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Vážení členové a přátelé SPMP ČR pobočný spolek Brno. 
Jménem celého výboru Vám přeji do nového roku 2020 hodně zdraví a štěstí, osobní i pracovní pohodu a radost, 
spokojenost všech Vašich blízkých. 
Rok 2019 byl pro zvolený výbor již druhým rokem činnosti. Letos se svého členství ve výboru vzdal František 
Halm. Výbor se ta tak zmenšil a má nyní 9 členů. Děkuji všem členům výboru za odvedenou práci. Poděkovat 
musíme také všem organizátorům tábora, hlavní vedoucí, zdravotnicím a vedoucím oddílů za zdárný průběh 
tábora. 
Celý uplynulý rok můžeme zhodnotit kladně. Ve vyúčtování určitě nepůjdeme do záporných čísel. Podařilo 
se nám zajistit všechny aktivity a podpořit i naše sportovce, kteří reprezentovali nejen náš spolek, ale i město 
Brno. Přáli bychom si, aby všichni donátoři, zastupitelé města a městských částí nám zachovali přízeň 
a podpořili nás i v roce 2020. Pokud se tak stane, zajistíme aktivity minimálně na stejné úrovni jako v loňském 
roce. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám během minulého roku pomáhali s organizací všech aktivit, 
za skvěle odvedenou práci. 
 
Těším se na setkávání s Vámi na našich dalších společných akcích.     Petr Kučera, předseda spolku 

 
Informace z kanceláře 

 
Jako každoročně tetě Andělce z uzávěrky minulého roku vyskakuje seznam „hříšníků“, kteří dosud nezaplatili 
své členské příspěvky za minulý, a bohužel je nemálo těch, kteří nemají zaplaceny příspěvky ani za předminulý 
rok. Proto prosíme, abyste si zkontrolovali, zda jste své členské povinnosti již učinili zadost a pokud ne, 
napravte to prosím co nejdříve. V případě nejasností se neváhejte obrátit v úředních hodinách na náš sekretariát. 
Stále platí, že kdo nemá zaplaceny příspěvky za dva po sobě jdoucí roky, bude mu z tohoto důvodu ve třetím 
roce členství v SPMP automaticky ukončeno. 

  
 

Připravujeme  
 
Co jsme připravili na leden - květen 

 
9. února, neděle  DOLITTLE - Lucerna 
V kině Lucerna nám v 10 hodin promítnou americkou komedii. Jde o příběh výjimečného muže, pozoruhodného 
zejména tím, že si mnohem víc než s lidmi rozuměl se zvířaty. A to doslova. Náš doktor Dolittle ovšem není 
nudný veterinář, nýbrž stoprocentní dobrodruh, po jehož boku se nelze nudit. Vstupné je jako vždy 30 korun pro 
členy a 40 pro nečleny. Uvítáme, když spolu vezmete i další rodinné příslušníky a kamarády. Sál kina je velký 
a určitě se tam všichni vejdeme.   
 
19. března, čtvrtek  Diskotéka  na  Musilce 
Na Musilce si při muzice můžete opět zatancovat a pobavit se co hrdlo, nohy a kapsa ráčí. Diskotéka bude opět 
netradičně ve čtvrtek. Vstupné bude opět 50,- Kč. Platit se bude jako 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. 
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Vycházky Lidušky, Pepy a Milana  
 
 
8. únor - Šumbera  
Pojedeme od nádraží do Líšně na Jírovu. Odtud se kolem lomu, přes Klajdovku a Kopaniny dostaneme 
k lesnické cestě Šumbera, kterou si projdeme až na její konec v Maloměřicích. Odtud budeme pokračovat pod 
lomem, dále pěšinkami kolem silnice, kterou přejdeme a pak pokračujeme Líšeňskou roklí, až na zastávku 
Novolíšeňská odkud se tramvají vrátíme k nádraží a domů. Středně náročná, zhruba 10 km dlouhá cesta. Sraz 
v 10 hodin u hl. nádraží 
 
7. březen – Podolí - Horákov 
Pojedeme od nádraží tramvají a pak autobusem 55 až do Mariánského údolí. Odtud po modré do Podolí a dále 
neznačenými pěšinkami až k Horákovské myslivně. Dál po zelené a pak modré do Mariánského údolí a zpět na 
konečnou 55. 
Středně náročná necelých 10 km dlouhá vycházka. Sraz v 10 hodin u hl. nádraží.  
 
4. duben - Alexandrovka 
Pojedeme vlakem do zastávky Babice. Odtud vystoupáme až do Babic a odtud po červené, žluté a zelené 
půjdeme až k Alexandrově rozhledně. Odtud po žluté na Jelenec, dál po modré kolem jeskyně nad Švýcárnou 
dál po zelené do Adamova. Zpět se vrátíme opět vlakem, ale odjíždět budeme tentokráte ze stanice Adamov 
zastávka. 
Středně náročná asi 11 km dlouhá cesta.  
Sraz v 9:30 hodin u hl. nádraží. Vlak odjíždí v 10:00 (nebude-li změna). Plné jízdné asi 20 Kč, držitel ZTP/P 
platí 5 Kč, průvodce zdarma. Zpátky vlaky odjíždí v 14:37 a dál po hodině. Zpáteční jízdné je 27/6 Kč. 
 
23. květen – Doubravník - Tišnov 
Pojedeme vlakem do zastávky Prudká. Odtud půjdeme po červené až do Tišnova, odkud se vlakem vrátíme 
do Brna. Středně náročná asi 11 km dlouhá cesta.  
Sraz v 8:30 hodin u hl. nádraží. Vlak odjíždí v 8:53 (nebude-li změna). Plné jízdné asi 49 Kč, držitel ZTP/P platí 
12 Kč, průvodce zdarma. Zpátky vlaky odjíždí v 13:30 a dál po hodině, sem tam jede mezi tím i dražší rychlík. 
Ceny - 42(57)/10(14). 
 
Na závěr roku bychom chtěli poděkovat všem, kdo s námi celý rok chodili na vycházky a zvláště pak těm tetám 
a strýcům, kteří nám pomáhali s jejich organizací, zvláště pak přímo za pochodu. 
  
 

Pravidelné aktivity  
 
Kuželky V kuželně sokola Husovice. První skupina začíná v 14:30 a druhá v 15:30 hod.  
pondělí Cena za pololetí je 600 Kč. Jednotlivé vstupné je 35 Kč. 
  Začátek: 6. ledna.  

Předpokládaný konec v první polovině června.  
 

Tělocvik Cvičíme ve škole na Sekaninova 1 
středa  Dívky a hoši cvičí společně od 15:30 hodin. Na závěr se hraje florbal nebo jiná hra.  
  Začátek: 5. února.  

Předpokládaný konec v první polovině června. 
 
Taneční DANZA CENTRUM na Tř. Gen. Píky 4 v Černých Polích. Od 16:30 do 18:00 hod. 
pátek  Cena za taneční je jako obvykle 600 Kč. 

Začátek: 7. února,  konec začátkem dubna.  
Přesný konec a průběh závisí na p. Jančovi, který nám taneční opět povede. 
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Naše další nabídky a informace  
 

Letní ozdravný rehabilitační pobyt s doprovodem rodičů 2020 

 
Letní pobyt bude tentokrát v termínu mimo prázdniny. Termín je od pátku 19. 6. do pátku 3. 7. 2020. Budeme 
poznávat Bílé Karpaty, ubytováni budeme v hotelu Filipov.  
Sehnat zařízení v době prázdnin v takovém počtu v jakém jezdíme a v cenách, na které jsme zvyklí, není snadné.  
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. 
Přihlásit se je třeba do (konce listopadu) 10. února a v průběhu března 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 
Pro malý počet přihlášených účastníků posunuji termín přihlášek do 10. února.  Do konce února musím 
nahlásit volné pokoje. Pobyt musí být uhrazen do 15. května.  
 
Tábor 2020 

 
Letošní tábor se bude konat od 8. 8. do 22. 8. 2020 v LDT Doubrava ve Staré Říši u Telče. 

Téma celotáborové hry bude „Letopisy Narnie“.  
Prosíme, bedlivě si přečtěte seznam věcí a zvláště 

si zkontrolujte, že máte: igelit na postel nebo 
inkontinenční podložku, také je nutné, aby každé dítě 
mělo funkční pláštěnku a holínky. Tyto věci jsou 
nezbytné pro bezproblémový průběh tábora a předcházení 
nepředvídatelných situací, které mohou negativně ovlivnit 
chod tábora (střevní virózy, nepřízeň počasí po dobu 
tábora). V případě, že účastník tábora nebude mít výše 
zmiňované vybavení s sebou, bude muset být zákonným 
zástupcem na vlastní náklady a bez nároku na vrácení 
peněz odvezen z tábora případně chybějící věci okamžitě 
dovézt. 
 Znovu bychom na Vás chtěli apelovat, abyste svým dětem nedávali na tábor mobilní telefony. 
V URGENTNÍM!!! případě budete mít možnost zavolat vedoucímu oddílu, na něhož budete mít kontakt. 
V případě nalezení mobilního telefonu bude táborníkovi zabaven a vydán na konci tábora. 

Opět nedoporučujeme dávat táborníkům cenné věci včetně elektroniky. V případě ztrát bude hodnota 
předmětu nenávratně ztracena bez možnosti náhrady. 

Přesná adresa:   

LDT Doubrava, Stará Říše 36, 588 67 Stará Říše. 
 
Přihlášky doručte nejpozději do konce února 2020 
Odjezd je v sobotu 8. 8. 2020 v 10:00 hod, sraz účastníků je v 9.30 hod. Sraz a odjezd je opět 

z prostranství před učilištěm na Lomené, kde sídlí i naše kancelář. 

Na nikoho nebudeme čekat!  

Dětem na cestu dejte jen svačinu a pití. Návrat bude v sobotu 22. 8. 2020. kolem 11. hodiny. O případných 
změnách budete informováni.  
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Cena tábora:  9500,- Kč + 100,-Kč manipulační poplatek pro členy SPMP Brno, 
pro nečleny SPMP Brno je manipulační poplatek 500,-Kč. Po obdržení dotace bude dotační částka vrácena.  

Tábor je nutné zaplatit do 15. 5. 2020.  

Veškeré formuláře najdete na našich stránkách, nebo si je můžete vyzvednout u nás v kanceláři. 

Realizační tým tábora. 
 
Organizace Rytmus nově pomáhá lidem s postižením i v Brně 

Organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. od roku 1994 pomáhá lidem se zdravotním postižením v 

aktivním začleňování do života – ve škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách. V roce 2010 jsme se 

rozšířili do Karlovarského kraje a nyní, k výročí 25 let od vzniku organizace, otevíráme pobočku v Brně. 

Brněnská pobočka bude pomáhat lidem se zdravotním postižením při hledání zaměstnání na běžném trhu práce 
pomocí služby Podporované zaměstnávání, a mladým lidem se zdravotním postižením při přechodu ze školy 
do dospělosti formou Tranzitního programu. Jeho základem je zprostředkování praxí v běžných firmách.  

Díky Tranzitnímu programu již našlo mnoho mladých lidí zaměstnání, které jim 
vyhovuje a baví je. Jedním z nich je například i dnes už bývalý student Miloš. Jeho 
velkým zájmem je kutilství a proto se jeho praxe odehrávaly v botanické zahradě 
a různých hobby marketech, kde si mohl vyzkoušet různá pracovní prostředí 
i činnosti a zjistit, jaká práce ho baví.  

Nakonec ale zakotvil v obchodním domě IKEA Zličín, kde mu po ukončení školy 
byla nabídnuta pracovní pozice, na které pracuje dodnes. Se zapracováním mu 
pomohla služba Podporované zaměstnávání, do které přešel po ukončení 
Tranzitního programu. 

V současnosti Miloš pracuje zcela samostatně a bez podpory sociálních služeb. 
Miloš tak díky několika různým praxím našel práci, která ho baví. Má zde dobré 
vztahy s kolegy, se kterými si rád popovídá i zasměje. 

Organizace Rytmus v Brně Vás zve na informační dopoledne 22. 1. 2020 od 10-13 
hod.  

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Janu Gajdošovou, vedoucí pobočky v Brně. 
Mob: 737 571 797 
E-mail: jana.gajdosova@rytmus.org 
Web: www.rytmus.org 
 

Informace z poradny 

Nové telefonní číslo do poradny:  
máme nové číslo, jsme tedy dostupné na dvou číslech: 774 477 911 a 774 244 517 

  
Změna otvírací doby poradny - v kanceláři na Lomené nás najdete v tyto dny: 

Po   9 – 15  Út  -  po předchozí domluvě 
St    9 – 15  Čt  -  po předchozí domluvě 
Pá   9 – 12 

Doporučujeme se na schůzce vždy předem domluvit, abychom se mohly připravit a mít už pro Vás třeba některé 
informace nachystané. 

Máme pro Vás k dispozici nové brožury Jak na dospívání, které jsou určeny rodičům lidí s postižením. U nás 
v poradně si je můžete vyzvednout v tištěné podobě. 
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Malá ohlédnutí  
 

Za listopadovým pobytem U Martina 
 
V termínu 22. - 24. listopadu 2019 uspořádalo brněnské sdružení SPMP víkendový pobyt v penzionu U Martina 
na Vysočině. 
My z brněnského poradenského centra jsme se přijely 
seznámit s dalšími z Vás a informovat o novinkách. 
Před akcí jsme přes email od účastníků sbíraly dotazy 
a náměty do diskuze.  
Společně jsme si sedli v pátek večer, kdy jsme 
zodpovídaly konkrétní dotazy. To se postupem večera 
změnilo v zajímavou a plodnou diskuzi. Vyslechly 
jsme si mnoho podnětů, na které se v naší práci určitě 
zaměříme, a přispěly jsme rodinám praktickými 
radami. Například o webinářích – seminářích na 
internetu, které pro Vás připravujeme. Dá se do nich 
přihlásit on-line když jsou vysílány, ale na vyžádání 
budou dostupné pro členy sdružení i zpětně. Zabývaly 
jsme se tématy smlouva o nápomoci, sociální služby, zajištění majetku ve prospěch člověka s postižením, a 13. 
ledna nás čekají nástroje právní podpory.  

V sobotu jsme pokračovaly individuální poradenskou 
prací s konkrétními rodinami, zájem byl zejména 
o přípravu smluv o nápomoci.  
Celá akce byla výborně zorganizována. A i když počasí 
nebylo zrovna vydařené, užili jsme si procházku 
do přírody a společně strávený čas. 
Těšíme se na další spolupráci v poradenském centru 
SPMP Brno.           
 

Irena Vlahovičová a Jitka Brchaňová 

 
 

 
 
Za Společenským odpolednem 
 

Myšlenka uspořádání tanečního a společenského setkání mentálně postižených osob, jejich rodin i jejich 
přátel v slavnostním prostředí  vznikla v SPMP Brno kolem roku 1982. Čerpali jsme ze zkušeností z některých 
našich akcí, jako byly dětské hrátky, taneční hodiny 
i společné návštěvy kulturních programů, výstav 
apod. Zjistili jsme, jak i mentálně postižení touží 
prožívat to co nepostižení a že při pochopení a 
pomoci okolí, jsou schopni se do majoritní 
společnosti dobře zapojit. 

První Společenské odpoledne uspořádala 
brněnská organizace SPMP v roce 1983. V hlavním 
sále Kulturního domu Zbrojovky Brno na Marxové 
ulici se sešlo více jak 480 účastníků. Pozvali jsme 
tehdy i přátele z ostatních Moravských organizací 
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SPMP - z Hodonína, Zlína, Prostějova, Kyjova, Třebíče, kamarády z ÚSP Střelice. Na naše pozvání vstřícně 
reagovali i představitelé státní správy, pracovníci ve školství a zdravotnictví. V programu se střídali 
profesionálové s vystoupeními samotných handicapovaných. Společenské setkání mělo takový úspěch, že jsme 
se spontánně domluvili s přáteli z ostatních Moravských organizací na každoročním setkávání. Všech dalších 
Společenských  odpolední se vždy účastnily větší i menší skupiny z SPMP Hodonín, Třebíč, Prostějov, Znojmo 
a další jednotlivci, kteří si naše setkání oblíbili. Konala se téměř každoročně, střídavě v Brně, Zlíně a Hodoníně. 
Na vrcholu své slávy měla Společenská odpoledne účast až 650 lidí a přijely i delegace z Prahy, ba i ze 
Slovenska a Rakouska.  

Tolik tedy informace z historie, které jsem načerpal od našeho nestora, pana Františka Halma. 
 
Letošní, již 36. – to to letí – Společenské odpoledne pořádal Brněnský pobočný spolek v Hotelu Gregor 

v Modřicích u Brna. Přípravy probíhaly již měsíce před jeho konáním, které jsme stanovili na 16. listopadu roku 
2019. Bylo potřeba rozhodnout a zařídit velké množství detailů této akce a nebýt nezištného přispění mnohých 
našich členů, těžko by se podařilo odpoledne vůbec uspořádat. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kdo 
přispěli k jeho zdaru.  

Na naše 36. Společenské odpoledne přijelo 160 kamarádek, kamarádů 
a ostatních přátel z Brněnského a Hodonínského pobočného spolku. Oslovili 
jsme sice mnoho dalších poboček a jiných, bohužel trend posledních let jsme 
nezvrátili. Jak všichni víte, naše celostátní organizace letos slaví 50. let od 
svého založení.  Proto jsme neváhali a 
zasvětili naše Společenské odpoledne 
tomuto výročí. Celým průběhem 
odpoledne nás provázel moderátor na 
slovo vzatý, pan Aleš Zbořil, kterého ti, co 
sledují vědomostní soutěže, dobře znají 
z Brněnského AZ-kvízu. K poslechu a do 

tance nám hrálo hudební těleso Hit-Makers s mistrem hudebníkem Petrem 
Vlašínem, na jehož hudbu pěla zpěvačka Daniela. V dalších vystoupeních 
jsme pak viděli pana Helána, jehož nepřekonatelné podání moravských 
písniček doslova nahnalo k podiu všechny přítomné. Zatancovat nám přišli 
„stařešinové“ z taneční školy Danza, v čele se svým mistrem panem Jančem. 
O naše žaludky a pohodu se pak staralo osazenstvo hotelu Gregor. Bez 
tomboly by se snad taková akce ani konat nedala. Na tomto místě ani nelze vyjmenovat, kdo všechno nám 
přispěl cenami do tomboly, kterých bylo víc jak 240. Ze všech prodaných lístků vyhrával každý pátý, a prodaly 
se všechny. Hlavní náplní odpoledne ale bylo samozřejmě tancování a povídání si s kamarády. 

Na závěr jistě potěším několika 
„pikanteriemi“ ze zákulisí. Ve zmatcích kolem 
přepravy do místa konání jsme zapomněli přivézt 
některé propagační materiály. Nevadí, napravíme 
to na naší letošní Mikulášské. Díky zmatkům 
v domlouvání to vypadalo, že nebude mít kdo 
prodávat lístky do tomboly. Hrdinským 
nasazením organizátorů a za pomoci aktivistů se 
však katastrofa odvrátila. Málem nám nepřijel 

Hodonín, protože těsně před odjezdem se dozvěděli, že na ně 
dopravce zapomněl. Protože však mají rázné vedení, zjednali rychle 
nápravu a přijeli dokonce jen s minimálním zpožděním. 
Nepopírám, že jsme se o ně už začínali strachovat.  

Protože jsem jedním z organizátorů nemohu být zcela 
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objektivní, troufnu si však shrnout, že se nám letošní 36. Společenské odpoledne vydařilo a už se těšíme na 37. 
Společenské odpoledne, které bude příští rok v Hodoníně. 

Sepsal a fotky pořídil Josef Boldiš 
 
 

Za Mikulášskou 

 

Mikulášská, která je obvyklým zakončením všech našich 
akcí roku se i loni vydařila se vším všudy. Sešlo se nás, že jsme 
zaplnili celý sál, nálada byla vynikající, všichni se veselili 
a křepčili za zvuků muziky pana Hrušky, který nám celý večer 
vyhrával k tanci za libého pění jeho zpěvačky.  

Zlatým hřebem večera byl jako vždy příchod Mikuláše, 
anděla a čerta, kteří jako každý rok rozdávali všem holkám 
a klukům připravené balíčky, za jejichž obsah vděčíme mnoha 
našim milým sponzorům. 

Rád bych za celý výbor našeho sdružení poděkoval všem, 
kdo pomáhali s organizováním naší Mikulášské a protože je také 
u konce celý rok 2019, tak bych chtěl také poděkovat všem, kteří 
přiložili ruku k dílu, aby se nám podařily i všechny ostatní akce, 
které děláme pro naše malé i velké děti. Hodně štěstí a zdraví 
v novém roce 2020 přeje. 

J Boldiš 

 
 
Za školením trenérů pro zimní speciální olympiády 
 
 V Horní Malé Úpě, ve Sportcentru SKIMU proběhlo od 16. do 19. 12. 2019 Školení trenérů sjezdového 
a běžeckého lyžování v rámci ČHSO (České hnutí speciálních olympiád). Za nás se ho zúčastnila Jana Plšková, 

Petr Kučera a Josef Boldiš. Pokud mohu mluvit za běžkaře, tak i přes dílčí 
nepřízeň počasí (obleva, ledovka, déšť) jsme se naučili velmi mnoho, 
především o tom, jak vést, trénovat a motivovat postižené závodníky. 
Přínosem této akce bylo, že se kladl 
důraz na praktickou výuku. Měli 
jsme také štěstí na velice zanícené 
školitele. Kdy to jen šlo, vyhnali nás 
do stopy a v praxi učili, jak to dělat. 

Po takové zabíračce bylo někdy uměním udržet víčka při teoretických 
přednáškách, které byly většinou zakončením dne. Na závěr si dovolím 
povzdechnutí, že místo naší „odrostlejší“ mužské části by bylo na lepší, 
kdyby se takovýchto školení účastnili mladší a perspektivnější trenéři. 
Bohužel se přes veškerou snahu nepodařilo na toto školení nikoho 
takového zagitovat. Proto APELUJI na SPORTOVNĚ založené mladší 
rodiče a přátele našich postižených, aby se zamysleli a zvážili, zda by nechtěli být trenéry postižených sportovců 
pro speciální olympiády.  

„odrostlejší trenér“ Josef Boldiš 
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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  
 

V první třetině letošního roku oslavili nebo budou slavit své kulaté (padesáté, šedesáté, sedmdesáté, osmdesáté 
…) narozeniny tyto naše kamarádky a kamarádi: 
 
KOSPACHOVÁ Anna, PÁRAL Ladislav,  PÁRALOVÁ Ludmila, 
MIKULOVÁ Věra,  NOVÁK Radovan,  NOVÁKOVÁ Jitka, 
ROTREKLOVÁ Zdena, MIKULAŠTÍKOVÁ Lenka, PLIČKOVÁ Saša,    
MIKULOVÁ Katka,  WÚNSCH Martin,  BEZDĚKOVÁ Sylvia, 
HAVLÍČEK Radek 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakční rada: B. Uhlířová, K. Tošner, A. Kučerová       Zodpovídá: Petr Kučera 
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Vážení členové brněnského spolku SPMP a přátelé 
 
Jako každý rok, tak i letos se bude konat výroční členská schůze. Bohužel ale v termínu, který teď nedokážeme 
určit. Tato nejistota je zapříčiněna epidemií koronaviru, jejíž průběh dnes nikdo nedokáže předvídat. V tomto 
místě byl původně úvodník věnovaný této výroční schůzi, který sepsal náš předseda Petr Kučera. Zbylo po něm 
jen toto oznámení. 

 
Řádění koronaviru, které s obavami sledujeme při uzávěrce tohoto Zpravodaje, bude nejspíše zdrojem ještě 
dalších problémů a může se stát, že vše, co zde tak pečlivě plánujeme, bude nakonec úplně jinak. O všech 
změnách, které nastanou až po vyjití tohoto Zpravodaje, se vás budeme snažit průběžně informovat.  
Samozřejmě počítáme s tím, že akce, které budeme muset odložit či zrušit se vynasnažíme uvést opět v život 
hned, jakmile epidemie koronaviru pomine. O tom všem vás budeme zavčas informovat. 
 
Všechny naše členy prosíme, aby si i v této těžké době zachovali chladnou hlavu a nepropadali panice či 
beznaději, které bohužel rozdmýchávají mnohá naše média, místo aby nám dodávala sílu a naději. Přeji všem 
pevné zdraví a důvěru, že se zas vše v dobré obrátí. Je třeba jen vytrvat. 

poznámku na poslední chvíli vložil Josef Boldiš 
 

Informace z kanceláře 
 
Vážení členové SPMP, přátelé, kamarádi.   
Připomínám, že letní pobyt a tábor je třeba uhradit nejpozději do 29.  května.  
Úplně poslední termín pro dodání lékařské zprávy a dotazníku pro tábor je konec dubna. Kdo uvedené 
dokumenty nedodá do tohoto data, bude vyřazen ze seznamu účastníků. Pokud budete mít s  lékařskou 
zprávou problémy, dejte nám to prosím vědět, budeme to řešit.   
Během prázdnin úřadujeme jen v úterý. Od 19.6. do 3.7. máme dovolenou - neúřadujeme. V době tábora, což 
jest od 8. 8. do 22. 8. důrazně doporučujeme si návštěvu u nás domluvit. 
Nakonec náš evrgrín – stále nemají všichni zaplacené členské příspěvky. Polepšete se prosím! 

Děkuji, Kučerová 
  

 
Připravujeme  

 
 
Co jsme připravili na duben - září 

 
ZRUŠENO    – koronavirus !!!   19. března, čtvrtek  Diskotéka  na  Musilce 

ODLOŽENO – koronavirus !!!   3. dubna, pátek   Výroční členská schůze SPMP Brno  
 
Až pomine pandemie koronaviru a vše se vrátí k normálu, tak tyto akce znovu naplánujeme. 
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24. dubna, pátek  12. ročník turnaje v kuželkách 

Tradiční turnaj se bude jako vždy konat v kuželně Sokola v Husovicích. Soutěžit bude tentokrát 12 pětičlenných 
družstev z Brna i z okolí. Věříme, že přijedou i naši tradiční rivalové, které jsme již samozřejmě pozvali. Sraz je 
v 8 hodin dopoledne, házet se začne v 9 hodin a předpokládáme, že to vše zvládneme tak, abychom skončili 
někdy kolem třetí odpoledne. Do našich družstev budou hráče kvalifikovat „tety“, co vedou pondělní koulení, 
protože ty mají nejlepší přehled o tom, jak kdo hází. Turnaje se bohužel opět mohou účastnit jen hráči, trenéři, 
asistenti a organizátoři. I tak budeme mít co dělat, abychom se tam všichni vešli. Určitě ale budeme všem našim 
borcům držet palce, aby jim kuželky padaly. 
A nejlepší zpráva nakonec:  

Turnaj se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. 
 
Doufejme, že ten nebudeme muset odvolat.  
 
26. dubna, neděle  Princezna zakletá v čase - Lucerna 

V kině Lucerna nám v 10 hodin promítnou českou pohádku. Princeznu Ellenu od narození provází příslib 
mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých 
narozenin, ... 
Vstupné je jako vždy 30 korun pro členy a 40 pro nečleny. Budeme rádi, když sebou vezmete rodinné 
příslušníky, kamarády, známé. 
Prosíme, abyste přišli do kina včas 9:30 – 9:45 a nerušili pozdním příchodem zážitek kamarádům.  

5. června, pátek  Noc snů v ZOO Brno  

Spočítali jsme si, že se námi oblíbená Noc snů bude letos konat v uvedeném 
termínu. Počítáme, že nám ze ZOO Brno včas pošlou pozvánku. Věřím, že i vy 
se na Noc snů těšíte a proto se prosím přihlašujte i na tuto akci. Pro všechny 
přihlášené se jako vždy vynasnažíme zajistit vstupenky. 
 
8. července, středa  Den na Ekofarmě pro SPMP Brno 

uspořádá Veselá biofarma ve Velkých Hostěrádkách.  
Po úvodní videopresentaci se biofarma představí na několika stanovištích:  
Ornitologie – za použití sítě se odchytne ptáček, kterého si pak prohlédneme zblízka. 
Dozvíme se mnohé o ptačích budkách a jejich vyvěšování a uslyšíme ukázky ptačího zpěvu. 
Byliny – z nasušených bylinek si můžeme vytvořit vlastní čaj a odnést si ho domů. 
Třídění odpadu – do příslušných nádob si vyzkoušíme vlastníma rukama a také se dozvíme mnohé o recyklaci. 
Bude i malé občerstvení z biosurovin pěstovaných převážně na biofarmě a nakonec každý dostane i malý dárek. 
Zúčastnit se může maximálně 15 lidí - doprava svépomocí. Příspěvek, který si každý účastník hradí sám, bude 
70 Kč. 
 
 

Vycházky Lidušky, Pepy a Milana  
 
 
4. duben - Alexandrovka 
Pojedeme vlakem do zastávky Babice. Odtud vystoupáme až do Babic a odtud po červené, žluté a zelené 
půjdeme až k Alexandrově rozhledně. Odtud po žluté na Jelenec, dál po modré kolem jeskyně nad Švýcárnou, 
dál po zelené do Adamova. Zpět se vrátíme opět vlakem, ale odjíždět budeme tentokráte ze stanice Adamov 
zastávka. 
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Středně náročná asi 11 km dlouhá cesta.  
Sraz v 9:30 hodin u hl. nádraží. Vlak odjíždí v 10:00 (nebude-li změna). Plné jízdné asi 20 Kč, držitel ZTP/P 
platí 5 Kč, průvodce zdarma. Zpátky vlaky odjíždí v 14:37 a dál po hodině. Zpáteční jízdné je 27/6 Kč. 
 
23. květen – Doubravník - Tišnov 
Pojedeme vlakem do zastávky Prudká. Odtud půjdeme po červené až do Tišnova, odkud se vlakem vrátíme 
do Brna. Středně náročná asi 11 km dlouhá cesta.  
Sraz v 8:30 hodin u hl. nádraží. Vlak odjíždí v 8:53 (nebude-li změna). Plné jízdné asi 49 Kč, držitel ZTP/P platí 
12 Kč, průvodce zdarma. Zpátky vlaky odjíždí v 13:30 a dál po hodině, sem tam jede mezi tím i dražší rychlík. 
Ceny - 42(57)/10(14). 
 
13. červen – Od Útěchovských studánek až do Obřan 
Pojedeme od nádraží tramvají a pak autobusem 57 až do zastávky U Buku. Odtud kolem studánek po žluté do 
Bílovic, dále po nové červené značce cestou S.K Neumanna až na smyčku v Obřanech.  
Nenáročná, stále klesající, necelých 10 km dlouhá cesta. Nicméně i zde jsou různé záludnosti. Například 
přechod nad řekou kolem ostrohu po železných schodech.  
Sraz v 10 hodin u hl. nádraží. Přijďte prosím včas, tramvaj jede už v 10:07. 
  
 

Pravidelné aktivity  
 
Kuželky ZRUŠENO – dokud nepomine koronavirus !!! 
 
   

Tělocvik ZRUŠENO – dokud nepomine koronavirus !!!   
. 

 
Taneční ODLOŽENO – dokud nepomine koronavirus !!!  
 
 

Naše další nabídky a informace  
 

Z Brněnské poradny SPMP ČR 
 
I přes komplikovanou situaci způsobenou epidemií koronaviru funguje Brněnská poradna podle normálních 
úředních hodin, jak bylo podrobně popsáno v minulém Zpravodaji. S ohledem na nepřehlednou a stále se měnící 
situaci prosíme, abyste si případnou návštěvu naší poradny vždy domluvili předem telefonicky nebo e-mailem a 
to i v úředních hodinách. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme krásné jaro. 

Jitka Brchaňová, Irena Vlahovičová 
  

 

Malá ohlédnutí  
 
za Zimní olympiádou 
 
Vzpomínka na „29. Zimní hry speciálních olympiád“ 
 
Na tradiční, již 29. zimní hry, které se letos v Horní Malé Úpě konaly 11. 1. – 17. 1. 2020, odjela z Brna početná 
výprava sportovců SK Slunečník, kteří jsou současně členy SPMP Brno. Sportovce - Míšu Bednáře, Marka 
Koudelku, Petra Konečného, Ondru Pachla, Jarka Peřinu, Milana Boldiše, Janu Kučerovou, Anetku 
Nesrovnalovou, Aničku Říhovou a Jarku Válkovou doprovázeli trenéři - Jana Plšková, Renata Říhová, Petr 
Kučera, Josef Boldiš. O techniku se staral Vojta Plšek. Ubytováni jsme byli převážně v Pivovaru Trautenberg, 
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kde jsme se také stravovali. Naši sportovci nás skvěle reprezentovali ve dvou disciplínách – sjezdovém lyžování 
a běžkaření. Sjezdaři závodili ve slalomu a obřím slalomu a nasbírali přim tom 6 medailí. Běžkaři běhali na 
50m, 100m, 500m, 1 km,  3 km a na královské disciplíně - štafetovém běhu. Nasbírali při tom 18 medailí. To 
počítáme nejen zlaté stříbrné a bronzové, ale i ty ostatní, protože na našich hrách medaili vyhrává každý, kdo 
závodí.  
Kromě závodění byl pro nás připraven i další 
program jako lékařské testy našich uší a nohou, 
diskotéky, společná posezení a povídání. Na 
závěr samozřejmě nechybělo slavnostní 
vyhlášení výsledků za účasti Vlastimila 
Harapese a losování účastníků pro celosvětové 
hry, kam byli vylosováni i čtyři borci z našeho 
SK Slunečník.  
Celá akce byla opět výborně zorganizovaná a 
všichni se již těšíme na příští, jubilejní 30. hry. 
 
 
Jak Ondra Pachl bilancoval 29. Zimní olympijské hry 
 
Michal Bednář 3 medaile, Marek Koudelka 3 medaile, Petr Konečný 2 medaile, Jarek Peřina 2 medaile, Milánek 
Boldiš 2 medaile, Jana Kučerová 3 medaile, dále Anetka Nesrovnalová 3 medaile, Jarka Válková 2 medaile, 
Anička Říhová 2 medaile, Ondra Pachl získal 2 medaile.  
Takže jsme získali 4 místa a 24 medailí. 

Ondra Pachl 
Poznámka:  
Těmi 4 místy má zřejmě Ondra na mysli to, že 4 naši sportovci byli vylosováni, aby se zúčastnili světových 
zimních olympijských her. JB 
 
za Zimním pobytem 
 
ZIMA 2020 V SÚKENICKÉ 

Letos se v Súkenické opět sešla bezva parta. Celý týden jsme si po všech stránkách náramně užili. Vyšlo nám 
krásné počasí, a tak všichni tužili tělo dle svých možností – na lyžích, snowboardech, sáňkách a jiných 

sjíždědlech nebo jen tak pěšky na túrách po okolí. Zdatnější se rozjížděli ke zdolávání větších sjezdovek Bílé a 
na Pustevnách, někteří také vyrazili relaxovat do wellnes ve Velkých Karlovicích. Úžasným zážitkem bylo 
pozorování hvězd při večerních procházkách. Ani jsme netušili kolik jich je a jak jsou blízko. Třeba až k nim 
doletěl balonek štěstí, který jsme vypustili spolu s osobním přáním každého z nás. Milým zpestřením pobytu byl 
dvojitý karneval, zařádili si všichni, velcí i malí, mladí i starší. Také večerní posezení při dobrotách, písničkách 
a vědomostních hrách jsme si oblíbili. Na závěr pobytu všichni dostali ocenění v podobě dárkového balíčku, 
diplomu a medaile. Poděkování si zasloužil celý personál za vstřícnost, vydatné jídlo a zajištění dobré pohody. 
Velký dík patří samozřejmě také Petru Kučerovi, bez jehož úsilí by se žádná akce neuskutečnila. Na závěr chci 
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poděkovat všem, že nás mezi sebe velmi mile přijali, našli jsme nové kamarády a těšíme se na příští setkání, 
možná už v létě ve Filipově. 

Jana a Michalka  

  
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  
 

V druhé třetině letošního roku oslavili nebo budou slavit své kulaté padesáté a další narozeniny tyto naše 
kamarádky a kamarádi: 
 
REMEŠ Antonín,   Ing. HEREL Petr,    PTÁČKOVÁ Ludmila,  
GABRIELOVÁ Dana,   VRUBLOVÁ Jana,    SMEKALOVÁ Eva,  
PACHL Ondřej,   RADA Jiří 
 
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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Vážení členové brněnského spolku SPMP a přátelé 
Zákaz se sdružovat nám zrušil konat výroční členskou schůzi v pátek 3. dubna 2020. 

Nový termín výroční členské schůze je v pátek 25. září na Lomené 44 (areál učňovského střediska) ve 

zdejší jídelně. Začátek schůze je v 16. hodin, předpokládaný konec je nejpozději v 18. hodin. Jídelna 

bude otevřena již od 15.30 hodin. 

Prosím dostavte se v hojném počtu a včas. Dozvíte se, jak jsme hospodařili v roce 2019, novinky z našeho 

poradenství, jaké akce nás čekají v letošním roce a začátkem příštího roku, budeme volit delegáty na 

podzimní celorepublikovou konferenci. Bude i malé občerstvení, proto potřebujeme přihlášky do 10 září, 

abychom mohli objednat občerstvení.       

 Petr Kučera 

 

Informace z kanceláře 
 

POZOR! DŮLEŽITÁ INFORMACE NA POSLEDNÍ CHVÍLI:  

Každý účastník tábora si musí s sebou vzít 3 roušky! 

 

Vážení členové SPMP, přátelé, kamarádi.   

Zaznívá opět Andělčin prosebný hlas, aby ti, kteří dosud nezaplatili příspěvky, tak co nejdříve učinili. 

Výše příspěvku je 300,- Kč za rok. 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, Kučerová  
 

Připravujeme  
 

Co jsme připravili na duben září - prosinec 

 

22. září, úterý   12. ročník turnaje v kuželkách 

Turnaj se měl konat v pátek 24. dubna. Nový termín 12. ročníku turnaje v kuželkách je úterý 22. září 2020. 

Tradiční turnaj se bude jako vždy konat v kuželně Sokola v Husovicích. Soutěžit bude tentokrát 12 

pětičlenných družstev z Brna i z okolí. Věříme, že přijedou i naši tradiční rivalové, které jsme již samozřejmě 

pozvali. Sraz je v 8 hodin dopoledne, házet se začne v 9 hodin a předpokládáme, že to vše zvládneme tak, 

abychom skončili někdy kolem třetí odpoledne. Do našich družstev budou hráče kvalifikovat „tety“, které 

vedou pondělní koulení, protože ty mají nejlepší přehled o tom, jak kdo hází. Turnaje se bohužel opět mohou 

účastnit jen hráči, trenéři, asistenti a organizátoři. I tak budeme mít co dělat, abychom se tam všichni vešli. 

Určitě ale budeme všem našim borcům držet palce, aby jim kuželky padaly. A nejlepší zpráva nakonec:  

Turnaj se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. 

              Petr Kučera 
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Vážení milovníci kina. 

Na konec letošního roku jsme pro Vás v kině Lucerna připravili dvě filmová představení. Doufáme, že 

tentokrát si je opravdu užijete. 

 

V neděli 4. 10. 2020   v 10:00 hodin českou komedii 3Bobule 

Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli 

vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky 

v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. 

Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně 

hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že 

svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za 

dobu, co se neviděli. Honza s Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci 

krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla 

a předsudky okolí, které nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav 

Postránecký)…         www.fdb.cz - Bioscop 

 

V neděli 22. 11. 2020  v 10:00 hodin českou fantasy pohádku Princezna zakletá v čase 

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se 

má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední 

sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba 

naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila 

své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy 

postavit.        www.fdb.cz - Bohemia Motion Pictures 

 

Vstupné je pro členy SPMP 30 Kč, pro nečleny 40 Kč. 

Přijďte včas, abyste pozdním příchodem nerušili ostatní. 

Petr Kučera 

  

Vážení příznivci diskoték. 

Protože na jaře diskotéka odpadla, připravili jsme na podzim pro vás dvě. 

 

První je  v pátek 9. října 2020  

Druhá bude  ve čtvrtek 5. listopadu 2020 

 

Na Musilce si při muzice můžete zatancovat a pobavit se co hrdlo, nohy a kapsa ráčí.  

Vstupné je 50,-Kč. Platit se bude jako obvykle, nejpozději při vstupu do sálu.  

Začínáme v 15 hodin a končit budeme v 18 hodin. Vezměte si sebou dobrou náladu a hlavně si vezměte 

pohodlné boty, které nedělají na podlaze čmouhy.   

 

 
17. října, sobota   Společenské odpoledne 2020 

Bude se konat v Hodoníně v sále restaurace Marina. Začátek je ve 14. hodin, sál bude otevřen od 13. hodin. 

Předpokládaný konec je v 18. hodin.  

Vstupné je 150 Kč.  Cena obědu je 200 Kč. (kuřecí řízek, bramborový salát, pití) 

Autobus bude přistaven v 11.45 u Bohémky. Cena jízdného je 200 Kč při plně obsazeným autobusu. 

Pokud nebude autobus plně obsazen, budeme v autobusu vybírat doplatek. 

Přihlášky emailem nebo písemně do 10. září a musí obsahovat počet osob a počet obědů. 

Zaplaceno musí být do konce září. Hotově na sekretariátě, (po dohodě s p. Andělkou Kučerovou na 

kuželkách) nebo převodem na náš účet 2700834144/2010. V poznámce uvést Vaše jméno a co platíte - 

vstupné, obědy a počet osob. 

Těšíme se na hojnou účast. 

                                                                                                                                   Petr Kučera 
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6. prosince, neděle  Mikulášská besídka - poslední akce roku 2020 

V neděli 6. 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 nedobré a neposlušné si určitě přijde čert. 

Začátek je ve 14. hodin, konec kolem 18. hodiny. Vstupné je 50 Kč. 

Žádám všechny rodiče, kteří mohou sehnat sponzorsky nějaké ovoce nebo cukrovinky, aby se ozvali, 

nebo nám dali kontakt na koho se obrátit. Děkujeme. 
                                                                                                               Za výbor      Petr Kučera 

 

 
 

Sobotní vycházky s Radkem, Jitkou a Kubíkem  
 

 

12. září    Přes Velkou Babu 

Sejdeme se v 10.00 na hlavním nádraží, tramvají dojedeme do Řečkovic . Vystoupáme na Velkou Babu po 

zelené, překlopíme a po modré, s odklonem v závěru naší cesty, přijdeme na tramvaj u ZOO.  

Středně náročná, prvotní výstup, 9 km cesta. 

3. října    Z Čertovy rokle na Ostrou horku k Zamilovanému hájku 

Sraz na nádraží v 10.00, přejedeme na Lesnou, přejdeme Čertovou roklí, napojíme se na červenou 

a vystoupáme k rozhledně s prvním zeměměřickým bodem v okolí Brna. Projdeme Soběšicemi u střeleckého 

areálu a po žluté sestoupíme přes Zamilovaný hájek na tramvaj u nádraží v Králově Poli.  

Středně náročná 9 km cesta s výhledem na Brno. 

7. listopadu    Údolím Ponávky do Jehnic a přes Mokrou Horu  
Sejdeme se na nádraží v 10.00, přejedeme do Řečkovic a proti proudu Ponávky okolo rybníků dorazíme 

k bývalé vlakové zastávce Jehnice. Od bývalého lyžařského skokanského můstku si projdeme cestu, co 

chodili na vlak lidé z Jehnic. Po modré údolím dojdeme do Mokré Hory a na konečnou tramvaje číslo 1.  

Cesta 9 km, stoupání cca jeden km do Jehnic. 

12. prosince    Předvánoční výšlap za Královým Polem 
Sraz na nádraží v 10.00. Přejedeme tramvají a dle počasí projdeme Medlánecký kopec a cestou po modré 

značce obhlídneme zimní Brno, letiště na zastávku Kamenolom.  

Šest kilometrů  - bude letos sníh ?? 

 
 

Pravidelné aktivity  
 

 

Kuželky V kuželně sokola Husovice začneme hrát již v pondělí 7. září. První skupina začíná v 14:30, 

druhá v 15:30 hod. Cena za pololetí je 600 Kč. Ti co platili první pololetí, mají podzimní 

pokračování zdarma. Jednotlivé vstupné je 35 Kč. Předpokládaný konec je 14. prosince. 

Těšíme se na hojnou účast. 

 
   

Tělocvik Cvičíme ve škole na Sekaninova 1. Začneme ve středu 16. září.  Dívky a hoši cvičí společně 

od 15:30 hodin. Na závěr se hraje florbal nebo jiná hra. Předpokládaný konec je 9. prosince. 

Cvičení je vždy závislé na tom, jestli budeme mít cvičitele. Proto Vás žádám, jestli víte, kdo by 

nám mohl cvičení vést a bylo na něho spolehnutí, tak nám dejte vědět. 
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Taneční Taneční, které jsme nedokončili, budou pokračovat:  

V pátek  4.9.   11.9.  18. 9.  závěrečná bude 2.10. 

Taneční DANZA CENTRUM na Tř. Gen. Píky 4 v Černých Polích.  

Tančí se od 16:30 do 18:00 hod.   

Přesný konec a průběh závisí na p. Jančovi, který nám taneční opět povede. 

 

 
 

Naše další nabídky a informace  

 

 

Víkendový pobyt 

Brněnský spolek pořádá školící víkendový pobyt na Vysočině ve Třech Studních v Hotelu Pavla od pátku 

23.10 do neděle 25. 10. 2020. Začínáme večeří v 18. hodin a končíme v neděli po obědě.  Cena pobytu je 

1300 Kč na osobu. Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi. Zatím nevíme, jestli budeme mít na tento pobyt 

nějakou dotaci, proto budeme vybírat celou cenu a podle výše dotace budeme vracet.  

Pobytu by se měli zúčastnit i zaměstnankyně našeho poradenství. Můžete si pro ně připravit otázky, nebo jim 

je předem zavolat, nejlépe však poslat emailem, aby se mohly na ně připravit.  

Přihlášky písemně nebo emailem nejpozději do 10. 9. 2020. Pobyt musí být uhrazen nejpozději do konce září. 

Přihláška musí obsahovat. Jméno, adresu, datum narození, číslo Op a číslo ZT, ZTP, ZTP/P. 

                                                                                                                               Petr Kučera 

 

Z Brněnské poradny SPMP ČR 

Máme nové telefonní číslo, jsme tedy dostupné na dvou číslech: 774 477 911 a 774 244 517 nebo emailem 

na jitka.brchanova@spmpcr.cz a irena.vlahovicova@spmpcr.cz. 

Změna otvírací doby poradny - v kanceláři na Lomené nás najdete v tyto dny:  

Po 9 – 15  

Út - po předchozí domluvě  

St 9 – 15  

Čt - po předchozí domluvě  

Pá 9 – 12  

V době dovolených si můžete schůzku domluvit v pracovní dny. Doporučujeme se vždy předem domluvit, 

abychom se mohly připravit a mít už pro Vás třeba některé informace nachystané. Máme pro Vás k dispozici 

nové brožury Jak na dospívání a Co teď a co potom?, které jsou určeny rodičům lidí s postižením. U nás v 

poradně si je můžete zdarma vyzvednout v tištěné podobě. Máte zájem nebo potřebujete poradit? Neváhejte 

nás kontaktovat.  

Přejeme hezké léto!       Jitka Brchaňová, Irena Vlahovičová 

 

Zimní rehabilitační pobyt 2021 

Pro příznivce zimního ozdravného rehabilitačního pobytu oznamuji, že se uskuteční v Beskydech na horském 

hotelu Sůkenická od pátku 22. 1. do pátku 29. 1.2021. 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 je 4000Kč 

+ manipulační poplatek 50Kč. Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi. Vše ostatní si každý účastník hradí 

sám. 

Na hotel se každý účastník dopravuje sám. Přihlášky posílejte nejpozději do 20. 10. 2020 na adresu: Petr 

Kučera, Břetislavova 15, 643 00 Brno, nebo na email: arecukpetr@seznam.cz. Na pozdější přihlášky nebude 

brán zřetel. Majitel hotelu si volné 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. Mnozí 

máte nové průkazky a nové OP proto od všech. Pokud přihláška nebude mít všechny náležitosti je 

neplatná. 

mailto:jitka.brchanova@spmpcr.cz
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Pobyt musíte uhradit převodem až v roce 2021 a to nejpozději do 18. 1.  V hotovosti můžete uhradit už 

v prosinci na mikulášské besídce. 

Pokud se někdo pobytu nezúčastní, bude muset zaplatit stornovací poplatek, obdobně jako u cestovních 

kanceláří. 

Od 1. 5. 2020 je na hotelu nový vedoucí, paní Nýtrová odešla do důchodu. Musíme doufat, že bude vše jak 

doposud. 

                                                                                                                    Petr Kučera 

 

Máte problémy s dopravou na naše akce? 

Připomínáme, že můžete využít nabídky firmy HelpnuTi, která provozuje taxislužbu i pro vozíčkáře. 

Poskytuje slevy pro majitele průkazek ZTP a ZTP/P. Více informací na tel. 777 561 656 nebo 

na www.helpnuti.cz.  

Obdobně, také za zajímavé ceny, poskytuje i pro držitele průkazky ZTP a ZTP/P Dopravní podnik města Brna 

službu SENIORBUS. Podrobné informace na tel. 731 518 348 nebo na www.dpmb.cz/cs/senior-bus. 

Obě služby mají hodně zájemců, objednávejte proto raději v dostatečném předstihu. 

  

 

Malá ohlédnutí  
 

Zhodnocení letního ozdravného rehabilitačního pobytu osob s mentálním a kombinovaným postižením 

v doprovodu rodičů v hotelu Filipov od 19. 6. do 3. 7. 2020. 

Pobytu se zúčastnilo 47 osob (19 rodin).  Z toho 17 účastníků bylo na 14 dnů /7 rodin/, 30 účastníků /12 

rodin/ bylo na 7dnů.  Dotovaných účastníků na 14 dnů bylo 15 a na 7 dnů bylo 21 účastníků.  Hlavní náplní 

pobytu bylo utužení zdraví pobytem na zdravém horském vzduchu, začlenění postižených osob do kolektivu 

a společnosti, navázání nových přátelství. 

Letošní pobyt nám počasí příliš nepřálo. Uskutečnili jsme jen 4 delší túry, výstup na Velkou Javořinu, 

naučnou stezku Oskerušová, navštívili salaš Travičná, Orchiedova stezka, naučná stezka Lopeník, větrný 

mlýn Kuželov a poutní místo Blatnice pod Svatým Antonínkem. 

Velmi zdařilá byla návštěva Strážnice, kde jsme si prohlídli 

Skanzen a jeli lodí po Baťově kanálu. 

 Všem se líbila návštěva Vizovic. Zde jsme navštívili výrobnu a 

cukrárnu belgické čokolády. Velmi zajímavá byla také prohlídka 

vizovické likérky Rudolf Jelínek. 

Všichni účastníci dle svých možností využívali vnitřní bazén, 

který je v hotelu. 

Večery jsme trávili vycházkami kolem hotelu, večer děti soutěžily 

a hráli jsme 

společenské 

hry.Ve velké 

oblibě bylo 

zpívání při 

harmonice.  

Rodiče si 

vyměňovali 

zkušenosti s 

výchovou 

svých postižených ratolestí a také zjistili, že nejsou sami v této těžké životní situaci. Navázala se nová 

přátelství jak mezi dětmi, tak také mezi rodiči. 

Ubytování bylo na dobré úrovni, strava byla kvalitní a v dostatečném množství.  

Pobyt se uskutečnil za přispění:  Ministerstva zdravotnictví ČR a MM Brna odboru zdraví. 

                                                                                                                        

                    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  

 

V druhé třetině letošního roku oslavili nebo budou slavit své kulaté padesáté a další narozeniny tyto naše 

kamarádky a kamarádi: 

 

REMEŠ Antonín,   Ing. HEREL Petr,    PTÁČKOVÁ Ludmila,  

GABRIELOVÁ Dana,   VRUBLOVÁ Jana,    SMEKALOVÁ Eva,  

PACHL Ondřej,   RADA Jiří 

 

Protože všichni asi minulé číslo Zpravodaje nedostali, uvádíme 2. třetinu roku i v tomto Zpravodaji. 

V třetí a poslední třetině letošního roku oslavili nebo budou slavit své kulaté padesáté a další narozeniny tyto 

naše kamarádky a kamarádi: 

 

BLATNÁ Danuše,   ŠEBKOVÁ Julie,    KREUZEROVÁ Jaroslava,  

PÁRAL Karel,    MATOUŠKOVÁ Naďa,   OPLUŠTIL Stanislav,  

VRZALOVÁ Hana,   MALICHOVÁ Irena,   SLÁDKOVÁ Renata 

 

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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