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Vážení členové brněnského
nského spolku SPMP a přátelé.
p
Došel k Vám poslední letošní Zpravodaj.
pravodaj. Pomalu se vše vrací k normálu. Ve Zpravodaji
pravodaji najdete informace ke
všem našim aktivitám pro vaše děti v letošním roce a informace k zimnímu a letnímu pobytu v roce 2022. Včas
se na všechny akce přihlaste v řádném
ádném termínu a splňte
spl te vše, co po Vás žádáme. My si žádné doklady, které po
Vás vyžadujeme, nevymýšlíme. Chtě
htějí je po nás ti, kteří nám dávají dotace.
ace. Proto po zkušenostech z
letošního letního pobytu a z odjezdu na letošní tábor. Ti, kteříí nebudou mít všechny doklady, které
vyžadujeme v pořádku,
ádku, budou posláni domů
dom a akce se nezúčastní!!! Děkuji
kuji za pochopení a věřím,
v
že budete
vše dodržovat a naši práci
áci nám usnadníte. Přeji
P
všem pro zbytek roku hodněě zdraví a pohody.
pohod Těšíme se na
setkávání s Vámi.
Za kolektiv kanceláře
Petr Kučera
Informace z kanceláře
Vážení členové SPMP, přátelé,
átelé, kamarádi.
Zaznívá opět Andělčin
in prosebný hlas, aby ti, kteří dosud nezaplatili příspěvky,
vky, tak co nejdříve
nejd
učinili. Výše
příspěvku je 300,- Kč za rok. Jeden propadá beznaději,
beznad ji, když rok co rok na tomto místě
míst píše stále stejnou prosbu
a už ho nenapadá jak to naformulovat trochu jinak, aby to nebylo pořád
po
stejné. (Pepa
Pepa Boldiš).
Prosíme, abyste při změnách
nách kontaktních informací (bydliště,
(bydlišt telefon, e-mail)
mail) pamatovali i na nás a nahlásili
nám je. Je to ve vašem vlastním zájmu, protože když vás nemůžeme
nem žeme kontaktovat, nemůžeme
nem
vám ani zasílat
Zpravodaje ani jiné aktuální informace.
mace.
Děkuji, Kučerová

Připravujeme
Co jsme připravili na září - prosinec
Letos nebude

12. ročník
čník turnaje v kuželkách

Protože mimobrněnští účastníci
astníci našich turnajů
turnaj se z pochopitelných důvodů nechtějí
necht letos turnaje v kuželkách
zúčastnit, přesouváme turnaj na příští
říští rok,
rok kdy ho uspořádáme v obvyklém dubnovém
ubnovém termínu.
Petr Kučera
Vážení milovníci kina.
Na konec letošního roku jsme pro Vás v kině Lucerna připravili dvě filmová představení.
ředstavení. Věříme, že se vám
budou líbit a že se hodně nasmějete,
jete, protože obě
ob jsou to komedie.
V neděli 3. 10. 2021 v 10:00 hodin
komedie GUMP-PES,KTERÝ NAUČIL
ČIL LIDI ŽÍT
Je to příběh o hledání psího štěstí
stí a také o překážkách
p
a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a
nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě,
ě, která na vás čeká celý den, než
přijdete z práce. I v tom buldokovi,, který se za vámi šine a sotva popadá dech. Dám svoji duši za to, že kdyby
vám někdo na tomhle světě chtěll ublížit, tak pak teprve poznáte, jak silné má váš pes srdce.
www.spmp-brno.cz
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V neděli 7. 11. 2021 v 10:00 hodin
česká komedie DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša a
Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně
zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené
Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně
knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky!
Vstupné je pro členy SPMP 30 Kč, pro nečleny 40 Kč.
Přijďte včas, abyste pozdním příchodem nerušili ostatní.
Petr Kučera

20. listopadu, sobota
Společenské odpoledne 2021
Po roční přestávce, kdy mělo být v Hodoníně, ale kvůli covidu se nekonalo, se bude konat opět u nás v Brně.
Bude k padesátému výročí založení brněnského spolku.
Bude se konat v sobotu 20. 11. 2021 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 Helán s kapelou.
Zatančit nám přijdou závodní taneční páry z taneční školy Danza. Celým odpolednem nás bude provázet pan
Aleš Zbořil. O záštitu nad naší akcí, požádáme Paní primátorku města Brna.
Vstupné je 100 Kč. Cena oběda s pitím je 200 Kč.
Přihlášky posílejte emailem nebo písemně do konce září. Musí obsahovat počet osob a počet obědů.
Zaplaceno musí být do 15. října hotově na sekretariátě, nebo převodem na náš účet 2700834144/2010.
V poznámce pro příjemce musíte uvést, kdo platí a co platíte - vstupné, obědy a počet osob.
Námi nevyužitá místa budou nabídnuta ostatním zařízením v Jihomoravském kraji.
Na hojnou účast se těší výbor.
Petr Kučera
13. října, středa
Diskotéka na Musilce
Pokoušíme se, možná již naposledy, uspořádat diskotéku. Kdysi měly diskotéky velkou návštěvnost, která
v poslední době, a není to jen koronavirem, stále klesá. Nemůžeme pořádat akce, na které bychom soustavně
dopláceli a tak je možné, pokud bude i na této diskotéce malá účast, že to bude diskotéka POSLEDNÍ !!!
POZOR!!! Protože se náš obvyklý sál na Musilce rekonstruuje, koná se diskotéka tentokráte ve Společenském
centru na Lesné – Okružní 21. 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.
5. prosince, neděle
Mikulášská besídka - poslední akce roku 2021
V neděli 5. prosince se sejdeme, POZOR - tentokráte ve Společenském centru na Lesné - Okružní 21, 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.
POZOR!!!
Jistě jste si všimli, že všechny akce obvykle pořádané na Musilce jsou teď někde jinde. Musilka se opravuje, tak
proto. Ty akce se teď konají ve Společenském centru Brno-Sever na Lesné – Okružní 21.
Vystupuje se na zastávce Halasovo náměstí. Jezdí tam autobusy 44, 84, 81. Jezdila by tam i tramvaj č. 9 kdyby
jezdila. Teď tam místo ní jezdí náhradní doprava x9.
Za výbor
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Vycházky s Radkem, Jitkou a Kubíkem
9. října
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 14:39 a dál asi po hodině. Zpáteční jízdné je 27 / 6 Kč.
6. listopadu
Podkomorskými lesy z Veverské Bítýšky
Kratší výstup z Veverské Bítýšky. Pak již půjdeme mezi lesy až k nové lávkové cestě začínající u mostu pod
hradem Veveří. Tady projdeme novou lávkovou dřevěnou cestu nad břehem přehrady a budeme pokračovat do
zastávky Bystrc ZOO.
Středně náročná cesta cca 12km.
Sraz na hlavním nádraží v 9:00. Přejezd do Bystrce a přestup na autobus 303 do Veverské Bítýšky.
Nutno dokoupit přepravu do příměstského autobusu na cestu do Veverské Bítýšky.
11. 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, a pak na zastávku Kamenolom.
Šest kilometrů - bude letos sníh??

Pravidelné aktivity
Kuželky

V kuželně sokola Husovice začneme hrát již v pondělí 13. září. První skupina začíná v 14:30,
druhá v 15:30 hod. Cena za kuželky do konce roku je 350 Kč. Jednotlivé vstupné je 35 Kč.
Předpokládaný konec je 13. prosince. Těšíme se na hojnou účast.

Tělocvik

Cvičíme ve škole na Sekaninova 1. Začneme ve středu 15. září. Dívky a hoši cvičí společně od
15:30 hodin. Na závěr se hraje florbal nebo jiná hra. Předpokládaný konec je 8. 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.

Taneční

Taneční budou zahájeny v pátek 1. října.
Taneční škola DANZA CENTRUM na Tř. Gen. Píky 4 v Černých Polích.
Tančí se od 16:30 do 18:00 hod.
Cena: 600 Kč
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 15.10
do neděle 17. 10. 2021. Začínáme večeří v 18. hodin a končíme v neděli po obědě. Cena pobytu je 1400 Kč na
osobu. Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi. Zatím nevíme, jestli budeme mít na tento pobyt nějakou dotaci,
www.spmp-brno.cz
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proto budeme vybírat celou cenu a podle dotace budeme vracet. Pobytu by se měli zúčastnit i pracovnice našeho
poradenství. Můžete si pro ně připravit otázky, nebo jim je předem zavolat, nebo poslat emailem, aby se na ně
mohly připravit.
Přihlášky písemně nebo emailem nejpozději do 15. 9. 2021. Uhrazen musí být nejpozději do konce září.
Přihláška musí obsahovat. Jméno, adresu, datum narození, číslo Op a číslo TP, ZTP, ZTP/P.
Víkendové dny se nepočítají do dotovaných 21 pobytových dnů.
Petr Kučera
Zimní rehabilitační pobyt 2022
Pro příznivce zimního ozdravného rehabilitačního pobytu oznamuji, že se uskuteční v Beskydech na horském
hotelu Sůkenická od pátku 22. 1. do pátku 28. 1. 2022. 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 4200 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. 2021. na adresu: Petr
Kučera, Břetislavova 15, 643 00 Brno, nebo na email: arecukpetr@seznam.cz Na pozdější přihlášky nebude
brán zřetel. Majitel hotelu si námi 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. Mnozí máte nová
čísla průkazek ZTP, ZTP/P a čísla občanek, proto je chci pro jistotu od všech znovu. Pokud přihláška
nebude mít všechny náležitosti je neplatná. Zda a jaké bude potřeba potvrzení na COVID, to ukáže čas.
Včas dám přihlášeným vědět.
Pobyt musíte uhradit převodem až v roce 2022 a to nejpozději do 18. 1. V hotovosti můžete pobyt 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 Nytrová odešla do důchodu. Musíme doufat, že vše zůstane jak
doposud.
Petr Kučera
Letní pobyt 2022 Borovany – opakování z minulého Zpravodaje a DOPLNĚNÍ
Vážení příznivci letního ozdravného rehabilitačního pobytu s doprovodem rodičů.
Na rok 2022 připravujeme pobyt v Jižních Čechách v Borovanech. Rodinný hotel ALF je situovaný přímo na
náměstí vedle borovanského kláštera. Do Českých Budějovic je to 20 km a 18 km od lázeňského města Třeboň.
Pobyt se uskuteční od pátku 24. 6. do pátku 8. 7. 2022. Cena pobytu je za 14 dnů 9 500 Kč. Zahrnuje
ubytování, polopenzi, vstup na koupaliště, parkování aut a úschovnu kol. Poplatek magistrátu si platí každá
rodina sama. Ubytování je ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. V hotelu je výtah.
Výše uvedené informace jste s předstihem dostali již v minulém čísle Zpravodaje kvůli návštěvě divadla s
otočným hledištěm. Tu zde již neuvádíme, protože nyní se můžete už přihlásit jen na pobyt bez návštěvy divadla
s otočným hledištěm. Nově se ale můžete ještě přihlásit na:
1. Prohlídku Českého Krumlova „Vyhlídková plavba centrem Krumlova na voru“. Cena je 390 Kč za osobu.
Pokud objednám hromadně lístky, budeme mít slevu.
2. Prohlídku Grafitového Dolu Český Krumlov. Cena je 160 Kč (senioři 100 Kč). I zde budeme mít při
hromadné objednávce lístků slevu.
Na pobyt i prohlídky se můžete přihlásit do konce listopadu 2021!!!
Přihláška musí obsahovat jméno, adresu, datum narození, číslo OP, číslo ZTP/P, ZTP, TP, telefon, a emailovou
adresu. Ti, kdo jsou již do Borovan přihlášení, se hlásí jen na Vyhlídkovou plavbu nebo na Grafitový důl.
Pokud by chtěl někdo další informace, může mi zavolat na telefon 605 701 786. Pokud budu vědět, rád vaše
otázky zodpovím.
Tábor 2022 se bude konat 6. – 20. 8. 2022 - podrobněji až v prvním Zpravodaji příštího roku
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Malá ohlédnutí
Letní ozdravný rehabilitační pobyt osob s mentálním a kombinovaným postižením v doprovodu rodičů
v penzionu U Martina od 24. 7. do 7. 8. 2021.
Pobytu se zúčastnilo 61 osob (23 rodin). Z toho I. týden 39 účastníků (14 rodin), dotovaných osob bylo 24. II.
týden 39 účastníků (14 rodin), dotovaných osob 30. 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 přálo. Jen pět rodin bylo na celých 14 dnů a tak se ty rodiny, které přijely až na druhý
týden, musely při výletech rozhodovat, zda jet na výlet s ostatními, nebo si sami zajet na místa, která ostatní již
navštívili v týdnu prvním.
Velmi zdařilá byla návštěva zámku Nové Hrady s jeho nádhernými zahradami a památkami a také poutního
kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, který je chráněnou památkou UNESCO.
Všem se líbila návštěva závodu KÄSTLE na výrobu lyží v Novém Městě na Moravě. Bylo velmi zajímavé
podívat se, jak se vyrábí jak běžecké tak i sjezdové lyže. Nejen rodiče, ale i naše děti byly velmi zvídavé.
Někteří také navštívili modelové království ve Žďáře nad Sázavou, kde mohli sledovat provoz na miniaturní
železniční trati Žďár nad Sázavou – Brno.
Všichni účastníci, dle svých možností, také využívali vnitřní bazén, který je v penzionu U Martina.
Večery jsme trávili vycházkami kolem penzionu, večer děti soutěžily a rodiče hráli společenské hry a všichni se
dobře bavili. Ve velké oblibě bylo zpívání při kytaře a harmonice.
Rodiče si vyměňovali zkušenosti s výchovou svých postižených ratolestí a při tom také zjišťovali, že nejsou v
této těžké životní situaci sami. Navázala se nová přátelství jak mezi dětmi, tak také mezi rodiči
Pobyt se uskutečnil za přispění: Ministerstva zdravotnictví ČR, Odboru zdraví Magistrátu města Brna a
materiálové podpory v podobě cukrovinek od Kauflandu.
Petr Kučera
Metodka konečně zdolána
Když jsme byli posledně na pobytu v penzionu U Martina, pokusili jsme se projít naučnou stezku Metodka,
která je nedaleko od penzionu, mezi obcemi Koníkov a Odranec. Tehdy nám štěstí nepřálo, protože jen jsme
vyšli, dalo se do deště a tak místo výstupu k vrcholu Metodka jsme po asfaltu pelášili k autům. Letos jsme se
vydali na Metodku znovu, po posledních zkušenostech raději sami. Počasí se nad námi naštěstí smilovalo a tak
nám přes načechrané obláčky i sluníčko svítilo. I když jsme neočekávali nic světoborného, byli jsme po
vystoupení na vrchol Metodky příjemně překvapeni krásným
prostředím, kde nechyběl ani přístřešek a stůl s lavičkou. V přístřešku
byla i vrcholová kniha Brněnské výškovnice, do které jsme se
samozřejmě za všechny
zapsali. U vrcholu stojí
památník zbudovaný na
počest těch, kteří zde za
2. světové války padli.
Jak sovětů, tak partyzánů
ze skupin Dr. Miroslav Tyrš a Jermak. Nejkrásnější ale byly
nádherné rozhledy přes horskou louku k dalekým obzorům. Krásné
bylo i ticho a klid, které nás obklopovaly, protože jsme na vrcholu Metodky ten den byli, podle zápisů, teprve
druzí návštěvníci. Vřele všem doporučujeme se při příštím pobytu v penzionu U Martina na vrchol Metodky
vyšplhat.
Boldišovi
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Pod
Poděkování
sponzorům
Za to, že dokážeme naše akce udělat
ělat tak, že jsou cenově
cenov dostupné většině našich členů, vděčíme institucím
a jednotlivcům, kteří nám na ně přisp
řispěli. Jsou to především:
•
•
•
•
•

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

Společenská rubrika
V třetí a poslední třetině letošního roku oslavili nebo budou slavit své kulaté padesáté a další kulaté narozeniny
tyto naše kamarádky a kamarádi:
GRULICH Josef,
MGR. HOLÍK Radovan

ING. PALEČEK
PALE
Michael,

ING. STRAKA Petr,
Petr

Všem blahopřejeme
ejeme k jejich krásnému jubileu a přejeme
p
do dalších let hodně zdraví a pohody na duši.
Dodatečně blahopřejeme
ejeme ke krásným narozeninám panu Janu BLATNÉMU, který toho pro naše sdružení tolik
udělal
Pokud slavíte kulatiny a své jméno zde nevidíte, může
že to být tím, že v našich záznamech nemáme Vaše správné
datum narození. Upozorněte
te nás na to prosím.
Máme pro Vás i smutné zprávy.
8. ledna nás opustil náš dlouholetý kamarád pan Tomáš Gabriel a
22. února odešla navždy kamarádka slečna
sleč Radka Zelinková.
Opustila nás dlouholetá členka brněnského
ěnského sdružení paní Anna Němcová.
N
Zemřela
řela 29. 7. 2021 v nedožitých 84
letech. Děkujeme
kujeme jí za odvedenou práci pro naše sdružení.
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