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Letošní rok přinesl mnoho změn do našich aktivit. 
Na jaře i nyní na podzim přicházejí stále přísnější omezení pro 

realizaci našich akcí. 

Tato doba přinesla i změny ve vydání Dopisu členům SPMP 
 a toto vydání je dvojčíslo 161/162. 

Další číslo vydáme až v únoru 2021. 

 

Všem přejeme příjemný konec roku 2020 

a šťastné vykročení do roku 2021.  

 

Eva Frančeová za redakci „Dopisu členům SPMP“ 
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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. 

 
 
 

ZEMŘEL BÝVALÝ PŘEDSEDA SPMP ČR IVO VYKYDAL 
 
Během víkendu zesnul nečekaně v nedožitých 56 letech náš bývalý předseda a 
vzácný tatínek čtyř kluků Ivo Vykydal.  
Ivo byl v letech 2002 – 2012 předsedou SPMP ČR a v letech 2010 – 2011 působil 
také jako předseda Inclusion Europe, evropské asociace lidí s mentálním postižením 
a jejich rodin. Dlouho se angažoval v SPMP a zasazoval se za společnost, ve které 
žijí lidé s postižením kvalitní život a jsou rovnocennými občany. Měl jasnou vizi 
přístupné společnosti a dokázal spojit světy, které s mentálním postižením neměly 
nic společného.  
V roce 2009 zahájil velkou konferenci SPMP ČR těmito slovy: „Přijali jsme vizi 
'Společnost pro všechny' a právě nyní mám chuť použít spojení: 'teď a tady' začínáme 
společnost pro všechny naplňovat. Společnost pro všechny nepřináší řešení pouze 
pro lidi s postižením, ale navrhuje změnu organizace života ve městech a obcích i v 
celé společnosti, která přináší výhody pro každého člověka bez výjimky“.  
Jeho veřejné angažmá a vstup do politiky byly do značné míry formovány vlastními 
zkušenostmi s jeho synem Matějem, který potřebuje hodně podpory. 
Ivo Vykydal byl také zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Základní škola a 
střední škola Pomněnka v Šumperku pro žáky s mentálním postižením, 
kombinovaným postižením a pro žáky s poruchou autistického spektra. 
Myslíme na jeho ženu a děti, na všechny jeho nejbližší, a vyjadřujeme jim nejhlubší 
soustrast.  
Na Iva vzpomíná ředitelka SPMP ČR Camille Latimier takto: „Ivo byl diskrétní, velmi 
pozitivní a usměvavý člověk, který přicházel se spoustou kreativních nápadů, aby 
byla naše organizace do budoucna silná a otevřená do světa. Byl nám všem velkou 
inspirací.“ 
Jeho dlouholetý kamarád a podporovatel SPMP ČR docent Jan Šiška na něj 
vzpomíná se slovy: „Ivo byl vizionář, člověk s velkým a laskavým srdcem. A tak nějak 
se k němu chovalo i okolí, laskavě a s respektem. Nikdy si nestěžoval, ačkoliv důvodů 
měl často až dost. Při naší společné práci měl vždy spousty nápadů, jak měnit postoje 
veřejnosti k lidem s mentálním postižením k lepšímu. Dokázal lidi spojovat.“ 

Zpráva z webu www.spmpcr.cz 
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PORADENSKÉ CENTRUM SPMP ČR 
Naším posláním je nabízet lidem s mentálním postižením a jejich blízkým potřebnou 

pomoc a podporu při hledání vhodných informací, služeb a dalších možností, díky 

kterým budou moci řešit svou životní situaci, žít život podle svých představ a být 

součástí běžné společnosti. 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT 

▪ Poskytujeme podporu a pomoc při hledání vhodného řešení nepříznivé 
sociální situace, ve které se člověk s postižením a jeho rodina nachází 
(odkaz na kazuistiku). 

▪ Podporujeme rodinu i jednotlivé členy rodiny pečující o člověka s 
mentálním postižením (psychologická, sociální i právní podpora). 

▪ Informujeme o základních právech a povinnostech lidí s postižením 
(zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb) a pomáháme při 
uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. 

▪ Pomáháme při plánování budoucnosti a osamostatňování člověka s 
mentálním postižením. 

▪ Poskytujeme informace o dostupných sociálních službách podle 
individuálních potřeb a pomáháme při jejich výběru, a pokud budete chtít, 
do konkrétní služby Vás doprovodíme. 

▪ Pomáháme při nastavení vhodné a přiměřené právní ochrany lidí s 
mentálním postižením a poradíme v otázkách svéprávnosti. K této 
problematice si můžete stáhnout brožuru. 

▪ Poskytujeme informace o nároku na sociální dávky, pomáháme při 
sepisování žádostí a v případě potřeby vás doprovodíme na úřad. 
Poradíme vám, jak napsat odvolání (příspěvek na péči, příspěvek na 
mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku atd.). 

▪ Asistujeme při vyřizování invalidních důchodů či průkazů ZTP, ZTP/P 

▪ Informace pro lidi s mentálním postižením upravujeme do snadno 
srozumitelné formy, tak aby jim lépe porozuměli. 

▪ Zprostředkováváme kontakt na další odborníky (právník, lékař, odborný 
lékař, psycholog, pracovník SPC, pedagog). 

▪ Poskytujeme podporu a informace v oblasti vztahů, sexuality a zneužívání 
lidí s mentálním postižením. 

▪ Poskytujeme základní dluhové poradenství. 

KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT 

▪ Lidé s mentálním a kombinovaným postižením jakéhokoli věku z celé 
České republiky 

▪ Rodina či jednotliví členové rodiny člověka s mentálním a 
kombinovaným postižením 

▪ Pečující osoby o člověka s mentálním nebo kombinovaným postižením 

▪ Blízké osoby člověka s mentálním nebo kombinovaným postižením 

▪ Odborná veřejnost 

▪ Široká veřejnost 
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Pozvánka na podpůrný víkend pro pečující 
 
Zveme pečující z Prahy a blízkého okolí na Podpůrný víkend, který pořádáme 23. – 
25. října 2020 v Komunitním centru Kotlaska v Praze – Libni. Pod vedením 
psychoterapeuta a dalších pracovníků se zde pečující mohou věnovat relaxaci, 
sdílení svých starostí i radostí s dalšími pečujícími a také zamyšlení se nad vlastními 
přáními a představami do budoucna. Více informací se dozvíte na webu 
spmpcr.cz. Pokud se chcete přihlásit, učiňte tak do 30. 9. 2020 přes elektronický 
formulář.  
 

Publikace Co teď a co potom? 

Připravili jsme pro vás stručného průvodce osamostatňováním lidí s mentálním 
postižením – publikaci Co teď a co potom?. Reagujeme na potřebu rodičů a 
pečujících osob mít po ruce jednoduchý a srozumitelný text, který pomůže plánovat 
samostatný život dítěte s mentálním postižením. V osmi kapitolách zde naleznete 
odpovědi na praktické otázky kolem bydlení, svéprávnosti, ochrany majetku, financí 
a dalších témat, která jsou spojena s plánováním samostatného života vašeho dítěte. 
Kniha obsahuje mnoho názorných ilustrací, které pomohou k pochopení problému či 
přinesou inspiraci, jak vy nebo vaše dítě můžete jednotlivé životní situace 
zodpovědně řešit. Jak knihu získat? Publikaci můžete objednat přes objednací 
formulář na www.spmpcr.cz nebo napište na e-mail Markétě 
Dlouhé marketa.dlouha@spmpcr.cz. Publikace je zdarma, zaplatíte pouze balné a 
poštovné. Při objednání je nutné uvádět fakturační adresu a IČO. Publikace je v 
elektronické podobě zdarma ke stažení. Tato publikace vznikla v rámci projektu 
„Podpora pečujících v krizových situacích a plánování budoucnosti“ č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007660 a byla financována z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
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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 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. 
Vážení přátelé, mnoho akcí a pobytů bylo v tomto roce zrušeno. 
Další akce budou oznamované postupně. Informace o pobytech 
také.  

Děkujeme za vaši spolupráci a trpělivost. Jsme stále s vámi Dana Lacinová, Zuzka 
Bláhová, Jana Čajková a Bohuna Juranková 
 

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 

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 
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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! 
 
 
 

 

Klidné a pohodové svátky, do nového 

roku přejeme hlavně zdraví.  

SPMP ČR pobočný spolek Praha-jih 
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Vážení přátelé a kamarádi, 

zdravím Vás opět po prázdninách a doufám, že jste letní měsíce prožili ve 
zdraví a pohodě. 
Rádi Vás opět přivítáme na našich aktivitách – ať už tréninku ve sportovním klubu, 
ve Večerní škole, v tanečních nebo na výletech, soustředění a plánovaných 
pobytech. 
Náš pobočný spolek pořádal rekondiční pobyty v Lučanech, Mariánských Lázních a 
Vysokém nad Jizerou. Ve Vysokém nad Jizerou byl pobyt se skupinovou asistencí v 
penzionu Aktiv na přelomu července a srpna. Zde jsme každé ráno cvičili – rozcvičku, 
pak hráli hry s míčem, plachtou, trénovali základy atletiky (jeden den i na atletickém 
stadionu ve Vrchlabí). Také se hrál pingpong a přehazovaná. Nechyběl ani pěší výlet, 
procházky a jízda na koních a také plavání. 
Vše jsme absolvovali ve zdraví a s patřičným nadšením a těšíme se na příští rok. 

Hana Kratochvílová 
 
Milí přátelé, 
     uběhlo léto a i naše volné dny s mládeží byly již vyčerpány. Očekávám, že se nyní 
snažíte odpočinout si a vyhnout se nákaze coronaviru. Co dále podnikat? Chybí nám 
všem oblíbený výlet parníkem po Vltavě, ptáme se sami sebe, zda bude mikulášská 
apod. Zamysleme se.  

Při námi pořádaných pobytech s doprovody osob s mentálním postižením 
se objevila řada otázek, které by bylo dobré si odpovědět. Je dobré navštěvovat stále 
stejné místo? Je potřeba, aby se programu zúčastnili všichni? Víme, že program je 
určen osobám s postižením, aby se jejich stav stabilizoval a aby se jejich schopnosti 
podle možnosti rozvíjely, aby byli schopni žít s kolektivem a přizpůsobit se mu? Jak 
je důležitý určitý komfort pro ubytování?  Dokážeme tolerovat zvláštnosti chování jak 
postižených osob, tak jejich doprovodů? Jsme zcela závislí na úpravě stravy - diety, 
nechuť k určitým potravinám apod? Rehabilitačně-rekondiční pobyty by neměly být 
chápány jako dovolená. Při požadavku k čerpání dotace je nutné dodržet stanovená 
pravidla pro náplň programu. Ne všichni si to uvědomujeme. 

Pro rok 2021 bychom ve spolku Praha-sever rádi pokračovali při 
rehabilitačních pobytech v návštěvách osvědčených míst, protože není jednoduché 
vyhovující ubytování a stravování s vhodným okolím nalézt. /Jeden zimní pobyt 
Janské Lázně, jeden letní pobyt v Lučanech v Jizerských horách, jeden krátký 
lázeňský pobyt/. Pokud budete mít námět, předejte o něm informace dále, případně 
se sami o organizaci pobytů pokuste. 

      Srdečně všechny zdravím Vaše 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-ps-sever.cz 
Email: spmp.praha@volny.cz 
Telefon: 222 250 603, mobil: 602 677 653 
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Z pobytu 2020, SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
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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 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 zaplatit převodem na 
transparentní účet našeho spolku u FIO banky: 

5556055560/2010, variabilní symbol: 2020, poznámka: 
jméno. Nebo si můžeme domluvit schůzku. 

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 e-mail, nebo na 
poštovní adresu našeho spolku.  

Děkuji za spolupráci s naším spolkem Eva Frančeová 
 
Členská schůze SPMP ČR pobočného spolku Praha – západ 
 
Členskou schůzi uspořádáme z důvodu mimořádných opatření vlády 
České republiky per rolam, dle možnosti Stanov SPMP ČR.  

Naši členové obdrží informační e-mail s programem schůze a o čem je třeba 
hlasovat. Také pokyny jak hlasovat. Kdo nemá e-mail (kontakt přes internet) a má 
jen mobil, může hlasovat formou SMS. Naše vzájemné kontakty nejdříve budu ještě 
ověřovat. Všem členům děkuji za spolupráci a doufám, že rok 2021 pro nás začne 
šťastně. 

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku SPMP ČR Praha – západ 

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 9.00 – 10.30, 17.30 – 
20.00 hodin 
Otilie Kletvíková – místopředsedkyně spolku 
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ZOO Plzeň, populární nosorožci 
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USKUTEČNILO SE 
 

V letošním roce jsme měli velice často omezení aktivit z důvodu 
nařízení vlády s ohledem na koronavirovou epidemii. Omezilo to náš 
život na jaře, částečně v létě a opět se vrátila omezení nyní na 
podzim. V únoru byl na Barče Masopustní karneval. Přijeli zahrát 
Kabrňáci z Tloskova a prožili jsme veselé odpoledne v maskách. 
Z dalších plánovaných již pravidelných akcí je MayDay v ZOO 

Plzeň. Ta byla odložena z května na konec srpna. Bohužel nikdo neprojevil zájem 
udělat si výlet do ZOO Plzeň a zdarma si prohlédnout zoo a prožít velice zajímavý 
program. Zajištění celé akce bylo opět na mně a synovi. Potěšilo nás, že jsme mohli 
věnovat dostatečnou částku peněz na programy ochrany přírody ZOO Plzeň 
(ww.zooplzen.cz). 
 

Na podzim jsme se všichni těšili na „Mikulášskou na Barče“, probíhaly 
přípravy, bohužel je tato akce ZRUŠENA.  
 
Opět zvyšující se počty nakažených koronavirem přispěly k vyhlášení 
nouzového stavu od 5. října 2020 v České republice. O jeho vyhlášení 
rozhodla vláda. Od pondělí zároveň začalo platit i krizové opatření, 

kterým vláda omezuje pořádání hromadných akcí.  
Z toho důvodu sledujte více webové stránky našeho spolku, nebojte se zeptat 
telefonem na aktuální situaci. 
 

PŘIPRAVUJEME V ROCE 2021 
 
Na příští rok se opět připravujeme, 20.února 2021 máme zajištěn termín na 
„Masopustní karneval na Barče“ a 20.listopadu 2021 se připravuje „Mikulášská 
na Barče“. 
 

20. února 2021 MASOPUSTNÍ KARNEVAL na Barče 
Začínáme již od 15 hodin (cca do 17 hodin).  
Výše vstupného, začátek a způsob prodeje vstupenek 
upřesní na dotaz po 1.lednu 2021 organizátor. 
Uskutečnění této akce záleží na aktuálním stavu situace 
v České republice. Doufáme, že v novém roce, již akce pro 

Vás budou bez omezení. 
 
Připravujeme jednodenní výlety, ale hledáme vhodné termíny. Opět se 
budeme věnovat ochraně přírody a zapojíme se do zajímavých projektů. 

 
 

Chceme pokračovat v tvořivých dílnách, ve fotosoutěžích a navážeme 
na předešlé kurzy FOTOŠKOLY. 

 
Eva Frančeová  

předsedkyně pobočného spolku SPMP ČR Praha – západ 
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SK Slavoj a SK Šemík SPMP Praha-jih 
 
V únoru jsme zahájili zápasy v Turnaji družstev o Pohár MČ 
Prahy 10. Bohužel se nám do konce září nepodařilo všechny 
zápasy dohrát. Jarní turnaj ve stolním tenisu jednotlivců jsme 
pro letošní rok zrušili. 
Čtyři naši sportovci se zúčastnili plaveckých závodů, které 
pořádalo ČHSO v září v Praze. Získali zlaté a stříbrné medaile. 
V září se opět uskutečnil „Sportovní a volnočasový veletrh 
Prahy 10“. Náš stánek byl umístěn na hlavní cestě, takže se 
zastavilo mnoho zájemců. Informovali jsme o aktivitách a 
úspěších našich sportovců, mnozí vyzkoušeli boloball a další 
jednoduché aktivity zaměřené na soustředění a odhad síly. V 
rámci této akce se Aleš Procházka zúčastnil běžeckého závodu 
Prahy 10. Trať dlouhou 1600 m doběhl jako třetí a získal za svůj 

výkon mimo medaili i pohár. Gratuluji. 
Chystáme se na listopad, kdy by měly proběhnout dva republikové turnaje, ve stolním 
tenisu a v bowlingu. Věříme, že je pořadatel nebude muset odvolat. A nám se snad 
podaří uskutečnit Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Pravděpodobně s menší účastí 
sportovců. 
Na Topolku zatím chodit nemůžeme, Magistrát hl. m. Prahy z tělocvičny vytvořil 
sklad zdravotních pomůcek. Tréninky stolního tenisu v Holešovicích jsme také 
museli zrušit. Jakmile to situace dovolí, dám všem sportovcům vědět. 
Prosím, dodržujte všechna hygienická nařízení, ať se chráníte a sejdeme se ve 
zdraví. 

Zuzana Bláhová 
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE VÁM SDĚLÍ trenérka Zuzana Bláhová, SK 
Slavoj a SK Šemík SPMP Praha-jih,  732 988 250! 
 

 

 
 Lenka Lázničková- plavecké závody Praha  
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Souboje v Turnaji družstev, Praha 

 
Běžecké závody 1600 m, Prahy 10 – Aleš Procházka 3. místo 
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Když nemůžeme na tréninky… 
tak jsme se rozhodli poznávat nejbližší okolí svého bydliště a některá města v ČR. 
Vyjeli jsme do Třeboně, do Neratovic k Labi a za ovečkami, do Počernic, do Úval a 
Uhříněvsi a v Praze se zašly podívat na medúzy… 
 

 
Počernický rybník, 2020 

 
Turistický klub SEMTAM Praha - jih 
 

Pobyt Srní 2020 
Letošní rehabilitační pobyt v Srní byl opět zaměřený na turistiku, všechny výlety byly 
přizpůsobeny jednak počasí, které nám bohužel moc nepřálo, a jednak schopnostem 
všech účastníků. Navštívili jsme např. Jezerní slať, jedno z nejstudenějších míst v 
České republice, nebo jsme šli z Modravy malebným údolím Roklanského potoka. Ti 
nejstatečnější si ještě vyšlápli kopec z Rybárny na Tříjezerní slať. Ten pohled stál 
opravdu za to. Pohodový výlet po rovině okolo plavebního kanálu zvládli všichni. Zde 
jsme pokládali i vlastnoručně malované putovní kamínky, jejichž osud a cestu 
můžeme sledovat prostřednictvím sociální sítě. Pokud je někdo najde. Užívali jsme 
si i výtvarné tvoření jako malování kamínků a výrobu postav z papírových ruliček. 
Nechyběla ani návštěva cukrárny a vynikající kafíčko za odměnu. Všude jsme 
dodržovali bezpečné rozestupy a používali ochranné roušky. Pokud to situace 
dovolí, pojedeme i příští rok, předběžný termín 29.5. - 5.6.2021. 

Jana Čajková, vedoucí pobytu 
Velké poděkování patří: 

• MUDr. Barešové - za sponzorský dar 

• Pí. Bendové – za ochotu, vstřícnost a perfektní servis 

• společnosti Pragotour – za bezpečnou dopravu tam i zpět 

• a samozřejmě vám všem, kteří chcete s námi poznávat krásy Šumavy 
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V Úvalském lese, 2020 

 
Srní, 2020 
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SK Běžci Běchovice SPMP Praha – sever  

 
Po dlouhé přestávce všem s radostí oznamuji, že opět 
sportujeme!!! Byli jsme velmi úspěšní na atletických 
závodech v Olomouci v srpnu 2020, kde jsme získali 9 
zlatých medailí!!!!  
Opět začaly tréninky v Hloubětínské 700, ve škole ve středu 

od 18.00 hod do 19.30 hodin. 
 
Páteční cvičení společně s USK Praha v Holešovicích začíná v říjnu, pokud tomu 
nebude jinak vzhledem k aktuální situaci s COVID 19. 
 
Od října bychom opět měli hrát ping-pong v úterý od 16.00 hod v Běchovicích. 
 
Plavání po dohodě ve čtvrtek odpoledne také od října 2020. 

Hana Kratochvílová 
Trenérka 

 
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE VÁM SDĚLÍ trenérka Hana Kratochvílová, 
SK Běžci Běchovice SPMP Praha – sever,  732 846 789! 
 
 

 
 

 
Plavecké závody 19.9.2020, Praha 
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Atletické závody v Olomouci, srpen 2020 
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Plavecké závody 19.9.2020, Praha 

 

 
Plavecké závody 19.9.2020, Praha 
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Plavecké závody 19.9.2020 - plavecký bazén Slavie, pořadatel ČHSO 
 
Běžci Běchovice velmi úspěšní, získali mimo jiné několik zlatých medailí, např. 100 
m prsa Aneta Pojerová, která zaplavala i svůj osobní rekord a to i na 200 m prsa, kde 
získala stříbrnou medaili.  V disciplíně 100 m prsa ženy jsme obsadili všechny 
medailové pozice: zlato Aneta Pojerová, stříbro Lenka Albová, bronz Šárka 
Hojaková. V mužích velmi dobře plaval Marek Valášek a Milan Lada. Bojovali spolu 
o zlatou medaili na 200 m prsa a rozdíl mezi prvním a druhým místem byl pár sekund. 
Adéla Šavlová splnila očekávání a ukázkově zaplavala 200 m znak (jako jediná) a 
200 m prsa, kde získala zlatou medaili. Nesmím zapomenout na Báru Chyskou 50 m 
volný způsob a 100 m volný způsob, kde má zlato a stříbro. Michal Bartůněk byl sice 
na prvním místě ve své disciplíně, ale získal medaili kašpárka pro nečistotu stylu. 
Radost nám všem udělal i Olda Kratochvíl, který uplaval 25 m volný způsob bez 
dotyku dna nebo okraje bazénu. 
Na závodech byl i prostor pro rozebrání chyb našich sportovců, a i pro plavání trenérů 
a též pro upozornění na chyby, které dělají trenéři sami.  
Všem děkuji za příjemný den. 

Hana Kratochvílová 
Běžci Běchovic 

 
 
 
 

 
Sportovní klub Plavci SPMP Praha – sever 
 
 
Vážení sportovci, 
přestože situace je nejasná, jisté jsou začátky tréninků: 
 

Na Výstavišti jsme začali 1.9.2020 od 15.30 hodin (sraz 15.15), jsou dvě volná 
místa. 
 
Na Slávii jsme začali 11.9.2020 od 15.00 hodin (sraz 14.45). 
 
V Ječné bychom mohli trénovat na suchu, nemá někdo nevyužitý rotoped, případně 
posilovací gumy atd. 

Zdraví Vlasta Pospíšilová 
 
 
 

 
AKTUÁLNÍ INFORMACE VÁM SDĚLÍ trenérka Vlasta Pospíšilová, 
Sportovní klub Plavci SPMP Praha – sever,  602 677 653! 
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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. 
 
 
 

 
 
VEČERNÍ ŠKOLA 
 
Od října budou opět probíhat kurzy VŠ, vaření a základy školních 
vědomostí. 
 
Zájemci se mohou hlásit telefonicky na 602 677 653, kde se také 
dovědí podrobnosti. 
Vše se ustálí dle rozvrhu školy, máme jisté pondělky a čtvrtky. 
Vyučovat bude Mgr. Norková Šárka, vaření povede paní 
Pospíšilová Jitka. Příspěvek 500 Kč na školní rok se vybírá první 
hodinu. 

Hezké dny přeje Vlasta Pospíšilová 
koordinátorka 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
 
 
 
 
 

TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA ZRUŠENO 
 
Od 5. října 2020 v České republice došlo k vyhlášení nouzového 
stavu. O jeho vyhlášení rozhodla vláda. Od pondělí zároveň 
začalo platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje pořádání 
hromadných akcí. 
 

Doufáme, že taneční budeme moci zahájit v novém roce. Sledujte informace na webu 
pobočného spolku Praha – sever nebo informace podá Vlasta Pospíšilová – 
koordinátorka akce,  602 677 653. 

Zdravím všechny Vlasta Pospíšilová 
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
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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: 30. listopadu 2020 termín prodloužen 
Vyhlášení výsledků změna: věcné ceny za 1., 2. a 3. místo budou předány osobně. 
Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz, 
na webu spmppraha-zapad.cz 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 
 

Ukázka z již zaslaných soutěžních fotografií. 
Modrásek jehlícový, Praha 4 - Kamýk 12.5.2020 

Autorka: Iva Marečková  
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POMÁHAJÍ NÁM 
 
 

 
SPMP ČR z.s. 

 

 

   

Pražská plynárenská 
a.s.  

Petr Durdík 

ovoce a zelenina 
   

Sportpropag 

 

Modetastyle a.s. Skala a.s. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sponzoři: MUDr. Naděžda Barešová, Růžena Houdová, PaedDr. Věra Jakoubková, 
Hilda Juklová, MUDr. Novotná, Vlasta Pospíšilová, Hana Rakovcová, Helena 
Smiatková, Jana Sojková, Jaroslav Šťastný, 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 
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Janské Lázně 
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ROK 2020 / termín 4. – 7. prosince 2020 
Vysoké nad Jizerou – prodloužený víkend 

 
sportovně zaměřeno pravděpodobně ve spolupráci s ČHSO – 
běžecké lyžování 
Ubytování: PENZION AKTIV 

Organizátor: Hana Kratochvílová, tel. 732 846 789 
Přihlášky viz příloha – vícedenní pobyt v ČR, zaslat e-mailem nebo na adresu SPMP 
Praha-sever, nejpozději do konce listopadu. 
Bližší informace u pořadatele, změna vzhledem k aktuální situaci s COVID 19 možná 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 

 
 
 
 

 
7. - 14. března 2021 Janské Lázně 
 

7 denní zimní pobyt v pensionu Astoria s plnou penzí, doprava společná autobusem. 
Cena bude podle potvrzení ubytovatele. 
Zájemci zašlou přihlášku na pobyt na adresu Karla Klimentová, Klimentská 21, 110 
00 Praha 1. 
Případné dotazy E. Bláhová tel. 281 864 699 nebo v sekretariátu pobočného spolku 
Praha – sever v Ječné 11, Praha 2. 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 
 
 
 
 

 

24.7. – 7.8.2021 (možno i na týden) Vysoké nad Jizerou 
rekondiční pobyt pro lidi s mentálním postižením 
skupinová asistence 

 
Strava: plná penze, pitný režim zajištěn 
Ubytování: ve vícelůžkových pokojích s příslušenstvím 
Odjezd: autobusem z Černého Mostu 
Sportovní zaměření – cvičení, hry, základy atletiky, plavání, přehazovaná, ping-pong, 
výlety, jízda na koni. 
Organizátor: Hana Kratochvílová, tel. 732 846 789 
Přihlášky přijímáme od Nového roku, tj. od ledna 2021 – viz příloha „Dopisu“ 
 Možná změna vzhledem k aktuální situace s COVID 19. Cena bude organizátorem 
upřesněna. 

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.                                                                             

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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


