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Vážení rodièe, mládeži, vážení pøíznivci.
S pøíchodem nového roku vám pøejeme hlavnì hodnì
zdraví a životní pohody. Pøejeme vám rovnìž hodnì
optimismu k pøekonání rùzných zmìn v sociálním
systému, které se mnohých z nás asi nepøíjemnì
dotknou. Velké zmìny èekají i naši organizaci. Vìøíme,
že se nám SPMP v Brnì podaøí udržet a pokraèovat v
spoleèné snaze o zlepšení života naších blízkých.
Vìøíme i v podporu každého z Vás, èlenù SPMP. Nejen v
øádném plnìní základního èlenského úvazku - placení
èlenského pøíspìvku, ale i v osobní angažovanosti. K té
patøí i vaše peèlivé pøeètení Zpravodaje a vèasné reakce
na nabízené aktivity, pøednášky, semináøe.

Pøipravujeme
Co jsme pøipravili na leden – duben 2012
Leden
21. leden, sobota
Technické muzeum. Výstava
„Prýgl“ historie Brnìnské pøehrady
v Knínièkách. Vstupné si hradí
každý sám. Sraz v 9.30 pøed
muzeem.
21. - 28. ledna
Zimní rehabilitaèní pobyt.
Informace byly uveøejnìny v
loòském Zpravodaji. Pobyt je plnì
obsazen.
Únor
12. únor, nedìle
Kino Lucerna. Zatím nevíme jaký
bude film, ale dùvìøujeme panu
Peprnému, že nám zase nìco
zajímavého pøipraví. Sraz pøed
kinem na Minské ulici v 9.30h.
Vstupné 20.- Kè se platí na místì
proto prosím pøijïte vèas.
Bøezen
4. bøezen, nedìle
Velké Spoleèenské odpoledne.
www.spmp-brno.cz

kuželkárnì Sokola Husovice.
Brnìnští závodníci dostanou vèas
propozice a program turnaje.
Omlouváme se, že pro nedostatek
místa nebude umožnìna úèast
jiného než nezbytného doprovodu
24. bøezen, sobota
(vedoucí
družstva, asistenti,
Ples SPMP Tøebíè. Do Tøebíèe
jezdíme vždy velmi rádi. Ale v rozhodèí´)
poslední dobì nám èastìjší
Kvìten – Záøí
návštìvy ponìkud brzdí finanèní
náklady na dopravu. Proto naše Upøesníme v dalším Zpravodaji, ale
úèast bude závislá na poètu zájem mapujeme již nyní v
p ø i h l á š e n ý c h . P o d r o b n ì j š í pøiložené pøihlášce.
i n f o r m a c e n a j i n é m m í s t ì Kvìten – autobusový zájezd za
poznáním. Pøesný termín a místo
Zpravodaje.
upøesníme vèas..
Èerven – akce s dobrovolníky z
Duben
ABB
5. duben, ètvrtek
Netradièní klubové setkání. Èervenec, srpen – 30.6. – 14.7.
Tentokrát se zpìvem v Jídelnì Máj. Letní tábor ;
25.8. - 7.9. Pobyt rodièù s dìtmi.
Více na jiném místì Zpravodaje.
Podrobné informace na jiném místì.
21. duben, sobota
Turnaj v kuželkách. Tradièní Záøí – Chorvatsko – Drvenik.
turnaj za úèasti spøátelených Podrobné informace na jiném místì
družstev se opìt uskuteèní v Zpravodaje.
Opìt se vrátíme do prostor Stadionu
na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13
hod. Podrobnìjší informace na
jiném místì Zpravodaje.
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jara na Šmelcovnì. Vítání se bude konat pravdìpodobnì
25. bøezna. Protože tam není jednoduché se dopravit,
25. únor, sobota
potøebujeme, abyste se na tento výlet závaznì pøihlásili.
Zimní vycházka do okolí Brna.
Dle vašich pøihlášek pak zorganizujeme dopravu na
Podle toho jaké bude poèasí si udìláme výšlap buï v Šmelcovnu a dáme vám vìdìt jak, odkud a kdy budeme
Brnì nebo jeho blízkém okolí (tøeba od Kociánky na odjíždìt.
Lesnou, nebo od ZOO do Medlánek, nebo ještì nìco
jiného). Nenároèná vycházka dlouhá asi 5 kilometrù. 28. duben, sobota
Sraz bude, jako obvykle, pøed hlavním nádražím v 10 Turistická vycházka - Výšlap na Babu. Z Øeèkovic
hodin.
vyšlapeme po zelené znaèce na kopec Baba a odtud
sešlapeme do Bystrce k ZOO. Støednì nároèná vycházka
dlouhá asi 10 kilometrù. Sraz jako obvykle pøed hlavním
Turistická vycházka - Šmelcovna.
Na žádost mnoha výletníkù zase zavítáme na vítání nádražím v 10 hodin.
Turistické výšlapy (vedou Boldišovi)

Pravidelné aktivity
Pondìlí
Kuželky.
Kuželkárna Sokol Husovice, I. skupina ve 14.30,
II. skupina v 15.30. Zahajujeme 9. ledna. Úèastnický
poplatek leden - èerven 500,- Kè.

pøihlásili na pøiložené pøihlášce. Pokud bude dost
zájemcù, tak, aby se pokryly náklady, plavání
obnovíme!

Ètvrtek
Plavání – v posledních mìsících minulého roku byl
malý zájem o plavání. Pro leden - únor plavání rušíme.
Zároveò prosíme ty, kteøí mají vážný zájem o ètvrteèní
plavání v plaveckém areálu v Øeèkovicích, aby se

Pátek
Taneèní. Zaèínáme 27.1. v 17.30. Pan Janèa nás oèekává
v místnostech taneèní školy Danza v areálu bývalých
kasáren na ul. Gen. Píky. Úèastnický poplatek 600,-.
Pøihlášky prosíme na pøipojené pøihlášce.

Ètvrteèní klubová setkání.
Vždy první ètvrtek v mìsíci (zaèínáme 5.1.) s Riou,
Støeda
Hankou a Pavlem v Jídelnì Máj na Divadelní ul.
Cvièení.
Zaèátek 15.30 h.
Ženy v 15.00, muži v 16.00 v ZŠ Sekaninova. Každý 2. a 4. ètvrtek v mìsíci se strejdou Halmem na
Zahajujeme 11. ledna.
Helfertovì 7c v 15.30.

Sekretariát informuje
brát na celodenní výlety balíèky. Kdo bude chtít obìdvat
na hotelu, mùže si den pøedem objednat obìd v cenì 80
Kè, který si sám zaplatí.
Pøihlášky posílejte co nejdøíve, nejpozdìji do konce
února 2012 písemnì na adresu Petr Kuèera, Bøetislavova
15, 64300 Brno nebo na email arecukpetr@seznam.cz.
Pokud by nìkdo potøeboval další informace, mùže mi
Letní rehabilitaèní pobyt 2012
Letní rehabilitaèní pobyt se uskuteèní na Vysoèinì v zavolat ve veèerních hodinách na tel. 545220213 nebo na
Bystré u Polièky. Hotel Bystré se nachází uprostøed mobil: 605 701 786.
obce, má kapacitu 55 lùžek, celkem 19 pokojù. Každý Petr Kuèera
pokoj má své sociální zaøízení. U hotelu je malý
venkovní bazén, krytý bazén se slanou vodou, fitness, Ples Tøebíè.
Oblíbený ples u našich tøebíèských kamarádù.
sauna, víøivka.
Pobyt se uskuteèní od soboty 25.8. do pátku 7.9.2012, Pokud bude dost zájemcù, vypravíme autobus.
Abychom ho však zaplatili, tak nás bude muset být 50.
to je 13 pobytových dnù.
Cena pobytu bez dotace s polopenzí èiní 6.300 Kè na Kalkulovaná cena dopravy 130,-.
osobu + 100 Kè manipulaèní poplatek. V cenì je Vstupné 100,- Kè, veèeøe (øízek, bramborový salát)
ubytování, polopenze, používání venkovního bazénu, 100,-. Je potøeba se pøihlásit na pøipojené pøihlášce a
fitness a koupání ve slaném bazénu jednu hodinu zaplatit dokonce února.
dennì . Polopenze je z dùvodù , abychom si nemuseli
Dìkujeme za brzké zaplacení èlenských pøíspìvkù,
které èiní 300,-/Kè roènì. Zaplatit mùžete na
sekretariátì nejlépe v úterý, nebo pøevodem na náš
úèet 1342099359/0800. Pøi jakékoliv platbì na náš
úèet uveïte prosím jméno.

www.spmp-brno.cz
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Konference k 40.výroèí SPMP Brno, 4. a 5.11. 2011
Dostala jsem za úkol shrnout do tohoto èísla Zpravodaje
dojmy z konference k 40. výroèí. Budu se tedy opravdu
držet dojmù a vynasnažím se je zde poctivì popsat.
V prvé øadì je potøeba øíci, že pøipravit takovou
konferenci dá spoustu práce. Naštìstí jsme ale mìli k
ruce vynikající tým pomocníkù, kteøí sestávali
povìtšinou z èlenù Výboru a jejich "drahých pùlek".
Pøíprava konference byla tedy nejen stres, ale i radost ze
skvìlé spolupráce a chvílemi i legrace! Všichni
pomocníci plnili úkoly nejen v pøedstihu, ale i pøed
termínem a vìnovali práci na konferenci spoustu svého
volného èasu. A za to jim patøí velký dík.
Rozhodnout co bude na programu konference k
významnému výroèí taky nebylo lehké. Jak dùstojnì
oslavit 40 let organizace, podívat se nejen do minulosti,
ale nabídnout i pohled do budoucnosti? To byla tìžká
otázka.
Nakonec jsme v rámci konference pøipravili tøi
pøednášky na 4 témata.
V pátek paní Ambrosová v naplnìném sále sídla
Veøejného ochránce práv mluvila o sociální reformì a o
rodièovských a uživatelských radách které fungují v
sociálních službách pro lidi s mentálním postižením a
mohou být dobrým nástrojem k ovlivòování toho, co se
ve službách dìje.
V sobotu Dita Vojíøová a Lucie Charvátová z pražského
sdružení Fokus mluvily o podpoøe samostatnosti lidí s
mentálním postižením hlavnì vzhledem k volnému
èasu. A Petra Nováková z pražského sekretariátu SPMP
vykládala lidièkám s postižením a dalším zájemcùm o
tom jak se dobøe rozhodnout.
A dojmy?
Hlavní dojem: za SPMP Brno je za tìch 40 let obrovský
kus práce. U nìkterých lidí se dá øíct, že SPMP vìnovali
velkou èást svého života. A na druhé stranì je ze všech
cítit únava a obavy z toho kdo to bude dìlat dál.
K tomu hlavnímu dojmu bych ještì pøidala to, že jsem se
znovu pøesvìdèila, že má velký smysl se sdružovat a že
síla SPMP je i v tom, že je to celorepublikové sdružení,
je platný a aktivní èlen Národní rady zdravotnì
postižených a tím má pøímou možnost úèastnit se
ovlivòování zákonù, vyhlášek a reforem na úrovní
vlády. Paní Ambrosová pøijela na konferenci s den
starými informacemi z jednání vlády a NRZP, ale jak
zdùraznila ani tyto informace ještì nebyly definitivní. Z
toho je zøetelné jak chaoticky celá zmìna sociálního
systému probíhala.
Podle paní Ambrosové hrála Národní rada zdravotnì
postižených ve vyjednávání podmínek pro lidi se
zdravotním postižením velmi výraznou roli a její
pøedseda Dr.Krása odvedl opravdu výbornou práci. Z
našeho pohledu v Brnì je reforma katastrofa. Je ale
naprosto jasné, že nebýt NRZP, nebýt lidí kteøí se
aktivnì úèastní vyjednávání (za SPMP které je èlenem
www.spmp-brno.cz

NRZP se jich úèastní právì paní Ambrosová), není to
katastrofa, ale pøímo konec. Konec øady služeb,
pøíspìvkù, výhod.
Další dojmy:
Žhavá diskuse se rozproudila kolem tématu
"samostatnost". Opìt zaznìla otázka, kterou my, kteøí
pracujeme s lidmi s mentálním postižením, ale nemáme
je doma, slyšíme pøi mnoha pøíležitostech:
"Uvìdomujete si vùbec jak je tìžké žít s èlovìkem s
mentálním postižením, vychovávat ho, starat se o nìj a
jaký máme pak o naše dìti strach?" Ta odpovìï je stále
stejná - uvìdomujeme, ale nemáme vaši zkušenost a vy
nám ji nemùžete ani pøi nejlepší vùli pøedat. Chceme ale
být vaši spojenci a chceme vám nabídnout náš pohled
na vìc, který je jiný, ale zároveò promyšlený, ovìøený a
podepøený zkušenostmi.
Další dùležitý dojem z konference: dojetí.
To se vztahovalo hlavnì k vzpomínkové èásti
konference. Pro mì osobnì to byl velmi silný zážitek a
pøíležitost k tomu si uvìdomit kolik je za sdružením
práce, kolik skvìlých lidí a rodièù. Nemìla jsem slzy na
krajíèku jen já, vím jistì o 3 dalších lidech .
A poslední dojem: Je nutné pokraèovat dál. Je nutné
nabrat nový vítr do plachet, najít další nové mladé lidi a
pøedat jim zápal, znalosti a zkušenosti tìch starších.
Bára Uhlíøová (barbora.uhlirova@spmpcr.cz)
Spoleèenské odpoledne SPMP Brno.
4. bøezen 2012, nedìle.
Po ètyøech letech se vrací tradièní taneèní odpoledne
znovu do Brna. Do mìsta, kde se v roce 1986, díky
SPMP Brno uskuteènilo první setkání. Na
Spoleèenském odpoledni v Závodním klubu Zbrojovky
na tehdejší Marxové ulici se sešlo 450 úèastníkù. Lidí s
postižením, jejich rodiny a pøátelé i postižení z ústavù
sociální péèe se svými opatrovníky.
V následujících letech se k akci Spoleèenské odpoledne
(SO) pøipojili i organizace SPMP v Hodonínì, Zlínì a
poslední dobì i z Tøebíèe.
V letošním roce se po 4 letech vrátilo SO do Brna, a
protože bychom rádi udìlali radost i našim kamarádùm,
kteøí žijí v náhradních domovech (bývalých ÚSP),
pokusili jsme se pronajmout velký sál Stadionu, kam se
vejde více lidí.
Abychom mohli závaznì objednat pronájem, hudbu i
obèerstvení potøebujeme znát poèet úèastníkù. Žádáme
Vás o závazné objednání vstupenek a jídla na pøipojené
pøihlášce.
Cenová relace : vstupné 100,-, teplé jídlo + malé
pitíèko 100,-. Nutno zaplatit do 24. února na Helfertovì,
nebo na náš úèet viz. pøihláška.
Zaèátek ve 13.00, ukonèení v 17,30.
Živá hudba, program, tombola, bufet.
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Koncert TV Nova „Chceme žít s vámi“
Zatím nemáme žádné informace, ale pøedpokládáme že
Nova udrží svou tradici a že budeme pozváni. Protože
to bude asi na poslední chvíli potøebujeme znát váš
vážný zájem úèasti. Upozoròujeme, že pomìrný díl
jízdného autobusem si hradí úèastníci.

stacionáøe je 16 - 64 let. Celkový poèet klientù je 20,
provozní doba stacionáøe 6.00 - 16.30. Více informací
získáte na telefonních èíslech 541 213 164, 549 242
489 nebo 724837842 nebo e-mailem na
domino@cssbrno.cz.

Chorvatsko - Drveník 2012, základní informace.
Nabídka: Termín 28. srpna - 9. záøí
Odjezd v úterý 28.8. veèer z Brna, pøíjezd do Drveníku
ve støedu cca v 10 hod. Odjezd z Drveníku 8. 9.
odpoledne, pøíjezd do Brna nedìle 9.9. v ranních
hodinách.
V autobusu WC, po cestì zastávky. Ubytování 2 a 3
lùžkové pokoje s vlastním soc. zaøízením. Stravování
polopenze: snídanì - kontinentální, veèeøe - polévka +
výbìr ze dvou jídel.
Moøe: cca 50 m od penzionu oblázková pláž, èásteènì
stínìná stromy, mírný vstup do moøe.
Cena: doprava, ubytování, polopenze, služby delegáta
7.450,-.
Cestovní pøipojištìní 250,- zajistíme na pøání. Záloha
4.000,- do konce dubna, doplatek do konce èervence.

Prùkazy mimoøádných výhod, pøíspìvky na
mobilitu

Pozvánka na netradièní klubové setkání.
Pøátelé a kamarádi,
silvestrovský ohòostroj nad Špilberkem už dávno
vyhasl, novoroèní pøání jsou zasunuta v kredenci a nový
rok 2012 je zde. A s ním pøichází i spousta akcí, které pro
vás pøipravují klubové ètvrtky v Máji. Kdo tam chodí,
ví, o èem mluvíme. Kdo neví, má možnost to napravit.
Jen pro ujasnìní: každý první ètvrtek v mìsíci se
scházíme v jídelnì Máj u tety Rii. Program bývá
rùznorodý, jen pro pøipomenutí zmíníme podzimní
pohádkovou cestu na Stránské skále, výrobu
nepeèeného cukroví a pomazánek èi hry s
psychomotorickým padákem. Zpìv, pohybové i stolní
hry a rukodìlné èinnosti jsou samozøejmou souèástí
každého setkání.
I na letošní rok jsme si pro vás pøipravili øadu
pøekvapení. Pokud se chcete dozvìdìt více, pøijïte mezi
nás! Každý první ètvrtek v mìsíci se na vás tìšíme v
15:00 v jídelnì Máj na Divadelní 3 v Brnì.
Už teï vás však mùžeme pozvat na pìvecké odpoledne
dua Klotylda a Matylda, které se v jídelnì Máj uskuteèní
5 .dubna 2012 v 17:00 hod. Jelikož tuto akci nejsme
schopni sponzorovat, je vstupné 30,- Kè na osobu.
O dalších klubových akcích se dozvíte prùbìžnì v
klubu.
Takže neváhejte a pøijïte.

Upozoròujeme na informace, které rozesílá MMB
Odbor sociálních vìcí souèasným držitelùm prùkazù
mimoøádných výhod evidovaných u tohoto odboru.
Prùkazy mimoøádných výhod osvìdèující stupeò
mimoøádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) zùstávají v
platnosti i po 1.1.2012 a to do platnosti vyznaèené na
zadní stranì prùkazu, nejdéle však do 31.12.2015 (bez
ohledu na skuteènost, že máte vyznaèenou delší èi
neomezenou dobu platnosti na zadní stranì prùkazu).
MPSV upozoròuje, že v souvislosti s legislativními
zmìnami platnými od 1. 1. 2012, je možné žádosti o
pøíspìvek na mobilitu uplatnit kdykoli bìhem ledna,
tedy až do 31. ledna 2012. Informace o tom, že je nutné
žádost podat hned v první dny nového roku, které se
mezi pøíjemci této dávky šíøí, se nezakládají na pravdì.
Pøíspìvek na mobilitu je opakující se dávkou, která
novì sluèuje dosavadní pøíspìvek na individuální
dopravu a pøíspìvek na provoz motorového vozidla.
Pøíspìvek na mobilitu mùže být pøiznán nejdøíve od
prvního dne v mìsíci, ve kterém bylo zahájeno øízení
(uplatnìna žádost). Žádost je tedy možné uplatnit
kdykoli do 31. ledna 2012, aniž by to mìlo negativní
dopad na vznik nároku na dávku od poèátku tohoto
mìsíce.
MPSV dále uvádí na pravou míru informace o
dokladech, které mají být pøedkládány k žádosti o výše
uvedenou dávku, které se mezi pøíjemci dávek objevily.
Rozhodnutí o pøíspìvku na péèi, který byl pøiznán pøed
rokem 2012 (tj. nebyl posouzen zdravotní stav podle
nových kritérií úèinných od 1. ledna 2012), nemá na
pøíspìvek na mobilitu vliv. Stejnì tak není nutné
pøedkládat technický prùkaz motorového vozidla nebo
dokládat vztah k nìmu.
Od 1.1.2012 pøebírá agendu pøíspìvkù pro zdravotnì
postižené osoby a pøíspìvkù na péèi poboèka ÚP na
Mojmírovì námìstí 10, Brno-Královo pole.

Úøední hodiny:
Pondìlí:
8-17 hod.
Volná místa ve stacionáøi DOMINO
Úterý:
8-13 hod.
Denní stacionáø Domino, který sídlí na Ostré ulici v Støeda:
8-17 hod.
Žabovøeskách má nìkolik volných míst pro klienty se Ètvrtek
8-13 hod.
støedním a tìžkým stupnìm mentálního postižení s
pøidruženým pohybovým postižením, záchvatovitým
onemocnìním nebo autismem. Vìkové rozpìtí klientù
www.spmp-brno.cz
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Zajímavá informace o novém poøadu na radiu
Classic FM
Radio Classic FM (98,7 FM) vysílá každou støedu od
7.45, 12.45 a 17.45 hodin poøad o komunikaci s lidmi s
mentálním postižením. Nevíme kolik v nìm uslyšíme
nových myšlenek, které bychom neznali, ale tøeba vás
nìco zaujme. Poøad je zamìøený spíše osvìtovì.

Autistické centrum.
Poradenské centrum pro poruchy autistického spektra
(PAS) vzniklo pøi Masarykové universitì, Pedagogické
fakultì. Poskytuje odborné poradenství i rodièùm dìtí s
PAS, uèitelùm ze škol vzdìlávající žáky s PAS,
pracovníkùm v sociálních službách.
Více na WWW.AUTISMUS.PED.MUNI.CZ

Malé ohlédnutí
Výšlapy našich „turistù“.
Ochoz, Pekárna, Líšeò.
Byl pøíjemný sluneèný den. Jeden z tìch, kdy èlovìk
ještì naposledy nastavuje tváøe ke slunci, aby si nachytal
trošku tepla na horší èasy.
Pøed budovou Hlavního nádraží již netrpìlivì postával
hlouèek lidí, kteøí èekali na první letošní výlet po
prázdninách. Skupinka se zaèala mìnit se skupinu a za
chvíli nás bylo dobrý tøicet. Celí nedoèkaví jsme nasedli
na tramvaj a vyjeli smìr Stará osada. Hlasité štìbetání se
neslo ztichlou tramvají.
Na Staré osadì jsme již zaèali tušit, že nastane kolize,
aneb jak nacpat cca 40 lidí do již z poloviny zaplnìného
autobusu? S touto hádankou by si možná poradil
leckterý kouzelník. Nicménì øidiè autobusu, který nás
mìl zavést do Ochozu u Brna, se jako kouzelník zcela
jistì netváøil. A co víc… Netváøil se ani na situaci, že se
tam opravdu potøebujeme vmìstnat všichni, protože k
sobì patøíme. Po chvilce pøemlouvání jsme nastoupili.
Nastala chvíle balancování v zatáèkách a sem tam jsme,
naneštìstí pro nás, zaslechli i mluvu øidièe, která byla
srovnatelná s mluvou poulièního dlaždièe.
Pøežili jsme cestu do Ochozu a vydáváme se na cca 11
km dlouhou trasu pøírodou. Pøíjemná cesta se klikatila
obèas lesem, obèas loukou, vedla nás po rovince, ale
nesmìl chybìt ani výstup k jeskyni zvané Pekárna.
Skupinka odvážných hrdinù se rozhodla vstoupit do
jeskynì. Byli jsme vyzbrojeni baterkami a nebojácnì
jsme došli až na konec. Prozkoumali jsme její zákoutí a
snažili se zahlednout alespoò jednoho netopýra.
Naneštìstí pro nás netopýøi splynuli s jeskyní a tak jsme
se na nì podívali jen venku, na informaèní tabuli.
Blížil se èas obìda. Zkušenìjší z nás tento pocit vytušili,
proto natáhli svùj krok, zavìtøili a rázným krokem
vyrazili smìr první záchytný bod, aneb hospoda U
Jelena. Zde jsme se posilnili dobrotami z místního
výèepu a grilu a po krátkém odpoèinku vyrazili dál.
S právì doplnìnou energií jsme vùbec nevnímali cestu
pod nohama a kilometry vesele ubíhali.
Druhý záchytný bod výletu byla Muchovou bouda. Zde
opìt následovalo obèerstvení v podobì zmrzlin,
klobáskù a vlastních svaèin.
Už nám chybìlo pouze pár krokù na autobus.
Procházkovým tempem jsme došli k Eldorádu, kde jako
www.spmp-brno.cz

zlatý høeb našeho výletu jsme vidìli pøistávat
helikoptéru. Øev stroje se nesl už z dálky, takže nebylo
možné ji pøehlédnout. Jen co se vznesla, zakroužila nad
našimi hlavami a byla ta tam. Došli jsme na koneènou
autobusu, kde následovalo rozlouèení a podìkování za
krásný výlet.
Každý z nás si odnášel z výletu nejen vzpomínku na
ušlapané kilometry v podobì bolavých nohou, ale i
zážitek s pøistáváním helikoptéry, na který jen tak nìkdo
nezapomene.
Závìrem bych chtìla podìkovat panu Boldišovi a paní
Boldišové za skvìlou organizaci výletu a pochválit
všechny úèastníky za ušlapané kilometry. Výletu tøikrát
hurá! I. Špiøíková
Výlet Holedná
Dne 22.10.2011 se skupinka výletníkù sešla na
Hlavním nádraží, aby se vydala na další objevování krás
pøírody v okolí Brna. Tentokrát jsme zavítali do
nedalekých Kohoutovic, kde se mezi nimi a Jundrovem
rozkládá obora zvaná Holedná.
Vystoupili jsme z autobusu a jako první pøekážka byl
kopec, ale naštìstí byl smìrem dolù. Po jeho sejití jsme
uvidìli oboru s lesními zvíøaty. Naši pozornost pøilákala
pøedevším malá prasátka, která si lebedila v místím
bahnitém jezírku. Jakmile nás zavìtøila, tak úprkem
vyrazila k plotu a nastavovala èumáèky smìrem k
našim taškám. Velice je zajímal jejich obsah. Velkou
pozornost prasátka vìnovala pøedevším našim
svaèinám. Nìkteøí z nás si s sebou prozíravì vzali i starý
chléb a pohostili jím nedoèkavou zvìø. Starším
pøíslušníkùm z rodu kancù, se zjevnì nelíbilo, že
dobroty dostávají pouze malá prasátka a tak se jali
vyrazit k plotu také. A když øíkám vyrazit, tak myslím
doslova, že vyrazit. Hlava nehlava se drali k plotu pøes
malá prasátka, aby na nì také nìco zbylo. Pøišli ale
pozdì a doèkali se již pouze suchých kùrek.
Po obèerstvení nás i prasátek pokraèujeme dál v cestì.
Zdolali jsme vysoký kopec a odmìnou nám byl pohled
na zaplavená jezírka a posilnìní v podobì svaèin.
Nepohrdli jsme ani altánkem, který jsme po cestì
potkali. Šli jsme cestou necestou a spadené listí nám
šustilo do kroku. Byl hezký podzimní den a nebylo kam
spìchat. V dálce jsme zahlédli jelena a laò, ale po
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chvilce pozorování nás zbystøili a dali se do bìhu.
Už nás èekala jen krátká cesta do Jundrova, kde jsme se za
ujité kilometry odmìnili posezením v místní hospùdce.
Výlet se povedl a s radostí jsme na nìm pøivítali i nové tváøe.
Naše výletnická skupinka se pomalu zaèíná mìnit ve
skupinu. Jen tak dál!
Ivana Špiøíková

Žili jsme nejen zábavou, ale v øíjnu a listopadu jsme mìli
možnost èerpat užiteèné informace z nìkolika odborných
pøednášek. Potìšilo nás, že o nì byl velký zájem a vìøíme, že
pomohl rodièùm i nìkterým pracovníkùm v sociálních
službách v další orientaci v péèi o lidi s mentálním
postižením, po pøípadì v plánování jejich budoucnosti.

Vyvrcholením roku 2011 byla konference k 40. výroèí
SPMP
Brno 4.listopadu. Výstižné zhodnocení konference
Chorvatsko 2011.
jste
si
mohli
pøeèíst na jiném místì Zpravodaje. Stojí za
Poslední den v záøí odjela pestrá skupina 49 lidièek na
zamyšlení
i
tìch
co se konference nezúèastili.
desetidenní pobyt u moøe. Parta to byla opravdu pestrá zastoupená brnìnskou a zlínskou SPMP, 6 kámoškama od
Kunštátu, byli s námi mladí manželé ze Šumperku a opìt I letos jsme byli pozváni na tradièní Vánoèní koncert
manželé Bláhovi z Brna. Jeli jsme opìt do oblíbeného Kociánky v Besedním domì. Dostali jsme 30 vstupenek a
Drveníku, kde nás již oèekávali s otevøenou náruèí v nejen nás, ale všechny úèastníky koncert bájeènì naladil na
penzionu Zoran, který je již nìkolik let naším Chorvatským vánoèní èas.
domovem.
Po celou dobu pobytu jsme mìli velmi pìkné poèasí, takže Vánoèní besídka.
jsme vìtšinu èasu trávili u moøe. Samozøejmì bylo pár výletù, Ta letošní se opìt vydaøila. Pøišlo skoro více jak 200 lidí. S
jak pìších, tak i po moøi nebo i k sladkovodním jezerùm. mnoha mládežníky pøišli i rodièe a sourozenci. Také nìkteøí
Pobyt nám zpestøovala nìkolik prvních dnù mládežnická vedoucí z tábora. Celé odpoledne nás doprovázela parádní
dechová hudba z Èeska, která mìla v Drveníku soustøedìní. muzika a zpìv pana Hebnara, který k našim besídkám už
Velký úspìch sklidila i naše divadelní skupina Strana neodmyslitelnì patøí. V doprovodném programu vystoupili:
mírného pokroku, jejíž èást mìla v nedalekém mìsteèku Trio sportovního aerobiku - Pavla Vymazalová s
Živogoštì soustøedìní a mìla v Živogošti a v Drveníku kamarádkami Katkou a Týnou a duo "Salto a pøemet" vystoupení.
Dìkujeme divadelníkùm za skvìlou Lukáš Sulas s kamarádem. Moc nás potìšilo i vystoupení tøí
taneèních skupin z taneèní školy Danza pana Viktora Janèe.
reprezentaci.
A
Srdeènì dìkujeme všem, co se na bezva pobytu podíleli - srdeèné vystoupení finalisty soutìže Superstar 2011 Petra
Lence Sulasové, tetì Jindøišce a tetì Prokešové a také Ševèíka. Kolem 17 hodiny byl už netrpìlivì oèekáván
pøíchod Mikuláše a hlavnì dárkové balíèky, kterých
strejdovi Fandovi, který to každý rok dává dohromady.
pøipravilo SPMP 150.
Srdeènì dìkujeme všem, co se na pøípravì a prùbìhu
O Drveníku 2011 nám napsala také Katka Prokešová
Vánoèní
besídky podíleli - èlenùm výboru SPMP Brno, který
Letošní pobyt u moøe se všem moc líbil, nálada príma- príma
zajišoval
celou organizaci a dárkové balíèky - vystupujícím
parta dospìlákù i mládeže. Každý den jiný program. 2 výlety v
programu
- panu Hebnarovi - Mikuláši Viktorovi a
oba na lodi - jeden na trajektu Jadrolinia a druhý na výletní
lodi s živou hudbou chorvatskou a tancem. Také procházky do èerticím a v neposlední øadì všem, kteøí se zúèastnili.
druhého Drveníku a do Zaostrogu. Výlet do hor - nìkteøí jen Upøímnì dìkujeme za sponzorské pøíspìvky do balíèkù:
do pùlky. Poèasí pøálo po celý pobyt. I pøes temperament ovoce: panu Radkovi Kociánovi, zamìstnancùm CUP Tesco
nìkterých klukù jsme vše zvládli. Jsme pøejezení zmrzlin a Stores, Brno- Dornych;
tìšíme se na další rok, na další dovolenou.. Byla tam dobrá - Ovocnáøské družstvo, pan Vít Bláha; BONAGRO a.s., pan
až skvìlá parta rodièù aji mládeže. A dobré vedení. Jak celé Studený.
skupiny, tak i party mládežníkù.

Podìkování.
Koncem záøí potìšilo více jak 100 našich milovníkù divadla Dìkuji všem pøátelùm a známým, kteøí se zúèastnili
pøedstavení nejnovìjší dramatizace románu A. Dumase "Tøi rozlouèení s mým synem Mirkem Grunwaldem,
mušketýøi" v Mìstském divadle.
za kvìtinové dary a projevy soustrasti.

Smutná maminka Božena Grunwaldová a bratr

V polovinì øíjna jsme se sešli v kinì Lucerna, kde nás Bøetislav.
pobavili "Šmoulové".

Redakèní rada: J. Blatný, K. Tošner, A. Kuèerová
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o.
E-mail: info@spmp-brno.cz
www.spmp-brno.cz

Zodpovídá: František Halm
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Bankovní spojení: 1342099359/0800
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Závazná pøihláška na akce SPMP Brno, prezentované ve zpravodaji 1/2012
Prosíme o zodpovìdné pøihlášky poslané co nejdøíve na naši adresu.
Prosíme o èitelné sdìlení Vašeho telefonního èísla a e-mailové adresy.
Pøihlašuji se závaznì Jméno:.................................................
Tel.:

..................................................

E-mail:..................................................
Poèet osob

jídlo

21.ledna – sobota

Technické muzeum.

. ……..

12. února – nedìle

Kino Lucerna

……….

4. bøezna – nedìle

Spoleèenské odpoledne
Brno, Stadion

…….…

……….

24. bøezna – sobota

Ples SPMP Tøebíè

………...

……….

5.dubna – ètvrtek

Klub v Máji, zpívánky

………..

Duben

Koncert TV Nova, Praha

………..

Kvìten

Autobusový zájezd

………..

Èerven

Akce s ABB

………..

Èervenec

Letní tábor

………...

Záøí – øíjen

Chorvatsko - Drvenik

Pravidelné aktivity.

Vycházky:
25.února – sobota

...............

Kuželky

………

Cvièení

……….

Plavání

……….

Kluby

……….

Taneèní

……….

Okolí Brna

…………

Bøezen

-

Šmelcovna

………...

28. dubna

-

Na Babu

…………

www.spmp-brno.cz

doprava

………

MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO
HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO
tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837

SPOLEÈNOST PRO PODPORU
LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S.
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BRNO

Vážení pøátelé.
Dostáváte dnes do rukou druhý letošní Zpravodaj SPMP Brno. Doufáme, že v naší nabídce akcí duben - záøí
najdete ty, které Vám i Vaší rodinì pøinesou radost a dobrou pohodu. Pøipravujeme je za aktivní pomocí èlenù
výboru i nìkolika dobrovolníkù. Upøímnì jim dìkuji. Nìkteré dotace, které nám umožòují pestrý celoroèní
program se rok od roku krátí, pøesto se nám podaøilo v loòském roce udržet vyrovnaný rozpoèet. Je to i díky
øádnému placení vašich èlenských pøíspìvkù a úèastnických poplatkù. Získali jsme i nìkolik mimoøádných dotací
na semináøe a pøednášky a také nìkolik individuálních dárcù na konkrétní akce. Srdeènì dìkujeme.
František Halm
O tom, že naše dlouholetá práce v SPMP mùže ovlivòovat i pohled a postoje veøejnosti k osobám s mentálním
postižením, svìdèí i první pøíspìvek v èásti Z dopisù našich èlenù s názvem PØÍBÌH, který si urèitì pøeètìte.

Pøipravujeme
Co jsme pøipravili na duben - záøí 2012
Duben
21. duben, sobota
Turnaj v kuželkách. Tradièní
turnaj za úèasti spøátelených
družstev se opìt uskuteèní
v kuželkárnì Sokola Husovice.
Brnìnští závodníci dostanou vèas
propozice a program turnaje.
Omlouváme se, že pro nedostatek
místa nebude umožnìna úèast
jiného než nezbytného doprovodu
(vedoucí družstva, asistenti,
rozhodèí)
24.duben, úterý
Koncert TV Nova „Chceme žít
s vámi“.
Pøedbìžné informaci v minulém
Zpravodaji, je plnì obsazen poèet
míst který jsme dostali. Pøihlášení
úèastníci již dostal podrobné
instrukce.
Kvìten
17. kvìten, ètvrtek
S dobrovolníky z ABB.
Pracovní brigáda v ZOO. Tato akce
je nová a nevyzkoušená, proto si
tentokrát dovolujeme úèastníky
sami vybrat. Na brigádì je omezen i
poèet úèastníkù na cca 15 lidí.
V ZOO budeme zametat, uklízet
www.spmp-brno.cz

trávu, sít trávník. Podrobnìjší
informace na další stranì.
19. kvìten, sobota
Autobusový zájezd za poznáním.
Tentokrát do Moravské Tøebové
a okolí. Podrobné podmínky
zájezdu domlouvá Andìlka se svým
štábem, ale již dnes mùžeme øíct, že
bude zajímavý a pouèný. Každý si
pøijde na své. Zájezd je skoro
naplnìn po nabídce ve Zpravodaji
1/2012. Potvrzení pøihlášky
zaplacením úèastnického poplatku
do 10 .kvìtna!! Podrobnìjší
informace na další stranì.
Èerven
1. èerven, pátek
Noc snù v ZOO.
Oblíbená veèerní prohlídka ZOO
s programem v areálu u žiraf.
Pøihlášky nejpozdìji do 10.kvìtna.
Sraz bude opìt v 17,30 pøed hlavním
vstupem do ZOO, kde budeme
rozdávat pøihlášeným vstupenky.

3/2011. Pøihlášení již dostali
veškeré doprovodné materiály
a informace. POZOR. Na tento
tábor je ještì nìkolik volných míst.
Dodateèné pøihlášky obratem
u pana Petra Kuèery, nebo na
sekretariátì.
Srpen - Záøí
25.8.-7.9.
14 denní rehabilitaèní pobyt
rodièe s dìtmi Bystré u Polièky.
Podrobné informace byly ve
Zpravodaji 1/2012. POZOR. Na
tento pobyt je ještì nìkolik volných
míst. Dodateèné pøihlášky obratem
u pana Petra Kuèery, nebo na
sekretariátì.

28.8.- 9.9.
Chorvatsko – Drvenik.
11 denní pobyt u moøe. Podrobnìjší
informace byly ve Zpravodaji
1/2012. POZOR. Na tento pobyt je
ještì nìkolik volných míst. Možné,
po dohodì i pro samostatné
Èervenec
p
ostižené bez doprovodu.
30.6. – 14.7.
Dodateèné
pøihlášky obratem
14 denní letní tábor Tøemešek.
Informace byly ve Zpravodaji u pana Františka Halma.
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Vstupné do památníku je: celé 70 Kè; senioøi 53 Kè;
studenti 35 Kè; ZTP , ZTP/P zdarma
28. duben, sobota
Vstupné si kupuje každý sám.
Výšlap na Babu. Z Øeèkovic vyšlapeme po zelené Na tuto vycházku se pøihlaste nejpozdìji do 10.5.
znaèce na kopec Baba a odtud sešlapeme do Bystrce k abychom mohli objednat prohlídku.
ZOO. Støednì nároèná vycházka dlouhá asi 10
kilometrù. Sraz jako obvykle pøed hlavním nádražím v 16. èerven, sobota
10 hodin.
Tišnov – Veverská Bítýška
Z Tišnova pùjdeme po èervené znaèce do Veverské
27. kvìten, nedìle
Bítýšky. Odtud mùžeme jet parníkem nebo autobusem,
Tentokráte na nedìli jsme Vás pøipravili návštìvu jak se dohodneme. Nezapomeòte si s sebou vzít více
Památníku Písemnictví v Rajhradì. Po prohlídce a penìz ( vlak, loï nebo autobus ).
možném obèerstvením v blízké restauraci Taverna Sraz bude již v 8.30 hod jako obvykle pøed hlavním
pùjdeme kolem Svratky až k nákupnímu centru nádražím. Vlak nám jede v 8.53 hod. Jízdenky vlak a
Olympia. Celkem asi 6 km nenároèný terén.
pøípadnì na parník si kupuje každý sám.
Od Olympie Zpìt do Brna autobusem.
Vstupné na parník: ZTP-P a prùvodce neplatí. Prùkaz
Sraz je už v 8.45 opìt pøed hlavním nádražím. Odjezd ZTP a držitel pøedplatné jízdenky pro zóny 100 a 101
vlakem do Rajhradu je v 9,10 hod. Jízdenky si kupuje mají slevu
každý sám.
Celkem ujdeme asi 12 km – støednì nároèná.
Turistické výšlapy (vedou Boldišovi)

Pravidelné aktivity
Klub mládeže na Hefertova.
Omlouvám se za výpadek v dubnu (malování).
Zahájíme 10.5.
Další termíny: 24.5., 14.6. a 28.6., 12. a 26. 7., 10.8.
Zmìna termínù, po pøípadì další po domluvì s
úèastníky. Strejda Halm.
Výpadek úøedních hodin na Helfertce.
V dobì 5.-18.4 byl náš sekretariát mimo provoz.

Malovali jsme po vytopení z horního bytu (prasklé
vodovodní potrubí vlivem posledních bøeznových
mrazù). Vystìhování nábytku a rùzného materiálu a po
vymalování úklid a. odvoz nepotøebných vìcí byl
nároèný. Na pracích s tím spojených se podíleli Andìlka
a Ivan Kuèerovi, Lída a Pepa Boldišovi, manželé
Klimešovi, paní Tobermannová, Halm. Všem upøímnì
dìkujeme. A Vám, kteøí jste vážili zbyteènou cestu nebo
se nemohli dovolat, se omlouváme.

Sekretariát informuje
K zamyšlení a pro informaci
Obèanské sdružení Persefona za finanèní podpory
Ministerstva vnitra realizuje projekt Bezpeèné soužití –
terapie pachatelù domácího násilí. V rámci tohoto
programu nabízí možnost realizace terapií dospìlých osob,
které mají problémy se zvládáním své agrese ve vztazích.
Tato nabídka vychází z pøesvìdèení, že k øešení pøípadù
násilného jednání je nutné pøistupovat komplexnì.
Terapeutické konzultace vedou externí spolupracovníci
Persefony o.s. z obèanského sdružení Podané ruce, kteøí
mají dlouholeté zkušenosti z poradenství a terapií.
Persefona svým klientùm nabízí bezplatnost domluveného
poètu sezení a vstupního rozhovoru, dùvìrnost sdìlených
informací, pøijetí bez pøedsudkù.
Kontakt: 737834345, 545245996 nebo
bezpecnesouziti@persefona.cz
Služba je v souèasné dobì poskytována v Brnì a Olomouci.

dodateèným pøihlášením telefonicky. Je potøeba potvrdit a
doplnit zájezd za poznáním do Moravské Tøebové. Protože
nepøijedou pøátelé z Bratislavy, máme ještì skoro 20 míst
volných. Termín platby je 10. kvìtna!!.
Rovnìž tak potvrdit úèast na vycházce 27.kvìtna do Rajhradu
a hlavnì zájem o prohlídku Památníku písemnictví.
Je nutné se písemnì, mailem nebo telefonicky pøihlásit na Noc
snù v ZOO konané 1.èervna. Vstupenky budou omezené.
Pøihlaste se obratem.
Doplnìní informací
K akci S dobrovolníky z ABB.
Brigáda probìhne dopoledne. Brigádníci a doprovod budou
mít obìd. V odpolední èásti budeme mít k dispozici
pøednáškový sál, kde bude posezení s pracovníky ZOO a
projekce filmù. Pokud máte zájem se této akce zúèastnit,
práce se nebojíte a máte dopoledne èas, telefonicky nebo e-

mailem se pøihlaste. Oslovíme i ty, kteøí už se pøedbìžnì
Pøihlášky na akce.
pøihlásili. Pokud bude akce úspìšná, znovu ji
Neposíláme pøihlášky na zvláštním listì, proto prosím zopakujeme tak, aby se mohli zúèastnit i ti, na které
potvrïte zaplacením úèastnického poplatku, respektive tentokrát nevyjde.
www.spmp-brno.cz
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K akci Autobusový zájezd za poznáním.
Úèastnický poplatek 280,- ( doprava 150 Kè, vstupné
130 Kè). Zájezd je po nabídce ve Zpravodaji 1/2012
skoro naplnìn. Potvrzení pøihlášky zaplacením
úèastnického poplatku do 10 .kvìtna!! Odjezd autobusù
v 7.30 od Bohémy.
Rádi bychom obnovili pøátelské styky se Sdružením v
Bratislavì. Nabídli jsme našim slovenským pøátelùm
úèast na tomto našem zájezdì za poznáním. Doufáme,
že pøijedou a budeme moci udìlat první krùèek
k vzájemným návštìvám.

s rodinami tìchto lidí. Proto musí být tyto nové služby
menší a blíž rodinám lidí s postižením. Ministerstvo
práce a sociálních vìcí má od roku 2007 projekt, který
se zabývá pilotní transformací velkých pobytových
ústavù. Pilotní proto, že jde o zkoušku, a o to zjistit jak
nejlépe na to. Každý kraj dostal na transformaci
podporu od Národního centra podpory transformace
(agentura která má transformaci na starosti) a zároveò
mùže žádat o peníze na investice spojené s
transformací. Napøíklad na výstavbu nových
chránìných bydlení. V každém kraji je jeden
zamìstnanec Národního centra, který se transformací
Transformace sociálních služeb
zabývá a v každém ústavu jeden èlovìk na pùl úvazku
Transformace - další cizí slovo, které mùžeme slýchat v také placený Centrem.
souvislosti se sociálními službami. Slovo podobnì
strašidelné jako inkluze. Zde je jeho èeský pøeklad: Transformace má svá pøesná a pøísnì stanovená
odústavòování. Lepší to není, že? Taky se používá pravidla. Týkají se komunikace s vedením ústavù, s
deinstitucionalizace. ¢
obyvateli ústavù a jejich zástupci, s obcemi ve kterých
se ústavy nacházejí. Týkají se i výstavby nových
Jedno ze svìtových prvenství které si naše zemì pobytových kapacit pro obyvatele ústavù.
dlouhodobì udržuje je, že jsme zemì, kde se velmi daøí
velkým institucím a málo rodinám. Témìø nejvíce dìtí Od roku 2007 kdy projekt zaèal uplynulo 5 let. V pøíštím
u nás konèí v kojeneckých ústavech, málo využíváme roce projekt konèí. Pøinesl øadu poznatkù, úspìchù, ale
alternativní tresty a radìji hned šoupneme èlovìka do i šlápnutí vedle. Jako jeden z modelových pøíkladù
vìzení, máme nejvíce lidí v psychiatrických léèebnách transformace se uvádí transformace ÚSP Stod u Plznì,
..... a v ústavech sociální péèe.
která probìhla pod taktovkou øeditele ÚSP Radoslava
Bednáøe. Tento pán je také místopøedseda SPMP a
S ústavy je tato potíž: jsou pøíliš velké, èasto mimo zároveò otec mladého muže s mentálním postižením.
bìžnou zástavbu schované u lesa, sídlí v nevyhovujících Zajímavé je, že tøeba Moravskoslezský kraj pøistoupil k
památkovì chránìných objektech, které nelze snadno transformaci všech svých ústavù a nespokojil se jen se
udržovat, jsou drahé, ale v øadì pøípadù neposkytují moc dvìma.
dobré služby. Poskytují své služby plošnì všem
obyvatelùm, bez ohledu na míru postižení (perou, vaøí V Jihomoravském kraji se ale transformaci moc nedaøí.
uklízí i tìm co by to zvládli sami) a tím podporují Jako pilotní ústavy pro transformaci byli vybrány
závislost tìchto lidí na sociální službì. Objevuje se ústavy Zámek Habrovany a Srdce v domì v Klentnici.
v nich šikana, zneužívání a další nešvary. Pøevažuje V Habrovanech narazili transformátoøi hned na zaèátku
v nich technicko-administrativní personál nad na velký odpor obyvatel ústavu. V Kletnici se rozhodli
personálem v pøímé péèi. A daly by se najít další potíže. pro èásteènou transformaci èásti ÚSP. O dalších
Jaké mají ústavy výhody? Už jsme si na nì zvykli, jakž ústavech se zatím neuvažuje. Hejtman Hašek slíbil vzít
takž fungují a poskytují rodinám aspoò nìjakou jistotu, pod svá køídla ústav pro zrakovì postižené v Chrlicích a
že o jejich dìti s postižením bude postaráno ve chvíli, "zachránit" ho pøed transformací. O tom jaký se v
kdy už oni nebudou z nìjakého dùvodu schopni. Protože Chrlicích proti transformaci zvedl odpor a co se dìlo a
jsou to pøíspìvkové organizace krajù nebo obcí, mají dìjte by mohli povídat naši èlenové z Chrlic.
jistìjší financování než služby poskytované
neziskovými organizacemi. Navíc: v posledních letech Pøes všechny problémy a nedostatky které transformace
se v ústavech mnoho zmìnilo. Odborníci øíkají, že se pøináší, se domnívám, že je nezbytná a bude ji nutné,
zhumanizovaly. To znamená, že už tam nenajdete døíve nebo pozdìji, podstoupit. Pokud chceme hovoøit o
pokoje po 13, ústavní obleèení, vojenské poøádky.
rozvoji sociálních služeb v kraji a pokud se shodneme
na tom, že lidé s mentálním postižením potøebují na
Tato humanizace a modernizování stojí spoustu penìz. míru šitou podporu a pøedevším své blízké a milující
A má své hranice. Nìkteré vìci nejde zmìnit uvnitø rodinné pøíslušníky na blízku. Financí na sociální
ústavu, protože prostì vycházejí z povahy tohoto služby nikdy nebylo a nebude dost. Situace, kdy
zaøízení.
prohlásíme, tak teï je to tak akorát, máme co jsme
potøebovali, prostì nenastane. Proto je potøeba s tìmi
Transformace si klade za úkol ústavy postupnì prostøedky, které máme, nakládat uvážlivì
rozpouštìt na menší služby které budou více odpovídat a hospodárnì. Udržovat velké ÚSP bohužel ani pøi
individuálním potøebám jejich obyvatel a více poèítat
nejlepší vùli jejich mnohdy zapálených a kvalitních
www.spmp-brno.cz
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øeditelù, hospodárné není. Ústavy ukrajují z rozpoètù Turistické výšlapy:
na sociální služby podstatný krajíc.
únor
Od ZOO do Medlánek
bøezen Šmelcovna, Vítání jara
Milí ètenáøi Zpravodaje, pokud máte k tomuto
duben nauèná stezka Sobìšice
obsáhlému tématu nìjaké dotazy èi pøipomínky,
kvìten Z Husovic do Komárova
napište mi. Mùže se jednat i o konkrétní dotazy - budu èerven Pohádkou Máje
je smìøovat k zástupci Národního centra pro
záøí
Z Ochozu do Líšnì
transformaci v Jihomoravském kraji panu Komárkovi øíjen
Kolem kopce Holedná
a pokud budou zajímavé i pro ostatní, otiskneme je v listopad Vinohrady, Bílá hora
pøíštím Zpravodaji.
Turistických výšlapù se úèastní pravidelnì kolem 30
osob.
Bára Uhlíøová (barbora.uhlirova@spmpcr.cz)
Pravidelné aktivity:
REKAPITULACE ROKU 2011
Pondìlí Kuželky (40)
Ètvrtek
Plavání (15)
15.ledna Výstava „ Ze života našich dìdù a pradìdù“ Úterý
Relaxaèní cvièení (7)
Klub
a výstava starých hraèek (35 úèastníkù)
mládeže (20)
5. února Filmové pøedstavení „ Kuky se vrací“. (73 Støeda Tìlocvik (30)
Pátek
Lehká
úèastníkù).
atletika (5)
12.-19.2. Zimní rehabilitaèní pobyt v Senince (45 os.) Taneèní (leden – bøezen) (32)
24. února Beseda na téma : Lidé s mentálním
postižením a seniorský vìk. (40 úèastníkù)
Semináøe a pøednášky:
26. únor Zájezd do term. lázní LAA an der Thaya (60 „Mentální postižení a seniorský vìk".
úèastníkù)
„Samostatné bydlení".
5. bøezna Ples SPMP Tøebíè ( 34 úèastníkù).
„Zpùsobilost k právním úkonùm lidí s mentálním
25.bøezna Taneèní zábava na Musilce (110 úèastníkù) postižením".
15. dubna Diskotéka pro mladé i starší (80 úèastníkù) „Kvalita sociálních služeb pro lidi s mentálním
19.dubna Koncert TV Nova „Chceme žít s vámi“ (50 postižením" (60)
z Brna)
„Samostatnost lidí s mentálním postižením a zvládání
30. dubna III. turnaj v kuželkách (5 družstev ze
rizik" (70)
SPMP Brno, po 1 Effeta, Srdíèko, Støelice.)
3. èervna Noc snù v ZOO. Veèerní prohlídka ZOO, Spolupráce s odbory magistrátu - odborem sociální
soutìže, zábavný program. (100 z SPMP Brno)
péèe, školství, zdravotnictví, kultury. Aktivní úèast
11. èervna Zájezd za poznáním. Hrad Sovinec a okolí. na projektu Komunitní plánování sociálních služeb v
28. èerven Den s dobrovolníky z ABB ve sportovním Brnì.
areálu u ZŠ v Jehnicích. (60 sportovcù., 20 rodièù, 20 Spolupracujeme se zvláštními a speciálními školami
a zaøízeními peèujícími o osoby s mentálním postižení
z ABB)
v Brnì i nejbližším regionu a s Pedagogickou fakultou
2.-16.èervence. 14 denní Letní rehabilitaèní pobyt
MU.
ve Velkých Karlovicích (50 úèastníkù)
Partnerství v projektu „ Rovné pøíležitosti žákù OU
30.7.-13.8. 14. denní Letní tábor SPMP Brno,
a PrŠ, Brno, Lomená 44 „
Mezeøíèko (110 úèastníkù) a 8 úèastníkù na tábor
Hodonína.
Divadelní aktivity osob s mentálním postižením.
30.8. – 12.9. 11 denní pobyt v Chorvatsku na
Pokraèování projektu integrovaného divadelního
pøedstavení. V projektu bylo v roce 2011 zapojeno 10
Makarské riviéøe (úèast 52 os.)
postižených a 6 profesionálních hercù. Uskuteènilo se
30. záøí Divadlo „Tøi mušketýøi (110 úèastníkù)
5 veøejných pøedstavení a 3 vícedenní soustøedìní.
16. øíjna Kino „Šmoulové“ (80 lidí)
Divadelní
skupina se nìkolikrát roènì schází
26.øíjna Pøednáška „Kvalita sociálních služeb pro
na projednávání dalších témat i ke spoleèenským
lidi s mentálním postižením (60 lidí)
pøíležitostem (oslava narozenin, setkání s umìlci
4. listopadu Pøednáška „ Samostatnost lidí s
a zajímavými lidmi).
mentálním postižením a zvládání rizik (70 lidí)
5. listopadu Konference k 40, výroèí SPMP Brno
V roce 2011 pøipravilo a uskuteènilo SPMP Brno více
jak 2000 hodin výchovných, sportovních,
(100 úèastníkù)
volnoèasových a spoleèenských aktivit a 59
prosinec
Vánoèní koncert pro Kociánku. 2 (25
pobytových
dnù na táborech a ozdravných pobytech.
ze SPMP).
10. prosince Vánoèní besídka (200 úèastníkù).
Aktivit SPMP Brno se v roce 2011 zúèastnilo více jak
2500 osob.
www.spmp-brno.cz
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Zdroje podporující èinnost SPMP Brno v roce 2011.
Èlenské pøíspìvky: V roce 2011 byl základní èlenský
pøíspìvek 300,- Kè.
Dotace v roce 2011 poskytly:
Ministerstvo zdravotnictví: na zdravotnì rehabilitaèní
pobyty a tábory a edukaèní èinnost.
Statutární mìsto Brno a Vládní výbor pro zdravotnì
postižené obèany: na pøednáškovou a seminární
èinnost a èásteènì i na provozní náklady sekretariátu.
Mìstská èást Brno – Židenice: na èásteènou úhradu
zájezdù za poznáním.
Finanèní dary èlenù SPMP Brno
Sponzorské dary (finanèní i hmotné)
Úèastnické poplatky. Podstatnou èástí pøíjmu jsou
poplatky úèastníkù akcí a dotovaných projektù.
U dotovaných projektù je povinná spoluúèast.
Zahranièní pobyty organizované SPMP Brno jsou
s plnou úhradou úèastníkù.

Podìkování za finanèní a hmotnou pomoc smìøuje
k hlavním donátorùm:
Hejtman Jihomoravského kraje pan Michal Hašek
Èeskomoravský cement,a.s., nástupnická organizace
Mokrá; AQ-ELEKTRONIC – Ing. Kocián;
R.S. AQUATECH CZ, spol.s.r.o.; TrikoTisk,s.r.o;
Ing. Jan Neštický, Brno; Ing. Jaromír Øíha, Brno;
Ing.arch. Brožek, Brno; Ing. Zdenìk Macek, Brno;
zamìstnanci CPÚ- finanèní kontrolor, OD Tesco Brno;
Bytové družstvo nájemníkù Orlí 1; pan Karel Horák,
Brno; Miroslav Günther – Polytechnika,spol s.r.o.
Jiøí Mrkvica – HIRUNDO R – chlazení a klimatizace;
MSI Zemìdìlské a obchodní družstvo, sady Starý
Lískovec.
Naše podìkování smìøuje také k mnoha èlenùm našeho
sdružení a sympatizujícím spoluobèanùm, kteøí
pøispìli finanèním darem i osobní pomocí.

Malé ohlédnutí
Malé ohlédnutí za 1. ètvrtletím 2012
21. ledna jsme byli v Technickém muzeu na výstavì
z historie brnìnské pøehrady v Knínièkách. Sešlo se nás
pouze 15, takže bylo dostatek èasu a chuti prohlédnout si
všechny expozice.
21.-28. ledna probìhl zimní rehabilitaèní pobyt
v Beskydech na chatì Súkenická. O prùbìhu pobytu
a velké spokojenosti 32 úèastníkù se doètete na jiném
místì Zpravodaje.
12. února nás opìt pøivítali v kinì Lucerna. Bylo nás
skoro 80 a byli jsme moc spokojeni s filmem Modrý
tygr.

i frekventanti taneèních kurzù SPMP Brno, kteøí pod
vedením pana Janèe a Katky uvedli Spoleèenské
odpoledne polonézou.
Podìkováni si zaslouží Kulturní centrum Stadion, které
v osobì manažera pana Krejèího poskytlo
s porozumìním potøebné prostory i zvukovou techniku
za pøijatelný pronájem a také místní restaurace za
výborný obìd. Spoleèenské odpoledne podpoøilo
Statutární mìsto Brno a záštita primátora mìsta Brna
Bc. Romana Onderky, MBA.
A víte kolik se nás na Stadionì sešlo? Kolem 300 a to
nejen z Brna, ale i z Hodonína, Tøebíèe, Zlína, Znojma.
24. bøezna odjelo 35 našich tancechtivých na tradièní
Ples SPMP Tøebíè. Podle jejich vyprávìní byl ples opìt
vynikající, bohatý na pestrý program, dobrou
spoleènost i dobrou veèeøi. A tombola zase plná
pìkných cen. Paní Kotaèková a všichni Vaši pomocníci.
Moc dìkujeme.

25. února vyšla na první letošní výšlap poèetná skupina
našich turistù. Teta a strýc Boldišovi je provedli od
Staré osady, pøes Vinohrady na Bílou horu. Více na
25. bøezna se pøed hlavním nádražím sešli ti, kdo opìt
jiném místì Zpravodaje. Bylo nás více jak 20.
po roce toužili pøivítat jaro na Šmelcovnì.
Na nedìli 4. bøezna jsme se již velmi tìšili, protože se Protože se nás opìt sešlo pøes 30, cestovali jsme dílem
k nám do Brna vrátilo tradièní Spoleèenské odpoledne auty rodièù a dílem hromadnou dopravou. Tradici vítání
SPMP. Jsme rádi, že jsme mohli oslavit 40.výroèí SPMP jara na Šmelcovnì založil již v roce 1902 turistický
spolek NOHA, od 1912 do 1933 se ho úèastnil i básník
Brno právì u nás doma.
S velkým zadostiuèinìním pøipomínáme, že nápad Petr Bezruè. Hlavní atrakcí bylo slavnostní házení
spoleèného setkání našich lidièek, jejich rodin a pøátel smrtky do Bílého potoka. Bylo tam ale i mnoho dalšího.
vznikl v Brnì už v roce 1983 a že k tomuto pøátelskému Stánky se všemožným obèerstvením vèetnì langošù,
setkání se pøipojili organizace SPMP v Hodonínì, Zlínì konì, upomínkové pøedmìty. Moc se nám to všem
líbilo.
a Tøebíèi.
K dobré pohodì více jak 300 úèastníkù pøispìla nejen
bezva hudba studentù JAMU, taneèní skupina Abanico, 5. dubna Netradièní klubové setkání. Tentokrát se
zpìvem v Jídelnì Máj. S tetinami Klotyldou a
pan Janè a taneèní pár jeho taneèní školy Danza.
Matyldou se pøišlo podívat skoro 50 lidièek. Více na
Nesmíme zapomenout, že své taneèní umìní pøedvedli jiném místì Zpravodaje.
www.spmp-brno.cz
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21. dubna Turnaj v kuželkách. Tradièní turnaj se konal
za úèasti 8 družstev. Letos pøijeli kamarádi z SPMP
Tøebíèe, Olgy Blanska, ze Zámeèku Støelice, z Gaudim
a Effety z Brna Z brnìnského SPMP byly 3 družstva.
Krátce po deváté hodinì zahájil IV. kuželkáøský turnaj
SPMP Brno pan Petr Kuèera, hlavní organizátor a ten
(jak pozdìji øekl pan Halm) „ten kdo to pøed ètyømi roky
všechno spískal a dovedl k bezvadné akci“).
Po krátkém uvítání závodníkù a seznámení
s propozicemi turnaje zaèaly úporné boje o sražení
každé kuželky.
Povzbuzování se doèkali všichni.“Mistøi“ i ti, kterým se
nedaøilo. Po první èást závodù se o pøestávce závodníci
posilnili výbornými obloženými bagetami, které
sponzorsky vìnovali firmy Crokodill a jídelna
Miroslavy Kopøivové - IBC Brno a jablíèka od MSI
Zemìdìlské a obchodní družstvo, sady Starý Lískovec.
Po obèerstvení se opìt, i pøes plná bøíška, usilovnì
závodilo a snažily se dohnat ztráty bodù z dopoledne.
Závìreèné vyhlášení výsledkù bylo sice provázeno

u nìkterých malým zklamáním, ale všichni byli ocenìni
nejen medailemi za úèast, ale hlavnì bouølivým
potleskem.

A ti nejlepší ? Bronzové medaile Brno III., støíbrné
Domov Blansko, zlaté medaile Brno II.
Dìkujeme všem závodníkùm a jejich doprovodu za
výborné výkony a tìšíme se pøíští rok nashledanou.
A samozøejmì náš dík patøí všem organizátorùm,
asistentùm i ostatním, kteøí pomáhali pøi pøípravì
i samotném prùbìhu.

Z dopisù našich èlenù
PØÍBÌH.
Povím vám pøíbìh. Jednou, kdysi dávno, jsem jela
dopravním prostøedkem. Vedle nás stálo auto, které
vezlo mentálnì postižené dìti. Na první pohled každého
zaujmou. Nezvyklé oblièeje, bezelstný úsmìv, hlasitý
smích a grimasy, které èlovìk normálnì nedìlá. Mohu
podotknout, že jsem nebyla sama, kdo se za autem
otoèil. Zvìdavost lidí je, byla a bude. Pøes okno nám
mávali, ale jim nemával nikdo…
Za nìkolik let jsem èirou náhodou zažila podobnou
situaci. Zahlédla jsem auto, které opìt vezlo mentálnì
postižené dìti. Mùj pohled na nìm opìt spoèinul, ale teï
již z jiného dùvodu. Nedívala jsem se tam ze zvìdavosti,
ale kvùli tomu, jestli tam náhodou neuvidím nìkoho
známého. Jeden kluk mi z auta zamával. Odpovìdìla
jsem mu stejnì. Byla jsem jediná z celého autobusu,
která udìlala toto gesto. Za chvíli už mi mávalo celé auto
a jejich úsmìv mì ještì dlouho høál.
K práci s mentálnì postiženými jsem se dostala
víceménì náhodou. Ale jak se øíká, nic na svìtì není jen
tak. Vše se dìje z urèitého dùvodu.
Mnoho lidí chová k lidem s mentálním postižením
urèitý strach a zachovává si od nich odstup. Všechno to
jsou pøedsudky. Lidi se bojí toho, co je pro nì neznámé.
Musím se pøiznat, že i já jsem mìla poprvé urèité obavy,
jak se k tìmto lidem chovat a jak se oni budou chovat ke
mnì.
Na své první setkání s nimi si pamatuji, tak jako by to
bylo vèera. Mìla jsem strach, ale zase na druhou stranu
mì k nim nìco lákalo nìco magického, nehmatatelného,
co umí jen tito lidé. Pøitahovalo mì, že poznám svìt,
www.spmp-brno.cz

který je sice souèástí našeho svìta, ale stejnì z nìho
vyboèuje. Je psaný jakoby mezi øádky.
Postupnì jsme si na sebe zaèali zvykat a skamarádili se.
Teï již mùžu øíci, že tito lidé si mì doslova „ochoèili“.
Však každý z nás tráví jednu tøetinu dne v práci a jsme
v bìžném denním shonu. Nìkdo potøebuje únik od toho
všeho stresu, který je kolem nás. Je potøeba se na chvíli
zastavit a nechat èas plynout pøi smysluplné èinnosti
s dìtmi. Velice ráda se nechám unášet na vlnách jiných
svìtù, upøímnosti, radosti a energie, která se skrývá
v každém z nich. Je jen na nás, jestli ji objevíme.
Tito lidé, kteøí jsou „tak trochu jiní“ byli sesláni na tento
svìt, aby lidem, kteøí jsou „tak trochu stejní“ nìco
ukázali. Obdivuji rodièe tìchto dìtí, kteøí v sobì
nacházejí stále novou a novou energii na to, aby se o nì
starali s láskou a péèí. Všichni tito rodièe v sobì mají
nevídanou sílu, která je žene stále dopøedu. A všichni
tito lidé si zaslouží náš obdiv.
Jsem moc ráda, že jsem se s dìtmi s mentálním
postižením mohla setkat, mám možnost s nimi pracovat
a pøinášet do jejich tváøe smích a spokojenost. A dìkuji
svému kamarádovi, který mi jednou øekl vìtu:
“Nechceš pøijít ve støedu na cvièení?.....“
Ivana Špiøíková
Co mnì a rodinì dalo èlenství v SPMP Brno.
Mám tìžce postiženého 32 letého syna po DMO.
Úèastníme se akcí sdružení témìø 30 let. Nejdøíve to
byly schùzky a setkání s programem v Dìtské
nemocnici na Èernopolní. Pozdìji, jak se rozšíøil poèet
našich dalších kamarádù, oblíbili jsme si Vánoèní
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besídky na Musilce. Pøibývalo však i jiných aktivit,
kterých jsme se vzhledem k tìžkému postižení syna báli
využít. Mrzelo nás to, ale pak jsme si dodali odvahy
a zamìøili se na letní i zimní rehabilitaèní pobyty.
A o tìch bych se chtìla rozepsat, protože jsme je
s malými výjimkami absolvovali od roku 1993 v létì
16x a v zimì 19x.
Projeli jsme a prochodili spoustu krásných míst v horách
Šumavy, Krkonoš, Orlických hor, Kralického Snìžníku,
Jeseníkù, Beskyd a Èeskomoravské vrchoviny. Tìšili
jsme se u Seèské pøehrady, v Brejlovìu Sázavy si mnozí
z našich dìtí mohly vyzkoušet i jízdu na raftech. Témìø
všude jsme mìli i rehabilitaèní jízdy na koních. Poznali
jsme i hodnì hradù zámkù a jiných památek a
zajímavých míst, napø. sklárnu, výrobnu domácího
chleba v Lenoøe na Šumavì, ale byli jsme i na
divadelním pøedstavení v pøírodním divadle v Èeském
Krumlovì. Den vždy zaèínal rozcvièkou a pokud byly
vhodné podmínky sportovalo se i pøi volejbalu a pøi
veèerním koupání v bazénu.
V létì nechybìly táboráky, opékání buøtù, nebo dokonce
i peèení makrel na grilu. Veèery jsme trávili spoleènì.
Dìti hrály soutìživé hry, zpívalo se pøi kytaøe nebo
harmonice.
V zimì nechybìlo bobování, nebo sjezdy na pytlích
naplnìných senem. K velké radosti dìtí i dospìlých
jsme se pomalu seznamovali s bìžkami. Obdivovaly
jsme i nìkteré naše šikovné lyžaøe, kteøí si užívali na
místních sjezdovkách. A nebyly to jen rodièe, ale i
nìkolik postižených dìtí už opatrnì jezdí na
sjezdovkách.
Všechno to byly krásné zážitky, na které se nezapomíná.
Ty nás spojily v bájeènou partu, v níž se mùže každý
spolehnout na druhé. Tady se cítíme jako doma mezi
svými. Je pro nás také dùležité vìdìt, že si mnohdy
dodáváme mezi sebou sílu. Nìkdy staèí pár chápajících
a povzbuzujících slov. Jindy, aniž si to uvìdomujeme,
dáváme i pøíklad, jak je možné s pochopením a pokorou
øeší rùzné svízelné situace a nebo i celý pohled a pøístup
k našim problémùm. Ten pocit je nenahraditelný pro
mne i v tom, že snad svým úsilím mohu prospìt
i nìkomu s podobným osudem.
My si doma øíkáme, že jsme šastná rodina, že jsme
Alešem dostali dar. By to stojí mnoho úsilí, je úžasné
jak to zvládáme. Øíkám si, že leckdy my rodièe i se
svými postiženými dìtmi dokážeme víc, než nìkteré
"zdravé" rodiny. V dnešní dobì je jen velmi tìžko najít
tolik lásky, trpìlivosti a obìtavosti jako zde.
Mìli bychom si uvìdomit právì to, že nám pomáhá
spoleèné pøátelství i aktivity v SPMP. Díky lidem, kteøí
se nezištnì starají o akce i èinnost Sdružení, ale
i kamarádùm se kterými je úžasné to vše prožívat.
Dìkujeme a tìšíme se i na další hezké chvíle
Aleš, Jitka a Vladimír Tesárkovi

www.spmp-brno.cz

Beskydy s SPMP Brno. Zima 2012
Vážení pøátelé, kamarádi, po nìkolikaletých pobytech
na Senince mnì Nikolka pøesvìdèila, že vyrazíme na
zimní pobyt tentokrát do Beskyd. Aèkoli se ve snìhu
témìø nepohybuje a žádný zimní sport nezvládne,
naložily jsme auto až po støechu a s trochou nejistoty
vyrazily smìr Valachy.
Mìly jsme velké štìstí, když jsme cestu k chatì vyjely a
za námi se naštosovala kolona aut a nešlo to nahoru ani
dolù. Šikovný Valach, synek paní vedoucí, nastartoval
traktor a za chvíli jsme byli všichni v teple milého
èistého horského hotelu obklopeného ze všech stran
závìjemi snìhu. Pohádka.
Pøátelé naši drazí, byla to pro nás úžasná dovolená, díky
vám, díky Petrovi,vstøícné paní vedoucí a celému
personálu. Nika si užila své kamarády, já si odpoèla od
všech starostí. Dokonce jsem si i zalyžovala,jelikož mi
mé bezva kamarádky pohlídaly Niku a já zase všem na
oplátku hrála veèer na kytaru. Všichni jsme si užili
víøivku, saunu, bìžky i lyže. Musím obdivovat Anetku,
která snad s lyžemi i spala, jelikož jsem ji vidìla celé
dny brázdit svahy. Dokonce si sjezd zkusili i ti, co na
lyžích nikdy nestáli.
Spoleèné každodenní vycházky na Bumbálku za
úžasnýma palaèinkama a dokonce i dál až na
Masarykovu chatu. Nenechali jsme si ujít ani wellness
termální bazény, kde jsme se vyøádili všichni, malí i
velcí. Celý personál chaty se o nás tak staral, že lepší
servis by jsme málokde našli ... jídlo bylo neskuteènì
dobré i s pøídavky a zákusky... prostì vaøili jako
bozi...až na to, že teï musím chodit bìhat.
Po dlouhé dobì, jsem nemìla pocit vyèlenìní ze
spoleènosti. Užily jsme si legraci, pøátele a pohodu.
Moc se tìšíme na léto a na všechny akce, za které
vdìèíme sdružení, všem lidem kteøí se starají o jeho
chod a Kuèerùm, kteøí se nám starají o kompletní servis.
Nejsme na naše starosti tak úplnì sami.
dìkujeme
holky Novotný
Zimní pobyt 2012 jak ho prožívali Boleslavovi.
Vyjeli jsme autem ráno v pùl sedmé od Rohlenky. Vedl
nás strýc Petr Kuèera. Vše klapalo podle plánu. Cestou
jsme se stavili v motorestu na kávì a pokraèovali dál.
Na zaèátku Beskyd uvítal sníh. Šastnì jsme vyjeli na
Súkenickou, kde nás už èekali útulné pokoje.
Po dobrém obìdì jsme vyšli na pøekrásnou vycházku po
okolí. Po veèeøi jsme zpívali pøi kytaøe na kterou hrála
Eva Novotná.
Druhý den ráno nás uvítalo sluníèko a pohled na Lysou
Horu. Po snídani jsme chodili na bìžky i na sjezd.
Odpoledne na vycházky, veèer do bazénu, nìkdo do
sauny. Veèer se hrál i ping - pong a kuleèník. Ve støedu
jsme pøi vycházce vyšlapali i 131 schodù na rozhlednu
Súkenická odkud byl krásný výhled na okolní krajinu.
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V pátek jsme si udìlali výšlap na Masarykovu chatu.
Veèer se rozdávali diplomy a hodnotili jsme náš pobyt.
Ráno po snídani jsme se všichni rozlouèili a rozjeli jsme
se do svých domovù.
Ráda bych podìkovala Petrovi i všem ostatním, kteøí
letošní vynikající zimní pobyt pøipravili.
Všichni Boleslavovi z Prace
Spoleèenské odpoledne SPMP Brno
V nedìli 4. bøezna 2012 jsme pøijali pozvání pana
Františka Halma a pøišli se podívat na Spoleèenské
odpoledne - jak tráví volný èas dospìlí lidé s mentálním
postižením.
Sál Stadionu v Brnì na Kounicovì ulici byl zaplnìn
tancechtivou mládeží z Brna a okolí a jejich
doprovodem. Velmi se nám líbilo úvodní vystoupení
taneèníkù pod vedením manželù Janèových. Radost,
která z taneèníkù vyzaøovala, nám dala na chvíli
zapomenout na každodenní starosti pøi péèi o mentálnì
postiženého èlovìka. Pøíjemnì nás také pøekvapila
tombola, kdy èlovìk po zakoupení losu hned ví, zda
vyhrál a mùže si jít pro cenu.
Ukázky latinskoamerických a standardních tancù páru z
taneèní školy motivovaly k napodobení. Hned jak
zaèala hrát živá kapela, taneèníci zkoušeli pøedvést
rùzné taneèní kreace.
Dìkujeme všem, kteøí pøipravili Spoleèenské
odpoledne. Tyto akce dospìlí s mentálním postižením
potøebují ke svému životu a jsou pro nì velkým
zážitkem.
Manželé K

Tetiny na zelený ètvrtek 2012
Na nedávný koncert skupiny Kabát, poøádaný v Praze,
pøišlo pøes 50 000 lidí. Na náš koncert tetin Klotyldy a
Matyldy, který se konal v jídelnì MÁJ u tety Rii na
Zelený ètvrtek, se nás tolik sice nesešlo, ale i tak bylo
témìø plno.
Atmosféra byla skvìlá, na èemž mìly z velké èásti
zásluhu obì úèinkující, ale také všichni úèastníci. Sešli
jsme se v hojném poètu, nejen pravidelní návštìvníci
klubu, ale díky dobrému jménu tetin pøišly i dìti
z rùzných stacionáøù a mateøských školek.
Tetiny nám v kostce zábavnou formou písnièek
a básnièek spojených s pohybem pøipomnìly
velikonoèní a jarní zvyky. Ne každý den máme možnost
vidìt nìkoho hrát na citeru, což je jeden z hudebních
nástrojù, které jsme mohli slyšet.
Kouzelným zpùsobem tetiny dokázaly spojit hru na
hudební nástroj s peèlivì pøipravenými scénkami, do
kterých vždy zapojily nìkoho z publika. Nìkteøí si
zasportovali, jiní si vyzkoušeli hru na netradièní
hudební nástroj a nìkteøí se velice aktivnì zapojili do
rozšíøení pohádky. Poèáteèní ostych brzy opadl a dìti se
s nadšením hlásily, když tetiny vyzývaly na pomoc
nìkoho z publika.
Èas vymìøený na vystoupení utekl neuvìøitelnì rychle a
na konci pøedstavení obdržel každý divák od tetin
drobný dárek. Ohlas na vystoupení byl veliký a už teï
pøemýšlíme, zde si tento zážitek v brzké dobì
nezopakujeme.
Ria, Hanka a Pavel

S hlubokým smutkem oznamujeme, že v prosinci zemøela dlouholetá èlenka našeho sdružení,
paní Vìra Sklenáøová.
Koncem ledna letošního roku neèekanì opustil svou pozemskou pou náš dlouholetý èlen a funkcionáø,
pan Milan Flek.
Kdo jste je znali, vìnujte jim prosím svou vzpomínku.
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Vážení členové a přátelé našeho sdružení.
Omlouváme se, že na přihlášení na zářijové akce budete mít málo času, ale z důvodů havarijního stavu naší
spolkové místnosti na Helfertově pracujeme ve velmi ztížených podmínkách. Žádáme Vás proto u přihlášení na
akce obratem a zaplacení do uvedeného termínu.

Připravujeme
Co jsme připravili na září – prosinec 2012
Září
29. září, sobota
Autobusový zájezd za poznáním
do Moravské Třebové. Tento
zájezd jsme plánovali již na jaře,
ale pro havárii na Helfertově a s tím
spojené opravy a úklidové práce
jsme jarní zájezd museli zrušit. V
Moravské Třebové navštívíme
renesanční zámek (mimo jiné
středověká mučírna, alchymistická
laboratoř), navštívíme expozici
„Poklady Mor. Třebové“ a „Jak se
žilo na venkově“. Pro zdatnější je
připravena vycházka na rozhlednu
Pastýřka (asi 5km). Ostatní se
projdou na Křížový vrch ( Křížová
cesta a sousoší Kalvárie).
Odjezd autobusu v 8.00 od Bohemy.
Návrat v 18.00 – 19.00. Jídlo a pití s
sebou! Cena zájezdu 300.-Kč.
Pozor. Na zájezd je nutné se
přihlásit do 10. září a nejpozději
do 11. září zaplatit!
Říjen
7. říjen, neděle
Muzikál Funny Girl. Nenechte si
uniknout světově proslulý muzikál
v podání herců Hudební scény
Městského divadla v Brně na jejichž
představení jsme se všichni úžasně
pobavili. Cena zlevněné vstupenky
(ZTP, ZTP-P, senior) je 380,-.
Vstupné je sice na pováženou, (ale
jaké ceny teď nejsou na pováženou)
www.spmp-brno.cz

a naše ratolesti i my si jistě trochu té
radosti zasloužíme!
Začátek představení v 18.00;
Pozor. Je nutné se přihlásit do
10. září a nejpozději do 11.září
zaplatit!

Budete si například moci sáhnout na
pravý meteorit (to je kámen, který
spadl na zem z nebe) vážící víc jak
21 kilo.
Sraz bude v 15:30 hodin před
hlavním vchodem do planetária.
Vstupné 30,- Kč na místě.
26. říjen, pátek
Pokud máte o návštěvu planetária
Diskotéka na Musilce. Oblíbená vážný zájem, přihlaste se. Když se
tancovačka s naším kamarádem vás nepřihlásí dost, budeme muset
panem Hebnarem. Dobrou náladu s návštěvu zrušit.
sebou.!
Vstupné 20 Kč. Začátek v 16.00. 25. listopad, neděle
Ukončení v 19.00.
Plánujeme návštěvu našeho
oblíbeného kina Lucerna.
Listopad
Pan Peprný však ještě nemůže říct
16. listopad, pátek
jaký film bude mít, ale věříme, že
Planetárium – Po přestávce nám něco pěkného nachystá. Tak,
způsobené přestavbou chceme kdo má zájem ať se přihlásí na
navázat na naše tradiční návštěvy filmové překvapení. Vstupné bude
planetária. Planetárium je zvenku i jak obvykle 20 Kč. Začátek bude v
zevnitř docela předělané. My se ale 10 hod.
budeme hlavně těšit na pohádku,
kterou jako obvykle uvidíme a
Prosinec
uslyšíme ve velkém planetáriu. 1. prosinec, sobota
Bude nám ji však už vykládat někdo Naučná vycházka – Podzemí
nový, protože naše známá paní Jitka Zelného trhu . S průvodcem
odešla do důchodu. Také budeme budeme putovat podzemím.
mít poslední příležitost vidět naše Abychom mohli prohlídku zajistit,
staré známé planetárium. Příště už je potřeba aby se každý, kdo má
uvidíme nové, moderní, které bude zájem se už dnes závazně přihlásil.
instalováno začátkem příštího roku. Prohlídku musíme objednat dlouho
Po pohádce se na chvíli podíváme dopředu podle počtu zájemců. Sraz
do „exploratoria“, které je pod bude přihlášeným včas oznámen.
Planetáriem a kde uvidíme různé Plné vstupné je 160 Kč. Průkazky a
hvězdářské exponáty a pokusy. senioři 80 Kč.
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15. prosinec, sobota
Vánoční besídka. S rokem 2012 se rozloučíme s
předstihem už v sobotu 12. prosince. Setkání s
kamarády, vedoucími z táborů i rodičů při muzice pana

Hebnara a zajímavým programem začíná ve 14 hodin.
Vstupné 30,-. Nezapomeňte se přihlásit, protože
dárkové balíčky budeme připravovat pouze pro
přihlášené.

kapli sv. Urbana, odkud je pěkný výhled. Sraz bude v 9
hod před hlavním nádražím. Návrat kolem 15 hod.
Po návratu do Slavkova se projdeme po městě a parku
13. říjen 2012
Z Řečkovic do Obřan. tramvajové zastávky v Slavkovského zámku.
Řečkovicích půjdeme po žluté značce na Soběšice a
Panskou líchu až do Obřan na konečnou zastávku 29. prosinec 2012
Rozloučení s rokem 2012. Zdravotní vycházkou ze
tramvaje č. 4. Délka asi 10 km.
Soběšic do Ořešína nebo Mokré Hory.
Středně náročný výlet ( stoupání ).
Sraz v 9.00 – 9.15 na konečné v Soběšicích.
Sraz v 10 hod. před hlavním nádražím.
Podle možností a chuti ukončíme vycházku v nějaké
občerstvovně (oběd).
10. listopad 2012
Výlet Slavkov. Vlakem do Slavkova. Vystoupáme ke
Turistické výšlapy (vedou Boldišovi)

Pravidelné aktivity
Čtvrtek
Plavání.
Plavecký areál v Řečkovicích, ulice Družstevní
(konečná tramvaje č. 1) od 15 do 16 hod.
Zahajujeme 20. září. Účastnický poplatek 450,- Kč.
Poslední plavání 13.12.
Klub mládežníků.
Středa
Vzhledem ke stavebnímu ruchu kolem sekretariátu se
Cvičení.
Ženy v 15.10 , muži v 16.10 v ZŠ Sekaninova. zahájení posunuje na neurčito. Přihlášení budou včas
informováni o termínu a místě klubových setkání.
Zahajujeme 3. října. Přijďte včas.
Pondělí
Kuželky.
Oblíbené kuželky v kuželkárně na Dukelské ulici v
Husovicích. První skupina začíná ve 14,30, druhá
skupina v 15.30. Zahajujeme 17. září.

Sekretariát informuje
Pro příští rok připravujeme jednodenní zájezd do
termálních lázní LAAan der Thaya (únor nebo březen).
A také zájezd do Bratislavy (květen nebo červen) za 300 Kč
autobus + 12 Euro (loď, ZOO) a chtěli bychom znát Váš
zájem. Prosím poznačte v přihláškách.

Vše ostatní si každý hradí sám. Na hotel se každý účastník
dopravuje sám.
Přihlášky posílejte do 15.10. 2012 na adresu :
Petr Kučera, Břetislavova 15, 643 00 Brno nebo na email :
arecukpetr@seznam.cz.
Přihláška musí obsahovat : jméno, příjmení, datum narození,
Informace o táboře 2013.
číslo OP, číslo průkazky ZTP/P, ZTP, TP, lékařské potvrzení o
mentální retardaci, přesnou adresu, PSČ, telefonní spojení na
Všem zájemcům o tábor dávám vědět , že tábor se uskuteční pevnou linku , mobil.
ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem a to v termínu Na pozdější přihlášky nebudu brát zřetel, musím volné pokoje
od 29.6.2013. do 13.7.2013. Ostatní informace budou v nahlásit a hotel si je obsadí.
následujícím zpravodaji.
Petr Kučera
Petr Kučera
24.9. v odpoledních hodinách.
Zimní rehabilitační pobyt 2013
Seminář "Úplné zbavení způsobilosti k právním úkonům a
Po vydařeném zimním pobytu v Beskydech na horském nový Občanský zákoník"
hotelu Sůkenická a na přání mnoha účastníků pobyt Tento seminář je určen pro opatrovníky lidí, kteří jsou úplně
zopakujeme.
zbaveni způsobilosti k právním úkonům nebo pro ty rodiče,
Pobyt se uskuteční od soboty 26.1.2013 do soboty kteří o nějakém způsobu právní ochrany svého potomka s
2.2.2013. Je to mimo jarní prázdniny.
mentálním postižením uvažují. Budou na něm zejména
V době konání pobytu určitě ještě nebudeme vědět, zda prezentovány informace ohledně změn které přinese nový
bude nebo nebude nějaká dotace, proto všichni budeme Občanský zákoník který začne platit v roce 2013. Počet
platit plnou cenu . Pokud nám bude nějaká dotace přiznána, účastníků je omezen na 15 rodin - z každé rodiny mohou přijít
bude dotovaným osobám dotační příspěvek vrácen.
maximálně 2 zástupci. Seminář organizujeme ve spolupráci s
Cena pobytu je 3100 Kč + manipulační poplatek 50 Kč. Ligou lidských práv a součástí bude i možnost konzultace
Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi.
individuálních případů s právníkem.

www.spmp-brno.cz
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Více informací ohledně začátku a místa konání
semináře budeme mít na začátku září, ale už nyní se
můžete hlásit u Báry Uhlířové na 731 275 801 nebo na
barbora.uhlirova@spmpcr.cz nebo na čísle sekretariátu.
Čtyřdenní kurz "Plánování zaměřené na člověka"
(2.10, 16.10, 30.10. a 15.11.)
Cílem tohoto kurzu bude naučit účastníky kurzu
používat metodu „Plánování zaměřené na člověka“
(PZČ). Tento způsob plánování je s úspěchem používán
v zahraničí a začíná se zvolna prosazovat i u nás.
Pomáhá lidem s postižením a jejich rodinám pozastavit
se v běhu života a zamyslet se nad jejich životem. PZČ
pomáhá lidem naplánovat potřebné změny a určit,
jakým způsobem je potřeba je udělat, koho z okolí
člověka zapojit tak, aby se začaly řešit problémy
zpočátku zdánlivě neřešitelné.
Kurz je určený pro rodiče, bude vždy celodenní od 9.00
do 16.00. Místo zatím nevíme, kapacita je maximálně 12
lidí a už máme 4 vážné zájemce. Kurz bude zdarma.
Zájemci hlaste se u Báry Uhlířové na 731 275 801 nebo
na barbora.uhlirova@spmpcr.cz nebo na čísle
sekretariátu.
Jak dále s naší úřadovnou a spolkovou místností na
Helfertové
Už v dubnu nás jeden pátek večer vytopila prasklá
vodovodní trubka nad předsíňkou kanceláře. Naštěstí
mně zastihla telefonem paní Říhová. Autem jsem byl na
Helfertce coby dup. Pohled do předsíně byl hodně k
pláči. Ze stropu crčela voda jak ze sprchy, strop, stěny
nejen mokré, ale místy i opadaná omítka. Sice se po delší
době podařilo vodu zastavit, ale to bylo všechno co se v
noci dalo udělat. Už v sobotu a neděli jsme začali
vyklízet skříně v předsíni a umývat a uklízet co bylo
možné. Naštěstí se až na menší flek na stropě vyhnula
potopa kanceláři.
Parta brigádníků - Kučerovi Andělka a Ivan, Boldišovi,
Nesrovnalovi a Halm, byla tak šikovná, že jsme mohli
už v úterý alespoň částečně pracovat. Prasklá trubka v
prvním poschodí se také brzo opravila a po deseti dnech
jsme se dočkali i malování. Po něm zase úklid a to i
kanceláře, kde se maloval strop. Docela jsme se těšili, že
máme čisto.
Klídek jsme však neměli, protože začala být aktuální
výpověď z Helfertové. Dům je určen k privatizaci. MČ
nám sice nabídla jiné prostory, ale nebyly ještě volné
(stále probíhá řízení s bývalým nájemcem, které se může
táhnout hodně dlouho). A navíc by byla potřebná značná
stavební úprava, na kterou bychom obtížně sehnali
peníze. Tak jsme směnu odmítli a vyčkávali, jestli se
nenajde jiný vhodný prostor.
Vše se začalo měnit - k naší velké smůle - začátkem
prázdnin. Z ničeho nic se objevila parta stavařů a začala
www.spmp-brno.cz

velká přestavba celého prvního patra. Obnažovaly se
podlahy a místo dřevěných trámů zpevňovaly
traverzami, bouraly příčky a mnoho jiných těžkých
stavebních prací.
Prostě ze dvou 200 let starých bytů se dělá jeden
moderní. A že by s námi jako s nájemníky, kteří jsou
velmi omezení hlukem, prachem, prostorově někdo
mluvil? Ani náhodou. A korunu našemu trápení
nasadila jiná havárie vodovodní přípojky. Ta před
měsícem podmáčela podlahu v předsíni, která se
propadla. Můj ranní pohled na nakloněné skříně,
utržený a nakloněný záchod a všude cítit zatuchlinu a
vlhko byl na špagát. Mnohdy si říkám jak asi muselo být
lidem, kterým voda vytopila dům.
Opět nás čekaly záchranné práce. Vyklidit předsíň,
nanosit vše do kanceláře, některé skříně jsme
zlikvidovali a ponechali jen to, co udrží obvodové
zbytky podlahy, které jsou méně propadlé. Záchod jsme
podepřeli hranolkem, tak při opatrnosti lze použít.
Sláva za to. Vše se opět zvládlo osvědčenou partou
Kučerovi, Boldišovi, Halm, Nesrovnal. Za vše co vždy
v krátké době zvládli velký, velký dík.
Co však dál? S Helfertovou se budeme muset rozloučit
co nejdříve. Městská část už do likvidace této havárie
nebude investovat peníze a počká na privatizaci. My na
tak rozsáhlou opravu nemáme a také nevíme jestli
bychom mohli prostory při privatizaci koupit.
V posledních dnech nám byly nabídnuty další nebytové
prostory, na které jsme se byli v úterý 14.8. podívat a
zřejmě to pro nás bude jediná možnost. Tak nám držte
palce!
Halm
O muzikálu Funny Girl
Slavný americký muzikál vypráví o nevšedním
talentem a mimořádným smyslem pro humor obdařené
„praštěné“ Funny – ošklivém a nedoceněném káčátku,
které čeká hvězdná kariéra a osudový vztah k
hazardnímu hráči Nicku Arnsteinovi. Předobrazem
hlavní hrdinky tohoto dnes už kultovního amerického
muzikálu Funny Girl byla skutečná Funny Briceová,
která v letech 1910 – 36 fascinovala diváky v revuálních
představeních legendárního režiséra a producenta
Florenze Ziegfelda. Libretistka Isobel Lennartová
zpracovala její neobyčejný životní příběh jako
inteligentní hudební komedii. Písně, které na texty B.
Merrilla napsal Jule Styne, se staly evergreeny.
Život hlavní hrdince nenapodobitelným způsobem
vdechla Barbara Streisandová nejen při světové
premiéře na Broadwayi (1964), ale o čtyři roky později i
ve stejnojmenném filmu Williho Wylera, za nějž
obdržela Oscara.
Na Broadwayi premiérová inscenace z roku 1964
zaznamenala třináct set repríz a byla oceněna hned
několika prestižními cenami Tony.
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Malé ohlédnutí
Všichni se na ni moc těší a program je nabitý k
prasknutí. Určitě stojí za to, se této akce zúčastnit.
„Pojedeš s námi na Novu?“ „Budou na koncertě Ivana Špiříková
vystupovat Maxíci a Heidy Janků.“ „Minulý rok jsme
dostávali trička a letos dostaneme určitě zase.“ Tyto a Pomohli jsme zkrášlit brněnskou ZOO
aneb společná brigáda lidí s mentálním postižením a
další věty jsem slýchávala už od podzimu.
Na jaře SPMP vyráží na tradiční akci – koncert Chceme dobrovolníků zABB v Zoo Brno
žít s Vámi, který je pořádán televizí Nova v Praze v O2
aréně. Je to největší charitativní koncert svého druhu v Ve čtvrtek 17.5. se v brněnské ZOO na Mniší hoře
ČR a na letošním, již 17. ročníku, bylo přes 7000 uskutečnil 3. ročník společné akce firmy ABB a SPMP
účastníků. Program koncertu je naplněný známými Brno. Tentokrát se lidé s mentálním postižením
tvářemi z Novy, zpěváky, herci a v neposlední řadě i brněnského Sdružení a dobrovolníci z ABB sešli nad
baviči. Moderátory celé akce je duo sourozenců společnou prací na zkrášlování ZOO Brno. Akce
Gondíkových, kteří svým osobitým humorem dokáží proběhla ve skvělé spolupráci se ZOO Brno, která celou
akci hostila, dodala nářadí, pomocníky z řad svých
zaujmout každého.
Z Brna, brzy ráno, vyjel jeden autobus dětí i dospělých, zaměstnanců a výukový sál pro setkání všech
kteří byli plni očekávání, co jim letošní koncert přinese. z ú č a s t n ě n ý c h p o s k o n č e n í b r i g á d y .
Cesta probíhala hladce, nechyběly zastávky, na kterých
nám ochotný pan řidič udělal čokoládu, kávu nebo čaj. Účastníci brigády měli za úkol provést drobné údržbové
Na obrovském parkovišti před O2 arénou nebylo a úklidové práce, například údržbu dětských hřišť a
jednoduché uhlídat nedočkavé zvědavce, kteří se hned výsadbu zeleně, natírání plotu a úklid starého
chtěli vrhnout ke vchodu. Nicméně díky malým spadaného listí. Lidé s mentálním postižením spolu se
skupinkám a dostatečnému množství dospělých jsme zaměstnanci ABB tak svými dílem přispěli k úpravě
situaci zvládli na jedničku. Podařilo se nám ukořistit prostor které jsou oblíbenou cílem výletů a procházek
sedadla blízko parketu a zároveň jsme měli dobrý občanů Brna i turistů. Dostali tak příležitost ukázat, že
výhled na jeviště. Každý účastník dostal dárek v podobě mohou ostatním také pomoci a že se na společenském
žluto-zeleného trička, s logem Chceme žít s Vámi, a d ě n í m o h o u a k t i v n ě p o d í l e t .
malého balíčku s občerstvením.
Ve dvě hodiny již celý megakoncert mohl začít. Zahájil ABB a.s. na tuto akci, která je součástí firemní
ho generální ředitel televize Nova Jan Andruško. odpovědnosti organizace, věnovala Sdružení částku 10
Postupně se na pódiu vystřídalo mnoho známých 000 Kč. Brigádníci 5000 Kč z této částky věnovali ZOO
osobností – Leona Machálková, Michal David, tým Brno na nákup materiálu potřebného pro výsadbu
uvádějící Snídani s Novou, Barbora Štěpánová, Miro zeleně. Tuto částku brigádníci předali ve formě
Žbirka a Petr Kolář. Z úst zpěváků zazněly hity Ještě že symbolického šeku zástupkyni ředitele ZOO Brno v
tě lásko mám, Decibely lásky, Saxána, Když se paní Vavřinové po skončení akce.
načančám a Co sudičky přály nám. Slavné osobnosti Bára Uhlířová
rozdávaly fotky se svými autogramy, spouště foťáků se
téměř nezastavily a ze všech koutů se ozývalo výskání a
smích. Jako zlatý hřeb večera vystoupilo trio velkých
mužů, dlouho již očekávaní, Maxíci neboli Maxi
Turbulenc se svým hitem Jede, jede mašinka. Při
zaznění prvních tónů se na pódiu začaly tvořit různě
dlouhé mašinky. Touto písničkou se s námi koncert
rozloučil. Po dvou hodinách tancování a skotačení jsme
nasedli do autobusu a vydali se směr náš domov. Celou
cestu domů bylo slyšet po autobuse štěbetání o právě
prožitém koncertu a místy zazněly i úryvky písní. Zcela
suveréně vedly hity od Michla Davida a píseň Jede, jede
mašinka.
Prožili jsme den plný nevšedních zážitků a odměnou
nám byl pohled na spokojené tváře.
Koncert Chceme žít s Vámi, pořádaný nadací Nova, je
každý rok velice úspěšnou a dlouho očekávanou akcí.
Koncert Chceme žít s Vámi

www.spmp-brno.cz

Závazná přihláška na akce SPMPBrno, prezentované ve zpravodaji 3/2012
Vážení kamarádi,vážení rodiče a opatrovníci.
Připravili jsme Vám opět řadu společných akcí, jak pro samotné „děti“, tak i pro celé rodiny.
Bohužel nám dotace neumožňují zásadně zlevnit náklady, takže některá vstupné jsou větší, než jsme byli
zvyklí. Myslíme si však, že si těch společných radostí, které v společnosti chápajících lidí potřebujeme.
Pro nás, kteří program pro vás organizujeme je odměnou, když se včas přihlásíte, včas zaplatíte co je
potřeba a hlavně když jste spokojeni.
Jméno a příjmení:.................................................................
Telefon:.............................................

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

Rekapitulace přihlášek. Přihlášky odevzdejte prosím do 10. září.
Počet

Cena

Září

22.9. sobota Zájezd Moravská Třebová

---------

300,-/ os.

Říjen

7.10. neděle
26.10. pátek

Muzikál Fanny Girl
Diskotéka na Musilce

----------------

380,-/ os.
20,-/ os.

Listopad

10.11. sobota
16.11. pátek
25.11. neděle
1.12. sobota
15.12. sobota

Výlet Slavkov
Planetárium
Kino Lucerna
Vycházka – Podzemí zelného trhu
Vánoční besídka

------------------------------------------

13.10. sobota Z Řečkovic do Obřan.
10.11. sobota Slavkov
29.12. sobota Vycházkou ze Soběšic do Ořešína

----------------------------

Prosinec

30,-/ os.
20,-/ os.
30,-/ os.

Výlety:

Kuželky
Cvičení
Kluby (Halm)
Klub (Ria)
Plavání

----------------------------------------------

V roce 2013 mám zájem o:
Jednodenní zájezd do termálních lázní
LAA an der Thaya (únor nebo březen)
Zájezd do Bratislavy – ( květen nebo červen)
300,- Kč autobus + 12 Euro loď, ZOO

---------------

450,-/ os.
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Pro chytré hlavičky
1. Řeka. Na jednom břehu je pasáček ovcí, vlk, koza, zelí a lodička.
Vlk by rád sežral kozu, koza si dělá zálusk na zelí. Do lodičky může pasáček vzít jen jedno zvíře nebo zelí.
Dvě zvířata nebo zvíře a zelí se na lodičku najednou nevejdou. Koza ani vlk pádlovat překvapivě neumí. Jak
dostane pasáček vlka, kozu i zelí na druhou stranu tak, aby na jednom břehu nikdy nebyla koza s vlkem nebo se
zelím bez dohledu pasáčka?
2. Máte tři krabice plné kuliček. Jsou označeny nálepkami - 'bílé', 'červené', 'bílé a červené.' Ty označují barvu
kuliček, co jsou v krabicích.
Jednoho dne Vám někdo nálepky přemístí tak, že žádná není správně. Pokud se nepodíváte do krabic, kolik
musíte vytáhnout kuliček, abyste mohli dát všechny popisky správně?
3. Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, kam vede dlouhá a klikatá
chodba - tzn. že ze svého místa vůbec nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou
nyní v poloze vypnuto.
S vypínači můžete manipulovat jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se do místnosti. Tam musíte
říci, který vypínač je od které žárovky.
Jak na to?

4. V šuplíku je 32 červených ponožek a 32 modrých ponožek. Levá a pravá ponožka jsou k nerozeznání.
Taháte po tmě ponožky z šuplíku. Kolik jich musíte vyndat, aby jste měli jistotu, že až se na ně podíváte, máte
pár?

4. Tři. Alespoň dvě ponožky mají stejnou barvu.
3. Zapnu první vypínač, chvíli počkám. Vypnu první a zapnu druhý. Jdu do místnosti. Jedna žárovka svítí,
jedna je horká, třetí nic..
2. Stačí jen jedna.
Vytáhnete kuličku z krabice s nálepkou 'bílé a červené' - řekněme že je červená. Pak krabice musí být plná
červených (kdyby tam byly i bílé, pak není nálepka špatně).
Krabice označená jako 'bílé' musí být tedy obojetná (červená je zabraná a bílá by byla správě).
A na třetí krabici zbývá nálepka s nápisem 'bílé.'
Pokud vytáhnete bílou, řešení je prakticky totožné, jen naopak.
1.Koza tam. Nic zpět.
Vlk tam. Koza zpět.
Zelí tam. Nic zpět.
Koza tam.

Řešení
www.spmp-brno.cz
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Právní okénko
Sociální karty – sKarty
Kdo sKartu dostane
Sociální kartu, dostanou všichni příjemci sociálních
dávek s výjimkou důchodů a nemocenské. Automaticky
ji vystaví úřady práce, o sKartu není třeba žádat. Na
úřadech práce si kartu také budou muset lidé pobírající
sociální dávky vyzvednout. Týká se to i lidí pobírajících
podporu pro zdravotně postižené.
K čemu sKarta slouží
1. Bude sloužit pro prokazování se ve styku s úřadem
práce. Zdravotně postiženým nahradí sociální karta
dosavadní průkazy TP,ZTP,ZTP/P.
2. Bude sloužit zároveň jako karta platební. Stát bude
posílat dávky přímo "na kartu". S tou si potom příjemce
dávek bude vybírat peníze v bankomatech České
spořitelny, nebo s ní zaplatí v obchodech.¨

její ztráty zaplatí uživatel 240 korun za novou kartu.
Lépe je také dobře si zapamatovat PIN, opětovné
zaslání bezpečnostního čísla totiž bude stát 100 korun.
Dvě karty pro nezpůsobilé
Česká spořitelna vydá sKartu vždy dle požadavku
Úřadu práce ČR. Osoba nezpůsobilá k právním úkonům
nebo osoba s postižením bude mít kartu, která je bez
platební funkce. Taková karta bude obsahovat pouze
informaci o postižení apod. (půjde o průkaz osoby
zdravotně postižené) a zákonný zástupce (rodič,
opatrovník) dostane sKartu s platební funkcí a bude
nakládat s prostředky.
Jak to bude probíhat
Vyčkejte, dokud vás úřad práce nevyzve
Napřed byste měli dostat dva dopisy:
a) K převzetí sKarty budete vyzváni úřadem práce, kde
si ji později i vyzvednete. Můžete být také požádání
přinést si fotografii.
b) Klasickou poštou vám přijde dopis s PIN a
bezpečnostním heslem.
Poté proběhne vlastní Předání karty
Podle prvního dopisu se osobně dostavíte na kontaktní
pracoviště Úřadu práce ČR.
Tam si ověří vaši totožnost a doplní některé údaje. Poté
vám zde předají vaši sKartu. Při převzetí karty
podepíšete doklad o jejím převzetí.

Jak budeme dávky dostávat
Lidé, kterým stát posílá dávky na bankovní účet, mohou
při převzetí sociální karty říci, že si nepřejí změnu. Karta
pro ně bude mít jen identifikační funkci.
Pokud se osoba, které chodí dávky poštovní
poukázkou,dávky rozhodne dál dostávat složenkou,
nově bude muset státu zaplatit za "poštovné".
Pokud budou lidé vybírat peníze z bankomatů, měli by
pro tento účel raději používat bankomaty České
spořitelny, u těch mají jeden výběr v měsíci zdarma na
každou dávku, kterou pobírají. Další výběr bude
zpoplatněn částkou 6 korun.
Pokud se člověk rozhodne vybrat z bankomatu jiné
banky, zaplatí za poplatek 40 korun. Další poplatky
spojené s vedením sKarty prý nejsou. Pouze v případě

Redakční rada: J. Blatný, K. Tošner, A. Kučerová
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o.
E-mail: info@spmp-brno.cz
www.spmp-brno.cz

Spolu s kartou obdržíte:
příručku pro držitele sKarty,
o
plastové pouzdro na kartu,
o
Podmínky České spořitelny, a. s. pro vydávání
o
a používání sKarty a otevření platebního účtu,
Sazebník České spořitelny, a. s. pro sKartu.
o
Pokud nebude vaše karta v okamžiku předání aktivní, je
třeba ji aktivovat v bankomatu České spořitelny.
Návod na aktivaci obdržíte spolu s kartou.
Další informace si můžete vyhledat na internetu:
www.skontakt.cz
Hlavně se ale neváhejte na vše, čemu nerozumíte,
vyptat při předávání sKarty.

Zodpovídá: František Halm
Sazba: grafické studio erigo
Bankovní spojení: 1342099359/0800
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