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Vážení členové a přátelé
átelé SPMP ČR
Č pobočného spolku Brno,
Dostává se Vám do rukou poslední zpravodaj v letošním roce. Snažili jsme se do něj
n dát veškeré informace
o akcích, které chceme do konce roku uspořádat.
uspo
Výroční schůze, která bude 30. září,
ří,
í, je volební a bude se zde rozhodovat o tom, kdo sdružení povede a jakým
směrem
rem se bude ubírat. Proto žádáme o co největší
nejv
účast členů.. Podrobné informace jsou v informacích
o aktivitách.
Dosud nemáme pro některé
které aktivity všechny potřebné
pot ebné informace. Pro plavání, cvičení, kuželky a taneční
tane se je
dozvíme až začátkem září.
í. Plavání bude, jen když budou mít ve škole volnou kapacitu. Cvičení
Cvi
závisí na
rozvrhu ve škole. Kuželky zase na tom, zda už bude na Štolcově hotovo přestěhování
hování drah z Husovic. Taneční
se budou odvíjet od toho, zda bude sál, ve kterém bychom mohli tančit.
tan
K ostatním aktivitám už veškeré
informace máme.
Veškeré změny
ny budeme ihned dávat na webové stránky SPMP Brno. Kdo nemá internet, musí
mu si v úřední dny
zavolat do kanceláře na tel: 545 581 458, zda se aktivita bude konat.
Žádáme Vás o včasné přihlášení
ihlášení na veškeré aktivity. Aktivity, o které bude malý zájem, budeme rušit.
Petr Kučera,
Kuč
předseda spolku
Informace z kanceláře
Blíží se konec roku a jako každoročně
čně zjišťujeme,
zjiš
že je stále hodně těch, kteříí dosud nezaplatili své členské
příspěvky. Uvědomte
domte si prosím, že na vašich příspěvcích
p
vcích závisí chod našeho sekretariátu. Pokud nebude
fungovat sekretariát, nebude mít kdo organizovat všechny
všechny aktivity SPMP Brno a chod sdružení se zastaví.
Apelujeme na Vás proto, abyste si zkontrolovali, zda jste své členské
lenské povinnosti již učinili
u
zadost a pokud
ne, napravte to prosím co nejdříve.
íve. V případě nejasností neváhejte kontaktovat v úředních hodinách náš
sekretariát a to buď písemně nebo telefonicky či osobně.
Děkuji,
ěkuji, Kučerová

Připravujeme
Co jsme připravili na září - prosinec
23. září, pátek
Diskotéka na Musilce
Na Musilce si přii muzice vyzkoušíte, co jste se naučili
nau
v tanečních,
ních, za doprovodu muziky pana Hrušky s jeho
zpěvačkou. Vstupné bude 50,- Kč.
č. Platit se bude jak obvykle, nejpozději
nejpozd přii vstupu do sálu. Začneme
Za
v 15
a skončíme v 18 hodin. Stejně jako do tanečních
tane
si vezměte
te pohodlné boty, které nedělají
ned
na podlaze
čmouhy.
30. září, pátek
Výro
Výroční
členská schůze
Schůze se koná v jídelně učilištěě na Lomené (kde je i naše kancelář).
kancelá ). Schůze
Schů začne v 15:30 hodin
a předpokládaný konec je nejpozději
ěji v 18 hodin.
www.spmp-brno.cz
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Protože končí mandát současného výboru našeho Brněnského pobočného spolku, budeme především muset
zvolit nový výbor a aby měl ten příští výbor dostatečně silný mandát, je žádoucí, aby ho zvolilo co nejvíce
členů naší pobočky. Je proto velice moc důležité aby vás přišlo co nejvíce.
Školení Pavla
21. – 23. října
Vážení zájemci o školení.
I v letošním roce pro Vás připravujeme školení v Hotelu Pavla ve Třech studních.
Termín školení je 21. 10 až 23. 10. 2022. Začínali bychom v pátek večeří a končili v neděli po obědě.
Cena za ubytování a stravování za celé školení je 2000,- Kč.
Pokud máte nějaké dotazy: z legislativy, chráněné bydlení, právní, dědické, pozůstalostní, nebo jiné
problémy, které potřebujete vyřešit, kontaktujte pracovnice naší poradny:
Jitka Brchaňová tel: 774 477 911, nebo Irena Vlahovičová tel: 774 244 517,
nejpozději do 10 září, čím dříve, tím lépe. Aby se mohly na Vaše dotazy připravit.
O dotaci máme zažádáno, jednu jsme už dostali, druhou ještě nevíme. Po skončení pobytu se dotace
rozpočítá a dotovaným účastníkům se příspěvek vrátí.
Přihlášky písemně nebo emailem potřebuji nejpozději do 31. 8. 2022. Kdyby byl malý zájem, tak bych musel
školení zrušit a dotaci vrátit.
Děkuji za rychlé přihlášky Petr Kučera
3. listopadu, čtvrtek
Digitárium - Ptačí ostrov
Půjdeme na představení Ptačí ostrov, kde se vydáme do světa fantazie. Potkáme syna Severní hvězdy Aruna,
prostořekého piráta, mudrce Al Hasena, hodnou tetu a přísného strejdu. Budeme pátrat po kouzelném klíči,
poplaveme s lodí plnou bukanýrů, vzneseme se s létajícím strojem a staneme se svědky objevu krásného
drahokamu.
Začátek představení je v 16 hodin. Sejdeme se ale raději dříve, nejpozději v 15:45. Kdo by nevěděl, tak
Digitárium je na hvězdárně na Kraví hoře - konečná tramvaje č. 4.
Exkluzivně máme vstup zdarma.
27. listopadu, neděle
kino Lucerna – Princ Mamánek
V kině Lucerna nám v 10 hodin promítnou filmovou pohádku Poněkud odrostlý princ je velmi upnutý na
svou milující maminku. Všeho se bojí, do ženění se nežene, jen se poflakuje. Král mu připraví překvapení.
Jednoho rána se probudí v lese a má se s drsným rytířem vydat do světa. Čekají ho velká dobrodružství.
Potká mocného čaroděje, zlé čarodějnice, a možná najde i životní lásku. Co na to maminka, a co otec král?
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.
4. prosince, neděle
Mikulášská besídka
Opět se na konci roku sejdeme v Kulturním domě na Musilce v Husovicích při tradiční Mikulášské besídce.
Pokecáme s kamarády, zatancujeme si a případně se občerstvíme v přilehlé restauraci. Bude hudba i tanec
a možná i malé dárečky, pro hodné „dětičky“ přinese Mikuláš s andělem a čertem. Začátek v 14:00, konec
v 18:00. Vstupné 50,- Kč.

Sobotní vycházky s Radkem, Jitkou a Kubíkem
Milí přátelé,
s babím létem odstartujeme další vycházky.
Důležité upozornění hned na začátek: když nebudete mít originál průkaz ZTP a nebo ZTP/P (tedy budete mít
jen kopii), tak zaplatíte plné jízdné!!! České dráhy a nejspíš i ostatní, uznávají jen originální průkazky.
Několik z Vás to již na minulých výletech zaznamenalo – je to citelný rozdíl.

www.spmp-brno.cz
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8. října
Od Jezírka do Mokré Hory
POZOR toto je nové datum vycházky
Sraz na hlavním nádraží v 9.00 hodin
Tramvají, přestup na autobus a pak již z kopečka okolo sadu starých odrůd ovoce, informačních tabulí, eko
střediska Lipka a lesem okolo rybníků do Mokré Hory.
Nenáročná cesta cca 5 km.
5. listopadu
Od hradu Veveří do Veverské Bítýšky
Sraz na hlavním nádraží v, 9.00 hod.
Přejezd tramvají a autobusem k hradu Veveří. Okolo hradu, kaple, klikatící se cestou kolem přehrady
a rybníku dojdeme do Veverské Bítýšky na autobus.
Cesta cca 5 km.
Bude nutný doplatek na autobus k hradu a z Veverské Bitýšky
3. prosince
Z Kohoutovic ke kamenolomu
Sraz na hlavním nádraží v 9.00
Přejedeme k hájence v Kohoutovicích, provedeme kontrolu prasátek a ostatní zvěře v oboře a dojdeme
ke kamenolomu v Komíně (zastávka Komín u kamenolomu).

Pravidelné aktivity
Kuželky
pondělí

POZOR!!! Ne v Husovicích ale v kuželně Sokol Brno IV - Štolcova 8.
První skupina začíná v 14:30 a druhá v 15:30 (alternativně 14:00 a 15:00).
Cena za pololetí je 300 Kč (asi 14x). Jednotlivé vstupné je 35 Kč.
Začátek: asi 12. září

Tělocvik
středa

Cvičit budeme jako vždy ve škole na Sekaninova 1,
Dívky a chlapci cvičí společně. Začátek je v 15:30, cvičí se hodinu. Pokud by se hrála
na závěr nějaká hra (florbal a pod), končilo by se v 17 hodin.
Začátek: asi 3. října

Taneční
pátek

Místo konání není dosud určeno! Čas: Od 16:30 do 18:00 hod.
Začátek: asi 7. října průběh záleží na tanečním mistrovi panu Jančovi
Konec - prodloužená bude asi 6. 5.

Protože se všechny akce stále ještě dojednávají, je třeba se přihlásit do konce srpna.

Naše další nabídky a informace
Z Brněnské poradny SPMP ČR
Už půl roku máme poradnu v centru města. Zabydlely jsme
se a těší nás, že se vám naše nové prostory líbí. Jsme rády,
že se podařil i Den otevřených dveří a děkujeme všem,
kteří se za námi přišli podívat! Kdo to nestihl, nemusí
zoufat. Stačí se s námi domluvit a můžete přijít i jindy.
Poradna SPMP ČR Brno: Kobližná 24, obchodní dům
Centrum, 7. patro
Tel.: 774 477 911 a 774 244 517
E-mail: jitka.brchanova@spmpcr.cz
irena.vlahovicova@spmpcr.cz

www.spmp-brno.cz
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Tradičně se chystáme na podzimní víkend s vámi na Pavle, kde máme na starost školicí část programu.
Prosíme, pošlete nám podněty nebo dotazy na to, co by vás zajímalo! Rády si pro vás cokoliv připravíme.
Ale dává smysl věnovat naši i vaši energii jen tomu, co budete chtít slyšet.
Pokud chcete řešit vaši konkrétní situaci, můžeme se vám věnovat na individuálních schůzkách – buď na
Pavle, nebo kdykoliv jindy v naší poradně.
Těšíme se na setkání a přejeme vám hezké léto!
Jitka Brchaňová a Irena Vlahovičová

Večerní škola – doškolování
Byli jsme domluveni, že ve spolupráci s katedrou speciální pedagogiky Masarykovy univerzity, začneme
v říjnu pořádat jednou týdně aktivitu zaměřenou na obnovování základních znalostí, které se naše děti
ve škole naučili, ale už pozapomněli.
Začátek projektu se ale odsouvá na začátek II. semestru školního roku 2022 – 2023. Jedná se o ty naše děti,
které mají ukončenou školní docházku.
Výuka by se konala na Masarykově univerzitě na Poříčí 31, pravděpodobně v pondělí od 17 hodin do 18, 30
hodin. Vše je dosud v jednání.
Potřebujeme znát Váš zájem, proto neváhejte s přihlášením.
Petr Kučera

XXXVIII. Společenské odpoledne v Hodoníně
V letošním roce se ještě uskuteční Společenské odpoledne v sobotu 15. října v Hodoníně v kulturním domě
v Mikulčicích (Mikulčice 500, 696 19 Mikulčice). Začátek bude ve 14:00, otevřeno bude od 13:00,
předpokládané ukončení v 18:00. Odjezd bude v 12 hodin od Janáčkova divadla (před Bohémou). Odjezd
z Hodonína bude v 18. Předpokládaný příjezd do Brna je mezi 19 až 20.00 hodin.
Cena: Jízdné autobusem 150,- Kč, Vstupné včetně oběda je 200 Kč. Nelze bez oběda.
Pozor!
Dopravu na akci zajistíme, jen pokud se přihlásí dostatek lidí, aby zaplnili autobus. Pokud se vás nepřihlásí
dost, akci zrušíme a pak se bude muset každý zájemce do Hodonína dopravit sám. Proto zvažte svou
přihlášku na tuto akci pečlivě. Neradi bychom ji odvolávali na poslední chvíli.
Přihlášky do 15. září a zaplatit do konce září.
Petr Kučera
Co pro Vás připravujeme na rok 2023

Mnoho z Vás se při odjezdu na tábor dotazuje, jestli nevíme termíny zimního pobytu, letního pobytu a tábora.
Zimní pobyt 2023

Zimní pobyt máme rezervovaný od pátku 27. 1. 2023 do pátku 3. 2. 2023 v Beskydech na hotelu Sůkenická.
Cenu Vám ale nemůžu nyní sdělit, protože nikdo neví, jak se bude situace vyvíjet. Jsem s majitelem
domluven, že na ceně se budeme domlouvat v listopadu a bude záležet, jak moc hotel obsadíme. Proto žádám
zájemce o pobyt, aby se přihlásili písemně do konce listopadu, raději čím dříve, tím lépe. Přihlášky posílejte
emailem nebo písemně.
Letní pobyt 2023

Letní pobyt je rezervovaný v Krkonoších na hotelu Kubát a to od soboty 8. 7. do soboty 20. 7. 2023. Vše
k pobytu je stejné jako u zimního pobytu jen přihlášky potřebuji do konce ledna 2023. Přihlášky posílejte
emailem nebo písemně.
Tábor 2023

Tábor máme rezervovaný od soboty 5. 8. do soboty 19. 8. 2023. Vše ostatní k táboru bude uveřejněno
v příštím zpravodaji. Prosím s přihláškami neváhejte, ať máme představu jak moc zimní a letní pobyt
obsadíme.
Petr Kučera

www.spmp-brno.cz
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Malá ohlédnutí
Společenské odpoledne – Brno 2022
Konečně se nám, po nekonečných kovidových odkladech, podařilo uspořádat naše jubilejní Společenské
odpoledne, kterým jsme završili 50 let naší existence - od založení SPMP Brno
v roce 1971 až dodnes. Když jsme společenské odpoledne připravovali a sledovali
jak se i ostatní akce, a ne jen naše, potýkají s malou účastí, způsobenou nejspíš stále
ještě přetrvávajícími obavami z možnosti nákazy nebo snad tím, že se lidé po
nekonečných karanténách a lokdaunech už odvykli scházet, byla v nás malá dušička.
Když jsme procházeli seznam přihlášených, který nedosahoval ani sta účastníků,
začali jsme se obávat, jestli naše jubilejní setkání neskončí fiaskem.
Nakonec jsme ale byli příjemně překvapeni. V tradičním hotelu Gregor v Modřicích
se nás sešlo 130 a po celou dobu jsme se dokázali bavit tak, jakoby nebylo žádných
hrůz, které nás v poslední době sužují.
Hlavní měrou k tomu přispěl „orchestr“ pana Hrušky s jeho zpěvačkou, který se staral o převážnou část
hudebních zážitků. Celým odpolednem nás slovem provázel pan Aleš Zbořil (jistě ho znáte z AZ kvízu).
Velké vzrušení způsobil pan Helán, který nám přišel zazpívat několik lidových písniček. Spolu s ním pak
zpívaly snad všechny naše „děti“, ba i rodiče se přidali. Od tanečního mistra pana Janče, který už léta
organizuje taneční pro naše postižené, přišli mladí taneční mistři, kteří nás okouzlili několika bravurními
tanečními čísly. K pohodě přispělo též bezchybně fungující občerstvení a
večeře s tradičním řízkem a výborným bramborovým salátem od hotelu
Gregor.
Velký zájem byl i o tombolu ve které snad každý vyhrál alespoň nějakou
maličkost. Velký dík patří všem, kteří kmitali kolem tomboly a všeho
ostatního dění a přispěli tak k hladkému průběhu celého odpoledne. Velký
dík patří též všem sponzorům, kteří společenské odpoledne podpořili a
paní primátorce, která nad ním převzala záštitu.
Byli jsme velmi rádi, že k nám zavítali i přátelé z Hodonínského SPMP,
kteří se stejně jako my potýkají s malým zájmem o všechny akce.
Na závěr společenského odpoledne předal náš předseda pan Petr Kučera „štafetový kolík“ společenských
odpolední paní Jitce Soldánové, předsedkyni Hodonínského SPMP, které bude pořádat své společenské
odpoledne letos na podzim.
Snad nebudu příliš pyšný, když řeknu, že se nám naše 37. společenské odpoledne vydařilo a stalo se tak
důstojným završením oslav 50. výročí existence Brněnského SPMP.
JB
Speciální olympiády – Národní závody v cyklistice Jihlava 2022
Závody se konaly 3. – 5. června v Jihlavě a zúčastnilo se jich 41 sportovců z 10
klubů, včetně našeho Slunečníku. Za nás závodili Jarka Válková, Anička Říhová
a Petr Konečný. Trenérkou jim byla Jana Plšková. Závodilo se formou časovky na
500, 1000, 2000 a 5000 metrů.
První den následovala po registraci příprava kol a seznámení s okolím.
Pak bylo zahájení závodů s nástupem klubů. Hned potom začaly kvalifikační
závody pro všechny kategorie na 1000m. Po ukončení jsme se přesunuli na
Domov mládeže k ubytování. Večer byla porada trenérů. Další dny se už jen
závodilo, a když se nezávodilo, byl buď workshop, nebo opékání špekáčků. Při
závoděním jsme si užili i deště.
Poslední den bylo vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení závodů. Po
slavnostním předání medailí následovalo losování na Světové hry v Berlíně 2023.
Naši sportovci si domů přivezli 4 zlaté medaile a 2 stříbrné. Do Berlína byli za nás vylosování dva sportovci.
www.spmp-brno.cz
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Pod
Poděkování
sponzorům
Za to, že dokážeme naše akce udělat
udě
tak, že jsou cenově dostupné většině
tšině našich členů, vděčíme
institucím a jednotlivcům, kteříí nám na ně
n přispěli. Jsou to především:
•
•
•
•
•

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

Společenská rubrika
Do konce letošního roku oslavili nebo ještě
ješt budou slavit své kulaté (padesáté, šedesáté, sedmdesáté,
osmdesáté, devadesáté) narozeniny tyto naše kamarádky a kamarádi:
ČERNÝ Jaroslav,
ONDRÁČKOVÁ Iva,

SOBOLOVÁ Anna,
BURIAN Jaroslav

MVDr. MAMODEOVÁ Blanka,
PÁLICHOVÁ Renáta

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
m že to být tím, že v našich záznamech nemáme Vaše
správné datum narození. Upozorněte
ěte nás na to prosím.
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Kuč
Lomená 44, 617 00 Brno
Tel.: 545 581 458, Ičo: 64326837

www.spmp-brno.cz

Zodpovídá: Petr Kučera
E-mail: info@spmp-brno.cz
info@spmp
Bankovní spojení: 2700834144/201

