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Omlouvám se všem členům SPMP ČR,
kteří čekali na Dopis členům 160, za zpoždění v jeho vydání. Z
důvodu koronavirové situace byla ovlivněna moje volnočasová
aktivita pro naše pobočné spolky.
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: 776 237 799, 770 626 202 (Poradna)
E-mail: spmp@seznam.cz
Doporučujeme sledovat přehledné webové stránky
SPMP ČR z. s., kde najdete spoustu užitečných
informací.

Kdo jsme?
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.
•
Jsme zde pro lidi s mentálním postižením a jejich blízké už 50 let.
•
Máme více jak 7000 členů v 57 pobočných spolcích
ve 14 krajích České republiky.
•
Jsme stabilní organizace se silným hlasem.
Co děláme:
•
Hájíme práva lidí s mentálním postižením a jejich blízkých.
•
Pomáháme lidem s mentálním postižením žít tak,
jak se jim líbí a jak chtějí.
•
Učíme lidi s mentálním postižením nové dovednosti.
•
Učíme ostatní lidi jak žít, pracovat, učit se a bavit se
s lidmi s mentálním postižením.
Poradenské centrum SPMP ČR
v Praze a v Brně je stále v provozu, od 16. 3. však omezujeme osobní schůzky.
Prosíme vás proto, abyste nás v případě potřeby kontaktovali pouze telefonicky a emailem.
KORONAVIRUS PREVENCE
Zajímá vás, co je to koronavirus? Chcete vědět, jak se projevuje? Chcete vědět, jak
se chránit? Připravili jsme pro vás jednoduchý text se základními informacemi o tom,
jak se chovat, abyste chránili sebe i ostatní!!! Podívat se na něj můžete na našem
webu.
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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, WhatsApp: 606 511 304 - ve všední
dny od 17 do 19 hod.
Jana Čajková, místopředsedkyně, telefon: 602 332 828
Zuzana Bláhová, místopředsedkyně a vedoucí SK Slavoj
SPMP Praha - jih, telefon: 732 988 250
Konzultační setkání: všechna setkání jsou zrušena až do odvolání. V případě
nutnosti můžete telefonovat na uvedené kontakty.

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

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

DŮLEŽITÉ! ! ! POZOR! ! !
ČLENSKÁ SCHŮZE SPMP ČR POBOČNÝ SPOLEK PRAHA - JIH V ROCE 2020
V letošním roce potřebujeme členskou schůzku uspořádat s předstihem z důvodu
zvolení delegátů na konferenci SPMP ČR, která se uskuteční v listopadu. Datum
schůzky vychází na září 2020. Z důvodu mimořádných opatření vlády České
republiky, bude tato schůzka uspořádaná per rolam. Tuto možnost nám dávají naše
stanovy.
Co to znamená. Všichni členi, na které mám e-mail, dostanou informaci, o čem je
třeba hlasovat a toto proběhne elektronickou formou. Kdo nemá e-mail a má jen mobil
bez internetu, může hlasovat formou sms. Proto by bylo dobré, abyste mi všichni
oznámili aktualizované telefonní číslo nebo e-mail. Stačí poslat sms nebo zprávu na
WhatsApp: 606 511 304
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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 dny a pevné zdraví. V této nelehké době
jsme stále s Vámi Dana Lacinová, Jana Čajková, Zuzana Bláhová za výbor a
Bohuna Juranková za redakční radu.

Zrušené akce pořádané SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih
•
•
•
•
•

Setkávání svépomocné skupiny
Tvořivé dílny
Pochod za povidlovým koláčem
Výprava do Dřevčic
NGO market 2020

USKUTEČNĚNÉ AKCE
Soutěž "O nejlepší domácí jablečný výrobek"
V rámci odpoledne vyhrazeného pro členskou schůzku našeho pobočného spolku
16. 12. 2019 proběhla soutěž o nejlepší domácí produkt vyrobený z jablek. Tuto
soutěž vyhrál František Bláha se svými výbornými džemy. Moc jsme si pochutnali i
na dalších výrobcích, které několik soutěžících přineslo. Hlasování bylo velmi
vyrovnané.

Soutěž "Čertovské Puzzle"
Soutěž proběhla 16. 12. 2019. Zúčastnilo se 11 soutěžících a odměněni byli všichni
medailemi a drobnými dárky. Dana Lacinová

Lenora 8. 2. – 16. 2. 2020
V únoru opět proběhl ozdravný pobyt v Lenoře. Letos nám nepřálo počasí, nebyl sníh
a bohužel nás zastihl ORKÁN SABINA, ten dost lámal stromy. Byli jsme dva dny
úplně odtrženi od světa, přesto jsme chodili na vycházky, tam, kam nám to polomy
dovolily. Jeden den jsme jeli plavat do bazénu ve Volarech a další den na výlet do
Vimperku, tam jsme skončili v cukrárně. Jinak doprava, ubytování i stravování byly
dobré. Snad příští rok bude lépe.
Jitka Procházková – vedoucí pobytu
6
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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!

Plavecké závody v Čelákovicích
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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-ps-sever.cz
Email: spmp.praha@volny.cz
Telefon: 222 250 603, mobil: 602 677 653

Vážení členové, přátelé, příznivci,
uzávěrka tohoto čísla Dopisu přichází v období plném napětí, negativních zpráv a
vládních opatření. Dovolte mi proto v úvodu všem popřát pevné nervy, dostatek sil a
hlavně pevné zdraví, pochopení a trpělivost.
Hana Kratochvílová
Milí přátelé,
obracím se na Vás v našem prvním letošním Dopise. Počátek roku je pro finanční
situaci spolku svízelný čas, kdy potřebujeme skutečně každou korunu, neboť platíme
na naše akce zálohy. Proto Vás žádám, abyste zaplatili členské příspěvky, pokud
jste tak dosud neučinili. Výše členského příspěvku se zatím nezměnila a činí na
osobu s postižením a jejího rodinného příslušníka 500 Kč. Členský příspěvek je
splatný do konce března 2020. Pokud se Vám nepodaří v tomto termínu zaplatit,
nebude Vám zaslán náš příští Dopis členům.
Nejvhodnější je zaplatit členský příspěvek přímo na náš účet č. 2100897440/2010
s variabilním symbolem 20 + vaše jméno. Jinak je možné zaplatit přímo v pokladně
spolku v Ječné ulici každé pondělí odpoledne, jakmile bude odvolána karanténa.

Uskutečnilo se – Janské Lázně
Ráda bych se ohlédla za rekondičním pobytem v Janských Lázních, který skončil s
počátkem karantény. Byl skutečně milý a přínosný pro všechny účastníky, kteří ho
dokázali pro sebe i osoby, které doprovázeli užít. Počasí nám přálo, bylo již jarní a
tak toho sáňkování nebylo mnoho, ale bylo. Navštívili jsme ještě lázeňský bazén,
prošli jsme se ke Starostovu prameni, k sjezdovkám u Duncanu, došli jsme i k chatě
Večernici, někteří pak až na Modrokamennou boudu. Prošli jsme celé Janské Lázně
a podnikli pravidelný výlet lanovkou na Černou Horu. Tam nás přivítalo horské počasí,
které ne všichni dokázali přijmout a raději se vrátili zase lanovkou zpět. Jinak jsme
došli na Černou boudu, ocenili výhled na krkonošské panorama a spěchali zpět.
Ranní rozcvičky se ale účastnilo pouze 5 cvičenců. Velmi se však těšil přízni turnaj v
boče. Pobyt jsme zakončili hodinovým společným tancem s přebíráním diplomů a
účastnických listů. Pobyt měl největší přínos pro Jáju Fišerovou a Moniku
Rimbalovou. Podařilo se objednat pobyt pro příští rok.
Eva Bláhová
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Janské Lázně

Janské Lázně
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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, vedoucí SK Plaváček
Telefon: 604 908 837 v pracovní dny 17.30 – 20.00 hodin
Otilie Kletvíková – místopředsedkyně spolku

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 mobil 604 908 837 – v pracovní dny od 17.30 do
20.00 hodin nebo od 9 do 10 hodin dopoledne.
Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2020 SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ
Příspěvky na rok 2020 můžete osobně zaplatit při akcích našeho spolku nebo
můžete platit převodem na transparentní účet našeho spolku u FIO banky:
5556055560/2010, variabilní symbol: 2020, poznámka: jméno. Členské
příspěvky je nutno zaplatit mimořádně až do 30. června 2020.
Děkuji našim členům, kteří již členský příspěvek zaplatili.

Naše webová stránka www.spmppraha-zapad.cz
Naleznete zde informace o našem pobočném spolku a také o našem Sportovním
klubu Plaváček SPMP Praha – západ Jsou zde nejnovější aktuality, archiv akcí.
Webové stránky můžete pomoci aktualizovat také vy. Svoje příspěvky posílejte na email, nebo na poštovní adresu našeho spolku.
Děkuji za spolupráci s naším spolkem Eva Frančeová

USKUTEČNILO SE
23. listopadu 2019 se uskutečnila Mikulášská na Barče. Hostem byl zpěvák Jarek
Šimek, který nám přišel zazpívat. Všichni jsme si užili příjemné mikulášské
odpoledne. Čert naštěstí nikoho neodnesl.
8. února 2020 byl na Barče Masopustní karneval. Opět nám přijeli zahrát Kabrňáci
z Tloskova a prožili jsme veselé odpoledne v maskách.
Bohužel březen nám přinesl koronavirové nouzové opatření, které zrušilo
všechny společenské akce. Až konec května nám dává pozvolné
uvolnění v aktivitách.
10
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Masopustní karneval – únor 2020

Mikulášská 2019 – zazpívat přišel zpěvák Jarek Šimek
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PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o aktivitách našeho pobočného spolku naleznete na
našich webových stránkách www.spmppraha-zapad.cz
Členská schůze se připravuje. Termín, místo a program bude
členům včas sděleno.
Připravujeme Prázdninovou tvořivou sobotu.
Připravujeme výlety, ale v současnosti hledáme vhodné
termínů.
Opět se budeme věnovat ochraně přírody a zapojíme se do
zajímavých projektů.
Eva Frančeová,
předsedkyně pobočného spolku SPMP ČR Praha – západ

Mikulášská 2019 – zpěvák Jarek Šimek a kamarád
12
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SK Slavoj a SK Šemík SPMP Praha-jih
Slavoj a Šemík letos vyslal na soutěže ČHSO v zimních
sportech 4 sportovce na sjezdové a 5 sportovců na
běžecké disciplíny. Sjezdaři přivezli domů čtyři zlaté a dvě
stříbrné medaile. Náš nováček, osmiletý Matěj se umístil na
čtvrtém místě v jízdě s trasérem. V běžeckých disciplínách naši
sportovci získali jednu zlatou, pět stříbrných a tři bronzové
medaile. V závodu na 10 km se umístil Aleš Procházka na
pátém místě. Letošní závody byly nominační a náš Petr Kriso
byl nominován na světové zimní hry v příštím roce a Filip
Sedláček je náhradník. Gratuluji!
V únoru jsme začali hrát Turnaj družstev ve stolním tenisu.
První i druhá skupina odehráli první kolo, třetí skupina první i
druhé kolo. Bohužel musíme dokončení turnaje odložit.

Turnaj družstev 3. skupina
Z nařízení vlády jsem musela do odvolání zrušit všechny tréninky, soutěže, setkávání
na bowlingu i jinde (ČHSO přeložilo bowlingový turnaj v Praze z dubna na září).
Prosím, dodržujte všechna hygienická nařízení a snad se na podzim již budeme moci
setkat. Těším se na vás!
Zuzana Bláhová.

13

160. DOPIS ČLENŮM SPMP

květen 2020

Nominace na Zimní světové hry speciálních olympiád

Pomezní Boudy SK Slavoj a SK Šemík SPMP Praha-jih
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Nejmladší účastník Matěj May - Pomezní Boudy SK Slavoj SPMP Praha-jih

Nejmladší účastník Matěj May - Pomezní Boudy SK Slavoj SPMP Praha-jih
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SK Běžci Běchovice SPMP Praha – sever
50 LET SPMP ČR jsme slavili poctivou sportovní přípravou
Součástí SPMP Praha – sever jsou dva sportovní kluby –
Běžci Běchovice a Plavci Praha.
Běžci Běchovice, za které zde budu hovořit, se v létě
zúčastnili rekondičního pobytu se sportovním zaměřením a sportovního soustředění.
Mimo to celý rok dvakrát týdně trénovali v tělocvičně, v bazénu i v přírodě. Jejich
snahu se podařilo zúročit na 29. zimních hrách Speciálních olympiád v Horní Malé
Úpě.
Tyto hry byly nominační pro Světové hry Speciálních olympiád v roce 2021. Naši
sportovci získali celkem pět nominací, což považujeme za symbolické číslo
padesátého výročí SPMP.
Nominováni byli v běžeckém lyžování, sjezdovém lyžování a ve snowboardingu.
Přímé nominace se dočkala Barbora Chyská v běhu na 10 km, jako náhradník je
nominována ve stejné disciplíně Adéla Šavlová. Dále máme náhradníka v běhu na
krátké vzdálenosti – 50 a 100 m a to Tomáše Boudu.
Za sjezdaře byl vylosován jako náhradník Milan Lada a ve snowboardu František
Anders.

Pomezní Boudy SK Běžci Běchovice SPMP Praha – sever
16
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Ještě bych ráda vyzvedla i sportovní úspěchy ostatních zúčastněných, kteří i přes
nepříznivé sněhové podmínky nebo smůlu se zraněním získali medaile. Např. Naše
štafeta složená z Běžců Běchovice, ale i štafeta kombinovaná, naši dva sportovci a
dva z jiného klubu. Nebo běžci na 10 km mužů – stříbrná medaile, 500 m – zlatá
medaile, 1 km ženy bronzová medaile, 5 km ženy zlatá medaile, 50m a 100 m muži
i ženy zlaté, stříbrné i bronzové medaile. Sjezd žen s průvodcem – zlatá medaile,
sjezd a slalom žen, také zlato.
Pro mne největší odměnou je jejich ochota a chuť sportovat po celý rok a
společná radost z úspěchů. Myslím, že jsme 50 let SPMP oslavili sice po svém, ale
velmi důstojně.
Hana Kratochvílová, trenér a zástupce SK Běžci Běchovice

7. 3. 2020 Divocí koně opět na Palestra – Kbelská 10
Poslední závod před nařízeným omezením byl poznamenán blížícími se událostmi
– karantény, omezení cestování…. Přesto si všichni sportovci užili možnost zazávodit
si na trati 300 m a 900 m. Ve stánku jsme prezentovali naši činnost a sport
Speciálních olympiád.
Hana Kratochvílová

Kbelská desítka – Divocí koně
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29. 2. 2020 – den navíc na přestupný rok jsme využili ke sportu a na Praze 14 hráli
ping-pong O pohár starosty Prahy 14. Foto: I. Pojerová
Hana Kratochvílová

O pohár starosty Prahy 14

BĚŽCI BĚCHOVICE SPORTOVNÍ KLUB SPMP PRAHA – SEVER
ZVE SVÉ ČLENY A KAMARÁDY
NA PRAVIDELNÉ TRÉNINKY
PINGPONGU V BĚCHOVICÍCH
SPORTOVNÍ AREÁL NA KORUNCE
KAŽDÉ ÚTERÝ 16 - 17 HOD.
SPOJENÍ: METRO ČERNÝ MOST
A DVĚ STANICE AUTOBUSEM
Č. 250 NEBO 240, ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ BĚCHOVICE
ZÁJEMCI HLASTE SE NA TEL.
732 846 789 HANA KRATOCHVÍLOVÁ
ZAČÍNÁME 4.2.2020 V ÚTERÝ
PÁLKY A MÍČEK SEBOU,
NUTNÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ
A OBUV DO TĚLOCVIČNY
18
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Sportovní klub Plavci SPMP Praha – sever

Pravidelné plavání v Holešovicích a na Slavii Praha.
Aktuální informace vám poskytne vedoucí sportovního klubu Vlasta
Pospíšilová, na telefonu: 220 807 512, 602 677 653

Výlety a volnočasové aktivity
Na všechny výlety a aktivity je nutné vyplnit přihlášku, která
vychází v našem „Dopise členům“, nebo je na webových
stránkách pobočných spolků. Můžete ji poslat emailem, poštou
nebo osobně předat. Po odevzdání přihlášky, dostanete
informace o akci. Počet včasných přihlášek, ovlivní, zda se akce
uskuteční. Jedná se o jednodenní akce a výlety.
Aktuální nabídku aktivit naleznete na webových stránkách pobočných spolků Prahy.

Plzeňské MAY DAY
ZOO Plzeň
První májový den v Zoo
a BZ již tradičně patří
přírodě. Akce May Day láká
k návštěvě
rozkvetlé
a voňavé zahrady. Tradiční
volání
o pomoc
žáků,
studentů, ochránců přírody
a desítek dobrovolníků bylo
letos umlčeno zákeřným
koronavirem.
Z bezpečnostních důvodů
letošní ročník odkládáme,
zatím na srpen. Letošní
19
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kampaň EAZA poukazuje na devastaci mořských ekosystémů.
Česká republika takové ekosystémy nemá. I tak ale může
přispívat k boji proti nadměrnému lovu některých druhů
mořských živočichů. Především těch, kteří se dostali díky tomu
na pokraj vyhynutí. Mysleme na to a naučme se žít udržitelně.
Dávejme přednost domácím produktům.
MAY DAY se uskuteční na konci srpna, pokud má někdo zájem pomoci u stánku a
s prezentací našeho materiálu - přihlaste se Evě Frančeové, předsedkyni pobočného
spolku SPMP ČR Praha – západ, do 10. srpna 2020.
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

10. října 2020 Vycházka do ZOO Praha
Srdečně zveme všechny milovníky zvířat na příjemné dopoledne, kdy se dozvíme
zase něco nového o ZOO o zvířatech.
Sraz účastníků před vchodem do ZOO 9.45 hodin, o slevu na vstupném a o průvodce
budeme žádat. Autobus k ZOO odjíždí od stanice metra Holešovice. Na všechny se
těší Eva Bláhová
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever

ZOO Praha
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VEČERNÍ ŠKOLA
Večerní škola probíhá dle možností a přístupu školy. Měli
bychom pokračovat, opět žádám o vaši
součinnost při
organizování. Ještě se mohou přihlásit 2 zájemci. Ve škole i na
vaření jsme poznali nové postupy a chutě, může se vám hodit na
bytech.
Pospíšilová Vlasta – koordinátorka
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever

Naše pobočné spolky pro vás připravují tvořivé dílny, které jsou
důležité nejen pro rozvoj vašich dovedností, ale také setkáním
s přáteli se stejnými zájmy. Počet míst je vždy omezen, proto
neodkládejte přihlášky. Aktuální nabídku dílen naleznete na
webových stránkách pobočných spolků Prahy.

Recept pro vás – chleba bez domácí pekárny (www.region.rozhlas.cz)
Zadělání těsta – v míse smíchejte 3 hrnky pšeničné hladké mouky, 1 hrnek žitné
mouky, 2 kávové lžičky soli, 1 sáček sušeného droždí, podle chuti semínka (např.
slunečnici, doporučuji i mandle) a potom přidejte 2 hrnky vlažné vody, 2 kávové lžičky
octa.
Kynutí - těsto dobře promíchejte, nelekejte se – bude tekutější, nechte minimálně 12
hodin na nepříliš chladném místě odpočívat.
Pečení - potom těsto promíchat a v míse nechat odpočinout ještě 30 minut. Zároveň
zapnout troubu na 30 minut / 180°C a nahřát prázdnou mísu. Potom těsto překlopte
do mísy – posolte a posypte ještě semínky a přiklopte víkem. Pečeme 30 minut. Bez
víka pečeme ještě 30 minut. Chleba jsem několikrát pekla a je výborný. Večer
zadělám a ráno peču.
Eva Frančeová
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TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA
Taneční jsme nemohli ukončit prodlouženou, ale můžeme se
těšit na podzimní kurz, který bychom započali 3.října, dále 17. a
31. října, 7. a 21. listopadu. Taneční mistr p. Rubač a kol., nám
zůstal věrný, stejně tak hudba p. Hörnera.
Zdravím všechny Vlasta Pospíšilová – koordinátorka
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever

Vánoční koncert Chorea Bohemica
zájemci se přihlásí do 1. 9. 2020 u Ing. Bláhové v sekretariátu
SPMP pobočného spolku Praha-sever nebo na tel. 281 864 699,
mob.737 541 370.
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever

Konečně na delší vycházky
Po uvolnění pohybu osob jsme začali chodit na delší vycházky.
Podívat se na nádherně červené pole s jetelem, na koníky
(některé z nich „maskovali“ majitelé jako zebry), na nejnižší
pražskou rozhlednu, a na rozhlednu Doubravku.
Zuzana Bláhová
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FOTO 2020 – FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Téma soutěže: Fauna a flóra v Praze
Fotografie by měly zachytit divoce žijící zvířata a rostliny na
území Prahy.
Fotografie zasílejte elektronicky v maximální velikosti 1MB na
email: spmppraha-zapad@email.cz. Do fotografií nevkládejte
text. Autor může poslat maximálně 10 fotografií s doprovodným textem – místo, kde
vznikla fotografie a s názvem vyfoceného objektu. Soutěž je určena pro osoby
s mentálním hendikepem. Zaslané práce budou průběžně představovány na webové
stránce soutěže www.spmppraha-zapad.cz.
Zasláním své vlastní práce autor souhlasí s podmínkami soutěže a také s
uveřejněním svých prací k propagaci soutěže bez nároku na honorář.
Kalendář soutěže:
Vyhlášení soutěže: květen 2020
Uzávěrka soutěže: 31. října 2020
Vyhlášení výsledků: na Mikulášská na Barče, zde budou předány věcné ceny za
1., 2. a 3. místo.
Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz,
na webu spmppraha-zapad.cz
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ
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POMÁHAJÍ NÁM

SPMP ČR z.s.

Petr Durdík

Pražská plynárenská
a.s.

Sportpropag

ovoce a zelenina

Modetastyle a.s.

Skala a.s.

Sponzoři: Růžena Houdová, PaedDr. Věra Jakoubková, Hilda Juklová, MUDr.
Novotná, Vlasta Pospíšilová, Hana Rakovcová, Helena Smiatková, Jana Sojková,
Jaroslav Šťastný, Vendula Šumpichová, p. Vejman, Jana Tardíková,
Miroslav Lacina, Růžena Houdová, TJ Zásmuky – oddíl stolního tenisu
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
24
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VZPOMÍNÁME
V uplynulém období nás opustil pan Milan Zeman, náš kamarád, manžel
Blanky, pomocník paní Markesové a ochotný nákupčí potřeb pro
účastníky pobytu v Lučanech. Jeho činorodost nám bude chybět.
Ing. Eva Bláhová
Na konci prosince 2019 zemřel Milan Zeman (z pobočného spolku Praha – sever).
Pomáhal při rekreaci paní Bláhové. Byl to KAMARÁD. Nikdy na něj nezapomeneme.
Jirka a Pepa - KAMARÁDI
Začátkem dubna 2020 zemřela paní Ljuba Kalousková ve věku 94 let. Žila
v domově ve Psárech s dcerou Libuší. Byla jednou ze zakládajících členek
pražské organizace SPMP a velmi obětavou matkou své dceři. Vzpomeňte
na ni.
Ing. Eva Bláhová
V tichém zármutku oznamujeme známým smutnou zprávu, že nás opustil
náš drahý a milovaný kamarád Jakub Macháček. Odešel doma mezi svými
blízkými dne 2. května 2020 ve věku 35 let.
Vlasta Pospíšilová
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Rekondiční pobyt Vysoké nad Jizerou
pobyt pro osoby s ment. postižením se skupinovou asistencí
- rozcvičky, výlety, sportovní soutěže, hry, disco
- základy atletiky, plavání, bocca, přehazovaná
- výtvarná činnost, muzikoterapie
- setkání s kamarády a přáteli
Datum konání
Čas:
Odjezd
Přistavení autobusu

:
:
:
:

Poznámky

:

Informace

:

Platební podmínky

:

Účet pro platbu
:
Variabilní symbol
::
Zpráva pro příjemce :

25. 7. 2020 - 8. 8. 2020
09:30
10:00
Praha - Černý Most
(Autobusová zastávka výletní autobusy pod schody)
- Dodržte čas srazu
- Nutno vybrat doklady + léky, apod.
- Začínáme pobyt obědem
- Svačinu a pití do autobusu nebrat
Cena pobytu na jeden týden :: 5000,- Kč
Cena pobytu na dva týdny :: 10000,- Kč
Platby je možné zaplatit 15. 6. pobytové schůzce v Ječné
11, od 16,00 hod pí. Ing. Evě Bláhové
zdravotní dozor na pobytu zajištěn
2100897440 / 2010
2507080820
Jméno účastníka

Přihláška viz. Přihláška na pobyt, pošlete meilem nebo poštou na adresu
SPMP Praha - sever, Ječná 11, 120 00 Praha 2, meil: spmp.praha@volny.cz
Těší se na vás: Hana Kratochvílová, hlavní vedoucí
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever

Mariánské Lázně 17. - 23. srpna 2020
rehabilitační lázeňský pobyt pro osoby s mentálním postižením a jejich
doprovodné osoby s programem, s plnou penzí a lázeňskými procedurami
Místo pobytu:
Doprava vlastní:
Cena:
Přihlášky:

hotel FLORA, Mariánské Lázně, Purkyňova 128
vlak a v místě trolejbus
5400 Kč
kontaktujte paní Bláhovou, a potom zašlete do sekretariátu spolku
Praha 2, Ječná 11.
Vedoucí akce a informace Ing. Bláhová, tel. 281 864 699, mob. 737 541 370
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 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.
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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