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Milí pøátelé, kamarádi. Dìkujeme vám za projevenou dùvìru v roce 2009 a do nového roku 2010 vám pøejeme hodnì zdraví, 
rodinnou pohodu a spokojený a úspìšný rok 2010. 
Pøesto, že nám „krize“ a  hlavnì naši politikové pøipravují stále øadu pøekvapení (ménì práce, vìtší danì, menší pøíspìvky na péèi, rùst 
nájemného atd. atd.), tak vìøíme,  že v našem spoleèenství SPMP a pøi akcích SPMP se dokážeme vzájemnì podepøít a pokud to jenom 
trochu pùjde i pomoci. O to se bude snažit i výbor brnìnského sdružení a sekretariát. V roce 2010 vám budeme k dispozici na sekretariátì 
v ponìkud upravených termínech (informujeme na jiném místì), ale kdykoliv se mùžeme domluvit telefonem na  dobì, která bude 
vyhovovat. 
Znovu pøipomínáme. Peèlivì si pøeètìte všechny zprávy a informace co nejdøíve po doruèení Zpravodaje. Pøihlaste se nejpozdìji do 
termínu, který vyžadujeme. Pokud vyžadujeme písemnou pøihlášku, pošlete ji. 
Velice bychom uvítali i vaše názory, zkušenosti, dojmy z našich akcí a èinností, návrhy na zpestøení èinnosti.

Pøipravujeme

Co jsme pøipravili na leden – duben 2010

Leden

     Únor   

14. února, nedìle

  
 
27. února, sobota      

23. ledna, sobota  
Jsme pozváni kamarády ze zámeèku ve 
Støelicích na jejich tradièní ples. Ples 
bude zahájen polonézou ve 13.00 hod. 
Vstupné dobrovolné. Obèerstvení 
zajištìno, platí si každý sám! 
Pojedeme spoleènì vlakem, odjezd ve 
12,39 z Hlavního nádraží, pøíjezd do 
Støelic v 12.55. Sraz ve 12.00 v hale 
Hlavního nádraží. Zpìt mùžeme jet 
zvláštním autobusem (zdarma), nebo v 
pøípadì obsazení nás odveze na nádraží 
ve Støelicích a pak bychom se vraceli 
vlakem v 18,47. Pøihlášky obratem. I 
telefon. 

Spoleèná návštìva filmu „Žabák a 
princezna“ v našem oblíbeném kinì 
L u c e r n a  n a  M i n s k é  u l i c i  v  
Žabovøeskách. Zaèátek v 10.00h. Sraz 
9.30 u kina, kde i výbìr vstupného 20,- 
Kè/os. 

Zaèíná tradièní týdenní zimní pobyt 
SPMP Brno v Senince. Je již naplnìn. 
Informace o pobytu byly zveøejnìny ve  
Zpravodaji 3/2009.

Bøezen
13. bøezna, sobota

27. bøezna, sobota
Diskotéka pro mladé i starší,  
zaèáteèníky i pokroèilé, „dìti“ i rodièe. 
Netradièní taneèní zábava na Musilce. 
Zaèátek v 18 hod., ukonèení ve 22 hod. 
Vstupné 100,-, veèeøe 100,-. Pøihlášky 
obratem!

Duben

 
Autobusem za osvìžením tìla i 
vìdomostí. Rádi bychom navštívili 
sousední Rakousko, mìsteèko Hardegg  
termální láznì v Laa an de Thaya. Bližší 
informace na jiném místì.

10. dubna, sobota        
Ples SPMP Tøebíè. Pøedpokládáme, že 
podmínky a ceny budou jako loni. 
Doprava  autobusem cca v 16  h , návrat 
kolem 23 hod. Vstupné 100,-, veèeøe 
100,- doprava 120,-. Pøihlášky 
obratem!
17. dubna, sobota        
Pro velký úspìch pøipravujeme II. 
r o è n í k  t u r n a j e  v  k u ž e l k á c h .  
Pøedpokládáme úèast 8 družstev po 6 
hráèích. Družstva SPMP Brno budou 
složena z pravidelných úèastníkù 
pondìlních kuželek.
20. dubna, støeda        
Koncert TV Nova „Chceme žít s vámi“. 
Zatím nemáme oficiálnì potvrzeno 
pokud se nám podaøí získat pozvání, 
tak opìt vypravíme autobus a dle zájmu  
doplníme individuální dopravou.

Úèast je pomìrnì nároèná (jízda 
autobusem do Prahy, koncert na kterém 
je velký poèet lidí, cesta ve veèerních 
hodinách zpìt). S ohledem na poèet 
vstupenek, možný poèet doprovodu a 
možnosti dopravy si vymiòujeme i 
výbìr úèastníkù. Pøedpokládané 
náklady na dopravu 310,-/os. Pøihlášky 
obratem!

KUŽELKY.  Zaèínáme v Pondìlí 11. 
ledna v 15.30 hod. v kuželkárnì Sokola 
Husovice na Dukelské ulici. Pozor! 
Pøipomínáme, že je nutné mít tenisky se 
svìtlou podrážkou, která nedìlá 
èmouhy a kterou máte jen na sálové 
sporty a nenosíte je venku. (Mohla by 
být v podrážce zrnka písku!) 
Úèastnický poplatek 400,- vybírá paní 
Kuèerová pøed zaèátkem. Je nutné ho 
zaplatit nejpozdìji do 15. února.
KLUB MLÁDEŽE.  Vždy ve ètvrtek 
od 16.00 hod. na sekretariátì 
Helfertova.  Je potøeba si vzít 
pøezùvky! 
CVIÈENÍ.    Probíhá ve støedu 23.záøí 
v tìlocviènì na Sekaninové. Dívky od 
15.00, kluci 16.00. Nutné tenisky s 
podrážkou, která nezanechává 
èmouhy!
RELAXAÈNÍ CVIÈENÍ s prvky 
jógy. Vždy v úterý od 16 hod. na 
sekretariátì Helfertova. Nutné cvièky 
a podložku (napø. karimatku). 
Omezený poèet na 8 úèastníkù. 

Pravidelné èinnosti

www.spmp-brno.cz
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Turistické výšlapy (vedou Boldišovi):
30. ledna, sobota   
Kohoutovice - hájenka - kolem „prasátek“ - Komín. Cca 8 km. 
Sraz nejpozdìji v 9.00  u vchodu do haly Hlavního nádraží.                                   
.
20. února, sobota     
Bystrc - autobusem pod hrad Veveøí- pìšky kolem pøehrady zpìt 

do Bystrce. Sraz nejpozdìji v 8.30 na  zastávce tramvaje è. 1  smìr 
Bystrc u Hlavního nádraží, nebo v 9.15 v Bystrci zastávka ZOO.
     
20. bøezna, sobota    
Vítání jara na Šmelcovnì. Podrobnosti programu a dopravy sdìlíme 
pøihlášeným pozdìji. 

Pøipravujeme
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Letní rehabilitaèní pobyt.
V roce 2010 se uskuteèní rehabilitaèní pobyt v Krkonoších v Malé 
Úpì v hotelu Družba.  Nástup bude v sobotu 24.7. v odpoledních 
hodinách od 15 - 17 hodin. Veèeøe bude v 18 .hodin. Konèit se 
bude v sobotu 7. 8.. V hotelu jsou 2, 3, a 4 lùžkové pokoje, WC a 
sprchy jsou na chodbách. Souèástí areálu je krytý bazén, víøivka, 
sauna a sportovištì. Parkovat se dá v blízkosti hotelu. Pokud se mi 
podaøí sehnat v blízkosti nìjaký jezdecký areál, opìt by byly jízdy 
na koních. 
Cena pobytu je 5.000 Kè na osobu a 14 dní + 200 Kè manipulaèní 
poplatek. V cenì je ubytování a stravování. Protože nevíme, zda 
bude dotace, tak všichni platíme stejnì. Dotovaným osobám by se 
dotaèní pøíspìvek vracel. V cenì není : doprava, používání 
bazénu, sauny, víøivky a jízda na koni. 
Ti, co už poslali pøihlášku, jsou závaznì pøihlášeni, ostatní se 
musí nejpozdìji pøihlásit do 15. února. Všichni potom musí do 15. 
února zaplatit 1.000 Kè zálohu za každou pøihlášenou osobu. 
Celý pobyt musí být uhrazen nejpozdìji do 10. èervna 2010. Také 
èlenský pøíspìvek musí být v únoru uhrazen.
Pøihlášky posílejte na adresu : 
Petr Kuèera, Bøetislavova 15, 643 00  Brno. Pøípadné dotazy na 
telefon: 545 220 213 nebo 605 701 786 ve veèerních hodinách.                        
Petr Kuèera                                                                                

Taneèní, veèerní škola.
V letošním roce bychom chtìli obnovit kurzy tance a 
spoleèenského chování a také veèerní školu. K tomu jsme již 
podnikli urèitá jednání, ale je to obtížné. Prostory, lektoøi, jejich 
zaneprázdnìní i èasové možnosti zájemcù s ohledem na naše 
pravidelné aktivity. Nicménì prosíme  zájemce, aby se pøihlásili 
(pøiložená pøihláška ), abychom vìdìli jaký je zájem.   
                                                                                                                                                   

Tábor 2010.
Hledáme: Staré i nové táborníky !!!
Nabízíme:  
 - 14 dní netradièních zážitkù 
 - Spoustu kamarádù
 - Velkou dobrodružnou hru
 - Využití netradièních dopravních prostøedkù (živých i neživých)
 - Cestování po vodì, po zemi i vzduchem
 - Táborový ruch a èistý horský vzduch
 - A hlavnì obrovskou spoustu zábavy!
 - Rodièùm a opatrovníkùm 14 dní volna
Kdy: od 3. èervence do 17. èervence 2010
Kde: Tábor Jonák, Staré Mìsto pod Králickým Snìžníkem
Za co: 5 800,- + 200,- manipulaèní poplatek (v pøípadì dotace 
bude cena adekvátnì snížena)
Co je tøeba udìlat: Závazné pøihlášky poslat do konce února na 
adresu sekretariátu SPMP Brno (Helfertova 7c, 613 00 Brno). 
Zálohu je tøeba zaplatit do konce února ve výši 2000,-.             
    Tìší se na Vás vaši staøí i noví vedoucí. 

1. kvìtna 2010 Videofestival „ S vámi nás baví svìt“. 

Šesté bienále tohoto festivalu amatérských i profesionálních 
videosnímkù ze života hendikepovaných se bude konat v 
Podìbradech. Do Podìbrad bude z Brna vypraven autobus 
(symbolická cena za dopravu 50,-/os). Na vánoèní besídce se již 
pøihlásilo na festival 25 lidí. Dalších cca 20 míst máme ještì 
volných. Prosíme na pøiložené pøihlášce potvrdit úèast – noví 
zájemci i již døíve pøihlášení. 
  

Zprávy sekretariátu

Adresa:  MìO SPMP Brno, Helfertova 7c, 613 00 Brno. 
E-mail:  info@spmp-brno.cz
Telefon: 545 581 458

Úøední hodiny:  
pondìlí 8.00  – 16.00  (Halm)
úterý 7.30  – 13,30  (Halm;  A. Kuèerová -  hospodáøka)
støeda    7.30  – 13.00  (Halm) 

        odpoledne na pøípadné jednání s úøady
 ètvrtek  7.30 – 13.00  (Halm)
Jiný termín je možné domluvit telefonicky. Za pøípadnou 
nepøítomnost v úøedních hodinách se omlouváme. V tomto 
pøípadì má pracovník jednání mimo sekretariát. Doporuèujeme 
se s ním pøedem spojit. 
Mobil: Halm - 605 424 292; Andìlka Kuèerová - 728 831 594,   

Petr Kuèera – 605 701786  

MÌSTSKÁ KONFERENCE SPMP BRNO.
Na  listopad 2010 je svolána XII. Národní konference SPMP. Do 
poloviny roku budou probíhat okresní a krajské konference. 
Mìstská konference SPMP Brno pravdìpodobnì v polovinì kvìtna. 
Budeme na ní hodnotit ètyøleté období od poslední konference, volit 
nový výbor a delegáty národní konference. Obracíme se i na vás, 
abyste se zamysleli nad souèasným stavem sociálního postavení 
našich postižených a vás opatrovníkù, jakým zpùsobem je vám naše 
Sdružení pøínosné a kam by mìlo smìøovat do budoucnosti.  Velice 
bychom uvítali vaše názory.
Protože nemáme nižší èlánky mìstské organizace, které by volili 
delegáty mìstské konference, pøijmìte prosím toto oslovení jako 
pozvánku k úèasti na mìstské konferenci. 
Prosíme vás o potvrzení vaší úèasti na konferenci již nyní, abychom 
mohli vèas zajistit potøebné prostory.  Program a pøesný termín  
uveøejníme v pøíštím Zpravodaji.
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Z pøíspìvkù našich mladých

Autobusové zájezdy za poznáním.

Termály Laa  an der  Thaya  a støedovìký Hardegg 
(Program a termín 13. bøezna teprve dojednáváme s cestovní 
kanceláøí. Pøípadné zmìny oznámíme pøihlášeným.)
Z Brna vyjedeme v 7:00. Naším prvním výletním cílem bude 
proslavené vinaøské mìsteèko Retz. Zastavíme se na jednom z 
nejhezèích rakouských námìstí, které je tvoøeno kulisou domù v 
barokním a biedermeierovském stylu. Mocný hrad Hardegg, 
majestátnì trùnící vysoko na skále nad øekou Dyjí bude naší další 
zastávkou. Na hradì mùžeme navštívit hradní kapli, letní 
støedovìkou kuchyni a pøedevším unikátní muzeum císaøe 
Maxmiliána mexického (bratra císaøe Františka Josefa 
habsburského), kde najdeme øadu kuriozit spojených s jeho životem 
vèetnì posmrtné masky.
Odpoledne pojedeme do Laa an der Thaya. Bude nás èekat nìkolika 
hodinová relaxace nejnovìjším termálním areálu v Rakousku. 
Velké termální bazény mají teplotu vody 36 oC. Na ploše 60 000 m2 
nabízí jedny z nejmodernìjších termálních areálù odpoèinek, 
uvolnìní a zábavu pro celé rodiny. Mùžeme si zaplavat ve všech 
termálních bazénech, v solném bazénu s podvodní hudbou. Dìti 
objeví dìtský svìt na vodì napø. pohádky, hry, kašpárkové divadlo, 
malování a spoleènì s nimi mùžeme dovádìt na 90 m dlouhém 
tobogánu Fantasia. Do Brna se vrátíme ve veèerních hodinách
CENA: cca 500,- zahrnuje dopravu klimat. autobusem, prùvodce, 
pojištìní.
Cena nezahrnuje vstupné: Hardegg 6,80EUR/os. Laa termál: 4 
hodinový vstup. Cena osobu: dospìlí 14€, dìti do 14 let 9,70 €.  
Vstupenka zahrnuje vstup do bazénù, solný bazén s podvodní 
hudbou, vodní gymnastiku, kino, tobogán, dìtský svìt a animaci, 
solárium: 3,5 €/6 minut, sauna 6,5 €. Doporuèujeme si vzít plavky, 
osušku, župan a gumové pøezùvky. Dìti do 3 let zdarma.

Polsko. Dvoudenní zájezd do Krakova a Wieliczky. 
Pøedbìžný program: odjezd z Brna v ranních hodinách. Po pøíjezdu 
do Krakova prohlídka mìsta a královského hradu. Odpoledne 
odjezd do nedaleké Wieliczky a prohlídka svìtovì proslulých 
solných dolù. Odjezd zpìt do Krakova, kde ubytování v hotelu (2 
lùžkové pokoje). Druhý den ráno snídanì (v cenì ubytování) 
prohlídka mìsta, pøípadné nákupy suvenýrù, odpoledne odjezd do 
Brna.

Cena za dopravu, ubytování se snídaní, prùvodce cca 2.150,- 
Vstupné Wieliczka 330,- bez slevy.
Pøihlášky na pøiložené pøihlášce obratem.
Na nabídku tohoto zájezdu se pøihlásilo  na mikulášské besídce 
pouze 9 lidí. Pokud by se pøihlásilo minimálnì 45, tak bychom 
jednali s CK o termínu pravdìpodobnì na konec záøí, nebo zaèátek 
øíjna. Pokud nebude dostateèný zájem nabídneme jednodenní 
zájezd u nás v ÈR.

Pobyt u moøe 2010– Chorvatsko. 
Opìt nabízíme tradièní pobyt v Drveniku – Makarská riviéra. 
Ubytování 2 a 3 lùžkové pokoje s WC a sprchovým koutem. 
Podstatné pro naše klienty: strava polopenze (jednoduché ale 
velmi chutné jídlo s možností domluvy pøípadné dietní úpravy), 
jídelna   pøímo v pensionu. Vzdálenost oblázkové pláže cca 50m, s 
mírným vstupem do vody. Pláž z velké èásti stínìná borovicemi. 
Procházky kolem moøe klidnou asfaltovou silnièkou s minimálním 
provozem cca 1km do druhého Drveniku s více obchody a 
restauracemi, na druhou stranu trošièku nároènìjší cestou do 
Zaostrogu. Pro zdatnìjší turisty možnosti horských túr do pohoøí 
Biokovo.
Klady Drveníku:  klid, bájeèné koupání, dobrá strava, úžasná 
pøíroda (na jedné stranì moøe, na druhé stranì obrovský horský 
masiv Biokovo) a hlavnì pøíjemní domácí, kteøí si naše dìcka 
oblíbili. Jediný zápor: málo obchodù (vèetnì suvenýrových), v záøí 
chudý veèerní život (pokud tam nemají Eva s Vaškem své 
koncerty).
Naše dobrá kamarádka Lenka Sulasová, majitelka CK Lera nám, 
pro rok 2010, reservovala termín 31.srpen – 14. záøí (11 
pobytových dnù). 
Cena do 7.850,- /os. Zahrnuje: dopravu klimatizovaným 
autobusem s WC, ubytování, polopenzi (snídanì kontinentální, 
veèeøe výbìr z dvou jídel), základní cestovní pojištìní léèebných 
výloh, služby CK (s velkou pravdìpodobností pojede pí. Sulasová 
s námi). 
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1 EURO/den, fakultativní 
výlety.
Pøihlášky nejpozdìji do 16. února. Do konce února zálohu 1.000,-
/os., do 30. dubna 3.000,-, doplatek do 30. èervna.
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Honza Èernohlávek píše:
1. V roce1997 jsem ukonèil školu  potom jsem šel do uèení jako 
elektrikáø a zámeèník a plus zahradník a potom jsem šel v 
roce2003-2004  ke strejdovi Jurovi. Tam jsem dìlal skladníka, 
potom jsem byl doma pak jsem volal do Chomutova strejdovi 
Honzovi ten mì získal práci u koní protože se s šéfem zná, tak 
proto mi tuto práci sehnal po roce 2006-2009 teï jsem tam tøetím 
rokem, jsem tam moc spokojen a se šéfem si moc rozumíme. 
Pomáhám mu opravovat rozbitý výbìh, potom mu pomáhám 
skládat piliny, které pøiveze z Blanska,  pomáhám s obilím, které 
potom odvážím nahoru do horní stáje. Jestli chcete vìdìt jak kùò 
vypadá tak si prohlédnìte na fotce kterou posílám.
Tak vypadá kùò s malým mládìtem. Jestli jste nìkdo na koni  
sedìl tak vìøte tomu, že je to zázrak, proto se øíká že  je nejlepší 
pohled z koòského høbetu. Proto se tímto heslem øídím a je to tak, 
proto se zajímám. Potom se zajímám o kování koní a podkovy.  
2.Klub a zábava
Jsem moc rád, že mùžu chodit do klubu a jezdit na rùzné akce 
jaké jsou tøeba tábor a rùzné spoleèenské odpoledne. Mezi nì 
patøi napøíklad Sokolnice Telnice, Tøebíè, Zlín.
Mezi mé koníèky patøí sbírka drahých kamenù pak hraji na 
bubny, ale nejvíc se zajímám o naše divadlo, kde pùsobím už 
5let. Pøíštì to bude už 5 let co jsem v divadle  Klaunika kde

 

 

mimo jiné také pùsobím jako opravdický novináø. Jsem moc rád, 
že mùžu v tom divadle s vámi  být. Pokud to pùjde dal tak s 
divadlem, tak budu moc jet na rùzná vystoupení napøíklad do 
Jeseníku.
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Tábor - Meziøíèko 1.-15.8.2009
Pro pøipomenutí úèastníkù a hlavnì pro informaci rodièù vybíráme 
ze zprávy hlavní vedoucí tábora Mgr. Hanky Dostálové.
Rehabilitaèního tábora se zúèastnilo celkem 75 táborníkù, 24 
oddílových vedoucích, 2 zdravotnice, hlavní vedoucí a hospodáø. 
Ubytování bylo v chatkách, ve kterých spali vìtšinou po dvou. 
Sociální zaøízení bylo v hlavní budovì a plnì vyhovovalo našim 
potøebám. V hlavní budovì byla velká jídelna. V budovì byla 
zøízena isolace a pokoje pro zdravotnice. Stravování pøipravováno 
v areálu místní kuchynì. Strava kvalitní, nutrièní složení a 
množství plnì vyhovovalo. Vybavení areálu: fotbalové høištì, dvì 
volejbalová høištì, høištì na tenis. Souèástí areálu je rybník, který 
jsme využívali nejen ke koupání, ale i k rùzným soutìžím a 
projížïkám na raftech.
Program: Celotáborová hra nás zavedla do šmoulí vesnièky a 
táborníci se na ètrnáct dnù promìnili ve Šmouly. Svoji fantazii, 
cílevìdomost, vytrvalost, rozumové schopnosti, odpovìdnost, 
hrubou i jemnou motoriku si procvièovali pøi  rùzných hrách, 
úkolech, soutìžích. Velká èást programu byla vìnována 
sportovním hrám, turistice a pobytu v okolním lese kde byly pro 
táborníky pøipraveny rùzné branné hry. Program tábora zpestøil 
pan Moravský – imitátor Dalibora Jandy, který si pøipravil pro 
táborníky pìkný program. Velký úspìch našich táborníkù mìl 
pøíjezd hasièského sboru z Mìøína.. Kromì praktické ukázky 
hašení svezli vìtšinu úèastníkù tábora v hasièském autì se 
zapnutou houkaèkou. Poèasí. Pìkné letní nám plnì umožnilo 
maximální pobyt ve volné pøírodì. Shrnutí: Tábor Meziøíèko 2009 
naplnil beze zbytku  hlavní cíl rehabilitaèního tábora – posílení 
fysických, psychických i sociálních schopností lidí s handicapem. 

1.-12.záøí odpoèívalo 55 úèastníkù  u moøe, opìt v oblíbeném 
Drveniku. O partu osmi  samostatnì jedoucích se vzornì starala 
maminka Katky Prokešové. Poèasí nám opìt pøálo a moøe bylo 
klidné, takže jsme si dosytosti užili koupání. Veèerní procházky 
kolem pobøeží byly kouzelné. 
Pobyt nám zpestøovali zpìváci Eva a Vašek, kteøí poøádají v 
Drveníku pro svùj fanklub podzimní pobyty s vlastním 
programem. A v našich mladých mìli každý druhý veèer vdìèné 
diváky. Bìhem pobytu si zdatnìjší turisté udìlali horskou túru 
podél pohoøí Biokova a vìtšina využila jednodenního výletu lodí 
na Korèulu. O pohodu a bájeènou „dovolenou“ se zasloužili nejen 
všichni úèastníci, ale také šéfová CK Lera, naše kamarádka 
Lenièka Sulasová, která nám celých 12 dnù pomáhala pøipravovat 

program podle momentálních potøeb. A nesmíme zapomenout na 
všechny Košticovy, majitele penzionu. Jezdíme k nim již nìkolik 
let a cítíme se jak u vlastní rodiny. A vìøte nebo nevìøte, pøi 
louèení nám i jim ukápne nejedna slzièka.

Koncem záøí odletìlo nìkolik našich rodin na 12 denní 
dovolenou do Øecka. Také oni byli velmi spokojeni, ale bohužel 
zatím se ve Zpravodaji o své zážitky nikdo nepodìlil.

26. záøí se vydala skupinka 20 turistù na výlet do Josefského 
údolí. Vlakem jsme jeli do Adamava a pak pìšky podél 
Køtinského potoka k technické památce Stará Hu�. V muzeu 
železáøství jsme si prohlédli expozici zpracovávání železné rudy. 
Od pøíjemného pana prùvodce jsme se dovìdìli i mnoho 
zajímavého nejen o exponátech, ale i o vývoji zpracovávání 
železa v místních hutích. Podívali jsme se do rekonstruované 
døevouhelné pece (10m vysoké). Po krátkém odpoèinku  jsme 
pokraèovali k další atraktivní zastávce, jeskyni Býèí skála. 
Jeskynì není bìžnì pøístupná pro veøejnost, ale náš pan Blatný 
nám domluvil prohlídku alespoò vstupní èásti. Za doprovodu 
dvou jeskyòáøù a s trochou strachu jsme vešli do útrob hory a jen 
tušili obrovskou prostoru kolem nás. Bohužel není v jeskyni 
elektrické osvìtlení, tak jsme vidìli pouze malou èást, jen tam 
kam dosvítily bateriové svítilny speleologù. Ti nám však øekli 
mnoho zajímavého o osídlení jeskynì pravìkými obyvateli i 
pokraèujícím výzkumu a objevování dalších prostor za vstupní 
jeskyní. Protože speleologické práce stále probíhají, tak jeskynì 
není otevøená pro veøejnost. Na prostranství pøed jeskyní jsme si 
mohli pod nenápadným dohledem ochranáøù udìlat na ohništi 
malý táboráèek na opeèení buøtù. Sice nám to trochu déle trvalo 
(pøece jen nejsme indiáni) než jsme našli trochu suché trávy a 
tøísek, ale nakonec se zdaøilo. Patøiènì posilnìni jsme se vydali na 
další pochod. Polovina na zpáteèní cestu a èást si udìlala ještì 
malou odboèku k jeskyni Kostelík. U Kostelíku právì probíhal 
svatební obøad v pøírodì, tak jsme mìli i další pìkný zážitek. 
Cesta zpìt byla trochu pomalejší, protože nìkteøí již poci�ovali 
únavu a šli co noha nohu mine. Až u prvních domù Adamova 
všichni zrychlili vidinou blízké hospùdky. V ní jsme doplnili 
tekutiny, krátce si odpoèinuli  a už spìchali na vlak domù do Brna. 
Tam jsme dojeli unavení, ale plní dojmù. Bylo to moc príma s 
bezva partou.  
Toto ponìkud delší vzpomínání pøijmìte i jako pozvání na naše 
budoucí výlety a vycházky.     
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Katka Prokešová píše:
Ahoj, zdravím všechny klubáky i neklubáky, prostì všechny. Teï 
napíši nìco o letošním táboøe, který se konal od 2. do 15. 8. 2009 na 
Mlýnkách nedaleko Strážnice. Tento tábor poøádalo sdružení z 
Hodonína a na jejich tábory už jezdím delší dobu. Letošní tábor se 
nesl v indiánském stylu.
Bylo 5 oddílù. 1. Sovy, 2. Medvìdi, 3. Tygøi, 4. Králíci, 5. Želvy. 
Každé ráno se konal nástup v indiánském obleèení, pak snídanì a 
také rozcvièka na kterou jsem zapomnìla. Také jsme mìli 
indiánskou poštu a Šamana. S letošním táborem jsme prožili pìkný 
výlet  po Ba�ovì kanále, a to i s prùvodkyní, která nám krásnì a 
pouènì vyprávìla o všem i o vzniku Ba�ova kanálu.
Také k nám dorazil pan Petr Bende ze skupinou Grajcar. Krásnì 
nám hráli a zpívali. Povídali si s námi. A to bez nároku na honoráø. 
Ale od Hodonína a kyjovákù dostali na památku rùzné dárky. Na 
tábor za námi také pøijeli rodièe Hanky Pivodové, kteøí nám též 
krásnì zpívali. Jako každoroènì se konala Stezka odvahy, hry a 
rùzné sporty. Na tábor pøijel i letecký modeláø, který nám pøedvedl 
své modely pøi letu, odpovìdìl na rùzné 

všeteèné otázky mládeže i dospìlých. Také se ukázala teta 
Gábinka s mládìtem Argem, protože starý Argo odešel do psího 
nebíèka. Na letošním táboøe se mnou, Markem, Zbyškem a 
ostatními byl i Jarek Burian a jak se mu vše líbilo a� napíše sám.
Teï se tìšíme na tábor v roce. Bude to na novém místì v novém 
porstøedí a to ve Vizovicích.
Pozn. redakce. Katce dìkujeme za pìkný pøíspìvek o táboøe SPMP 
Hodonín. Jsme pøesvìdèeni, že i tábory SPMP Brno mají své 
kouzlo a tak bychom uvítali pøíspìvky úèastníkù tábora v 
Mezeøíèku. 

Napsala nám i maminka Moniky Bohdálkové.
Monika se zúèastnila v kvìtnu v Pardubicích „Abilympiády 2009“ 
pro postižené. Monika se zúèastnila v disciplínì vyšívání a 
keramika. 
Abilympiáda byla vzornì pøipravená a pro soutìžící i diváky velmi 
pøínosná. Ukázala, že i lidé s handicapem dokážou vytvoøit krásná 
díla. Tøeba by se ve sdružení našli i další šikovní, kteøí by se v roce  
2010 mohli Abilympiády v Pardubicích zúèastnit.

Malá ohlédnutí
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Jméno: ….............................................................                 mail:      ….............................................. 

Datum Akce Kolik osob  Pøihlásit do  Zaplatit do Poznámka

23.1.2010 Ples Støelice   ihned  i telefonem

14.2.2010 Kino „Žabák a princezna ihned Na místì

13.3.2010 Rakousko Laa - termál ihned oznámíme  pøihlášeným

27.3.2010 Taneèní zábava - Musilka ihned Do 10.3.

10.4.2010 Ples Tøebíè ihned Do 25.3.

20.4.2010 TV Nova  Praha - koncert ihned Do 1.4.

30.1.2010 Vycházka Kohoutovice

20.2.2010 Vycházka Veveøí

20.3.2010 Vycházka Šmelcovna

pondìlí Kuželky ihned

úterý Cvièení - jóga ihned

støeda Tìlocvik ihned

ètvrtek Klub ihned

1.kvìtna Videofestival Podìbrady ihned

asi záøí Polsko Krakov - Wieliczka ihned

31.8.- 14.9. Chorvatsko, Drveník Do 15. 2.

Mám zájem o taneèní

                    Mám zájem o veèerní školu

3. - 17. 7. Pøihlašuji se na tábor Jonák 
3.-17. èervence

Do 19. 2.

kvìten Mám zájem se zúèastnit 
mìstské konference

ihned
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Olomouc 9.–10.øíjna 2009 Konference k 40. výroèí 
SPMP ÈR. 
V roce 2009 oslavila Spoleènost pro podporu lidí s 
mentálním postižením v Èeské republice, o.s. 40. výroèí 
od svého založení. Stalo se tak 6.9.1969 v Olomouci a 
bylo symbolické, že konference k tomuto výroèí se 
konala právì v tomto mìstì.  Konference pøipomnìla 
nejen dlouholetou èinnost našeho obèanského sdružení, 
ale zamìøila se na souèasné postavení lidí s mentálním 
postižením a jejich rodiny ve spoleènosti. Mottem 
konference bylo: OD POMOCI K PODPOØE - OD 
PÉÈE K SAMOSTATNOSTI.  Toto motto bylo i 
nosným tématem všech odborných pøednášek i 
vystoupení nìkolika rodièù.  Souèástí byly i  workshopy 
kde si na praktických pøíkladech a v diskusi  mohli 
úèastníci ovìøovat své zkušenosti. 
Konference se zúèastnilo skoro 200 lidí (z Brna 8) a øada 
význaèných osobností (napø.  ministr pro lidská práva 
Michael Kocáb;  MUDr, Jan Jaøab èlen kabinetu 
evropského komisaøe pro zamìstnanost, sociální vìci a 
rovné pøíležitosti; David Towell, øeditel Centre for 
Inclusive Feteres, Londýn).      
T é m a t a  p ø e d n á š e k  n a j d e t e  n a   w w w.  
spmpcr.cz/cs/vyroci–spmp. U nìkterých pøednášek je i 
prezentace (struèné heslo, které pøednášející podrobnìji 
rozvíjí.).
K jednotlivým tématùm bychom se chtìli na stránkách 
Zpravodaje vracet, po pøípadì zaøadit do programu naší 
výroèní konference.  

31. øíjna jsme odjeli autobusem i vlastní dopravou do 
Hodonína na Spoleèenské odpoledne.  kde jsme se 
opìt po roce sešli s kamarády  z Hodonína, Zlína, Brna, 
Kyjova a mnoha dalších míst. 
(Z Brna nás bylo 70).  Setkali se i rodièe, z nichž nìkteøí 
se za tìch více jak 20 let konání Spoleèenských 
odpolední stali pøátelé. U bezvadné hudby, tance, 
programu i dobrého obèerstvení ubìhlo odpoledne jako 
voda. Škoda, že nám ty š�astné a radostné chvíle tak 
rychle ubíhají. 
V 18 hodin jsme se zaèali louèit (nìkteøí se slzièkami), 
ale na rozlouèenou jsme si øekli: “za rok ve Zlínì ahoj“. 
Dìkujeme SPMP Hodonín za  krásné odpoledne.

V listopadu jsme mìli plánované divadlo a to Snìhurku 
a sedm trpaslíkù. Bohužel Snìhurku nehráli a tak jsme 
nabídli našim divadelním fandùm operetu Cikánský 
baron. Trochu s obavou, protože jsme na tuto operetu 
vidìli již loni na jaøe. I pøesto pøišlo skoro 100 našich 
lidièek.  A všichni byli nadmíru spokojeni.    

Na 2. prosince jsme dostali pozvání od SPMP Tøebíè na 
jejich benefièní koncert „Hvìzdy svítí všem“.Mìli 
jsme trochu obavy  jestli bude dostatek zájemcù, aby 
bylo možné vypravit autobus. Našlo se jich však 
dostatek a nikdo z nich nelitoval, že v pøedvánoèním 

èase odjel na nìkolik hodin a ve všední den mimo Brno. 
V programu koncertu vystoupili nevidomí zpìváci a 
umìlci  na vozíècích z Múzické školy Ostrava, dìvèata 
a chlapci z tøebíèských stacionáøù, Street Dance -
taneèní soubor, pantomima Brno, studenti z tøebíèských 
støedních škol, zpìvaèka Michaela Nosková a zpìváci 
Sámer Issa, Martin Maxa a další vzácní hosté. 

8. prosince jsme dostali 22 vstupenek na tradièní 
ADVENTNÍ KONCERT PRO KOCIÁNKU. Jako 
každoroènì to byl i pro nás krásný zážitek a pøíjemný 
vstup do pøedvánoèní nálady.

Tu samozøejmì umocnila i naše Vánoèní besídka, 
kterou jsme mìli 12. prosince na Musilce. Již od 12 
hodin zaèalo nìkolik našich rodièù a dobrovolníkù 
chystat dárkové balíèky, technické zázemí (stoly, 
pokladnu, šatnu, jevištì, restauraci). Již krátce po 13 
hodinì pøicházeli první úèastníci a do zaèátku ve 14 hod
byl sál skoro plný. K tanci i poslechu nám celé 
odpoledne hráli manželé Skalníkovi z Bošovic, kteøí 
také pøipravili kouzelnické vystoupení i rùzné soutìže. 
Program doplnil  pantomimickým vystoupením  Jirka 
Prieznitz („skøítek“ divadla Strana mírného pokroku 
….) se svým synkem. Tøi hodiny ubìhly jako voda a 
více než 200 pøítomných netrpìlivì oèekávalo pøíchod 
Mikuláše se svým doprovodem. To víte, že pøišli a v 
plném obsazení: Mikuláš, dva andìlé a dokonce i dva 
èerti. Ten jeden byl ještì škvrnì, zato ten dospìlák, ten 
byl pìknì ostrý. Dokonce i nìkteøí naši rarášci se pøed 
ním mìli na pozoru. Mikuláš však uznal, že všichni byli 
celý rok hodní a že si dáreèek zaslouží, dal tedy pøíkaz:  
„ noste a rozdávejte dárky !“. Dárky byly bìhem hodiny 
rozdány, Mikuláš a andìlé se rozlouèili, èert naposledy 
zachrastil øetìzem a my jsme se pomalu zaèali louèit s 
pøáním pìkných svátkù a všeho nejlepšího do nového 
roku 2010. 

Pro nìkolik desítek rodin však sváteèní chvilka s SPMP 
ještì v roce 2009 nekonèila. Využili totiž nabídky 
(skoro na poslední chvíli) na divadelní pøedstavení 
Snìhurka a sedm trpaslíkù. V prosinci se totiž hrála 
po dlouhé dobì a to jen dva dny a my jsme sehnali 
vstupenky na 27.12. Takže ten den si 112 našich èlenù 
prodloužilo sváteèní atmosféru.   

Samozøejmì bìhem záøí až do poloviny prosince také 
pokraèovaly pravidelné aktivity – kuželky, cvièení, 
klub, tréningy atletiky. 

Také naše úøadovna na Helfertovì ulici byla ve stálém 
provozu a dispozici vám èlenùm, vám mladým i mnoha 
jiným, kteøí hledají radu, po pøípadì pomoc. 
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Za finanèní a hmotnou podporu v roce 2009 srdeènì dìkujeme tìmto významným dárcùm a donátorùm.

Ministerstvu zdravotnictví.
Statutárnímu mìstu Brnu - MMB - odboru školství, mládeže a tìlovýchovy.   
Mìstské èásti Brno – Židenice.

Firmám:
Èeskomoravský cement, a.s. nástupnická organizace Mokrá;  AQ electornic, s.r.o.  ing. Radek Kocián; 
Jiøí Mrkvica - HIRUNDO R – podnikatel v oboru  chlazení a klimatizace; R.S. AQUATECH CZ,s.r.o.; 
RIB stavební software s.r.o. ing. Libor Švejda; TrikoTisk, s.r.o.; 
Miroslav Gunther - Polytechnika, spol. s r.o.; Grafické studio www.erigo.cz; 
Bytové družstvo nájemníkù, Orlí 1; 

zamìstnanci CPÚ OD Tesco  Brno;
Ing. Jaromír Øíha – Brno; Ing. Zdenìk Macek - Brno;   
Ing. Ladislav Brožek – Brno; Klub rodièù  ELPIS;  
paní Eva Èernochová; pan Vladimír Bican; 

Naše podìkování smìøuje k mnoha èlenùm našeho sdružení a sympatizujícím spoluobèanùm, kteøí pøispìli finanèním 
darem i osobní pomocí.

a všichni èlenové SPMP, kteøí zaplatili vyšší než základní èlenské pøíspìvky.

Redakèní rada: J. Blatný, K. Tošner, A. Kuèerová  Zodpovídá: František Halm
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o. Sazba: grafické studio erigo

Konèíme rekapitulaci posledních tøí mìsícù v roce 2009. 
Celý rok budeme hodnotit v pøíštím Zpravodaji. Vìøíme, 
že i ten následující rok bude stejnì bohatý na spoleèné 
prožívání zajímavých akcí SPMP a že ty pravidelné 

budou ku prospìchu zdravíèka vašich dìtí i vás milí 
opatrovníci. O to se budeme snažit nejen my 
organizátoøi, ale vìøíme, že nám pomùžete i Vy 
uživatelé.
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Informace, zajímavosti a postøehy

Hledáme:

komunikativní, pohodové vedoucí na tábor 
SPMP pro rok 2010. 
Požadujeme vìk minimálnì 18 let,
profesionální pøístup a chu� si užít spolu s 
táborníky nefalšovaného dobrodružství.
 
Pro bližší informace pište na:  
spmpbrno@seznam.cz. 

Upozornìní pro absolventy nepovinných devátých 
tøíd z let 1960 a 1961
Lidem narozeným v letech 1945 a 1946, kteøí 
absolvovali nepovinnou devátou tøídu základní školy v 
letech 1960 nebo 1961, nebyl tento rok automaticky 
zapoèítán do doby pøípravy na povolání a tedy i do doby 
„odpracovaných” let pro výpoèet dùchodu. Nikde se 
totiž neevidovali žáci, kteøí tuto devátou tøídu 
absolvovali.  Podle vyjádøení ministerstva školství to 
však bylo studium nad rámec tehdejší povinné školní 
docházky a spadá do kategorie studia na støední škole. 
Stejné stanovisko zastává i ÈSSZ a absolventi tìchto 
devátých tøíd by mìli navštívit pøíslušné pracovištì 
ÈSSZ a uplatnit žádost o zapoèítání tohoto roku do 
poètu let pro výpoèet dùchodu. Samozøejmì musí tuto 
skuteènost doložit vysvìdèením z deváté tøídy.
Na základì žádosti pak ÈSSZ provede pøepoèet výše 
dùchodu. Dùchod se tak zvýší o zpravidla 1,5 procenta 
výpoètového základu, z nìhož byl vymìøen. Toto 
zvýšení se vyplácí až za tøi roky zpìtnì.    



Milí přátelé, kamarádi. 
 
Omlouváme se, že tento Zpravodaj dostáváte později než je zvykem. Příprava některých akcí si však vyžádala více času, než 
jsme předpokládali. Přesto jsme se snažili některé změny aktuálně oznámit telefonem, nebo poštou.  Ne vždy se podařilo.
 
Přátelé, znovu připomínáme. Pečlivě si přečtěte všechny zprávy a informace a co nejdříve po doručení Zpravodaje se na akce 
o které máte zájem přihlaste. Nenechávejte to jen na svých  „dětech“ a společně se poraďte o termínech.  Změny počtů  nám 
někdy dělají velký problém s rozpočtem akce (nevytížená doprava, objednané vstupenky a pod.)

Velice bychom uvítali i vaše názory, zkušenosti, dojmy z našich akcí a činností a návrhy na zpestření činnosti.

KVĚTEN
BYL PRVNÍ MÁJ, BYL LÁSKY ČAS... 
Tak začíná krásná báseň Karla Hynka 
Máchy. A my dodáváme, že už po šesté 
je  první květnový den zasvěcen i biená-
le Videofestivalu „S vámi nás baví svět“, 
Přehlídka amatérských i profesionálních 
videosnímků ze života lidí se zdravotním 
postižením. V letošním roce se bienále 
Videofestivalu konalo v Poděbradech. 
                           
25.května     
Výroční konference Městské organizace 
SPMP Brno a Krajské organizace SPMP 
Jihomoravského kraje  se koná  v MK klu-
bu na Vlhké ul. Začátek v 16,00 hod. Více 
v další části Zpravodaje.

ČERVEN     
4.června       
18.00 – 22.00. 
Noc snů v Zoo Brno. Večerní prohlídka, 
posezení s programem v amfi teátru u žiraf. 
Přihlášky obratem. Do 28.5. musíme nahlá-
sit počet.

25.června       
Historická tramvaj, exkurze. Projížďka 
historickou tramvají, exkurze do vozovny 
v Pisárkách. 

Trasa: vozovna Medlánky – vozovna Pisár-
ky (exkurze) – zpět Medlánky. 
Termín  v sobotu  25 června. Přihlášky již 
nyní. Max.100 míst!!  
Účastnický poplatek 80,- /osoba                     

ČERVENEC
3.-17.7.         
Letní tábor SPMP Brno. Na 14 denní let-
ní tábor u   Starého Města pod Kralickým 
Sněžníkem  je  přihlášeno 80 táborníků. 
Většina z táborníků i z 25 vedoucích tábor 
Jonák  zná z předcházejících  pobytů a veli-
ce se již těší na pobyt.  
                  
od 27.7. do 7.8.         
Rehabilitační pobyt v Krkonoších, Malá 
Úpa. Podrobné informace byly ve Zpravo-
daji 1/2010.  
Kapacita je již naplněna..

ZÁŘÍ 
Chorvatsko – Drveník ( 31.září – 11. srpna). 
Pobyt máme naplněn.
POZOR!!! Na druhou polovinu září při-
pravujeme jednodenní autobusový zájezd 
za poznáním.
Zatím nemáme vybraný objekt ani termín. 
Pokud se spolehnete, že vybereme dobře, 
tak prosíme o přihlášku.

Turistické výšlapy:
(vedou Boldišovi)

KVĚTEN
15.5.
ALEXANDROVA ROZHLEDNA. Sraz 
nejpozději v 8.30 před  Hlavním nádražím V 
9.00 odjíždíme vlakem do Adamova. Odtud 
po zelené značce na rozhlednu, pak dále do 
Babic. Odtud se vrátíme po žluté zpět do 
Adamova a vlakem (cca v 16.40) zpět do 
Brna. Chůze asi 11 km. Pozor, jízdné si hra-
dí každý sám.                                    .

ČERVEN
2.6.
POHÁDKA MÁJE. Sraz v 8.45 před 
Hlavním nádražím. Dále tramvají č.8 do 
Bohunic a pak pokračujeme autobusem do 
Ostrovačic. Odtud pěšky po červené značce 
přes Podkomorskou myslivnu, Helenčimu 
a Ríšovu studánku do Bystrce. Zpět MHD. 
Chůze cca  12 km.
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Co jsme připravili na květen – září 2010
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první květnový den zasvěcen i bienále 
Videofestivalu „S vámi nás baví svět“, 
Přehlídka amatérských i profesionálních 
videosnímků ze života lidí se zdravotním 
postižením. V letošním roce se bienále 
Videofestivalu konalo v Poděbradech. 
                           
25. května     
Výroční konference Městské organizace 
SPMP Brno a Krajské organizace SPMP 
Jihomoravského kraje  se koná  v MK 
klubu na Vlhké ul. Začátek v 16,00 hod. 
Více v další části Zpravodaje.

ČERVEN     
Historická tramvaj, vozovna Pisárky. 
Projížďka historickou tramvají, exkurze do 
vozovny v Pisárkách. Trasa: střed města 
(Moravské nám) – Pisárky a zpět. Akce je v 
jednání s Dopravním podnikem. Termín  
pravděpodobně v sobotu 19. nebo 25 
června. Přihlášky již nyní. Max.100 míst!!                      

ČERVENEC
3.-17.7.         
Letní tábor SPMP Brno. Na 14 denní letní 
tábor u   Sterého Města pod Kralickým 
Sněžníkem  je přihlášeno 75 táborníků. 
Většina z táborníků i z 25 vedoucích tábor 

ČERVEN                                   
2.6.
POHÁDKA MÁJE. Sraz  v 8.45 před 
Hlavním nádražím. Dále tramvají č.8 do 
Bohunic a pak pokračujeme autobusem do 
Ostrovačic. Odtud pěšky po červené značce 
přes Podkomorskou myslivnu, Helenčimu 
a Ríšovu studánku do Bystrce. Zpět MHD. 
Chůze cca  12 km.

Pravidelné aktivity:
Kuželky – POZOR – končíme 26. dubna. 
Od začátku května budou probíhat v 
kuželně (cca 2 měsíce) stavební práce. Po 
prázdninách začínáme 16.září. 
Cvičení - relaxační s prvky jógy. Vždy v 
úterý 16.00 – 17.00 na sekretariátě 
Helfertova. Nutné cvičky a podložku 
nejlépe kalimatku. Omezený počet na 8 
cvičenců.
Tělocvik – středa. Končíme 16.června.
Klub mládeže – Ukončíme 1.července. Od 
poloviny července ( po příjezdu z tábora) 
klub dle domluvy.
        

Jonák již zná z předcházejících pobytů a 
velice se již těší na pobyt.  
                  
od 27.7. do 7.8.       
Rehabilitační pobyt v Krkonoších, Malá 
Úpa. Podrobné informace byly ve 
Zpravodaji 1/2010. Kapacita je již 
naplněnana.. 

ZÁŔÍ           
Chorvatsko – Drveník ( 31.září – 11. srpna). 
Pobyt máme naplněn. Na druhou polovinu 
září připravujeme jednodenní autobusový 
zájezd za poznáním. Zatím nemáme pevně 
vybraný objekt ani termín. Pokud se 
spolehnete, že vybereme dobře, tak 
prosíme o přihlášku.

Tur istické výšlapy:
(vedou Boldišovi)

KVĚTEN
15.5. 
ALEXANDROVA ROZHLADNA. Sraz 
nejpozději v 8.30 před  Hlavním nádražím 
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zpět do Adamova a vlakem (cca v 16.40) 
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jízdné si hradí každý sám. 
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Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás v posledních 
několika měsících opustili:

Naši členové:
Pan prof. Josef Musil, pan Bohuslav Roubec, slečna Andrea 
Mikulášková, pan Vlastimil Musil, pan Karel Horák,

OZNÁMENÍ

2/2010

(Oznamujeme 20, 30, 40, 50 a od 60 každoroční výročí.) 

Kolaříková Eva,  Jaroš Karel, Dančák Antonín, Rybníček Zdeněk, 
Baťka Jiří, Badin Jan,Bohdálková Monika, Křivanová Hana, Okáč 
Martin, Vejmělka David, Škorovog Tomáš, Tobermann Aleš, 

Hrušecký Luděk,  Kocman Lukáš, Krasňan Pavel, Musil Radan, 
Wünsch Martin, Pličková Sáša, Zbožínek Ivo, Čermák Vlastimil 
Svoboda Petr, Mikulová Katka, Pachl Ondřej, Rada Jiří,  Husička 
Dan,  Provazník Karel, Havlík Jan, Pálka Petr, Paseková Alice, 
Klimešová  Jana, Odrážková Marcela

Naši př íznivci:
paní Mgr.Světlanka Vítková ze ZOO Brno.  

Věnujte jim Vaše vzpomínky. 

www.spmp-brno.cz

Za finanční a hmotnou podporu v roce 2008 srdečně děkujeme

Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu kultury.
Statutárnímu městu Brnu.  Primátorovi města Brna panu Romanu Onderkovi.
MMB - odboru školství.   Městské části Brno – Židenice.

Českomoravský cement, a.s.;  Polytechnika, spol.s.r.o.; AQ-ELEKTRONIX  ing. Radek Kocián; 
HIRUNDO R – podnikatel v oboru  chlazení a klimatizace; R.S. AQUATECH CZ,s.r.o.; 
TESCO STORES  ČR , a.s., CPÚ Brno; RIB stavební software s.r.o. ing. Libor Švejda; 
Grafické studio www.er igo.cz; Fa. SCHMOLZ-BICKRNBACH s.r.o.; 
Manželé Grossovi – Hustopeče;  Ing. Jaromír Říha – Brno;  
Ing. Ladislav Brožek – Brno;  manželé Mackovi – Brno; ELPIS – Klub rodičů;  
Zemědělské a obchodní družstvo, sady Starý Lískovec. 

Naše poděkování směřuje k mnoha členům našeho sdružení a sympatizujícím

Redakční rada: J. Blatný, H. Kučerová, A. Kučerová  Zodpovídá: František Halm
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o. 



www.spmp-brno.cz

Od posledních výročních  konferencí již uběhly čtyři roky. Stanovy 
SPMP ČR, které jsou  závazným dokumentem naší organizace, 
ukládají konání okresních, krajských a celostátní konference jednou 
za čtyři roky. Konference mimo hodnocení čtyřletého období volí i 
nový výbor, revizní komisi a delegáty celorepublikové konference. 
Je tedy velmi závažnou událostí v životě SPMP. Letošní  konference 
by však neměla být pouze formálním naplněním stanov, ale mohli 
bychom hodnotit i spoustu závažných opatření v sociální oblasti, 
které se v posledních létech dotýkají našich rodin (zákon o 

sociálních službách, standardy, příspěvky na soc. služby, 
zaměstnávání postižených). Velice bychom uvítali Vaši aktivní 
účast na výroční konferenci a hlavně na diskuzi o problémech, 
které se vás dotýkají. 
Konference se koná 25. května v KM klubu na Vlhké ulici v Brně. 
Jednání zahájíme v 16.oo. Presentace 15,30. Členům, kteří již 
potvrdili svou účast (na základě oznámení ve Zpravodaji 1), 
posíláme delegační lístek, ostatní zájemci o účast prosíme o 
přihlášku obratem.

K ZAMYŠLENÍ

Inkluze

Republikový sekretariát SPMP ČR pořádal v Brně ve dnech 23.a 
24.4.2010 seminář s názvem "Inkluzivní vzdělávání dětí s 
mentálním postižením". Camille Latimiére, ředitelka sekretariátu 
mne požádala o pomoc s přípravou semináře. V podstatě šlo jen o to, 
abych se stala prodlouženou rukou a pomohla kolegům v Praze se 
zařizováním technických záležitostí jako je shánění hotelu apod.

Na začátku března jsem se pustila do práce, udělala co bylo v mých 
silách a už koncem měsíce se seminář začal pěkně "rýsovat". S 
dobrým pocitem jsem se tedy vydala na schůzi našeho místního 
výboru SPMP připravena kolegy poinformovat o tom co se chystá. 
A na schůzi se ukázalo, že je zde potřeba něco vysvětlit, možná i 
obhájit. Sesypaly se na mne dotazy, některé i rozzlobené, co to 
vlastně ta inkluze je ? A jak se liší od integrace? A co je vlastně 
integrace? Trochu mne to zarazilo. Camille, dnešní ředitelku 
sekretariátu, znám z bruselské kanceláře Inclusion Europe. Když 
ona tam nastupovala jako čerstvá praktikantka já jsem po 2 letech 
kancelář opouštěla a šla si užívat mateřské "dovolené". V Bruselu 
by nikoho nenapadlo se zeptat co že ta inkluze vlastně je. Je to samá 
inkluze sem inkluze tam. A můžu říct, že tam používají i horší slova! 
A nepřeložitelnější! Co si počneme s mainstreamingem nebo 
steakholdry, to fakt nevím. 

Jenomže kolegové z brněnského výboru SPMP měli pravdu a ptali 
se správě. Integrace nebo inkluze je opravdu těžko definovatelný 
pojem. Znamená něco jiného v Bruselu, v Praze v Brně, něco jiného 
v Etiopii. Něco jiného znamená pro starší generaci rodičů, něco 
jiného pro Camille a něco jiného pro mě. Tak jsem se rozhodla, že si 
dám práci s tím , abych to pro sebe a pro Vás (nejen ty, co se mne 
ptali na schůzi výboru) trochu projasnila.
Tak jsem se nejdříve podívala do slovníků cizích slov a tam jsem 
našla, že:

Integrace je:
- sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek 
- začlenění, zapojení
Inkluze je: 
- uzavření, uzávěr, zahrnutí (do něčeho)
- cizí látka v určitém prostředí

V souvislosti s postižením nebo vzděláváním slovník cizích slov 
tato slova nevysvětluje. Dalo by se z toho ale usoudit, že integrativní 
nebo inkluzivní vzdělávání je takové vzdělávání které lidi s 
postižením začleňuje, zahrnuje a zapojuje do běžného vzdělávání. 
Rozdíl mezi inkluzí a integrací osob s postižením z toho zřejmý 
není. A tak jsem pátrala a přemýšlela dál a na webových stránkách 
Společnosti pro rannou péči jsem narazila na odkaz na publikaci 

ICEVI a inkluzivní vzdělávání v Evropě od Petera Rodney - 
Jensena. Jen pro pořádek, ICEVI je Mezinárodní rada pro 
vzdělávání osob s postižením zraku a ten pán je psycholog z 
Dánska a její člen. V této publikaci jsem nakonec našla definice s 
kterýma se můžu ztotožnit a které se mi zdají dostatečně jasné. 

Tak tedy: 
Integrace je převážně realizována jako fyzická přítomnost žáka s 
postižením v nezměněném běžném vzdělávacím systému. (Čili, 
zde už necituji, když dítě s mentálním postižením chodí do běžné 
základní školy)

Inkluzívní vzdělávání je proces, kterým se žák s postižením 
zároveň stává součástí sociálního života svých vrstevníků; to se 
podaří jedině tehdy, jsou-li změnou pedagogické praxe zohledněny 
jeho potřeby.

Peter Rodney-Jansen dále píše:" ...je třeba uvést, že inkluzívní 
vzdělávání není věcí fyzické integrace. Pouhým zařazením do třídy 
se žák nestává automaticky součástí společenského života 
vrstevnické skupiny. Zavádění inkluzívního vzdělávání je 
celkovou kulturně vzdělávací proměnou, zahrnující všechny 
úrovně školského systému: způsob uvažování učitelů, 
pedagogickou praxi, teorii učení i pohled na podstatu lidské 
bytosti. Inkluzívní vzdělávání je svým způsobem náročnější a 
“odvážnější” než vzdělávání ve speciální škole. Inkluzívní 
vzdělávání si žádá speciálně pedagogické znalosti i dovednosti 
týkající se asistivní technologie; kromě toho tento druh vzdělávání 
vyžaduje velké schopnosti v oblasti vyučovacích postupů. 
Inkluzívní vzdělávání se nesmí omezovat pouze na období školní 
docházky a studia, ale musí být nahlíženo z celoživotní 
perspektivy. Je-li člověk po ukončení školní docházky vyloučen z 
dalšího vzdělávání dospělých, z pracovního a společenského 
života, nejednalo se o skutečnou inkluzi."

Tak to bychom měli! Inkluze jako životní styl lidí s postižením! V 
podstatě jde o to, aby lidé s postižením a jejich rodiny měli stejný 
život a šance jako ostatní. Zní to jednoduše, ale většina z nás ví, že 
zvládnout žít stejný život jako mají lidé bez postižení a jejich 
rodiny zní krásně, ale není to vůbec snadné. Ve společnosti je tolik 
předsudků, lenosti, nekompetentnosti ...a dalo by se psát 
donekonečna. Jestli ale nejde o to co nejvíce se tomu ideálu 
přiblížit, usilovně pracovat na zlepšení životních podmínek lidí s 
postižením a jejich rodin? A to je nepochybně úkol pro celou 
společnost a běh na dlouhou trať. Určitě nejde o to, aby jedinec 
zvládl všechno a nikdo si nemyslí, že jeden seminář převrátí svět. 
Je to na nás všech. A je také na nás jestli k tomu budeme přistupovat 
s optimismem a otevřeným srdcem a víc než hledat limity a 
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překážky se snažit udělat co je v našich silách.

Tak teď už snad jen zbývá odpovědět si na pár záludných otázek. 
Jako například:
Je tohle ten "lepší život" který pro naše lidi s postižením chceme? 
Má inkluze své hranice, je vhodná pro děti s těžkým mentálním 
nebo kombinovaným postižením?

Jakou roli v procesu inkluze hrají rodiče a rodičovské organizace, 
jaký je jejich (nebo spíš NÁŠ?) úkol?
A napadla by mne spousta dalších. A vás jistě taky. Diskuze by to 
byla dlouhá a mám takový pocit, že bychom ji přesto měli zahájit i 
v souvislosti s uvažování o dalším směřování SPMP.
  

Vážení přátelé,

obracím se na Vás v poněkud zvláštní záležitosti. V září loňského 
roku došlo v zákoně o odpadech k úpravě, která osvobozuje osoby 
se zdravotním postižením od placení eko daně při převodu osobního 
auta z jednoho majitele na druhého. Týká se to těch vozidel, která 
nesplňují emisní normu Euro 1, a to při prvním převodu auta mezi 
majiteli. Bohužel jsme v poslední době byli konfrontováni se 
skutečností, že řada držitelů průkazu ZTP dělá prostředníka při 
prodeji starých aut. Nechá nejprve auto převést na sebe a vzápětí je 
auto převedeno na skutečného kupce. Tím kupující nemusí eko daň 
platit. Osoba se zdravotním postižením inkasuje za tento fiktivní 
prodej jeden nebo dva tisíce korun. V této věci Vás odkazuji na 
článek „ Nešťastná novela“  v časopise Svět motorů č. 16/2010. 
Považuji takový postup lidí se zdravotním postižením za velmi 
špatný. Poškozujeme tím vnímání veřejnosti celé komunity lidí se 
zdravotním postižením. 

Prosím Vás, pokud se o takovém případu dozvíte, abyste se snažili 
vysvětlit těmto lidem, že jejich postup je v rozporu se zákonem a 
pokud to udělají vícekrát, že mohou být i právně postižitelní. Pokud 
totiž osoba zprostředkovává takovýmto způsobem více aut, měla by 
mít na to živnostenské oprávnění a samozřejmě platit daň z příjmu z 
této činnosti. 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste ve vlastním zájmu 
neohrožovali sebe těmito podivnými praktikami a zároveň, abyste 
neohrožovali ani komunitu lidí se zdravotním postižením. Tím, že 
budeme zneužívat tuto možnost, dojde k tomu, že zákonodárci toto 
zvýhodnění držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P zruší.

Přeji Vám všechno dobré.
                                                                                      

 

Pokud v 18. létech dostane 
postižený invalidní důchod, nahlaste zdravotní pojišťovně u které 
je pojištěn, zda chodí dále do školy (prodloužená šk. docházka, 
praktická škola), nebo zůstává doma (třeba i v péči denního, 
týdenního zařízení).  Do 18 let je dítě nezaopatřené a zdravotní 
pojištění za něho platí stát. Po 18 roku jsou „státními pojištěnci“ 
mladí lidé, kteří dále studují a  mimo jiného i mladí invalidní 
důchodci. Pokud změnu nenahlásíte mají zdravotní pojišťovny 
zato, že je plátcem zdravotního pojištění pojištěnec. Pokud on, 
nebo jeho zaměstnavatel pojištění neplatí, může nastat  nedoplatek 
na zdravotním postižení.

Na tento problém nás upozornila paní Andělka Kučerová. 
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- V neděli jsme byli v našem oblíbeném kině Lucerna na 
Bylo nás 90 a přesto, že to byla 

animovaná pohádka, bavili se malí i dospěláci.               .

- V sobotu odjelo 40 účastníků 
Letos se  nám nikdo z účastníků do zpravodaje nenapsal. 

Naši redaktoři však zjistili, že počasí sice nebylo ideální (sníh i déšť, 
slunečno i zataženo), ale šéf pobytu Péťa Kučera a jeho pomocníci 
dokázali připravit super program do každého počasí. Výborná byla 
opět kuchyně a péče pana a paní domácí.

- odjelo brzo ráno 67 natěšených účastníků do Rakouska 
do   Netěšili jsme se nadarmo, 
protože koupání v teplé vodě se spoustou různých vodních atrakcí 
osvěžilo na těle i na duši. Byla to pohoda. Po čtyřech hodinách 
strávených v „tropech“ nás sice překvapila zima a studený vítr 
venku, ale vytopený autobus s příjemným panem řidičem a príma 
průvodcem nás přepravil k malému obchodnímu centru, kde jsme si 
mohli nakoupit. Z LAA jsme pokračovali do městečka Retz. Prošli 
jsme městem s velmi pěkným náměstím a navštívili nádherně 
zdobenou barokní kapli. V informačním centru jsme se pak 
rozhodovali co dál. Byla domluvena návštěva podzemního 
labyrintu vinných sklepů, ale protože trasa prohlídky byla poměrně 
náročná tak se někteří této prohlídky vzdali a šli si projít městečko. 
Bohužel  však zima a studený vítr je brzo zahnaly z procházky  do 
místních restaurací na teplý čaj, nebo grog.. Skupina  42 odvážlivců 
se vypravila do podzemí. Více jak hodinová prohlídka nás 

seznámila s historii pěstování vinné révy a staletou tradicí výroby 
vína v Retzu. Protože nás doprovázeli dvě zkušené průvodkyně tak 
jsme v rozsáhlém labyrintu nezabloudili, nikdo se neztratil, takže 
jsme to mohli oslavit ochutnávkou vinného moštu i vína v místní 
vinotéce. (Pro klid vaší duše, té ochutnávky bylo tak slabé deci). Z 
milého městečka Retzu jsme odjížděli sice unaveni, ale obohaceni 
spoustou zážitků. Upřímně děkujeme CK Travel 2002 za vstřícnost 
a perfektní přípravu programu. 

- Na začátečníky i pokročilé, 
přišlo kolem 100 tanečníků. Nebylo to tolik 

jako na tradičních jarních diskotékách, ale potěšilo nás, že za 
vynikajícího hudebního doprovodu pana Habnara se roztančili i 
naši tatínci a mamky. Profesionální tance nám na úvod předvedly 
super tanečnice, které požádal o zpestření našeho setkání náš 
kamarád Viktor Janč. Místní restaurace nám nabídla dostatek 
pitíčka, řízek byl také dobrý a tak ke spokojenosti nic nechybělo. 
Určitě si taneční zábavu, nebo dokonce ples zopakujeme. 

-  byla opět zasvěcena II. 
ročník turnaje proběhl v kuželkárně Sokola Husovice. Zúčastnilo 
se 8 družstev  (5 závodníků + 2 asistenti). Z SPMP 5 družstev, po 1 
z Effety, Srdíčka a Střelic. Bohužel nemohli přijet kamarádi z 
Blanska. Závody měly dobrou úroveň  a mnoho závodníků se díky 
celoročnímu tréningu velice zlepšilo. K dobrým výkonům jistě 
přispěly i výborné obložené bagety od sponzorů 

Barbora Uhlířová (uhliri@volny.cz)

Václav Krása, předseda NRZP

Upozornění rodičům mladších dětí.

filmu „Žabák a princezna“
14. února

14. února na tradiční zimní pobyt na
Seninku.

13.března
termálních lázní v LAA an der Thaya.

Sobota 17.dubna turnaji v kuželkách.

diskotéku pro mladé i starší, v sobotu
27. března na Musilce

PrÁVní okénko

MaLé oHLéDnUtí
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- Na  odjelo z Brna 37 „ tanečníků a 
milovníků dobré zábavy“. Třebíčáci nás opět překvapili bohatým 
programem, výtečnou organizací, dobrým řízkem, bohatou 
tombolou a  .. už nevím co ještě chválit. Bylo to prostě super. 

- A samozřejmě vrcholem jarního programu SPMP Brno byl 
20 dubna v Praze. Letošního 

jubilejního ročníku se zúčastnilo skoro 7.000 lidí. Mezi nimi i naše 
výprava 60 brňáků. Program byl opět velkolepý a více jak 2,5 
hodiny to jiskřilo na obou stranách - mezi diváky a „tanečníky“ pod 
pódiem a mezi vystupujícími umělci. Jednoznačně bylo možné 
říct: „Jsme na jedné lodi a rozumíme si“.     
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Spor tovci - reprezentanti

Již několikrát jsme psali o našich sportovcích, kteří se účastní 
různých závodů. Na tyto závody se připravují celoročně pod 
vedením instruktorů, paní Jany Plškové (lyžování) a Petra Kotyzy 
(lehká atletika.)

Paní Jana nám napsala.
Speciální olympiáda Krkonoše 10.-15.1.2010. Stejně jako v 
minulých letech, tak i letos se naši sportovci zúčastnili Zimních 
speciálních her v Horní Malé Úpě ve východních Krkonoších. 
Letošní hry byly výroční dvacátou zimní olympiádou Českého 
hnutí speciálních olympiád. Za Brno se zúčastnilo 8 sportovců. Ve 
sjezdovém lyžování nás reprezentovala Jarmila Válková, Dana 
Robešová a Ondřej Pachl. 

V běžeckém lyžování: Petr Konečný a Tomáš Cebák (50m a 100m) 
Miroslav Daněk (500m a 1km), Michal Bednář a Marek Koudelka 
(1km a 3km). Celý týden nás provázelo pravé horské počasí, od 
sluníčka po mlhu a mráz. Přesto nám to neubralo na chutí do 
závodění a již nyní se těšíme a pilně připravujeme na další ročník 
závodů

Para snow tour 2010
Na tuto sportovně společenskou akci jsme byli pozváni společností 
PARA consulting s.r.o. Ve dnech 28. -30.3 2010   do Velkých 
Karlovic. Nešlo zde o výkony, ale o seznámení se s aplikovanou 
pohybovou aktivitou. To znamená zábava, pohyb, odpočinek, 
zážitek.

Původně plánované soutěže na lyžích a sáních se nekonaly, neboť 
počasí se již naladilo jarně a sníh odplaval do nížin.Organizátoři 
však pro nás připravili náhradní program s neméně zajímavými 
disciplínami – běh na 400m, zdolání tratě na chůdách, chytání 
míčků do speciálně upravené pálky, chytání míčků do padáku, 
kreslení křídou, házení na cíl aj.Program doplnila i zajímavá 
vycházka do Pralesa, návštěva muzea, dřevěného kostela a Zvonice 
na Soláni. Večer jsme se bavili při cimbálové muzice, caraoke a 
diskotéce.

Celá akce se vydařila a děkujeme organizátorům za zajímavé 
zážitky. 

Z př íspěvků našich členů

Dovolená v Řecku.
Od 17. do 28. září bylo několik našich rodin na 12 denní dovolené  
na Peloponéském poloostrově v Řecku. Byli jsme ubytovaní ve 
dvou hotelích „Telis“ a Electra“. Měli jsme pěkné pokoje se 
sociálním zařízením a každý pokoj měl balkon s ratanovým 
nábytkem. Některé pokoje měly výhled na moře.

Počasí nám přálo a moře bylo krásně čisté s teplotou až 30°C, 
teplota vzduchu 28°C. Koupali jsme se od rána do večera. Po večeři 
jsme chodili na zmrzlinu, kávičku a také na nákupy suvenýrů na 
památku. Jeden den jsme měli zájezd do druhého největšího města 
Řecka Nauplia. Zde jsme zhlédli  památky, navštívili muzea a také 
nakoupili drobnosti. Spokojeně jsme se vrátili do domů. V Tolu 
jsme denně obdivovali nádherné  oleandry, ibišky, popínavé 
muškáty, které hrály všemi barvami. Rovněž stromy s granátovými 
jablíčky, pomerančovníky a citroníky a jiné krásné rostliny 
vytvářely krásnou pohodu. O naši kulturu (ducha i těla) se vzorně  
starala Lenka Sulasová s kamarádkami. Dík patří i personálu 
hotelů, který nám  vařil chutná jídla.

Nikomu se nic nestalo, tak jsme se osvěženi a plni krásných dojmů 
vrátili v pohodě opět letadlem domů. Takže - Lenko, díky za 
hezkou dovolenou.                                                                                               

Pracuji v kavárně Anděl.
Kavárna Anděl se nachází na Gorkého ulici 34. Připravují se v ní 
různé druhy káv a čajů. Dále se připravují bio čokolády, 
alkoholické a nealkoholické míchané nápoje. Z jídel se připravují 
palačinky ze špaldové mouky, tousty, kuskus, nakládaný hermelín 
a grilované hermelíny. V kavárně se pořádají různé vernisáže, 
výstavy, oslavy narozenin a podobné akce.S několika dalšími 
kamarády máme střídavé služby ve kterých připravujeme 
občerstvení a obsluhujeme hosty. Líbí se mi tu moc dobře. Jsem 
zde moc spokojená.                 

                                                               

BLAHOPŘEJEME
Srdečně blahopřejeme našim milým maminkám a tatínkům k 
významným životním výročím, které již oslavili nebo budou slavit v 
prvním pololetí roku 2010.  Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a 
lásky nejen svých nejbližších.

(Oznamujeme 50, 60,70,75, 80 a od 85 každoroční výročí.)

Filová Lenka, Smékalová Eva, Grossová Svatava, Rotreklová 
Zdena, Mikuláštíková Lenka, Čechová Helena, Žákovský Jiří, 
Hladíková Věra, Mikulová Věra, Páralová Ludmila, Páral Ladislav,  

Kospachová Anna, Remeš Anton, Ing. Herel Petr, Bučková Eva, 
Kučerová Dana ,  Mudr. Muselová Blanka, Tomečková Věra, 
Prchalová Ludmila, Fleková Jana,  Vachek Stanislav, Peřina 
Jaroslav, Provazníková Jiřina, Odrážková Marie, JUDr. Beránek 
Vladimír.

Samozřejmě nezapomínáme ani na naše milé, mladší i starší „děti“. 
I jim k životním výročím přejeme jen to nejlepší,v prvé řadě zdraví, 
pokud mohou i přiměřenou práci a také ať potkávají jen dobré 
kamarády a lidi s pochopením.

ples SPMP Třebíč, 10. dubna

Boleslavovi

Šárka Holoubková

Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás v posledních 
několika měsících opustili:

Naši členové:
Pan prof. Josef Musil, pan Bohuslav Roubec, slečna Andrea 
Mikulášková, pan Vlastimil Musil, pan Karel Horák,

OZNÁMENÍ
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(Oznamujeme 20, 30, 40, 50 a od 60 každoroční výročí.) 

Kolaříková Eva,  Jaroš Karel, Dančák Antonín, Rybníček Zdeněk, 
Baťka Jiří, Badin Jan,Bohdálková Monika, Křivanová Hana, Okáč 
Martin, Vejmělka David, Škorovog Tomáš, Tobermann Aleš, 

Hrušecký Luděk,  Kocman Lukáš, Krasňan Pavel, Musil Radan, 
Wünsch Martin, Pličková Sáša, Zbožínek Ivo, Čermák Vlastimil 
Svoboda Petr, Mikulová Katka, Pachl Ondřej, Rada Jiří,  Husička 
Dan,  Provazník Karel, Havlík Jan, Pálka Petr, Paseková Alice, 
Klimešová  Jana, Odrážková Marcela

Naši př íznivci:
paní Mgr.Světlanka Vítková ze ZOO Brno.  

Věnujte jim Vaše vzpomínky. 

www.spmp-brno.cz

Za finanční a hmotnou podporu v roce 2008 srdečně děkujeme

Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu kultury.
Statutárnímu městu Brnu.  Primátorovi města Brna panu Romanu Onderkovi.
MMB - odboru školství.   Městské části Brno – Židenice.

Českomoravský cement, a.s.;  Polytechnika, spol.s.r.o.; AQ-ELEKTRONIX  ing. Radek Kocián; 
HIRUNDO R – podnikatel v oboru  chlazení a klimatizace; R.S. AQUATECH CZ,s.r.o.; 
TESCO STORES  ČR , a.s., CPÚ Brno; RIB stavební software s.r.o. ing. Libor Švejda; 
Grafické studio www.er igo.cz; Fa. SCHMOLZ-BICKRNBACH s.r.o.; 
Manželé Grossovi – Hustopeče;  Ing. Jaromír Říha – Brno;  
Ing. Ladislav Brožek – Brno;  manželé Mackovi – Brno; ELPIS – Klub rodičů;  
Zemědělské a obchodní družstvo, sady Starý Lískovec. 

Naše poděkování směřuje k mnoha členům našeho sdružení a sympatizujícím

Redakční rada: J. Blatný, H. Kučerová, A. Kučerová  Zodpovídá: František Halm
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o. 

SDRUŽENÍ PRO PODPORU
LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
V ČESKÉ REPUPBLICE, O.S. 

BRNO

MĚSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO
HELFERTOVA 7c, 613 00  BRNO 

tel. +420 545 581 458, ičo: 64326837
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Co jsme připravili na květen – září 2010

KVĚTEN  
BYL PRVNÍ MÁJ, BYL LÁSKY ČAS... 
Tak začíná krásná báseň Karla Hynka 
Máchy. A my dodáváme, že už po šesté je  
první květnový den zasvěcen i bienále 
Videofestivalu „S vámi nás baví svět“, 
Přehlídka amatérských i profesionálních 
videosnímků ze života lidí se zdravotním 
postižením. V letošním roce se bienále 
Videofestivalu konalo v Poděbradech. 
                           
25. května     
Výroční konference Městské organizace 
SPMP Brno a Krajské organizace SPMP 
Jihomoravského kraje  se koná  v MK 
klubu na Vlhké ul. Začátek v 16,00 hod. 
Více v další části Zpravodaje.

ČERVEN     
Historická tramvaj, vozovna Pisárky. 
Projížďka historickou tramvají, exkurze do 
vozovny v Pisárkách. Trasa: střed města 
(Moravské nám) – Pisárky a zpět. Akce je v 
jednání s Dopravním podnikem. Termín  
pravděpodobně v sobotu 19. nebo 25 
června. Přihlášky již nyní. Max.100 míst!!                      

ČERVENEC
3.-17.7.         
Letní tábor SPMP Brno. Na 14 denní letní 
tábor u   Sterého Města pod Kralickým 
Sněžníkem  je přihlášeno 75 táborníků. 
Většina z táborníků i z 25 vedoucích tábor 

ČERVEN                                   
2.6.
POHÁDKA MÁJE. Sraz  v 8.45 před 
Hlavním nádražím. Dále tramvají č.8 do 
Bohunic a pak pokračujeme autobusem do 
Ostrovačic. Odtud pěšky po červené značce 
přes Podkomorskou myslivnu, Helenčimu 
a Ríšovu studánku do Bystrce. Zpět MHD. 
Chůze cca  12 km.

Pravidelné aktivity:
Kuželky – POZOR – končíme 26. dubna. 
Od začátku května budou probíhat v 
kuželně (cca 2 měsíce) stavební práce. Po 
prázdninách začínáme 16.září. 
Cvičení - relaxační s prvky jógy. Vždy v 
úterý 16.00 – 17.00 na sekretariátě 
Helfertova. Nutné cvičky a podložku 
nejlépe kalimatku. Omezený počet na 8 
cvičenců.
Tělocvik – středa. Končíme 16.června.
Klub mládeže – Ukončíme 1.července. Od 
poloviny července ( po příjezdu z tábora) 
klub dle domluvy.
        

Jonák již zná z předcházejících pobytů a 
velice se již těší na pobyt.  
                  
od 27.7. do 7.8.       
Rehabilitační pobyt v Krkonoších, Malá 
Úpa. Podrobné informace byly ve 
Zpravodaji 1/2010. Kapacita je již 
naplněnana.. 

ZÁŔÍ           
Chorvatsko – Drveník ( 31.září – 11. srpna). 
Pobyt máme naplněn. Na druhou polovinu 
září připravujeme jednodenní autobusový 
zájezd za poznáním. Zatím nemáme pevně 
vybraný objekt ani termín. Pokud se 
spolehnete, že vybereme dobře, tak 
prosíme o přihlášku.

Tur istické výšlapy:
(vedou Boldišovi)

KVĚTEN
15.5. 
ALEXANDROVA ROZHLADNA. Sraz 
nejpozději v 8.30 před  Hlavním nádražím 
V 9.00 odjíždíme vlakem do Adamova. 
Odtud po zelené značce na rozhlednu, pak 
dále do Babic. Odtud se vrátíme po žluté 
zpět do Adamova a vlakem (cca v 16.40) 
zpět do Brna. Chůze asi 11 km. Pozor, 
jízdné si hradí každý sám. 

www.spmp-brno.cz

z naŠí PoŠtY

Koncert TV Nova „Chceme žít s  vámi“



Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás v posledních 
několika měsících opustili:

Naši členové:
Pan prof. Josef Musil, pan Bohuslav Roubec, slečna Andrea 
Mikulášková, pan Vlastimil Musil, pan Karel Horák,

OZNÁMENÍ

2/2010

(Oznamujeme 20, 30, 40, 50 a od 60 každoroční výročí.) 

Kolaříková Eva,  Jaroš Karel, Dančák Antonín, Rybníček Zdeněk, 
Baťka Jiří, Badin Jan,Bohdálková Monika, Křivanová Hana, Okáč 
Martin, Vejmělka David, Škorovog Tomáš, Tobermann Aleš, 

Hrušecký Luděk,  Kocman Lukáš, Krasňan Pavel, Musil Radan, 
Wünsch Martin, Pličková Sáša, Zbožínek Ivo, Čermák Vlastimil 
Svoboda Petr, Mikulová Katka, Pachl Ondřej, Rada Jiří,  Husička 
Dan,  Provazník Karel, Havlík Jan, Pálka Petr, Paseková Alice, 
Klimešová  Jana, Odrážková Marcela

Naši př íznivci:
paní Mgr.Světlanka Vítková ze ZOO Brno.  

Věnujte jim Vaše vzpomínky. 

www.spmp-brno.cz

Za finanční a hmotnou podporu v roce 2008 srdečně děkujeme

Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu kultury.
Statutárnímu městu Brnu.  Primátorovi města Brna panu Romanu Onderkovi.
MMB - odboru školství.   Městské části Brno – Židenice.

Českomoravský cement, a.s.;  Polytechnika, spol.s.r.o.; AQ-ELEKTRONIX  ing. Radek Kocián; 
HIRUNDO R – podnikatel v oboru  chlazení a klimatizace; R.S. AQUATECH CZ,s.r.o.; 
TESCO STORES  ČR , a.s., CPÚ Brno; RIB stavební software s.r.o. ing. Libor Švejda; 
Grafické studio www.er igo.cz; Fa. SCHMOLZ-BICKRNBACH s.r.o.; 
Manželé Grossovi – Hustopeče;  Ing. Jaromír Říha – Brno;  
Ing. Ladislav Brožek – Brno;  manželé Mackovi – Brno; ELPIS – Klub rodičů;  
Zemědělské a obchodní družstvo, sady Starý Lískovec. 

Naše poděkování směřuje k mnoha členům našeho sdružení a sympatizujícím

Redakční rada: J. Blatný, H. Kučerová, A. Kučerová  Zodpovídá: František Halm
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o. 

www.spmp-brno.cz

- Na  odjelo z Brna 37 „ tanečníků a 
milovníků dobré zábavy“. Třebíčáci nás opět překvapili bohatým 
programem, výtečnou organizací, dobrým řízkem, bohatou 
tombolou a  .. už nevím co ještě chválit. Bylo to prostě super. 

- A samozřejmě vrcholem jarního programu SPMP Brno byl 
20 dubna v Praze. Letošního 

jubilejního ročníku se zúčastnilo skoro 7.000 lidí. Mezi nimi i naše 
výprava 60 brňáků. Program byl opět velkolepý a více jak 2,5 
hodiny to jiskřilo na obou stranách - mezi diváky a „tanečníky“ pod 
pódiem a mezi vystupujícími umělci. Jednoznačně bylo možné 
říct: „Jsme na jedné lodi a rozumíme si“.     

2/2010

Spor tovci - reprezentanti

Již několikrát jsme psali o našich sportovcích, kteří se účastní 
různých závodů. Na tyto závody se připravují celoročně pod 
vedením instruktorů, paní Jany Plškové (lyžování) a Petra Kotyzy 
(lehká atletika.)

Paní Jana nám napsala.
Speciální olympiáda Krkonoše 10.-15.1.2010. Stejně jako v 
minulých letech, tak i letos se naši sportovci zúčastnili Zimních 
speciálních her v Horní Malé Úpě ve východních Krkonoších. 
Letošní hry byly výroční dvacátou zimní olympiádou Českého 
hnutí speciálních olympiád. Za Brno se zúčastnilo 8 sportovců. Ve 
sjezdovém lyžování nás reprezentovala Jarmila Válková, Dana 
Robešová a Ondřej Pachl. 

V běžeckém lyžování: Petr Konečný a Tomáš Cebák (50m a 100m) 
Miroslav Daněk (500m a 1km), Michal Bednář a Marek Koudelka 
(1km a 3km). Celý týden nás provázelo pravé horské počasí, od 
sluníčka po mlhu a mráz. Přesto nám to neubralo na chutí do 
závodění a již nyní se těšíme a pilně připravujeme na další ročník 
závodů

Para snow tour 2010
Na tuto sportovně společenskou akci jsme byli pozváni společností 
PARA consulting s.r.o. Ve dnech 28. -30.3 2010   do Velkých 
Karlovic. Nešlo zde o výkony, ale o seznámení se s aplikovanou 
pohybovou aktivitou. To znamená zábava, pohyb, odpočinek, 
zážitek.

Původně plánované soutěže na lyžích a sáních se nekonaly, neboť 
počasí se již naladilo jarně a sníh odplaval do nížin.Organizátoři 
však pro nás připravili náhradní program s neméně zajímavými 
disciplínami – běh na 400m, zdolání tratě na chůdách, chytání 
míčků do speciálně upravené pálky, chytání míčků do padáku, 
kreslení křídou, házení na cíl aj.Program doplnila i zajímavá 
vycházka do Pralesa, návštěva muzea, dřevěného kostela a Zvonice 
na Soláni. Večer jsme se bavili při cimbálové muzice, caraoke a 
diskotéce.

Celá akce se vydařila a děkujeme organizátorům za zajímavé 
zážitky. 

Z př íspěvků našich členů

Dovolená v Řecku.
Od 17. do 28. září bylo několik našich rodin na 12 denní dovolené  
na Peloponéském poloostrově v Řecku. Byli jsme ubytovaní ve 
dvou hotelích „Telis“ a Electra“. Měli jsme pěkné pokoje se 
sociálním zařízením a každý pokoj měl balkon s ratanovým 
nábytkem. Některé pokoje měly výhled na moře.

Počasí nám přálo a moře bylo krásně čisté s teplotou až 30°C, 
teplota vzduchu 28°C. Koupali jsme se od rána do večera. Po večeři 
jsme chodili na zmrzlinu, kávičku a také na nákupy suvenýrů na 
památku. Jeden den jsme měli zájezd do druhého největšího města 
Řecka Nauplia. Zde jsme zhlédli  památky, navštívili muzea a také 
nakoupili drobnosti. Spokojeně jsme se vrátili do domů. V Tolu 
jsme denně obdivovali nádherné  oleandry, ibišky, popínavé 
muškáty, které hrály všemi barvami. Rovněž stromy s granátovými 
jablíčky, pomerančovníky a citroníky a jiné krásné rostliny 
vytvářely krásnou pohodu. O naši kulturu (ducha i těla) se vzorně  
starala Lenka Sulasová s kamarádkami. Dík patří i personálu 
hotelů, který nám  vařil chutná jídla.

Nikomu se nic nestalo, tak jsme se osvěženi a plni krásných dojmů 
vrátili v pohodě opět letadlem domů. Takže - Lenko, díky za 
hezkou dovolenou.                                                                                               

Pracuji v kavárně Anděl.
Kavárna Anděl se nachází na Gorkého ulici 34. Připravují se v ní 
různé druhy káv a čajů. Dále se připravují bio čokolády, 
alkoholické a nealkoholické míchané nápoje. Z jídel se připravují 
palačinky ze špaldové mouky, tousty, kuskus, nakládaný hermelín 
a grilované hermelíny. V kavárně se pořádají různé vernisáže, 
výstavy, oslavy narozenin a podobné akce.S několika dalšími 
kamarády máme střídavé služby ve kterých připravujeme 
občerstvení a obsluhujeme hosty. Líbí se mi tu moc dobře. Jsem 
zde moc spokojená.                 

                                                               

BLAHOPŘEJEME
Srdečně blahopřejeme našim milým maminkám a tatínkům k 
významným životním výročím, které již oslavili nebo budou slavit v 
prvním pololetí roku 2010.  Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a 
lásky nejen svých nejbližších.

(Oznamujeme 50, 60,70,75, 80 a od 85 každoroční výročí.)

Filová Lenka, Smékalová Eva, Grossová Svatava, Rotreklová 
Zdena, Mikuláštíková Lenka, Čechová Helena, Žákovský Jiří, 
Hladíková Věra, Mikulová Věra, Páralová Ludmila, Páral Ladislav,  

Kospachová Anna, Remeš Anton, Ing. Herel Petr, Bučková Eva, 
Kučerová Dana ,  Mudr. Muselová Blanka, Tomečková Věra, 
Prchalová Ludmila, Fleková Jana,  Vachek Stanislav, Peřina 
Jaroslav, Provazníková Jiřina, Odrážková Marie, JUDr. Beránek 
Vladimír.

Samozřejmě nezapomínáme ani na naše milé, mladší i starší „děti“. 
I jim k životním výročím přejeme jen to nejlepší,v prvé řadě zdraví, 
pokud mohou i přiměřenou práci a také ať potkávají jen dobré 
kamarády a lidi s pochopením.

Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás v posledních 
několika měsících opustili:

Naši členové:
Pan prof. Josef Musil, pan Bohuslav Roubec, slečna Andrea 
Mikulášková, pan Vlastimil Musil, pan Karel Horák,

OZNÁMENÍ

2/2010

(Oznamujeme 20, 30, 40, 50 a od 60 každoroční výročí.) 

Kolaříková Eva,  Jaroš Karel, Dančák Antonín, Rybníček Zdeněk, 
Baťka Jiří, Badin Jan,Bohdálková Monika, Křivanová Hana, Okáč 
Martin, Vejmělka David, Škorovog Tomáš, Tobermann Aleš, 

Hrušecký Luděk,  Kocman Lukáš, Krasňan Pavel, Musil Radan, 
Wünsch Martin, Pličková Sáša, Zbožínek Ivo, Čermák Vlastimil 
Svoboda Petr, Mikulová Katka, Pachl Ondřej, Rada Jiří,  Husička 
Dan,  Provazník Karel, Havlík Jan, Pálka Petr, Paseková Alice, 
Klimešová  Jana, Odrážková Marcela

Naši př íznivci:
paní Mgr.Světlanka Vítková ze ZOO Brno.  

Věnujte jim Vaše vzpomínky. 

www.spmp-brno.cz

Za finanční a hmotnou podporu v roce 2008 srdečně děkujeme

Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu kultury.
Statutárnímu městu Brnu.  Primátorovi města Brna panu Romanu Onderkovi.
MMB - odboru školství.   Městské části Brno – Židenice.

Českomoravský cement, a.s.;  Polytechnika, spol.s.r.o.; AQ-ELEKTRONIX  ing. Radek Kocián; 
HIRUNDO R – podnikatel v oboru  chlazení a klimatizace; R.S. AQUATECH CZ,s.r.o.; 
TESCO STORES  ČR , a.s., CPÚ Brno; RIB stavební software s.r.o. ing. Libor Švejda; 
Grafické studio www.er igo.cz; Fa. SCHMOLZ-BICKRNBACH s.r.o.; 
Manželé Grossovi – Hustopeče;  Ing. Jaromír Říha – Brno;  
Ing. Ladislav Brožek – Brno;  manželé Mackovi – Brno; ELPIS – Klub rodičů;  
Zemědělské a obchodní družstvo, sady Starý Lískovec. 

Naše poděkování směřuje k mnoha členům našeho sdružení a sympatizujícím

Redakční rada: J. Blatný, H. Kučerová, A. Kučerová  Zodpovídá: František Halm
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o. 
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SDRUŽENÍ PRO PODPORU
LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
V ČESKÉ REPUPBLICE, O.S. 

BRNO

MĚSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO
HELFERTOVA 7c, 613 00  BRNO 

tel. +420 545 581 458, ičo: 64326837
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Co jsme připravili na květen – září 2010

KVĚTEN  
BYL PRVNÍ MÁJ, BYL LÁSKY ČAS... 
Tak začíná krásná báseň Karla Hynka 
Máchy. A my dodáváme, že už po šesté je  
první květnový den zasvěcen i bienále 
Videofestivalu „S vámi nás baví svět“, 
Přehlídka amatérských i profesionálních 
videosnímků ze života lidí se zdravotním 
postižením. V letošním roce se bienále 
Videofestivalu konalo v Poděbradech. 
                           
25. května     
Výroční konference Městské organizace 
SPMP Brno a Krajské organizace SPMP 
Jihomoravského kraje  se koná  v MK 
klubu na Vlhké ul. Začátek v 16,00 hod. 
Více v další části Zpravodaje.

ČERVEN     
Historická tramvaj, vozovna Pisárky. 
Projížďka historickou tramvají, exkurze do 
vozovny v Pisárkách. Trasa: střed města 
(Moravské nám) – Pisárky a zpět. Akce je v 
jednání s Dopravním podnikem. Termín  
pravděpodobně v sobotu 19. nebo 25 
června. Přihlášky již nyní. Max.100 míst!!                      

ČERVENEC
3.-17.7.         
Letní tábor SPMP Brno. Na 14 denní letní 
tábor u   Sterého Města pod Kralickým 
Sněžníkem  je přihlášeno 75 táborníků. 
Většina z táborníků i z 25 vedoucích tábor 

ČERVEN                                   
2.6.
POHÁDKA MÁJE. Sraz  v 8.45 před 
Hlavním nádražím. Dále tramvají č.8 do 
Bohunic a pak pokračujeme autobusem do 
Ostrovačic. Odtud pěšky po červené značce 
přes Podkomorskou myslivnu, Helenčimu 
a Ríšovu studánku do Bystrce. Zpět MHD. 
Chůze cca  12 km.

Pravidelné aktivity:
Kuželky – POZOR – končíme 26. dubna. 
Od začátku května budou probíhat v 
kuželně (cca 2 měsíce) stavební práce. Po 
prázdninách začínáme 16.září. 
Cvičení - relaxační s prvky jógy. Vždy v 
úterý 16.00 – 17.00 na sekretariátě 
Helfertova. Nutné cvičky a podložku 
nejlépe kalimatku. Omezený počet na 8 
cvičenců.
Tělocvik – středa. Končíme 16.června.
Klub mládeže – Ukončíme 1.července. Od 
poloviny července ( po příjezdu z tábora) 
klub dle domluvy.
        

Jonák již zná z předcházejících pobytů a 
velice se již těší na pobyt.  
                  
od 27.7. do 7.8.       
Rehabilitační pobyt v Krkonoších, Malá 
Úpa. Podrobné informace byly ve 
Zpravodaji 1/2010. Kapacita je již 
naplněnana.. 

ZÁŔÍ           
Chorvatsko – Drveník ( 31.září – 11. srpna). 
Pobyt máme naplněn. Na druhou polovinu 
září připravujeme jednodenní autobusový 
zájezd za poznáním. Zatím nemáme pevně 
vybraný objekt ani termín. Pokud se 
spolehnete, že vybereme dobře, tak 
prosíme o přihlášku.

Tur istické výšlapy:
(vedou Boldišovi)

KVĚTEN
15.5. 
ALEXANDROVA ROZHLADNA. Sraz 
nejpozději v 8.30 před  Hlavním nádražím 
V 9.00 odjíždíme vlakem do Adamova. 
Odtud po zelené značce na rozhlednu, pak 
dále do Babic. Odtud se vrátíme po žluté 
zpět do Adamova a vlakem (cca v 16.40) 
zpět do Brna. Chůze asi 11 km. Pozor, 
jízdné si hradí každý sám. 

www.spmp-brno.cz

kUŽeLkY tUrnaj 2010

fotografie cHorVatsko DrVeník 2009
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Jméno:                                                                                                    Příjmení:
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Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás v posledních 
několika měsících opustili:

Naši členové:
Pan prof. Josef Musil, pan Bohuslav Roubec, slečna Andrea 
Mikulášková, pan Vlastimil Musil, pan Karel Horák,

OZNÁMENÍ

2/2010

(Oznamujeme 20, 30, 40, 50 a od 60 každoroční výročí.) 

Kolaříková Eva,  Jaroš Karel, Dančák Antonín, Rybníček Zdeněk, 
Baťka Jiří, Badin Jan,Bohdálková Monika, Křivanová Hana, Okáč 
Martin, Vejmělka David, Škorovog Tomáš, Tobermann Aleš, 

Hrušecký Luděk,  Kocman Lukáš, Krasňan Pavel, Musil Radan, 
Wünsch Martin, Pličková Sáša, Zbožínek Ivo, Čermák Vlastimil 
Svoboda Petr, Mikulová Katka, Pachl Ondřej, Rada Jiří,  Husička 
Dan,  Provazník Karel, Havlík Jan, Pálka Petr, Paseková Alice, 
Klimešová  Jana, Odrážková Marcela

Naši př íznivci:
paní Mgr.Světlanka Vítková ze ZOO Brno.  

Věnujte jim Vaše vzpomínky. 

www.spmp-brno.cz

Za finanční a hmotnou podporu v roce 2008 srdečně děkujeme

Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu kultury.
Statutárnímu městu Brnu.  Primátorovi města Brna panu Romanu Onderkovi.
MMB - odboru školství.   Městské části Brno – Židenice.

Českomoravský cement, a.s.;  Polytechnika, spol.s.r.o.; AQ-ELEKTRONIX  ing. Radek Kocián; 
HIRUNDO R – podnikatel v oboru  chlazení a klimatizace; R.S. AQUATECH CZ,s.r.o.; 
TESCO STORES  ČR , a.s., CPÚ Brno; RIB stavební software s.r.o. ing. Libor Švejda; 
Grafické studio www.er igo.cz; Fa. SCHMOLZ-BICKRNBACH s.r.o.; 
Manželé Grossovi – Hustopeče;  Ing. Jaromír Říha – Brno;  
Ing. Ladislav Brožek – Brno;  manželé Mackovi – Brno; ELPIS – Klub rodičů;  
Zemědělské a obchodní družstvo, sady Starý Lískovec. 

Naše poděkování směřuje k mnoha členům našeho sdružení a sympatizujícím

Redakční rada: J. Blatný, H. Kučerová, A. Kučerová  Zodpovídá: František Halm
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o. 
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Milí pøátelé, kamarádi.  
Konèí nám prázdniny a doba dovolených a vracíme se do všedních dnù. Naše Sdružení nezahálelo ani o 
prázdninách. Uskuteènil se 14 denní letní tábor a také dvoutýdenní rehabilitaèní pobyt. Pøipravovali jsme rovnìž 
program na poslední ètyøi mìsíce letošního roku. Doufáme, že Vám pøinese radost a nové zážitky.
 Znovu však pøipomínáme. Peèlivì si pøeètìte všechny zprávy a informace a co nejdøíve po doruèení Zpravodaje se 
na akce o které máte zájem pøihlaste. Nenechávejte to jen na svých  „dìtech“ a spoleènì se poraïte o termínech. 
Pozdní pøihlášky a pozdì nahlášené zmìny nám dìlají velké potíže. 
 A prosím nezapomeòte, že Zpravodaj má nìkolik stran, nejen nabídku akcí. Velice bychom  uvítali  vaše názory, 
zkušenosti, dojmy z našich akcí a èinností, návrhy na zpestøení èinnosti i na smìøování SPMP do budoucnosti.

Pøipravujeme

Co jsme pøipravili na záøí – prosinec 2010

KLUB MLÁDEŽE.  Vždy ve 
ètvrtek od 16.00 hod. na sekretariátì 
Helfertova. Jsou nutné pøezùvky! 
Jedno klubové setkání v mìsíci 
bude s tetou Riou v místnosti jídelny 
Máj. První klub je 16. záøí v 15,30 u 
bývalého kina Kapitol, Divadelní 
ulice.  
CVIÈENÍ.  Probíhá od støedy 6. 
øíjna v tìlocviènì na Sekaninové. 
Dívky od 15.00, kluci 16.00. 
Nutné tenisky se svìtlou 
podrážkou!
RELAXAÈNÍ CVIÈENÍ s prvky 
jógy. Vždy v úterý od 16 hod. na 
sekretariátì Helfertova. Nutné 
cvièky a podložku (napø. 
karimatku). Omezený poèet 8 
úèastníkù. 
PLAVÁNÍ.
Pøedbìžnì jsou rezervovány dvì 
dráhy v novém 25 metrovém 
bazénu (polovina má hloubku 115 
cm, druhá polovina 150 cm) v 
Øeèkovicích v ulici Družstevní 
(koneèná tram. è. 1). Termín 
ètvrtek od 15 do 16 hodin.
Prosíme èleny o pøihlášku na 
pøiloženém formuláøi do 6. 9., 
abychom mohli termín potvrdit 
nebo zrušit!

Listopad
Divadlo, kino

Prosinec

Pravidelné èinnosti

 
Do divadla bychom chtìli jít na 
hudební komedii ze života študákù a 
kantorù „Škola základ života“ 
Bohužel nemáme ještì program 
Mìstského divadla na listopad, 
takže termín neuvádíme. 
Pokud máte vážný zájem a nebude 
Vám vadit sdìlení termínu až v 
polovinì záøí pøihlaste se na 
pøipojené pøihlášce abychom  mohli 
zajistit vstupenky. 

12. prosinec, nedìle        
Vánoèní besídka. Sejdeme se opìt 
na Musilce. K tanci a poslechu bude 
hrát náš kamarád pan Hebnar, tak se 
máme na co tìšit. Zaèátek ve 14.00 
hod, sál otevøen od 13.30 hod.. 

KUŽELKY.  Zaèínáme v pondìlí 
13. záøí v 15.30 hod. v kuželkárnì 
Sokola Husovice na Dukelské ulici. 
Pøipomínáme, že je nutné mít 
tenisky se svìtlou podrážkou, která 
nedìlá èáry a kterou máte jen na 
sálové sporty. Úèastnický poplatek 
300,- do konce roku.

Záøí

Autobusový výlet za poznáním. 
Navštívíme Svojanov (ranì gotický 
hrad s renesanèními a empírovými
pøístavbami. Dále navštívíme 
m ì s t e è k o  O l e š n i c i  k d e  s i  
prohlédneme expozicí veteránù, 
možná nás  t rochu pos t raš í  
strašidýlka a také se seznámíme s 
v ý r o b o u  m o d r o t i s k ù .                   
Úèastnický poplatek 260,-Kè 
(autobus,vstupné). 
Pøihlášky obratem, zaplacení do 
úterý 7.9.
Odjez bude 18.9. v 7,30.hod od 
Bohémy.

     Øíjen   
9. øíjen, sobota

18. záøí, sobota  

 

Spoleèenské odpoledne. Letos nás 
zvou kamarádi ze Zlína. 
Pozor! Máme rezervováno pouze 50 
míst (1 autobus).  
Akce se koná v Lukovì, zaèíná v 
14.00 hod. a ukonèení v 18 hod. 
Úèastnický poplatek: 100,- vstupné, 
100,- obèerstvení, 150.- doprava. 
Nutné zaplatit do 21.záøí!

www.spmp-brno.cz
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Turistické výšlapy (vedou Boldišovi):
16. 10. 2010 pojedeme do Tišnova kde vyjdeme na 
kopec Kvìtnici, kterou pak obejdeme. Pokud to 
zvládneme, tak se podíváme ještì ke klášteru Porta 
coeli v Pøedklášteøí. Celkem ujdeme asi 6 km. Sraz 
bude v 9:15 pøed nádražím. Vlak odjíždí v 9:55. 
Vrátíme se vlakem mezi 15 a 16 hodinou.

20. 11. 2010 pojedeme do Líšnì a zde pùjdeme 
pohodlnou cestou se jménem Šumbera. Jsou odtud 
pìkné výhledy na Brno. Cesta konèí pod lomem Hády 
o d k u d  s e  v r á t í m e  t r a m v a j í  d o m ù .
Celkem ujdeme asi 7 km. 
Sraz si dáme v 10 hodin pøed nádražím.

11. 12. 2010 si udìláme vycházku z Kohoutovic. Napøed 
se pùjdeme podívat k oboøe na prasátka. Pak pùjdeme 
pìknou cestou kolem kopce Holedná. Celkem ujdeme 
asi 7 km. Sraz si dáme jako obvykle v 10 hodin pøed 
nádražím.

Pokud by nám nepøálo poèasí, zmìníme plánovanou 
cestu nebo vymyslíme náhradní program.

Tìšíme se na spoleènì ušlapané kilometry a krásné 
zážitky.
Když budete chtít vìdìt víc, teta Boldišová vám to poví.  

Pøipravujeme na únor 2011

3/2010

Zimní rehabilitaèní pobyt 2011
  
Zimní rehabilitaèní pobyt mentálnì postižených osob 
s doprovodem se uskuteèní v Senince u Starého 
Mìsta pod Kralickým Snìžníkem. 
Tentokrát se nebude konat v dobì jarních 
prázdnin brnìnského okresu. Bude v termínu od 
soboty 12. 2. 2011 do soboty 19. 2. 2011. 

                                                            

Protože v dobì poøádání pobytu nebudeme vìdìt, zda 
budou nìjaké dotace, je pøedbìžná cena pro dotovanou 
i nedotovanou osobu 2.500 Kè + 100 Kè manipulaèní 
poplatek. V pøípadì že budou dotace, vrátí se 
dotovaným osobám dotaèní pøíspìvek.
Dotované osoby jsou držitelé ZTP/P + doprovod, ZTP, 
TP, i osoba která není držitelem žádné prùkazky, ale 
bude mít lékaøské potvrzení o mentální retardaci. 
Potvrzení o mentální retardaci musí mít i všichni 
dotovaní držitelé prùkazek. Pokud by nìkteré 
maminky se svými ratolestmi chtìly sdílet spoleènì 
pokoj, a� to uvedou v pøihlášce, budou upøednostnìni. 
Pøihlášky zasílejte nejpozdìji do 15. øíjna na adresu:
Petr Kuèera, Bøetislavova 15,  64300 Brno,  nebo na e-
mail: arecukpetr@seznam.cz . 
Pøihláška musí obsahovat : jméno, pøíjmení, datum 
narození, èíslo OP, èíslo prùkazky ZTP/P, ZTP, TP, 
lékaøské potvrzení o mentální retardaci, pøesnou 
adresu, PSÈ, telefonní spojení (pokud je, tak na 
pevnou linku, nebo na mobil).
Petr Kuèera
  

Zprávy sekretariátu

Zvýšení èlenského pøíspìvku
Dovolujeme si Vás upozornit, že výroèní konference 
mìstské organizace schválila od roku 2011 zvýšení 
základního roèního pøíspìvku na 300,- Kè za èlena. 
Èlenové s mentálním postižením èlenský pøíspìvek 
neplatí. Ke zvýšení èlenského pøíspìvku jsme 
pøistoupili na základì zvyšujících se nákladù na 
pronájmy, energie a další nezbytné potøeby pro chod 
organizace. Vìøíme, že toto opatøení pochopíte a 
zùstanete sdružení vìrni.

Dotazník
V dnešním zpravodaji najdete vložený krátký dotazník. 
Vìnujte mu prosím pozornost a pokud Vás zaujme, 
žádáme o jeho vyplnìní a doruèení na uvedenou adresu 
co nejdøíve. 
Údaje uvedené v dotazníku budou sloužit pro zmapování 
problémù našich èlenù a smìrování èinnosti sdružení k 
jejich øešení. 
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Výroèní konference mìstské organizace SPMP Brno konaná 25. 
kvìtna 2010 
          Zpráva o èinnosti organizace za období 2006 – 2010.

Vážení pøátelé, Vážení hosté.
    Dovolte, abych našemu dnešnímu shromáždìní pøedložil zprávu 
o èinnosti mìstské organizace SPMP v Brnì za období 2006 – 2010. 
Toto období bylo pro oblasti v kterých se naše sdružení již pøes 35 let 
angažuje, myslím tím podporu lidí s mentálním postižením a jejich 
rodin, velmi hektické. V roce 2006 nabyl úèinnost zákon 108/2006 
Sb. o sociálních službách. Tento zákon se dotkl velmi výraznì nejen 
poskytovatelù sociálních služeb, ale i všech zdravotnì a sociálnì 
handicapovaných a jejich rodin. Posice naší brnìnské organizace 
SPMP je v souèasném systému sociálních služeb ponìkud složitá. 
Nicménì se nám daøilo i bez podstatné èásti finanèní dotace 
Magistrátu mìsta Brna uskuteènit každoroènì desítky 
rehabilitaèních, poznávacích, spoleèenských i vzdìlávacích akcí. 
Daøí se udržet naši spolkovou místnost na Helfertovì a v ní služby 
sekretariátu.
  Pokusme se tedy zhodnotit  poslední ètyøi roky v životì 
brnìnského sdružení.

Sociální služby a sociální rehabilitace.
   Jak jsem zmínil v úvodu, zákon o sociálních službách  pøinesl i 
organizacím našeho typu, které pracovali pøevážnì na základì 
dobrovolné práce rodièù a sympatizujících laických pomocníkù 
øadu omezení. Samozøejmì souhlasím s tím, že by poskytované 
sociální služby mìli být poskytovány kvalitnì. Zákon to vyžaduje 
ustanovením, že sociální služby mùže poskytovat organizace i 
fyzická osoba, pokud  naplòuje standardy kvality a má registraci 
sociálních služeb. Pokoušeli jsme se sociální služby registrovat, ale 
bylo to natolik složité, že bychom nebyli schopni dìlat nic jiného, 
než shánìt finanèní prostøedky na zaplacení odbornì zpùsobilých 
pracovníkù. Jedním z dùležitých pøedpokladù k registraci je 
odbornost. Nejen zamìstnancù v pøímé péèi (napø. výchovný 
pracovník, vychovatel, pedagog, sanitáø), ale i sociální pracovník a 
u právního poradenství i osoba s právnickým vzdìláním. Jsem však 
pøesvìdèen, že aktivity a náplò našich èinností, ke kterým jsme se po 
mnoha létech dobrali,jsou, by� poskytované laiky, stejnì prospìšné, 
jako služby poskytované dle pravidel vyžadovaných zákonem. 
    Nu a protože jsme nedosáhli na registraci sociálních služeb, 
pøestali jsme dostávat každoroèní dotaci Magistrátu na èinnosti v 
sociální oblasti. Tato dotace nám z velké èásti pomáhala uhradit 
provozní náklady. Toto je  èást zmìny, kterou pøinesl Zákon o 
sociálních službách, naší organizaci. 
    Další, a to velmi podstatnou problematikou s kterou se uživatelé 
sociálních služeb novì setkali, jsou standardy poskytovaných 
služeb, jejich naplòování, úhrady za poskytované služby, smlouvy 
mezi poskytovatelem a pøíjemcem a v neposlední øadì i posuzování 
závislosti na pomoci druhé osoby a z toho vyplývající nárok na 
pøíspìvek na péèi. Je jasné, že jen velmi obtížnì mùžeme vstoupit do 
pøípadných stížností vás opatrovníkù na špatné posouzení 
závislosti, nebo za vaši nespokojenost s výši úhrady za poskytované 
služby. Ale mùžeme iniciovat, po pøípadì i formou petice  podat 
podnìt k nápravì nìkterých køivd, jako napø. skandální výpoèet 
dùchodù pro maminky, které dlouhodobì peèovaly o postižené dítì 
nebo v poslední dobì i snížení vìku postiženého dítìte na možnost 
pøíspìvku na zakoupení auta. Ano, mùžeme, ale chtìlo by to  
spolupráci i od Vás, rodièù. Ne si jen stìžovat mezi sebou, ale popsat 
nám svùj problém písemnì.
       Když už jsem se zmínil o spolupráci mezi vámi rodièi a námi 
organizátory aktivit  sdružení. Mìla by být daleko aktivnìjší i v 
drobnostech. V poslední dobì máme dost potíží k øádné pøípravì 
nìkterých akcí. Napø. ve zpravodaji uveøejníme program s výzvou  

pøihlásit se obratem. Do týdne nám pøijde tøeba 15 pøihlášek a 
pak sem tam nìjaká. Ale ku podivu,  když se blíží akce, tak se 
najednou množí telefony a najdou se i papírové pøihlášky. Velmi 
nám to komplikuje rozpoèet akce a pøípadné objednávky 
dopravy, ubytování, služeb. Velice bychom také uvítali vaše 
námìty na zpestøení èinností a také vaše pøíspìvky do kronik a 
Zpravodaje.

Rehabilitaèní a volnoèasové programy.
    Je tradicí brnìnského sdružení, že své pravidelné i jednorázové 
aktivity pøipravuje pøevážnì pro postižené, kteøí jsou v péèi rodiny. 
Samozøejmì úzce spolupracujeme se zaøízeními, které o lidi s 
mentálním postižením peèují i celoroènì Nicménì jsme 
pøesvìdèeni, že základem té nejlepší péèe o postižené, je jejich 
život v dobøe fungující rodinì.  Z vlastních zkušeností víme, jak je 
výchova a péèe o postižené nároèná a vyèerpávající. Proto se 
snažíme pøi spoleèných aktivitách a setkáních dát smysl a náplò 
života nejen postiženým lidem, ale i jejich rodièùm a 
opatrovníkùm.
    K udržení aktivity, samostatnosti i sociálních a spoleèenských 
dovedností se nám již léta osvìdèují denní aktivity. Proto stále 
udržujeme zažitý rytmus týdne: v pondìlí – taneèní a kuželky, úterý 
veèerní škola (do roku 2009), ve støedu cvièení, ve ètvrtek kuželky 
nebo plavání. V pátek mají trénink naši atleti. Je to zhruba 10 hodin 
smysluplných èinností, které využívá kolem 80 postižených. 
Nìkteøí všechny, nìkteøí si oblíbili jen nìkterou z aktivit. Z 
nìkterých našich pravidelných úèastníkù vyrostli  zdatní 
sportovci, kteøí mají úspìchy na celostátních i zahranièních 
závodech, nìkteré èinnosti pøipravily i nìkolik úspìšných hercù v 
integraèních divadelních aktivitách.     
    Mimo tìchto pravidelných programù jsme pøipravili každoroènì 
nìkolik spoleèných návštìv kulturních poøadù (divadelní a filmová 
pøedstavení, koncerty), výšlapy a autobusové zájezdy za 
poznáním, turistické výlety, spoleèenská setkání pøi hudbì a tanci i 
týdenní a ètrnácti denní rehabilitaèní pobyty v tuzemsku a 
zahranièí. Tato spoleèná setkání dávají nejen možnost obohacení 
urèitým poznáním, ale hlavnì pocit, že nìkam patøíme a jsme v 
daném okamžiku obklopeni chápajícími a vstøícnými pøáteli. 
      Pøínosem spoleèného pøekonávání problémù jsou i naše setkání 
s rodinami a pøáteli se sesterských organizací SPMP i dalších. 
Nejlepší pøíležitost bývá na pravidelných taneèních setkáních v 
Tøebíèi, a Spoleèenských odpoledních, které støídavì poøádá Brno,  
Hodonín, Zlín a Tøebíè. Pravidelnì se úèastníme Videofestivalu 
soutìžním snímkem. Letos dostal  snímek „Koulelo se koulelo“ o 
I. turnaji SPMP Brno v kuželkách 2009, ocenìní na bienále 
videofestivalu v Podìbradech.. 
    Jednou ze stìžejních aktivit jsou zdravotnì rehabilitaèní pobyty 
(v tuzemsku i zahranièí) a letní tábory. Pobytù v tuzemsku se 
každoroènì úèastní kolem 50 rodin  s postiženými dìtmi a táborù 
více jak 100 postižených. Na rehabilitaèní pobyty a tábory èerpáme 
dotace min. zdravotnictví. Každoroènì také pøipravujeme ve 
spolupráci s CK zahranièní týdenní pobyt u moøe. Tento pobyt je 
bez dotace.     
    Dovolte, abych se zmínil o našich aktivních sportovcích a 
divadelnících, kteøí výbornì reprezentují brnìnské sdružení. O 
sportovcích to je již delší dobu známé. Atleti ( Bednáø, Burda, 
Kleinovi, Koudelka, Pachl, Matoušek) pod vedením trenéra 
Kotyzy vozí plno medailí jak z domácích, tak i mezinárodních 
závodù speciálních olympiád. V uplynulém období byly úspìšní 
lyžaøi Marika Válková a Ondra Pachl z Brna (trenér paní Plšková) 
na Zimní olympiádì v Alabamì a velmi úspìšný byl také brnìnský 
plavec Petr Kospach na Speciální olympiádì v Šanghaji.
Bohužel od roku 2008 se èásteènì omezila aktivita našich 
divadelních kroužkù. Od roku 2008 nedostáváme dotaci 
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ministerstva kultury a také nezájem a nemoc nìkolika „hercù“ 
narušila projekt Strany mírného pokroku. Pøesto se odehrálo i v roce 
2009 5 pøedstavení a uskuteènilo se nìkolik divadelních 
soustøedìní. V souèasné dobì pøipravuje soubor nové pøedstavení s 
andìlskou tematikou.
 
Poradenství. Øíkejme mu radìji informaèní služba. 
     Informaèní službu a poradenství poskytujeme na Helfertové. 
Tam je možné v klidu projednat problém a spoleènì nacházet 
strategii jednání s úøadem, po pøípadì osobní pomoc. Je potìšitelné, 
že této možnosti naši èlenové i postižení využívají. Pokud sami 
nemáme øešení, snažíme se získat informace, nebo   zprostøedkovat 
kontakty na odborné poradenství. 
     Na naši adresu se velmi èasto obrací i jinak postižení lidé a 
senioøi, kteøí potøebují nejen informaci, ale hledají i pomoc. 
Obracejí se na nás i rùzné instituce. Nìkolik studentù speciální 
pedagogiky a sociálních studií èerpalo u nás podklady pro své 
disertaèní práce.
      Další oblastí ve které se snažíme poradit a pomoci jsou  pøípady, 
kdy je potøeba postiženého umístit do nìjakého zaøízení. Do 
denních pobytù, nebo do trvalé celoroèní péèe. Do celoroèní péèe v 
ÚSP sociální péèe to je vždy velké dilema. Jak pro rodièe, tak  i pro 
nás, protože vìtšinou máme k rodinám našich èlenù i citový vztah. 
Nìkdy však není jiného východiska a tak hledáme to nejvhodnìjší 
zaøízení. A tìší nás, když po èase pøijde rodiè a øekne. „Je to dobré, 
syn, dcera  si už zvykli, v ústavu mají kamarády a jsou spokojeni“. 
Velmi pøínosné je podporované bydlení, které jako první v Brnì 
otevøela  a provozuje brnìnská Charita. Tam našlo svùj nový domov 
i nìkolik dìtí našich èlenù. Rovnìž v Domovì Srdíèko v Táboøe, a v 
nedávné dobì i na Schodové je nìkolik míst pro podporované 
bydlení mentálnì postižených v menších komunitách.
    Velkým problémem je, kam umístit postiženého v pøípadì krizové 
situace. Napø. nezbytná hospitalizace jediného opatrovníka, 
vìtšinou rodièe. Pomáháme v kontaktech na nìkteré zaøízení nebo 
bývalé ÚSP, ale vìtšinou nemají volná lùžka a pøijetí i na 
pøechodnou dobu vyžaduje spoustu úøedních úkonù, které trvají 
nìkolik dnù, nìkdy i týdnù. Dvì krizová lùžka má Nojmánek 
(bývalé zaøízení na Neumannové v Øeèkovicích), V poslední dobì 
se podaøilo krizové umístnìní i v domovì pro seniory.
   Hodnì se zamìøujeme na problémy spojené s pøípadným 
zamìstnáváním nìkterých našich postižených. V posledních  létech 
se podaøilo umístit nìkolik  mladých mužù i žen. Pøevážnì do 
Brnìnské Drutìvy, ale i do chránìné dílny p. Staòka. Ve snaze o 
uplatòování našich postižených nám výraznì pomohlo zapojení do 
projektù,  podporovaných EU, ve kterých jsme spolupracovali s 
øadou zaøízení a institucí.
        S pomocí pracovníkù kanceláøe Inclusion Europe v Praze, kteøí 
jsou i èásteèným pracovním úvazkem zainteresovaní na èinnostech 
SPMP,  jsme pøipravili dva odborné semináøe. Koncem roku 2008 
„Víkend pro rodièe peèující o èlovìka s mentálním postižením“a 
letos v dubnu semináø o Inclusivním vzdìláváni. Oba semináøe se 
setkaly s velkým ohlasem u úèastníkù.
    V poradenství jsem se zmiòoval o našem sekretariátì. Možná, že 
se nìkteøí ptáte, co že ten tzv. sekretariát každý den dìlá?  Bìžnou 
administrativu, vyøizování pošty, telefonické i písemné žádosti a 
porady, osobní návštìvy. Domlouvání jednotlivých akcí i 
pravidelných aktivit, vedení seznamù zájemcù a úèastníkù a pro nì 
potøebné informace. Výbìry úè. poplatkù, kontaktování a jednání s 
provozovateli atd. 
Do pøípravy nìkterých aktivit se z velké èásti zapojují jejich 
vedoucí, napø. pobyty, tábory.  Jednou z nejdùležitìjších prací pro 
organizaci je shánìní finanèních prostøedkù, zpracování žádostí o 
dotace, jejich èerpání a správné vyúètování a dobrá spolupráce s 
orgány státní a mìstské správy.

 Spolupráce s institucemi a zaøízeními.
     V této oblasti  musím zmínit spolupráci se Statutárním mìstem 
Brnem. I pøes to, že od odboru soc. péèe MMB nedostáváme 
dotaci, udržujeme stále dobré kontakty. Aktivnì jsme se zapojili do 
Komunitního plánování sociálních služeb v Brnì v pracovní 
skupinì pro mentálnì a kombinovanì postižené. S nìkterými 
úèastníky z této skupiny spolupracujeme již øadu let, ale seznámili 
a navázali jsme kontakty i s øadou novì vzniklých poskytovatelù 
soc. Služeb. Velmi dobøe jsme pøijímáni u odboru školství a 
každoroènì dostáváme menší dotaci na volnoèasové a sportovní 
aktivity.
   Na všechny mìstské èásti posíláme pravidelnì Zpravodaje, takže  
sociální odbory MÈ jsou informovány. Bohužel se informace o 
existenci Sdružení nìjak výraznì pøes mìstské èásti nedostávají k 
obèanùm. Nicménì od  MÈ Židenice, dostáváme finanèní 
pøíspìvek  na poznávací zájezdy.
     Naše úèast v projektu EQUAL  2003 – 2005 se zúroèila v roce 
2006 v aktivní úèasti na projektu Aktivizaèní a vzdìlávací 
centrum. Projekt, který umožòuje støednì tìžce zdravotnì 
postiženým mladým lidem doplnit si dovednosti v jednoduchých 
pracovních èinnostech i zopakování školních a sociálních 
dovedností, byl zahájen v bøeznu 2006. Nosným øešitelem 
projektu byl ÚSP Kociánka. Zkušenosti z projektu AVC vedly k 
zøízení Sociálnì terapeutických dílen na Kociánce.  
    Sdružení samozøejmì spolupracuje v Brnì se všemi zaøízeními, 
školami i organizacemi, které o mentálnì postižené lidi peèují, 
nebo se o problematiku zajímají. 
        
 Èlenská základna, práce výboru, finance.
    Bohužel, musíme konstatovat, že èlenská základna mírnì klesá. 
Pøicházejí sice noví èlenové, ale daleko více jich z dùvodù stáøí, 
zhoršení zdravotního stavu, umístnìní svého dítìte do celoroèních 
zaøízení, dlouholetým neplacením èlenských pøíspìvkù, ale 
bohužel i úmrtím, èlenství ruší.
   Nyní máme  750 èlenù z toho 320 postižených. I pøes menší 
úbytek èlenù, jsme stále jednou z nejvìtších obèanských sdružení 
v Brnì a nejvìtší v SPMP. Troufám si øíct, že nejen poètem èlenù, 
ale i rozsahem aktivit, které pro osoby s mentálním postižením a 
jejich rodiny,  pøipravujeme. Zvládnutí desítek, možná i  stovek 
aktivit, které jsme v uplynulých ètyøech létech  pøipravili, by 
nebylo možné bez  práce celého výboru i mnoha dalších obìtavých 
pomocníkù. Ve výboru organizace pracovalo 11 funkcionáøù. 

Pøi hodnocení uplynulého období konstatujeme, že organizace 
SPMP v Brnì udržela i pøes zvyšující se náklady všechny své 
osvìdèené èinnosti, aktivnì se zapojila  do nových projektù a 
udržela vyrovnaný rozpoèet.   
   Každoroènì pøipravila a uskuteènila skoro 1500 hodin 
výchovných, volnoèasových, rehabilitaèních a spoleèenských 
aktivit, minimálnì 60 pobytových dnù na ozdravných pobytech a 
táborech. Každoroènì se naší èinnosti aktivnì zúèastnilo více jak 
3000 postižených i jejich rodinných pøíslušníkù.
    Pøes všechna pozitiva této zprávy o èinnosti SPMP Brno je ještì 
øada vìcí, které nás tíží a èekají na øešení. I když se podaøilo zmìnit 
øadu zákonù v sociální oblasti, jsou nová pravidla èasto  pro 
mentálnì postižené nevýhodné, a poskytované služby  mnohdy 
znaènì zatìžující ekonomické možnosti postiženého. V podstatì 
chybí, a to nejen v Brnì, další moderní zaøízení, které by 
poskytovalo komplexní služby tìžce, nebo starým mentálnì 
postiženým. Chybí více možností pro umístnìní postiženého na 
pøechodnou dobu ve vhodném zaøízení v pøípadì krizové situace. 
Umístnìní v psychiatrické léèebnì je pro mnohé krokem zpìt. Jen 
velmi pomalu se rozvíjí chránìné nebo podporované bydlení lidí s 
mentálním postižením. Zatím ho v Brnì zajiš�ují v omezené míøe 
pouze neziskové organizace. I když se podaøilo  sehnat  
zamìstnání pro nìkolik našich postižených, stále je mizivé 
množství nových, vstøícných zamìstnavatelù. 
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K èemu bychom mìli upøít pozornost v pøíštím období
r zachovat a rozšiøovat pravidelné i nepravidelné 

aktivity s kterými máme dlouholeté zkušenosti a které jsou 
pøínosem našim postiženým i jejich rodinám
r udržet spolupráci se Statutárním mìstem Brnem, 

aktivnìji se zapojit do práce v Krajském výboru SPMP a 
posílit pozici brnìnského sdružení na krajském úøadì
r udržovat vyrovnaný rozpoèet mìstské organizace

r zapojit více èlenù do aktivní práce ve sdružení  

r   rozšiøovat spolupráci s institucemi, školami, 

zaøízeními a nestátními organizacemi
r       usilovat o rozšíøení pracovních uplatnìní MP

r   pøipravit program celoživotního vzdìlávání MP 

nejen v základních školních znalostech, ale i v sociálních 
dovednostech a právním povìdomí           
r       zamìøit se více na vzdìlávání rodièù a opatrovníkù 

formou pøednášek a semináøù       
r usilovat o možnost vhodného umístnìní postiženého 

v pøípadì krizové situace 
r usilovat i o zlepšení pøístupu a vìtší vstøícnosti v 

jednání úøedníkù a zdravotnického personálu k lidem s 
mentálním postižením pøi vyšetøení i hospitalizaci
         

Závìrem  zprávy o èinnosti dovolte, abych upøímnì 
podìkoval všem èlenùm  výboru za ètyøletou obìtavou  práci. 
Abych podìkoval všem instruktorùm a vedoucím zájmových 
i rehabilitaèních èinností. Podìkoval organizátorùm a 
vedoucím pobytù, letního tábora, poznávacích zájezdù, 
turistických výletù. Podìkoval i našim mladým 
spolupracovníkùm za spolupráci na letním táboøe i pøi 
besídkách a spoleèenských akcích. Srdeèné díky všem 
ostatním, kteøí vìtší, èi menší mìrou pomáhali pøi našich  
aktivitách.

Náš srdeèný dík smìøuje také Ministerstvu 
zdravotnictví a Ministerstvu kultury a Statutárnímu mìstu 
Brnu, kteøí nám  poskytly v uplynulém období 2006 -2010 
dotace. Rovnìž tak i podnikatelským subjektùm i 
soukromým dárcùm  za sponzorské dary, a také všem  
èlenùm sdružení, kteøí mimo èlenské pøíspìvky darovali i 
další finanèní dary.
František Halm, pøedseda MìO SPMP Brno

Pøíspìvek Petra Kuèery
Vážení hosté, vážené dámy a pánové.

Pøi hodnocení uplynulého ètyøletého volebního 
období Vás nebudu unavovat žádnými èísly o poètu pobytù, 
táborù, víkendových pobytù, zájezdù ani ostatní èinnosti. Vše 
co poøádáme a mùžete s dìtmi prožít na akcích, najdete vždy 
ve Zpravodaji.

Spíše bychom potøebovali znát Váš názor, zda se 
Vám akce, které poøádáme, líbí a zda alespoò èásteènì splòují 
Vaše pøedstavy. Naplnit ale pøedstavy  každého jednotlivce 
však není v naších silách.

Proto se vždy musí nìkteøí více, nìkteøí ménì naším 
akcím pøizpùsobit. Není lehké najít zaøízení, které Vám vyjde 
vstøíc, bude odpovídat našim pøedstavám a bude cenovì 
dostupné. Jen pro zajímavost – v zimì se stále jezdí na 
Seninku – pøevážné vìtšinì úèastníkù místo vyhovuje. Je 
dostupné jak pro motorizované tak i pro úèastníky, kteøí jezdí 
hromadnou dopravou. Zkuste sehnat zaøízení, které nám 
bude takhle vyhovovat – bude tam týden s plnou penzí za 

2.500,- Kè bez dotace na osobu, bude personál k nám 
vstøícný a bude takhle pøístupný?.

Na letní pobyt se snažíme shánìt zaøízení takové, 
abychom nebyli úplnì limitováni poètem úèastníkù, protože 
poèet pøihlášených se každoroènì hodnì liší. I letošní pobyt, 
který je v Krkonoších v Malé Úpì, je pro všechny zájemce 
dostupný a to i cenovì 5.000,- Kè na 14 denní pobyt.

Oblíbené jednodenní zájezdy mají také velmi 
mnoho zájemcù. Mají však také své úskalí. Náklady na 
autobusy jsou vysoké a sehnat dopravce, který by nám jezdil 
sponzorsky se nám nepodaøilo najít. Velký problém také je, 
že se pøihlásí velký poèet  úèastníkù a tìsnì pøed zájezdem se 
odhlásí. Pokud není autobus plnì obsazen, SPMP na tom 
prodìlává. Chtít po úèastnících, kteøí se zájezdù zúèastnili, 
aby doplatili zvýšené náklady by bylo nespravedlivé. Proto 
vybíráme zálohy a ty bez vážných dùvodù zrušení nebudeme 
vracet.

Velmi žádaný je také náš tábor, kterého se 
každoroènì prùmìrnì zúèastòuje 80 úèastníkù + vedoucí a 
vedení tábora. Najít opravdu tábor, který je pro naše dìti 
vhodný je velmi obtížné. Když se podaøí zaøízení najít, 
nastává další velký problém. V letních mìsících – tj. 
èervenec a srpen – je obsazen stálými zákazníky. Jsou to 
organizace, které se zabývají jen poøádáním táborù, mají své 
vlastní vedoucí a zaøízení mají pronajaté. Jezdí na stejné 
místo proto, že se jim úèastníci tábora mìní. My máme 
úèastníky tábora vìtšinou stejné, proto se snažíme zaøízení 
støídat. Majitel zaøízení nám nabídne poøádání tábora v 
èervnu nebo záøí i za výhodnou cenu, ale to nám nevyhovuje. 
V tuto dobu máme v školách nebo stacionáøích o dìti 
postaráno – vedoucí vìtšinou studují a tento termín jim 
nevyhovuje. Za tábor plnì zodpovídá Sdružení a pøedevším 
výbor, který je organizátorem tábora. To si hlavnì musí 
uvìdomit všichni vedoucí a musí mít dùvìru výboru. 
Musíme být rádi, že za více jak dvacet let, co tábory 
poøádáme, jsme nemìli žádný vážný úraz. Vždy bylo o Vaše 
dìti dobøe postaráno.

Co se týká cenové relace za pobyty a tábory - 
slyšíme názory, že jsou drahé. Zkuste porovnat. Pokud naše 
dìti jedou se stacionáøem na pobyt od pondìlí do pátku – tj. 4 
celé pobytové dny – klidnì zaplatíme 2.800,- Kè a ani 
nemrkneme. Podle této ceny by náš 14 denní tábor mìl stát 
kolem 10 – 11 tisíc korun.

Závìrem ještì nìco. Naše „dìti“, ale nejen ony, mají 
bìhem celého roku mnoho aktivit, kterých se mohou 
zúèastnit: taneèní, kuželky, cvièení, vycházky, návštìvy kin, 
divadel, tábory, pobyty, zájezdy. Všechny tyto aktivity 
zajiš�uje hrstka  lidí, Vámi zvolených do výboru. Ale jak si  
jeden èlen výboru povzdechl:
„Mnoho èlenù sdružení se chová tak, jako bychom my 
nemìli doma co dìlat a nudili se“.  My ale naopak šidíme své 
rodiny a snažíme se pro Vás zajistit co nejvíce aktivit. Proto 
na Vás apeluji, abyste naše informace  zveøejnìné ve 
Zpravodaji brali vážnì, vaše pøihlášky zodpovìdnì zvážili a 
snažili se nám být nápomocni i Vaší úèastí na nìkterých 
akcích. 

Dovolte, abych i já podìkovat celému výboru za vše, 
co bìhem uplynulého volebního období pro sdružení 
vykonal  a novému  výboru popøál mnoho sil k aktivní 
èinnosti. 
Petr Kuèera, místopøedseda SPMP Brno
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Mìstská konference zvolila: 
a) výbor mìstské organizace na období 2010 – 2014 ve složení
1) Boldišová Ludmila 6) Pojeta Pavel
2) Dostálová Hana, Mgr. 7) Tobermannová Drahomíra
3) Halm František 8) Uhlíøová Barbora, Mgr.
4) Kuèera Petr  9) Vymazal Milan
5) Kuèerová Andìla     Tošner Karel (pøísedící)

b) kontrolní a revizní komisi  mìstské organizace ve složení:
1) Ing. Zdenìk Macek       2) Milan Flek      3) Marie Herzánová                              

c)  kandidáty do Republikového výboru SPMP ÈR
1) Františka Halma    2) Petra Kuèeru   3) Karla Džupinu

d) delegáty krajské konference SPMP JmK
 H. Dostálová, F. Halm, P. Kuèera, K. Tošner, M. Vymazal
                         
 e) delegáty celostátní konference SPMP 
Boldišová L., Kuèerová A., Tošner K., Vymazal M., Pojeta P., 
Kociánová J.

Z titulu èlenù republikových orgánù se celostátní konference 
zúèastní i K. Džupina, F. Halm, P. Kuèera 

Mìstská konference doporuèuje: 
do plánu práce SPMP Brno zahrnout
r zachovat a rozšiøovat pravidelné i nepravidelné aktivity s 

kterými máme dlouholeté zkušenosti a které jsou pøínosem našim 
postiženými jejich rodinám
r udržet spolupráci se Statutárním mìstem Brnem, 

aktivnìji se zapojit do práce v krajském výboru SPMP a posílit 
pozici brnìnského sdružení na KÚ JmK 
r udržovat  vyrovnaný rozpoèet mìstské organizace

r        zapojit více èlenù do aktivní práce ve sdružení 

r  rozšiøovat spolupráci s institucemi, školami, zaøízeními a 

nestátními organizacemi
r usilovat o rozšíøení pracovních uplatnìní MP

r pøipravit program celoživotního vzdìlávání MP nejen v 

základních školních znalostech, ale i v sociálních dovednostech a 
právním povìdomí
r zamìøit se více na vzdìlávání rodièù a opatrovníkù 

formou pøednášek a semináøù 
r usilovat o možnost vhodného umístnìní postiženého v 

pøípadì krizové situace 
r usilovat i o zlepšení pøístupu a vìtší vstøícnosti v jednání 

úøedníkù a zdravotnického personálu k lidem s mentálním 
postižením 
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První májový den nás zastihl na cestì autobusem do Podìbrad, kde 
se konalo VI. bienále videofestivalu „S vámi nás baví svìt“. 
Bohužel i na tuto akci odøeklo skoro na poslední chvíli nìkolik lidí a 
nesehnali jsme náhradu takže nás bylo pouze 40). Je to škoda, 
protože promítnuté snímky ze života lidí s handicapem byly velmi 
dobré. Mùže nás tìšit, že snímek SPMP Brno “Koulelo se koulelo“  
(natoèil p. Vymazal) o našem I. kuželkáøském turnaji v roce 2009, 
získal cenu starosty mìsta Podìbrady  „Køiš�álová oplatka“. 
      .
25. kvìtna probìhla Mìstská konference SPMP Brno. 
O konferenci v jiné èásti Zpravodaje.

4.èervna jsme se byli opìt potìšit se zvíøátky v brnìnské ZOO.  
Pozvání na letošní Noc snù v ZOO Brno využilo 80 našich èlenù. 
Poèasí nám docela vyšlo, takže jsme v pohodì prošli zahradou 
(slabší nátury vyjeli na kopec vláèkem) a po prohlídkách jsme se s 
ostatními návštìvníky sešli v amfiteátru “U žiraf“ na doprovodném 
programu.
 Pøed 22. hodinou jsme se pomalu ubírali k domovu, ale nìkteøí si 
pìkné zážitky znásobili pøi posledním soutìžním ohòostroji 
odpáleného tentokrát z Denisových sadù pod Petrovem. 

Zpráva o hospodaøení za období 2006 – 2010

    Souèástí výroèní zprávy je i zpráva o hospodaøení organizace. Ve 
zpravodaji každoroènì informujeme o celkovém výsledku 
hospodaøení. Hospodaøení organizace sleduje prùbìžnì výbor a 
souèástí výroèní zprávy je každoroèní pokladní uzávìrka.
Je samozøejmostí i každoroèní revize naší revizní komisí.

V období 2006 -2010 byly roèní finanèní obraty v prùmìru
Pøíjmy: 1,850.000,-/rok                         Vydání: 1,850.000.-./rok
                   
Pøíjmy organizace jsou  tvoøeny z tìchto hlavních kapitol:
Dotace státní, MZd  (pobyty, tábor, volnoèasové aktivity)    27  %
Dotace stat. m. Brna (volnoèasové a sportovní aktivity)         9  %
Úèastnické poplatky                                                               52  %
 Èlenské pøíspìvky                                                                  6,5%
 Dary èlenù, sponzorské dary, jiné pøíjmy                              5,5%

Vydání:
Náklady na akce dotované                                                      60 %
Náklady na nedotované akce                                                  20 %
Provozní náklady (z vlastních prostøedkù) – nájem, energie, 
zpravodaj, spoje, admin.  prostøedky, spoluúèast na dotovaných  
odmìnách                                                                                20 %
                                                                         
Nejvìtší obrat našich finanèních prostøedkù je v dotacích a v jejich 
èerpání. Dotace jsou vždy pøidìlovány na smlouvou stanovené 
úèely. Napø. u pobytù jen postiženému úèastníku, popø. u držitele 
ZTP/P i jednomu doprovodu. Èerpání dotace je velmi pøísnì 
kontrolováno. Nìkolik kontrol, které naše úèetnictví a èerpání 
dotací kontrolovaly, nenašly závady. Èerpání vlastních finanèních 
prostøedkù projednává a schvaluje výbor. Rozpoèet se snažíme 
udržet vyrovnaný. V létech 2007 a 2008 jsme bohužel mìli 
minusový hospodáøský výsledek, v roce 2009 díky sponzorùm byl 
rozpoèet s mírným pøebytkem. Je potøeba si ale uvìdomit, že 
náklady na energie, nájmy, poštovné i jiné služby, které využíváme, 
každoroènì stoupají, zatím co se dotace snižují. Z toho dùvodù se 
zvýšili i nìkteré úèastnické poplatky a zvažujeme i návrh na 
zvýšení èlenských pøíspìvkù. U vìtšiny èlenù je placení pøíspìvkù 
samozøejmostí a mnohdy pøispívají i vìtšími èástkami. Nìkolik 
desítek èlenù však každoroènì musíme  urgovat. Pokud ani po dvou 
letech nevyrovnají svùj dluh, ukonèíme jejich èlenství.
 Andìla Kuèerová, hospodáø MìO SPMP Brno

Usnesení z Výroèní konference Mìstské organizace SPMP 
Brno, konané dne 25.5.2010

Mìstská konference schvaluje:
1) Výroèní zprávu SPMP Brno za období 2006 -2010
2) Zprávu o hospodaøení SPMP Brno za období 2006 -2010
3) Zvýšení základního èlenského pøíspìvkù na 300,- Kè /rok.

Malé ohlédnutí
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Historická tramvaj.  25. èervna  se pøed desátou hodinou scházeli 
natìšení kluci, holky, i nìkolik doprovázejících rodièù u 
tramvajové vozovny v Medlánkách. Netrpìlivì jsme vyhlíželi 
starou brnìnskou tramvajku, která nás mìla  povozit po Brnì. Místo 
ní si nás však napøed pøišel pozdravit pan prùvodèí a øidiè v 
dobových uniformách. Jaké pøíjemné pøekvapení, když jsme 
zjistili, že kapitánem naší jízdy bude pan Živný (ta�ka naší 
Zuzanky), který je velkým znalcem  starých šalin, ale i velký 
kamarád našeho sdružení.
Od medlánecké vozovny jsme svižnou a plynulou jízdou projeli 
trasu tramvaje è. 1do Pisárek, kde jsme ve smyèce mìli malou 
pøestávku (hlavnì na WC, které v šalinì není). Pomalu jsme projeli 
areálem pisárecké vozovny a pan Živný ukazoval, ve kterých 
halách se tramvaje opravují, kontrolují a kde se umývají. Vraceli 
jsme se opìt do Medlánek, kde nás èekala podrobnìjší prohlídka 
vozovny. Zaujala nás umývací linka nejen na tramvaje, ale i na 
autobusy a trolejbusy.
Odvážnìjší si mohli prohlédnout z opravárenských jam  jak vypadá 
tramvaj zespodu. A skoro všichni si vyzkoušeli jak se sedí na místì 
øidièe. A nakonec jsme si podívali i do odpoèinkových místností 
øidièù a kdo mìl penízky tak ochutnal kávu z místního automaty. 
Nebyla špatná. Byl to vydaøený výlet. Pouèný i zábavný. Škoda že 
ho nevyužilo  více lidí (bylo nás pouze 38).

26. 8. Den s dobrovolníky na jezdeckém areálu Panská Lícha. V 
èervnu jsme dostali nabídku sponzorování nìjaké akce bìhem 
prázdnin do které by se aktivnì zapojili dobrovolníci, zamìstnanci 
firmy ABB. Ve spolupráci jezdeckým areálem Panská Lícha jsme 
pøipravili celodenní program. Krátké jízdy na koni, prohlídka stájí s 
výkladem, ukázka drezùry, soutìživé hry. V podveèer posezení u 
kytary, opékaèka buøtù. Pøíprava programu, smluvní podmínky 
sponzorství a další organizaèní záležitosti vyžádaly mìsíc èasu a s  
ohledem na dovolené jsme oslovovali zájemce jednotlivì. Z 
organizaèních dùvodù byl poèet aktivních úèastníkù  omezen 
pouze na 40 handicapovaných.

Hodnocení tábora SPMP Brno. 
Staré mìsto pod Kralickým Snìžníkem 3.  -  17. 7. 2010
Tábora se zúèastnilo 68 hendikepovaných úèastníkù, 18 vedoucích 
2 zdravotnice 1 hospodáøka a 1 vedoucí tábora, Ubytování, 
stravování a servis zajiš�ovaný zamìstnanci objektu byl plnì v 
souladu se smluvními podmínkami a plnì odpovídal potøebám 
klientù i poøádajícímu personálu.
 
Program:

Celotáborová hra: byla vìnována tématice filmu 
Madagaskar. Táborníci se nadchli touto tématikou, která pro nì 
byla nejen      silným prožitkem, ale i obohacením po stránce 
vìdomostní (zajímavé informace o zvíøatech), fyzické (etapy 
vyžadující     pøekonávání  fyzicky nároènìjších úkolù a sociální 
(spolupráce pøi øešení úkolù).

Oddílové programy: jednotlivé oddíly si kromì akcí 
celého tábora organizovali individuální programy. Èinnosti byly 
vyvážené dle úrovnì postižení a možností postižení klientù. Byly 
zaøazeny sportovní, prožitkové a manuálnì kreativní aktivity dle 
aktuálního stavu oddílu (únava z poèasí, denní doba, pøedchozí 
program apod.)

Celotáborové programy: tento rok byl zaøazen celodenní 
výlet individuální formou - každý oddíl si vybral trasu dle možností 
svého oddílu. Byla také vytvoøena skupina klientù pro nejdelší a 
nejobtížnìjší trasu - pøechod Kralického Snìžníku. Celá skupina 
(až na jednu výjimku) absolvovala trasu v plném rozsahu, což plnì 
potvrdilo správný výbìr táborníkù i trasy.
          Dále byly zaøazeny tradièní celotáborové akce - volba 
táborového talentu, diskotéky, táborový oheò.

Ježdìní na koni: Díky skvìlému poèasí se podaøilo každý 
den absolvovat projížïku na koních. Provozovatel stájí nám vyšel 
vstøíc, plnì asistoval pøi vysazování a sesazování klientù. 

Táborníky pobyt u koní a jízda na nich obohatila jak po stránce 
psychické, tak i po rehabilitaèní (držení tìla, zapojování 
oslabených svalových skupin apod.)

"Adrenalinové aktivity": Tento rok byly pro táborníky 
pøipraveny netradièní outdoorové aktivity - slaòování a lanové 
dráhy. U obojího byla úèast dobrovolná (u slaòování nad 2/3, u 
lanových aktivit 100%) Tyto netradièní aktivity táborníky 
obohatily o  nevšední zážitky - pøekonávání atypických pøekážek a 
sebe sama. Nejcenìjší je pøínos pro psychiku klienta, zvláštì u 
slaòování (již zmiòované pøekonávání sebe sama - vlastního 
strachu).

Vodní aktivity: Pro pøízeò poèasí byl pobyt na táboøe 
prokládán pobytem u bazénu. Jeho parametry (malá hloubka, 
nevelká rozloha vyhovovaly našim potøebám i pøesto, že 
neumožòovaly další oblíbenou aktivitu - ježdìní na raftu.

Létání v balónu: bohužel pro nepøízeò poèasí v plánovaný 
den nemohlo probìhnout.
 
Celkové hodnocení: Tábor 2011 probìhl velice úspìšnì, obohatil 
klienty i poøádající personál a hodnotné zážitky, zkušenosti a 
psychické, fyzické i sociální dovednosti.                             
 Pavel Boldiš, hlavní vedoucí

Zhodnocení ozdravného rehabilitaèního pobytu konaného v 
Krkonoších v Malé Úpì v Hotelu Družba ve dnech 24.7. – 
7.8.2010

Ozdravného rehabilitaèního pobytu v Malé Úpì se zúèastnilo 58 
dotovaných osob. Z toho 32 úèastníkù na 14 dní a 26 na 7 dní (to je 
45 úèastníkù na 14 dní).
Protože jsme byli na pobytu na horách, rehabilitaèní program se 
pøevážnì odvíjel od vycházek do lesù, sbìrem borùvek a 
zdoláváním vrcholù v okolí. Zdolali jsme nejvyšší horu Èeské 
republiky Snìžku. Ti schopnìjší ji zdolali pìšky, ménì pohybliví si 
vypomohli sedaèkovou lanovkou. Nìkteøí úèastníci nemohli ani na 
sedaèkovou lanovku, proto si vyjeli kabinkovou lanovkou na 
Èernou horu.
Bìhem pobytu jsme hojnì využívali možnosti jízdy na koních. 
Tento zpùsob rehabilitace je mezi dìtmi znaènì oblíbený.
Navštívili jsme také Jánské Láznì, v Nové Pace muzeum 
drahokamù a muzeum hraèek. Velmi pìkný byl také hrad Pecka.
Veèery byly vìnovány vycházkám do blízkého okolí nebo zpìvu s 
doprovodem harmoniky nebo kytary.
Bìhem pobytu se nestal žádný úraz a zmožená tìla po túrách byla 
ráno vždy fit.
Ubytování byla na standardní úrovni, stravování bylo 3x dennì s 
pitným režimem.
Cíle vytyèené v rehabilitaèním programu jsme splnili.
Úèastníci pobytu byli spokojeni a už se tìší na další takový pobyt.
 Vyhotovil: Petr Kuèera 

Zhodnocení vycházek

1. Vítání jara v krásném údolí
21.bøezna.2010 jsme se šli podívat na vítání jara na Šmelcovnì, 
které se koná už od dob kdy tuto tradici založil básník Petr Bezruè. 
Poèasí nám moc nepøálo, zima se ještì držela a tak jsme museli 
slevit z plánovaného pøechodu údolí a vraceli jsme se stejnou 
cestou .
I tak se nám ale vítání jara líbilo. Byly zde rùzné atrakce, 
obèerstvení, upomínkové pøedmìty.  Ale hlavnì pálení smrtky a 
její házení do potoka a všechny ty obøady a písnì kolem toho.

2. Vycházka na Alexandrovu rozhlednu
V kvìtnu  jsme si vyjeli vlakem do Adamova, odkud jsme se po 
znaèce vydali do kopce až na høeben nad Adamovem. Kopec to byl 
docela prudký. Pohled na novì zrekonstruovanou Alexandrovu 
rozhlednu a hlavnì krásné výhledy z ní nám vše vrchovatì 
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Za finanèní a hmotnou podporu v roce 2009 srdeènì dìkujeme tìmto významným dárcùm a donátorùm.

Ministerstvu zdravotnictví.
Statutárnímu mìstu Brnu - MMB - odboru školství, mládeže a tìlovýchovy.   
Mìstské èásti Brno – Židenice.

Firmám:
Èeskomoravský cement, a.s. nástupnická organizace Mokrá;  AQ electornic, s.r.o.  ing. Radek Kocián; 
Jiøí Mrkvica - HIRUNDO R – podnikatel v oboru  chlazení a klimatizace; R.S. AQUATECH CZ,s.r.o.; 
RIB stavební software s.r.o. ing. Libor Švejda; TrikoTisk, s.r.o.; 
Miroslav Gunther - Polytechnika, spol. s r.o.; Grafické studio www.erigo.cz; 
Bytové družstvo nájemníkù, Orlí 1; 

zamìstnanci CPÚ OD Tesco  Brno;
Ing. Jaromír Øíha – Brno; Ing. Zdenìk Macek - Brno;   
Ing. Ladislav Brožek – Brno; Klub rodièù  ELPIS;  
paní Eva Èernochová; pan Vladimír Bican; 

Naše podìkování smìøuje k mnoha èlenùm našeho sdružení a sympatizujícím spoluobèanùm, kteøí pøispìli finanèním 
darem i osobní pomocí.

a všichni èlenové SPMP, kteøí zaplatili vyšší než základní èlenské pøíspìvky.
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vynahradily. A to jsme ani netušili, že jsme si na vycházku zrovna 
vybrali den, kdy uplynul  rok od rekonstrukce. Pøed rozhlednou nás 
oèekávali lidé z klubu turistù. Všichni jsme dostali pìknou 
pohlednici rozhledny a dìti nádavkem ještì nìjaká cukrátka. Kdo 
chtìl, mohl si koupit i nìjaké upomínky. Od rozhledny jsme po 
høebenu došli pìknou cestou až k Babicím, kde jsme se obrátili zpìt 
a úboèím se vrátili do Adamova na vlak. Cesta to byla pìkná a taky 
jsme si pìknì popovídali.

3. Údolím lišky Bystroušky
V èervnu jsme se vypravili tramvají do Líšnì, odkud jsme už po 
svých šli po novì upravené turistické cestì pro cyklisty. Na 
turistické køižovatce  jsme se vydali dolù do údolí po pìkné lesní 
cestì krajem lišky Bystroušky. Posvaèili jsme u památníku, napili se 
u pramínku. Zamávali jsme myslivnì, kde Bystrouška strávila 
mládí. V Bílovicích jsme se stavili v hospodì a obèerstvili se. 
Posilnìni jsme se vypravili podél øeky Svitavy k Obøanùm. 
Posilnìní bylo tøeba. Kdysi pìknou turistickou stezku kolem øeky 
pøedìlali na asfaltovou cyklostezku a tak jsme zbytek cesty stále 
uhýbali kolùm. I tak jsme nakonec ve zdraví došli až do Obøan, 
odkud jsme se tramvají rozjeli ke svým domovùm.

O rehabilitaèním pobytu v Krkonoších nám napsala paní 
Hnilièková

Letos poprvé jsem se zúèastnila s dcerou letního rehabilitaèního 
pobytu poøádaného SPMP Brno v Krkonoších v Horní Úpì na 
Pomezních boudách.
Ubytováni jsme byli v hotelu Družba, kde byla zajištìna i celodenní 
výborná strava s možností výbìru nìkolika druhù jídel. Pan vedoucí 
i personál byli vstøícní a pøíjemní lidé.
Náš vedoucí pobytu pan Kuèera, který se staral prakticky o všechno, 

nás vždy po veèeøi seznámil s programem na následující den a 
každý se mohl rozhodnout, kterou èást programu dle svých 
schopností bude absolvovat. Samozøejmì bylo nutné se podøídit i 
výkyvùm poèasí.
Bìhem pobytu jme mìli možnost navštívit park miniatur známých 
hradù a zámkù v Kowari v Polsku, navštívili jsme safari ve Dvoøe 
Králové, hrad Pecka, muzeum drahých kamenù v Nové Pace a 
mnoho dalších atraktivních míst.
Velkým pøínosem a nejoblíbenìjší rehabilitací našich „dìtí” byla 
hypoterapie, kterou pan Kuèera zajistil ve Svobodì nad Úpou.
Turistických výletù výšlapù naplánoval p. Kuèera opravdu hodnì. 
Od krátkých vycházek po okolí až po poøádnou túru na Snìžku. Pro 
mì byla nejvìtším zážitkem procházka pøekrásným údolím ve 
Špindlerovì Mlýnì, kterou zvládla i má obtížnì chodící dcera.
I veèer po veèeøi jsme nezaháleli. Pøínosem pro všechny byla 
beseda s èlenem Horské služby. Kdo byl unavený po nároèném dnu 
mohl posedìt a zazpívat pøi harmonice pana Džupiny nebo kytaøe 
paní Novotné. A ti co toho pohybu mìli málo si mohli užít aerobik s 
Pavlínkou nebo si zahrát volejbal pod trenérkou paní 
Vymazalovou. Mohli jsme také využít saunu  a masáže. 
Co øíci závìrem? Že naše podìkování za možnost prožít rodinnou 
pohodu v kolektivu chápajících lidí patøí pøedevším SPMP. A za 
perfektní rehabilitaèní pobyty SPMP hlavnì Petru Kuèerovi a jeho 
pomocníkùm za starost a zvládnutí tak velkého kolektivu a za 
zajištìní vynikajícího a podnìtného programu pobytu. Ráda bych 
vyslovila velké uznání rodièùm za péèi o své ratolesti a dík za 
vzájemnou toleranci. A konec koncù musíme podìkovat i poèasí, 
které nám až na malé výkyvy pøálo.
Tìšíme se, že se i v pøíštím roce sejdeme s výbornou partou na 
rehabilitaèním pobytu našeho brnìnského sdružení.

Jarmila Hnilièková s dcerou Renatou  
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