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Vážení členové a přátelé SPMP ČR pobočného
pobo
spolku Brno,
jménem celého výboru Vám přeji
eji do nového roku 2022 hodně
hodn zdraví a štěstí,
ěstí, osobní i pracovní pohodu,
spokojenost a radost Vám i všem Vašim blízkým.
Rok 2021 nezačal pro náš spolek, ale
ani pro stát dobře.
dob
Prakticky do
konce května jsme nemohli konat
žádné akce. Přesto,
P
kromě tanečních,
jsme všechny klíčové akce stihly do
konce října
ř
uskutečnit. Zpřísnění
pořádání akci, které nastalo v
listopadu, nám nedovolilo uspořádat
uspo
Společenské odpoledne k 50. výročí
založení SPMP Brno a mikulášskou
besídku. Společenské odpoledne se
pokusíme uspořádat
uspo
v rozmezí dubna
až května 2022. Kdo byl přihlášený
na mikulášskou besídku, tak si mohl
balíček vyzvednout na Lesné.
Zbytek ovoce jsme dali do Effety.
Děkuji všem členům výboru za
odvedeno práci. Poděkovat musíme
odvedenou
m tábora, hlavní vedoucí, zdravotnicím a vedoucím oddílů za zdárný průběh
pr
tábora.
také všem organizátorům
Hodnotit uplynulý rok musíme kladně. Podařilo se nám zajistit většinu
tšinu aktivit a podpořit
podpo i naše sportovce, kteří
reprezentovali nejen náš spolek ale i Brno. Přáli
P
bychom si, aby všichni donátoři,
ři, zastupitelé města
m
a městských
částí nám zachovali přízeň a podpořili
řili nás i v roce 2022. Pokud se tak stane, zajistíme aktivity minimálně
minimáln na
stejné úrovni jako v předcházejících
edcházejících letech.
Žádám ještě jednou všechny členy,
leny, pokud mají e-mailovou
e mailovou adresu, aby nám ji poskytli. Je to nejrychlejší
způsob,
sob, jak se k Vám mohou informace dostat. Není v našich silách
silách Vám to posílat poštou nebo Vás
obtelefonovávat. Zároveň musíte Váš e-mail
e
sledovat každý den. Pak se nemůže
ůže stát, že přijdete
p
na sraz akce,
voláte nám a teprve zjistíte, že akce byla zrušena.
Velmi důležitá
ležitá v tomto roce bude na podzim výroční
výro
schůze, naa které se bude volit nový výbor. Bude to výbor,
který bude pokračovat
ovat po nás. Byl bych velice nerad, kdyby se nikdo nenašel a my museli v roce 2023 náš
pobočný
ný spolek SPMP Brno rušit. Proto Vás žádám, kdo jste ochotni pro naše děti
děti něco
n
dělat, nemějte strach se
přihlásit a přijít
ijít za námi na Lomenou 44. My Vám budeme určitě
ur
ze začátku
átku pomáhat. Nenecháme Vás v tom
bez nápomoci a informací.
Na závěr bych chtěl popřát
át všem, kteří
kte nám během
hem roku pomáhali s organizací všech aktivit za skvěle
odvedenou práci.
Těším
ím se na setkávání s Vámi na našich dalších společných
spole
akcích.
Za výbor Petr Kučera
Kuč
předseda spolku
Informace z kanceláře
Opět zjišťujeme, že je mnoho těch, kdo dosud nezaplatili své členské příspěvky
vky za minulý, ba dokonce i za
předminulý
edminulý rok. Proto prosíme, abyste si zkontrolovali, zda jste již této své členské
lenské povinnosti učinili
u
zadost a
pokud ne, napravte to prosím co nejdříve.
říve. V případě nejasností
stí se neváhejte obrátit v úředních hodinách na náš
sekretariát. Stále platí, že kdo nemá zaplaceny příspěvky
p
za dva po sobě jdoucí roky, bude mu z tohoto důvodu
ve třetím roce členství v SPMP automaticky ukončeno.
ukon
Pokud můžete, plaťte i příspěvky převodem
převode na náš účet 2700834144/2010. Do zprávy pro příjemce
p
napište „Členský příspěvek
vek za rok 20xx“
20
a svoje jméno. xx je samozřejmě poslední dvojčíslí
dvoj
roku.
Paní Anděla Kučerová
erová má pokladní hodiny v úřední hodiny sekretariátu. Na číslech 545 581 458 (jen v úřední
hodiny) nebo 728 831 594 se s ní můžete
ůžete domluvit i na jindy.
jindy
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Dokud nepomine pandemie, budou naše úřední hodiny stále nejisté a budou záviset na tom, jaká omezení budou
právě platit. Pokud byste se nás tedy chystali navštívit v naší kanceláři, domluvte si prosím návštěvu předem
zavoláním na některý z našich telefonů (na následující stránce).
Úřední hodiny sekretariátu – úterý a čtvrtek od 8:00 do 13:30
Telefony: sekretariát - 545581458 (jen v úřední hodiny), naše mobily - 605701786, 607564520, 728831594.
Důležitá informace
Konání všech akcí, které v tomto Zpravodaji uvádíme, závisí na omezeních, která budou v té době platit.
Protože jsou omezení často vyhlašována jen několik dnů předem, není v našich silách vás všechny informovat
jednotlivě. E-mailem můžeme informovat jen ty, kdo nám poskytli své e-mailové adresy. Ostatní se musí o
tom, zda se akce koná přesvědčit na našich webových stránkách, kde budeme tyto informace operativně
umisťovat nebo si musí těsně před akcí zavolat na uvedená čísla.

Připravujeme
Co jsme připravili na leden - květen
Tady hlídáme my – kino Lucerna
13. února, neděle
V kině Lucerna nám v 10 hodin promítnou českou rodinnou komedii, která je pokračováním filmu Tady hlídám
já. Mluvící jezevčík Hugo zde zůstává coby vypravěč i hybatel děje, jeho majitelka už ale z roztomilé holčičky
vyrostla ve studentku prožívající první lásku. Matka s partnerem zase marně usilují o miminko, což je zavede až
k podezřelému léčiteli. 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.
27. března, neděle
Tajemství staré bambitky 2 – kino Lucerna
V kině Lucerna nám v 10 hodin promítnou pokračování pohádky – Tajemství staré bambitky. Z Jakuba a
Aničky se stali král a královna. Mají také dceru Johanku. Loupežník Karaba se napravil a stal se vzorným
dědečkem. Stále se věnuje hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc se však rozhodli pomstít
prostřednictvím vedlejšího království a královny Julie, která je ještě mladá a nezkušená. 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.
Diskotéky v tomto období nebudeme pořádat, kvůli vašemu malému zájmu a opravám sálu na Musilce.

Sobotní vycházky s Radkem, Jitkou a Kubíkem
Milí přátelé
otvíráme do Nového roku pozvání na vycházky. Minulé období dvou let moc výletům nepřálo.
Proto Vás zveme do míst, kde snad doprava i putování bude přívětivé.
26. únor - Nad řekou Svratkou
Sraz na nádraží v 9.00.
Přejedeme do Pisárek pěšky kol Antroposu, po pevné cestě projdeme lesy na Poříčí. I ve sněhu by měla být cesta
příjemná s výhledy na Staré Brno, měnící se výstaviště …
Nenáročná zimní vycházka na nastartování.
19. březen – Jarní krajinou Ponávky
Sraz na nádraží v 9.00.
Vlak do České by měl odjíždět v 9,23. Dostavte se včas, ať v klidu nakoupíme jízdenky. Cesta převážně rovinou
cca 6 km kol rybníků, bývalé železniční zastávky do Jehnice. Počítejte s nákupem jízdenky na vlak.
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9. duben – Vzhůru na novou Bílovickou rozhlednu „U Lidušky“
Sraz na nádraží v 9.00.
Přejezd vlakem do Bílovic nad Svitavou. Vystoupáme cca jeden kilometr na novou rozhlednu a pak již
z kopečka a podél vody dorazíme zpět na nádraží.
Výlet přibližně 6 km.
Na sraz přijďte včas, nutno zakoupit jízdenky.
7. květen – Za pohledem na sever Brna z Holedné
Sraz na nádraží v 9.00.
Přejezd na zastávku Komín a pak oborou vyjdeme k rozhledně Holedná.
Z kopečka sejdeme na zastávku u řeky. Pět kilometru s mírným stoupáním.
Vzhledem k novému jízdnímu řádu a ceníku počítejte na vycházkách s dokoupením jízdenky k šalinkartě,
případně se změnou času srazu. Vše včas ohlásíme. Cesty jsou délkově vybrány s ohledem na stoupání a terén,
abychom si užili vzájemné setkání, bez honění a pohodu i pomalejších kamarádů. Vždyť na společných toulkách
je toto nejdůležitější.

Pravidelné aktivity
Kuželky
pondělí

V kuželně sokola Husovice. První skupina začíná v 14:30 a druhá v 15:30 hod.
Cena je 300 Kč. Jednotlivé vstupné je 35 Kč.
Začátek: 10. ledna 2022
Předpokládaný konec je 28. 3. 2022 (celkem 12x). Další kuželky budou začátkem září na kuželně
na Štolcově ulici, kam se dráhy z Husovic budou stěhovat. Vše Vám dáme včas vědět. Těšíme se
na hojnou účast.

Tělocvik
středa

Cvičíme ve škole na Sekaninova 1
Dívky a hoši cvičí společně od 15:30 hodin. Na závěr se hraje florbal nebo jiná hra.
Začátek: 12. ledna 2022
Předpokládaný konec je 8. nebo 15. června.
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
pátek

DANZA CENTRUM na Tř. Gen. Píky 4 v Černých Polích. Od 16:30 do 18:00 hod.
Cena za taneční je jako obvykle 600 Kč.
Začátek: 11. února 2022
Počet hodin bude záviset na pandemické situaci. Pokud by se taneční nedokončily, poměrnou část
bychom vraceli. Pokud bychom nemohli taneční zahájit, uveřejníme to na webu a budeme Vás
informovat e-mailem.

Naše další nabídky a informace
Zimní ozdravný rehabilitační pobyt s doprovodem rodičů 2022
se uskuteční v horském hotelu Sůkenická od soboty 29. 1. 2022 do soboty 5. 2. 2022. Začínáme v sobotu obědem ve 12.
hodin. Protože na hotelu došlo ke změně provozovatele (paní Nytrová skončila, šla do důchodu), nevím, jestli bude vše tak
jak bývalo při minulých pobytech.
Doprava na hotel je individuální. Účastníci, kteří se budou dopravovat auty, by měli na hotel dorazit nejpozději v 11.
hodin. Kdo použije hromadnou dopravu, dá mi vědět, kdy bude na autobusové zastávce na Bumbálce. Pobyt končí
v sobotu po snídani.
Každá rodina bude ubytována samostatně na pokoji se sociálním zařízením.
Protože nevíme, jestli budou v roce 2022 dotace na pobyty, budeme všichni platit plnou cenu pobytu.
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Cena pobytu je 4600 Kč /osoba/ + 50 Kč manipulační poplatek/osoba/.
Cena zahrnuje ubytování a stravování, vše ostatní si platí účastník sám. Rekreační poplatek 30 Kč / den na osobu neplatí
držitelé ZTP/P a doprovod. Ostatní ho budou platit na místě.
Pokud budou dotace, bude se dotovaným osobám vracet dotovaná částka.
Pobyt musí být uhrazen v termínu 3. 1. do 20. 1. 2021 Převodem na účet 2700834144/2010. Do zprávy pro příjemce
napište Zimní pobyt a svoje jméno.
Samozřejmostí každého účastníka je mít zaplacený členský příspěvek na rok 2022!!! Paní Anděla Kučerová má pokladní
hodiny vždy v úterý a čtvrtek v kanceláři na Lomené 44 od 8.00 do 13.30 hodin nebo po telefonické domluvě na
telefonu 545 581 458 i jindy.
Upřednostňujte platbu převodem na účet!!!
Kromě sportovní výbavy na zimní sporty přibalte také dobrou sportovní obuv pro případ nedostatku sněhu a reflexní
pásky. Vezměte si také plavky, v blízkosti je krytý bazén se slanou vodou. Nezapomeňte také přibalit nůši dobré nálady.
Případné dotazy na telefonním čísle 545 220 213, na mobilu 605 701 786 po 19. hodině nebo na e-mailu:
arecukpetr@seznam.cz
Veškerý program a aktivity se budou odvíjet od sněhových podmínek.
Těším se na viděnou na hotelu Sůkenická.
Všichni účastníci při příjezdu mi odevzdají v papírovém provedení kopii platného potvrzení o očkování, nebo od
lékaře o prodělaném covidu. Pokud ho nebudou mít, nebudou ubytováni.
Pokud by se pobyt rušil, z důvodu vládních opatření, budou se peníze vracet.

Petr Kučera
Společenské odpoledne 2022
I když nám loňské společenské odpoledne koronavirus zrušil, nevzdáváme to, zvláště proto, že je věnováno padesátému
výročí založení našeho brněnského spolku. Uspořádáme ho proto v náhradním termínu a to
v sobotu 14. 5. 2022 opět 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 se svou zpěvačkou. Přijde nám zazpívat
i pan Helán. Zatančit nám přijdou závodní taneční páry z taneční školy Danza. Celým odpolednem nás bude provázet pan
Aleš Zbořil. O záštitu nad naší akcí, požádáme opět paní primátorku města Brna.
Vstupné je 100 Kč. Cena oběda s pitím je 200 Kč. Kvůli překotnému zdražování může dojít ke změnám cen.
Přihlášky posílejte emailem nebo písemně do konce března. Musí obsahovat počet osob a počet obědů.
Zaplaceno musí být do konce dubna 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

Letní pobyt 2022 Borovany – opakování z minulého a předminulého 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 za 14 dnů je 10 000 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 února 2022!!! 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.
Došlo ke změně ceny za pobyt: zvýšil se z 9 500 na 10 000 Kč.
Poslední přihlášky pošlete nejpozději do konce února.

Petr Kučera
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Tábor 2022
Letošní tábor se bude konat 6. – 20. 8. 2022 v LDT Doubrava ve Staré Říši u Telče
Téma celotáborové hry bude „Sherlock Holmes“.
Přesná adresa:

LDT Doubrava, Stará Říše 36, 588 67 Stará Říše

Odjezd na tábor: v sobotu 6. 8. 2022 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 20. 8. 2022. kolem 11. hodiny. O případných změnách
budete informováni.
9500,- Kč + 100,-Kč manipulační poplatek pro členy SPMP
Předpokládaná cena tábora:
pro nečleny SPMP Brno je manipulační poplatek 500,-Kč. Po obdržení dotace bude dotační částka vrácena.

Brno,

Přihlášky dodejte nejpozději do 15. 3. 2022. Tábor je nutné zaplatit do 15. 6. 2022.
Kapacita tábora je omezena počtem 105 účastníků včetně vedoucích, proto s přihláškami neváhejte. Pokud budete
potřebovat potvrzení pro zaměstnavatele, nebo obecní úřad na příspěvek na tábor, tak nám to prosím sdělte písemně s
uvedením adresy přispívatele na adresu sekretariátu.
Tiskopisy ke stažení a ostatní informace najdete našich web stránkách.
Za vedení tábora Bc. Lenka Krátká

Informace z poradny
Zdravíme v novém roce!
Vstupujeme do něj s novinkou - brněnská poradna se stěhuje. V průběhu ledna přesídlíme na adresu Kobližná 24 do
obchodního domu Centrum. Věříme, že tak pro vás budeme dostupnější. I nadále se těšíme na spolupráci se sdružením a
vzájemné návštěvy.
Budova je jen pár minut chůze od zastávky Malinovského náměstí, kde jezdí tramvaje č. 1, 2, 4, aktuálně i 7 a 10 a
autobus č. 67. Budova je bezbariérová, přijedete k nám výtahem do 7. patra.
Přesné datum stěhování zatím nemáme. Pokud budete chtít přijít na schůzku nebo se i jen podívat, domluvte se, prosíme,
předem telefonicky na číslech 774 477 911 a 774 244 517 nebo emailem na jitka.brchanova@spmpcr.cz a
irena.vlahovicova@spmpcr.cz. Až se zabydlíme, bude příležitost i na oficiální otevření a společné setkání.
Poradna SPMP ČR Brno: Kobližná 24, obchodní dům Centrum, 7. patro
Přejeme vám do nového roku hlavně dobré zdraví, hodně sil a radostných chvil.
Srdečně zdraví

Jitka Brchaňová, Irena Vlahovičová

Malá ohlédnutí
Předloňský letní pobyt ve Filipově
Na dovršení všemožných zmatků, které nám v posledních měsících způsobil koronavirus, nám redakční šotek zařádil až
tak, že nám zcela vypadl příspěvek, co nám poslala jedna účastnice dnes již předloňského pobytu ve Filipově. Teď si jej
konečně, sic se zpožděním, můžete přečíst.
Naše dovolená na Slovácku
Od 19. 6. Do 3. 7. jsme prožili dovolenou na Slovácku v hotelu Filipov. Každý den
jsme podnikali tůry do okolí. Někteří z nás měli auta a tak jsme jezdili. Blatnice pod
Svatým Antoníčkem, pěkné poutní místo, prohlídka Vizovické čokoládovny, viděli
jsme výrobu vizovického Jelínka.
Dále jsme jeli do Strážnice a do skanzenu, který se mi velmi líbil a prohlídka
Strážnického zámku, který byl plný loutek a krásných moravských krojů. Též jsme
pluli lodí po řece Moravě až do Velké nad Veličkou a zpět.
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V hotelu Filipov jsme měli pěkné
kné pokoje, jídelnu a velký bazén na koupání i s vířivkou.
ivkou. Naho
Nahoře na poschodí bylo fitko na
protáhnutí těla. Každý týden přišla
išla masérka, a kdo cht
chtěl, tak se nechal namasírovat.
I venku bylo pěkné posezení, velké člověč
lověče nezlob se a šachy pro děti. Pan kuchař chodil krmit ovečky
ove
a kozičky tím, co
jsme nesnědli.
To byla naše dovolená od SPMP Brno.
Napsala Magda Boleslavová

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 první třetině letošního roku oslavili nebo budou slavit své kulaté padesáté a další kulaté narozeniny tyto naše
kamarádky a kamarádi:
SEHNAL Stanislav,
KUČERA Petr
BRYCHTOVÁ Hana

GABRIELOVÁ Jarmila
KOHOUTKOVÁ Iveta
POCHMANOVÁ Bohuslava Bc

STEJSKAL Jan,
VYMAZAL Milan

TICHÁ Marcela,
HOMOLA Jiří
Ji

Všem blahopřejeme
ejeme k jejich krásnému jubileu a přejeme
p
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
te nás na to prosím.

Redakční rada: J. Boldiš,, K. Tošner, A. Kučerová
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: 2700834144/2010

SPOLEČNOST
NOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, z.s.
SPMP ČR pobočný spolek BRNO
Lomená 530/44, 617 00 Brno

BRNO

Bank. spoj.: 2700834144/2010
Telefon: 545 581 458
Ičo: 64326837

ZPRAVODAJ

2/2022

zdarma info@spmp-brno.cz
www.spmp-brno.cz

zdarma

info@spmp-brno.cz

Vážení členové a přátelé
átelé SPMP ČR
Č pobočného spolku Brno,
Máme za sebou první čtvrtinu
tvrtinu roku. Oproti loňsku
lo
jsme mohli hned od začátku
átku roku pořádat
po
všechny akce,
které jsme si naplánovali.
Kuželky byly pravidelně každé pondělí.
ělí. Dne 28.3 jsme museli skončit.
skon it. Na Tomkově náměstí se staví silniční
obchvat a kuželna musela ustoupit stavbě.
stavb Bude se ale o kousek dál stavětt nová. Od září
zá bychom měli chodit
do kuželny na Štolcově ulici. Včas
as Vám dáme vědět.
v
Cvičení probíhá vždy ve středu za předpokladu,
ředpokladu, že ho má kdo vést.
Taneční jsou každý pátek. Poslední
oslední budou 6. 5. – prodloužená.
Vycházky se uskutečnily,
nily, tak jak byly ve zpravodaji uveřejněny.
uve
Obě dvě kina proběhla tak, jak byla oznámena ve zpravodaji, jen mohlo přijít
ijít více návštěvníků.
návšt
Po roční přestávce se podařil uspořádat
řádat zimní pobyt na Sůkenické.
S
ké. Obsadili jsme skoro celý hotel. Přálo
P
nám
počasí, sněhové
hové podmínky byly vynikající. Všichni účastníci
ú astníci byli spokojeni. Termín pobytu na rok 2023
máme, je od pátku 27. 1 do 3. 2. 2023. Vše se bude odvíjet od ceny.
V březnu jsme se také zúčastnili
astnili zimní olympiády v Krkonoších, ale o tom píšeme na jiném místě.
míst
Nejbližší největší naší akcí v tomto roce je společenské
spole enské odpoledne. Je velice smutné, že se na tuto akci
přihlásilo necelých 100 účastníků.
covid, válka
v
na Ukrajině, velká inflace) ve vás
ás zanechaly nechuď
nechu se scházet,
Nevím, jestli veškeré události (covid,
nenavštěvovat akce, nebo jsme všichni tak zlenivěli?
zleniv li? Proto Vás žádám, pokud máte zájem o společenské
spole
odpoledne, tak se ještě přihlaste,
ihlaste, i když je už po termínu. Také se dá ještě přihlásit
hlásit na pobyt v Borovanech,
to ale musím zavolat, jestli mají volný pokoj. Už jsem nahlásil volné pokoje a vedoucí si je obsazuje sama.
Proto Vás žádám, přihlašujte
ihlašujte se na akce a hlavně
hlav se jich zúčastňujte.
ujte. Nikoho nebaví připravovat
p
něco,
čeho se pak zúčastní jen pár z Vás!!! Akce,
kce, o které bude malý zájem, budou rušeny.
Přeji Vám krásné velikonoční
ní svátky, hodně
hodn dobré a pozitivní nálady a hlavně zdraví.
Doufám, že se nám podaříí zpravodaj rozeslat do svátků.
svátk
Petr Kučera předseda
ředseda spolku
Informace z kanceláře
Vážení členové SPMP, přátelé,
átelé, kamarádi.
Připomínám, že letní pobyt a tábor je třeba
tř
uhradit nejpozději do konce května.
Úplně poslední termín pro dodání lékařské
léka ské zprávy a dotazníku pro tábor je konec dubna. Kdo
uvedené dokumenty nedodá do tohoto data,
data bude vyřazen ze seznamu účastník
častníků. Pokud budete mít
s lékařskou
skou zprávou problémy, dejte nám to prosím vědět,
v
budeme to řešit. Během
ěhem prázdnin úřadujeme jen
v úterý. Od 24. 6. do 11. 7.. máme dovolenou - neúřadujeme.
V době tábora, což jest od 6. 8. do 20.. 8. důrazně doporučujeme si návštěvu u nás domluvit.
domluvit
Nakonec náš evergreen – stále nemají všichni zaplacené členské příspěvky. Polepšete se prosím!
Děkuji, Kučerová
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Připravujeme
Co jsme připravili na květen - srpen
Pro zopakování - akce z minulého čísla:
•

Společenské odpoledne 2022 - v sobotu 14. 5. 2022 14:00 Hotel Gregor. Stále se ještě můžete
přihlásit. Vypadá to, jakoby stále přetrvávaly obavy z koronaviru.

•

Letní pobyt 2022 Borovany - 24. 6. do pátku 8. 7. 2022.

•

Tábor 2022 - 6. – 20. 8. 2022 v LDT Doubrava
Podrobné informace najdete v minulém čísle Zpravodaje.

29. května, neděle

Ježek Sonic 2 - Lucerna

V kině Lucerna nám v 10 hodin promítnou dobrodružnou komedii.
Ježek Sonic ztratil jediného opravdu schopného nepřítele Doktora Robotnika, který uvízl na Houbové planetě.
Teď se nudí a páchá neplechy, ze kterých ho dostává šerif Tom. Pak se ale Robotnikoví podaří uniknout, vrátí
se na Zemi kde se spojí se zlou ježurou Knuckles. Spolu se chtějí pomstít Sonicovi a ovládnout Zemi. Sonik
jim bude čelit za pomoci lišáka Tailse. Půjde o všechno.
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.
3. června, pátek

Noc snů v ZOO Brno

Telefonem jsme se doptali pracovníků Brněnské ZOO, zda se bude letos
konat námi oblíbená Noc snů. Dozvěděli jsme se, že Noc snů letos chtějí
uspořádat, pokud jim do toho nezasáhne koronavirus. Počítáme, že pokud
se Noc snů bude konat, 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.

Sobotní vycházky s Radkem, Jitkou a Kubíkem
Milí přátelé
Do začátku prázdnin nám už zbývá jen květnová vycházka. V červnu vycházka letos nebude, nezvládneme
ji kvůli množství jiných akcí.
7. květen – Za pohledem na sever Brna z Holedné
Sraz na nádraží v 9.00.
Přejezd na zastávku Komín a pak oborou vyjdeme k rozhledně Holedná.
Z kopečka sejdeme na zastávku u řeky. Pět kilometru s mírným stoupáním.

www.spmp-brno.cz

2/2022

ZPRAVODAJ

Pravidelné aktivity
Kuželky

Skončily
ily 28. 3. 2022 kvůli
kvů probíhající stavbě.. Kuželna se bude bourat.
Pokud vše proběhne
hne dobře,
dobř obnoví se kuželky na podzim v náhradních prostorách.
Bude to začátkem září
ří na kuželně na Štolcově ulici, kam se dráhy z Husovic budou stěhovat.
st
O všem Vám dáme včas
čas vědět.
v
Těšíme se na hojnou účast.

Tělocvik
středa

Cvičíme ve škole na Sekaninova 1
Dívky a hoši cvičíí společně
společ od 15:30 hodin. Na závěrr se hraje florbal nebo jiná hra.
Předpokládaný
edpokládaný konec je 8. nebo 15. června.
Cvičení
ení je vždy závislé na tom, jestli budeme mít cvičitele.
cvi itele. Proto Vás žádám, jestli víte,
kdo by nám mohl cvičení vést a bylo na něho
n ho spolehnutí, tak nám dejte vědět.
v

Taneční
pátek

DANZA CENTRUM na Tř.
T Gen. Píky 4 v Černých
erných Polích. Od 16:30 do 18:00 hod.
Konec - prodloužená bude 6. 5.

Naše další nabídky a informace
Z Brněnské poradny SPMP ČR

Vážení zájemci o plavání
Množí se dotazy, zda by nebylo možné chodit plavat. Snažíme se zajistit plavání v základní škole
v Bohunicích, kam jsme chodili naposledy. Máme i zájemce, který by jezdil s našimi dětmi
d
i na plavecké
soutěže.
že. Usilujeme, aby bylo plavání ve čtvrtek od 15.30 nebo později,
ji, ale to se dozvíme
dozví
až ke konci letních
prázdnin. To budou ve škole dělat
lat nové rozvrhy. Vše je v jednání.
Prosím o předběžné přihlášení,
ihlášení, abych věděl,
v
kolik bude asi zájemců.
Petr Kučera
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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, nebo problémy, které byste chtěli na školení řešit, kontaktujte pracovnice naší
poradny: Jitka Brchaňová tel: 774 477 911, nebo Irena Vlahovičová tel: 774244517 , aby se mohly na Vaše
dotazy připravit.
O dotaci máme zažádáno, jestli bude, to ještě nevíme, potom by se cena o dotační příspěvek snížila.
Přihlášky potřebuji nejpozději do konce června. Při malém zájmu bych musel školení zrušit.
Děkuji za rychlé přihlášky.
Petr Kučera

Malá ohlédnutí
Vzpomínka na „31. Národní zimní hry speciálních olympiád“
Po roční přestávce, o kterou se postaral po celém světě řádící
koronavirus, jsme se sjeli v Horní Malé Úpě, abychom opět
soutěžili na již 31. zimních hrách speciálních olympiád. Letos nás
z Brněnského sportovního klubu Slunečník a SPMP Brno přijelo,
díky novým pravidlům, méně jako posledně. Především přijeli
soutěžit naši závodníci: Anička Říhová a Jarka Válková, které
soutěžily ve sjezdařských disciplínách, Marek Koudelka, Petr
Konečný, Jana Kučerová a Milan Boldiš, kteří soutěžili
v běžeckých disciplínách.
Nad sjezdařkami měla dohled trenérka Renata Říhová, běžkaře
kočírovali Petr Kučera a Josef Boldiš.
V řadách organizátorů nás zastupovala Jana Plšková a nad
technikou, která měřila sjezdařům časy bděl Vojta. Tentokráte jsme nebyli
ubytováni v Trautenberku, který je coby kamenem dohodil od ústředí her. To
bylo jako obvykle ve SKiMU. My, sportovci a trenéři, jsme bydleli v penzionu
Blesk, Jana Plšková a Vojta byli ve SKiMU. Z Blesku jsme to tentokrát měli
k našim závodištím podstatně dále, takže k lyžařským výkonům můžeme směle
započítat také výkony „turistické“, kdy jsme cestu na závodiště a zpět šlapali za
den celkem čtyřikrát. Naši sportovci se snažili ze všech sil a přivezli si domů
celou náruč medailí. Sjezdařky závodily ve slalomu a obřím slalomu a nasbíraly
při tom 4 medaile. Dvě stříbrné a dvě zlaté. Běžkaři závodili na 50m, 100m,
500m, 1 km, a ve královské disciplíně - štafetovém běhu. Nasbírali při tom 10
medailí. Bronzovou za štafetu, další dvě bronzové, dvě stříbrné a jednu zlatou
za jednotlivé délky. Ještě k tomu musíme připočítat 4 „bramborové“ medaile,
protože na našich závodech bez medaile neodchází nikdo. Protože letošní olympiáda byla kratší, přijeli jsme
v neděli 20. března a odjížděli už ve čtvrtek 24. března, tak se kromě několika schůzek trenérů a jedné
diskotéky nic moc dalšího nekonalo.
Jak řekl hlavní organizátor, letošní hry
budou v poklusu, a byly. Všem se
nám letošní hry líbily a i přes určitá
postesknutí musíme zimní sportovní
hry hodnotit jako úspěšné jak celkově,
tak i co se týká účasti naší brněnské
výpravy.
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Zima 2022 na Súkenické
Letos jsme se poprvé zúčastnili zimního pobytu na horském hotelu
Súkenická. Počasí bylo opravdu zimní. Připadali jsme si jako v zimní
pohádce. Přímo od hotelu jsme mohli vyrazit na běžky nebo si zasjezdovat
u hotelové sjezdovky.
V neděli, když foukal velmi silný
vítr, jsme se vydali na běžky do níže
položeného lyžařského střediska Bílá,
kde byly v lese upravené běžecké stopy. Do lyžařského střediska Bílá
jsme se vypravili ještě jednou, ale tentokrát na sjezdovky. Skoro celý den
svítilo sluníčko a z horní části sjezdovek byla dokonce vidět Lysá Hora.
Ne jen Pavlík si užil krásný týden s kamarády na sněhu, ale i večerní
posezení s kytarou a basou.
Vše bylo dobře zorganizované. Odpočinuli jsme si od běžných starostí všedních dnů.
Děkujeme
Pavel, Jana a Dalibor Vrublovi
Zhodnocení zimního ozdravného rehabilitačního pobytu osob s mentálním a kombinovaným
postižením v doprovodu rodičů v hotelu Súkenická
od 29. 1. do 5. 2. 2022.
Pobytu se zúčastnilo 42 osob (17 rodin). Z toho bylo 26 účastníků dotovaných a 14 nedotovaných. Hlavní
náplní pobytu bylo utužení zdraví pobytem na horském vzduchu a začlenění postižených osob do kolektivu a
společnosti.
Letošní zimu byly výborné sněhové podmínky. Většina účastníků využívala sjezdovku, která je u hotelu. Není
náročná a našim dětem vyhovuje. Někteří se byli koupat ve wellnessu ve Velkých Karlovicích.
Večery jsme trávili v klubovně, kde děti soutěžily a všichni společně jsme hráli společenské hry. Ve velké
oblibě byli tanečky a zpívání při kytaře a base.
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 velmi dobré úrovni, strava byla kvalitní a v dostatečném množství. Pitný režim byl zajištěn
teplým čajem.
Během pobytu se nikdo nezranil, nikdo neonemocněl a pobyt nikdo předčasně neukončil.
Hotel Sůkenická je pro naše zimní pobyty plně vyhovující. Každý pokoj má své sociální zařízení, pokoje
jsou přiměřeně velké, jídelna je prostorná, stravování na velmi dobré úrovni a personál je vstřícný. Sjezdovka,
která se nalézá u hotelu, je pro naše děti plně vyhovující. Hotel doporučuji pro naše rehabilitační pobyty
pořádané pobočnými spolky SPMP ČR.
V Brně 14. 2. 2022.
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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
V druhé třetině letošního roku oslavili nebo budou slavit své kulaté padesáté a další narozeniny tyto naše
kamarádky a kamarádi:
KOŠÍKOVÁ Karla,
MACKOVÁ Dana,
KLIMEŠ Zdeněk,

Ing. MACEK Zdeněk,
ŠEBEK Petr,

BOTKOVÁ Marie,
Marie
KLICNAROVÁ Hana,
Hana

Všem blahopřejeme
ejeme 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.

Redakční rada: J. Boldiš,, K. Tošner, A. Kučerová
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

SPOLEČNOST
NOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, z.s.
SPMP ČR pobočný spolek BRNO
Lomená 530/44, 617 00 Brno

BRNO

Bank. spoj.: 2700834144/2010
Telefon: 545 581 458
Ičo: 64326837

ZPRAVODAJ

3/2022

zdarma info@spmp-brno.cz
www.spmp-brno.cz

zdarma

info@spmp-brno.cz

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

3/2022

ZPRAVODAJ

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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