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Vážení přátelé, milí kamarádi, 

jsem ráda, že tentokrát nemusím Občasník začínat informacemi o zrušených akcích. 

Naopak, několik setkání už máme za sebou. O těch se dočtete v závěru Občasníku. 

Svoji pozornost však věnujte zejména těm akcím, které nás v nejbližší době čekají. 

Pokud se jich budete chtít zúčastnit, přihlašujte se, prosím, do stanoveného termínu, 

samostatné pozvánky na tyto akce již nebudeme rozesílat. Počet přihlášených 

účastníků je důležitý pro další zajištění akce. 

Těšíme se na setkání s vámi! 

Jitka Soldánová 

Připravované akce  

Víkendový pobyt v RS Kopánky  

Protože druhou květnovou neděli slavíme Den matek, připravili jsme jarní pobyt pro 

rodiče s dětmi v rekreačním středisku Kopánky s názvem „Víkend pro maminky“.  

Termín: 6. – 8. května 2022. Začínáme v pátek večeří v 18 hodin (přijíždět můžete 

od 16 hodin), končíme v neděli po obědě. 

Přihlášení: nejpozději do 30. dubna 2022 u Jitky Soldánové buď e-mailem, nebo 

na telefonním čísle 605 725 472. 

Cena: 1 740 Kč za účastníka na celý víkend. Pokud získáme na pobyt dotaci, 

bude oprávněným příjemcům (tj. účastník s mentálním nebo 

kombinovaným postižením a v případě, že je držitelem průkazu ZTP/P, 

rovněž jeho doprovod) poměrná část vrácena.  

Cena zahrnuje ubytování ve 3 - 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním 

zařízením a stravu 3x denně (pitný režim je zajištěn pouze jako součást 

jídla). Platba bude provedena na místě. 

Doprava: vlastní.  



 

Program: Pro děti budou připravené hry a soutěže, nebude chybět ani společný 

večer s hudbou. Společně taky zavzpomínáme na předchozí víkendové 

pobyty. Maminky se mohou těšit i na malé překvapení a neměly by si 

zapomenout přibalit knížku, křížovku či jinou zábavu, kterou vyplní svůj 

volný čas. Přivezte s sebou, prosím, aspoň jednu fotografii, kde jste 

společně se svým potomkem (nezáleží na tom, z jakého období 

fotografie bude).  

 

Jednodenní výlet 

Zveme vás na jednodenní výlet do Moravského Krumlova na výstavu Slovanská 

epopej Alfonse Muchy. Jde o cyklus 20 monumentálních obrazů inspirovaných 

slovanskou mytologií a dějinami Čechů, Moravanů a Slezanů. 

Termín: sobota 28. května 2022. 

Odjezd: v 8:30 od autoservisu Chaloupka, Sv. Čecha 11, Hodonín. Přijďte prosím 

včas! Další nástupní místa dle dohody. 

Návrat: nejpozději do 18 hodiny na stejné místo. 

Program: na 11 hodin máme rezervovanou na zámku prohlídku výstavy. Poté bude 

možnost oběda v nedaleké restauraci U Matěje. Jídlo je třeba pro skupinu 

rezervovat předem, přihlášeným účastníkům bude včas rozeslaná nabídka 

jídel k výběru. Podle počasí a chuti můžeme dále navštívit klášter Rosa 

Coeli v nedalekých Kounicích nebo expozici Vladimíra Menšíka 

v Ivančicích. 

Cena: vstupné na výstavu Slovanská epopej: 

70 Kč – držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a průvodce držitele průkazu ZTP/P; 

150 Kč – všichni ostatní účastníci (skupinové zlevněné vstupné). 

Platba vstupného bude vybrána v autobuse, připravte si prosím přesnou 

částku.  

Doprava autobusem bude hrazena z prostředků SPMP Hodonín a z dotace. 

Akce se koná za finanční podpory města Hodonín. 

 

 



 

Den Země  

Stejně jako v předchozích letech i letos se připojíme k oslavám Dne Země v Hodoníně. 

ZOO Hodonín a Centrum ekologické výchovy Dúbrava při SVČ pořádá v neděli 

24. dubna 2022 od 14 do 17 hodin zábavné soutěžní odpoledne LESOHRA – Den 

Země v ZOO a za lávkou. 

Přijďte se podívat a zasoutěžit si - stanoviště SPMP Hodonín najdete v ZOO. 

 

Z naší činnosti 

Turnaj v bowlingu 

První akcí letošního roku bylo lednové klání na oblíbeném turnaji v bowlingu. 

I tentokrát se nás sešlo tolik, že jsme obsadili všechny dráhy. Na většině z nich hrála 

smíšená družstva rodičů a dětí, jen na dráze číslo jedna hráli mezi sebou jen rodiče 

a na druhé jejich potomci. Některé skupiny hrály jako o život, jinde si mezi hraním 

stihli hráči i popovídat. Po hodině a půl jsme hru ukončili, abychom mohli zhodnotit 

výsledky a ocenit hráče. A jak to všechno dopadlo? Nejvíc bodů tentokrát nahrála 

Hanka. Gratulujeme! Ocenění v podobě zmrzlinového poháru si ale po sportovním 

výkonu samozřejmě zasloužili všichni.  

 

 



 

 

Jóga se Sábou 

V únoru, kdy se jaro začalo nesměle přetahovat se zimou, nás čekala první lekce jógy 

se Sábou. Abychom se se zimou hezky rozloučili, připravila si Sába hodinu jógy se 

sněhulákem (jenom Maxim, který přišel s Jiřinkou, poznal, že to nebyl obyčejný 

sněhulák, ale Olaf ze Sněhového království).  

A jak se cvičí sněhulákovsky? Jen si zkuste udělat kolem sebe pomyslné koule stejné, 

jako má sněhulák – hezky od největší po nejmenší. Což teprve, když jsme sněhulákovi 

pomáhali hledat ztracenou mrkev, kterou měl místo nosu. To musíte u vrány pořádně 

zamávat křídly, u lišky protáhnou všechny tlapky a postavit se jako medvěd taky není 

žádná hračka. Nakonec jsme zjistili, že mrkev snědl zajíc! 

Pak přišla na řadu koulovaná s papírovými koulemi, které jsme si nejdřív sami 

umačkali. Koule létaly z jedné strany na druhou a při jejich sbírání jsme se pěkně 

zapotili. Dech jsme zklidnili při houpání sněhových koulí na sněhové peřině.  

Jako obvykle si pro nás Sába připravila malé překvapení a dárek v jednom - 

ponožkového sněhuláka, který neroztaje ani v létě. Každý tomu svému domaloval oči, 

knoflíky jako z uhlíků, mrkev místo nosu a přizdobil ho pořádnou mašlí. Na závěr 

nechybělo ani tradiční malé občerstvení.  

 

 

 



 

 

Členská schůze 

V pátek 25. března 2022 se po dvouleté přestávce konala členská schůze pobočného 

spolku SPMP Hodonín. Přítomné členy předsedkyně seznámila s výroční zprávou 

o činnosti a hospodaření a s plánem akcí na letošní rok. Členové schválili delegáty na 

Národní konferenci SPMP ČR, která se bude v září konat v Praze. Kromě stávajících 

členů republikového výboru a revizní komise se jako delegáti zúčastní Anna 

Jurkovičová a Marie Ivičičová (náhradník Anežka Goldschmiedová). Na konferenci 

proběhnou volby do republikového výboru a revizní komise. Za náš pobočný spolek 

budou kandidovat Ludmila Basovníková, Anna Jurkovičová a Jitka Soldánová. 

Jednomyslně bylo na členské schůzi také odsouhlaseno zvýšení ročního členského 

příspěvku od roku 2023, a to na 300 Kč, resp. 200 Kč pro členy s mentálním 

postižením. 

 

Jóga se Sábou 

Sněhulák z poslední jógy se schovává za kamny (duben, ještě tam budem), ale na nás 

tentokrát čekala jóga v jarním duchu. A taky trochu velikonočním.  

Protože k  velikonocům patří zajíčci, Sába pro každého z nás jednoho připravila, aby 

nám při cvičení trochu pomohl. Umíte udělat uši jako malý zajíc, máma zaječice nebo 

velký táta zajíc? My už ano a pěkně jsme se u toho protáhli. Ruce a nohy (pardon, 

tlapky), jsme si zase procvičili při říkance „Halí, belí, kdo vzal zelí?“ A už to ani 

nemluvíme o zaječí překážkové dráze.  

Za cvičení jsme si pak zasloužili malou dobrotu, kterou nám Sába jako vždycky 

připravila. 

 

https://www.spmp-hodonin.cz/wp-content/uploads/2022-03_zprava-o-cinnosti.pdf
https://www.spmp-hodonin.cz/wp-content/uploads/2022-03_zprava-o-cinnosti.pdf
http://www.spmp-hodonin.cz/2022/01/plan-akci-na-rok-2022/


 

Činnost organizace je finančně podporována městem Hodonínem. 

 

Další informace 

Výroční cena města Hodonín 

Jedním ze tří laureátů, kteří si 3. března 2022 převzali v sále Evropa Výroční cenu 

města Hodonína, byla Ing. Jitka Soldánová. Tuto cenu získala za dlouholetou činnost 

ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Je nejen předsedkyní 

pobočného spolku SPMP ČR v Hodoníně, ale také místopředsedkyní republikového 

výboru SPMP ČR. Výroční cena města Hodonína je symbolickým poděkováním za 

záslužnou práci a šíření dobrého jména města doma i v zahraničí. Je to zároveň 

nejprestižnější ocenění, které může jednotlivec nebo společnost v Hodoníně získat. 

„Co pro mě udělení výroční ceny města znamená? Je to pro mě obrovská čest a moc si 

ocenění vážím. Považuji to i za důkaz toho, že se mi snad daří plnit slib, který jsem 

dala Mgr. Švachové, v době, kdy ona byla nemocná. Slíbila jsem jí, že budu v činnosti 

SPMP pokračovat,“ uvedla Jitka Soldánová. (kz) 

 

Občasník SPMP ČR pobočný spolek Hodonín 2/2022 byl vydán 9. dubna 2022  
Na jeho přípravě se podílely Jitka Soldánová a Klára Zahradníková. Fotografie pořídil na pořádaných 
akcích Oldřich Soldán a Jitka Soldánová. 
Vaše náměty a příspěvky, stejně jako přihlášky na připravované akce, můžete zasílat na kontakt:  
Ing. Jitka Soldánová, Erbenova 8, 695 03 Hodonín  
e-mail: jitka.soldanova@spmp-hodonin.cz, mobil: 605 725 472 nebo 
e-mail: jarmila.cuprova@spmp-hodonin.cz, mobil: 603 769 551 
č. účtu: 1668230257/0100  


