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Vážení èlenové a pøátelé našeho brnìnského Sdružení. 
Vstupujeme do roku 2011, který je pro naše SPMP Brno velmi významný. Právì pøed 40. léty  bylo Sdružení pro 
pomoc mentálnì postiženým v Brnì ustaveno. Važme si toho, že po celou dobu trvání bylo handicapovaným 
dìtem i jejich rodinám oporou a pomocníkem.      
Pøejme našemu Sdružení nejen v roce 2011, ale i do dalších let  hodnì spokojených èlenù, hodnì obìtavých 
funkcionáøù a také více uznání státní správy i obèanské spoleènosti.
A všem Vám, naši milí, pøeje Zpravodaj v Novém roce hodnì zdraví a splnìní všech Vašich pøání.    
 
Jubilejní rok bychom si chtìli pøipomenout i bohatým programem našich akcí a rovnìž, pokud bude zájem i nìkolika 
novinkami. Proto prosíme,  pozornì ètìte Zpravodaj, dùkladnì zvažte Vaše zájmy a možnosti a vèas se pøihlaste a dodržte 
pokyny. 

Pøipravujeme

Co jsme pøipravili na leden – duben 2011

a pøineseme si s sebou dobrou 
náladu a hlavnì chu� se dobøe 
pobavit. Zaèátek v 16.00, konec 
19,30. Vstupné 50,- Kè.
 
30. duben, sobota
Turnaj v kuželkách SPMP Brno 
2011. Turnaj k 40. výroèí SPMP 
Brno se uskuteèní v kuželkáøské 
hernì Sokola Husovice. Do turnaje 
pozveme rovnìž družstva ze 
Srdíèka, Tøebíèe, Støelic, Domova 
Olga Blansko, popøípadì dalších. 
Kapacita hledištì i klubovny bude 
plnì využita pro závodníky, proto 
nebude možná pøítomnost dalších 
osob mimo nutného doprovodu  
(vedoucí výpravy, osobní asistenti a 
poøadatelé). Podrobnìjší informace 
budou sdìleny pøímo závodníkùm.

Pøedpokládáme, že v dubnu bude opìt 
koncert TV Nova v Praze a že budeme 
pozváni. V pøiložené pøihlášce se máte 
možnost pøihlásit. Upozoròujeme, že  
poèet úèastníkù bude omezen (asi na 
60) a že vzhledem k nároènosti akce 
(bezpeènost pøi dopravì i vlastním 
prùbìhu) si vyhrazujeme výbìr 
úèastníkù.

Bøezen
5. bøezen, sobota
Na Tradièní ples SPMP Tøebíè nás 
srdeènì zvou naši kamarádi a teta 
Kotaèková. Zatím nemáme k 
dispozici oficiální pozvánku, ale 
buïte ujištìni, že program bude  
opìt super. Pøedpokládáme, že 
náklady budou obvyklé: vstupné 
100,-, veèeøe 100,-, doprava dle 
poètu pasažérù. Podrobnìjší 
informace k programu a odjezdu 
sdìlíme  pøihlášeným vèas. 

25. bøezen, pátek
Brno pøece nezùstane pozadu. 
Zveme Vás na taneèní zábavu na  
Musilku. V loòském roce mìla naše 
zábava úspìch a tak doufáme, že  
právì v jubilejním roce uvítáte 
setkání s pøáteli u „jednoho stolu“. 
Pøedpokládaný zaèátek v 18.00, 
ukonèení ve 22.00. Vstupné 100,-, 
veèeøe kolem 100,-.  

Duben
15. duben, pátek
Diskotéka pro mladé i odrostlejší. 
Sejdeme se opìt na Musilce v 16.00 

Leden

Poznávání života našich rodièù a 
prarodièù. Navštívíme výstavy v 
Domì šlechtièen a v Mìnínské 
bránì. Sraz úèastníkù v 9.45 u 
Domu  šlechtièen.  

     Únor   
5. únor, sobota
Kino Lucerna. Protože Zpravodaj 
pøipravujeme v pøedstihu, nevíme 
èím nás provozovatel kina, pan 
Peprný, potìší. Vìøíme však, že to 
bude pìkné. Sraz nejpozdìji do 
9.45, v 10.00 zaèátek promítání. 
Vstupné 20,- Kè/os.

26. únor, sobota
Chcete se i v zimì prohøát v 
termálních lázních?
Pøipravujeme zájezd do termálního 
areálu v Laa an der Thaya v 
Rakousku.  Zájezd do Laa byl v roce 
2 0 1 0  v e l m i  ú s p ì š n ý ,  t a k  
pøedpokládáme, že bude i letos 
velký zájem. Pøihlášky obratem, 
abychom mohli zájezd objednat u 
CK. Podrobnìjší informace na 
jiném místì.

15. leden, sobota  
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Na kvìten a èerven  plánujeme:
Kvìten - Konference k 40. výroèí SPMP Brno. 
Èerven - Autobusový zájezd za poznáváním.

Turistické výšlapy (vedou Boldišovi)
22. ledna 2011 
Pojedeme tramvají do Komárova. Odtud pùjdeme po 
cyklostezce podél øeky Svratky až k jejímu soutoku s 
øekou Svitavou. Odtud do Chrlic na autobus a domù. 
Asi 6 km pohodlné chùze. Sraz opìt v 10 hodin pøed 
hlavním nádražím.

27. bøezna 2011 
Opìt se podíváme na vítání jara na Šmelcovnì.

Abychom mohli zorganizovat dopravu, je tøeba, abyste 
se na tuto akci pøedem pøihlásili.
Pøihlášeným sdìlíme vèas zpùsob dopravy, dobu 
odjezdu i místo srazu.

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

Tìšíme se na spoleènì ušlapané kilometry a krásné 
zážitky.

Když budete chtít vìdìt víc, teta Boldišová vám to poví, 
tøeba i do telefonu èíslo 544 232 398 (nejlépe po 18 
hodinì).

Pøipravujeme na léto 2011
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LETNÍ REHABILITAÈNÍ POBYT

Vážení pøátelé a pøíznivci letních ozdravných 
rehabilitaèních pobytù dìtí s doprovodem.
Letošní pobyt probìhne v Beskydech v termínu          
od soboty 2. èervence do soboty 16. èervence 2011. 
Místo pobytu: Velké Karlovice, hotel Galik. 
Hotel má 22 pokojù, které jsou 3, 4 a 5 lùžkové, na 
pokojích je umyvadlo s teplou a studenou vodou. 
Sociální zaøízení je na chodbách. 
Hotel je tøípodlažní. V pøízemí je jídelna, v 1 a 2 patøe 
jsou pokoje. V hotelu je také bowlingová dráha a 
sauna. V blízkosti je  golfové høištì. 
Cena pobytu bez dotace èiní za 14 dnù 5 600 Kè +100 
Kè manipulaèní poplatek. Pokud obdržíme dotaci 
bude Vám dotaèní èástka vrácena. Pokud se nám 
podaøí obsadit hotel po oba týdny 60ti a více úèastníky, 
tak nám majitel dá slevu. Proto budeme 
upøednostòovat tøí a víceèlenné rodiny nebo pokud se 
dvì maminky domluví a budou spoleènì ubytovány na 
pokoji. 
Pøihlášky posílejte nejpozdìji do 30. ledna na 
adresu Petr Kuèera , Bøetislavova 15 , 64300 Brno, 
nebo mail: arecukpetr@seznam.cz.  Záloha ve výši

200,- Kè za osobu musí být zaplacena nejpozdìji do 
konce února. Do konce února musím nahlásit obsazenost 
hotelu. Pokud neobsadíme všechny pokoje, majitel 
hotelu si zbývající obsadí sám.  
Na vaše pøihlášky se tìší a do Nového roku pøeje 
hodnì zdraví, spokojenosti a štìstí.
Petr Kuèera
 
TÁBOR  MEZIØÍÈKO  2011

Milí táborníci a rodièe,
Letošní tábor se bude konat v termínu od 30. 7. 2011 
do 13. 8. 2011 v Meziøíèku u Jihlavy. Cena tábora je 
6000,- Kè + 100,- Kè manipulaèní poplatek. Pokud 
budou dotace, èást penìz vám bude vrácena.
Do 15. 3. 2011 je nutné zaplatit zálohu ve výši 2000,- 
Kè. Celková èástka tábora musí být uhrazena do konce 
èervna 2011.
Závazné pøihlášky odevzdejte na sekretariát SPMP na 
Helfertovì 7c v Brnì do 15. 2. 2011.
A tìšte se na krásných 14 dní prožitých s kamarády v 
pøírodì, u vody v duchu filmù Asterix a Obelix.                      
Za vedení tábora Hana Dostálová, Petr Kuèera
  

Pravidelné aktivity

Pondìlí
Kuželky.  Zaèínáme 10.1. v 15.30. (Kuželkárna  
Sokol Husovice). Úèastnický poplatek 400,- Kè.

Úterý
Relaxaèní cvièení.  Zaèínáme 18.1. v 16.00.  
(Místnost sekretariátu na Helfertovì).

Støeda
Cvièení. Zaèínáme 12.1. v 15.00 ženy, 16.00 muži. 
(ZŠ Sekaninova).

Ètvrtek
Plavání. Zaèínáme 6.1. v 15 hod. Plavecký areál v 
Øeèkovicích, ul. Družstevní (koneèná tramvaje è.1). 
Úèastnický poplatek 550,- Kè na osobu (do 16. 6. 2011).

Klub mládežníkù.  Zaèínáme 6.1. v 15.00 (Jídelna Máj) 
a 13.1. v 15.00 (sekretariát  Helfertova). 

Pátek
Taneèní. Zaèínáme 17.1. v 17.30. (Taneèní škola Danza, 
ul. Gen. Píky). Úèastnický poplatek 500,- Kè.
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Zprávy sekretariátu

K dalším pøipravovaným akcím

 TERMÁLY LAA ÚNOR 2011
V únoru 2010 jsme byli poprvé v termálních lázních v 
Laa. Zájezd se velmi líbil a tak pøipravujeme i na únor 
2011 bezva koupáníèko. Tentokrát však vynecháme 
návštìvu nìkteré z památek, protože jsme loni pìknì 
vymrzli pøi prohlídce mìsteèka Retz. Ale urèitì 
navštívíme nìkterý market, kde si budeme moci koupit 
nìjaké pamlsky.
Odjezd plánujeme kolem 7 hod., od 8 do 12 pobyt v 
lázních . 
Návrat cca v 15 hod.

Vydejte se s námi do termálù v Laa an der Thaya. Bude 
nás èekat nìkolikahodinová relaxace v nejmodernìjším 
areálu termálních lázní Rakouska. Termální koupalištì 
„LAA”: 34°C a hloubka vody max. 1,35 m. Kolem 
bazénu jsou rozmístìna lehátka, stejnì tak nahoøe na 
velké tribunì s nejkrásnìjším výhledem na celou halu. Je 
zde spousta míst s perlièkovou a víøivou lázní, masážní 
podvodní lavièky. Pùsobivá je tajemná mlha stoupající 
ve svìtelných sloupech. Z krytého bazénu mùžete 
proplout pøímo do venkovního bazénu, kde jsou 
umístìny rozmanité masážní prameny a nad tím se tyèí 
16-ti metrový deštník, zespod osvìtlovaný. Barevnì 
osvìtlený vodní pøíkop oddìluje bazén od jiného, kde 
teplota vody dosahuje 36°C a kde nás ohromí optické a 
akustické speciální efekty. Plocha 60.000 m2 v sobì 
ukrývá jedineènou pøíležitost k dokonalému uvolnìní a 
zábavu pro celou rodinu. Saunový svìt, 3 termální 
bazény - vèetnì jednoho se slanou vodou, tobogán, 
relaxaèní místnosti s hudbou, obèerstvení...

Cena 400,- Kè  zahrnuje:    
- dopravu klimatizovaným autobusem

 - prùvodcovské služby 
- pojištìní léèebných výloh

Posila sekretariátu
Od poloviny záøí sedává v kanceláøi na Helfertovì Bára 
Uhlíøová. Bára pøibyla do našeho týmu, aby vypomohla 
s vìcmi, na které nemáme èas a kapacitu. Je to hlavnì: 
poradenství, psaní projektù a získávání penìz z projektù, 
organizace osvìtové a pøednáškové èinnosti, spolupráce 
s krajem a magistrátem, atd. S dotazy, nápady a podnìty 
se na ni mùžete obrátit vždy v pondìlí a støedu od 7.30 do 
15.30. V pøípadì, že potøebujete poradit a jedná se o vìtší 
problém, který bude vyžadovat více èasu, mùžete se 
objednat na telefonním èísle 545581458 nebo e-mailem 
na barbora.uhlirova@spmpcr.cz. 
Zhodnocení roku 2010 uveøejníme ve Zpravodaji 
2/2011 po vypracování Výroèní zprávy. 

Vstupné: v Eurech (navrhujeme tuènì vytištìné)

Dìti do ukonèených 3.let zdarma.  Dìtský tarif je platný 
pro dìti do ukonèených 14. let. Návštìva dìtí jen v 
doprovodu dospìlého.
Tarif pro dospìlé je platný pro osoby od 14. narozenin
K dispozici je Safe (úschova cenností) v šatnách 
termálních lázní: záloha € 1,00.
Pøi ztrátì Vašeho Chip-Média musíte uhradit zálohu 
Euro 51,00, která Vám pøi nalezení bude vrácena.
NEZAPOMEÒTE: plavky, ruèník, osušky, župan, 
pantofle a platný cestovní doklad
Cenu 400,- je nutné zaplatit do konce ledna. 
Vstupné v Eurech, se bude platit pøi platbì 
úèastnického. poplatku, nebo v autobusu.
Pozor! Chip–Medium je elektronický náramek, kterým 
otevíráte skøíòky a rovnìž je vám na nìj zapisovaná 
útrata v restauraci i nìkteré služby. Platíte pøi odchodu 
pokladny. Pozor tedy na ztrátu.

CHORVATSKO 2011. 
Opìt oblíbený Drvenik na Makarské riviéøe. 
Od penzionu k moøi na èásteènì stínìnou oblázkovou 
pláž 50m. Termín: 31. srpna – 10. záøí (11 denní zájezd) 
Cena 7.700,- (polopenze, doprava, cestovní pojištìní, 
manipulaèní  poplatek, služby CK).  
Hledáme asistenta, který by poskytl osobní pomoc a 
doprovod (dohled, svaèinky, program) nìkolika 
šikovným  „dospìlákùm“.  Asistent gratis!
Pøihlášky do konce ledna. V dubnu záloha 3.300,- Kè.

Upozoròujeme že Výroèní konference MìO SPMP 
Brno konané v roce 2010 schválila od roku 2011 
zvýšení  èlenského pøíspìvku na 300,- Kè. Dìkujeme 
za pochopení a vstøícnost pøi vèasném uhrazení.
Bohužel, nìkteøí èlenové nezaplatili ještì pøíspìvky 
roku 2010, posíláme tedy složenku a žádáme o 
zaplacení, nebo sdìlení zda chtìjí v èlenství 
pokraèovat. 
Žádost. Abychom ušetøili na poštovném, snažíme se 
poslat co nejvíce Zpravodajù i další pošty mailem. 
Bohužel máme v nìkterých mail. adresách nepøesnosti 
(byly èerpány i z ruènì napsaných) a tak se stává, že k 
adresátùm nedojdou. Prosíme Vás tedy, kdo má 
mailovou adresu, pošlete nám jen krátkou zprávu, 
abychom si mohli náš seznam opravit. 

  Tarif           Dospìlí     Dospìlí     Dospìlí      Dìti           Dìti
                     skøíòka      kabina       spol.          skøíòka      spol.
                                                       skøíòka                      skøíòka

  Cena za       15,5          18,5 14,5   11,2      10,2
  4 hodiny
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Výroèní konference SPMP v ÈR, Praha, listopad 2010

V dnech 12. a 13.11. probìhla v Praze v hotelu Globus výroèní 
konference SPMP. Tato konference se koná každé 4 roky a 
jejím hlavním úkolem je zvolení nového republikového 
výboru, pøedsednictva, pøedsedy a stanovení cílù a vizí naší 
organizace na další 4 roky. Pøedsedou Republikového výboru 
SPMP v ÈR byl opìt zvolen Ivo Vykydal. Z naší brnìnské 
organizace byli do republikovém výboru zvoleni František 
Halm a Petr Kuèera.
Výroèní konference udìlila na návrhy okresních a krajských 
organizací ocenìni za dlouholetou èinnost ve prospìch lidí. Z 
naší organizace bylo udìleno Èestné èlenství v SPMP ÈR 
panu Džupinovi, Kuèerovi a manželùm Tesárkovým a 
Ungrovým.
Na konferenci zaznìlo nìkolik pøíspìvkù dlouholetých èlenù 
které se týkaly rùzných témat. Ve vìtšinì pøíspìvkù byl slyšet 
nìkdy vyøèený nìkdy nevyøèený otazník nad dalším 
smìøováním naší organizace a stesk nad úbytkem energie a 
entusiasmu èlenù i vedení, nad ztrátou soudržnosti a 
kamarádského ducha.
Byly pøijaty nové cíle a vize pro nastávající ètyøi roky ale i 
vzdálenìjší budoucnost naší organizace. Jedná se o cíle 
vesmìs ambiciózní.  Naše organizace se jejich 
prostøednictvím hlásí k inkluzivnímu školství (psali jsme o 
nìm ve Zpravodaji 2009/2), transformaci velkých 
pobytových služeb na služby menší, k podpoøe sebeobhájcù a 
jejich organizací.

   Barbora Uhlíøová (barbora.uhlirova@spmpcr.cz) 

František

V prùbìhu druhého listopadového víkendu probìhla v Praze 
XII. celostátní konference SPMP. Úèastnila se jí asi stovka 
delegátù z celé republiky, ze všech okresních a krajských 
sdružení. Za naše brnìnské sdružení bylo delegováno devìt 
lidí. Konference jako taková je vcelku velice zajímavá akce,  
na které se potkají lidi,  kteøí se vidí tøeba poprvé v životì nebo 
se setkají jen jednou za ètyøi roky právì na takové akci. 
Popisovat zde celé to dìní a prùbìh považuji za zbyteèné. 
Chtìl jsem se zastavit u jedné vìci, které jsem si dosud možná 
poøádnì nevšiml,možná si to jen neuvìdomil.
Jedním z brnìnských delegátù byl i František Halm. Troufnu 
si øíct,že ho znají všichni ti,kteøí se toèí kolem sdružení. Já si 
však až v Praze uvìdomil, jak velkou osobností František je. 
Bylo to vidìt v pøístupu všech lidí k nìmu. A� již to bylo naše 
vedení v èele s Ivo Vykydalem, lidi z celorepublikového 
výboru, zástupci sebeobhájcù èi lidé z Mostu èi Ostravy. Ti 
všichni mají jedno spoleèné. A tím je úcta a respekt vùèi 
nìmu. Jeho slovo má váhu, jeho pohled dokáže øíci víc, než 
pùlhodinové mluvení jiného.  
Nechci tady budovat Františkovi svatozáø kolem hlavy, není 
tøeba tesat mu sochu do skály. Je to obyèejný èlovìk z masa a 
kostí. Èlovìk, který má své chyby. Nicménì èlovìk, který si 
úctu nás všech zaslouží. Možná staèilo napsat jen dvì slova, 
která by to vše øekla. Možná staèilo øíci DÌKUJI  
FRANTIŠKU. Ale to by bylo málo. Za to, co dìlá. A jak to 
dìlá. A jak to ještì dlouho dìlat bude.

  Pavel Pojeta   

Sebeobhájci, sebeobhajování

„SEBEOBHÁJCE a SEBEOBHAJOVÁNÍ" jsou velmi 
obtížná témata a zároveò témata, která otevírají øadu dalších 
složitých a zatím ne moc vyjasnìných otázek. Termín, který 
se zdá nìkterým lidem ponìkud neš�astný k nám pøišel z 
anglického "self-advocacy". Hnutí vzniklo nìkdy v 60. až 70. 
letech v USA.
Se sebeobhajováním souvisí další pomìrnì složitý termín a to 
"lidská práva". Ani tento termín není lehké definovat. Není to 
totiž termín nemìnný, ale nìco co se neustále vyvíjí. 
Nejlepším vodítkem je Deklarace lidských práv OSN která 
obsahuje vyèerpávající výèet lidských práv. Namátkou: právo 
na život, osobní svobodu, bezpeènost, právo na ochranu pøed 
diskriminací, právo uzavøít sòatek a žít v manželství, právo 
vlastnit majetek.
Sebeobhajování systematicky vede a pøipravuje lidi s 
mentálním postižením na to, aby si svá práva uvìdomovali a 
byli schopni se o nì zasadit. Skupinky sebeobhájcù nepracují 
na tìch výše zmínìných abstraktních lidských právech, ale 
spíše se vìnují tomu, jak se tyto abstraktní pojmy projevují v 
bìžném životì. Napøíklad problémy s kamarády a vrstevníky, 
jak si poradit s nakupováním, s penìzi, práce, bydlení, jak se 
chovat bezpeènì, jak požádat o pomoc Skupinky sebeobhájcù 
se pravidelnì setkávají a spoleènì mluví o vìcech, které jsou 
pro nì dùležité. Uèí se dìlat rozhodnutí a mluvit sami za sebe 
a také v zájmu tìch, kteøí to nemohou nebo nedokáží. 
Sebeobhájci se uèí a mluví nejen o svých právech, ale i o 
povinnostech které z tìchto práv vyplývají.
Kromì lidí s postižením chodí na setkání sebeobhájcù také 
asistenti - dobrovolníci, kteøí pomáhají v pøípadì potøeby 
napø. s doprovodem a dopravou, se zapisováním, 
moderováním schùzky, s pøípravou konferencí. Skupinu ale 
øídí a organizují sami sebeobhájci.
A tady jsou otázky, které napadnou v souvislosti se 
sebeobhajováním asi každého:
Jaká má mít èlovìk s mentálním postižením práva?
Jsou nìjaká práva která by èlovìk s mentálním postižením 
nemìl mít? (volební právo, právo uzavøít manželství, právo 
mít dìti)
Jsou lidé s mentálním postižením schopni spolu se svými 
právy pøijmout i odpovìdnost a porozumìt vztahu mezi 
právem a odpovìdností?
Mají lidé s mentálním postižením právo se mýlit, udìlat 
chybu?....atd.

V roce 2011 se naše mìstské sdružení chystá uspoøádat 
cyklus 4 pøednášek a diskuzí, na 4 rùzná témata, mimo jiné i 
o sebeobhajování :
1. Omezení nebo zbavení právní zpùsobilosti lidí s mentálním 
postižením
2.  Sebeobhajování
3. Plánování budoucnosti, samostatný život lidí s mentálním 
postižením
4.  Senioøi s mentálním postižením
Rozhodli jsme se tak proto, že z øady reakcí našich èlenù 
cítíme potøebu a zájem o tìchto vìcech hovoøit a mít možnost 
se k nim vyjádøit. Tìšíme se tedy na brzké setkání s vámi, 
které toto téma zaujalo. Podrobnosti dáme vìdìt vèas.

Barbora Uhl íøová  ( s  použi t ím tìchto zdrojù:  
www.wikipedia.org a www.samostatnost.cz)
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Ještì návrat k srpnovému táboru SPMP Brno 2010
Madagaskar aneb cesta na ostrov dìtských duší

Vìtšinou nedìlám neuvážlivá rozhodnutí, vždy když se mám 
nìjak rozhodnout, snažím se vše poøádnì promyslet. Ale 
když mi kolegynì v práci øekla o možnosti jet na tábor jako 
vedoucí, ani na chvíli jsem nezapochybovala a øekla jsem, že 
pojedu. Jet na tábor bylo pro mì nìco úplnì nového, ani jako 
dítì jsem se nezúèastnila žádného tábora a jako vedoucí jsem 
nemìla také žádné zkušenosti. Vždy když se pouštím do 
nìèeho nového a neznámého, tak jsem nervózní a mám 
trému. S obavami ze sebe samé jsem se tedy chystala na tábor. 
Byla jsem plná obav – zvládnu to, nebudou se dìti se mnou 
nudit, dokážu vymýšlet vhodné a zábavné èinnosti, budu si 
rozumìt s ostatními vedoucími? 
A pak nastala sobota. Tábor byl tu. Moje obavy se zaèaly 
pomalu rozpouštìt do ztracena. Když jsem vidìla šibalský 
pohled mého spoluvedoucího z oddílu, hned mì napadlo, že 
si urèitì budeme rozumìt. Ony se legrácky a srandièky 
vždycky dìlají lépe ve dvou a vznikají pak takové zážitky, 
které se navždy zapíší do vzpomínek. Myslím si, že naše dìti 
èasto a možná i oprávnìnì kroutily hlavami nad tím, co 
vyvádíme, ale doufám, že se u toho vždycky bavily 
minimálnì stejnì tak jako my dva, protože proto jsme to pøeci 
dìlali ? . Když se baví dìtí, pak jsme se bavili i my jako 
vedoucí, což nás ještì více motivovalo k vymýšlení rùzných 
èinností, pøi kterých náš oddíl mìl jedenáct dìtí a žádného 
vedoucího. Když však bylo tøeba stali se z nás zase „seriozní“ 
vedoucí, kteøí byli pøipraveni øešit jakýkoliv problém, ale 
naštìstí tìchto situací nebylo mnoho a tak moje táborové 

vzpomínky jsou plné smíchu, vyvalených oèí dìtí, cákání 
vody, procházek do lesa, táborových her plných zvíøátek. 
Èas na táboøe utíká zbìsilou rychlostí, ani se nestaèíte 
ohlédnout a je jeden týden pryè a ten druhý ten jako by snad 
nebyl. Hodiny se mìní v minuty a najednou je zase sobota a 
vy stojíte na parkovišti, dìti odcházejí domù, zùstává jen 
hlouèek vedoucích, kteøí se nìjak nemùžou rozlouèit a pak 
když pøijedete domù, je tam jakési prázdno a klid. A zaène 
Vám být smutno po tom shonu, neustálém brebentìní, 
smíchu a legráckách – je Vám smutno po zážitcích, lidech – 
je Vám smutno po TÁBOØE. 
Na tento tábor budu vždy vzpomínat nejen proto, že byl pro 
mì první táborovou zkušeností, ale také proto, že byl únikem 
do zemì, kde existuje radost, veselí, smích. Do zemì, kde se 
z vedoucích stávají rozpustilé dìti, které jsou schopny ze 
sebe udìlat šaška jen proto, aby se dìti i ostatní vedoucí 
zasmáli a pobavili. V každém z nás je poøád duše dítìte a je 
jen na nás, zda ji necháme nìkde hluboko ukrytou anebo zda 
ji obèas pustíme ven. Pak je svìt zase o nìco veselejší a 
radostnìjší. Musím pøiznat, že moje dìtská duše není ukrytá 
pøíliš hluboko. Staèí jen, když se setká s dalšími podobnì 
smýšlejícími dušemi a pak vùbec nevadí, když mám na 
oblièeji namalovaný domeèek s komínem, ze kterého se 
kouøí ? . Já i moje dìtská duše jsme moc vdìèné za to, že 
jsme mohly jet na tábor, který je opravdu jakýmsi 
pomyslným výletem do dìtského svìta radosti a smíchu. 
Tak snad zase za rok
   Lenka Linhartová

1/2011

Malé ohlédnutí

Zde oddìlte a vyplnìné pøihlášky na akce, které najdete na následující stranì, odešlete na sekretariát !
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Pobavili jsme se nejen tancem, ale i pìkným doprovodným 
programem.
A mlsné jazýèky potìšily výborné domácí koláèky, dobrý øízek s 
bramborovým salátem a také vynikající káva, pøipravovaná 
sponzorem snad na 10 zpùsobù. Bylo to opìt krásné odpoledne, 
kterého se zúèastnili i kamarádi z Hodonína. Takže družba SPMP 
Brno, Zlín, Hodonín funguje!!!!
A vìøíme, že v roce 2011 v Brnì pøibude i Tøebíè.

Zaèátek listopadu nám zpøíjemnila komedie „Škola základ 
života“ v Mìstském divadle. Bylo nás skoro 80. Moc jsme se 
nasmáli a pøipomìli si i stejnojmenný film z 30.let minulého století.

Na konec listopadu jsme se tìšili  na muzikál „Mary Poppins“ do 
Hudební scény Mìstského divadla. Skvìlé ohlasy na muzikál, 
které naši návštìvu pøedcházely nelhaly. Bylo to skvìlé 
pøedstavení a úžasné výkony. Ze SPMP nás bylo 120 a jak mladí, 
tak i starší byli nadšeni.

Prosincová vánoèní besídka byla 12. prosince a opìt se setkala s 
nejvìtším zájmem. Skoro 230 úèastníkù zaplnilo sál Musilky. 
K dobré zábavì pøispìl hlavnì náš skvìlý hudebník pan Hebnar. 
Do programu pøispìli – akrobatická skupina ze Šumperka 
(úèastníci soutìže Telemánie), sleèna Vymazalová – aerobik, 
taneèníci z Taneèní školy Danza. A hlavnì všichni, kdo tancovali, 
zpívali a prostì mìli bájeènou usmìvavou náladu. Pøišli i nìkteøí 
oddíloví vedoucí z našich táborù tak bylo plno vítání a objímání. 
V ohlášenou hodinu pøišel Mikuláš se svou družinou a rozdal skoro 
150 dárkových balíèkù. 
Rozcházeli jsme se sice neradi, ale slíbili si, že za rok nashledanou.
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Závazné pøihlášky na akce SPMP Brno, prezentované ve zpravodaji 1/2011     
Prosíme o èitelné sdìlení Vašeho telefonního èísla a pokud máte e-mail adresu, pošlete nám krátkou zprávu  
  
Akce poèet nejpozdìji  termín platby Poznámky

pøihlásit
15.ledna          Výstavy  ......... není nutné na místì 20,-  
22. ledna         Výlet  ......... ihned   
5. února           Kino Lucerna  ......... není nutné  na místì 20,-  
26.února          Termály LAA  ......... ihned konec ledna Pøihlášky i ti co se již pøihlásili 
5.bøezna          Ples Tøebíè  ......... ihned dle Zpravodaje Poèet veèeøí………….
25. bøezna   Taneèní zábava SPMP Brno .........       do poloviny února do 8. bøezna Poèet veèeøí………….
27. bøezna       Výlet Šmelcovna  .........       do poloviny února   
15. dubna        Diskotéka Musilka .........       do poloviny února   
     
kvìten     Konference k 40. výroèí ......... co nejdøíve   
èerven     Zájezd za poznáním  ......... co nejdøíve   
     
Pravidelné akce:    
pondìlí    Kuželky  ......... ihned co nejdøíve  400,-  
støeda      Tìlocvik .........     
ètvrtek     Klub  ......... ihned   
ètvrtek     Plavání  ......... ihned co nejdøíve 550,-  
pátek       Taneèní  ......... ihned co nejdøíve 500,-  
     
Mám zájem o pøednášky na téma:  ano/ne
  Pøíjmení ................................................... 
Právní zpùsobilost  .........  Jméno    ....................................................
Sebeobhajování  ......... telefon   ....................................................
Plánování budoucnosti, samostatný život ......... mobil ..................................................... 
Senioøi s mentálním postižením.  ......... E-mail .....................................................

.Záøí
Pobyt v Chorvatsku. Poslední den v srpnu odjelo 57 natìšených 
lidièek za sluníèkem a hlavnì za koupáním v Jaderském moøi. Opìt 
jsme byli v našem oblíbeném Drveníku na  Makarské riviéøe v 
penzionu Zoran. Letos bylo moøe ponìkud studenìjší, ale koupali 
jsme se dennì. Navštívili jsme mìsto Makarská a Baèinská jezera. 
Byla opìt veèerní projížïka lodí kolem pobøeží i turistický výlet do 
hor. Dennì se chodilo do druhého Drveníku nebo do Zaostrogu. Po 
deseti dnech pohodového pobytu u moøe jsme se jen neradi louèili s 
majiteli penzionu. A to nejen my, již stálí hosté Drveníku, ale 
všichni, kteøí s námi byli letos poprvé. Jak z øad èlenù SPMP, tak i 
„cizích“. A víte co nám ti „cizí“ po pøíjezdu do Brna øekli? 
„ S vaší partou a do Drveníku pøíští rok jedeme zase.“ 
Naše velké podìkování si zaslouží naše Lenièka (paní Lenka 
Sulasová, majitelka cestovky), která s námi prožívá již ètvrtým 
rokem dovolenou v Drveníku a snaží se nám tam snést, když ne 
„modré z nebe“, tak alespoò pøipravit øadu pøekvapení. Lenko díky 
a v roce 2011. 

18. ZÁØÍ jsme se vydali dvìma autobusy za poznáním. Jeden 
autobus zamíøil do mìsteèka Olešnice, kde jsme si prohlédli 
exposici motocyklových veteránù, pobavili se mezi strašidly a 
seznámili se s výrobou modrotiskù. Druhý autobus nás dovedl na 
hrad Svojanov a prohlídku jeho zajímavostí. Obì skupiny se 
odpoledne vystøídaly a tak se všichni vraceli do Brna s mnoha 
novými poznatky. 

Na Spoleèenské odpoledne SPMP Zlín odjelo 9. øíjna skoro 50 
bròákù. Konalo se v Lukovì ve velmi pìkném sále zemìdìlského 
družstva. K tanci i poslechu hrála cimbálová muzika a disko rytmy 
zprostøedkovala reprodukovaná hudba a také bezvadný moderátor 
regionární rozhlasové stanice, kamarád Marek. 
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Již nìjaký èas pøipomínáme ve Zpravodaji 40. výroèí 
ustavení SPMP v Brnì v roce 1971. A nìkolikrát 
požádali i Vás milí èlenové o pøíspìvek do 
Zpravodaje nebo do kroniky i k tomuto výroèí. Je 
nám líto, že se zatím se ozvala jen paní Zatoèilová. 
Prosím pøeètìte si její „Vzpomínání“.
                                                  

VZPOMÍNÁNÍ
Vzpomínáme si na pana primáøe MUDr. Vratislava 
Vrzala, za kterým jsme chodili do Dìtské nemocnice pro 
rady a léky na naše postižení. Z jeho podnìtu jsem se 
stala èlenkou Sdružení pro pomoc mentálnì 
postiženým. Vzpomínáme na jeho rady, doporuèení i 
povzbuzení.
Vzpomínáme na nezapomenutelného pana Augustina 
Drobílka. Na jeho besídky v Dìtské nemocnici a pozdìji 
Dìtské hrátky v ZK Královopolské. Vzpomínáme na 
nìho jako bájeèného organizátora a prùvodce pøi 
zájezdech doma i v cizinì (NDR, Maïarsko) a na jeho 
nezapomenutelnou adaptaci písnì „Na tý louce zelený“. 
Vzpomínám, že na prvním spoleèném výšlapu za 
poznáváním jsme s panem Drobílkem byli v JZD 
Chrlice. Zúèastòovali jsme se i zájezdù, které 
organizovali i jiní èlenové SPMP. Vybírám ze svých 
zápiskù. 
1990 (kvìten) - Vranov n. Dyjí; Pøímìtice; M. Krumlov 
(Slovanská epopej)
         (záøí)  - Praha (Jezulátko, Hradèany, Petøín)
1991 (kvìten) - ZOO Dvùr Králové; Tøebechovice 
(betlém)
1992 (èerven) - Èeský Krumlov; Jaderná elektrárna 
Temelín 
1993 (leden) -   betlémy - Vladislav, Tøebíè, Jihlava
1997 (èerven) - Lednice; Valtice
1998 (èerven) - Kunštát; Rájec n. Sv.; Rudka (jeskynì)
1999 (èerven) - Ledeè n. Sáz.; Èíhoš�; Tasice (sklárny); 
památník Jaroslava Foglara; hrad Lipnice
2000 - Jindøichùv Hradec, Slavonice
2001 - Kromìøíž
2002 (duben) - Podyjí    
         (záøí) - Námìš� n. Osl.; Jaromìøice;
2003 (kvìten) -  Helfštýn; Teplice n. Beèvou

2003 (záøí) -  Buchlov; Buchlovice; Velehrad

2004 (záøí) -  Tábor; Kozí hrádek
2005 (kvìten) -Tovaèov; Pøerov
2006 (kvìten) - Plumlov; Námìš� na Hané

Nezapomeneme také na rehabilitaèní pobyty, kterých 
jsme se zúèastnili. 
V kvìtnu 1993 ve støedisku Sykovec s pøáteli z Brna, 
Hodonína, Zlína a Prahy.
V kvìtnu 1994 a v èervnu 1995 a 1996 s pøáteli na 
termálním koupališti Štúrovo, organizované SPMP 
Karviná.Vzpomínáme na prázdninové pobyty
1994 (èervenec) - Støíbrnice (vedoucí Brožkovi).
U všech dalších, níže uvedených, vedoucí pan Petr 
Kuèera.
1996 - Chrastice;    
1997 a 1998 - Trojanovice;     
1999- Zámeèek Lenora; 

2000 - Krkonoše (Cihláøská bouda); 
2002 - Krkonoše (Kladenská bouda);  
2003 – Lenora
Nezapomeneme také na pobyty u moøe (vedoucí 
Halmovi)
2002  - Itálie                   
 2007 - 2008  -  Chorvatsko - Drvenik

Na všechny besídky, výlety, zájezdy a pobyty jsem si 
vzpomnìla díky tomu, že jsem si je zapisovala do  
svého sešitu „Cestománie”. Moje  lidská pamì� totiž 
není až tak dokonalá,  abych si pamatovala každý rok.
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PODÌKOVÁNÍ
Za finanèní a hmotnou podporu v roce 2010 srdeènì dìkujeme

Ministerstvo zdravotnictví.
Statutární mìsto Brno - MMB - odbor školství, mládeže a tìlovýchovy.   
Mìstská èást Brno – Židenice.

Èeskomoravský cement, a.s. nástupnická organizace, Mokrá;  
AQ-ELEKTRONIC, s.r.o. Ing. Radek.Kocián; 
R.S. AQUATECH CZ, s.r.o., 
Jiøí Mrkvica - HIRUNDO  R – podnikatel v oboru chlazení a klimatizace; 
STUDIO ERIGO, s. r. o.;  
Miroslav Gunther - Polytechnika, spol. s r.o.;  
Jídelna MÁJ, p. Richard Fiala;
BONAGRO a.s. Blažovice, p. Studený;  
Ovocnáøské družstvo, p. Vít Bláha
Ing. Zdenìk Macek, Brno; Ing.Jaromír Øíha, Brno; Ing. Ladislav Brožek- Brno
zamìstnanci CPÚ OD Tesco Brno;  Klub rodièù ELPIS;

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

Redakèní rada: J. Blatný, K. Tošner, A. Kuèerová Zodpovídá: František Halm
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o.            Sazba: grafické studio erigo
E-mail: info@spmp-brno.cz                                           Bankovní spojení: 1342099359/0800 
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Všem èlenùm SPMP Brno, pøátelùm, kamarádùm, 
štìdrým dárcùm a podporovatelùm našeho sdružení 
pøejeme v novém roce pevné zdraví a hodnì úspìchù jak 
v osobním, tak v profesním životì. 

Dodateènì blahopøejeme našim maminkám a tatínkùm, 
kteøí oslavili v roce 2010 životní jubilea (50, 60, 70, 80 a 
vyšší) 
Èechová Helena, Filová Lenka, Grossová Svatava, 
Hladíková Hana, Mikuláštíková Lenka, Malichová Irena, 

Smékalová Eva, Rotreklová Zdena, Vrzalová Hana, 
Žákovský Jiøí;
Mikulová Vìra, Páral Ladislav, Páralová Ludmila, 
Doležalová Jiøina, Kreuzerová Jroslava, Kupèíková 
Miroslava, Matoušková Naïa, Páral Karel; 
Blatná Dana, Bùèková Eva, Davidová Hana, Herel Petr, 
Kospachová Anna, Kuèerová Dana, Remeš Antonín, 
Smejkal Jiøí,  Sklenáøová Vìra, Šebková Julie;  
Bubrinková Milena, Dvoøák Miroslav, Fiala Otakar, Jilková 
Drahomíra, Klusák Zdenìk, Krejzková Milada, Nejedlo 
Josef, Nováková Milada, Ondráèková Marie, Paseková 
Alice, Peøina Jaroslav, Provazníková Jiøina, Sedláková 
Veronika, Sypìnová Jiøina, Zádìrová Ilona, Zatoèilová 
Jarmila.   

Rovnìž tak našim kamarádùm k 20., 30., 40., 50. a 60.  
narozeninám.
Jaroš Karel, Nevídal Milan, Øíèánek Adam, Vrzala Boøivoj;   
Hradil Jiøí, Koneèný Petr, Kolaøíková Eva,Václavík Tomáš;
Badin Jan, Ba�ka Jiøí, Bohdálková Monika, Danèák 
Antonín, Hrušecký Ludìk, Kocman Lukáš, Krasòan Pavel, 
Køivanová Hana, Okáè Martin, Sládková Renata, Rybníèek 
Zdenìk, Škorovog Tomáš, Vejmìlka David, Tobermann 
Aleš;
Bubrinková Yvona, Èalkovský Zdenìk, Èermák Vlastimil, 
Mikulový Katka, Musil Radan, Opluštil Stanislav, Pachl 
Ondra, Ptáèková Ludmila, Plièkový Saša, Rada Jiøí, 
Svoboda Petr, Wünsch Martin, Zbožíèek Radovan; 
Husièka Dan, Havlík Jan, Provazník Karel.
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Vážení èlenové a pøátelé našeho sdružení. 
Koneènì dostáváte jistì už netrpìlivì oèekávaný Zpravodaj 2/2011. Doufáme, že jste byli s programem první 
ètvrtiny roku spokojeni, a že i v kvìtnu až záøí Vám  SPMP pøinese mnoho pìkných chvil ve spoleèenství dobrých 
pøátel.   
 
Jubilejní rok bychom si chtìli pøipomenout i bohatým programem našich akcí a rovnìž, pokud bude zájem i nìkolika 
novinkami. Proto prosíme,  pozornì ètìte Zpravodaj, dùkladnì zvažte Vaše zájmy a možnosti a vèas se pøihlaste a dodržte 
pokyny. 

Pøipravujeme

Co jsme pøipravili na kvìten – záøí 2011

stálých táborníkù už zná. Takže 
nìkolik nových kamarádù bude mít 
spolehlivé prùvodce. Pøihlášeno je 
celkem 90 táborníkù 22 vedoucích 
oddílù a 4 (hlavní vedoucí, 
hospodáø, zdravotnice).  
Upozoròujeme, že je nutné do 
poloviny kvìtna odevzdat  
doprovodné materiály úèastníka 
t ábo ra  (do t azn ík ,  l éka ø ské  
potvrzení, èestné prohlášení).

Srpen
30. srpen
Koncem prázdnin odjede 52 bròákù 
za jižním sluncem do Chorvatska. 
Již po páté se budou rekreovat v 
Drveníku na Makarské riviéøe. 

Pùvodnì ohlášená kvìtnová 
Výroèní konference k 40. výroèí 
SPMP Brno je posunuta na 
listopad. Pøesný termín a místo 
ohlásíme v záøijovém Zpravodaji.

Pozor! Protože je potøeba objednat 
autobusy, je nutné se obratem  
závaznì pøihlásit!!

28. èerven, úterý      
Den se sportem a dobrovolníky. 
Vzpomínáte na loòské setkání s 
dobrovolníky z firmy ABB na 
Panské Líše? Bylo to super.  
Kamarádùm z ABB se mezi námi                       
také líbilo a tak se letos opìt 
setkáme, tentokrát pøi netradièních 
sportovních soutìžích. Díky velké 
vstøícnosti našeho dlouholetého 
trenéra lehké atletiky Mgr. Petra 
Kotyzy budeme mít k dispozici celý 
venkovní a vnitøní sportovní areál u 
ZŠ v Jehnicích. Podrobnìjší 
informace na jiném místì. 

     Èervenec   
2. - 16. èervenec
Na letní pobyt SPMP Brno ve 
Velkých Karlovicích v hotelu 
Gálík se velice tìší 87. úèastníkù.

30. èervenec  – 13. srpen   
Jako každoroènì byl velký zájem o 
náš 14 denní letní tábor. Letos 
bude v Mezeøíèku, kde to mnoho 

Èerven
3. èerven, pátek
Noc snù v ZOO. Veèerní prohlídka 
brnìnské zoologické zahrady. Od 
18.hodin. Prohlídka obohacena 
s o u t ì ž e m i  a  p r o g r a m e m  
v amfiteátru u žiraf.
Pøihlášky prosím co nejdøíve.

11. èerven, sobota       
Oblíbený zájezd za poznáním.  
Vypravíme na hrad Sovinec. Dále 
navštívíme Pradìdovu galerii 
øezbáøe pana Halouzka v Jiøíkovì a 
na závìr si necháme vycházku k 
Rešovskému vodopádu. Celková 
délka vycházky je 3 km, ale sestup  
a návrat zpìt do Rešova je nároèný. 
Spoleèný obìd nezajiš�ujeme, ale 
pro ty, kteøí se nezúèastní vycházky, 
je možné domluvit obèerstvení v 
Rešovské restauraci .  Pokud 
nepùjdete na vycházku a  budete mít 
zájem o obìd v restauraci je potøeba 
to nahlásit pøi pøihlášce na zájezd. 
Prùkazky ZTP, ZTP-P s sebou!!
Odjezd v 7.30 od Bohémy. Návrat 
mezi 19-20 hod..
Cena zájezdu 330,- (nutné zaplatit 
do konce kvìtna.)                    

www.spmp-brno.cz
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Turistické výšlapy (vedou Boldišovi)

28. kvìten, sobota
Z Ochozu pøes Pekárnu do Líšnì
Od autobusové zastávky Ochoz - Øíèky pùjdeme po 
modré znaèce kolem jeskynì Pekárna, Muchovy 
boudy, Mariánským údolím až na koneènou autobusu  
èíslo 55 v Líšni. 
Sraz bude už v 8.30 hod opìt pøed hlavním nádražím. 
Délka  asi 10 -11 km. Nenároèný výlet - bez pøevýšení, 
jen ta délka k ujití.

18. èerven, sobota
Pohádkou máje
Z koneèné tramvaje v Bystrci pùjdeme po žluté znaèce 

k Ríšovì studánce, odtud pak po zelené znaèce  k 
Helenèinì studánce a dál po èervené až do Žebìtína 
(nebo zpìt do Bystrce + 2 km).
Sraz  bude  v 9 hod  zase pøed hlavním nádražím. Délka 
asi 10 - 12 km. Nároènìjší výlet - kopcovitý terén kolem 
pøehrady a vzdálenost !

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

Tìšíme se na spoleènì ušlapané kilometry a krásné 
zážitky.
Když budete chtít vìdìt víc, teta Boldišová vám to poví, 
tøeba i do telefonu èíslo 544 232 398 (nejlépe po 18 
hodinì).

Sekretariát informuje
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Pøipomínáme zaplacení roèního èlenského 
pøíspìvku, který èiní 300,-. Za vyšší pøíspìvek 
srdeènì dìkujeme. 
Pokud jste tak již neuèili, mùžete zaplatit pøevodem na 
náš úèet: 1342099359/0800, do poznámky 
nezapomeòte uvést jméno  odesílatele.

Den se sportem a dobrovolníky,  úterý 28.èervna. 
Netradièní sportovní disciplíny pro každého. 
Pøedpokládáme deset disciplín pøi jejichž plnìní se 
vystøídají všichni závodníci. Soutìží mezi sebou dvì 
družstva na každém stanovišti. 
Od 9,00 prezence závodníkù, rozdìlení do družstev. 
Soutìžit se bude dopoledne od 10 hod.  Ve 12 hod. 
pøestávka na obìd, závodníci a asistenti obìd zdarma. 
Od 14 hodin odpolední blok závodù. V 16.00 
vyhlášení výsledkù. 16,30 až… volná zábava, 
popøípadì opékání buøtù.
Abychom mohli sestavit závodní družstva je potøeba 
se závaznì pøihlásit do soutìží. Pøipomínáme, že 
soutìže budou nenároèné, ale pohnout se budete 

muset. Možná, že bude u nìkoho problém termín – 
všední den, konec školního roku. Ale pokuste se na tuto 
akci uvolnit! Budete-li potøebovat k uvolnìní 
nìjaké potvrzení o akci, napište nám.
V pøípadì deštivého poèasí, závody se uskuteèní v 
tìlocviènì. V tomto pøípadì nutné pøezutí do sálové 
obuvi (svìtlé podrážka nedìlající èmouhy).   
Startovné 50,-Kè.   
Pøihlášky nejpozdìji 31. kvìtna  na sekretariát!!

Hospodáøský výsledek za rok 2010
V roce 2010 jsme se snažili udržet vyvážený rozpoèet. 
Pøesto, že se zvýšili náklady na energie a služby, které se 
dotkly nejen pøímých nákladù na provoz naší úøední 
místnosti, ale napø. i nákladù na dopravu (autobusové 
zájezdy), dopadl hospodáøský rok 2010 s mírným 
pøebytkem.
Velkou zásluhu na tom mají Vaše èlenské pøíspìvky, 
další finanèní dary nìkterých èlenù i sympatizantù, 
sponzorské dary a dotace.  
Upøímnì Vám dìkujeme.

Pravidelné aktivity

Pondìlí
Kuželky. 
Kuželkárna  Sokol Husovice, 14.30 - 17.30. Konèíme 
13. 6. ,  po prázdninách zahajujeme  12. záøí.

Støeda
Cvièení. 
Ženy v 15.00 , muži v 16.00 v ZŠ Sekaninova. 
Konèíme 15. 6., po prázdninách zahajujeme  5. øíjna.

Ètvrtek
Plavání. 
Zaèínáme 6.1. v 15 hod. Plavecký areál v Øeèkovicích, 
ul. Družstevní (koneèná tramvaje è.1). Konèíme  16. 6.,  
po prázdninách zahajujeme  8. záøí.

Klub mládežníkù.  
Od 15.30 do 17.30, konèíme 27. 6.,  po prázdninách 
zahajujeme  22. záøí. 

Redakèní rada: J. Blatný, K. Tošner, A. Kuèerová Zodpovídá: František Halm
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o.            Sazba: grafické studio erigo
E-mail: info@spmp-brno.cz                                           Bankovní spojení: 1342099359/0800 
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První ètvrtletí roku 2011
15. ledna jsme navštívili dvì zajímavé výstavy. 
Nejdøíve jsme zamíøili do  Domu šlechtièen na 
Kobližné, kde nás pøivítala doba našich  babièek  a 
dìdeèkù výstavou starých obchodù a øemesel. 
Po prohlídce jsme ještì zašli do Mìnínské brány, kde 
byla výstava starých hraèek. Tam bylo èasto slyšet od 
nìkterých rodièù:„podívej se , s takovým vláèkem  jsem 
si hrál“ nebo  „ takovou panenku jsem dostala od 
Ježíška“.  
Bylo nás 35 a všichni moc spokojení.

22.ledna turistická vycházka Komárov – Chrlice. 18 
turistù pod vedením tety Boldišové

5. února  bylo na filmu „Kuky se vrací“ 73 lidièek. S 
filmem velká spokojenost.

24.února Beseda na téma: Lidé s mentálním postižením 
a seniorský vìk. (40 úèastníkù).

26. února se jelo z Brna do  Laa an der Thaya  v 
Rakousku. 
Termální areál nás nezklamal. Vodièka byla podle chuti 
od vlažné po hodnì teplou, rùznì masážní fontány 
fungovali, rovnìž tak tobogán  a  „tekoucí øeka“.   Ètyøi 
hodiny radovánek v termální vodì si užívalo 61 
úèastníkù. 

5. bøezna odjelo 34 našich èlenù na tradièní Ples SPMP 
Tøebíè. 

25. bøezna jsme si zopakovali taneèní kreace na naší 
Taneèní zábavì na Musilce. Program nám zpestøilo 
vystoupení profesionálních taneèníkù z taneèní školy 

Danza (pan Janèa) i frekventantù našich taneèních pro 
které byla tato zábava „dokonèenou“. 
Zábava se vydaøila, což potvrdilo více jak 100 
spokojených úèastníkù.   
  
27.bøezna . Vítání jara na Šmelcovnì se zúèastnilo 22 
našich turistù.

15. dubna pøišlo na Diskotéku na Musilku více jak 80 
mladých i tìch trochu odrostlejších. 

19. dubna odjela na tradièní koncert TV Nova 
„Chceme žít s vámi“ do Prahy  padesáti èlenná výprava 
našeho  SPMP (41 + 9 doprovod).   

30.dubna  
Kuželkáøský turnaj k 40.výroèí SPMP Brno . 
Zúèastnilo se 8 družstev po 6 hráèích. 
Pozvání k zápolení pøijali i naši kamarádi z Tøebíèe, 
Blanska, Effety, Srdíèka a Schodové. S plným zaujetím 
se koulelo více jak 4 hodiny. 
Povzbuzováním  byli odmìòování i ti, kterým se zrovna 
nedaøilo. Nebudeme proto zveøejòovat výsledky, 
protože se všichni snažili podat co nejlepší výkon. 
Prùbìh turnaje byl velmi dobøe organizaènì pøipraven 
Petrem Kuèerou a správcem kuželny. 
Pøi vlastním závodì pomáhalo mnoho dalších 
pomocníkù ( tety Boldišová, Truhlíková, Kuèerová A., 
Nesrovnalová, Burešová, Sobolová, a také asistenti 
pøespolních družstev). 
Blahopøejeme závodníkùm k dobrým výkonùm a 
dìkujeme všem, kteøí se o vynikající akci zasloužili. 
Vèetnì sponzorùm, kteøí turnaj podpoøili obèerstvením 
a malým dárkem každému závodníkovi.  
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Malé ohlédnutí

Zde oddìlte a vyplnìné pøihlášky na akce, které najdete na následující stranì, odešlete na sekretariát !
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únor       Veveøí – Bystrc
bøezen    Šmelcovna, Vítání jara
kvìten    Alexandrova rozhledna 
øíjen      Pohádka máje                              
listopad  Líšeò (Šembera)
prosinec Kohoutovice 
Pravidelné aktivity:  
Pondìlí kuželky, Úterý relaxaèní cvièení a klub 
mládeže,  Støeda tìlocvik, Ètvrtek plavání, Pátek         
lehká atletika (trening) 
Semináøe: 
23.-24. dubna „ Inklusivní vzdìlávání dìtí s mentálním 
postižením“. Dvoudenní  semináø se  uskuteènil v 
hotelu Santos v Brnì. (30 úèastníkù)
22.-23. øíjna „ Kvalita života lidí s mentálním 
postižením“ a „Role SPMP jako rodièovské 
organizace“.(25 úèast.)
Spolupráce:  
s odbory magistrátu - odborem sociální péèe a školství; 
aktivní úèast na projektu Komunitní plánování soc. 
služeb v Brnì; 
se zvláštními a speciálními školami - SPMP Brno je 
Partnerem v projektu „Rovné pøíležitosti žákù OU a 
PrŠ, Brno, Lomená „ 
Divadelní aktivity osob s mentálním postižením  
Pokraèování projektu integrovaného divadelního 
pøedstavení. V projektu bylo v roce 2010  zapojeno 10 
postižených a 6 profesionálních hercù. Uskuteènilo se 5 
veøejných pøedstavení a 3 vícedenních soustøedìní.  
Vrcholem divadelní sezony bývá divadelní pøedstavení 
ve velkém kamenném divadle. Letos se uskuteènilo v 
prosinci v divadle Bolka Polívky v Brnì za úèasti více 
jak 350 nadšených divákù.
V roce 2010 SPMP Brno pøipravilo a uskuteènilo  více jak 
2000 hodin výchovných, sportovních, volnoèasových a 
spoleèenských aktivit a 59 pobytových  dnù na táborech a 
ozdravných pobytech. 
Všech aktivit SPMP Brno se v roce 2010 zúèastnilo 
více jak 2500  osob.  
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Závazné pøihlášky na akce SPMP Brno, prezentované ve zpravodaji 2/2011     
Prosíme o èitelné sdìlení Vašeho telefonního èísla a pokud máte e-mail adresu, pošlete nám krátkou zprávu  

Pøihlašuji se závaznì                                 Jméno:

3. èervna    Noc snù v ZOO                poèet ........

11. èervna  Zájezd  Sovinec               poèet ……….            obìd ……………..

28. èervna  Sportovní den             závodník  ……..      doprovod …………… 

Po prázdninách:

Kuželky      ............ 
Cvièení       ............ 
Plavání       ............ 
Klub           ............  

Rekapitulace roku 2010
Akce a aktivity:
14. února   Filmové pøedstavení „Žabák a princezna“. 
(90 úèastníkù).
27.2 -3.3.   Zimní rehabilitaèní pobyt v Senince (40 
úèastníkù)
13.bøezna   Zájezd do termálních lázní LAA an der 
Thaya (67 úèastníkù)
27.bøezna   Diskotéka pro mladé i starší (110 úèast.)
10 dubna   Ples SPMP Tøebíè (37 z Brna)
17. dubna  II turnaj v kuželkách  (8 družstev po 5 
závodnících ; 5 z SPMP Brno, po 1 Effeta,  Srdíèko, 
Støelice.)
 20 dubna  Koncert TV Nova „Chceme žít s vámi“ (60 
z SPMP Brno)
 1.kvìten   Bienále Videofestivalu „ S vámi mnì baví 
svìt“ v Podìbradech (48 z Brna)
25. kvìtna Výroèní Mìstská konference SPMP Brno 
(úèast 80 èlenù)
 4. èervna  Noc snù v ZOO Brno. Veèerní prohlídka 
zoo. ( z SPMP Brno 95)
25. èervna  Historická tramvaj. Projížïka a exkurse v 
depech. (45 úèastníkù)
 3.-17.7.    14. denní Letní tábor SPMP Brno, Staré 
Mìsto p .Kr. Snìžníkem (122 úèastníkù)
24.7.- 7.8. 14 denní Letní rehabilitaèní pobyt v 
Krkonoších, Malá Úpa (45 úèastníkù)
26. srpna   Den s dobrovolníky na jezdeckém areálu 
Panská lícha (60 handicap, 20 rodièù,  22 
dobrovolníkù z ABB).
31.9 – 12.10. Pobyt u moøe v Chorvatsku. (57 úèas.)          
18. záøí  Autobusový výlet za poznáním. Svojanov, 
Olešnice. (90 úèastníkù)
9. øíjna      Spoleèenské odpoledne ve Zlínì (48 z Brna)
 5. listopadu  Divadlo „Škola základ života“ (80)
25. listopadu Divadlo, muzikál „Mary Poppins“. (120).
12. prosince  Vánoèní besídka (200)
 Turistické výšlapy: 
 leden     Kohoutovice- Bystrc,
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FILIP osobní asistence 
je sociální služba, kterou nabízí Oblastní charita Brno od 
poèátku tohoto roku. 

Osobní asistence je urèena obèanùm, kteøí pro zajištìní 
života ve vlastní domácnosti potøebují pomoc v 
nìkterých anebo ve všech životních úkonech. Úèelem 
této služby je umožnit èlovìku s postižením žít v 
domácím prostøedí, úèastnit se na životì domácnosti a 
rodiny, ale i komunity, a uplatòovat své zájmy a potøeby 
(napø. doprovody).

Vznik FILIPA osobní asistence není náhodnou 
iniciativou: Jako terénní služba má doplnit služby 
denního stacionáøe (Effeta) a chránìného bydlení (CHB 
sv. Michaela) do uceleného komplexu služeb.
Speciálním úkolem FILIPA je pak pøipravit se odbornì a 
kapacitnì na podporu lidí s mentálním postižením pro 
dobu, kdy si ubývající síly jejich rodièù vyžádají 
zvýšenou vnìjší podporu sociální služby.

Charita tak vytváøí podmínky pro to, aby lidé s 
postižením mohli po co nejdelší èást svého života setrvat 
v domácím prostøedí, a následnì pøípadnì pøešli do 
domku chránìného  bydlen í  s  ce lodenním 
specializovaným provozem, o jehož výstavbì Oblastní 
charita Brno právì nyní vyjednává. Kromì toho pøejde 
pod FILIPA po jeho zavedení a finanèní stabilizaci 
veškerá svozová služba Oblastní charity Brno.

FILIP osobní asistence v souèasnosti poskytuje služby 
lidem s mentálním a tìlesným postižením ve všech 
vìkových skupinách a také seniorùm: tato široká 
nabídka je pro službu nezbytná pro dobu jejího zavádìní. 
Služba osobní asistence je poskytována nepøetržitì – do 
vyèerpání své personální kapacity. Je to služba placená: 
t a x y  a  d a l š í  i n f o r m a c e  n a l e z n e t e  n a  
www.brno.charita.cz (služby lidem s mentálním 
postižením a s autismem), pøípadnì na telefonu 736 522 
882, èi emailu filip.brno@charita.cz .

Sv. FILIP NERI žil v 16. století v Itálii. Byl to úspìšný 
církevní reformátor, pøitom obyèejný èlovìk, který mìl 
rád prosté lidi, zvláštì dìti, humor a hudbu. FILIP osobní 
asistence chce být svým klientùm pomáhající, pøátelská 
a vlídná tak, jako svìtec, po kterém je pojmenována.
Mgr. Vladimír Hejtmánek, Oblastní Charita Brno 

Budoucnost rodièù-peèovatelù a jejich dìtí
24. 2. 2011 jsme se sešli v zasedaèce nadace Partnerství 
na spoleèném setkání na téma Lidé s mentálním 
postižením a seniorský vìk. 
Zájem o setkání byl velký. Vìtšina úèastníkù byli rodièe, 
ale pøišli i zástupci stacionáøù (Schodová, Veleta), 
krajský koordinátor Národní rady zdravotnì 
postižených, pracovníci SPC Ibsenova. 

Vzácnými hosty byl vedoucí odboru sociálních vìci z 
Krajského úøadu Jihomoravského kraje pan Petøík, který 
sebou pøivedl pana radního Jiøího Altamana (ÈSSD) a 
taky paní Lea Jankù, vedoucí oddìlení tìžce zdravotnì 
postižených z Magistrátu mìsta Brna. 

Z hojné úèasti i z toho, že èas na setkání si udìlali takto 
dùležití lidé si vyvozuji to, že téma stárnutí lidí 
s mentálním postižením a stárnutí jejich rodièù-
peèovatelù je téma které je dùležité.  

Zároveò je to téma o kterém se zatím dost nemluvilo, 
protože je to téma nové. Ještì nedávno se nepoèítalo s 
tím, že by se lidé s mentálním postižením dožívali stáøí a 
pøežívali své rodièe. Navíc velká èást lidí s mentálním 
postižením trávila svùj život v ústavu sociální péèe, 
který zajiš�oval jejich potøeby do konce života.

Dùležité závìry ze setkání:
l Lidé s mentálním postižením stárnou rychleji, 
seniorský vìk u nich nastupuje mezi 51 a 60 lety (WHO)
l Lidem s mentálním postižením se prodlužuje 
prùmìrný vìk dožití a ve vyspìlých zemích se blíží 
prùmìrnému vìku dožití lidí bez postižení. Z tohoto 
dùvodu se celkový poèet lidí s mentálním postižením 
zvyšuje (dìtí s postižením se rodí stejnì).
l Lidé s mentálním postižením kteøí zùstávají i ve 
vysokém vìku ve svém známém prostøedí a mají 
podporu svých blízkých stárnou pomaleji a dožívají se 
vyššího vìku.

To jsou takové obecné závìry. Co se týká informací z 
Brna a okolí, tak z diskuse je zøejmé, že pro lidi s 
mentálním postižením je málo služeb, hlavnì nedostatek 
kvalitních služeb pobytových, zároveò je problém s 
financováním služeb ze strany lidí s mentálním 
postižením (služby jsou pro nì drahé) tak ze strany 
mìsta, kraje, státu (nedostatek penìz v rozpoètu na 
sociální služby). O dalším rozšiøování poètu stacionáøù 
neuvažuje kraj ani mìsto. Pražské obèanské sdružení 
Ruka pro život ve spolupráci s Elpisem bude otevírat 
nový denní stacionáø na Božetìchovì ulici a výhledovì 
poèítají i s celoroèními místy. 

Na závìr bych chtìla øíct, že nás inspiroval pan radní 
Altman, který v jedné èásti diskuse prohlásil, že pokud 
rodièe nìco chtìjí, tak by pro to mìli taky nìco dìlat a 
sami se starat. Proto teï provìøujeme možnosti jak 
pomoci a podpoøit vznik chránìných bytù ve mìstì Brnì 
a poohlížíme se i po jiných pøíležitostech jak pøiložit 
ruku k dílu. Pokud nìkdo z vás bude mít nìjaký nápad, 
pøipomínku, pøíležitost, prosím, dejte nám vìdìt, 
budeme rádi. 

Barbora  Uhlíøová (barbora.uhlirova@spmpcr.cz)
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lVEÈERNÍ ŠKOLA
Možná již nìkdo ze ètenáøù Zpravodaje slyšel o VEÈERNÍ 
ŠKOLE HROU, možná ještì ne, ale právì teï a tady se 
mùžete o tomto projektu dozvìdìt více.
Na poèátku byla neodbytná otázka, jak efektivnìji pomoci 
obèanùm s mentálním postižením zvládat praktické otázky 
života. Bìhem léta 2010 se spojilo nìkolik nadšencù a v srpnu 
2010 vznikl tým ochotný vyšlapávat nové cesty 
pedagogického pùsobení. Po mnoha poradách s neustálým 
porovnáváním ideálního a efektivního se zrodila VEÈERNÍ 
ŠKOLA HROU s heslem "Jak zvládnout souèasný život, 
když pøemýšlím jinak." A jestli se ptáte, jakou „novou“ 
cestou jsme se vydali uèit studenty zapojit se do okolního 
života, starou odpovìï hledejte v našem názvu a pøedevším u 
pana Komenského. Vždy� nakonec stále platí, že pokud se 
chci nìco nauèit a umìt to, je nejlepší si to prakticky 
vyzkoušet sám pod vedením zkušenìjšího, než se zbyteènì 
opakovanì moøit s teoretickými pouèkami. Poèátkem záøí 
2010 se tedy ustanovilo Volné sdružení lektorù, vytvoøily se 
cíle a formy studia, zpracoval se program a navrhl se 
harmonogram kurzu. Ve spolupráci se sdružením SPMP se 
nám podaøilo díky velkorysosti Centra volného èasu v 
Lužánkách zajistit uèebnu.  Oslovili jsme potencionální 
studenty a setkali se s rodièi na prezentaèní schùzce. 
A VEÈERNÍ ŠKOLA HROU se stala skuteèností! 
19.9.2010 probìhl první vyuèovací blok s osmi studenty a 
následnì jsme se setkávali každý ètvrtek až do závìreèného 
slavnostního zakonèení 1. roèníku, které se uskuteènilo v 
sobotu 2.4.2011.

Hlavním cílem kurzu bylo posílení sebevìdomí a 
zodpovìdnosti studenta za své èiny v bìžných oblastech 
života. Každodenní možné problémy života se student snažil 
pod vedením lektorù aktivním zpùsobem sám øešit a zvládat. 
Tematické okruhy se týkaly pøedevším komunikace a vztahù 
mezi lidmi, problémù v rodinì a zamìstnání, otázek zdraví, 
financí, vedení domácnosti, základù hygieny, rozvoje 
vzdìlávání, základù estetiky, práce s poèítaèem a internetem, 
plánování volného èasu a zvládání základù anglického 
jazyka.
Celým studiem se prolínal pøíbìh imaginárních postav, s 
nimiž se studenti ztotožòovali a pomáhali jim øešit vzniklé 
problémy. 
Vyuèovací systém byl veden formou dialogu se studenty a 
následnými praktickými ukázkami. Vyuèování probíhalo 
pravidelnì každotýdenním tøíhodinovým blokem od 17.00 
do 19.15 hod. a bylo vždy vedeno minimálnì dvìma lektory. 
Každý blok zaèínal uvolòujícím rozhovorem pro zjištìní 
psychického stavu studentù, poté byl pøeèten pøíbìh s 
otevøeným koncem, následovalo teoretické zjiš�ování 

možných cest øešení a následnì praktické scénky èi 
ukázky. Blok byl vždy proložen pøestávkami s dechovými 
cvièeními, pracovalo se individuálnì, domácí úkoly byly 
zadávány pouze praktické a studenti byli motivováni 
odmìnami. Na závìr kurzu byly provedeny zkoušky 
zvládání konkrétních problémù formou testù, her a dialogù. 
Studenti pracovali s názornými pøedmìty, sami vytváøeli 
scénky a dialogy, výtvarnì tvoøili. Studium bylo ozvláštnìno 
návštìvami kulturních akcí, hudebními poslechy, 
performacemi, výlety a organizací vánoèní a závìreèné 
besídky. 

Jediným finanèním nákladem studenta bylo 300,-Kè 
urèených na pitný režim v hodinách a pøípadné drobné 
náklady na vstupné èi dopravné na výletech. Lektoøi Jiøí 
Priesnitz, Bc.Petra Plšková, Bc.Jiøí Novotný, DiS. a Tomáš 
Henek mají buï pedagogické vzdìlání nebo dlouholetou 
pedagogickou praxi a financovali vìtšinu nákladù na bìh 
kurzu. Úspìšnými absolventy 1.roèníku VEÈERNÍ ŠKOLY 
HROU s osvìdèením a certifikátem se stali: Andrea 
Køivanová Katka Prokešová, Sabina Mamodeová, Jakub 
Keller, Jaroslav Peøina a Tomáš Halm. Ze studentù se èasem 
stali naši kamarádi a všichni jsme jim byli k dispozici 
prakticky kdykoliv bìhem celého kurzu. Díky absolvování 
kurzu se dnes už napøíklad Andrei svìt nejeví tak èernì jako 
døív; Katka ví, že každý problém se dá vyøešit; Sabina se 
nauèila stát si za svými názory; Kuba zjistil, že má solidní 
znalosti a umí se podøídit týmu; Jarek je dnes slušnìjší a 
zvídavìjší a Tomáš s Vámi prodiskutuje témìø veškerá 
témata.
Radost a dychtivost studentù s jejich zøejmými pokroky 
zvládat snadnìji své životní peripetie nás vybízí otevøít 
2.roèník VEÈERNÍ ŠKOLY HROU. Rádi se s Tebou milý 
ètenáøi v záøí 2011 setkáme. 

Pokud máte zájem o více informací a vážný zájem o kurzy 
veèerní školy spojte se s námi na sekretariátì. Dle zájmu 
budeme hledat cestu k financování projektu.

2/2011
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Vážení èlenové a pøátelé našeho sdružení. 
Tak nám to letošní léto ubìhlo, bohužel v druhé polovinì ponìkud netradiènì. Málo sluníèka, ale hodnì deštì, což 
pøivítali hlavnì houbaøi. I pøes nepøízeò poèasí však probìhl náš tradièní letní pobyt a tábor k plné spokojenosti 
úèastníkù.  
Do poslední dekády se také pøiblížil i jubilejní rok 40-tého výroèí SPMP v Brnì. Toto výroèí
si pøipomeneme Výroèní konferencí na kterou Vás zveme v samostatném èlánku. Samozøejmì
nezapomeneme i na další akce a pravidelné èinnosti,  které jsou oblíbené. Upozoròujeme znovu na vèasné 
pøihlášení a zaplacení èlenských pøíspìvkù.  
 

Pøipravujeme

Co jsme pøipravili na záøí – prosinec 2011

Prosinec

10.  prosinec, sobota   
Vánoèní besídka. 
Opìt se sejdeme na Musilce a to ve 
14 hodin a za doprovodu našeho 
milého pana Hebnara a jeho 
„orchestru“ spoleènì oslavíme 
konec roku. 

Vìøíme, že pøijde i Mikuláš a 
doufáme, že i letos pøinese hodným 
lidièkám dáreèek.
 Sál pro  úèastníky bude otevøen ve 
13.30. 
Ukonèení pøedpokládáme v 18 
hodin. 
Vstupné 30 .- Kè.

26. øíjen, støeda
Pøednáška "Kvalita sociálních 
služeb pro lidi s mentálním 
postižením". 
Pøednáška se uskuteèní od 16.00 do 
19.00 v Malém sále v sídle 
Veøejného ochránce lidských práv 
na Údolní ulici è.39. Pøihlášky na 
pøednášku prosíme obratem. 
Podrobnìji o dalších pøednáškách v 
samostatném èlánku Pøednášky a 
konference k 40. výroèí SPMP 
Brno.

Listopad

4. listopad, pátek    
Pøednáška "Samostatnost lidí s 
mentálním postižením a zvládání 
rizik" se bude konat opìt v sídle 
Veøejného ochránce práv na Údolní 
ulici è.39 od 16.00  do 19.00 h.
 
5. listopad, sobota   
Konference k 40. výroèí SPMP 
Brno. Celodenní konference se 
uskuteèní v hotelu Gregor v 
Modøících od 8.30 do 18.00.  
V ì n u j t e  p r o s í m  p o z o r n o s t  
podrobnìjším informacím k 
pøednáškám a  konferenci na jiném 
místì Zpravodaje. 
Úèastnický poplatek 120,- Kè.

Záøí

Øíjen   

16. øíjen, nedìle  
Milovníkùm filmù nabízíme 
návštìvu našeho rodinného kina 
Lucerna v Žabovøeskách. 
Vedoucí kina pan Peprný zatím 
nemùže øíct jaký film bude mít, ale 
urèitì pro nás     pøipraví opìt nìco 
zábavného. Zaèátek v 10.00, sraz 
nejpozdìji v 9.45. 
Vstupné 20,-/os.  

30. záøí, pátek
D i v a d l o  T ø i  m u š k e t ý ø i .   
Nejnovìjší dramatizace slavného 
románu A. Dumase. S nerozluènými 
pøáteli Athosem, Porthosem a 
Aramisem a jejich novým  druhem,     
g a s k o ò s k ý m  š l e c h t i c e m  
d´Artagnanem budeme prožívat 
romantický pøíbìh o cti,  vìrnosti a 
lásce.                    
Zlevnìné vstupné (senioøi, ZTP, 
ZTP-P i s prùvodcem) 160,- Plné 
vstupné 380,-. Pøihlášky a platby 
obratem. 
Zaèátek pøedstavení v Mìstském 
divadla na Lidické je v 18.00 hod.

www.spmp-brno.cz
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Turistické výšlapy (vedou Boldišovi)

24. záøí 2011
Z Ochozu pøes Pekárnu do Líšnì. Od autobusové 
zastávky Ochoz pùjdeme po modré znaèce kolem 

jeskyně Pekárna, Muchovy boudy, Mariánským 

údolím až na koneènou autobusu  èíslo 55 v Líšni. 

Sraz bude už v 9.30 hod opět pøed hlavním nádražím.

Délka asi 10 - 11 km. Nenároèný výlet -  bez pøevýšení, 
jen ta délka k ujití.

22. øíjna 2011
Kolem kopce Holedná. Od hájenky v Kohoutovicích 
pùjdeme po zelené znaèce kolem kopce Holedná až do 

Jundrova. Pùjdeme kolem ?prasátek“, jezírek a mnini 

ZOO. Sraz  bude  v 10 hod  zase pøed hlavním nádražím.

Délka asi 9 km.  Støednì nároèný výlet. 

26. listopadu 2011

Vinohrady – Bílá hora

Z koneèné tramvaje na Staré osadě pojedeme zastávku 

směrem na Vinohrady. Pak pùjdeme pìšky lesoparkem 

až na Vinohrady. Dále budeme pokraèovat na Bílou 

horu, kde se projdeme cestièkami kolem vrcholu. Z Bílé 
hory sejdeme k tramvaji a odtud pojedeme domù.

Sraz  bude  v 10 hod  zase pøed hlavním nádražím.
Nenároèný výlet mìstskými stezkami.

Sekretariát informuje

3/2011

Zimní rehabilitaèní pobyt 2012

Zimní rehabilitaèní pobyt mentálnì postižených osob s 
doprovodem se uskuteèní ve Støíbrnici u Starého Mìsta pod 
Kralickým Snìžníkem  na Chatì Štvanice. Termín pobytu 
je od soboty 21.1. do soboty 28.1.2012. Není to v dobì 
jarních prázdnin  brnìnského okresu.   
Chata má 13 pokojù, 2,3,4 lùžkové , jeden 5. lùžkový a 
jeden 10. lùžkový. Každé dva pokoje mají spoleèné WC a 
sprchu.                                       
Cena je pro všechny úèastníky pobytu  3200Kè + 100Kè 
manipulaèní poplatek. V pøípadì, že budou dotace, vrátí se 
dotovaným osobám dotaèní pøíspìvek.
Dotované osoby jsou držitelé ZTP/P + doprovod, ZTP, TP, 
ale 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 posílejte nejpozdìji do konce záøí na adresu : Petr 
Kuèera, Bøetislavova 15, 64300 Brno nebo na email : 
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 ) pokud máte tak i email. 
Petr Kuèera
                                                                        
Tábor 2012

Vím, že úèastníci letošního tábora nemají ještì vstøebány 
všechny zážitky  a už tu jsou informace o táboøe v roce 2012. 
Tábor se uskuteèní v Tøemešku, (nachází se asi 20 km jižnì od 
Šumperka) v zaøízení které je od vesnice vzdálené 2Km a je 
obklopeno lesem.  Hlavní budova  je zdìná s kapacitou 80 
lùžek a vždy dva pokoje mají své WC a sprchu. Dvì zdìné 
chaty  které mají také své WC a sprchy. Každá chata má tøi 
pokoje s kapacitou 10 lùžek. Tøetí ubytovací budova je 
døevìná má také své WC a sprchy a má kapacitu 20 lùžek.
Areál má velkou jídelnu, do které se vejdeme všichni naráz na 
stravu, dvì klubovny pro pøípad špatného poèasí, fotbalové , 
volejbalové høištì a velký bazén na koupání (20x10m).
Tábor se uskuteèní od 30.6. do 14.7.2012. Cena tábora bude 
mezi 7000 až 7500, podle toho jak bude vypadat  DPH po 
novém roce.
Pøihlášky potøebujeme mít do konce listopadu, abychom 
vìdìli jak velký zájem bude . Pøi malém poètu zájemcù 
bychom museli tábor zrušit nebo by byla jeho cena vyšší. V 
lednu by byly zájemcùm poslány veškeré tiskopisy.                                                            
Petr Kuèera

Pravidelné aktivity

Pondìlí
Kuželky. 
Kuželkárna  Sokol Husovice, 14.30 - 17.30. 
Zahajujeme  12. záøí. Úèastnický poplatek 320,- Kè.

Støeda
Cvièení. 
Ženy v 15.00 , muži v 16.00 v ZŠ Sekaninova. 
Zahajujeme  5. øíjna.

Ètvrtek
Plavání. 
Plavecký areál v Øeèkovicích, ul. Družstevní (koneèná 
tramvaje è. 1). Po prázdninách zahajujeme  8. záøí. 
Úèastnický poplatek 500,- Kè.
Klub mládežníkù.  
Zahajujeme 1. záøí v jídelnì Máj, Divadelní ul., kde 
budeme každý první ètvrtek v mìsíci od 15 do 17 hod. 
Od 22. záøí budeme na Helfertovì 7c každý druhý a 
ètvrtý ètvrtek v mìsíci od 16 do 17.30 hod.. 
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Konference k 40.výroèí SPMP v Brnì 
4. a 5. øíjna 2011                      

Vážení pøátelé. 
Je to až k nevíøe, že je to už 40 let, co bylo naplnìno úsilí 
malé skupinky rodièù mentálnì postižených dìtí a 
nìkolika odborníkù, mít i v Brnì organizaci, která by 
mohla oficiálnì obhajovat práva na slušný život svých 
postižených dìtí i svých rodin. 
Srdeènì Vás zveme nejen k doprovodnému programu 
pøednášek, ale i k zhodnocení co se našemu sdružení v 
Brnì podaøilo za tìch 40 uplynulých let, co zùstalo 
jenom v našich plánech a tužbách. Rádi bychom 
vzpomnìli také na mnoho obìtavých lidí, kteøí nám 
pomáhali k pøíjemnìjšímu a smysluplnìjšímu životu lidí 
s MP a jejich rodin.  

Pøedbìžný program konference: .
Pátek 4.11. Pøednáška: "Kvalita sociálních služeb pro 
lidi s mentálním postižením.”

Sobota 5.11. 8.00 - 9.00    Presence úèastníkù
                    9.00 - 10.30   Pøednáška Samostatnost lidí s MP ...

                  10.30 - 11.15   Obèerstvení
                  11.15 - 12.15   Diskuse k pøednášce
                  12.30 - 13.45   Obìd
                  14.00 - 16.00   40 let s SPMP Brno 
                  16.00 - 18.00  Malé obèerstvení, osobní 

     setkání s pøáteli

Bìhem odpoledního programu vystoupení klientù 
Effety.
V prùbìhu dopoledne pro skupinu lidí s MP, kteøí mají 
zájem o osamostatòování zvažujeme samostatnou 
besedu na toto téma.         
Konferenèní poplatek 120,-
K hotelu Gregor v Modøicích je pøímé spojení 
autobusem è 49 z Uhelné od Teska. Pro úèastníky 
jedoucí vlastním autem k dispozici cca 30 míst na 
parkovišti hotelu. 

Pøednášky a konference k 40. výroèí SPMP Brno

Na podzim budeme pokraèovat v pøednáškovém cyklu, 
který jsme zaèali letos v únoru pøednáškou na téma 
Mentální postižením a seniorský vìk. Na 26. 10. 2011 
plánujeme pøednášku na téma "Kvalita sociálních 
služeb pro lidi s mentálním postižením". Na této 
pøednášce budeme mluvit o Standardech kvality 
sociálních služeb a kontrole kvality, kterou provádí 
Inspekce kvality sociálních služeb. 
Toto téma jsme zvolil proto, že zástupci lidí s mentálním 
postižením (tedy ve vìtšinì pøípadù rodièe) èasto slyší 
od poskytovatelù služeb: "...to nejde, to není podle 

Standardù." nebo "...my to tak musíme dìlat, po nás to 
chce Inspekce.". Tato tvrzení jsou ale v øadì pøípadù 
výsledkem špatného pochopení Standardù a funkce 
Inspekce.  
Navíc je taky potøeba si uvìdomit, že ani Standardy a 
Inspekce nejsou všemocnými pány, pøed kterými není 
odvolání. 
Na tuto pøednášku bychom proto rádi pozvali 
Inspektora kvality sociálních služeb, který má 
zkušenosti s prací s lidmi s mentálním postižením, 
zástupce sociálních služeb z Brna a okolí, zástupce 
Jihomoravského kraje, který má Inspekce v kompetenci 
a Vás rodièe. Zároveò se pokusíme pøipravit pøednášku, 
která bude praktická a kde bude velký prostor pro 
dotazy a diskusi. 
Pøednáška se uskuteèní od 16.00 do 19.00 hod. v Malém 
sále v sídle Veøejného ochránce lidských práv na Údolní 
ulici è. 39.

V listopadu budeme pokraèovat dalšími dvìma 
pøednáškami, které uskuteèníme v rámci konference k 
40.výroèí SPMP Brno. 
Tyto pøednášky budou v termínu 4.,11. a 5.,11. 2011 na 
témata "Samostatnost lidí s mentálním postižením a 
zvládání rizik" a "Sociální reforma a sociální politika". 
První téma se bude vìnovat osamostatòování, významu 
osamostatòování a zároveò zvládání rizik pøi nácviku 
samostatnosti a v samostatném životì lidí s postižením. 
Nepùjde jen o lidi s lehèím stupnìm mentálního 
postižení, ale o všechny lidi mentálním postižením, 
kteøí se ve svém životì døíve nebo pozdìji ocitnou bez 
ochrany svých rodièù. 

Téma "Sociální reforma a sociální politika" se bude 
vìnovat zmìnám, které se v souèasné dobì chystají v 
rámci sociální reformy a zároveò širšímu pohledu na to, 
kam se sociální politika Èeské republiky ubírá a 
pravdìpodobnì ubírat bude. 

Páteèní pøednáška se bude konat opìt v sídle Veøejného 
ochránce práv na Údolní ulici è. 39 od 16.00 do 19.00 
hod. a sobotní pøednáška v místì konání vzpomínkové 
konference v hotelu Gregor, námìstí Svobody 6, Brno - 
Modøice od 9.30 do 12.00 hod.

Všechny vás na tyto pøednášky a konferenci zveme. 
Ještì pøed samotným datem budeme rozesílat 
elektronické pozvánky. Vás kteøí pøes e-mail 
nekomunikujete prosím, abyste se pøedem 
zaregistrovali telefonicky nebo ústnì na akcích SPMP v 
prùbìhu podzimu. 

Pøednášky finanènì podpoøilo mìsto Brno a Vládní 
výbor pro zdravotnì postižené obèany.

Barbora Uhlíøová (barbora.uhlirova@spmpcr.cz)
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Podpora mìsta Brna a Vládního výboru pro 
zdravotnì postižené obèany

Sekretariát SPMP Brno a jeho èinnost byla v roce 2011 

podpoøena ze dvou zdrojù - dotací Magistrátu mìsta 
Brna a dotací Vládního výboru pro zdravotně postižené 
obèany. V èervnu jsme pro oba dotaèní tituly 
zpracovávali pololetní zprávy o èerpání prostøedkù, 
které zde pøedkládáme zkrácené. 

Poradenské služby

Poradenské služby v prvním pololetí probíhaly jako 
obvykle. Zaèali jsme s vytipováváním odborníkù a 
služeb, které jsou vstøícné k lidem s mentálním 
postižením a od osob, kterým poskytneme základní 
poradenství a navrhujeme jim návštìvu odborníkù nebo 
jiných sociálních služeb žádáme zpìtnou vazbu.
Hodnì klientù naší poradenské èinnosti se vrací s 
dalšími požadavky. Dva klienti využili možnosti 
doprovodu a asistence. Intervence neprobíhají jen mezi 
èleny našeho sdružení, ale obracejí se na nás i lidé z 
venku a pracovníci v sociálních službách.
V rámci tìchto intervencí se nám podaøilo navázat 
dobrou spolupráci s Ligou lidských práv, Centrem 
advokacie duševnì postižených, rodinnou poradnou 
Bethesda, Oblastní charitou Brno, Agenturou 
podporovaného zamìstnání Agapo, Kanceláøí 
veøejného ochránce práv, poradenským støediskem 
Krajské rady Zdravotnì postižených. 
V druhém pololetí tyto kontakty a další získané kontakty 
zpracujeme do adresáøe, který vystavíme na našich 
internetových stránkách. 

Pøednášky

V prvním pololetí jsme uskuteènili 3 pøednášky. První se 

uskuteènila 24. února 2011 v prostorách nadace 
Partnerství. Jednalo se o spoleèné setkání nad tématem 
"Mentální postižení a seniorský vìk". Na setkání jsme 
pozvali vedoucí oddìlení pro tìžce zdravotnì postižené 
MMB paní Leu Jankù, vedoucího sociálního odboru 
JMK Mgr. Petøíka a radního JMK Dr. Jiøího Altmana. 
Zájem o téma byl velký, ale poèet úèastníkù byl omezen 
kapacitou sálu. 
Druhá pøednáška se uskuteènila v komornìjším 
prostøedí a byla urèena pro dospìlé lidi s mentálním 
postižením. Pro nì jsme pøipravili téma "Samostatné 
bydlení". Pøednášky se zúèastnilo 8 dospìlých lidí s 
mentálním postižením, jako lektor vystoupili Mgr. Jan 
Valer Martin Navrátil ze Slezské Diakonie, støedisko 
Brno. 
Pøednáška mìla skvìlou atmosféru a odezvu. Nìkteøí z 
úèastníkù se na nás obrátili s žádostí o další setkání. 
 

Tøetí pøednáška se uskuteènila v sídle Veøejného 
ochránce práv. Jednalo se o téma "Zpùsobilost k 
právnímúkonùm lidí s mentálním postižením. 
Jako lektorky vystoupily Mgr. Petra Zdražilová z 
kanceláøe Veøejného ochránce práv a Barbora 
Rittichová z Centra advokacie duševnì postižených. 
Zájem o téma byl opìt veliký a kapacita sálu byla 
naplnìna. 
Mezi úèastníky byli jak rodinní pøíslušníci lidí s 
mentálním postižením, tak zamìstnanci sociálních 
služeb pro lidi s MP. 
Z pøednášky o seniorském vìku jsme vytvoøili dva 
materiály - shrnutí problémù, které jsme v prùbìhu 
identifikovali a Stanovisko SPMP Brno k problematice. 
Tyto dokumenty byly dále použity pro schùzku s 
krajským radním Altmanem a navázání další 
spolupráce a byly rozeslány na další místa i do dalších 
organizací SPMP ÈR.
Na základì pøednášky o Zpùsobilosti k právním 
úkonùm došlo ke kontaktu dvou úèastníkù s 
pøednášející Barborou Rittichovou z Centra pro 
advokacii a spoleèné práci na neobvyklých øešeních 
pøípadu opatrovnictví a omezení zpùsobilosti k právním 
úkonùm. 
O pøestávce a prostøednictvím mailu Mgr.Zdražilová i 
Mgr. Rittichová zodpovìdìly øadu osobních a 
praktických dotazù. S paní Zdražilovou jsme otevøeli 
jednání ohlednì workshopu pro rodièe, kde by si 
vyzkoušeli psaní Podání návrhu na omezení 
zpùsobilosti.

V následujícím pololetí pøipravujeme další pøednášku 
(v prùbìhu øíjna) a víkend pro rodièe (v listopadu).

Z ministerstva práce a sociálních vìcí (MPSV)

V rámci sociální reformy spustilo MPSV na svých 
internetových stránkách zcela novou webovou 
aplikaci – Prùvodce zmìnami sociálního systému v 
roce 2012. 
Prùvodce informuje obèany o plánovaných zmìnách v 
sociálním systému, které by mìly postupnì nabýt 
úèinnosti v roce 2012 a 2013. 
Nová aplikace bude prùbìžnì doplòována o aktuální 
informace, a mìla by tak poskytnout základní pøehled 
o navrhovaných úpravách v systému sociální ochrany. 
Navrhované zmìny jsou pøehlednì rozdìleny do 
nìkolika kategorií podle životních situací.
Jedná se o: Rodina, Obèan, Dùchodce, 
Nezamìstnaný, OZP a OSVÈ a Zamìstnavatel. 
Prùvodce sociální reformou v roce 2012 najdete na 
internetových stránkách sociálního poradce MPSV   
(http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/269).
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Tisková zpráva MPSV. 
V Praze 16. srpna 2011

Posuzování zdravotního stavu bude kvalitnìjší

Ministr práce a sociálních vìcí Jaromír Drábek chce 
zkvalitnit a modernizovat systém posuzování 
zdravotního stavu pro úèely pøiznávání dávek, napøíklad 
pøíspìvku na péèi. V úmyslu má také zajistit ovìøování 
kvality vydávaných posudkù. 

Cestu vidí ve vzdìlávání lékaøù posudkové služby a 
elektronizaci systému. O pøipravovaných zmìnách dnes 
ministr posudkové lékaøe informoval na celostátní 
poradì. Vìtšina zmìn má platit již od ledna 2012.
Zmìny v posuzování umožní novela zákona o 
sociálních službách a návrh zákona o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením, které jsou souèástí 
sociální reformy.  

Jejím cílem je zejména úspora procesních nákladù pøi 
vyplácení dávek a odstranìní roztøíštìnosti složitého 
systému dávek, z nichž každá vyžaduje hodnocení 
zdravotního stavu lékaøskou posudkovou službou (LPS) 
ze specifického pohledu. 
Agregování systému dávek pøispìje ke  snížení objemu 
práce posudkových lékaøù. Celkový objem vyplácených 
prostøedkù na dávky však zùstane zachován. 

„Sociální reforma se do jisté míry o pùsobnost lékaøské 
posudkové služby také opírá, a proto považuji její 
efektivní a spolehlivou èinnost za nezbytnou podmínku 
k dosažení stanovených cílù,“ øíká ministr práce a 
sociálních vìcí Jaromír Drábek.  
Na základì výstupù z èinnosti LPS je vypláceno 90  – 
100 mld. Kè roènì. 

 „Zvýšení kvality výstupù èinnosti posudkové služby i o 
jednotky procent tak znamená znaèné úspory v 
mandatorních výdajích státního rozpoètu. Proto je tøeba 
øešit efektivitu LPS zejména ve vztahu k organizaci 
práce, pracovním podmínkám, administrativní zátìži, 
využití IT technologií a vzdìlávání, a zajistit vysokou 
odbornost a kvalitu èinnosti posudkové služby,“ dodává 
ministr.

Jednou ze zmìn navrhovaných v rámci sociální reformy 
2011 je i zmìna posuzování dlouhodobì nepøíznivého 
zdravotního stavu a jeho dùsledkù pro úèely zákona o 
sociálních službách, která bude využita i pro úèely novì 
navrhovaného zákona o poskytování dávek osobám se 
zdravotním  postižením. 

Souèasnì se novì navrhuje  rozšíøení kompetencí 
lékaøské posudkové služby o posuzování zdravotního 
stavu pro úèely poskytování zvláštních pomùcek. 

Základem nepojistných dávek se stane pøíspìvek na 
péèi. Zpøehlední posuzování stupnì závislosti a  
umožní i  další využití posudku pro úèely poskytování 
dávek pro osoby se zdravotním postižením. 
Posouzení základní životní potøeby mobility a orientace 
se stane podkladem pro poskytování pøíspìvku na 
mobilitu.  Žadatelé o dávku mobility se tak nebudou 
muset  opakovanì podrobovat zjištìní a posouzení 
svého zdravotního stavu. 
Návrh zmìny posuzování stupnì závislosti s 
víceúèelovým využitím posudku naplòuje zadání 
„Sociální reformy 2011“ a jejich cílù - lepší zacílení, 
snížení administrativní zátìže pro uživatele dávek, 
zefektivnìní práce orgánù státní správy a zkvalitnìní 
systému. Pøitom však i nadále zùstanou nároky na 
kvalitu èinnosti lékaøské posudkové služby vysoké.
MPSV pøipravuje realizaci zadávacího øízení, jehož 
pøedmìtem je implementace nástroje pro detekci 
omylù, chybných pøípadù a nežádoucího chování v 
procesu posuzování žádostí o sociální dávky, na jejichž 
výplatu má vliv èinnost LPS. 
Cílem je zavedení systému ovìøování všech posudkù z 
hlediska pøedvídatelnosti jejich závìrù s ohledem na 
posouzení obdobných pøípadù v systému, což 
maximálnì eliminuje vydání nesprávného posudku již 
ve fázi jeho zpracování, a tedy i následnou 
neoprávnìnou výplatu dávky. 

Na úseku lékaøské posudkové služby dnes pracuje 
pøibližnì 445 lékaøù, kteøí obsazují 390 úvazkù 
(systemizovaných míst). Nový model posuzování má 
vylouèit èinnosti posuzované duplicitnì a snížit èetnost 
posudkù. Dnes je vydáváno asi 480.000 posudkù roènì, 
což znamená i zbyteènì vìtší ekonomickou zátìž.

Cíle:
-  Modernizace, zasílání dat o posuzování elektronicky
-  Vzdìlávání lékaøù posudkové služby
-  Snížení objemu posudkù (nová metoda posuzování)
- Zlepšení pozice posudkových lékaøù a jejich profesní 
prestiže

Návrh vyhlášky k zákonu o sociálních službách poèítá s 
novou metodikou posuzování podle mezinárodního 
modelu. Zmìny MPSV konzultovalo s øadou odborníkù 
a lékaøských spoleèností.  
Nový zpùsob posuzování již lékaøi posudkové služby v 
ÈR testovali. Oproti dosavadnímu modelu je  
pøehlednìjší a odpovídá základním životním potøebám, 
posuzování bude jednodušší a objektivnìjší. Výsledky 
testování ukázaly, že nový zpùsob dává ucelenìjší 
podklad pro vyhodnocení funkèní poruchy vzhledem 
ke schopnosti èlovìka  zvládat  své životní potøeby. 
Vyhláška mùže být pøijata v návaznosti  na pøijetí 
novely zákona o sociálních službách (pøibližnì v 
listopadu 2011).
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Sportovní den s ABB

Na konci èervna jsme se spolu s dobrovolníky z ABB 
sešli ve sportovním areálu v Jehnicích. Hlavním cílem 
tohoto sportovního klání bylo krátce a jednoduše "pobýt 
spolu". Už druhým rokem takovouto akci poøádáme na 
žádost a za podpory podniku ABB, který takto umožòuje 
svým zamìstnancùm nahlédnout do života lidí s 
handicapem. 
Na akci jsme pozvali i zástupce brnìnských stacionáøù 
Srdíèko, Gaudium a Effeta. Poèasí bylo úžasné, obloha 
bez mráèku. Úvodní shromáždìní pøišel pozdravit 
starosta obce Jehnice. Soutìžilo se v dopoledním a 
odpoledním bloku v netradièních disciplínách, ke 
kterým jsme využili vybavení sportovního atletického 
areálu. Èas vyšel i na procházku, povídání a èutání s 
balónem. 
Pøi závìreèném vyhodnocení dne byla ocenìno 
nasazení, odhodlání a výkon všech pøítomných 
sportovcù a sportovkyò. Všichni dostali odmìnu a 
diplom a na úplný závìr jsme si užili trochu kultury. Pan 
Straka pøivedl svou kapelu, se kterou si všichni s vervou 
zazpívali a dokonce se našlo i nìkolik nadšencù kteøí po 
nároèném dni ještì mìli chu� a energii tancovat. 
Podìkování patøí Hance Dostálové a Lídì Boldišové, 
které disciplíny pøipravily a na místì koordinovaly, 
Andìlce Kuèerové, která se postarala o dostatek pitíèka 
a ta�kùm Petrovi a Ivanovi Kuèerovým a Janu 
Boleslavovi za správné ugrilování špekáèkù. Dìkujeme 
panu øediteli ZŠ Jehnice Petru Kotyzovi, který nám 
sportovní areál zapùjèil i s vybavením a personálem, a 
také kuchaøkám, které pøipravili dobrý obìd. ABB za 
podporu spoleèné akce a dalším dobrovolníkùm z 
našich øad za pomoc pøi realizaci akce.
Bára Uhlíøová

Poznávací zájezd - Sovinec

11. èervna jsme vyrazili opìt na poznávací zájezd. 
Protože se nás pøihlásilo víc jak šedesát, bylo to na jeden 
autobus moc a na dva málo. 
Tož 53 lidí jelo autobusem a zbylých osum se 
pøepravovalo auty.
Je pozoruhodné, že se obì skupiny setkaly néjen na 
stejném místì, ale i ve stejný èas a to pøed hradem 
Sovinec, kde nás èekala první prohlídka. 
Shlédli jsme zde celý hrad, ba i na vìž se nìkteøí 
vyškrábali.
Ze Sovince jsme se pøesunuli do nedalekého Jiøíkova, 
kde má galerii mistr døevosochaø pan Jiøí Halouzka. 
Neni to ledajaká galerie. V nìkolika velkých stodolách 
je zde ke zhlédnutí nepøeberné množství soch.
Od zvíøátek, betlémù, až po rozpracovanou køížovou 
cestu a èeskou "epopej".

Nemalá èást soch je rozmístìna ve venkovních 
expozicích. I kolotoèe a prolézaèky zde naše "dìti" 
objevily.
Nasyceni kulturou jsme si jeli protáhnout údy do 
Rešova, kde jsou hlavní atrakcí Rešovské vodopády v 
údolí øíèky Huntavy. 200 metrù dlouhé soutìzce s 
vodopády se nìkdy také øíká "malý slovenský ráj".
Vìtší èást se po absolvování vodopádù vrátila zpìt k 
autobusu.
Automobilisté ale pokraèovali po turistické znaèce nad 
vodopády dál až do obce Tvrdkov, kde je èekala 
odstavená auta.
Z Rešova a Tvrdkova jsme se pak už samostatnì vrátili 
domù.
Na závìr lze jen konstatovat, že se tetì Andìlce tenhle 
poznávací zájezd opìt povedl na jednièku s hvìzdièkou.   
Dìkujeme teto Andìlko.

Klubová setkání    

Každé ráno, když se probudíme a podíváme se na 
oblohu, uvidíme poøád jedno a totéž. Vidíme ten velký 
žlutý kopeèek, který si na své pravidelné cestì oblohou 
vykraèuje svým tempem a posílá nám teplé paprsky, 
které nás dokáží zahøát a nìkdy až dokonce rozpálit. 
A se stejnì neúprosnou pravidelností, jako vychází 
sluníèko, jsme tady i my se svým klubovým ètvrtkem. 
Každý první ètvrtek v mìsíci poøádáme v jídelnì Máj na 
Divadelní ulici è.3 v 15.30 hod. náš klub. Místnost, 
která normálnì slouží jako jídelna, nám zapùjèuje 
zamìstnavatel Rii Strmiskové, pan Richard Fiala. Je to 
pro nás na jednu stranu sice taková nouzovka, ale z 
druhé strany – je to kousek od Hlavního nádraží. 
Místnost je veliká a prosklená, takže si mùžeme dovolit 
hrát rùzné hry, témìø bez ohledu na nároènost na 
prostor.
Téma je pokaždé jiné, nìkdy dìláme pomazánky, jindy 
zkoušíme enkaustickou kresbu èi zpíváme pøi karaoke.  
Avšak ne vždy zùstáváme vevnitø. Když je venku 
krásnì a sluníèko se na nás usmívá, vyrážíme na akce 
ven do pøírody. Úèast je dobrovolná, záleží na tom, jak 
se komu chce. Vedoucích je tam vždy spousta, takže o 
dobrou náladu není nikdy nouze. V nejbližší dobì nás 
èeká ještì zpestøení v podobì návštìv vedoucích s 
malými miminky, kterých se v poslední dobì narodilo 

také dost.
Takže, pøátelé, kamarádi: Neváhejte a ve ètvrtek 1. záøí 
pøijïte mezi nás!Urèitì se nebudete nudit, protože s 
námi žádná nuda není! 
Za všechny vedoucí, kteøí klub poøádají Vás srdeènì 
zve
Pojeta Pavel, zvaný DRAK.
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Malé ohlédnutí
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Týden utekl jako voda a pro nás nastal èas louèení. 
Dceøi se domù najednou  nechtìlo. Mít s sebou léky na 
více dní, zùstali bychom s ostatními i další týden. Jana 
se zase trošku "otrkala", dodala si sebevìdomí, hrála 
kuželky i stolní tenis. Hlavní náš dík patøí vedoucímu p. 
Petru Kuèerovi, jeho manželce a celému  kolektivu, 
protože  všichni  byli úžasní. Jistì využijeme opìt 
nabídky SPMP, brzy na shledanou!
  Vaši Štìpánovi

Zpráva z galských vesnic

Od 30. 7. 2011 do 13. 8. 2011 se rekreaèní støedisko 
Meziøíèko promìnilo v 10 galských vesnic, které 
obývalo 104 galù. Galové si žili v poklidu, øímské 
vojsko bylo daleko a  na vše dohlížel hodný Asterix, 
Obelix a Panoramix. Jednoho dne se však druid 
Panoramix ztratil a vše nasvìdèovalo tomu, že byl 
unesen. Galové svého druida hledali, ale marnì. 
Pátraní ukonèil až pøíjezd Césara, který s povýšeností 
sobì vlastní galùm oznámil, že druida unesl a  navrátí 
ho jen v pøípadì, splní-li galské vesnice 12 úkolù. 
Galové se nemuseli dlouho rozmýšlet a hned chtìli 
vìdìt, jaké úkoly mají splnit. 
Nebyly to úkoly jednoduché, všechny vesnièky se 
musely zapojit a zmobilizovat své síly nejen fyzické, 
ale i psychické, museli zapojit tìlesnou sílu, hbitost a 
mrštnost, ale i rozum, pamì� a prokázat odvahu, aby 
úkoly zvládli. Kromì Gayuse Papuly, který dohlížel na 
všechny soutìže a urèoval, zda byl úkol splnìn, se proti 
galùm postavilo i poèasí. Místo sluníèka jim dny plné 
úkolù a pak zaslouženého odpoèinku vìtšinou 
zpøíjemòoval déš�. Nìkteøí galští bojovníci opustili 
bezpeèí vesnice a vydali se na celý den do okolních lesù 
s posláním zmapovat pohyb nebezpeèných Øímanù a 
zjistit, zdali nìkde není lepší poèasí. Ti nejodvážnìjší 
pak dokonce strávili noc na pláni mrtvých.
Ale všechny pøekážky, nástrahy a úkoly byly zvládnuty. 
César pøijel osobnì za galy, Panormixe vrátil a dokonce 
všechny pozval do Øíma na trhy. Zde si za šestáky 
nakoupili rùzné více i ménì potøebné vìci a byli 
spokojeni.
Ke zpestøení programu pøispìla návštìva vojenské 
jednotky s ukázkou boje a obrany, což mìlo velký 
úspìch. Také pøíjezd hasièù z Mìøína vyvolal radost a 
nadšení. 
Velký dík patøí tìm, kteøí 14 dní opatrovali galské 
bojovníky a bojovnice a všem, kteøí se zasloužili o 
bezproblémový chod tábora. Dìkujeme také všem 
sponzorùm.
Doufáme, že pøíští rok v termínu od 30.6. 2012 do 
14.7.2012 se zase všichni setkáme a pùjdeme vstøíc 
dalším dobrodružstvím!!                             
Vaši Asterix a Obelix
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Špatný zaèátek, ale dobrý konec - aneb náš první 
pobyt s SPMP, tentokrát ve Velkých Karlovicích.

Úkolem každého rodièe je postavit dìti do života. 
Nìkdy to jde snadno, jindy je to úkol pøetìžký,     
protože  ne každý náš potomek je schopen sám se o sebe  
postarat. Jak léta pøibývají, tím více se tato povinnost 
vynoøuje. Uvìdomujeme si, že tuto rodièovskou 
povinnost nemùžeme nechat na dalších sourozencích 
nebo na našem okolí a proto jsme se rozhodli 
pøipravovat dceru na chránìné bydlení.  Pokud nám síly 
a zdraví budou sloužit, bude s námi dcera trávit co 
nejvíce èasu, ale na to, že zde vìènì nebudeme, ji 
chceme v rámci možností pøipravovat, dokud jsme ještì 
sobìstaèní. Pøes rùzná doporuèení dát ji do ústavu, žije s
námi v rodinì 37 rokù.
Pøed 3mi roky jsme zaèali navštìvovat denní stacionáø. 
Byly to tìžké chvíle. Chránìné bydlení bude zøejmì 
ještì mnohem tvrdší oøíšek. Chce to urèitì tréning,  
proto využíváme všech možností, jak se od dcery 
"vzdalovat".
Jako jednu z  možností jsme vidìli v pobytu ve Velkých 
Karlovicích, který organizovalo brnìnské SPMP.
Nejprve znaèný odpor, nervozita,strach ze zmìny. 
Koneènì vyrážíme na dálnici ve  smìru na Olomouc.     
Po 20ti km motor zastavuje a my se s pomocí odtahovky 
vracíme  zpìt do Brna. V servisu nám naštìstí pùjèují 
náhradní vozidlo a tak pøece jen kolem 16 hod, sice se 
zpoždìním, dorážíme do Karlovic. Jana jízdu autem 
miluje, zaèíná se jí vše líbit. Porucha byla smùla nebo 
štìstí?

V hotelu Galik dostáváme zmeškaný obìd a 
ubytováváme se. Máme prostorný pokoj s  umyvadlem. 
V 18 hod. nás srdeènì vítá vedoucí skupiny p. Petr 
Kuèera s manželkou.  Pak už bìží akce za akcí. Program 
je s ohledem na poèasí, pøedstavy a požadavky  pružný, 
vycházky, bowling,stolní tenis, návštìva pivovaru, 
skláren, skanzenu v Rožnovì, termální láznì, jízda na 
koni, zpívání s harmonikou, diskotéka aj.
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PODÌKOVÁNÍ
Za finanèní a hmotnou podporu v roce 2010 srdeènì dìkujeme

Ministerstvo zdravotnictví.
Statutární mìsto Brno - MMB - odbor školství, mládeže a tìlovýchovy.   
Mìstská èást Brno – Židenice.

Èeskomoravský cement, a.s. nástupnická organizace, Mokrá;  
AQ-ELEKTRONIC, s.r.o. Ing. Radek.Kocián; 
R.S. AQUATECH CZ, s.r.o., 
Jiøí Mrkvica - HIRUNDO  R – podnikatel v oboru chlazení a klimatizace; 
STUDIO ERIGO, s. r. o.;  
Miroslav Gunther - Polytechnika, spol. s r.o.;  
Jídelna MÁJ, p. Richard Fiala;
BONAGRO a.s. Blažovice, p. Studený;  
Ovocnáøské družstvo, p. Vít Bláha
Ing. Zdenìk Macek, Brno; Ing.Jaromír Øíha, Brno; Ing. Ladislav Brožek- Brno
zamìstnanci CPÚ OD Tesco Brno;  Klub rodièù ELPIS;

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

Redakèní rada: J. Blatný, K. Tošner, A. Kuèerová Zodpovídá: František Halm
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o.            Sazba: grafické studio erigo
E-mail: info@spmp-brno.cz                                           Bankovní spojení: 1342099359/0800 

 Podìkování
Dìkuji  všem, kteøí se podíleli na pøípravì a zdárném 
prùbìhu letošního zimního pobytu  v Senince a letního 
pobytu ve Velkých Karlovicích. Odmìnou nám byly 
úsmìvy a radost dìtí. Pokud byli spokojeni i rodièe, tak 
to nemìlo chybu.
Dìkuji také všem, kdo se podílel na pøípravì a zdárném 
prùbìhu letošního tábora. I když táborníkùm poèasí moc 
nepøálo, tak se pøi pøíjezdu v sobotu 13.srpna objevilo na 
parkovišti o 84 našich ratolestí záøících spokojeností. 
Všech 25 èlenù realizaèního vedení tábora odvedlo 
velmi dobrou práci a jsme jim za to vdìèni. Tìšíme se , že 
pøíští rok se budou na uspoøádání tábora opìt podílet, 
pokud jim to jejich èasový harmonogram umožní.
V dobì tábora si nìkteøí rodièe  vyjeli na turistický výlet 
do Švýcarska , který se velmi vydaøil a poèasí nám tam 
pøálo. Pokud by ale nebyly naše ratolesti  na táboøe, tak 
by se tento rodièovský výlet nemohl uskuteènit.                                                                     
Petr Kuèera
Se srdeèným podìkováním se pøipojuje také výbor a 
vìøíme, že i všichni rodièe  a úèastníci.

Ještì jedno podìkování

Obyvatelstvo všech deseti galských vesnic dìkuje 
stateèným sponzorùm, kteøí nemalou mìrou pøispìli k 
pøíjemnému a úspìšnému rehabilitaènímu pobytu v 
Meziøíèku.

Dìkujeme všem: 
Ministerstvo zdravotnictví èeské republiky
JUDr. Michal Hašek - hejtman Jihomoravského kraje
AQUATECH
Ing. Zdenìk Macek
Polytechnika
Klub rodièù ELPIS
Cementárna Mokrá 
TERRA computer systems s.r.o. - Ing. Jan Neštický 
Lékárna Althaea - Mgr. Jiøina Neštická
MSi - Sladkosti pro všechny
Tourbus a.s. Brno
Centropen Daèice a.s.
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Oznamujeme všem známým a èlenùm sdružení, že nás v poslední dobì navždy opustil kamarád 

pan Miroslav Grünwald

Prosíme o tichou vzpomínku.



Závazná pøihláška na akce SPMP Brno, prezentované ve zpravodaji 3/2011 

Prosíme o zodpovìdné pøihlášky poslané co nejdøíve na naši adresu. Potøebujeme znát Váš zájem pro 
objednávky vstupenek, míst pro pøednášky a konferenci, obèerstvení pøi konferenci, dárkové balíèky na 
vánoèní besídku. A k tomu samozøejmì pøipravit rozpoèet. Pomozte nám svou urychlenou pøihláškou a také 
vèasným zaplacením.  

   
Prosíme o èitelné sdìlení Vašeho telefonního èísla a e-mailové adresy.  

Pøihlašuji se závaznì  Jméno:.................................................  

Tel.:     ..................................................

E-mail:..................................................

30. záøí   Divadlo Tøi mušketýøi                poèet ........
16. øíjna  kino Lucerna                poèet....….           
26. øíjna  pøednáška Kvalita sociálních služeb ....           poèet…....      
4. listopadu  pøednáška Samostatnost lidí s MP....          poèet…....
5. listopadu Konference k 40. výroèí SPMP Brno poèet…....
10. prosince Vánoèní besídka              poèet…....

Po prázdninách:
Kuželky     poèet….... 
Cvièení      poèet….... 
Plavání       poèet…....
Klub           poèet…....
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