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Letošní rok opět přinesl změny do našich aktivit. 

Opatření nebyla nakonec tak přísná, ale zdražování materiálu a 
služeb se postupně projevuje na realizaci aktivit. 

Vydávání Dopisu členům SPMP v letošním roce bylo 
nepravidelné, ale věříme, že v roce 2023 se vrátí opět na tři čísla 
Dopisu členům SPMP za rok. A vy budete mít včasné informace 

ze spolků.  
 Další číslo vydáme v dubnu 2023. 

 

Všem přejeme příjemný konec roku 2022 

a šťastné vykročení do roku 2023.  

 

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. 

 

PORADNA 
Nabízíme odborné sociální poradenství lidem s mentálním postižením, jejich 
rodičům, blízkým i širší veřejnosti z celé České republiky. 
Rádi vám pomohou naši sociální pracovníci, psychologové a právníci ve dvou 
pobočkách Poradny v Praze a v Brně, ale po domluvě za vámi můžeme přijet 
kamkoli v ČR. 
Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem, přes kontaktní formulář anebo 
přijít na schůzku osobně. V případě potřeby vás můžeme navštívit u vás doma 
nebo někam doprovodit. 
Otevírací doba: Po - Pá 10:00 - 16:00 

 
O NÁS 
MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU 
Podporujeme lidi s mentálním postižením, jejich rodiny a blízké. Snažíme se, aby 
mohli žít samostatný život podle svých představ a možností. Hájíme jejich práva a 
prosazujeme změny ve společnosti, které vedou k zachování jejich důstojnosti. 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. je zde pro lidi s 
mentálním postižením a jejich blízké již přes 50 let. Máme více jak 7000 členů v 57 
pobočných spolcích ve 14 krajích České republiky. 
  

CO DĚLÁME 
Hájíme práva lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. Pomáháme lidem s 
mentálním postižením žít tak, jak se jim líbí a jak chtějí. Učíme lidi s mentálním 
postižením nové dovednosti. Učíme ostatní lidi jak žít, pracovat, učit se a bavit se s 
lidmi s mentálním postižením. Jednotlivé projekty a aktivity naleznete na webu. 

  
CO PROSAZUJEME 
Prosazování práv a zájmů lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Jednotlivé 
body a principy práce naleznete na webu. 
  

AKTUÁLNÍ DĚNÍ  
naleznete na našem facebookovém profilu, v Aktualitách, na Youtube kanálu, nebo 
můžete odebírat náš Newsletter. 

  
 
 



165. DOPIS ČLENŮM SPMP  listopad 2022 

5 

 

 
 
 

 

Konzultační setkání: všechna setkání jsou zrušena až do odvolání. V 
případě nutnosti můžete telefonovat na uvedené kontakty.  

 

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

PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ BANKOVNÍM PŘEVODEM  

Jako variabilní symbol uvádějte členské číslo popřípadě jméno člena. Toto číslo je 
uváděné na obale každého dopisu členům. Pokud své číslo neznáte, volejte, 
dozvíte se ho. Děkujeme všem, kteří se zaregistrovali u našeho spolku a vyplnili 
přihlášku. Kdo ještě neměl čas, tak si přihlášku vyžádejte a vyplňte. 
 
Vážení členové, všem vám děkujeme za vaši přízeň. Zkontrolujte si, zda jste 
zaplatili členské příspěvky. Je třeba toto zvládnout do května každého roku. 
Žádáme vás o aktualizaci vašich kontaktů, tj. jmen, telefonních čísel, adres, a e-
mail adres. Je to nutné, abychom vás mohli kontaktovat při změnách ohledně 
podmínek a realizace všech akcí. Vzhledem k aktuální „divné“ době, je toto velmi 
důležité. Nařízení se neustále mění. Změny nahlaste písemně na e-mail 
spmp.praha-jih@seznam.cz nebo poštou na adresu Dana Lacinová, Levského 
3209/7, 143 00 Praha 4 – Modřany. Lze psát také na WhatsApp 606 511 304. 
 

 

Podpořte nás, když nakupujete! 
Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu 
– od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou, nebo si objednáváte 
jídlo domů – můžete nám pomoci. 
Uděláte to takto:  
1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz 

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 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:spmp.praha-jih@seznam.cz
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2. Vyberete naši organizaci SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih a e-shop na 
kterém chcete nakoupit 
3. Nakoupíte, jak jste zvyklí 
To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny 
nákupu. Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, stáhněte si 
Pomocníka GIVT, který vám při nákupu vždy připomene, že jste na e-shopu, přes 
který je možné nám přispět, aniž byste platili něco navíc. Vyhledáte pouze jednou 
název naší společnosti SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih. Pomocník je 
doplněk prohlížeče, který o vás nesbírá data ani nezahlcuje počítač. 
Získáte ho zde: https://givt.cz/ziskat-pomocnika 
 
Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam 
registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují 
"zbytečně" . Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám! 

 
AKCE PARNÍK  
Vážení přátelé, děkuji všem, kteří se přihlásili na akci „Výlet parníkem“. Bohužel, 
tuto akci nemůžeme uskutečnit, protože se přihlásilo málo účastníků. Přišlo mi 
deset přihlášek. V minulém čísle našeho dopisu jsem podmínky o nutnosti zaslání 
přihlášek zdůrazňovala. Abyste pochopili proč je to nutné, rozepíši následovně. Na 
základě přihlášek všichni dostanou aktuální informaci o datu konání akce a 
přesného místa nástupu na parník (tuto informaci od paroplavby dostávám nejdříve 
tři dny před akcí a stále se mění). Je také důležité vstupné uhradit na náš účet. 
Nebudeme vybírat vstupné na místě. Tato akce je finančně nákladná a nemůžeme 
ji hradit ze členských příspěvků našeho SPMP ČR pobočného spolku Praha - jih. 
Musíme mít finance vybrané od účastníků plavby. V minulých letech se nám vždy 
podařilo sehnat dotaci nebo dar. V případě dotace může být dotovaný účastník 
členem kteréhokoliv spolku. Dotaci poskytuje ministerstvo zdravotnictví a není 
podmínkou členství v určitém pobočném spolku, ale je rozhodující zdravotní stav 
účastníka. V našem případě se jedná o osoby s mentálním znevýhodněním. Je 
nutná i finanční spoluúčast ve výši 30% z výše dotace. Je to shodné 
s podmínkami dotace na všechny pobyty, kde taktéž rozhoduje zdravotní stav 
účastníka pobytu (osoba s mentálním znevýhodněním) a není požadováno 
členství v pobočném spolku. Bez informací z přihlášky, bohužel, nemohu 
účastníky informovat o podrobnostech akce, protože musím mít aktuální kontakty. 
Moc mě mrzí, že tuto akci neuskutečníme, ale s paroplavbou není jednoduchá 
komunikace a musíme s tím počítat. Protože je plavba finančně nákladná, musíme 
mít přesný rozpočet. Všem děkuji za trpělivost a pochopení. Pokud budete mít 
dotazy, zavolejte mi. Dana Lacinová tel.: 606 511 304 (nejdostupnější jsem na sms 
WhatsApp – 606 511 304) nebo mým kolegyním (Zuzce Bláhové tel.:732 988 250 a 
Janě Čajkové tel.:602 332 828). 
 

POBYT MNÍŠEK POD BRDY A KUTNÁ HORA 
V minulém dopise jsem inzerovala pobyty v Kutné Hoře a v Mníšku pod Brdy. 
V dobré víře jsem sehnala penziony rodinného typu, abychom se ubytovali v těchto 
objektech sami s ohledem na nebezpečí nákazy koronavirem a aby byly ve 
středočeském kraji, ohledně drahé dopravy. Vždy jsme pořádali pobyty ve velkých 
objektech, abychom se co nejvíce integrovali. Ani tento záměr se mi nevyplatil. 
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Bohužel jsem nepočítala s válkou na Ukrajině. Přišla obrovská uprchlická vlna a 
nejvíce vytížená je Praha a Středočeský kraj. Byl vyhlášen nouzový stav a pro 
ubytovatele to znamenalo, podepsat se státem smlouvy o ubytování uprchlých lidí 
před válkou. Oba naše penziony jsou obsazeny občany z Ukrajiny a nevíme, jak 
dlouho to tak bude. Jiné ubytovací kapacity, pro postižené lidi válkou, od státu 
neexistují. Je to situace, se kterou jsem opravdu nepočítala a tak nezbývá, než 
počkat na příští rok, jak se situace bude vyvíjet dále. Vůbec nemám odvahu hledat 
ubytování jinde. Situace je v mnoha ohledech velmi nejistá – drahé ubytování, 
drahá strava, drahá doprava. Pobyt na Staré Živohošti jsem vyhodnotila jako 
nevhodný z hlediska množství lidí. Kdyby měl někdo zájem o tuto lokalitu (Stará 
Živohošť), mohu vám předat kontakty a můžete si objednat individuální pobyt. Za 
tuto situaci se omlouvám a věřím v lepší dny. Dana Lacinová tel.: 606 511 304 
 

ČLENSKÁ SCHŮZE SPMP ČR POBOČNÝ SPOLEK PRAHA – JIH 
V květnu proběhla členská schůze našeho spolku, která byla letos volební. Zvolen 
byl stávající výbor, změna je ve složení kontrolní komise. Kontrolorkou byla zvolena 
Karla Klimentová. Nominovali jsme delegáty na republikovou konferenci, zvolili jsme 
kandidáty do republikového výboru SPMP ČR a navrhli jsme čestného člena za náš 
spolek. Schválili jsme rozpočet, finanční hospodaření, sportovní akce a vznik 
nových sportovních klubů. Byly podány informace o pobytech a všech plánovaných 
akcích. Podrobnosti se dozvíte na našich webových stránkách, kde v nejbližší době 
najdete zápis ze schůzky. Děkuji všem za hojnou účast, aktivní přístup a jsem ráda, 
že vás stále zajímá naše činnost. 

 
„MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY“ 
Na členské schůzce byli odměněni všichni účastníci medailemi. Děkuji za účast a 
budeme pokračovat se soutěžemi nadále. Vše včas oznámíme v dalších číslech 
dopisu. Více informací najdete na našich webových stránkách. Těším se na vaši 
účast, medaile určitě budou. Dana Lacinová 
 

 
VÍKENDOVÝ POBYT VE SPORTOVNÍM HOTELU V BENEŠOVĚ 
2022 + 2023 
V říjnu 2022 se nám podařilo zajistit víkendový pobyt s plnou penzí na 
novém místě v Benešově, který úspěšně proběhl. Měli jsme pronajaté 

bowlingové dráhy, proběhl kurz první pomoci s naším „Lojzíkem“ (resuscitační 
figurína) a navštívili jsme vířivku. Zahráli jsme si minigolf a pétanque. Moc dobře 
zde vaří. Strava je podávána v místní restauraci. Zúčastnilo se dvacet osob. 
Jedná se o hotel v Benešově s útulnými dvoulůžkovými, třílůžkovými i 
vícelůžkovými pokoji s vlastní koupelnou, TV, připojením k Wi-Fi, stylovou 
restauraci s letní terasou a českou i italskou kuchyní, bowling se 6 dráhami, velké 
sportovně relaxační zázemí i několik vybavených konferenčních místností. Lze si 
odpočinout ve welness zóně (finská sauna, pára, vířivka – za poplatek) + venkovní 
bazén v letních měsících zdarma. Tento víkendový pobyt bude v nabídce i v roce 
2023 a budeme ho opakovat v následujících letech. Doprava je individuální vlakem, 
vzhledem k současným cenám dopravy. Ve stejném místě uskutečníme i letní 
pobyt, který bude dotovaný. Bude se jednat o pobyt s individuální asistencí, tzn. 



165. DOPIS ČLENŮM SPMP  listopad 2022 

8 

 

s doprovodem rodičů, příbuzných nebo asistentů. Informace upřesníme v dalším 
čísle „Dopisu členům“. Těším se na vás Dana Lacinová 
 
 

 
 

 
POBYT SRNÍ 2022 
V letošním roce se opět uskutečnil turisticky zaměřený pobyt v 
šumavském Srní s individuální asistencí. Již cestou jsme udělali 
zastávku na hradě Rabí a prohlédli si jeho vnitřní části. Měli jsme velké 
štěstí, podařilo se nám z ochozu věže pozorovat hnízdící poštolku. 

Během celého pobytu nám počasí přálo a toho jsme využili ke každodenním 
vycházkám. Již tradičně jsme se prošli k mravenčí stezce, k Hauswaldské kapli, po 
srnském okruhu na Klostermannovu vyhlídku s pohledem na hrad Kašperk a 
mnoho dalších. Největší odvážlivci se vydali prozkoumat neznámý okruh okolo 
Kostelního vrchu, kde byla cesta hodně divoká. Ve středu jsme jeli na celodenní 
výlet minibusem na Borová Lada do sovince a na Chalupskou slať, která je asi 
nejkouzelnější mezi slatěmi. Ani letos jsme nezapomněli na procvičování jemné 
motoriky, takže jsme namalovali spousty kamínků, nejen těch pro radost, ale i těch 
putovních, které jsme roznášeli při výletech a vycházkách. Nechybělo tradiční 
opékání špekáčků u táboráku, ani tombola na závěr. Děkuji všem za účast, byli jste 
skvělí a doufám, že se všichni zase potkáme za rok v Srní. 

Jana Čajková, vedoucí pobytu 
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Atletika Brno 2022 
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ZIMNÍ LENORA 4. – 12. ÚNORA 2023 
 
Nedotovaný rehabilitační pobyt se skupinovou asistencí pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením se chystáme uskutečnit opět 
na Lenoře v penzionu „U Grobiána“. Strava formou plné penze; pitný 

režim zajištěn. Na místo se dopravíme hromadnou dopravou. Předpokládaná cena 
je 7.300 Kč. Bude ještě upřesněno podle počtu zájemců a případného daru. 
Přihlášky prosím zasílejte do 20. 12. 2022 na níže uvedenou adresu vedoucí 
pobytu. Po uzavření přihlášek bude každému sdělen variabilní symbol pro lednové 
provedení platby. Vedoucí pobytu - Jitka Procházková tel. 607875629, kontakt: 
Veronské náměstí 378, 109 00 Praha 15; nebo na e-mail : 
jitka.a.prochazkova@seznam.cz, organizátor: SPMP ČR pobočný spolek Praha – 
jih 
 
 

CHORVATSKO – BIOGRAD NA MORU 18. SRPNA – 3. ZÁŘÍ 
2023, NEDOTOVANÝ POBYT SE SKUPINOVOU ASISTENCÍ 
Nedotovaný 16ti denní rehabilitační pobyt se skupinovou asistencí pro 
osoby s mentálním a kombinovaným postižením – bez doprovodu 
rodičů, proběhne opět s CK WES. Ubytování bude ve dvou vilách, ve 

2-3 lůžkových apartmánech s vlastním příslušenstvím. Celodenní strava zajištěna 
formou české kuchyně. Cesta klimatizovaným autobusem cca 12 hodin. 
Předpokládaná cena je 17. 000 – 18. 000 Kč. Bude upřesněno až podle počtu 
zájemců a případného daru. Přihlášky prosím zasílejte do 20. 12. 2022 na níže 
uvedenou adresu vedoucí pobytu. Po uzavření přihlášek bude každému sdělen 
variabilní symbol pro platbu zálohy 5. 000 Kč. Platba bude požadována do 31. 12. 
2022 na účet 2300866657/2010. V květnu 2023 zašlu zájemcům instrukce 
k doplacení pobytu a organizační pokyny k odjezdu a pobytu u moře. Vedoucí 
pobytu - Jitka Procházková tel. 607875629, kontakt: Veronské náměstí 378, 109 00 
Praha 15; nebo na e-mail organizátora: jitka.a.prochazkova@seznam.cz,: SPMP 
ČR pobočný spolek Praha – jih 
 
 

SK Slavoj, SK Šemík, SK SEMTAM a SK Pražská kvítka SPMP Praha -
jih 

V letošním roce jsme hned v lednu začali trénovat stolní tenis v Holešovicích. 
Tréninky v Jedličkově ústavu jsme museli z finančních důvodů omezit. Trénovali 
jsme pouze hodinu a to přehazovanou. Podařilo se a od podzimu trénujeme 
alespoň dvě hodiny. Dále jsme založili nový sportovní klub Pražská kvítka, aby se 
naši sportovci mohli zúčastnit i závodů, kde jsou kvóty na účastníky z jednoho 
klubu. Turistický klub SEMTAM jsme zaregistrovali jako sportovní, ze stejného 
důvodu. 
 
 
Na konci ledna se naši zástupci zúčastnili víkendového školení v bowlingu a 
tanečním sportu.  
V březnu proběhly zimní hry ČHSO. Těch se zúčastnili dva muži a jedna žena 
v běžeckém lyžování a jedna žena ve sjezdových disciplínách. Domů si přivezli 2 

mailto:jitka.a.prochazkova@seznam.cz
mailto:jitka.a.prochazkova@seznam.cz
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zlaté a 3 bronzové medaile. Běžeckou štafetu jsme vytvořili s kamarády z Lánova a 
vybojovali první místo. V dubnu se v Praze uskutečnil republikový turnaj v bowlingu 
a naši sportovci získali jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile. V květnu jsme 
uspořádali tradiční Jarní turnaj ve stolním tenisu. Zúčastnilo se 25 sportovců 
z našeho a dalších pěti sportovních klubů. A v červnu jsme se zúčastnili 
republikového turnaje v přehazované v Dřevěnici. Odtud si naše družstva přivezla 
čtvrté a páté místo. V červenci jsme vyjeli na atletické závody v Olomouci. Odtud 
máme 1 zlatou, 2 stříbrné a bronzové medaile, za štafetové běhy 2x stříbrnou.  
V září jsme jeli do Zlína na závody v bocce (přivezli jsme si po jedné zlaté a 
stříbrné, dvě bronzové medaile a jedno čtvrté místo. Na ně navazovaly atletické 
závody v Brně, kde získali naši sportovci 2x zlatou, 3x bronzovou medaili a 2x čtvrté 
místo. Poslední týden v září, na atletických závodech v trojboji v Jindřichově Hradci, 
jsme obsadili první a čtvrté místo. V listopadu jsme vyjeli do Dvora Králové nad 
Labem na závody ve stolním tenisu. Našich deset sportovců si domů přivezlo dvě 
zlaté, dvě stříbrné, tři bronzové a jedno čtvrté a jedno šesté místo v jednotlivcích, 
dvě druhá a dvě třetí místa ve čtyřhrách. 
Opět trénujeme bowling. Na závěr roku chystáme 20. ročník našeho Vánočního 
turnaje ve stolním tenisu jednotlivců.  
Prosím, dodržujte nadále všechna hygienická nařízení, ať se již neopakuje situace 
z posledních let a můžeme se zúčastňovat všech oblíbených aktivit. 

Zuzana Bláhová 

 
 
 

 
Bowling Praha 2022 
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Zimní hry ČHSO 2022 

 

 
Dřevěnice 2022 
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VESELÉ VÁNOCE VŠEM PŘEJE POBOČNÝ SPOLEK PRAHA – JIH 
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KONZULTAČNÍ SETKÁNÍ  

O informace a radu můžete volat nebo psát SMS zprávu telefon: 604 
908 837, WhatsApp: 604 908 837 v pracovní dny 9 – 11, 16 – 18 
hodin. Pokud nezvednu telefon, budu se snažit co nejdříve vám zavolat 

zpět nebo napsat. V současnosti hledáme vhodné prostory k osobnímu setkávání.  
Eva Frančeová 

 
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 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

V posledních třech letech někteří členové členské příspěvky neplatily. Obracím se s 
prosbou na vaši kontrolu splnění členské povinnosti.  Příspěvky můžete doplatit 

převodem na transparentní účet našeho spolku u FIO banky: 5556055560/2010, 
variabilní symbol: rok příspěvku, poznámka: jméno. Nebo si můžeme domluvit 
schůzku. Chybějící příspěvky uhraďte do konce roku 2022. Děkuji našim členům, 
kteří pravidelně členský příspěvek platí. Roční členský příspěvek je stále stejný: 
250 Kč za osobu. Termín je vždy do konce května, členský příspěvek na rok 2023 
do 31.5.2023. 

Předem děkujeme za vaši spolupráci. Eva Frančeová 

 
VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2022 
 

Vážení členové našeho pobočného spolku, letos má být volební schůze. Bohužel 
se ji nepovedlo zorganizovat včas z důvodu mého onemocnění. Informace o 
uskutečnění schůze nebo zvolený způsob realizace volby budou zaslány přímo 
členům na jejich adresu nebo osobně předány.  

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku 

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 WhatsApp: 604 908 837 v pracovní 
dny 9 – 11, 16 – 18 hodin 
Otilie Kletvíková – místopředsedkyně spolku 
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PŘIPRAVUJEME V ROCE 2023 
 

 TVŮRČÍ DÍLNY – připravujeme na březen „Velikonoční dílnu“, v květnu 
„Letní dílnu“, o prázdninách „Dílnu s překvapením“.  

 MAYDAY Plzeň – věřím, že si někteří dobrovolníci najdou čas 1. května a 
za malou odměnu si společně uděláme výlet do plzeňské ZOO. 
Přispějeme tak na ochranu přírody. 

 JEDNODENNÍ VÝLETY – opět se budeme vypravovat na zajímavá místa 
v České republice. Aktuální termíny a místa naleznete na našem webu. 

 PRAHA JAK JI NEZNÁME – žijeme ve městě, které má bohatou historii, 
zajímavá místa a žilo zde mnoho výjimečných osobností. Vycházky za 
poznáním, kde na jejich konci budeme hledat poklad. 

 
 

VÁNOČNÍ KYTICE 
 
Potřebujete jednoduchou kytici na Vánoční 
stůl? Můžete si ji vyrobit. 
Potřebujete vyšší plechovku (doporučuji 
nabarvit nebo překrýt kouskem látky). Dále 
potřebujete větvičky jehličnanu, jeřabiny, 
usušený pomeranč, stuhu, vánoční ozdobu a 
šišky – tento materiál naaranžujte do 
plechovky.  
Kytice na stole udělá radost a pomerančem 
si provoníte byt.  

Eva Frančeová 
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POKLADNIČKA 
 
Co budete potřebovat: plechovku, barvu, karton, 
samolepící fólii, provázek a dva přívěsky nebo 
korálky. 
Nabarvíme si plechovku. Z kartonu si 
vystřihneme kulatý kryt na plechovku, který 
přelepíme fólií s větším přesahem 1 až 1,5 cm. 
V krytu na plechovku vyřízneme malý otvor na 
vkládání peněz. Kryt položíme na plechovku a 
přesahující fólií přilepíme na plechovku. 
Přelepení zajistíme obmotáním provázkem, 
uděláme mašličku a na konci si navlékneme 
třeba korálky. 

Eva Frančeová 

 
 

 
 
PERNÍČKY 
 
Již několik let dělám perníčky podle 
receptu od kamarádky Jindry 
Dvořákové. Podělím se s vámi o 
recept, protože jsou perníčky 
výborné. 
 
Suroviny: 650 g hladké mouky, 250 
g moučkového cukru, 50 g másla 
nebo Hery, 100 g medu, 4 vejce, 1 
kávová lžička sody, 1 kávová lžička skořice a tlučený anýz, hřebíček, nové koření 
po špetkách. 
 
V míse promícháme moučkový cukr s vejci, kořením, rozpuštěným máslem (nebo 
Herou) a medem. Do směsi přidáme 150 g mouky se sodou a dobře promícháme. 
Nakonec přidáme 500 g mouky a vzniklé těsto zabalené do mikroténového sáčku 
uložíme do chladu. Za 2 – 3 dny pečeme. V chladu může zůstat až dva týdny. 
 
Těsto vyválíme na 2 – 3 mm a vykrajujeme zvolené tvary. Na plech dáváme dále od 
sebe. Před pečením pomažeme perníčky vajíčkem rozšlehaného trochou vody. 
 
Troubu máme vyhřátou na 160°C. Pečení trvá 4 až 8 minut. Povrch perníku má 
zlatohnědou barvu, na spodní straně světlé. Jsou lehké a kypré. 

Eva Frančeová 
 
 
 



165. DOPIS ČLENŮM SPMP  listopad 2022 

17 

 

 
 
 

Přejeme příjemný vánoční čas  

a pohodový rok 2023. 

SPMP pobočný spolek Praha - západ 
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Vážení přátelé, 
 
jsem ráda, že dvou letech se můžeme opět setkávat na různých akcích ať už 
sportovních nebo společenských. 
Probíhají také kurzy VEČERNÍ ŠKOLY– a to vaření a základní trivium. CVIČENÍ 
na Strossmayerově náměstí od 16.15 hod do 17.45 hod v pátek a PLAVÁNÍ 
v neděli v Tyršově domě  
Náš sportovní oddíl BĚŽCI BĚCHOVICE bude mít tréninky opět každou středu 
v Hloubětíně, ZDŠ Hloubětínská 700 a to ve středu od 18,00 do 19,30 hod.  
Sportovní oddíl PLAVCI PRAHA bude opět trénovat v bazénu Slavie Praha 10 
v pátek a v bazénu Na výstavišti Praha 7 v úterý. Bližší informace podá pí. 
Pospíšilová tel.776 320 823. 
Rádi bychom opět na jaře společně tančili – TANEČNÍ na Praze 7 aula Umělecká 
8, Praha 7 – 7.,21.1.2023, 4.,18.2., 11.3. prodloužená 
V sekretariátě v Ječné ulici také pravidelně cvičíme v úterý ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
pod vedením pí. Rimbalové tel 607 571 120.  
 
Teď několik slov o tom, co proběhlo nebo probíhá. Byli jsme na horách – a to 
v Janských Lázních v březnu. Užili jsme si vycházky, výlet na Černou horu a 
spoustu sněhu. Ráno začínalo rozcvičkou a večer jsme hráli boccu. K dispozici byl i 
lázeňský bazén, ale bohužel z účastníků pobytu jej využili jen někteří. 
 
V březnu se Běžci Běchovice zúčastnili Zimních her Speciálních olympiád v Horní 
Malé Úpě. Zde jsme běhali na běžkách a sjezdovali. Úspěšně jsme absolvovali 
tratě od 500 m do 5 km i štafetu. Ve sjezdu získal náš sportovec medaile ve všech 
disciplínách. 
 
V dubnu naši sportovci získali zlaté medaile a byli nominováni na světové hry 
v Berlíně v bowlingu, který pořádalo Hnutí Speciálních olympiád. 
 
V červnu jsme vyjeli vyvětrat kola a dvoukolo do Jihlavy na cyklistické závody 
Speciálních olympiád. Jeli jsme tratě 5 km a 2 km. Marek Valášek získal dvě zlaté 
medaile, Lenka Albová 2 x bronz a dvoukolo Oldřich Kratochvíl, Hana Kratochvílová 
zlatou na 2 km. 
 
 
 
 

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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Cyklistické závody Jihlava 2022 
 
V červnu jsme pořádali plavecký turnaj MEMORIÁL BOŽENY GÜTLEROVÉ. 
Zúčastnili se kromě našich sportovců z oddílu Plavci Praha a Běžci Běchovice se  
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zúčastnili i závodníci z klubu Hříbata Praha a Pojďte dál Neratovice. Za úspěšné 
absolvování soutěže získali fidorkovou medaili a ručníky. 
19.6. v neděli jsme měli zakončení našich tréninků – SPORTOVNÍ DEN 
v zámeckém parku v Dolních Počernicích.  Disciplíny – step, běh, leh-sed, skok do 
výšky z místa, skok do dálky z místa, hod válečkem do dálky, kelímková štafeta 
s vodou, výstup po lanovém žebříku aj. 
 
Během letních měsíců jsme pořádali rekondiční pobyty, a to v Lučanech 9.7. - 
23.7., v Mariánských Lázních 14.8. - 21.8. a pobyt se skupinovým doprovodem ve 
Vysokém nad Jizerou 23.7. - 6.8.2022. Všechny pobyty byly plně obsazeny. 
 
 
RÁDA BYCH TÍMTO POZVALA VŠECHNY NAŠE ČLENY NA ČLENSKOU 
SCHŮZI, KTERÁ SE BUDE KONAT V SEKRETARIÁTU V JEČNÉ ULICI Č.11 A 
TO 28. 11. OD 16.00 HOD. 
 
Přeji všem krásné dny hlavně bez úrazů a nemocí. Těším se na vás, na shledanou 

Předseda Hana Kratochvílová, tel. 732 846 789 
 

 
 

Horní Malá Úpa zimní hry Speciálních olympiád 2022 
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Milí přátelé, 
 
     věřím, že jste již všichni zaplatili na účet našeho spolku svůj členský příspěvek, 
který činí 500 Kč za Vás a Vašeho člena rodiny s mentálním postižením pro letošní 
rok. Na Vašich příspěvcích závisí také rozsah naší činnosti. Pokud chcete vyrovnat 
své případné opomenutí zaplatit členský příspěvek, je to stále možné a velmi 
jednoduché. Zaplaťte dlužnou částku na náš účet č. 2100897440/2010 s uvedením 
svého jména, neb zajděte do našeho sekretariátu a proveďte platbu přímo do 
pokladny. 
 
 
    V roce 2022 jsme se mohli setkat na našich rehabilitačních pobytech v Janských 
Lázních, v Lučanech, anebo v Mariánských Lázních. Bylo to letos vskutku krásné 
se sněhem, výletem na Černou horu a cákáním se v lázeňském bazénu s výhledem 
do přírody. Jen mne trochu mrzí, že v některých případech pobyty považujete za 
dovolenou a zapomínáte, že se jedná a rehabilitaci psychických i fyzických 
schopností těch, které doprovázíte na pobyty. 
     
 V roce 2023 budou pořádány následující pobyty: Janské Lázně – 4.3.2023 až 
11.3.2023. Cena pobytu 7.000 Kč. Schůzka k pobytu bude v pondělí 9. 1. 2023 
v 16,00 hod v prostorách sídla spolku Ječná 11, Praha 2. Bude třeba vyplnit 
přihlášku a uhradit zálohu. 
Letní pobyty Lučany a Mariánské Lázně jsou zatím v jednání. Sledujte naše 
informace na Facebooku. 
 
V případě zájmu o uvedené akce se ozvěte na sekretariátě spolku SPMP Praha-
sever tel. č. 222 250 603 (Bláhová) neb 281864699 po 20 hod. (Bláhovi)  

Vaše Ing. Eva Bláhová 
 

 
 

Přejeme krásné vánoční svátky. 
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Vážení sportovci a příznivci sportu, 
 
po dlouhé době se podařilo opět se 
scházet u bazénu a trénovat, nebo jen 
udržovat kondici. Moc jsme toho o sobě 
nevěděli, i když věci se děly. 
Pavla Dvořanová byla vyhlášena 
sportovcem roku MČ Praha 10 (foto), 
moc gratulujeme a těší nás zájem 
společnosti o handicapované sportovce. 
V návaznosti jsme uskutečnili 10.6. 2022 
plavecký turnaj „Memoriál Boženy 
Gürtlerové“ v bazénu Slávie a ve 
spolupráci s Plaveckou školou paní Mgr. 
Boubínové. Potěšila nás účast kamarádů 
z Neratovic a opět podpora MČ Praha 10. 
Pokračujeme tréninky plavání úterý 
Výstaviště 15.30 - 16.30, pátek Slávie 
15.00 -15.45. Na úterý máme 2 volá místa, 
zájemci volejte číslo 776 320 823.                     

Zdraví vás Vlasta Pospíšilová 
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MEMORIÁL BOŽENY GÜTLEROVÉ 2022 Praha 
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Cyklistické závody Jihlava 2022 

 
 



165. DOPIS ČLENŮM SPMP  listopad 2022 

25 

 

DOPORUČUJEME NA VÝLET NEBO POBYT… 

 
Žďár nad Sázavou 

 

 
Pavlov, Pálava 
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Mariánské Lázně 

 

 
Veselý kopec, Hlinsko 
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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, SK SEMTAM SPMP 

Praha – jih, SK Pražská kvítka 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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