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Vážení členové a přátelé brněnského SPMP.
Dovolte abychom Vám popřáli s příchodem nového roku 2015 plné zdraví, osobní i pracovní pohodu a radost
a spokojenost Vašich bližních.
SPMP bude i v letošním roce připravovat akce a činnosti na které jste Vy i Vaše ratolesti zvyklí, zkvalitňovat je
i připravovat nové. Nebude to však jednoduché, protože nás hned na začátku roku čeká mnoho změn a s nimi
mnoho úředních úkonů. A to nejen pro nás jako organizaci – registrace podle Nového občanského zákoníku, ale
i pro mnohé z vás držitelé průkazů zdravotně postiženého. Budeme se snažit Vás o všech novinkách informovat.

Již v minulém roce jsme informovali o změnách, které přinesl Nový občanský zákon i pro naši organizaci.
V nejbližších třech měsících je nutné registrovat znovu SPMP u státních orgánů jako Spolek. K tomu je potřeba
mnoho úkonů – od vytvoření nových Stanov a jiných spolkových dokumentů, přes nové volby orgánů Spolku
(celostátní, krajské a místní výbory), až po registraci na Min. Vnitra. Pak nás čeká nahlášení změny na mnoho
dalších institucí a úřadů.
První kroky jsme již zvládli. Na celostátní úrovni byly zpracovány Stanovy SPMP, Jednací a Organizační řád.
8.-9. listopadu proběhla v Praze Celostátní konference SPMP ČR na které byl zvolen nový Republikový výbor
a schváleny základní dokumenty organizace. Nyní je nutné svolat výroční konference na nižších článcích
organizace ( kraj, okres, místo) a zvolit nové funkcionáře.
Výroční členská schůze brněnské organizace bude 18. února 2015. Na výroční schůzi zhodnotíme uplynulé
čtyřleté období, co se nám podařilo, co méně a co by bylo dobré udělat v budoucnosti. A pro tu budoucnost SPMP
je velice důležité dobře zvládnout veškeré kroky k registraci a hlavně zvolit takový nový výbor a kontrolní orgány
městské organizace, které by pokračovaly v dobré (už 44 ti. leté) činnosti SPMPv Brně.

Budoucnost SPMP.

Věříme, že ani Vám není lhostejný osud brněnského SPMP a že Vaše hojná účast na Výroční schůzi toho
bude důkazem.
Výbor SPMPBrno

Připravujeme

Co jsme připravili na únor - duben 2015

Film Paddington, rodinná komedie o ztraceném a znovu nalezeném medvědovi
na londýnském nádraží. Film pro mladé i starší. Dabovaný. Začátek představení v 10.00. Sraz
v 9,30. Vstupné 30 Kč, platba před promítáním u paní Kučerové.

Uskuteční se v MK klubu na Vlhké ul. Začátek v 16.00.
Předpokládaný konec v 18.30. Doprava: tram.. č.8, 9, 10, směr Juliánov, vystoupit na zastávce
Vlhká (je to první zastávka od nádraží). Prosíme o potvrzení Vaší účasti.

Po přestávce způsobené instalací nového zařízení - digitária, které
nahradilo předchozí planetárium, chceme obnovit naše návštěvy brněnské hvězdárny.
Začátek v 17 hodin. Sraz nejpozději v 16.30!
Nepřehlédněte podrobnější informace na jiném místě Zpravodaje.

Sejdeme se opět v sále taneční školy Danza, Třída Generála
Píky 4, Černá Pole. Začátek v 16,30. Nutné pohodlné boty, které nedělají čmouhy na podlaze.
Kurzovné činí 600,-.

15. února Kino Lucerna.
neděle

18. února Výroční členská schůze SPMP Brno.
středa

6. března Hvězdárna na Kraví hoře.
pátek

13.března Zahajujeme taneční s Viktorem.
pátek

www.spmp-brno.cz



www.spmp-brno.cz

14. únor Klajdovka - Kopaniny - Bílovice - Obřany.

14. březen Babice zast - Babice - Bílovice.

25. duben Říkonín - Tišnov.

16. květen Ořešín - Lesnická cesta - Soběšice.

13. červen Střelice - Nebovidy (údolím Bobravy).

návštěvě hospody utratit.
Vždy je dobré mít nějakou rezervu.

Těšíme se že začínající vycházková sezóna se nám vyvede a že se ze všech vycházek vrátíme příjemně
unavení a plní pěkných zážitků.

Půjdeme po celkem pevných cestách krajem Lišky
Bystroušky kolem prvního stromu republiky a Liduščiny studánky. Celkem nenáročná, 10 km dlouhá,
převážně klesající cesta. Sraz v 10 hodin u Hl. nádraží.

Od vlakové zastávky Babice půjdeme po neznačené cestě do Babic.
Odtud po červené značce do Bílovic. Odtud vlakem zpět do Brna. Pokud by bylo zvláště příznivé
počasí, můžeme dojít z Bílovic do Obřan pěšky. Středně náročná asi 10 km dlouhá cesta (vzdálenost
jen Bílovic). Sraz v 9:30 hodin u Hl. nádraží. Vlak odjíždí v 10:01. Jízdenky si kupuje každý sám.

Od vlakové zastávky Říkonín půjdeme napřed po zelené, pak kousek po žluté
a zbytek do Tišnova po červené značce, mírně zvlněnou cestou přes Dolní Loučky a podél říčky
Loučky. Ze začátku se bude trochu stoupat, pak až do Dolních Louček klesat a odtud se půjde podél
říčky Loučka celkem po rovině. Pokud bude dost času a dobré podmínky, můžeme vystoupat i ke
zřícenině hradu Lúčka. Ne příliš náročná asi 11 km dlouhá cesta. Sraz v 9:15 hodin u Hl. nádraží.
Vlak odjíždí v 9:53 hod. Jízdenky si kupuje každý sám.

Z Ořešína přes Rakovec až pod Kněží horu po zelené, odtud po
červené k zastávce U jezírka. Dál pokračujeme po červené romantickou Lesnickou cestou přes
Panskou louku až do Soběšic ke Klariskám. Cesta střídavě stoupá a klesá. Středně náročná asi 10 km
dlouhá cesta. Sraz v 10 hodin u Hl. nádraží.

Od vlakové zastávky Střelice sejdeme po modré do údolí
Bobravy u Radostic a odtud dál po modré údolím říčky kolem Spáleného mlýna až k silnici
k autobusové zastávce Nebovidy Závist. Pokud tam dojdeme do 14 hodin, můžeme odtud jet
autobusem k Ústřednímu hřbitovu. Jinak budeme muset pokračovat (další autobus jede až v 18
hodin) ještě 2,5 km až do Nebovid u kostela odkud už jede autobus každou hodinu. Středně náročná
asi 9,5 km (12 km) dlouhá cesta.). Sraz v 9 hodin u Hl. nádraží. Vlak odjíždí v 9:39 hod.

I když se většinou snažíme, aby po cestě byly nějaké občerstvovací stanice (hospody), ne vždy se nám to podaří.
Proto si vždy pro jistotu vezměte s sebou dostatek pití a jídla, abyste cestu zvládli bez újmy. Také si vždy vezměte
dost peněz na vlak (pokud se vlakem jede) a tolik peněz, kolik budete chtít při případné

Boldišovi

Pravidelné aktivity - zahájení
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Klub mládeže

Kuželky.

Klubová setkání - každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 15 do 17 hodin na Svitavské.

Začátkem ledna jsme zahájili letošní sezónu hraní kuželek v Kuželkárně Sokola Husovice.
Každé pondělí 14.30 a 15.30. Ještě jsou volná místa! Informace paní KučerováA.

11. duben Tradiční ples SPMPTřebíč.
sobota

Přihlášky prosíme co nejdříve.

Opět nás zvou přátelé z třebíčského sdružení na svůj ples
s programem, který je vždy na jedničku. Bohužel už asi nedostaneme slevu, proto musíme počítat
s plnou úhradou: 150 ,- vstupné, 150,- doprava, 100,- řízek.

Rádi bychom ještě v prvním pololetí zorganizovali společnou návštěvu nějaké výstavy (snad ještě v březnu
„České korunovační klenoty” v Letohrádku Mitrovských), a v dubnu návštěvu divadla, nejlépe Hudební scény na
Lidické. Prosíme zájemce přihlásit se na připojené přihlášce. Aktuální nabídku sdělíme přednostně zájemcům až
zjistíme podrobnosti a možné termíny.

Vycházky Lidušky, Pepy a Milana



Podrobnější informace k návštěvě Hvězdárny  6. března 2015

Z dalších  našich  nabídek a informací.

Nová nabídka   Chorvatsko.

Vyzýváme k zaplacení dlužných členských příspěvků a děkujeme za včasné zaplacení členských
příspěvků na letošní rok.

Den v Moravské galerii s ABB

Film
Pod hladinou moře na útesu Kaluoka’hina žijí poklidným životem pestrobarevní obyvatelé tohoto kouzelného místa. V
okamžiku, kdy dojde k výbuchu nedaleké sopky se najednou ocitnou tváří v tvář velkému nebezpečí! Podaří se vše
uvést do pořádku?
Záchrana jejich domova záleží na pilounovi Jakovi a jeho kamarádu Prckovi k nimž s obdivem vzhlíží krásná
Lily.Jedinou nápovědou, jak zachránit útes Kaluoka’hina, je starodávná legenda vyprávějící o doteku Měsíce. Ale jak se
má ryba dotknout Měsíce?
Virtuální svět plný úžasných animací určitě překvapí všechny diváky. Součástí představení je prohlídka hvězdné oblohy
– ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.
Sraz už 30 minut před začátkem představení, abychom se mohli spočítat a vybrat vstupné. Kdo má průkazku ZTP/P, má
vstup zdarma včetně jeho průvodce. Všichni ostatní (včetně ZTP) mají jednotné vstupné 80 Kč. Na  představení  přijďte
prosím všichni včas, to jest . Kdo přijde později, bude si už muset vstup s pracovníky Hvězdárny
domlouvat sám. Ti nás také upozorňují, že po začátku představení není možno, z bezpečnostních důvodů, opozdilé do
temné kopule digitária pouštět.
Pokud máte o návštěvu představení v digitáriu zájem, přihlaste se prosím obratem. Potřebujeme nahlásit, kolik nás do
digitária přijde. V případě malého zájmu bychom, ač neradi, museli představení včas zrušit.

S CK Lera Šumperk jezdíme na  dovolenou do Drveníku v Chorvatsku již mnoho let.
Letošní nabídka v Letovisku Drveník, Makarská riviera. Termín :  25.srpna - 5. září 2015 (12 dnů).
Cena  7.750,– doprava, ubytování, polopenze, pojištění. Manipulační poplatek SPMP,  pokud se přihlásíte  přes SPMP.
Celkem 12 dnů, z toho 10 dnů u moře. Podrobnější informace  u p. Halma.
Bohužel není možné zajistit asistenční pomoc pro samostatně jedoucí handicapované.

Letovisko Igrane na Makarské rivieře v termínu 21.-30.8.2015. (10 dnů)
Cena 7.950 Kč + pojištění 300.-.  Plná penze!
Ubytování v penzionu Andělko a je zajištěno ve 2 - 4 lůžkových pokojích s vlastní koupelnou a sociálním zařízením,
kuchyňkou a balkonem. Kuchyň vybavena lednicí a vařičem. Vzdálenost od  pláže 80 - 100m (mírně do kopce).
V penzionu v jídelně lze zakoupit nápoje a různé pochutiny za české koruny.
Doprava klimatizovanými autobusy.  Na tento zájezd je možno přihlásit účastníky bez doprovodu, ale plně soběstačné.
V případě zájmu volejte: paní Prokešová 723 923 879

paní Tobermannová 721 950 461
(na sekretariátě je k dispozici kompletní nabídka cestovní kanceláře)

Prosíme o pochopení naší žádosti o brzké termíny přihlášek po případě plateb. Je nezbytné pro jednání s poskytovateli
akce nebo služby vědět, kolik míst máme objednat, po případě dát zálohu poskytovateli.
K tomu nám slouží přiložená přihláška. V případě telefonické objednávky si domluvte také termín a způsob platby.

Akci s dobrovolníky z ABB už máme jako každoroční tradici. V posledních letech jsme se s dobrovolníky z ABB
scházeli v brněnské ZOO a společně ji zkrášlovali a uklízeli. Tato akce se stala v ABB mezi zaměstnanci natolik
populární, a je o ni takový zájem, že organizátorka akce z ABB musí zájemce odmítat. Proto jsme se v minulém roce
rozhodli, že zkusíme zorganizovat akce dvě.
Tou druhou akcí, po tradiční ZOO, byla společná návštěva  Moravské galerie v Místodržitelském paláci, kterou jsme
připravili na 26. září. Nebyla to obyčejná návštěva, protože jsme v galerii strávili celé dopoledne a dokonce jsme si tam
nechali donést i oběd. A co se tam tedy dělo? Lektorky galerie pro nás a zaměstnance ABB připravili workshop, díky
kterému jsme se blíže seznámili s unikátním obrazem slováckého malíře Jožky Úprky Jízda Králů. Součástí workshopu
byla výroba koňů (z papíru), poslech tematické hudby, malování společného uměleckého díla i povídání o obraze a jeho
prohlídka.
Společný čas v galerii byl moc fajn a akce se díky tomu, jak byla vymyšlená, mohli zúčastnit i lidé s těžším postižením.
Jen zaměstnanců z ABB nakonec, bohužel moc nebylo. Uvidíme, na čem se tedy domluvíme příště. Každopádně ale
patří ABB velký dík za finanční a organizační pomoc s akcí.

Kouzelný útes – Kaluoka’hina.

nejpozději v 16:30

Dovolená u moře.

Bára Uhlířová
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Malá ohlédnutí



K dalším akcím v říjnu – prosinci 2014.
v kině Lucerna

Společenské odpoledne
v Hotelu Gregor v Modřicích

Mikulášské besídce na Musilce

Z dopisu paní Průšové

Víkend pro rodiče

19 října jsme byli . Opět se nás sešlo skoro 90 a s filmem Tři bratři. jsme byli moc
spokojeni. Těšíme se už na další návštěvy v Lucerně.

S velkým očekáváním jsme se těšili na , které se uskutečnilo v sobotu
22.listopadu . Přijeli, opět jak je zvykem,  kamarádi z Hodonína, Třebíče a
Zlína a spolu s námi brňáky nás bylo více jak 250. Bohužel se víc lidí do sálu nevešlo, tak jsme nemohli
pozvat kamarády ze Střelic, nebo jiných blízkých domovů. Program nám obohatili tanečníci ze souboru
Abaniko a velké překvapení - imitátor Michaela Jaksona. Ten řádil na podiu pomalu jako skutečná hvězda
Michael. Výborná byla hudba. I když jen ve dvou tak Tomáš a jeho kamarád hráli a zpívali skvěle. Pochutnali
jsme si i na dobrých řízečkách. Velice bohatá byla tombola – za kterou děkujeme nejen dárcům cen, ale hlavně
všem, kteří se o přípravu balíčků, losů, dopravy i vlastního prodeje losů starali. Děkujeme i vedoucím z táborů
kteří přijeli a pomáhali s přípravou i s partnerstvím našim tanečníkům. Za skvělou akci děkujeme všem
organizátorům, hlavnímu sponzorovi – Statutárnímu městu Brnu; Městu Modřice,  Sady Nový Lískovec,
Jídelna Lávka, Aquatech, manželé Šikovi, Agro Tuřany.

7. prosince  jsme se sešli na .  Letos nám zpestřil program  opět zpěvák
Petr Ševčák s kterým se naši mladí nechtěli vůbec rozloučit. Skvěle jsme se bavili  při hudbě a zpěvu pana
Hebnara. Bylo báječné ho v plné síle opět vidět po dlouhé a těžké nemoci. Přejeme panu Hebnarovi i nám
ještě hodně společných tancovaček. O bohaté balíčky, kterých jsme dělali opět 150 se postaralo SPMP a
několik sponzorů – zaměstnanci CUP Tesco Dornych, Polytechnika, Sady Starý Lískovec, Sady Nosislav,
Šikovi.

I  ve čtvrtém čtvrtletí probíhali také pravidelné akce  - cvičení, kuželky, klub mládeže a uskutečnily se čtyři
turistické vycházky.
Srdečně děkujeme výboru i všem  organizátorům a dobrovolníkům za přípravu našich celoročních aktivit
a pomoc při jejich realizaci.

Malá vzpomínka na loňské vánoce. Jak ten čas letí.
Je to už hodně dávno, co jsem ve Zpravodaji popisovala příběh hodné tety Jarky, tety chlapce Petra.  Hodná
teta už má 84 let a po úmrtí Petrova tatínka se o Petra stará sama. Teta Jarka je také hodnou tetou mé dcery
Zuzky, která má 51 let. Od mateřské školky jsou  Petr a Zuzka velcí kamarádi. Petr už delší čas žije ve
stacionáři "Horizont" v Kyjově. Často za ním s tetou jezdíme, píšeme si. Zuzka i Petr mají Downův syndrom.
Protože hodné tetě již zdraví neslouží jako dříve, bylo to loni o Vánocích poprvé, co Petr zůstal o svátcích ve
stacionáři. Když nám z Kyjova dali zprávu, že 22.12. přijede část chlapců z kyjovského stacionáře do Brna
a mezi nimi i Petr, tak jsme vymyslely náš malý společný program s Petrem. S tetou Jarkou a Zuzkou jsme
počkaly na Nám. Svobody na kyjováky a po dohodě s vedením výpravy si "půjčili" Petra. Bohužel to bylo
možné jen na hodinku. Stihli jsme však kafíčko a malý zákusek v cukrárně, popovídali si a hlavně byli rádi,
že jsme spolu.
My se Zuzkou toho moc se Sdružením neužijeme. Neúčastníme se už výšlapů, na které jsme rády chodily.
Já i Zuzka toho  moc neujdeme. Zuzka mi jednoho rána hlásila, že ji moc bolí noha. Zavolala jsem synovi,
aby přijel a odvezl nás k doktorovi. Stalo se opravdu to, čeho jsem se obávala. Levá noha v kotníku - škaredá
zlomenina. V nemocnici ležela 14 dní. Tam jsem mohla za ní stále chodit a být s ní a to bylo dobré.  Zuzka
měla ke všemu smůlu, že jí postihla chřipka a na Štědrý den 2013 musela zůstat v nemocnici. Štěstí, že jsem
tam s ní mohla zůstat i přes noc. I takové jsme měly Vánoce.
Náš život, co nás náhle opustil můj manžel, tatínek Zuzky, rychle běží dál. Ale protože máme kolem sebe
hodné příbuzné, ale i přátele, těšíme se z každého dne.
Když jsme dnes byly v Globusu a potkaly tam pana předsedu s manželkou, připomnělo mně to i naše
Sdružení, kterého jsme dlouholetí členové.
Dovolte mě, abych na závěr tohoto krátkého povídání popřála všem hodně zdraví, úspěch a jen samé hodné
tety a přátele. Vše nejlepší do roku 2015  přeje

19. a 20.9. se hrstka odvážných rodin se sešla ve Vranově u Brna, aby se zúčastnili akce s hrůzostrašným
názvem – psychohygienický víkend pro rodiče. Pepa Boldiš naštěstí tento hrůzný název přeložil do lidské,
srozumitelnější řeči. V jeho překladu zní takto „Jak to udělat, abychom byli každé ráno schopni vstát z
postele?“.

Zuzka s maminkou
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Víkend proběhl v duchovním centru ve Vranově u Brna, prostředí krásném a klidném. Duchovní centrum je součástí
poutního kostela a kláštera. Byli jsme zde i ubytování v moc hezkých pokojích se sociálním zázemí, skromné, ale dobré
jídlo nám připravovali v klášterní kuchyni. K dispozici jsme měli klášterní zahradu, kde právě dozrávala jablka a ořechy.
Po chodbě občas proběhl tiše nějaký řádový bratr, ale jinak jsme celé centrum měli jen pro sebe.
Víkend vedl Michal Kniha – náš dvorní psychoterapeut z Prahy. Měl mít k sobě ještě parťačku Báru, ta ale onemocněla.
Co přesně Michal s rodiči dělal, to nevím. Jisté je, že všichni vypadali, že si to užívají, že je to baví a že si odpočinuli.
Přitom možná probrali nějaké důležité věci a problémy, které přináší život rodin, které pečují o lidi s mentálním
postižením. To se ale zeptejte jich.
Já jsem mezi tím s asistentkou Kristýnou dělala program pro ty dospěláky, kteří na víkend přijeli se svými rodiči. Dost
jsme si to užili. Bylo krásně a tak jsme byli na vycházce, procházeli se po zahradě, sbírali ořechy, dívali se na film,
vykládali. Celé dva dny bylo krásně a náš dojezd trochu jako z filmu. Když jsem jako poslední opouštěla klášterní
nádvoří, strhl se takový liják, že na nádvoří bylo vody po kotníky a z okapů tekly vodopády.

Do Prahy se v sobotu 8. listopadu loňského roku sjeli ze všech stran naší republiky delegáti již 13. Národní
konference SPMP ČR. Konference se konala v sobotu a v neděli v komfortních zasedacích prostorách Krajského úřadu
Středočeského kraje, kde jsme si připadali, jako bychom zasedali někde v parlamentu. Myslím, že organizátorům
konference lze s klidem napsat jedničku s hvězdičkou. Počínaje prostředím, kde probíhala jednání, ubytováním,
stravováním a konče, nikoli však na posledním místě, večerním posezením s přípitkem v restauraci hotelu, kde jsme ve
stylovém prostředí probírali, co se dělo na zasedáních i další problémy, které nás všechny pálí.

Konference byla zahájena obvyklým přivítáním účastníků, volbou komisí a dalších úkonů, které jsou ke zdárnému
průběhu nezbytné.
To nejdůležitější co měla konference na programu byly nové stanovy SPMP, které musely být vypracovány
v souvislosti s Novým Občanským Zákoníkem (NOZ) a byly nakonec i schváleny. V návaznosti na stanovy byl také
vypracován a schválen Organizační a jednací řád. Kolem obou dokumentů probíhala rozsáhlá diskuze, kde se probíraly
a vyjasňovaly různé závažné části dokumentů. Bylo také prezentováno, jaké dopady bude mít NOZ a Stanovy na
jednotlivé pobočkové organizace SPMP, co vše a v jakých termínech (poměrně napnutých) bude třeba na všech úrovních
vykonat.

Dalším veledůležitým úkolem konference byla volba nového republikového výboru SPMP ČR a jeho revizní komise.
Po obsáhlém představení jednotlivých kandidátů, proběhla samotná volba. Za brněnskou pobočku byli do republikového
výboru zvoleni Pavel Pojeta a do revizní komise Petr Kučera a Milena Maryšková. Dodatečně byl do výboru kooptován
i Josef Boldiš. S lítostí zde musíme vzít na vědomí, že dlouholetý funkcionář republikového výboru pan František Halm
z vlastního rozhodnutí již nadále do republikového výboru nekandidoval. Republikový výbor tvoří 19 členů a další 3
členové revizní komise. Předsedkyní republikového výboru byla zvolena paní Ivana Ambrosová.

Kromě těchto klíčových bodů byla také zhodnocena činnost SPMP ČR za minulé období, čehož se ujala paní Camille
Latimier. S cíly a strategií pro příští období nás seznámila paní Ivana Ambrosová. Také jsme vzpomenuli zesnulých
zasloužilých členů SPMP například pana Soběslava Šimka – dlouholetého člena vedení SPMP ČR a pana Jiřího
Slaměníka, který byl dlouholetým funkcionářem republikového výboru a předsedou SPMP Moravskoslezského kraje.

Během zasedání v sále, ale i o přestávkách v kuloárech probíhala bohatá a zanícená diskuze zaměřená na význačné
aktivity poboček i ústředí. Také jsme se seznámili s několika novými publikacemi pojednávajícími o práci s mentálně
postiženými.

V průběhu celé konference se o nás výborně starali pracovníci sekretariátu a další dobrovolníci, kterým patří velký dík
za to, že vše proběhlo k všeobecné spokojenosti.

Srdečně děkujeme Vám, vážení členové našeho sdružení, za zájem o činnost SPMP Brno v roce 2014, za Vaši účast na
aktivitách, které jsme připravili i za finanční podporu, kterou většina z Vás svým řádným placením členských příspěvků
projevuje.
Dovolte nám, abychom na závěr letošního prvního čísla Zpravodaje poděkovali za finanční i významné věcné dary
našim donátorům:
Ministerstvo Zdravotnictví; Statutární město Brno; Magistrát  města Brna; Jihomoravský kraj;  Město Modřice;  fa.
Polytechnika; Českomoravský cement,a.s.; fa. R.S. AQUTECH CZ,s.r.o.; Delikomat s.r.o.; Karel Horák, Brno;
Moravská sportovní a.s.; TK  PLUS sport a.s.;  Ing. Macek;  paní Matušková; Ing. Brožek; p. Jansta; Sady Nosislav;
Jídelna Lávka, paní Kopřivová.

Bára Uhlířová

XIII. Národní konference SPMP ČR

Poděkování
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Výroční členská schůze SPMPBrno

SPMPČR pobočný spolek Brno

Do výboru byli zvoleni:

Do revizní komisi byli zvoleni:

Petr Kučera.

Registrace SPMPBrno

SPMPČR pobočný spolek Jihomoravský kraj.

Minulý Zpravodaj článkem o Budoucnosti SPMP informoval o složitém procesu, který probíhá v celé naší
organizaci jako důsledek občanského zákoníku 2014 (dále jen občanský zákoník).Loňská Celostátní konference
byla prvním nezbytným krokem a vytvořila základ, od kterého se odvíjí šíření tohoto procesu dál na lokální
úrovně. Výroční členská schůze brněnské pobočky byla dalším, nezbytným krokem tohoto procesu.

Ve středu 18. února letošního roku jsme se sešli v MK klubu, abychom zhodnotili minulé období, řekli si jak
chceme aby naše brněnská pobočka působila dále a zvolili nové vedení, protože starému skončilo volební období.

Schůzi za předsednictví Františka Halma a Pavla Pojety moderovala Bára Uhlířová, která nás postupně
prováděla jednotlivými body nabitého programu.

Hned v prvním nás předseda Halm seznámil se zprávou o činnosti naší pobočky za poslední 4 roky.
Následujícím příspěvkem nám to převedla do řeči čísel Andělka Kučerová svou finanční zprávou. Abychom
dostali vše do širších souvislostí, povídala nám Bára Uhlířová o činnosti pražského ústředí a především o již
zmíněné celostátní konferenci. O zprávách potom všichni chvíli diskutovali.

Pak už ale nastal čas pro to nejdůležitější, pro volby. Především jsme si museli odhlasovat nový název naší
pobočky, což proběhlo otevřenou volbou a odsouhlasili jsme si, že pro příště se bude naše pobočka jmenovat

Bylo to tak trochu formální hlasování protože občanský zákoník a naše Stanovy nám moc možností nedávaly.
Potom, po splnění všech náležitostí, nutných aby byly volby platné, proběhla tajná volba osmičlenného výboru
naší pobočky a také tříčlenné revizní komise.

Petr Kučera, Josef Boldiš, Hana Dostálová, František Halm, Andělka Kučerová, Pavel
Pojeta, Renata Říhová a Iva Šiková.

Zdeněk Macek, Karel Páral a Jarmila Prokešová.
Protože se nově musí vybudovat také krajská úroveň naší organizace, museli jsme si zvolit, kdo nás v ní bude
zastupovat. Delegováni byli Petr Kučera a Josef Boldiš.

Hned nato se svolala první schůze nově zvoleného výboru, který si zvolil svého předsedu. Tím se stal

Závěrem schůze svým nezaměnitelným způsobem poděkoval Pavel Pojeta odstupujícímu předsedovi
Františkovi Halmovi za jeho dlouholeté neutuchající úsilí, které věnoval rozkvětu naší pobočky. František pak s
dojetím popřál nám všem, aby naše pobočka dál vzkvétala.

Výroční členská schůze byla jen jedním dalším krokem v procesu, kterému se říká Registrace spolků SPMP
ČR. Příčinou tohoto všeho jsou změny, které přinesl občanský zákoník. V něm už totiž neexistují organizace typu
občanské sdružení, nahradily je spolky. Proto se musí všechny SPMPv republice přeregistrovat.

První kroky proběhy už loni v našem ústředí při Národní konferenci, která schválila nové stanovy a zvolila nový
republikový výbor. Následovala registrace ústředí u soudu pod novou právní formou.

Dalším krokem byly členské schůze poboček s ustaveních jejich výborů a revizních komisí. Jak víte u nás
proběhla 18. února.

Po schůzi jsme zkompletovali všechny dokumenty potřebné pro registraci a poslali je do ústředí, kde měly být
do 31. března, což jsme splnili se značnou rezervou.

Ústředí teď, poté co zkontroluje, že všichni poslali všechno jak má být, udělá hromadnou registraci všech
pobočných spolků včetně našeho. Teď nám nezbývá než s napětím čekat jak všechno dopadne a držet si palce, aby
nenastaly problémy.

Pro úplnost třeba dodat, že jsme se v Brně také postarali o přeregistraci na úrovni Jihomoravského kraje.
Staronová krajská pobočka se bude jmenovat:

www.spmp-brno.cz

info@spmp-brno.cz
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Slovo nového předsedy.

úterý a čtvrtek vždy od 8.00 do 13.30 hodin

Několik vět od Františka.

Vážení členové a přátelé brněnského SPMP.
Ve středu 18. února 2015 se konala výroční členská schůze SPMP Brno. Tímto dnem skončilo volební

období výboru zvoleného před čtyřmi lety. Chtěl bych poděkovat všem členům výboru za práci, kterou během
volebního období odvedli. Osobně chci poděkovat Františku Halmovi za dlouholeté vedení SPMP Brno a za vše
co pro naše děti a Sdružení udělal. Je velmi těžké po něm vedení přebírat!

Je smutné, že schůze , kde se volil nový výbor na další čtyři roky, se zúčastnilo tak málo členů (pouze 61).
Já se schůze zúčastnit nemohl, protože jsem byl hospitalizován v nemocnici.

Nově zvolený výbor (složení výboru je uveřejněno ve zprávě z výroční schůze v tomto Zpravodaji) poprvé
zasedal 3.3.2015. Na zasedání byli zvoleni místopředsedové: 1.místopředseda Josef Boldiš a 2. místopředseda
Pavel Pojeta.

Nový výbor se bude snažit zachovat všechny činnosti , které organizace zajišťovala v předchozích letech.
Další aktivity se budou odvíjet od vás, členů. S jakými podněty a návrhy přijdete a budete nápomocni s jejich
realizací.Apeluji na všechny členy, aby byli naší práci nápomocni. Měl bych na všechny členy prosbu, abyste nám
pomohli se sháněním financí a sponzorů z řad kamarádů a známých nejen na naše aktivity. V případě zájmu stačí
předat kontakt na danou osobu.

Úřední dny v naší kanceláři na ulici Svitavská 19 jsou každé .
Prosím o striktní dodržování úředních hodin. Respektujte, že máme také svoje rodiny a i jiné povinnosti.
Na zaplacení akcí a členských příspěvků můžete také využívat bankovní převody, případně je možné je také
uskutečnit na aktivitách jako kuželky, kino, taneční aj. V nejbližší době zvažujeme přechod k jinému bankovnímu
subjektu, ale o tom vás budeme včas informovat.

Prosím, abyste dbali našich informací a plnili si své povinnosti, které plynou z přihlášení se na různé
aktivity či akce, včasné placení členských příspěvků, pobytů, táboru, zájezdů apod., abychom vás nemuseli
telefonicky nebo písemně upomínat. Je to nejen časově, ale i finančně náročné.

Dále bych rád, abychom se všichni snažili získávat nové členy do našeho sdružení. Počet členů stagnuje
a časem by sdružení mohlo mít existenční problémy. Naše členská základna rychle stárne a v našich řadách
(rodičů) žádné mladší členy moc nevidím.

Nemilou zprávu jsme dostali také z Úřadu Brno -sever, že budova, kde máme kancelář, půjde do privatizace.
Tuto situaci aktivně řešíme a budeme vás o případných změnách informovat.

Na závěr bych vám chtěl popřát zbytek krásných jarních dnů a do těch letních mnoho sluníčka nejen
na společných akcích.

Vážení přátelé.
Dovolte, abych využil příležitosti a oslovil v dnešním Zpravodaji i členy našeho sdružení, kteří nebyli

na poslední výroční členské schůzi.
Bohužel i mně již doběhly problémy věku a zdravíčka. Ze zdravotních i rodinných důvodů jsem se po 42 letech

aktivního členství v SPMP rozhodl již nekandidoval do žádné řídící funkce. Jak v celostátní, tak i v městské
organizaci SPMP. Jako řadový člen městského výboru bych však rád přispěl svými zkušenostmi.

Dle mého přesvědčení je nový výbor velmi kvalitní, převažují dlouholetí a obětaví funkcionáři a věřím, že
i nový předseda Petr Kučera přinese do brněnského SPMPnové myšlenky a inovace.

Upřímně a z celého srdce děkuji Vám všem, s kterými jsem se měl za těch několik desítek let možnost
se setkávat jako s přáteli i jako spolupracovníky. Děkuji za vaše přátelství a důvěru s kterou jste mně svěřovali své
starosti i radosti. I Vaše životní zkušenosti a podpora mně pomáhaly nejen v osobních postojích k problematice
mentálního postižení, ale zcela jistě i v práci pro organizaci.

Přeji Vám i Vašim blízkým hodně zdraví a ještě mnoho dalších pěkných a užitečných setkání ve sdružení.
Amé soukromé přání: i setkávání se mnou a naší rodinou.

Petr Kučera

Váš František Halm.

Stěhování.
Není to tak dávno, co jsme museli stěhovat náš sekretariát z ulice Helfertovy. Ještě jsme se na Svitavské ani

pořádně neohřáli a už je v souvislosti s privatizací na obzoru další stěhování. I když ještě nevíme kdy přesně to
nastane, musíme se už teď zabývat tím, kam sekretariát přestěhujeme. Je to složitý problém, protože musíme
zvažovat mnoho hledisek jako je, jestli se tam lidi dobře dostanou, jaký bude nájem a mnoho dalších. Bylo nám
nabídnuto a sami jsme si vytipovali několik lokalit, z nichž vážněji uvažujeme o ulici Černopolní, Dornychu
v Komárově a učilišti na Lomené.
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16. květen Ořešín - Lesnická cesta - Soběšice.

13. červen Střelice - Nebovidy (údolím Bobravy).

pátek

19.6.
pátek

Mimořádná nabídka ze Slovenska

pobyt v Turčianských Teplících

Z Ořešína přes Rakovec až pod Kněží horu po zelené, odtud po
červené k zastávce U jezírka. Dál pokračujeme po červené romantickou Lesnickou cestou přes
Panskou louku až do Soběšic ke Klariskám. Cesta střídavě stoupá a klesá. Středně náročná asi 10 km
dlouhá cesta. Sraz v 10 hodin u Hl. nádraží.

Od vlakové zastávky Střelice sejdeme po modré do údolí
Bobravy u Radostic a odtud dál po modré údolím říčky kolem Spáleného mlýna až k silnici
k autobusové zastávce Nebovidy Závist. Pokud tam dojdeme do 14 hodin, můžeme odtud jet
autobusem k Ústřednímu hřbitovu. Jinak budeme muset pokračovat (další autobus jede až v 18
hodin) ještě 2,5 km až do Nebovid u kostela odkud už jede autobus každou hodinu. Středně náročná
asi 9,5 km (12 km) dlouhá cesta.). Sraz v 9 hodin u Hl. nádraží. Vlak odjíždí v 9:39 hod.

Noc snů v ZOO Brno. Tradiční Večer plný zážitků v brněnské ZOO. Večerní prohlídka ZOO
a bohatý program u Pódia U velblouda od 18.00 do 21.00. Sraz před pokladnami již v 17.30, kde předem
přihlášení účastníci dostanou vstupenku. Prosíme zájemce o přihlášku do 20, května protože musíme
včas oznámit počet účastníků.

Turnaj v kuželkách v Blansku. Kamarádi z domova Olga v Blansku nás zvou na kuželkářský turnaj.
Dostali jsme propozice od organizátorů. Vzhledem ke kapacitě kuželny a počtu pozvaných družstev jsou
pro Brno pouze dvě družstva. Rovněž tak kapacita hlediště je omezená a vyhrazená hlavně pro
závodníky a nezbytný doprovod. Plánovaný začátek turnaje je v 8,30. Startovné je 100,-Kč (v ceně je
oběd). Výběr účastníků z pravidelných pondělních tréninků udělají trenéři. Vybraní dostanou přesné
instrukce včas.

Paní Srnánková ze ZPMPv Bratislavě nám nabízí od 17.8. – 23.8.2015.
Základní informace: Ubytování na 7 dní a 6 nocí, plná penze, lázeňský poplatek dohromady za 174 € plus doprava.
Slovenští přátelé tam jezdí již několik let a jsou velmi spokojení. V případě zájmu obratem volejte na sekretariát.

5.6.

Pravidelné aktivity
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Klub mládeže

Cvičení

Kuželky

Poslední klubové setkání proběhne dne 9.7.

Poslední cvičení bude dne 10.6.

Kuželky skončí posledním tréninkem dne 8.6. Zahájíme opět 7.9. v obvyklém čase. Cena 320,- Kč.

Samozřejmě, kdybyste někdo věděl o volných prostorách, kam by se náš sekretariát vešel, kam by se lidi dobře
dostali a abychom si ho mohli dovolit, rádi si tento seznam kandidátů rozšíříme.

Pozor: hledají se herci do krátkého filmu, který bude točit Lukáš Karnet se svými přáteli (mnoho z vás zná pana
Karneta ze stacionáře Veleta), a který bude soutěžit o přízeň poroty a diváků na festivalu filmů lidí s mentálním
postižením Mental Power 2016.
Jsou potřeba 3 herci do hlavních rolí – 2 muži a 1 žena a asi 6 herců do rolí vedlejších. Téma filmu bude historie
Brna, natáčet se bude v brněnském podzemí. Natáčení a jeho příprava bude probíhat nepravidelně podle domluvy
herců a filmového štábu od června 2015 do února 2016.
Zájemci o účinkování ve filmu se mohou hlásit přímo u pana Karneta na telefonním čísle 603 908 969.

Vycházky Lidušky, Pepy a Milana

Připravujeme

Co jsme připravili na květen - srpen 2015



K PROGRAMU DRUHÉ ČÁSTI ROKU 2015

Víkend pro rodiče – Vranov u Brna 26. a 27.6. 2015

PRÁZDNINY SE SPMP BRNO.

Ozdravný rehabilitační pobyt s doprovodem rodičů

Letní rehabilitační tábor

hledají šikovné a zodpovědné oddílové vedoucí

PŘIPRAVUJEME PO PRÁZDNINÁCH

12. září    Autobusový zájezd.
sobota

říjen       Turnaj v kuželkách

24.října
sobota

Divadlo   Let snů Lili.

Čarokraj

V listopadu nebo prosinci

V měsíci červnu, na začátku prázdnin zveme rodiče i další blízké lidi, kteří pečují o človíčka s mentálním
postižením na relaxační a psychohygienický (duši - očišťující) víkend. Na programu bude tentokrát „Péče o
sebe a své zdraví“ a zároveň to bude příležitost pro výměnu zkušeností, sdílení radostí, starostí a problémů.
Víkend povedou 2 zkušení psychoterapeuti Michal Kniha a Barbora Krčmářová. Víkendu se mohou zúčastnit
i lidé s mentálním postižením – bude pro ně připraven program pod vedením asistentů.
Víkend se uskuteční v Duchovním centru, který je součástí klášterního komplexu kostela ve Vranově u Brna.
Ubytování je moc příjemné v pokojích se sociálním zařízením. Strava je skromná, ale dobrá. K dispozici je
nádherná klášterní zahrada. Pro ty duchovněji založené i klášterní kaple. Začátek programu bude v pátek v 17
hodin, konec v sobotu v 16 hodin.
Cena je 500 Kč/osobu a zahrnuje všechno, včetně svačinek a kávy o přestávkách. Přihlásit se a zaplatit můžete
na sekretariátě osobně každé úterý od 8.00 do 13.30. Přihlásit se můžete i e-mailem
barbora.uhlirova@spmpcr.cz nebo telefonicky 731 275 801 u Báry Uhlířové. Platit pak můžete převodem na
účet. Č.ú je ČS Brno – město 1342099359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení + Vranov.
Na Víkend pro rodiče nám přispěl Úřad vlády – Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Statutární
město Brno.

je zajištěn v hotelu Sumo v Jilemnici ve dnech 4. -
18.7. Je plně obsazen 50 účastníky.

ve dnech 8.- 22.8. se uskuteční v Třemešku u Šumperka.
Je plně obsazen táborníky, ale bohužel nám chybí několik vedoucích. Organizátoři tábora právě teď

ve věku nad 18 let, kteří by si troufli na práci s mentálně postiženými lidmi. Veškeré náklady pobytu, včetně
stravy a menší finanční odměny mají vedoucí hrazeny.

Připravované akce v této části Zpravodaje zvažujeme,  ale jsou hlavně odvislé od Vašeho zájmu a některých
možných termínů. Prosíme  o Váš předběžný zájem  již nyní, abychom mohli zajišťovat  počet míst.
Podrobnosti upřesníme začátkem září ve Zpravodaji č.3/2015

Modrá: Botanická a sladkovodní expozice „Živá voda“;  podvodní tunel. Letecké muzeum
Kunovice.  Letiště Kunovice.

mezi SPMP Brno a dobrovolníky z ABB.
Opět v kuželně Sokola Husovice. Bude to turnaj mixovaných  družstev ve kterých by měli vždy být
3 závodníci z ABB a 3 ze Sdružení. Přesný termín je dosud v jednání.

Společenské odpoledne SPMP Hodonín.
Předpokládaná cena: 120,- doprava autobusem; 100,- oběd;  100,- vstupné.

Snový výlet třináctileté holčičky do  světa fantasie, do světa víl a trolů. Velmi úspěšný
muzikál plný barevných efektů a kostýmů. Zatím nemáme program divadla na plánované období.
Včas dáme vědět přihlášeným.

– Netradiční opera podle knížky Geralda Durella – Mluvící balík. Příběh je o záchraně
bájného světa fantastických bytostí dívkou Penelopkou.V režii syna Miloše Formana pana Petra
Formana. Představení začíná netradičně procházkou zákulisí.

plánujeme ještě kino a samozřejmě nezapomeneme na tradiční Vánoční besídku.
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Vycházky s Pepou, Liduškou a Milanem po prázdninách.

10. říjen – sobota
7. listopad - sobota

5. prosinec - sobota

Podrobněji o zájezdu 12. září 2015.

7. ročník turnaje v kuželkách

Již nyní si můžete poznamenat pevně stanovené termíny. Podrobnosti v příštím  Zpravodaji.

Adamov - Útěchov – Ořešín – Mokrá Hora
Po stopách silvestrovského pochodu Líšeň – Muchova bouda - Velká Klajdovka -
Jírova.
Obřany – Komárov kolem Svitavy

Po delší době opět zvažujeme uspořádání autobusového zájezdu.
Jeli bychom přes Velehrad do Modré nedaleko Uherského Hradiště. Tady navštívíme Archeoskanzen
s věrnou  kopií Velkomoravského opevněného sídliště středního Pomoraví z 9. století.
a hned v sousedství botanickou a sladkovodní expozici Živá voda.  Kromě botanických exponátů
uvidíme také podvodní tunel, kde budeme sledovat různé druhy ryb, včetně dvoumetrových jeseterů.
Z Modré se přemístíme do Kunovic, kde napřed navštívíme Letecké muzeum s exponáty hlavně
výrobků Letu Kunovice. Potom zajedeme na plochu letiště, kde budeme sledovat ukázku padákové
techniky, balení padáků, seskoky parašutistů, a to vše úplně zblízka. Pro zájemce je připravena
vyhlídková 3 místná Cesna (600 Kč osoba). Pro odvážné tatínky tandemový seskok (3300 Kč) a pro
žíznivé bohatý bar. Příjemné posezení je i v letecké restauraci OK-BAR, kde lze za teplého počasí
posedět i na zahrádce pod padáky. Vstupné v Modré je 90 Kč,  v Kunovicích je 60 Kč. V obou
expozicích ale mají různé slevy. Kdo má průkazku ZTP/P má vstup zdarma včetně průvodce.
Za autobus budeme platit 150Kč./os. Vstupné si hradí každý sám. Rovněž stravování si zajistí každý sám.
Uděláme dost dlouhou přestávku na případný oběd.

Tento rámcový plán budeme dolaďovat podle toho, zda a jaký bude o zájezd zájem. Proto žádáme zájemce o
včasné přihlášení na přiložené přihlášce.
Pokud se zájezd uskuteční, budeme každého, kdo se přihlásí včas informovat.

V sobotu 18. dubna se uskutečnil již , které pořádalo  brněnské sdružení.
Zúčastnilo se ho 8 družstev po 6 závodnících.  Pozvání přijali kamarádi z Třebíče, Blanska , brněnských
stacionářů Srdíčko a Effeta.  SPMP Brno reprezentovala  4 družstva.
Závodníci byli nervózní jako by bojovali o olympijské medaile. Všem se poháry líbily, ale mohli je získat jen
první tři jednotlivci a družstva. Díky pravidelným pondělním tréninkům se brněnští zástupci  umístili na
prvním místě v jednotlivcích tak v družstev.
Zkrátka nepřišli ani ostatní účastníci, protože všichni aktéři dostali dárky , reklamní prostředky města Brna a
upomínkovou medaili.
Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál a akce se konala za podpory statutárního
města Brna.
Na občerstvení účastníků se sponzorsky podíleli  Crocodille ČR, spol.s.r.o., Jídelna Lávka  a Ovocnářské
družstvo Starý Lískovec.

Petr Kučera
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Zimní rehabilitační pobyt.

kino Lucerna,

Výroční členská schůze

Digitária brněnské Hvězdárny na Kraví hoře

letošní taneční

Plesu SPMP Třebíč

S kamarády z ABB na brigádě v ZOO Brno.

Zimním  ozdravný rehabilitační pobyt s doprovodem rodičů se uskutečnil od 24.1 do 31.1.2015. Všech 30
účastníků bylo s pobytem spokojeno. Hezké počasí, dostatek sněhu  a dobrá nálada nás provázela celým
pobytem. Vzhledem k vstřícnosti personálu,dobré stravě a celkovému zázemí účastníci projevili zájem o
opětovný návrat v příštím roce.

15. února jsme opět společně navštívili kde jsme se výborně pobavili při rodinné komedii
Paddington. Bylo nás 80.

18. února  se uskutečnila za účasti 61 členů.

V pátek 6. března  jsme v počtu 90 účastníků opět  zavítali, nyní už ne do Planetária, ale do nového moderního
.  Pohádka Kouzelný útes – Kaluoka’hinanás provedla

virtuálním podmořským světem plným tajemství a záhad, odkud jsme se pak vznesli na oblohu plnou hvězd
seskupených do souhvězdí, z některými z nichž nás seznámil náš průvodce. Moc se nám to líbilo.

13. března jsme zahájili . Páteční podvečerní setkání v taneční škole Danza navštěvuje letos 30
tanečníků.

V sobotu 11. dubna se zúčastnilo 43 brňáků tradičního . Opět to bylo nezapomenutelné
setkání s mnoha přáteli z Třebíče a okolí, z Náměště a také Znojma. Program opět bohatý, večeře výborná a
plný parket tanečníků potvrzoval výbornou hudbu.
Paní Kotačková, paní Skorocká a všichni třebíčtí kamarádi - srdečné díky.

Ve čtvrtek 30. 4. jsme se vydali do Zoologické zahrady na tradiční jarní brigádu, kterou už čtvrtým
rokem podnikáme se zaměstnanci ABB. Za ty čtyři roky, co do ZOO chodíme, jsme si tam asi udělali
dobré jméno a etablovali se jako velcí pracanti, protože pro nás tentokrát ZOO připravila hromadu
úkolů.
Namátkou třeba: výsadbu 2000 mladých dubů, leštění skel terárií a výběhů (pouze zvenku),
čištění cesty od nánosů bahna a kamení. Všichni se moc snažili a poctivě pracovali a ZOO všechny
brigádníky odměnilo volnou vstupenkou do ZOO.
Nakonec jsme si dali dobrý oběd v restauraci U tygra,

kde nám do talíře koukal opravdický tygr. Naštěstí přes sklo.

Petr Kučera
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Vážení členové a příznivci našeho Spolku.

Důležité změny

Nové bankovní spojení (číslo účtu)je: 2700834144/2010

Nová adresa kanceláře platná od 1.10.2015: SPMPČR pobočný spolek Brno, Lomená 530/44, 617 00 Brno

Registrace brněnské pobočky SPMPČR je konečně u konce

Aktivity výboru

Kuželky

Cvičení

Klub mládeže

Posíláme třetí číslo našeho Zpravodaje s čerstvými zprávami a informacemi ze spolkového dění a také s
programem posledního čtvrtletí. V souvislosti s registrací našeho Spolku dle Nového občanského zákona i
avizovaného záměru Městské části s privatizací domu, ve kterém dosud sídlíme, vyplynulo mnoho nečekaných
situací, se kterými jsme se museli vyrovnat. O registraci jsme částečně informovali v minulém Zpravodaji a dnes
upřesňujeme. O přestěhování naší úřadovny se dočtete v dnešním Zpravodaji. Věnujte prosím svou pozornost
nejen našim nabídkám akcí, ale hlavně informacím o novém sídle naší kanceláře a změně našeho bankovního
spojení.

Naše sdružení má teď účet u FIO banky a proto máme nové bankovní spojení. Je velmi důležité, abyste od teď
posílali Vaše platby jen na toto nové číslo účtu. Staré číslo bude sice v platnosti do konce tohoto roku, pak ale
přestane fungovat. Jen pro úplnost – 2700834144 je číslo účtu a 2010 za lomítkem označuje FIO banku.

Od 1. října 2015 bude tedy náš sekretariát sídlit v areálu Odborného učiliště a Praktické školy, Lomená 530/44.

V červenci se na serveru or.justice.cz konečně objevily informace o našem novém zaregistrování jako SPMP ČR
pobočný spolek Brno. Tím se úspěšně završilo dlouhé úsilí, které vynakládala jak naše pobočka tak pražská
centrála. Ještě nás čeká zaregistrování pobočky Jihomoravský kraj, to ale až po přestěhování kanceláře na
Lomenou.

Hned po zvolení musel výbor zajistit přeregistrování naší pobočky. Také musel řešit situaci kolem avizované
privatizace domu, kde máme v současné době kancelář. Po klopotném hledání nového působiště bylo konečně
vyhovující místo nalezeno, takže od 1. října budeme působit v areálu učiliště na Lomené v Komárově. K tomu
všemu musel výbor samozřejmě zvládat všechny obvyklé aktivity, včetně těch náročnějších prázdninových.
Pokud máte k práci výboru nějaké připomínky, byli bychom rádi, abyste nám je zatelefonovali nebo napsali. Jinak
se nedozvíme, co vás trápí, či co byste rádi, abychom dělali.

od 7. září 1. skupina 14.30 – 15.30.; 2. skupina 15.30-16.30.
každé pondělí Kuželna Sokola Husovice, Dukelská 9.

Účastnický poplatek za pololetí 320,-. Cena za jednu hodinu 35,-

od 7. října Dívky 15.00-16.00.; chlapci 16.00-17.00. ZaPŠ Sekaninova 1, Husovice.
každá středa

Oznámíme až po přestěhování na Lomenou

Pepa Boldiš

Pepa Boldiš

www.spmp-brno.cz

info@spmp-brno.cz

Pravidelné aktivity
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10. říjen Adamov - Útěchov – Ořešín – Mokrá Hora

7. listopad Po stopách silvestrovského pochodu Líšeň

5. prosinec Obřany – Komárov kolem Svitavy

12. září, sobota. Autobusový zájezd.

Připomínáme – poplatek musí být uhrazen předem. Kdo by ho chtěl platit až při odjezdu – nepojede.

3. října, sobota. Let snů Lili, muzikál.

12. října, pondělí. Turnaj v kuželkách.

24. října, sobota. Společenské odpoledne SPMPHodonín.

8. listopadu, neděle. Kino Lucerna.

22. listopadu, neděle. Bratránek z Batávie.

6. prosince, neděle. Mikulášská besídka.

9. ledna, sobota. Čarokraj, opera.

Z Adamova půjdeme až do Mokré Hory stále po modré značce. Do Útěchova nám bude cesta stoupat, pak až do
konce bude skoro pořád klesat. Z Mokré Hory odjedeme městským autobusem. Středně náročná 10 km dlouhá
cesta vede většinou lesem. Sraz v 9:30 hodin u Hl. nádraží. Jízdenky si kupuje každý sám. Vlak odjíždí v 10:01.

Líšňáci chodí každý poslední den roku svůj Silvestrovský pochod. Začneme na konečné v Mariánském údolí a
známou cestou dojdeme k Muchově boudě. Dál po žluté značce, která brzy uhne doprava svahem nad údolí. Pak
lesními cestami kolem lomu k jeho dolnímu konci. Odtud vystoupáme skoro k Velké Klajdovce, ale před ní
uhneme a lesem a pak sídlištěm dojdeme na Jírovu. Náročnější, střídavě stoupající a klesající 9 km cesta. Sraz v 10
hodin u Hl. nádraží.

Z konečné v Obřanech půjdeme cestičkami kolem Svitavy po levém i pravém břehu až na konečnou v Komárově.
Ujdeme pohodově téměř stále po rovině asi 9 km. Sraz v 10 hodin u Hl. nádraží.

Autobusový zájezd Modrá, Kunovice, a některá divadelní představení jsme nabízeli již v minulém Zpravodaji.
Potřebovali jsme znát počty zájemců a závazně objednat vstupenky a dopravu. Je potěšitelné, že jste na tyto
nabídky reagovali. Pro úplnost však uveřejňujeme znovu s poznámkou, jestli jsou ještě volná místa.

Modrá- Botanická a sladkovodní expozice „ Živá voda“ podvodní tunel. Kunovice - Letecké muzeum - Letiště
Kunovice. Zájezd je plně obsazen. Odjezd autobusů od Janáčkova divadla na Rooseveltové v 7.00. Sraz nejpozději
v 6.45. Připomínáme, že poplatkem 150,- Kč jste si zaplatili pouze dopravu. Ostatní náklady (vstupné,
občerstvení) si platí každý sám. Ceny vstupného byly uvedeny v minulém Zpravodaji.

Nabídka v minulém Zpravodaji se setkala s mimořádným zájmem. Je již plně obsazen.

Soutěžit budou společná družstva složená ze závodníků SPMPa dobrovolníků zABB. Podrobnosti sdělíme přímo
vybraným účastníkům po zahájení podzimních kuželek. Předpokládáme počet 8 družstev po 6 hráčích, takže
včetně nezbytného doprovodu a pořadatelů nebude místo pro diváky. Prosím respektujte.

Odjezd v 11.00 od Janáčkovy opery na Rooseveltové ulici. Sraz nejpozději v 10.45. Cena: doprava 120,-, vstupné
100,-, oběd 100,-. Nutné zaplatit do konce září.

S důvěrou ponecháme na panu Peprném výběr filmu. Začátek v 10.00. Sraz v 9.45. Vstupné 30,- platíte na místě.

Opereta. Reduta v 17.00 h. Ještě máme vstupenky. ZTP, ZTP/P240,-, plné vstupné 320,-.

Zveme Vás na tradiční Mikulášskou besídku a přátelské setkání s kamarády. Program, hudba, tanec a možná i malé
dárečky, pro hodné „dětičky“. Jako každý rok v Kulturním domě Omegy na Musilce v Husovicích. Začátek ve
14.00. Vstupné 50,- Kč.

Janáčkovo divadlo v 18.00 h. Netradiční opera podle knížky Geralda Durella Mluvící balík. Příběh je o záchraně
bájného světa fantastických bytostí dívkou Penelopkou.V režii syna Miloše Formana pana Petra Formana. Máme
k dispozici ještě 3 vstupenky. Cena ZTP225,-, senior 315,-, plné 450,-.
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Vycházky Lidušky, Pepy a Milana

Připravujeme

Co jsme připravili na září - leden 2016



Rehabilitační pobyt Jilemnice

Turnaj v kuželkách v Blansku.

Letošní čtrnáctidenní pobyt proběhl hned na začátku prázdnin. 4. července se sjelo 50 účastníků do hotelu
Sumo v Jilemnici, která je vstupní branou do západních Krkonoš.

V druhém týdnu se jako obvykle část účastníků vystřídala a zůstalo nás pak 45. Každý si mohl, jako vždy,
zvolit zda bude chodit s většinou, nebo si naplánuje vlastní program. Někteří dali přednost rekreování u vody jiní
jezdili po památkách, prostě každý podle svých zájmů.

Když jsme se večer všichni sešli, debatovali jsme v podvečerní pohodě o problémech, které nás všechny
zajímají. Dokonce jsme měli příležitost pobavit se o nich i s Míšou Hodíkovou z centrály SPMP, která nás přijela
navštívit.

Jen v krátkosti teď shrnu, čemu se věnovala většina. V prvních dnech, kdy panovala tropická vedra jsme se
chladili v dolomitových jeskyních v Bozkově, kde mají největší podzemní jezero v Čechách, nebo v chladivé vodě
Mumlavských vodopádů, či chladné štole fluoridového dolu v Harachovském hornickém muzeu. Mají tam
celoročně jen 7°C, což byl v těch vedrech malý zázrak.

Jak jen to šlo, chodili jsme po krkonošských kopečcích. Tohle jsou tůry, které jsme ušli. Z Medvědína
Labským dolem do Špindlu; od Špindlerovy boudy přes Ženské a Mužské kameny a Martinovu boudu opět
do Špindlu; od rozhledny na vrchu Žalý přes hospodu na Rovince do Herlíkovic; ze Zlatého návrší přes Růženčinu
zahrádku a Dvoračky do Míseček.

Také jsem se vyžívali muzejně: Muzeum krkonošských řemesel; přilehlá výrobna vánočních ozdob, kde si
naše děti mohly udělat vlastní vánoční hvězdu; Harrachovské sklárny a muzeum skla; Jilemnické muzeum.

Zajeli jsme také na farmu Hucul pod Janovou horou, kde si některé děti nenechaly ujít projížďku na
koních.

Na závěr musím konstatovat, že Krkonoše byly jako vždy krásné a opět nás nezklamaly.
Byl bych rád, kdybych mohl totéž napsat i o našem ubytování.

Turnaj se uskutečnil 19.června. Po roční pauze nás na tradiční setkání v blanenské kuželkářské hale
pozvali kamarádi z Domova Olga a pan Škarda, dlouholetý funkcionář blanenského kuželkářského hnutí a také
náš bezva kamarád. Velice nás překvapily krásně zrekonstruované dráhy, na kterých se velice dobře koulelo.
Svědčí o tom i bodové výsledky, které byly lepší než v roce 2013.

Turnaje se zúčastnilo 5 šestičlenných družstev: Domov Olga Blansko, Centrum VELAN Klepačov, SPMP
Brno I, SPMP Brno II a Domov na zámku Bystré u Poličky. I když byly boje líté, tak probíhaly v kamarádském
duchu a fandění.

Při konečném součtu bodů, který svědomitě hlídali zodpovědní rozhodčí a hlavně pan Škarda, byly
vyhlášeny výsledky. Zde zaznamenáme jen vítěze:
V jednotlivcích to byla Jana Kučerová ze SPMPBrno 1 a v družstvech SPMPBrno I.
Bodové rozdíly však byly tak malé, že můžeme pogratulovat a pochválit všechny účastníky za skvělé výsledky.

Srdečně děkujeme našim báječným hostitelům z Blanska i všem zúčastněným za krásné zážitky.
A nesmíme zapomenout na poděkování i místní restauraci a jejím kuchařům za prima řízky.

Pepa Boldiš
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Noc snů v brněnské zoologické zahradě

Víkend pro rodiče ve Vranově u Brna

Opět po roce uspořádala 5. června brněnská ZOO svou tradiční Noc snů. Bohatý program začal hned po
páté hodině večerní krmením u Surikat, odkud jsme pak postupovali vzhůru prohlídkou kolem dalších výběhů
a klecí až pod vrchol Mniší hory. Zde nás pak čekal bohatý program na pódiu U velblouda, včetně našeho
oblíbenéhoAbanika, se kterým si naše děti opět s radostí zatancovaly.Asi se budu zase opakovat, ale všem se nám
tato akce líbila, a když jsme se pozdním večerem ubírali ke svým domovům, každý se už těšil na příští Noc.

Poslední červnový víkend jsme uspořádali již druhý ročník Víkendu pro rodiče v Duchovním centru
ve Vranově u Brna. Víkend byl určen hlavně pro odpočinek a relaxaci. Zúčastnil se ho také psychoterapeut Michal
Kniha, který byl přítomným rodičům k dispozici pro individuální popovídání, ale i setkání ve skupinkách
a společné povídání a výměnu zkušeností.

Klášter u poutního kostela Narození paní Marie, ve kterém Duchovní centrum sídlí, nás opět přivítal velmi
vřele. Ubytování bylo perfektní a strava dobrá a vůbec ne klášterní a skromná. Správce duchovního centra pan
Polák průběžně kontroloval naši spokojenost a dělal pro nás, co nám na očích viděl. Klášterní zahrada a krásné
letní počasí vybízelo k relaxaci a odpočinku. Dokonce jsme si udělali vycházku, bohužel musíme konstatovat,
že vytyčený cíl, rozhledna na Babím lomu, tentokrát dobyt nebyl.

Víkendu se celkem zúčastnilo 10 rodičů a 6 drahoušků s postižením z Brna, Přerova a Českého Těšína.
O zábavu a bezpečnost drahoušků se velmi zdatně starali Kristýna a Martin, studenti speciální pedagogiky.
Vlastně se nejednalo jen o zábavu, protože zvládli v době, kdy rodiče relaxovali, umýt vozový park rodičovských
aut zaparkovaných na klášterním dvoře.

Myslím, že víkend se vydařil a splnil svůj cíl. Příští rok bychom byli rádi, kdyby se s otvírací dobou
polepšila vranovská hospoda (a účastníci si mohli po příjezdu dát studené pivo) a slibujeme, že se pečlivě
připravíme na dobytí výletního cíle, rozhledny na Babím lomu.

Pepa Boldiš

Bára Uhlířová

Letní tábor
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V dob uzáv rky tohoto zpravodaje probíhá v T emešku Letní rehabilita ní tábor pro mentáln postižené

Záštitu nad táborem p evzal primátor statutárního m sta Brna Petr Vok ál a tábor se koná za podpory
statutárního m sta Brna.

Držíme palce aby se všem našim postiženým i vedoucím tábor vyda il a všichni se vrátili pln nových sil a zážitk
Podrobnosti o tábo e vám p ineseme v dalším Zpravodaji, který vyjde až p íští rok.

č
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Informace o letním ozdravném rehabilitačním pobytu s doprovodem rodičů 2016

v Penzionu u Martina ve dnech 24.7. - 6.8.2016
Cena pobytu na 13 dnů s polopenzí bude 5900 Kč + 100,- Kč

Přihlášky posílejte do 15. 1. 2016

Zimní rehabilitační pobyt 2016

hotelu Sůkenická od soboty 23.1. do soboty 30.1.2016 mimo

Přihlášky posílejte nejpozději do 30.10.2015

muset

Dobrá zpráva - valorizace příspěvku na péči

Letní ozdravný rehabilitační pobyt osob s mentálním postižením s doprovodem rodičů v roce 2016 se uskuteční na
Vysočině . Penzion se nachází 1 km od Medlovského rybníka.

manipulační poplatek na osobu. Oběd se dá
zakoupit v restauraci a to buď meníčko nebo si vybrat z jídelního lístku. Všechny pokoje /16/ mají vlastní sociální
zařízení, jsou vybaveny televizí a možností bezplatného připojení na internet (wi-fi). Nastupovat se bude v neděli
do 11 hodin a končit se bude v sobotu po snídani.
Zálohu ve výši 2000 Kč na osobu je třeba zaplatit do konce února , celý pobyt do 15.5.2016.

na adresu Petr Kučera, Břetislavova 15, 643 00 nebo na email
arecukpetr@seznam.cz. Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, přesnou adresu,
PSČ, číslo průkazky ZTP/P, ZTP, TP, potvrzení o mentální retardaci, telefon na pevnou linku a mobil.

Pro příznivce zimního ozdravného rehabilitačního pobytu oznamuji že se uskuteční v Beskydech na horském
. Termín je jarní prázdniny Brna.

V době konání pobytu ještě nebudeme vědět, zda bude nějaká dotace, proto budeme všichni platit plnou cenu.
Pokud nám bude dotace přiznána, dotovaným účastníkům se dotační příspěvek vrátí. Cena pobytu je 3200Kč +
manipulační poplatek 50Kč. Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi. Vše ostatní si každý účastník hradí sám.
Na hotel se každý účastník dopravuje sám. na adresu: Petr Kučera,
Břetislavova 15, 643 00 Brno, nebo na email: arecukpetr@seznam.cz.
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, přesnou adresu, PSČ, číslo ZTP/P, ZTP, TP,
potvrzení o mentální retardaci, telefon na pevnou linku /pokud máte/, mobil. Mnozí máte nové průkazky a nové
OP, proto potřebujeme tyto informace od všech.
Na pozdější přihlášky nebudu brát zřetel, musím volné pokoje nahlásit a hotel si je obsadí sám. Pokud se někdo
pobytu nezúčastní, bude zaplatit stornovací poplatek, obdobně jako u cestovních kanceláří.

Vláda ČR bude v nejbližších dnech projednávat návrh novelizace zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách.
Novelizace se týká výše příspěvku na péči a jeho valorizace. Nejsilnějším argumentem pro zvýšení příspěvku na
péči je skutečnost, že od doby vzniku příspěvku na péči v roce 2006, nebyl tento příspěvek zvýšen, přičemž se
podstatně zvýšily platby za sociální služby i celkové životní náklady.
Již teď víme, že půjde o zvýšení - tedy valorizaci o 10 %, vláda ale bude jednat o tom, zda půjde o zvýšení
postupné, které by vypadalo takto: 5% od 1. 7. 2016 a 5 % od 1. 1. 2017 nebo o jednorázové, kdy by byl příspěvek
zvýšen o celých 10% už v červenci 2016.
Kromě této takzvané „malé novely“ Vláda ČR chystá takzvanou „velkou novelizaci“ zákona 108/2006 Sb.. Co
bude obsahem této větší novelizace, zatím není přesně známo, ale bude se týkat jak příspěvku na péči, tak
sociálních služeb. Nemůžeme čekat, že příspěvek na péči bude valorizován znovu, spíše se hovoří o změně
posuzování nároku na příspěvek a rozlišení příspěvku pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Kromě těchto změn se také (možná, snad – nesmíme to zakřiknout!) blýská na lepší časy pro ty, kteří dlouhodobě
pečují o člověka s postižením nebo závažným onemocněním. Ministryni Marxové byly předloženy výsledky
průzkumu situace pečujících osob, který provedla příspěvková organizace ministerstva Fond dalšího vzdělávání
(mezi respondenty byli i někteří z vás). Tento průzkum obsahuje návrhy, jak situaci pečujících zlepšit. Mezi
návrhy je mimo jiné placená dovolená pro pečující, speciální příspěvek pro pečující a zřízení funkce koordinátora
péče na obci, který by měl pečujícím pomoci organizovat péči, vyhledávat služby a podobně.
SPMP ČR ve spolupráci s NRZP tyto změny pečlivě sleduje a účastní se připomínkování obou novelizací.
Účastnili jsme se také formulace návrhů opatření pro zlepšení situace pečujících a budeme dále sledovat, co se s
návrhy děje. Uvidíme, co všechno vláda do voleb stihne, co dovolí ministr financí a hlavně, jestli se zákony podaří
vytvořit tak, aby byly smysluplné a opravdu pomáhaly.

Petr Kučera

Petr Kučera

Barbora Uhlířová
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Jak do kanceláře na Lomené
Na začátku Zpravodaje jste si už přečetli že od 1. října bude naše kancelář přestěhována do učiliště na Lomené.  Protože
tam není úplně nejednodušší cesta, pokusíme se ji trochu popsat.

Nejjednodušší bude dojet tramvají číslo 12 na konečnou v Komárově (obrázek dole). Když vystoupíte, dáte se
jakoby dál ve směru jízdy tramvaje a dojdete na křižovatku řízenou semafory. Tam napřed po jednom semaforu přejdete
ulici kolmou na hlavní ulici a hned pak přejdete po dalším semaforu i tu hlavní ulici. Dál pokračujete ve směru přechodu
po ulici Lužná, kde hned na první křižovatce odbočíte
doprava na ulici Potoční. Po té jdete až na křižovatku s
ulicí Pompova a dál po pěšince, která vás dovede k
paneláku. Panelák po pěšince obejdete zleva. Pěšinka
vás nakonec zavede mezi budovy učiliště. Po pár
desítkách kroků uvidíte prosklené vchody do budov po
levé i pravé ruce. Vchod, který vás zavede k nám, máte
po pravé ruce. Vejdete proskleným vchodem, nahlásíte
se v okénku vrátnice vpravo od vchodu a pak vyjdete po
schodišti. Nad schodištěm se dáte doprava a po pár
krocích uvidíte dveře s nápisem našeho spolku.

Pro toho, kdo by se bál přechodu frekventované
výpadovky je možnost dojet autobusem číslo 49 na
zastávku Černovická (obrázek vpravo). Autobus jede z
ulice Úzká (blízko Hl. nádraží). Při cestě z města musíte
přejít přechod se semaforem. Tento přechod jde přes
mnohem méně frekventovanou ulici (při cestě zpět
dokonce nemusíte přes přechod vůbec). Pak už
pokračujete po ulici Lomená až dojdete k bráně do
učiliště. Tou projdete a po několika krocích uvidíte po
levé ruce prosklený vchod do budovy. Dál už je to stejné
jako při předchozí cestě.

Na mapce dole vidíte čárkovaně vyznačenou jednu z možností, jak se k nám pěšky dostanete z Mariánského náměstí.
Na našem webu se vám pokusíme cestu z Mariánského náměstí přiblížit ještě podrobněji, včetně videa.

A:

B:
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