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Milé kamarádky a milí kamarádi,
prázdniny a dovolené prosvištěly jako splašený hřebec a rok se nám překulil do poslední své třetiny. Věříme, že
jste všichni strávili nejoblíbenější část roku v příjemné pohodě ať při aktivním či při pasivním odpočívání a
nabírání sil. V tomto čísle našeho Zpravodaje najdete jako obvykle snůšku různorodých informací o tom co se
stalo, ba i o tom co se státi má. Dozvíte se, jak dopadly naše velké akce jako je tábor a letní pobyt a dočtete se
také o tom, co jsme pro vás do poslední třetiny roku ba i dále připravili. Doufáme, že si z této nabídky každý
něco vyberete.
Také bych rád na tomto místě poděkoval všem z výboru našeho sdružení a jeho sekretariátu a vůbec všem, kdo
přikládají ruku k dílu, aby se všechny naše akce a aktivity zdařily. Velké díky.
Pepa Boldiš
Informace z kanceláře
Blíží se konec roku a jako každoročně zjišťujeme … Celý text Andělčina prosebného hlasu, aby ti, kdo dosud
nezaplatili příspěvky tak co nejdříve učinili, si prosím přečtěte v loňském Zpravodaji. Jeden propadá
beznaději, když rok co rok na tomto místě píše stále stejnou prosbu a už ho nenapadá jak to naformulovat trochu
jinak, aby to nebylo pořád stejné. (Pepa Boldiš).
Prosíme, abyste při změnách kontaktních informací (bydliště, telefon, e-mail) pamatovali i na nás a nahlásili
nám je. Je to ve vašem vlastním zájmu, protože když vás nemůžeme kontaktovat, nemůžeme vám ani zasílat
Zpravodaje ani jiné aktuální informace.
Děkuji
A. Kučerová

Připravujeme
Co jsme připravili na září - leden
29. září, neděle
kino Lucerna – Psí poslání II
V kině Lucerna nám v 10 hodin promítnou film, který je pokračováním celosvětově úspěšného rodinného filmu
Psí poslání. Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi,
které zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si nedokázali ani ve snu představit.
Prosíme, abyste přišli do kina včas 9:30 – 9:45 a nerušili pozdním příchodem zážitek kamarádům. Vstupné je
pro členy SPMP 30 Kč, pro nečleny 40. Kč.
10. října, čtvrtek
Diskotéka na Musilce
Na Musilce si můžete s kamarády při muzice opakovat, co jste se naučili v tanečních. Vstupné bude 50,- Kč.
Platit se bude jak obvykle, nejpozději při vstupu do sálu. Začneme v 15 a skončíme v 18 hodin. Stejně jako do
tanečních si vezměte pohodlné boty, které nedělají na podlaze čmouhy.
27. října, neděle
Divadlo Mama Mia
Na Hudební scéně Městského divadla Brno máme zamluveno 60 vstupenek na představení muzikálu MAMA
MIA, které se koná 27. 10. 2019 v 19 hodin. Vstupenky jsou do 3 a 4 řady; plné vstupné je 680,- Kč; se slevou
ZTP, studenti, senioři 456,- Kč.
Ze zamluvených 60-ti vstupenek ještě několik zbývá. Kdo má vážný zájem, nahlaste ho neprodleně paní Anděle
Kučerové e-mailem či telefonicky nejpozději do 9. září.
www.spmp-brno.cz
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16. listopadu, sobota XXXVI. Společenské odpoledne v Brně
Po roční přestávce, kdy bylo Společenské odpoledne v Hodoníně, se bude konat opět u nás v Brně.
Bude v sobotu 16. 11. 2019 v Modřicích v Hotelu Gregor. Začátek je ve 14. hodin, hotel bude otevřen od 13.
hodin. Předpokládaný konec je v 18. hodin. K tanci a poslechu nám bude hrát pan Hruška. Přijde nám zazpívat
pan Helán, zatančí závodní taneční páry a přislíbeny máme také další známé zpěváky.
O záštitu nad naší akcí požádáme paní primátorku města Brna.
Vstupné je 100 Kč. Cena oběda je 165 Kč.
Pokud se chcete zúčastnit, uveďte na Přihlášce na akce, která je přílohou tohoto Zpravodaje, počet osob a počet
obědů a zašlete nám ji nejpozději do konce září.
Zaplatit musíte do 15. října a to buď hotově na sekretariátě, nebo převodem na náš účet 2700834144/2010. Ve
zprávě pro příjemce pak musíte uvést: kdo platí a co platíte (vaše jméno, Hodonín, počet osob, počet obědů).
Volná místa budou nabídnuta zařízením v Jihomoravském kraji.
Na hojnou účast se těší výbor.
1. prosince, neděle
kino Lucerna – Hodinářův učeň
Nová filmová pohádka Hodinářův učeň přináší známý příběh o boji dobra se zlem. Nad kolébkou Urbana stojí
dvě dobré sudičky a jedna zlá. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr
Hodinář. Když Urban dospěje, zamiluje se do mistrovy dcery a ten ho pro jistotu pošle do světa hledat bájné
hodinky. Pokud je nepřinese, Lauru si nikdy nevezme….
Vše ostatní je stejné jako u předchozího promítání.
8. prosince, neděle
Mikulášská besídka - Poslední akce roku 2019
V neděli 8. prosince se sejdeme v kulturním domě na Musilce v Husovicích při tradiční Mikulášské besídce a
přátelském setkání s kamarády. Na programu bude hudba a tanec. Pro hodné dětičky, budou možná i nějaké
balíčky a pro ty zlobivé a neposlušné si určitě přijde čert.
Začátek je ve 14. hodin, konec kolem 18. hodiny. Vstupné je 50 Kč.
Žádám všechny rodiče, kteří nohou sehnat sponzorsky nějaké ovoce nebo cukrovinky do balíčků, aby se
ozvali, nebo nám dali kontakt na koho se obrátit.
Děkujeme.
Za výbor Petr Kučera

Vycházky Lidušky, Pepy a Milana
19. říjen
Kohoutovice - Pisárky (Lesnická naučná stezka)
Pojedeme od nádraží na Mendlák a dál autobusem do Kohoutovic k myslivně. Odtud se vydáme napřed po
žluté, z které na Kohoutovické Babě přesedláme na zelenou. Ta nás dovede k naučné stezce Kamenný vrch, po
které dojdeme až pod Lískovec. Tady krátkou zelenou spojkou dojdeme k Lesnické naučné stezce s případnou
odbočkou na rozhlednu Kamenný vrch. Lesnická naučná stezka nás nakonec dovede přes Myslivnu a Pisárky až
k tramvaji u Milosrdných bratří. Tou se vrátíme zpět k nádraží.
Středně náročná, necelých 11 km dlouhá cesta. Sraz v 10 hodin u hl. nádraží.
2. listopad
Helenčina a Ríšova studánka – trochu jinak
Pojedeme od nádraží na Mendlák a dál autobusem do zastávky Ruda. Pak pěšky přes rozhlednu Chvalovka,
hájovnu Rakovec k Ríšově studánce. Dále budeme pokračovat k Helenčině studánce, ze které sejdeme přes
Horákův žleb až na zastávku autobusu Žebětinský rybník, který nás doveze opět na Mendlák a dál tramvají
k nádraží.
Středně náročná, necelých 10 km dlouhá cesta. Sraz v 10 hodin u hl. nádraží.
Mariánské údolí – trochu jinak
7. prosinec
Pokud bude přiměřené počasí, pak pojedeme tramvají a autobusem k Líšeňskému hřbitovu. Odtud půjdeme
pěšky po zelené na Hornek, kde se, jen za zvláště dobrých podmínek, podíváme na vyhlídku Hornek. Dál
budeme pokračovat do údolí Říčky, jejímž údolím se kolem Muchovy boudy a rybníků nakonec dostaneme na
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konečnou autobusu v Mariánském údolí. Pokud by ale bylo špatné počasí, pak pojedeme rovnou do
Mariánského údolí, kde uděláme klasickou cestu k Muchově boudě a zpět.
Středně náročná cesta, podle počasí. Sraz v 10:00 hodin u hl. nádraží.
Na vycházky si nezapomeňte sebou vzít něco na jídlo a pití. S návštěvou restaurací nepočítáme.

Pravidelné aktivity
Kuželky
pondělí

Koulíme v kuželně Sokola Husovice. První skupina začíná v 14:30 a druhá v 15:30.
Cena za pololetí je 350 Kč. Jednotlivé vstupné je 35 Kč.
Začátek: 9. září Konec: 9. prosince

Tělocvik
středa

Cvičíme ve škole na Sekaninova 1.
Cvičení je společné pro dívky i chlapce a začíná v 15:30 hodin. V první části je klasický tělocvik,
ve druhé části se hraje míčová hra, obvykle florbal.
Začátek: 2. října Konec: 4. prosince

Naše další nabídky a informace
Zimní rehabilitační pobyt 2020
Pro příznivce zimního ozdravného rehabilitačního pobytu oznamuji, že se uskuteční v Beskydech na horském
hotelu Sůkenická od pátku 24. 1. do pátku 31. 1.2020. Termín je mimo 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 pro členy je
3400 Kč + manipulační poplatek 50 Kč. Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi. Vše ostatní si každý účastník
hradí sám.
Na hotel se každý účastník dopravuje sám. Přihlášky posílejte nejpozději do 15. 10. 2019. na adresu: Petr
Kučera, Břetislavova 15, 643 00 Brno, nebo na email: arecukpetr@seznam.cz
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel, protože majitelka hotelu si nevyužité pokoje obsadí.
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. Tyto informace
žádáme ode všech, protože mnozí máte nové průkazky a nové OP. Pokud přihláška nebude mít všechny
náležitosti je neplatná.
Pobyt musíte uhradit nejpozději do 18. 1! Pokud budete platit převodem, musí to být až v roce 2020!
V hotovosti ho můžete uhradit už v prosinci na Mikulášské besídce.
Pokud se někdo pobytu nezúčastní, bude muset zaplatit stornovací poplatek, obdobně jako u cestovních
kanceláří.
Letní ozdravný rehabilitační pobyt s doprovodem rodičů
Letní pobyt bude tentokrát v termínu mimo prázdniny a to od pátku 19. 6. do pátku 3. 7. 2020. Sehnat v době
prázdnin zařízení pro tolik lidí kolik na naše pobyty jezdí a ještě v cenách, na které jsme zvyklí, je dnes již
téměř nemožné. Cena pobytu za 14 dnů je 8 400 Kč + 100 Kč manipulační poplatek. Cena zahrnuje jen
ubytování a polopenzi (snídani + večeře). Vše ostatní si platí každý účastník sám. Budeme ubytováni v hotelu
Filipov a odtud budeme poznávat Bílé Karpaty.
Přihlásit se je třeba do konce listopadu a v průběhu ledna zaplatit zálohu 50%. Na pozdější přihlášky
nebudu brát zřetel. Přihlášky písemně, osobně do ruky, nebo na adresu Petr Kučera, Břetislavova 15,
643 00 Brno, nebo na email arecukpetr@seznam.cz
Petr Kučera
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Chceš hrát divadlo? Baví tě kreslit a malovat? Chceš zkusit pracovat v umělecké galerii?
Jestli ano, přijď za námi do Komunitního centra KlubArt 13 na Panské 13 v Brně!
Máme pro Tebe připravené divadelní a výtvarné dílny!
Nic se za to neplatí!
Výtvarná dílna, Grafická dílna - Prostory ART SCHOOL, Kotlářská 5
Dramatická/Divadelní dílna, Tradiční i Netradiční Malířské techniky - Prostory KlubArt 13, Panská 13
Pro více informací: www.klubart13spoluvumeni.cz
nebo Bc. Miriam Kopčeková, DiS. na tel.: + 420 777 770 742
Ze sekretariátu SPMP ČR
Zdravíme Vás v novém školním roce.
Zvolna se na naši poradnu obrací více z Vás a my si vážíme Vaší důvěry.
Jaká je naše nabídka?
• Poradíme Vám při řešení různých dávek a příspěvků, se sepsáním odvolání,
• najdeme Vám například právníka, psychologa, sociální službu,
• pomůžeme Vám zorientovat se v možnostech řešení svéprávnosti,
• můžete se přijít poradit o situaci, ve které se zrovna nacházíte, a nevíte, co dál.
Kromě poradenství pracujeme i na projektu zaměřeném na podporu rodin v přípravě na krizové situace a
řešení budoucnosti. Máme ještě několik volných míst a hledáme další rodiny se zájmem o spolupráci! V rámci
projektu nabízíme i víkendový pobyt v Kolíně od 4. do 6. října. V případě zájmu nás kontaktujte co nejdříve.
Můžeme Vám třeba pomoct zabývat se tématy, která Vás „pálí“, ale nevíte, jak je uchopit. Můžeme Vás
podpořit i formou školení nebo prostřednictvím služby jiných profesionálů – psychologů, psychoterapeutů,
koučů, právníků, notářů… podle toho, co potřebujete.
Jsme Vám k dispozici na tel. čísle 774 477 911. Neváhejte se na nás obrátit.
Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme hezký podzim!
Jitka Brchaňová, Irena Vlahovičová

Malá ohlédnutí
Letní pobyt v Beskydech
Příspěvek paní Haklové
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na realizaci pobytu v Beskydech na hotelu Sůkenicka.
Byla jsem oslovena kamarádkou, zda bych s nimi s dcerou na výše jmenovaný pobyt nejela. Ani na chvíli jsem
nezaváhala a přihlášku podala. Udělala jsem dobře, pobyt byl krásný, počasí nám přálo a kolektiv, se kterým
jsem s dcerou jela, byl super. Jela jsem poprvé a určitě ne naposledy. Jsem velice ráda, že nás všichni přijali
mezi sebe a moc si toho vážím. Ještě jednou Vám všem moc děkuji a těšíme se na další takové krásné pobyty ve
společnosti Vás všech.
Děkuji

Haklovi

Dopis paní Kratochvílové
Dobrý den,
už je mi mnohem lépe, tak vám musím napsat. Moc vám děkuji, jak jste se postaral o Marka a mou přítelkyni,
kteří uvízli v Rožnově, když mě tam nechali. Věděla jsem, že nemusím mít o ně starost. Vy i vaši přátelé jste
bezva parta a já jsem moc ráda, že jsem vás před čtyřmi roky poznala. Dříve jsme jezdili stále jen na chatu, byla
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tam velká zahrada a myslela jsem, že je to to nejlepší, co mohu pro Marka udělat. Když se změnily rodinné
poměry a my se odstěhovali na vesnici, tehdy před těmi čtyřmi lety, na váš popud a Milánkovy babičky
z Pohořelic, jsem to zkusila jet k Martinovi, a byla jsem nadšená, nejen prostředím, ale i vaším zájmem, což
jsem obzvlášťˇ ocenila, když jsem tam byla sama, bez muže. Máme zahradu a dva pejsky, a nevím, jak by to
druhý syn zvládl, sám toho má hodně, takže výlety s Markem jsou na mě, ale jezdit s vaší partou je bezva,
nemusím mít pocit, že jsem sama a že v případě nouze se nemám na koho obrátit. Vím, že se na vás i vaše
přátele mohu spolehnout. Ještě jednou za všechno děkuji, i za váš zájem po mé příhodě. A fakt se těším, až s
vámi zase někam pojedeme. Pozdravujte všechny, co jsou kolem vás.
Kratochvílová

Zhodnocení letního ozdravného rehabilitačního pobytu osob s mentálním a kombinovaným
postižením v doprovodu rodičů v hotelu Sůkenická od 14. 7. do 27. 7. 2019
Pobytu se zúčastnilo 50 osob (19 rodin). Někteří byli na celých 13 dnů, někteří na první týden, někteří na
poslední. Hlavní náplní pobytu bylo utužení zdraví pobytem na zdravém horském vzduchu, začlenění
postižených osob do kolektivu a společnosti, navázání nových přátelství.
Na letošním pobytu nám počasí přálo. Uskutečnili jsme výstup na nejvyšší horu Beskyd, Lysou horu,
hřebenovku Javorníků, jejíž část mezi Kasárnami a Kohůtkou patří k nejkrásnějším. Jednu z našich nejdelších
vycházek jsme šli z Bumbálky přes Masarykovu chatu, chatu Kmínek, do Kelčovského sedla, údolím Velké
Smradlavé, kolem sirného pramene a dřevěného arcibiskupského zámečku až do Bílé, odkud jsme se autobusem
vrátili na Bumbálku. Navštívili jsme také Pustevny, na které jsme vyjeli lanovkou. Zde jsme prošli stezku v
oblacích, došli k soše Radegasta a někteří vystoupali až na vrchol Radhoště. Velmi se vydařila i vycházka kolem
Satinských vodopádů.
Byli i tací, kteří si sebou vzali kola a podnikli na nich výlety do Rožnova a Velkých Karlovic. Další se zase
chodili koupat do nedaleké přehrady.
Kromě turistiky jsme také
navštívili soukromé muzeum
pod
aut
v
Rožnově
Radhoštěm. Všem se líbila
návštěva včelařského muzea
a skanzenu v Chlebovicích,
které je největší v Evropě.
Také Marlenka - výrobna
medovníků a cukrářských
výrobků ve Frýdku-Místku se
těšila velkému zájmu. Zde
jsme si prohlédli jak výrobu
tak i okoštovali jejich
výrobky.
Po večeři jsme chodili na
krátké vycházky. Večery
jsme spolu s dětmi trávili
v klubovně při soutěžích a hraní společenských her. Ve velké oblibě bylo též zpívání při kytaře.
Rodiče si vyměňovali zkušenosti s výchovou svých postižených ratolestí a při tom se opět ujišťovali, že nejsou v
této své těžké životní situaci sami, že si dokážou navzájem pomáhat. Navazovala se nová přátelství jak mezi
dětmi, tak také mezi rodiči.
Ubytování bylo na velmi dobré úrovni, strava byla kvalitní a v dostatečném množství.
Hotel Sůkenická je pro naše pobyty plně vyhovující. Pokoje jsou prostorné a každý má své sociální zařízení.
Také jídelna je prostorná, stravování je na velmi dobré úrovni a personál je ochotný a vstřícný.
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Pobyt se uskutečnil za přispění:
Ministerstva zdravotnictví ČR

MM Brna - odbor zdraví

JE & NE, spol. s r. o.

Petr Kučera

Několik pohledů na letní rehabilitační a ozdravný Tábor
Tábor Staré Město pod Sněžníkem 2019
Po dvou letech jsme se vrátili na tábor od 10. do 24. srpna. Vyjeli jsme ze základny v Lomené.
Celotáborová hra měla název Středověk. Program byl bohatý. Královna nám každý den dávala úkoly. Za
splnění jsme získávali drahokamy, které jsme zužitkovali na závěrečném středověkém trhu. Když měl oddíl
službu, nejenže hlídal tábor, ale i táborovou kroniku. Jiný oddíl, když ji ukradl, za to měl body. Ohnivá šou,
šerm, vůbec ne středověký fotbal, opékání špekáčků, táborák, stezka odvahy, koupání v bazénu, diskotéky…
Celodenní výlet do Králíků. Podívat se na pás pohraničních pevností, bunkrů a opevnění z druhé světové války.
Letos jsme byli, mimo oblíbené
cukrárny, i v kině ve Staré městě.
Promítali pohádku
„Jak vycvičit
draka„. Změnili jsme se i v kováře.
Vedoucí měli sebou kovářskou výheň
a bylo možné si vyzkoušet kout
železo. Dokonce přijeli i hasiči a
seznamovali nás s technikou. Ve
středověku se však hasilo jinak. Byla
soutěž Miss tábora. Vyhráli jsme ji s
Janem Dubenským na hudbu Černá
perla, z filmu Piráti z Karibiku.
Závěrečný večer byl nádherný
ohňostroj. Tábor se vydařil. Hlavní
královna – vedoucí Lenka a vedoucí
oddílů připravili parádní program.
Počasí bylo také pěkné a tak jsme se
loučili s tím, že se za rok snad opět
potkáme…
Zapsal Kuba Novák
Tábor z pohledu „nováčka“ mezi oddílovými vedoucími
Letošní tábor SPMP ve Starém Městě pod Sněžníkem byl pro mě první zkušeností v pozici táborového
vedoucího vůbec. Z počátku jsem si ani vlastně nedokázal představit,
co od toho očekávat, jelikož se nejednalo o pouhý tábor, ale o tábor pro klienty s mentálním postižením. K této
příležitosti mě přivedla moje přítelkyně, která studuje speciální pedagogiku a má v tomto oboru bohaté
zkušenosti mimo jiné i proto, že už se jednoho tábora SPMP v minulých letech zúčastnila. Na druhou stranu pro
mě, jakožto studenta informatiky, který nikdy s osobami s mentálním postižením v tak úzkém kontaktu nebyl, to
bylo opravdu něco nového a vzbuzovalo to ve mně i určité obavy.
Musím říct, že první dva až tři dny byly opravdu velmi náročné, jak psychicky, tak fyzicky, především den
příjezdu do rekreačního střediska Uničovka, kde se tento tábor konal, byl pro mou osobu obzvláště hektický.
Nicméně poté, co jsem se s klienty blíže seznámil a více s nimi trávil čas, přišlo zjištění, že veškeré počáteční
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obavy byly opravdu zbytečné. Naši klienti byli skvělí v mnoha ohledech, aktivní, milí, přátelští, zapojovali se
jak do oddílových, tak celotáborových aktivit, které se po celou dobu tábora nesly převážně v duchu středověku,
jelikož to bylo hlavní téma tohoto tábora. Postupem času moje obavy vystřídal úsměv na tváři a já si zbytek
tábora náramně užil a nestačil jsem se divit, jak tento tábor velmi rychle utekl. Z tohoto tábora si odnáším
spoustu zážitků a zkušeností, jenž mi vykouzlí na tváři úsměv, kdykoliv si na ně vzpomenu. Tímto bych rád
poděkoval celému organizačnímu týmu SPMP včetně hlavní vedoucí Bc. Lenky Krátké za to, že mi umožnili
získat tuto zkušenost a již se těším na další spolupráci.
vedoucí Ríša
..a takhle prožil tábor oddíl č. 7
Dne 10. srpna 2019 jsme se autobusem přepravili o několik století zpět. Po našem příjezdu jsme byli překvapeni,
že na nás nečeká středověké ubytování, ale samotné království s bazénem. Po zařízení formálních náležitostí,
jako je vybalování, nás na táboře přivítala samotná královna Lenka, jež nás provázela po dobu celého tábora.
Hned na druhý den se mezi vesničany rozkřikla zajímavá zpráva, a to konkrétně, že náš oddíl navštíví
středověký zabiják a vybere si z nás ty odvážné, které po vypití jeho krve přijme mezi své spojence. Báli jsme
se, ale každý z nás v sobě našel odvahu a po slavnostním přijetí do oddílu celý pobyt bojoval v utajení. Díky
královské výsosti Lence jsme měli možnost se poklonit spoustě vzácných hostů, například krásné loupežnici,
princezně, babce kořenářce, králi Artuši či Anežce České. Každý z hostů nám zadal úkol, jehož splnění bylo
nutné pro záchranu pověsti v kronice, kterou jsme poctivě strážili před zákeřným morem. Museli jsme
absolvovat strastiplné cesty, naučit
se šermu i kovářskému řemeslu.
Bylo velice napínavé, zda se nám
všechny pověsti podaří zachránit.
Úkoly byly velice obtížné, ale my se
nevzdali a každý z úkolů splnili ke
spokojenosti královny Lenky, která
nás za naši usilovnou práci
odměnila
pravými
diamanty.
Diamanty
nebyly
jediným
poděkováním, kterému se nám
dostalo.
Zúčastnili
jsme
se
celodenní výpravy do Lesního baru,
kde na nás čekala velice zajímavá
hostina. Později nás čekala návštěva
z budoucnosti, kterou byl novodobý
interpret
Thom
Artway.
Středověkým duchem nás provázela
spousta dalších zážitků. Jsme plní
očekávání, co zažijeme v příštím
roce. Děkujeme všem zúčastněným i jejich pečujícím osobám.
za oddíl č. 7 vedoucí Evča

Poděkování
Chtěl bych jménem svým, celého výboru SPMP Brno a rodičů poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
letošního tábora. Hlavně chci poděkovat hlavní vedoucí, zdravotnicím a všem oddílovým vedoucím za hladký
průběh tábora. Na tvářích našich dětí byla vidět radost, velká spokojenost a nadšení, že příští rok se pojede na
tábor opět. A pokud by opět jeli vedoucí, které znají, jejich nadšenější by neznalo mezí.
Petr Kučera
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Poděkování sponzorům
Za to, že dokážeme naše akce udělat tak, že jsou cenově dostupné většině našich členů, vděčíme institucím
a jednotlivcům, kteří nám na ně přispěli. Jsou to především:
•
•
•
•
•

Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Magistráty města Brna, jeho čtvrtí a Modřice
Podniky a jejich nadace
Jednotlivci

Společenská rubrika
Ve druhé třetině letošního roku oslavili nebo budou slavit své kulaté (padesáté, šedesáté, sedmdesáté, osmdesáté
i devadesáté) narozeniny tyto naše kamarádky a kamarádi:
DVOŘÁK Miroslav,
BÁRTOVÁ Barunka,

PILÁT Jaroslav,
Ing. HAUSEROVÁ Hana,

TRUCHLÍKOVÁ Iva
JELÍNKOVÁ Dana

Všem blahopřejeme k jejich krásnému jubileu a přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody na duši.
Pokud slavíte kulatiny a své jméno zde nevidíte, může to být tím, že v našich záznamech nemáme Vaše správné
datum narození. Upozorněte nás na to prosím.
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