépomocná skupina 
 
Termín svépomocné skupiny je 19. 1. 2019 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 

 
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! 

 
USKUTEČNILO SE 
 
Akce parník  
 
Tento rok jsme měli naši oblíbenou akci na atraktivní lodi Grand Bohemia, která byla 
opravdu luxusní.  Na výlet přišlo 80 účastníků, takže oproti loňskému roku o hodně 
méně. Je opravdu velmi těžké odhadnout kolik lidí se zúčastní. Všichni účastníci 
poslali přihlášku nebo ji osobně přinesli. Moc všem děkuji za ukázněnost při 
nastupování a ohleduplnost vůči ostatním. Také děkujeme tatínkovi, který nám 
obětavě pomáhal s nástupem účastníka s invalidním vozíkem a jistil malé děti. Pro 
příští roky se na tuto akci může každý přihlásit pomocí přihlášky, která vychází v 
našem "Dopise členům". Přihlášku můžete odevzdat v kanceláři v Karlíně během 
návštěvních hodin, na kterékoliv akci pořádané SPMP ČR pobočným spolkem Praha 
- jih, poslat e-mailem nebo poštou. Paroplavba nám změnu lodě nebo nástupiště 
oznamuje velmi pozdě, zpravidla dva dny před akcí. 
Letos se nám podařilo tuto akci uhradit z dotací Ministerstva zdravotnictví.                                                                                                                               
Všem děkuji za trpělivost při nástupu na loď. Těšíme se na vás zase příští rok. 

Za SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih Dana Lacinová  
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Praha – Malešice veletrh sportu 2018 

 
Lomnice nad Popelkou 2018 



156. DOPIS ČLENŮM SPMP  listopad 2018 

10 

 

 
 
 

Informace pro členy SPMP ČR pobočného spolku Praha - západ 
 

Konzultační setkání  

Pokud máte zájem o setkání, o radu můžete volat nebo psát SMS 
zprávu na můj telefon 604 908 837 – v pracovní dny od 17.30 do 20.30 
hodin nebo od 9 do 10 hodin dopoledne. 

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku 

 
Členská volební schůze 
SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
  
Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi 
dne 14. února 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese 
Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Prosíme o potvrzení vaší účasti na chůzi 
předsedkyni pobočného spolku (e-mail, sms). 
Pokud někdo z vás má zájem kandidovat do výboru našeho pobočného spolku, nebo 
být kontrolorem, přihlaste se předsedkyni pobočného spolku Evě Frančeové, telefon: 
604 908 837 (v pracovní dny 17.30 – 20.30 hodin), e-mail: spmppraha-
zapad@email.cz 
 
Program schůze 
1. Úvod, projednání a schválení programu.   
2. Volba volební komise a sčítací komise.   
3. Volba výboru pobočného spolku. 
4. Volba kontrolora. 
5. Informace o konferenci SPMP ČR (listopad 2018).      
6. Výsledky voleb výboru a kontrolora.    
7. Seznámení s hospodařením v roce 2018.  
8. Schválení rozpočtu na rok 2019. 
9. Diskuze. 
10. Závěr. 

 
Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ. 

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 17.30 – 20.30 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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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2019 SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

Příspěvky na rok 2019 můžete osobně zaplatit při akcích našeho spolku nebo 
můžete platit převodem na transparentní účet našeho spolku u FIO banky: 

5556055560/2010, variabilní symbol: 2019, 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 

 
USKUTEČNILO SE 

. 

 
Zoo Plasy – Cesta kolem světa 

FANTASY GOLF PLASY - areál, který je koncipován jako cesta kolem světa. 
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Sportovní klub Slavoj SPMP Praha – jih 
 
Zdravím všechny příznivce SK Slavoj a SK Šemík. V létě jsme 
si užili pobyt v Harrachově i v Lomnici, v září začaly naše 
pravidelné tréninky v Holešovicích a v říjnu i Na Topolce. 
Pobyt v Harrachově probíhá tradičně, trénovali jsme techniku 
různých atletických disciplín, plavali, hráli stolní tenis a 
přehazovanou. Na vycházky jsme vzhledem k velmi teplému 
počasí chodili jen v blízkém okolí města. Opět za námi přijela 
lektorka a vyzkoušeli jsme si nové techniky výtvarné tvorby. 
Pobyt v Lomnici nad Popelkou byl zaměřen na turistiku. Krajina 
v blízkém okolí města nás okouzlila. Penzion sám byl na 
úžasném místě, pokoje prostorné, ale bohužel personál byl velmi 
laxní. Do Lomnice chceme vyjet ještě jednou, ale ubytováni 
budeme určitě jinde. 

 
V září jsme se zúčastnili akce „Veletrh sportovních aktivit“ v Malešickém parku 
v Praze 10. Prezentovali jsme naše sportovní kluby a SPMP ČR. Potěšilo nás, že o 
námi nabízené aktivity bocce a bollo ball byl zájem, občas se i tvořily fronty zájemců 
o vyzkoušení. Součástí této akce byl i běh na 10 a 5 km, který absolvoval i náš 
sportovec. A nevedl si vůbec špatně, umístil se těsně za polovinou ze všech 
účastníků. 
 
V září také proběhl 1. ročník regionální soutěže Prahy a Středočeského kraje v 
bowlingu. Z našeho klubu se zúčastnilo devět sportovců a dva partneři. V deseti 
výkonnostních skupinách, byli naši v prvních šesti a získali 5 zlatých, 3 stříbrné a 
jedno čtvrté místo. V unified párech máme 1. a 4. místo. Pravidelné tréninky jsou 
znát. Na konci měsíce jsme vyjeli na atletické závody v trojboji do Jindřichova Hradce. 
Závody probíhaly v pátek, večer na nás čekaly bowlingové dráhy. V sobotu jsme si 
vyšli na procházku městským parkem a prošli křížovou cestu, vyzkoušeli diskgolf a 
zahráli si kuličky. V podvečer jsme tvořili obrázky s použitím přírodnin. 
 
V říjnu jsme vyjeli do Zlína, kde proběhl 2. ročník republikového turnaje v bowlingu. 
ČHSO. Náš klub zastupovalo šest sportovců. V jednotlivcích získali dvě zlaté, dvě 
stříbrné, jednu bronzovou a jednu bramborovou medaili. V soutěži dvojic zlatou a dvě 
stříbrné medaile. Na konci října jsme jeli opět do Jindřichova Hradce, tentokrát na 
turnaj ve stolním tenisu V sobotu dopoledne jsme zašli do muzea, podívat se na 
Krýzovy jesličky a další zajímavosti, odpoledne probíhal turnaj a den jsme zakončili 
večer na bowlingu. V neděli před odjezdem jsme se potěšili u fontány U Floriána.  
A letos nás ještě čeká zimní turnaj v bowlingu a tradiční Vánoční turnaj ve stolním 
tenisu jednotlivců. 
 
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. Těším se na další setkávání, 
nejen při sportovních aktivitách. 

Zuzana Bláhová, vedoucí SK Slavoj SPMP Praha-jih 
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Atletické závody 2018, Jindřichův Hradec 

 
Bowling 2018, Zlín 
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SK Běžci Běchovice SPMP Praha – sever   
 

Běžci Běchovice – cíle činnosti a dosažené úspěchy 
 
Náš sportovní klub Běžci Běchovice sdružuje sportovce s 
mentálním postižením a kombinovaným postižením. Jsme 
členem Českého hnutí speciálních olympiád. Snažíme se 

umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením sportovat a účastnit se 
sportovních soutěží bez ohledu na absolutní výkonnost. Výkon je u nás chápán jako 
kategorie individuální, sportovci jsou při sportovních soutěžích rozděleni zásadně do 
skupin podle své výkonnosti a každému z nich se nakonec dostane ocenění a uznání. 
Vyhrát tak mohou i sportovci s těžkým mentálním postižením. Naše činnost má tedy 
význam nejen ve sportovní oblasti, ale i v oblasti sociální, kdy sportovci vstupují do 
uznávaných a oceňovaných rolí závodníků a v neposlední řadě přispívá i k obohacení 
citového života mentálně postižených sportovců a jejich rodičů, kteří mohou mnohdy 
poprvé v životě se svým dítětem prožít pocit úspěchu a radosti. 
  
Máme pravidelné tréninky každou středu, zúčastňujeme se soutěží a závodů, např. 
Závodu plavecko-běžeckého poháru, turnaje ve stolním tenisu O pohár starosty MČ, 
sportovních soutěží pořádaných Českým hnutím speciálních olympiád – letní 
olympiády, Zimní speciální olympiády v Horní Malé Úpě. Pořádáme letní soustředění, 
kde běháme, skáčeme, vrháme koulí, plaveme, jezdíme na kole, hrajeme míčové hry 
a také zpíváme u táboráku a tančíme na diskotéce. 
  
Naše snažení se podařilo zúročit.  Tři sportovci získali v roce 2016 na Zimních hrách 
speciálních olympiád v Horní Malé Úpě zlaté medaile ve svých disciplínách – sjezd, 
snowboard a běh na lyžích, a byli nominováni a vylosováni pro účast na Speciální 
zimní olympiádě v Rakousku v roce 2017. Máme zástupce ve sjezdovém lyžování, 
ve snowboardu a v běžeckém lyžování – běh žen na 3 km. 
  
Dále naši sportovci byli úspěšní na 12. České letní Speciální olympiádě v Brně, kde 
získali celkem 16 medailí. Máme také dva zástupce v plavání a dva náhradníky, kteří 
pojedou v roce 2019 na Světové letní hry Speciálních olympiád do ABU DHABI. 
   
Myslím si, že lidem s mentálním postižením je velmi důležité nabídnout smysluplné 
využití volného času a aktivity, které je baví, ve kterých se neustále zlepšují. Získávají 
tak potřebné zkušenosti, dovednosti a sebevědomí. 

Hana Kratochvílová, Běžci Běchovice, zástupce a trenér klubu 
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Bowlingový turnaj Praha 2018 (foto p. Hencl)  

 
Bowlingový turnaj Praha 2018 (foto p. Hencl)  
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Sportovní klub Plavci SPMP Praha – sever 
člen ČHSO 
 
Sportovní klub SPMP Praha-sever pokračuje v utužování 
těla i duše a reprezentací na soutěžích, získáváním medailí 
všech hodnot, sportovním chováním se řadí mezi 

k příkladným výchovným aktivitám. Podle hodnocení z různých akcí jsou všichni 
sportovci příkladem a překvapení pro společnost. Z Brna našich 8 plavců přivezlo 16 
medailí. 
Nadále trénujeme na Výstavišti v úterý od 15:30 a na Slávii v pátek od 15:00, přihlásit 

se mohou 2 plavci. 
Na r. 2019 plánujeme závody na červen, upřesníme v březnu, 
na světové speciální olympiádě v Abú-Dabí budeme držet 
palce Ivě Marečkové. V pátek 14. prosince 2018 budeme 
,lovit“ kapříka. 

Všem přeji krásné Vánoce a spokojenost v novém roce 2019 
Vlasta Pospíšilová – vedoucí klubu 

 

 
 

Sportovní klub Plaváček SPMP Praha – západ 
 
Stále hledáme sportovce do našeho fotbalového týmu. 
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 SPMP Praha - západ . 
 
 

Jezdecká škola Sany 
 
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 během prázdnin 
příměstského tábora doplněného kromě jízdy na koních, krmením domácích zvířat a 
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 
 

 
27.11.2018 Mikulášský aqua aerobik 
 
pod vedení paní Pešlové v bazénu Tyršově domě od 16 - 17 hod. (úterý). 
Informace: H.Okalová@seznam.cz, tel.: 607 541 599 
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Fotografie z archivu Hany Okálové, SK Plaváček SPMP Praha – západ 

 

 
Fotografie z archivu Hany Okálové, SK Plaváček SPMP Praha – západ 
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POMÁHAJÍ NÁM 
 

 
Magistrát hl. m. Prahy 

 

 

   

  
Petr Durdík 

ovoce a zelenina 
   

 
 

Modetastyle a.s.  
Sportpropag  

Skala  a.s. 
 
Pražská plynárenská a.s. 

 
SPMP ČR z.s. 

   
 
 

 
 

 

 
 

  
Sponzoři: Hilda Juklová, Helena Smiatková, PaedDr. Věra Jakoubková, Jana 

Sojková, Růžena Houdová, Jaroslav Šťastný, Vejman, 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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Čertovské puzzle 
 
Srdečně vás zveme na soutěž " PUZZLE", která se bude konat 
10. 12. 2018 od 14 do 16 hodin v zasedací místnosti ve  2. 
patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. 
Stanice tramvaje Karlínské náměstí. Můžete si přinést svoje 
puzzle. Na tuto akci se nezapomeňte přihlásit do 8. 12. 2018 na 
tel. 606 511 304, prostřednictvím web stránek nebo nás 
navštivte v době návštěvních hodin v Karlíně - viz. úvodní 
strana. S vyhlášením vítězů puzzle budou současně vyhlášeni 
sběratelé razítek z akce Dřevčice 2018. Budou medaile, 
diplomy, občerstvení a každý dostane dárek vyrobený výhradně 
k výročí naší společnosti SPMP ČR. Dana Lacinová, Zuzana 
Bláhová, Jana Čajková 

Dana Lacinová tel.: 606 511 304 
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 

 
Výlety a volnočasové aktivity 
 
Na všechny výlety a aktivity je nutné vyplnit přihlášku, která 
vychází v našem "Dopise členům" nebo na webových stránkách. 
Přihlášku můžete odevzdat v kanceláři v Karlíně během 
návštěvních hodin, na kterékoliv akci, pořádané SPMP ČR 
pobočným spolkem Praha – jih, poslat e-mailem, nebo poštou.  

Když vyplníte přihlášku, dostanete informace o všech akcích, na které se přihlásíte a 
rozhodnete se, jestli se vám termín hodí a jestli se zúčastníte. Podle přihlášek a 
případné dohody s vámi se rozhodneme, zda akci uskutečníme. Jedná se o 
jednodenní akce a výlety. Na všechny akce musíme dělat předběžné objednávky a 
těžko můžeme objednat bez představy, kolik nás bude. To se týká i slev pro skupiny, 
které často dostáváme. Podle přihlášek také budeme kontrolovat, zda jste členem 
některého pobočného spolku SPMP ČR a jestli plníte své členské povinnosti, tzn., 
zda platíte členské příspěvky. Kdo tak neučiní, tomu nemůžeme zajistit volné místo 
a řádné pojištění pro akci. 

Dana Lacinová, SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih 
 
 

Turistický klub SEMTAM Praha -jih   
 

27.12.2018 Návštěva motýlího domu 
 
V prosinci, mezi vánočními svátky 27.12.2018 budeme opakovat 
návštěvu motýlího domu v centru Prahy, kde si budeme připadat 
jako na rozkvetlé tropické louce s krásnými velkými motýly.  

Informace dostane každý, kdo se přihlásí. V případě zájmu mě 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 
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Setkání na Karlově mostě  
   
Každý rok je krásnou tradicí, že v době adventu na Karlově mostě chodí lampář a 
rozsvěcuje plynové lampy. Je důležité říci, že lampáři už nechodí. Lampy se 
rozsvěcují automaticky, ale plynaři mají zájem obnovit tuto tradici, ukázat veřejnosti, 
jak se v minulosti lampy rozžíhaly. Proto před Vánoci v době adventu chodí lampář 
každý den po Karlově mostě a ukazuje to lidem. Praha se může pochlubit asi 
nejvyšším lampářem na světě. Jakmile v době adventu odbije 16. hodina, tak se 
u Karlova mostu objeví Jan Žákovec, který rozsvěcí lampy ručně. Turisté i Češi se 
s ním chtějí fotit, nebo se aspoň zeptat na podrobnosti. Chodím na Karlův most už 
několik let v období adventu, tak mě napadlo, jestli byste se s námi nechtěli projít 
také. Můžeme si pořídit krásnou společnou fotku s lampářem a užít si předvánoční 
atmosféry. Letos advent začíná 2.12.2018. Termín domluvíme podle zájmu. Volejte 
tel.: 606 511 304 Dana Lacinová      

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
 

11. února 2019 Zoo Praha  
 

Víte, co jsou to gorilí kostky? Víte, jaké pivaře z Bornea 
podporuje Zoo Praha? Vydejte se s námi na společnou 
procházku do Zoo Praha.  Od 10 hodin do 16 hodin. 
Zasoutěžíme si o ceny. Zájemcům informace poskytne 
organizátor: tel. 604 908 837 (17.30 – 20.30 hodin), email: 
spmppraha-zapad@email.cz. 

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

 
 
Pochod za povidlovým koláčem 
 
Na přelomu března a dubna (přesný termín bude upřesněn) proběhne opět turistický 
pochod za povidlovým koláčem. Trasa vede z Benešova do okolí zámku Konopiště 
a zpět krásnou krajinou, celková délka je asi 6 km po rovině. Odměnou v cíli je 
povidlový koláč pro každého účastníka. 
Bližší informace ohledně termínu, odjezdu, startovného a organizace sdělím 
telefonicky všem přihlášeným zájemcům. Přihlášky prosím do konce února. 
Kontaktní osoba: Jana Čajková, 602 332 828 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
 
 

30. března 2019 Za jarem do Liberce  
 

Vydejte se s námi do Zoo Liberec a Botanické zahrady v Liberci. 
Odjezd v 8 hodin, návrat do 19 hodin. Zájemcům informace poskytne 
organizátor: tel. 604 908 837 (17.30 – 20.30 hodin), email: 
spmppraha-zapad@email.cz. 

organizátor: Eva Frančeová, SPMP ČR pobočný spolek Praha – 
západ 
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19. května 2019 Fajn den se zvířátky s opékáním buřtíků 
 
19. 5 .2019 sraz ve 13 hodin, odjezd autobusem 374 (zastávka před katastrálním 
úřadem). Nakrmíme zvířátka, vyvenčíme králíčka. Opečeme buřtík a 
pojedeme zpátky v 18 - 19 hodin. 
Na akci se hlaste u Hanky Okálové, h.okalova@seznam.cz, změna terminu dle 
počasí informace zašlu 14 dní před akcí. 
Pořádá: Jezdecká škola Sany a SK Plaváček SPMP Praha - západ 

 
 

23. března 2019 
MASOPUSTNÍ KARNEVAL na Barče 
 
Srdečně zveme na tradiční karneval na Barče (Kulturní dům 
barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 - Strašnice). K 
masopustním oslavám patří spousta jídla, zábavy v maskách 
a obecné veselí. Přijďte v maskách nebo budete mít možnost 
získat karnevalové škrabošky na místě. Začínáme již od 15 
hodin (cca do 17 hodin).  
Program: Hudba, tanec, soutěže a program k Masopustu, 
vstupenky jsou slosovatelné o ceny, tombola.  
Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč, Vstupenky s místenkou 
budou v prodeji od 10. ledna 2019 po domluvě při osobním 

setkání. 
Informace: Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha – západ, 

 tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz 

 
SEZNAMOVACÍ DISKOTÉKY  

 
Na seznamovací disko navazujeme akcemi: 
6.1. 2019 Novoroční tříkrálová kolba 
17.2. 2019 Valentýnská masopustní párty v „maskách“ 
3.3. 2019 Seznamovací disko 
28.4. 2019 Velikonoční párty 
Čas: od 15 do 18 hodin,  

Příspěvek na akci: 70 Kč, ke každému příspěvku 1 doprovod zdarma.  
Místo konání: Café AdAstra, Podskalská 8, Praha 2 
 
Rezervace na akci u Hanky Okálové H.Okalova@seznam.cz nebo sms 607541599 
Příspěvek uhradíte při vstupu na akci. Počet míst k sezení 40. 
Pokusíme se zajistit písničky dle vašeho práni pište vždy 14 dni před každou 
akci H.Okalova@seznam.cz 
Upozorněni: během akcí budou pořizovány fotografie a video záznam. Účastí na 
akci souhlasíte s fotografováním a natáčením své osoby a osoby svěřené do péče a 
s použitím těchto pro potřeby Zajíček na koni a SK Plaváček SPMP Praha – západ. 
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TANEČNÍ – JARNÍ KURZ 
 
Vážení přátelé, 
přeji vám krásné Vánoce a pohodu v Novém roce 2019, při 
tanci se sejdeme opět ve školní aule FZŠ ul. Umělecká, Praha 
7, v lednu 5. a 19., v únoru 2. a 23., prodlouženou hodinu 
budeme mít 2. března 2019. 
Zatím máme prima spolupráci a to také proto, že se naši 
tanečníci chovají slušně. Krásná aula k takovému chování 
přispívá. Poděkování patří obětavým výběrčím vstupného. 
Podporu máme také od RV SPMP Karlín 

Vlasta Pospíšilová - koordinátorka 
Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 

 
 
VEČERNÍ ŠKOLA Praha 7 
 
Výuka trivia se zkomplikovala nemocí Mgr. Mosslerové, ale 
podařilo se navázat spolupráci s Fakultou speciální pedagogiky 
UK. Její studenti magisterského ročníku se nám budou věnovat. 
Ještě se mohou 3 zájemci přihlásit  na čtvrtek 14.15 – 15.45. A také 

na pondělním kurzu vaření (14.15 – 15.45) jsou ještě dvě místa volná. 
Volejte 602 677 653. Zajistila paní. H. Čejková 

Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
 

 
Parník 2018 
 

Letos v září jsem se po dlouhé době se synem opět zúčastnila 
výletu lodí po Vltavě. Byla jsem překvapena, jakou jsme pluli 
krásnou a luxusní lodí. Byla to nejmodernější obrovská Grand 
Bohemia. Velmi se nám líbil i harmonikář, který krásně hrál a 

procházel celou lodí. Ke každému z nás přišel. Přálo nám i počasí, sluníčko svítilo. 
Syn byl velmi mile překvapený, že dostal při vstupu na loď identifikační náramek a 
nemusel si hlídat vstupenku :-) Personál lodi byl profesionální a příjemný.  Moc 
děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tak krásného zážitku, zvláště paní Daně 
Lacinové.   

Příště se určitě zase vydáme na společný výlet lodí  
Kateřina Tvrdková se synem Tomášem 

 

Pobyt na Staré Živohošti  
 

Moc děkujeme všem za krásný pobyt na Živohošti v krásné přírodě. Tentokrát jsme 
měli možnost zatančit si ZUMBU, to šlo jen někomu :-) a také jsme se naučili 
společenskému chování. Chodili jsme na masáže k Lence, která to moc hezky umí. 
Jezdili jsme na výlety. Na zámku Orlík byl velký kopec a špatně se šlapalo, protože 
bylo horko a pak jsme zmokli. Byli jsme všichni jako vodníci a nejvíc naše zdravotnice 
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Katka, která se v dešti "procházela", protože šla zaplatit parkovné za autobus. 
Nejvíce se nám líbila samostatná návštěva kavárny (bez maminek a doprovodu), kdy 
jsme si sami objednali, zaplatili a také jsme se úžasně pobavili. Krásný byl výlet 
parníkem na Slapy, kde nám ulítla čepice do vody. Asi jí bude nosit vodník, který 
seděl pod přehradou :-)  

Díky a moc se těšíme na další pobyt  
Tomáš, Mirek, Katka, Lenka a Markéta 

 

Chorvatsko - Pakoštane 
 

Děkuji za krásný zážitek v Chorvatsku - Pakoštane a zároveň děkuji za opatrování 
nás všech kluků a děvčat jak na pláži tak na výletech a to paní Procházkové, 
Kozákové a panu Honzovi.  

Za všechny účastníky Filip Juřenčák 
 
 

 
9. -16. března 2019   JANSKÉ LÁZNĚ 
Zimní pobyt s individuální asistencí 
 

Pobyt je určen pro osoby s mentálním postižením a jejich 
přátele. 
Ubytování: hotel Astoria, pokoje s vlastním sociálním 
zařízením 

Program: lázeňské procedury (slatinný zábal, bazén), možnost sáňkování, lyžování, 
výlety do okolí. 
Strava a doprava: plná penze, výběr ze dvou jídel, společná doprava autobusem z 
Prahy a zpět po skončení pobytu. 
Cena: 4 200 Kč za osobu, v případě získání dotace či sponzorského daru bude cena 
pro dotovaného nižší.   
Přihlášky do 10. ledna 2019 na adresu Karla Klimentová, Klimentská 21,110 00, 
Praha 1. 
Schůzka přihlášených k pobytu zároveň s vybíráním úhrady za pobyt se koná 21. 
ledna 2019 od 16,30 v sídle spolku SPMP ČR Praha-sever, Ječná 11, Praha 2. 
Vedoucí akce: Eva Bláhová + Karla Klimentová 
Kontakt: Eva Bláhová, tel. 281 864 699 večer, jinak v sídle pobočného spolku SPMP 
ČR Praha-sever vždy v pondělí od 14 do 18 hod. 

                                              organizátor SPMP ČR pobočný spolek Praha-sever 
 

 

6. – 20. července 2019   LUČANY 
Letní pobyt s individuální asistencí 

 
Pobyt je určen pro osoby s mentálním postižením a pro jejich přátele. 
Ubytování: penzion KITTY, Lučany čp.703 v pokojích s vlastním příslušenstvím, TV 
ve společenských místnostech. 
Strava a doprava: plná penze, pitný režim, společná doprava autobusem z Prahy 
Černého mostu a zpět po skončení pobytu. 
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Program: bude zaměřen výtvarně, sportovně a na hudební terapii. 
Předpokládaná cena: 7.650 Kč, pro dotovanou osobu podle výše dotace. pokud se 
podaří získat sponzorský dar, bude cena upravena. 
Přihlášky: do 30.ledna 2019 do sídla poboč.spolku  Praha-sever Ječná 11, Praha 2 
Pro zajištění prostředků na úhradu zálohy zaplatí každý účastník 3 tis. Kč do 
15.3.2019. 
Na pobyt s Vámi se těší Eva Bláhová, ved.akce, tel.281 864 699 večer 

                                             organizátor SPMP ČR pobočný spolek Praha-sever 
 

 
13. - 27. července 2019 Dotovaný pobyt s individuální asistencí 
na Staré Živohošti  
Pobyt pro rodiče nebo příbuzné s dětmi na 14 dní.  Letos je 

pobyt od soboty do soboty! 
                                                                                  
Program pobytu: rehabilitační cvičení, masáže, plavání v bazénu se slanou vodou, 
bowling, nabídka poradenského centra výjezdní poradny, výlety do okolí na hrady a 
zámky, výlet parníkem na Slapy, dopoledne bude program zajištěn pro naše děti, 
odpoledne bude program společný s doprovodem. 
Strava: plná penze formou švédského stolu, dostatek ovoce a zeleniny, pitný režim 
Předpokládaná dotovaná cena: 8. 300 Kč 
Cena zahrnuje ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích s TV, WC a sprchou, bazén 
se slanou vodou, dopravu, plnou penzi, pitný režim, odměny, dopravu na výlety bez 
vstupů do kulturních objektů. 
Doprava: zajištěna autobusem až na místo 
Vyrozumění: dostane každý na základě došlých přihlášek. Tento pobyt je vhodný 
pro pohyblivé účastníky. Budeme podnikat vycházky do okolí a je zde nerovný terén. 
Objekt není bezbariérový. Budeme mít k dispozici bazén se slanou vodou, 
bowlingovou dráhu, tělocvičnu s běžeckými trenažéry a jinými vymoženostmi, ping 
pong, laserovou střelnici. Budeme mít k dispozici asistentku pro dopolední program 
našich dětí. Dospělí budou mít volný program nebo v případě zájmu se mnou. 
Odpoledne bude program společný. Budeme s sebou mít také králíka Ejmy, morče 
Nely a africké šneky BobBobek + HannyBanny. Těší se na Vás také naši dva maskoti 
- Eliška a Lejdynka (psíci plemene york ). 
Hledáme sponzory – pokud máte někdo možnost sehnat finanční sponzorský dar, 
vystavíme darovací smlouvy, tím by se celková cena na pobyt značně snížila. ☺ 
Přihlášky posílejte na adresu: Dana Lacinová, Levského 3209/7, 143 00 Praha 4 
– Modřany do 20. 12. 2018.  Neposílejte přihlášky doporučeně. Můžete poslat 
přihlášku skenovanou (s podpisem) e-mailem. Na přihlášku připište také e-mail 
adresu, kam mohu adresovat odpovědi. Z důvodu uhrazení zálohové faktury, bude 
nutné uhradit zálohu na pobyt 3.500 Kč do konce března 2019. Každý obdrží 
variabilní symbol pro tuto platbu. Schůzka na pobyt bude v květnu. 
Vedoucí pobytu: Dana Lacinová, tel. 606 511 304 
Zdravotník: Kateřina Tvrdková 
E-mail: spmp.praha-jih@seznam.cz nebo spmp.praha4@seznam.cz – zde jsem 
nejvíce k zastižení. Odpovím na všechny došlé dotazy ☺ 

Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
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27. července - 10. srpna 2019 Vysoké nad Jizerou 
 

Rekondiční pobyt se skupinovou asistencí, Vysoké nad Jizerou, penzion 
Aktiv. Program: turistika, plavání, základy sportů (atletika, stolní tenis, líný tenis, 
bedbington), hry s plachtou, společenské hry, tanec, táborák, zpívání, grilování, 
výlety.... Přihlášky viz. příloha zasílejte na adresu SPMP Praha – sever.  
Pořadatel: SPMP Praha – sever, Hana Kratochvílová, tel. 732 846 789 

Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 

 
 
 

10. 8. - 17. 8. 2019 Pobyt v Lomnici nad Popelkou 
 

Opět plánuji letní turistický pobyt s individuálním doprovodem v Lomnici nad 
Popelkou. Jeho náplní budou každodenní celodenní pěší výlety po okolí. Ubytování 
ve skiareálu, v chatkách, vždy dvoulůžkový a třílůžkový pokoj se společným WC a 
sprchou. Stravování polopenze, v areálu je restaurace. Počet účastníků je omezený, 
maximálně 20 osob. Přihlášky zašlete nejpozději do 31. 12. 2018 na adresu SK 
Slavoj SPMP Praha-jih, Pod Altánem 44, 100 00 Praha 10, nebo na e-mail: 
zuzbla@seznam.cz. Úhrada ceny za pobyt ve výši 4000 Kč do 27. 1. 2019 na účet 
SPMP pobočný spolek Praha - jih.  

Zuzana Bláhová 
Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 

 
 

 

23. 8. – 8. 9. 2019 CHORVATSKO – PAKOŠTANE  
nedotovaný pobyt se skupinovou asistencí 

 
Nedotovaný 15ti denní rehabilitační pobyt se skupinovou asistencí pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením bez doprovodu rodičů, proběhne opět 
s CK WES, ubytování bude ve vile ELKA v Pakoštane, ve 2 – 3 lůžkových 
apartmánech s vlastním příslušenstvím a kuchyňkou s lednicí. 
Celodenní strava zajištěna, česká kuchyně je podávána v jídelně v přízemí vily                        
Cesta klimatizovaným autobusem cca 12 hodin na místo pobytu.   
Předpokládaná cena 10.650 Kč. Přihlášky zasílejte do 30.11.2018 na adresu 
vedoucí pobytu: Jitka Procházková, Veronské náměstí 378, 109 00 PRAHA 11 
nebo e-mailem na adresu: jitka.a.prochazkova@seznam.cz, po uzavření přihlášek 
sdělím variabilní symbol pro platbu zálohy 2.000 Kč, platba bude požadována do 
14.12.2018 na účet spolku č. 2300866657/2010. V květnu zašlu instrukce 
k doplacení zbytku a organizační pokyny k odjezdu a pobytu u moře. 
Kontakt: Jitka Procházková tel. 607 875 629 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
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7. 9. - 8. 9. 2019 Otáčivé hlediště v Českém Krumlově  
 

Plánujeme návštěvu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Máme 
připravený termín v sobotu 7. 9. 2019 od 20 hodin a bude se opět hrát "Ztracený 
svět". Kdesi v hlubinách amazonského pralesa se zastavil čas a vy ještě dnes můžete 
na vlastní oči spatřit obrovská, strašlivá zvířata z dob dávné prehistorie. Letos jsme 
toto představení navštívili a bylo úžasné. Bližší informace podám přihlášeným. 
Pojedeme linkovým autobusem Student Agency nebo vlakem, jízdenky můžeme 
koupit individuálně nebo hromadně. Jízdenka na ZTP/P stojí jedna cesta přibližně 50 
Kč pro osobu s postižením + doprovod. 
Cena: 300 Kč os / vstupenka - platit budeme v únoru 2019 na účet našeho spolku, 
každý obdrží variabilní symbol pro platbu. Ubytování si každý zařídí sám nebo vám 
dám tip. Ceny ubytování se pohybují se snídaní v ceně 550 Kč až 900 Kč na osobu 
(nocleh z pátku na sobotu), platit bude každý na místě. Přihlášky posílejte do konce 
prosince 2018. 

Organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
 

 
12. září - 24. září 2019 ŘECKO – ASPROVALTA  
 

Znovu opakujeme pro velký zájem a pohodový 
průběh pobyt rodičů s dětmi v Řecku – Asprovaltě a 
pro velmi výhodné nabídky v hotelu Teo Beach 
prostřednictvím CK LUNA TOUR Pavlína Šormová 
Trutnov. Cena zájezdu s českou polopenzí a 
pojištěním od CK LUNA TOUR – 7.400 Kč na osobu.  
Doprava přes pět států klimatizovaným autobusem s 
WC, televizí, možnost zakoupení občerstvení. 
Doprava je zajištěna třemi řidiči, kteří svou ochotou a 
zkušenostmi zpříjemní cestování. Cesta trvá cca 20 - 
22 hodin.  

Ubytování v tří až čtyřlůžkových pokojích s kuchyňkou vybavenou nerez nádobím, 
elektrickým vařičem, varnou konvicí a ledničkou s mrazákem, vlastním sociálním 
zařízením. Každý pokoj má balkón se zahradním nábytkem a výhledem na moře 
nebo krásné hory. Pláž je vzdálena cca 50 m, možnost zapůjčení slunečníků za mírný 
poplatek.  
Přihlášky posílejte do 16. ledna 2019 přímo na adresu: 
Heda Řezáčová, Pujmanové 24, Praha 4, Pankrác II, 140 00. 
Schůzka přihlášených se uskuteční v pondělí 21. ledna 2019 od 15 do 17 hodin 
v sídle SPMP ČR pobočný spolek Praha - sever v Ječné 11, Praha 2. Bude se 
vybírat záloha 1 000 Kč na osobu. Tam také podepíšete, že jste byli seznámeni s 
podmínkami CK LUNA TOUR. Na schůzce se dozvíte další potřebné informace. 
Kontakt: v případě potřeby volejte na telefonní číslo 241 408 738, nebo 728 167 169. 
Do Řecka stačí jako cestovní doklad občanský průkaz.  
Těší se opět na Vás a zdravím 

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



156. DOPIS ČLENŮM SPMP  listopad 2018 

28 

 

 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.                                                                                

 

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 2019 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 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. 

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 rehabilitačního 

pobytu. 
6. Zavazuji se uhradit veškeré výlohy a platby spojené s lékařským ošetřením účastníka 

nebo návštěvou lékařské pohotovosti v době pobytu.   
7. 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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


