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Již rok 2020 přinesl mnoho změn do našich 

aktivit. 

Na jaře 2021 stále přísná omezení našim 

společným aktivitám nepřejí. 

Myslíme na vás a v tomto čísle přinášíme 

inspiraci pro individuální aktivity. Zároveň 

bylo vypsáno několik soutěží. Budeme rádi, 

když se zapojíte. Jistě na vás bude čekat 

odměna. 

 

Přejeme vám krásné prožití velikonočních 

svátků, příjemné jarní sluníčko a hodně 

pohodových dnů. 

 

Eva Frančeová za redakci „Dopisu členům SPMP“ 
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Velikonoční pomlázka, e-book, ilustrovala Lenka Kašpárková,  
Celý e-book Velikonoční pomlázka si můžete zdarma stáhnout na webu www.novadida.cz 

Vydala NovaDida, spol. s r.o., Olomouc, © 2021, www.novadida.cz 
 

SOUTĚŽ Vymalujte a zašlete na email: spmppraha-zapad@email.cz 
Fotografii obrázku zašlete do 30.května 2021. 
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V neděli 24. ledna 2021 ve věku 79 let zemřel 
náhle Josef J. Veselý zvaný AlBert, náš drahý člen 
a výjimečný člověk, který se po mnoho letech 
aktivně a s velkým zápalem podílel na směřování 
a vývoji naší organizace a který vykonal pro SPMP 
ČR mnoho dobrého. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slova Ivany Ambrosové, předsedkyně SPMP ČR, z posledního rozloučení: 
 
 
Milý AlBerte, naše přátelství trvalo více než třicet let, což mne možná opravňuje Ti 
toho ještě tolik napsat. Zažili jsme spolu a s celou vodáckou partou spoustu smíchu 
na vodě i na akcích, viděli spoustu neuvěřitelných věcí v porotě na Videofestivalech, 
věnovali spoustu práce při zakládání našich organizací SPMP, strávili spoustu hodin 
nad smlouvami a bouřlivě si vyměňovali názory nad výkladem nové legislativy. 
Poslední dobou jsme si také hodně povídali. Při práci na „Sborníku“ a „Ozvěnách“ k 
50. výročí SPMP ČR jsi dost vzpomínal a možná trochu i rekapituloval. Vyprávěl jsi 
o svém dětství, o své práci, životě a s velkou pýchou a láskou o všech svých dětech 
a vnoučatech. Mluvil jsi ale také o svých zásadách, kterých si se snažil celý život 
držet. Z toho si vybavuji zejména tři, které si často zmiňoval. 
Zaprvé, dělat věci pořádně a naplno, a dát ze sebe vždy něco malého navíc. Tím 
málem jsi patrně myslel ty stovky rozesmátých a spokojených lidí, s handicapem i 
bez, na akcích s neuvěřitelnou atmosférou, o které se mimochodem mluví ještě po 
dvaceti letech. 
Důležité pro Tebe také bylo, vybrat si k sobě dobře lidi. K tomu jsi velmi pokorně 
dodával, že Ty jsi rozhodně měl neuvěřitelné štěstí na úžasné osobnosti, přátele a 
lidi kolem sebe, bez kterých by to nešlo, a to ve všech etapách svého života. Zároveň, 
a to trochu nepokorně, tehdy když se všechno dařilo, že Pánbůh tě má prostě rád. 
Tu další zásadu jsi poslední dobou zmiňoval častěji a mne si tím dost štval. Byla to 
zásada a umění včas odejít… Zase jsi to dotáhl. Odešel jsi středem, nečekaně, s 
grácií v plné síle. Pro nás ostatní bohužel zbytečně brzy. Mohl jsi toho s námi ještě 
hodně stihnout. Přesto, anebo právě proto, mi dovol na závěr vyjádřit, jakou mi bylo 
poctou, že jsem patřila mezi Tvé přátele. 
Pane J.J.Veselý, Pepo, AlBerte, bylo nám ctí a radostí se s Tebou potkat. 

Z webové stránky spmpcr.cz 
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SPMP ČR zapsaný spolek 
IČ: 00443093 
Adresa: Karlínské nám. 59/12, 186 03 Praha 8 – Karlín 
Webová stránka: www.spmpcr.cz 
Telefon: 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. 

 

 
ZÁZEMÍ: OPORA DO TĚŽKÉ DOBY 
 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením zakládá novou online podpůrnou 
skupinu pro rodiče, příbuzné, blízké; pro všechny, kdo pečují o lidi s mentálním 
postižením. 
Hledáte oporu? 
Hledáte možnost, jak vypadnout z neustálého stereotypu? 
Pečující, potřebujete se svěřit se svým problémem? 
Zázemí SPMP ČR je tu pro vás! 
Chceme vytvořit prostor pro Vás, kteří už toho máte nad hlavu, kde byste mohli 
vzájemně sdílet každodenní zkušenosti, starosti i radosti, které na vás pandemická 
doba a péče o někoho blízkého klade. 
První aktivita je určená pro pečující osoby a potrvá po celé jaro. Nabízíme 
vám deset neformálních online setkání ve skupině, kde si budeme povídat o 
tématech jako je komunikace, konfliktní situace, ponorková nemoc v karanténě a 
mnohé další. 
Více informací naleznete:  
https://www.spmpcr.cz/zazemi-deset-neformalnich-online-setkani-pro-pecujici/  

 
Budeme rádi za hojnou a pravidelnou účast! 
Kontaktní osobou je náš psycholog Oskar Bábek, při zájmu o tyto online setkání jej 
kontaktujete na emailu: oskar.babek@spmpcr.cz či na telefonním čísle: 770626202. 
 
 
 

POZOR, PORADNA SPMP JE UZAVŘENA. 
 
Vzhledem k celostátní uzávěře je pro OSOBNÍ SETKÁNÍ uzavřena Poradna SPMP 
ČR. Současná situace nás netěší, nicméně naši poradci jsou vám stále k dispozici 
na svých telefonech a e-mailech. Je také možné se domluvit na možnosti 
videohovoru!  
Kontakty na naše pracovníky jsou zde: https://www.spmpcr.cz/kontakty/tym/ . 
Pokud nás kontaktujete poprvé, využijte po celý pracovní týden těchto 
kontaktů, telefon: 770 602 202, e-mail: poradna@spmpcr.cz Nebojte se na nás 
obrátit, rádi se vám budeme věnovat v pohodlí vašeho domova a těšíme se, že se co 
nejdříve společně shledáme! 
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Vážení přátelé, 
 
uplynulý rok 2020 nebyl pro nás všechny šťastný. Většina akcí nemohla být 
realizována a já se vám za to omlouvám. Nebyli jsme společně ani v ZOO, ani na 
vánočním představení v Národním divadle. Vánoční nadílka byla pro členy s láskou 
a se značným úsilím realizována paní Pospíšilovou a Kratochvílovou. 
 
V letošním roce pokračují celostátní opatření proti šíření nemoci coronavirus. Proto 
byl zrušen pravidelný pobyt v Janských Lázních. Věřím, že se situace d léta zlepší a 
pro červenec počítáme s pobytem v Lučanech jako každý rok. Pro letošní rok všem 
připomínám, že je vaší členskou povinností zaplatit za letošní rok členské příspěvky 
nejpozději do konce dubna. Tyto příspěvky činí 500 Kč pro Vás a Vašeho 
postiženého člena rodiny. Zaplatit je nejvhodnější převodem na náš účet č. 
2100897440/2010 s variabilním symbolem 2021 a uvedením vašeho jména. 
Případně je možné zaplatit vždy v pondělí odpoledne v sekretariátě. 

Srdečně zdraví 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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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 
 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 



163. DOPIS ČLENŮM SPMP  březen 2021 

9 

 

 
Autoři: Dana a Mirek Lacinovi 

 
 
Hra „Malování na kamínky“ 
 
Před několika lety jsem se synem propadla celorepublikové aktivitě malování 
kamínků. Je to radost a zábava. V době karantény se nám tato zkušenost velmi 
vyplatila. Napadlo mě, že bych vás mohla do této aktivity zapojit, protože se 
nemůžeme setkávat ve skupinách, ale kamínky doma malovat můžeme. Každý, kdo 
vymaluje kamínek, ho může vyfotit a poslat fotku na e-mail Zuzce Bláhové a ta ji 
umístí na naše webové stránky. Můžete kamínek i někam umístit při procházce a 
popsat místo, kam jste kamínek dali. Ostatní ho můžou najít. Když se budete bát vzít 
nalezený kamínek do ruky kvůli nákaze, můžete použít kapesník, nebo igelitový 
sáček, pokud nemáte rukavice. Nebo stačí vyfotit ho na místě nálezu a zase fotku 
poslat Zuzce. Je to velmi zábavná činnost a důvod k procházce. Maluje se akrylovými 
barvami nebo akrylovými fixami. Je dobré kamínek po namalování nalakovat. Na 
druhou stranu kamínku napište zkratku SPMP ČR. Když ho najde někdo úplně cizí, 
bude to dobrá reklama pro naši společnost SPMP ČR. Nebojte se toho a s chutí do 
toho ☺ Odměna vás nemine!!! Určitě budou medaile!!! 
 

Dana Lacinová e-mail: pipi.puncochata@seznam.cz 
Zuzka Bláhová e-mail: zuzbla@seznam.cz 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – jih 
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KONZULTAČNÍ SETKÁNÍ  

O informace a radu můžete volat nebo psát SMS zprávu na mobil 604 
908 837. 

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku 

 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2021 SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

Příspěvky na rok 2021 můžete zaplatit převodem na transparentní 

účet našeho spolku u FIO banky: 5556055560/2010, variabilní 
symbol: 2021, 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. 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 
 

PŘIPRAVUJEME V ROCE 2021
Máme zajištěn termín na 20. listopadu 2021 na akci „Mikulášská na Barče“. 
Jakmile nám dovolí uvolnění současných vládních nařízení, zveřejníme aktivity, které 
pro Vás připravujeme.  

Příjemné velikonoční svátky přejeme. 

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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SOUTĚŽ – CO DĚLÁME 
Zajímá nás, co děláte - vaříte, kreslíte, vyrábíte dárky pro kamarády? Podělte se 
s námi o vaše práce. Nafoťte je a zašlete fotografii na náš email. Fotografie budeme 
vystavovat v albu na webu pobočného spolku Praha – západ. Fotografie zasílejte do 
30. září 2021, některé zveřejníme v Dopise členům SPMP. Již se těšíme na zprávy 
od vás. 

Eva Frančeová spmppraha-zapad@email.cz 
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

 

 
Velikonoce - dekorace 

 
Jarní květiny udělají radost 

 
Kraslice 

 
Zkoušeli jste již sushi? 

 
Pěstujete něco nejen za oknem? 

 
Jak si dáváte jídlo na talíř? 
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Nezapomeňte si zacvičit při procházce venku nebo i doma. 
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SK Slavoj a SK Šemík SPMP Praha-jih 
AKTUÁLNÍ INFORMACE VÁM SDĚLÍ trenérka Zuzana Bláhová, 
SK Slavoj a SK Šemík SPMP Praha-jih,  732 988 250! 
 
 

 
 

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

 
 

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

 
Pokud se otevřou bazény, udělám na konci května závody 
v plávání na Slávii. 

Vlasta Pospíšilová 
 

Opět doběhneme brzo do cíle… 



163. DOPIS ČLENŮM SPMP  březen 2021 

14 

 

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. Aktivity jsou nyní omezeny z důvodu mimořádného opatření vlády ČR. 
 

 
VEČERNÍ ŠKOLA 
 
Kurzy večerní školy plánujeme otevřít na podzim. Současná 
situace nám nedovoluje kurz nyní uskutečnit. 

Hezké dny přeje Vlasta Pospíšilová, koordinátorka 
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 

 
 

TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA  

 
Taneční plánujeme otevřít na podzim. Současná situace nám 
nedovoluje taneční nyní uskutečnit. 

Vlasta Pospíšilová 
organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 

 

 
FOTO 2021 – FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 
 
Téma soutěže: KŮŇ 
Fotografie by měly zachytit KONĚ např. sochy, domovní 
znamení, na statku, v hřebčínu, ve výběhu na pastvinách nebo 
jen portrét koně.  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. 
Vyhlášení soutěže: březen 2021 
Uzávěrka soutěže: 30. října 2021 
Vyhlášení výsledků: 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 
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Pro vaši inspiraci. 
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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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Z webové stránky www.spmpcr.cz 

http://www.spmpcr.cz/
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SIGNÁL DOMÁCÍHO A JINÉHO NÁSILÍ 
 

 

 
Signál pomocí ruky. 

 

 
Dlaň ke kameře nebo očím a 
zastrčte palec. 
 
Pomocí tohoto signálu můžete 
požádat o pomoc při videohovoru 
nebo při kontaktu s jinou osobou. 

 

 
Zakryjte palec horními prsty. 
 
Pokud zahlédnete tento znak 
zavolejte na tísňovou linku, 
komunikujte s postiženou osobou 
jen pomocí jednoduchých otázek 
na které se dá odpovídat ANO 
nebo NE. 
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MOJE ZKUŠENOST S COVIDEM 19 
 

První příznaky v naší rodině se objevily u manžela. Měl kašel, teplotu, ztratil 
čich a chuť. Protože se nemohl dovolat svému doktorovi, aby mu napsal žádanku, 
rovnou se objednal na PCR test pro samoplátce. Po odběrech mu přišel pozitivní 
výsledek. 

 
Se mnou se všechno zhouplo, nechtěla jsem tomu věřit. Došlo mi, že to 

dostaneme také. Zrovna jsme měli před dovolenou a velmi špatně se synovi 
vysvětlovalo, že nikam nepojedeme, že máme karanténu. Za prvé neví, co karanténa 
je a za druhé, na dovolenou se moc těšil. A jelikož má Aspergerův syndrom (druh 
autismu), tak si jistě dovedete představit, že vysvětlování bylo složité až únavné. 
Nemohl to pochopit, jemu nic není a nemůže nikam jet a tatínek se přeci postará sám 
o sebe – „Nemusíš ho, maminko, hlídat“ a další argument – „Vždyť jsme nosili poctivě 
roušku, nemůžu být nemocný “…. 
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Mě ze začátku vůbec nic nebylo a říkala jsem si „No, jestli tohle je covid, tak 

to je pohoda“. Manžel měl test pozitivní v pondělí a já ve středu stále neměla žádné 
příznaky. Kontaktovala nás hygiena, že musíme být v karanténě a do pěti dnů i se 
synem jít na PCR testy. Zavolala jsem tedy naší praktické lékařce a dovolala jsem se 
až na třetí pokus. Sestřička mi sdělila, že jsou vytíženi a že mi zavolají zpět. Tak se 
stalo druhý den a paní doktorka nám vyplnila elektronickou žádanku na odběry. Bylo 
to v září a na testy se všude čekalo ve frontě až několik hodin. A protože jsem 
nechtěla riskovat, zarezervovala jsem dvě místa pro samoplátce v Horních 
Měcholupech v ordinaci „Vyšetři mě“. Rezervační systém mi dovolil námi požadovaný 
termín a čas. Přišlo mi potvrzení rezervace a upozornění, abychom se dostavili včas. 
Na testy jsme vyrazili autem, abychom nikoho nenakazili. V té době už jsem měla 
první příznaky. Ztratila jsem čich a veškeré chutě. Měla jsem i teplotu a syn také. Tak 
jsem si říkala, že mi není líto peněz, které jsem zaplatila, hlavně, že nemusíme čekat 
někde ve frontě. 

 
Na místo jsme dorazili s časovým předstihem, abych omrkla, jak to tam 

chodí. Laboratoř byla v paneláku se sedmi vchody a chodila tam spousta místních 
lidí. Chvilku jsem počkala na námi zvolený čas a vstoupili jsme do budovy. Nebyla 
tam žádná fronta. Uvnitř byly dvě starší paní a vyplňovaly formuláře se zakuklenými 
lékařkami. Měla jsem obavy, aby syn neutekl, protože to opravdu nebyl vůbec 
příjemný pohled na zakuklené postavy. Jedna lékařka nám pokynula, že máme 
přistoupit a sdělit své údaje. Zakuklenka se mě ptá na jméno, rodné číslo a tak dále. 
V místnosti je ruch a já špatně slyším normálně, natož když jsem ve stresu. Přes 
roušku si se zakluklenkou špatně rozumíme. Ona pod kapucí zřejmě také hůř slyší, 
data je tudíž třeba sdělovat pěkně z plna hrdla, a zatímco hulákám do roušky své 
rodné číslo, je mi trochu líto těch starších dam, že to musí poslouchat. Nakonec 
zakuklenka otočila displej počítače směrem ke mně, abych vše zkontrolovala, 
protože vycítila moji bezradnost. Po zaregistrování všech údajům nám nabídla místo 
k sezení vedle starší paní. Mezi námi byl jen malinký stoleček s pokyny, abychom 
měli nasazenou roušku a použili dezinfekci na ruce. Takže žádné rozestupy a já měla 
fakt velký strach, abychom paní nenakazili. Zůstala jsem stát a sedl si jen syn na 
vzdálenější židli. Po pár minutách jsme dostali do ruky zkumavku s modrou tekutinou, 
trčící odběrovou tyčinkou a nesli jsme ji do odběrové místnosti. Tam čekal další 
zakuklenec. „Posaďte se“. Jediná židle uprostřed místnosti. Tak se nejdříve posadil 
syn a já čekala u dveří a pak opačně. Odběr byl velmi rychlý a nic nebolelo. Bylo nám 
sděleno, že výsledky budou do půlnoci a přijdou e-mailem. Tak se také stalo. Já měla 
výsledek pozitivní. Syn měl výsledek negativní. Ale měl už příznaky, takže bylo jasné, 
že covid 19 má. Zůstali jsme v izolaci a opět nás kontaktovala hygiena. Dostali jsme 
instrukci, že musíme být v izolaci a syn musí po deseti dnech jít na další PCR test. 
Po těch deseti dnech, že mu musí vyjít negativní, aby mohl ukončit izolaci. Já i manžel 
jsme ukončili izolaci po deseti dnech od pozitivního testu. Syn si to musel znovu 
zopakovat. To jsem zarezervovala odběr „Drive in“ – z auta a nemuseli jsme už nic 
platit. Byli jsme ve VFN a bylo vše velmi rychlé, plynulé a srozumitelné. Synovi vyšel 
výsledek pozitivní a přišlo nám to ještě tentýž den. Zase nás kontaktovala hygiena a 
syn musel být v izolaci dalších deset dnů, i když neměl už žádné příznaky. A tak jsme 
si to prodloužili oba, protože bez syna stejně nikam nemůžu. 
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Průběh celé nemoci byl jako na houpačce. Měli jsme vysoké teploty přes 
40°C. Já jsem měla brutální únavu, průjem, ztrátu čichu a všech chutí. Naprosto 
kompletní. Bylo to strašně zvláštní, jiné než u chřipky. Neměla jsem rýmu, ale 
naprosto volně průchozí nos, přesto jsem necítila žádné pachy (může to být výhoda) 
ani vůně (to pokládám za nevýhodu). Tím jsem měla i ztracenou chuť. Nic nijak 
nechutnalo. Vše bylo jako nějaká hmota. Pak se dostavil suchý, dráždivý kašel a pocit 
zvláštního tlaku na hrudníku, který jsem do té doby nikdy nepoznala. Plný nádech se 
mi moc nedařil, začala jsem ihned kašlat a nemohla jsem dodechnout. Klidové 
dýchání bylo celkem v pohodě, ale stačilo, když jsem musela jít na WC. A protože 
jsem dostala průjem, tak jsem „běhala“ několikrát. K tomu vysoké teploty a závrať. 
Jeden den je lépe a vypadá to, že je vše na ústupu a druhý den vás to sráží do kolen. 
Nejhorší byl pátý a šestý den. To jsem měla dušnost, vysokou teplotu, kašel, brutální 
únavu a spala jsem i patnáct hodin v kuse. Kašel byl přímo děsivý, až mě bolely 
všechny svaly. Desátý den se najednou ztratily teploty, začala jsem normálně dýchat 
a postupně se mi vracela chuť. Ale byla zkreslená, protože jsem stále neměla čich. 
Ten se vrátil během dalších pěti dnů. Průjem trval čtrnáct dní a žaludek jako když mě 
kopla kobyla. V puse jsem měla afty, že jsem nemohla mluvit a v nose bolestivé 
strupy. Nejdéle trvala únava. Manžel, který má astma, měl podobné příznaky, ale bez 
průjmu. Od něj jsme se nakazili, ale nepřišlo se na to, kde se nakazil on. Syn měl 
nejmírnější průběh. Měl vysoké teploty, rýmu a stále spal. Jednou zvracel. Pátý den 
mu zmodraly ruce a rty a vypadal jako Šmoula. Mám ke koroně obrovskou pokoru, 
není to určitě chřipka. To co jsme měli, byl asi mírný průběh, který bych už nikdy 
nechtěla opakovat. Nejhorší je psychika, že nevíte, co přijde a jak to zvládnete. Ta 
nevědomost je strašná a máte strach. Jsme celá rodina riziková. Manžel má astma, 
já vysoký tlak, nadváhu, syn kardiologické diagnózy, ale naše imunita to zvládla. 
Užívali jsme jen paralen, na kašel stoptusin, hodně pili a pili. Ale ten strach je 
deprimující, když nevíte, co ten „hajzlík“ v těle dělá. I další okolnosti jsou deprimující. 
Všechna vyšetření u zakuklenců a nevěděli jsme, jestli někoho z nás neodvezou do 
nemocnice a co syn a co se psem…? Nikdo k vám nemůže, protože jste infekční. A 
strach, jestli jsme někoho nenakazili nebo nenakazíme. Kdyby syn zůstal sám doma, 
tak to nepřežije… Vadí mi, že tuto nemoc někteří jedinci bagatelizují jako „rýmičku“, 
či přirovnávají k chřipce. Ta infekčnost je přeci obrovský rozdíl. Vím, každý má jiné 
příznaky, přesto by u nás všech měla převládnout ohleduplnost. Každý nemusí mít 
takové štěstí jako my. V únoru jsme si nechali udělat testy na protilátky. Máme 
protilátky vysoké, ale časem budou ubývat, proto se těším na očkování. Naštěstí 
nemáme žádné následky. Nejstrašnější je mediální masáž. Každý se chce zviditelnit 
a šíří „svá moudra“. Politikům vůbec nejde o naše zdraví. Myslím všechny politiky. 
Jde jim jen o naše hlasy. Je to velmi smutné. Všem vám přeji pevné zdraví a pevné 
nervy. Moc se těším, až se zase setkáme na nějaké společné akci. Moc se mi po vás 
stýská. Jsem s vámi, vydržte. 

Dana Lacinová 
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Jubilant roku 2021 

 
 
Dne 23.února 2021 oslavil krásných devadesáti let 

náš milý pan 

 

MUDr. Josef Kvapilík 

 

Srdečně mu všichni blahopřejeme a ze srdce 

přejeme hlavně hodně zdraví, životní pohodu, lásku 

a ještě dlouhou řadu šťastných let. 
 
 
 

 
 
 
Pan MUDr. Josef Kvapilík, dříve předseda SPMP ČR, dlouhodobě spolupracoval 
s pražskou organizací a připravoval i se svojí manželkou turistické vycházky 
s výkladem. Stále je aktivní a zúčastňuje se různých akcí Společnosti pro 
podporu osob s mentálním postižením i obecně prospěšných společností, které 
vznikly z SPMP. 

Z pubikace „50 let SPMP ČR na jedné lodi“ 
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V posledním čase nás 

opustilo několik 

kamarádů, přátel. 

Všichni nám však 

i nadále zůstávají 
v našich srdcích. 

 

 

Vzpomínáme. 
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10. – 24. července 2021 Letní pobyt LUČANY 
v penzionu Kitty – s pojištěním. 

 
Cena 9 tisíc Kč za osobu, záloha na pobyt bude splatná ve výši 5 tisíc Kč do 30. 
května 2021. 
Doprava společně autobusem z Černého Mostu od metra, a to na pobyt i zpět. 
Přihlášky do 15. dubna 2021 na adresu sekretariátu: SPMP ČR Praha - sever, Ječná 
11, Praha 2. 
Informace podá paní Eva Bláhová, telefon 281 864 699 nebo 737 541 370. 

organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – sever 

 
 

 

14. – 21. srpna 2021 Mariánské Lázně 
Rekondiční pobyt pro lidi s mentálním postižením s doprovodem 
 

7 denní pobyt v hotelu FLORA, Purkyňova 128, Mariánské Lázně 
Strava: snídaně, lehký oběd, večeře 
Procedury: klasická masáž, parafin na ruce, inhalace, masáž na vodním lůžku, 
volný přístup do hotelového bazénu. 
Cena: 7 100 Kč, záloha do 15. května 2021 ve výši 3 tisíce Kč 
Doprava vlastní 
Případné dotazy Eva Bláhová telefon 281 864 699 nebo v sekretariátu pobočného 
spolku Praha – sever v Ječné 11, Praha 2. 

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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


