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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 nemůžeme uskutečnit. 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 
 

DŮLEŽITÉ! ! ! POZOR 
Letos volební členská schůze SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih Letos je schůzka 
volební, pokud někdo z vás chce kandidovat do výboru našeho pobočného spolku 
nebo do kontrolní komise, přihlaste se předsedkyni Daně Lacinové, tel.: 606 511 304. 
Současně budeme nominovat členy na republikovou konferenci, která bude také 
volební, takže budeme navrhovat i kandidáty do republikového výboru. Za náš spolek 
jsme v republikovém výboru tři členky. Dana Lacinová, Jana Čajková (republikový 
výbor) a Renáta Bednářová (kontrolní komise). Všechny bychom byly rády opět 
zvolené. Pokud máte někdo zájem i o tuto funkci, prosím, přihlaste se Daně Lacinové, 

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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kontakt výše. Nepřehlédněte a napište si do svých kalendářů datum - první týden v 
květnu 2022. Podle epidemiologické situace budeme operativně jednat ohledně 
setkání a datum upřesníme. Můžeme tuto schůzku uskutečnit hlasováním per rollam 
nebo on line. Včas oznámíme. Prosím, upřesněte nám e-mail adresy a telefonní čísla, 
abychom se s vámi mohli spojit. Svoláváme členskou schůzku pobočného spolku 
Praha - jih. Bude připraveno menší pohoštění. 
Program schůze 
1. Úvod, projednání a schválení programu, oznámení jména zapisovatele. 
2. Volba volební komise a sčítací komise. 
3. Volba výboru pobočného spolku. 
4. Volba kontrolora/kontrolní komise. 
5. Informace o republikové konferenci a kandidátech + zvolení kandidátů. 
6. Výsledky voleb výboru a kontrolní komise - oznámené volební komisí. 
7. Seznámení se s hospodařením v roce 2021. 
8. Schválení rozpočtu na rok 2022. 
9. Informace o pobytech a zájezdech 
10. Informace o účetnictví 
11. Diskuze - členské příspěvky 
12. Závěr 
Tímto děkujeme všem za aktivní přístup, za zájem o dění v našem spolku. Dana 
Lacinová, Zuzana Bláhová, Jana Čajková 
 

AKCE PARNÍK 
V roce 2022 jednáme o uskutečnění naší oblíbené akce. Termín musíme přesunout 
na letní měsíce, kdy je relativní klid ohledně covidu 19. Pravděpodobně měsíc 
červen. Všichni zájemci musí poslat přihlášku a musí se prokázat očkováním nebo 
dalšími doklady, které budou aktuálně požadované nařízením vlády. Přihlášku 
pošlete e-mailem nebo poštou. Na základě přihlášek dostanete detailní informace, 
kdy se bude akce konat a informaci k vaší platbě. Budeme požadovat platbu na 
bankovní účet. Paroplavba nám změnu lodě nebo nástupiště oznamuje velmi pozdě, 
zpravidla dva dny před akcí. Proto potřebujeme přesné kontakty na všechny 
účastníky.  
Všem děkuji za trpělivost při nástupu na loď. Těšíme se na vás. Za SPMP ČR 
pobočný spolek Praha - jih Dana Lacinová, e-mail: spmp.praha-jih@seznam.cz 
 

Plánujeme víkendové a welness pobyty, které budou uskutečněny podle 
hygienické situace ohledně epidemie. Na obou místech jsem byla a vše 
vyzkoušela. Mají tady dobrou stravu a příjemný personál. Informovat se můžete 
e-mailem nebo telefonem. 
1. Mníšek pod Brdy 
Jednalo by se o víkend v rodinném penzionu, blízko železniční stanice, takže doprava 
bude vlakem. Termín bude pravděpodobně v červenci. Přesné informace ohledně 
ceny a další informace dostanou všichni, kteří pošlou přihlášku na tuto akci. 
2. Kutná Hora 
Tady bychom rádi uskutečnili welness pobyt s možností plavání v bazénu, masážemi 
a dalšími procedurami. Termín a cenu upřesníme přihlášeným. Můžeme uskutečnit 
vícedenní pobyt.  

Dana Lacinová 
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Turistický klub SEMTAM Praha - jih 
 

Pobyt Srní 2022 s individuální asistencí 
Předběžný termín: 28. 5. - 4. 6. 2022 
Pokud to situace a všechny okolnosti dovolí, ráda bych pro vás uspořádala opět pobyt 
v srdci Šumavy. 
Rehabilitační pobyt v Srní bude zaměřený na turistiku, všechny výlety budou 
přizpůsobeny schopnostem a možnostem účastníků. Penzion není bezbariérový, 
ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením a TV. 
Všechny vnitřní aktivity probíhají v jídelně, kterou máme k dispozici, v suterénu je 
možnost zahrát si stolní tenis. Domácí mazlíčky bohužel není možné brát s sebou. 
V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, (v případě celodenního výletu obědový 
balíček), pitný režim. 
Cena: vzhledem k avizovanému navyšování cen energií předpokládám navýšení 
ceny za pobyt cca o 20%. 
Člen SPMP: cca Kč 8200/os 
Ostatní účastníci (nečlenové): cca Kč 8460/os 
Cenu budu upřesňovat později podle toho, jak dopadnou jednání o nabídkách. Stejně 
tak budou upřesněny hygienicko-epidemiologické podmínky účasti. Přihlašovat se 
můžete mailem na: janas.cajkova@gmail.com, nebo na tel. 602 332 828. 

Jana Čajková, vedoucí pobytu 
 

HRA „MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY“ 
V minulém roce jsme vyhlásili zábavnou hru s malováním na kamínky. Mám radost, 
že se vás zúčastnilo hodně. Všechny příspěvky jsou na našich web stránkách. Tento 
rok budeme ještě pokračovat, takže máte ještě šanci a v květnu na členské schůzce 
vyhlásíme výherce. Čekají na vás medaile, neváhejte a posílejte svoje výtvory. 
Připomínám podmínky soutěže: 
Každý, kdo vymaluje kamínek, ho vyfotografuje a fotku pošle na e-mail Zuzce 
Bláhové nebo Daně Lacinové, a my je umístíme 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, stačí 
ho vyfotit na místě nálezu a zase fotku poslat Zuzce nebo Daně. Je to velmi zábavná 
činnost a důvod k procházce. Maluje se akrylovými barvami nebo akrylovými fixami. 
Na druhou stranu kamínku napište zkratku SPMP ČR. Když ho najde někdo úplně 
cizí, bude to dobrá reklama pro naši společnost SPMP ČR. Kamínek je vhodné po 
namalování nalakovat. Nebojte se ničeho a s chutí do toho.  
Dana Lacinová e-mail: pipi.puncochata@seznam.cz 
Zuzka Bláhová e-mail: zuzbla@seznam.cz 
 

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 
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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! 
 
 
 

 
Benecko - školení běžecké lyžování, foto Zuzana Bláhová 

 

 
SK SLAVOJ A SK ŠEMÍK SPMP PRAHA-JIH 
V září jsme mohli zahájit tréninky stolního tenisu v Holešovicích a od října i Na 
Topolce v Jedličkově ústavu. Bohužel ze zdravotních důvodů trenérek jsme některé 
museli odvolat. Další nepříznivá zpráva, zejména pro ty, kteří nejsou členy našich 
sportovních klubů je, že od ledna se nemohou zúčastnit tréninků stolního tenisu v 
Holešovicích. Pronajímatel od nás požaduje snížit počet účastníků, to musíme 
dodržet a jistě pochopíte, že ne na úkor našich členů. 
Protože se hygienicko-epidemiologická situace mírně zlepšila, velice rádi jsme se 
zúčastnili některých závodů pořádaných Českým hnutím speciálních olympiád. 
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V červenci proběhly v Olomouci atletické závody. Odtud si naši sportovci přivezli tři 
stříbrné a tři bronzové medaile. Na konci srpna se v Rakousku konala první soutěž v 
tanci a naše účastnice získala (ve dvojici s kamarádkou ze SK ODRA Vilová) třetí 
místo. V polovině září jsme vyjeli na turnaj v přehazované. Naše dvě družstva si 
vybojovala druhé a čtvrté místo. Hned další víkend se v Praze konaly plavecké 
závody, ze kterých si naši sportovci odnesli jednu zlatou, tři stříbrné a dvě bronzové 
medaile. Na konci října proběhl v Praze bowlingový turnaj, z něj si sportovci Slavoje 
domů odvezli dvě zlaté a po jedné stříbrné i bronzové medaili, navíc ve dvojicích 
získali jednu zlatou a dvě stříbrné medaile. Na začátku listopadu jsme vyjeli do Dvora 
Králové nad Labem na turnaj ve stolním tenisu. Odtud jsme si dovezli ze čtyřher dvě 
zlaté medaile a z dvouher zlatou, čtyři stříbrné a čtyři bronzové medaile. Všem 
sportovcům blahopřeji a děkuji za velice dobré výkony. 
Sešli jsme se také na klubovém tréninku bowlingu. A na konci listopadu jsme 
uspořádali náš tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu jednotlivců. Zúčastnilo se 
pouze 12 sportovců. I tak si myslím, že si všichni zúčastnění zápasy užili. V polovině 
prosince jsme se zúčastnili školení běžeckého lyžování v Benecku a také soustředění 
„olympioniků“ v zimních sportech v Horní Malé Úpě. 
Věřím, že v příštím roce se již uskuteční všechny plánované akce, že je pořadatelé 
nebudou muset odvolat. A snad se i nám podaří uskutečnit ty naše. Prosím, dodržujte 
nadále všechna hygienická nařízení. 

Zuzana Bláhová. 

 
 

 
Dvůr Králové nad Labem stolní tenis, foto Zuzana Bláhová 
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KONZULTAČNÍ SETKÁNÍ  

O informace a radu můžete volat nebo psát SMS zprávu na kontakt 
v úvodu stránky. 

 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2022 SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

Příspěvky na rok 2022 můžete zaplatit převodem na transparentní 

účet našeho spolku u FIO banky: 5556055560/2010, variabilní 
symbol: 2022, poznámka: jméno. Nebo si můžeme domluvit schůzku.  
Děkuji našim členům, kteří již členský příspěvek zaplatili. 
Pokud někdo nezaplatil v loňském roce 2021, prosím o doplacení 
členského příspěvku. Členský příspěvek za osobu 250 Kč. 

 

 

 
 

Přejeme všem pohodový rok 2022 

 

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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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 

 
2022 VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
 

Vážení členové našeho pobočného spolku, letos se uskuteční volební schůze. 
Informace budou zaslány přímo členům na jejich adresu nebo osobně předány. 
Termín schůze bude předběžně plánován na květen/červen 2022.  

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku 

 
PŘIPRAVUJEME V ROCE 2022
 

 MAYDAY 
 TVŮRČÍ DÍLNY 
 FOTOGRAFICKÉ TOULKY PRAHOU A OKOLÍM PRAHY 
 JEDNODENNÍ VÝLETY 
 MIKULÁŠSKOU NA BARČE Máme zajištěn termín na 26. listopadu 2022. 

Jakmile nám dovolí uvolnění současných vládních nařízení, zveřejníme aktuální 
termíny a bližší informace.  Na webu spolku nebo v dalším čísle Dopisu členů.  
 

 
Už vás vyhlížíme, foto Emil Franče 
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Vážení přátelé, 
dovolte mi, abych Vám všem popřála především zdraví v roce 2022 a štěstí. Pevně 
doufám, že se zmírní opatření týkající se Covidu a zase se budeme moci setkávat na 
akcích, kroužcích a pobytech. Jelikož nevíme dopředu, jaká opatření budou aktuální, 
nedokážeme dopředu nic naplánovat. 
Sledujte, prosím, proto náš facebook – spmp praha sever. Tam se snažíme 
dávat aktuality. 
Zatím, bohužel, Vám musím sdělit, že Taneční opět jsou zrušeny. Nelze tančit v 
rouškách a jinak to nejde. 
Letní pobyty plánujeme jako každý rok, a to Janské Lázně, Lučany, Mariánské Lázně 
(informace podá pí. Bláhová) a Vysoké nad Jizerou (info pí. Kratochvílová). 
Nadále probíhají tréninky našich sportovců – Plavci a Běžci Běchovice, info pí. 
Pospíšilová, pí. Kratochvílová. 
 
Přeji Vám ještě jednou za všechny z SPMP Praha-sever mnoho pohody a zdraví. 

Hana Kratochvílová 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2022 
 

Pro rok 2022 žádáme, abyste všichni zaplatili členské příspěvky našemu spolku 
Praha - sever, které činí 500 Kč za postiženého a jeho doprovodnou osobu. /rodinu/ 
Zaplatit členské příspěvky je nejvhodnější přímo na náš účet č. 2100897440/440210 
s uvedením Vašeho jména. Druhá možnost je zaplatit členské příspěvky přímo v 
sekretariátě v době pokladních hodin tj. každé pondělí 10 – 14 hod. nebo jiné 
přítomné osobě. Mimo to platí každý účastník klubový příspěvek klubu, ve kterém se 
účastní aktivity /večerní škola, sportovní aktivity aj./. 
 

POBYTY 
 

V roce 2022 připravujeme pobyty postižených s doprovodnými osobami, jak bylo 
oznámeno již dříve na facebooku. Za jednotlivé akce budou pozváni zájemci, kteří se 
ozvou na sekretariát nebo přímo vedoucí akce ke společné schůzce. 
Zimní pobyt Janské Lázně 20.2. – 27.2.2022 cena 720 Kč/den pobytu s plnou penzí 
Letní pobyt penzion Kitty Lučany 9. - 23.7.2022 cena zatím neuvedena 
Lázeňský pobyt Mariánské Lázně, v jednání srpen 2022 
 
Vaše připomínky a pomoc očekává Eva Bláhová telefon ve večerních hodinách 
281 864 699. 

 

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 
Facebook: spmp praha sever 
Email: spmp.praha@volny.cz 
Telefon: 222 250 603, mobil: 732 846 789 
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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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POMÁHAJÍ NÁM 
 
 
 
 

 
SPMP ČR z.s. 

 

 

   
Pražská plynárenská 

a.s.  
 

   

Sportpropag 

 

Modetastyle a.s. Skala a.s. 

   
 
 

 
 

 
 

 
 

Sponzoři: 
MUDr. Naděžda Barešová, Růžena Houdová, PaedDr. Věra Jakoubková,  MUDr. 
Novotná, Vlasta Pospíšilová, Hana Rakovcová, Helena Smiatková, Jana Sojková, 
Jaroslav Šťastný, p. Vejman, Jana Tardíková, Miroslav Lacina, Růžena Houdová,  

 
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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Datum       Podpis  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


