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Vážení rodiče, milí přátelé! 

 

Dostává se k vám letošní první číslo našeho Občasníku. Pár akcí už je za námi 

a my bychom se o zážitky z nich s vámi rádi podělili. Další akce připravujeme a touto 

cestou vás o nich chceme informovat a dát vám tak možnost si již s předstihem 

naplánovat volný termín, pokud budete mít zájem se jich zúčastnit.  

V letošním roce se naše organizace v souvislosti s přijetím nového Občanského 

zákoníku mění z občanského sdružení na Spolek. Celý proces změny bude završený 

schválením nových stanov na XIII. Národní konferenci, která se uskuteční 8. – 9. 

listopadu 2014 v Praze. Věnujte prosím pozornost informacím uvedeným v části 

Důležité informace a mějte na paměti, že SPMP bude takovou organizací, jakou si ji 

my uděláme. Proto uvítám vaši aktivní spolupráci. 

Ing. Jitka Soldánová 
předsedkyně Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně 

 

Připravované akce 

V sobotu 7.6.2014 se uskuteční zájezd do Punkevních jeskyní a k propasti Macocha, 

na zpáteční cestě navštívíme poutní kostel ve Křtinách. Pozvánku na tuto akci jste již 

obdrželi, pokud máte zájem o účast, můžete se přihlásit nejpozději do 3.6.2014 na 

kontaktu uvedeném v závěru Občasníku. Zájezdu se mohou účastnit členové 

i nečlenové Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně. 

Cena dopravy je 220,- Kč pro členy a 280,- Kč pro nečleny Okresní organizace SPMP 
Hodonín (včetně jízdy silničním vláčkem z parkoviště k Punkevní jeskyni). 

Vstupné do Punkevních jeskyní: 

170,- Kč (dospělí) 
15O,- Kč (Senioři 65+) 
90,- Kč (držitelé ZTP a ZTP/P, studenti do 26 let, děti od 3 do 15 let) 
Doprovod držitele ZTP/P má vstup zdarma. 

 



Přesně takovouto „pozvánku“ 

dostali kluci a holky, kteří se letos 

od 27.7. do 9.8. chystají na Letní 

rehabilitační pobyt do penzionu 

Jana na Mlýnkách u Strážnice. 

V plném proudu je příprava 

programu a na všechny účastníky 

se už těší jak „staří“, tak noví 

vedoucí. 

 

Víkendový pobyt pro rodiče a děti s názvem „Indiánské léto“ se uskuteční v penzionu 

Jana na Mlýnkách u Strážnice 12. -14.9.2014. V rámci projektu Zdravé město Hodonín 

se připojíme k Evropskému týdnu mobility. 

Cena celého pobytu pro jednoho účastníka je 800,- Kč (zahrnuje ubytování a plnou 

penzi) a bude hrazena na místě. Doprava na pobyt je vlastní.  

Přihlásit se můžete do 30.6.2014 na kontaktu uvedeném v závěru Občasníku. 

Podrobnosti k pobytu přihlášeným účastníkům včas zašleme. 

 

Na sobotu 4. října 2014 připravujeme zájezd na zámek v Miloticích a exkurzi 

do SONNENTORU s.r.o. v Čejkovicích (výrobna bio-čajů a bio-koření, součástí výrobny 

je podniková prodejna). Tento zájezd se uskuteční ke Dni zdraví v rámci projektu 

Zdravé město Hodonín. 

Na zájezd se můžete přihlásit nejpozději do 30.6.2014 na kontaktu uvedeném 

v závěru Občasníku. Podrobnosti k zájezdu přihlášeným účastníkům včas zašleme. 

Cena dopravy je 100,- Kč pro členy i nečleny Okresní organizace SPMP Hodonín, 

dopravu je třeba uhradit rovněž nejpozději do 30.6.2014 a to buď v hotovosti u paní 

Jarmily Čuprové nebo Ing. Jitky Soldánové nebo převodem na účet 1668230257/0100 

(uveďte prosím jméno plátce). 

Vstupné do zámku a na exkurzi (budeme vybírat až na místě). 

Vstupné do SONNENTORU s.r.o.: 30,- Kč/osobu. 

Vstupné do zámku Milotice:  100,- Kč (dospělí) 
      80,- Kč (senioři, studenti, děti, ZTP, ZTP/P) 

Zdarma doprovod držitele ZTP/P. 
 



Z naší činnosti 

Členská schůze Okresní organizace 

SPMP ČR v Hodoníně se uskutečnila 

v pátek 31.1.2014 v sále restaurace 

Marina v Hodoníně. Kromě hodnocení 

činnosti a hospodaření roku 2013 a 

schválení plánu činnosti a hospodaření 

na rok 2014 měla vzhledem 

ke končícímu čtyřletému volebnímu 

období, proběhnout i volba nových 

členů výboru a revizní komise. Podle 

metodického pokynu vydaného 

pověřenou místopředsedkyní SPMP ČR 

Mgr. Ivanou Ambrosovou pro Národní 

konferenci však byly volby do výborů 

nižších článků organizace odloženy. 

Výňatek z Metodického pokynu: 

„Z důvodů přijetí nových stanov v roce 

2014 Republikový výbor ukládá všem 

organizacím prodloužit mandát 

stávajících funkcionářů až do Národní 

konference. Volby výborů pobočných 

spolků a jejich revizní komise se 

odkládají až po Národní konferenci, aby 

se volby uskutečnily podle nových 

stanov a nové struktury organizace.“ 

Zajímavým bodem členské schůze byla 

beseda s pracovnicí Okresního soudu 

v Hodoníně paní Lenkou Šmídovou. 

Nejdůležitější postřehy z besedy jsou 

uvedené v části Užitečné informace. 

 
 

 

Na začátku března se uskutečnil jarní 

zájezd do termálních lázní v Györu. 

Tentokrát jsme si užili opravdu den 

plný relaxace. Přálo nám totiž nejen 

počasí, takže jsme mohli bez obav 

využít venkovní bazény, ale v lázních 

bylo tentokrát poměrně málo 

návštěvníků, takže každý si vždycky 

skoro bez čekání našel místo s masážní 

tryskou nebo vířivku.  

 

 

 



V penzionu Jana na Mlýnkách se 

uskutečnil 11. – 13. dubna 2014 

víkendový pobyt pro rodiče s dětmi. 

Stejně jako v minulých letech jsme se 

připojili v rámci projektu Zdravé město 

Hodonín k oslavám Dne Země. Jak 

víkendový pobyt probíhal, nám napsala 

jeho účastnice Jiřina Pilařová. 

„Setkání začalo v pátek společným 

tancem dětí, rodičů a vedoucích. 

K pobavení hrála hudba Country 

Western z Hluku. 

 

V sobotu jsme oslavili Den Země. Děti 

zdobily papírová vajíčka a skládaly 

kytičky, maminky pod vedením Blanky 

Janoškové zdobily voskem kraslice. 

 

Odpoledne pak všichni hráli na louce 

závodivé hry motivované správným 

tříděním odpadů. 

V neděli pak děti hledaly ukradená 

vajíčka. Ty ukradl velký zajíc. Malovaná 

vajíčka pak děti přinesly maminkám. Ty 

mezitím nabíraly energii při cvičení pod 

vedením paní Jary Rosové.“ 

 

 

O svoje zážitky z týdenního pobytu 

rodičů s dětmi v Karlovicích, který 

probíhal 11. – 17. května 2014, se 

s námi ve svém dopise podělila paní 

Lidka Strnadová. 

„Květnová akce, kterou pořádá SPMP 

Hodonín byla vybrána do Karlovic, kde 

již někteří členové byli a přesto tam 

chtěli znovu. Já s manželem a synem 

jsme tam byli poprvé a prožili jsme 

krásný týden, i když počasí nebylo 

úplně přívětivé. Hned druhý den 

po příjezdu jsme se rozhodli, že 

vyrazíme na horu Praděd, která je 

vysoká 1492m. Ráno jsme si vyzvedli 

svačinové balíčky a vyrazili na autobus, 

který nás vyvezl na Ovčárnu, kde nás 

překvapil chlad – bylo jen 2°C. Tak jsme 

vyrazili, abychom se zahřáli, šlo se 

dobře, ale pak začalo pršet a taky sem 



tam nějaká vločka sněhu, ale v pohodě 

jsme došli k cíli naší cesty. Vyhlídková 

věž byla otevřená, tak jsme se tam 

občerstvili a nabrali nových sil. Pak 

jsme se vyfotografovali u sochy 

Praděda a za zpěvu jsme se vydali zpět. 

Zpívat jsme ale brzy přestali, protože 

Praděd se zlobil, že tak brzy odcházíme 

a seslal na nás vichřici se sněhem. Ale 

překonali jsme to a než jsme sešli, už 

zase svítilo sluníčko. Této expedice se 

nás zúčastnilo sedm a byli jsme velice 

rádi, že jsme to v pohodě zvládli. 

 

Další den se jelo na exkurzi do 

přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé 

Stráně, kde jsme všichni žasli, co dokáží 

české hlavy vymyslet a udělat. Měli 

jsme výborného a odborného průvodce 

pana Hrabovského, který nám celou 

historii, jak elektrárna vznikla, vyprávěl 

a také zodpovídal naše dotazy. 

Odpoledne jsme se stavili ve Velkých 

Losinách, kde jsme měli zajištěnou 

prohlídku Muzea papíru a výrobny, kde 

se vyrábí ruční papír. O rodině, která 

papírnu vlastnila i jak se papír vyrábí, 

nám průvodkyně řekla hodně 

zajímavých věcí. 

Na další výlety jsme jeli do Vrbna pod 

Pradědem, do Karlovy Studánky nebo 

do okolí, které je velmi pěkné. Každý 

den bylo něco nového a krásného. 

Mimo výlety jsme si užívali a relaxovali 

v bazénu nebo v perličce, kdo chtěl, 

měl i masáže. Po večerech bylo utkání 

v Člověče nezlob se, skládání puzzle, 

pexesa nebo se tancovalo. Dobře se 

o nás starali. Byl to velice pěkný týden. 

Veliké díky patří naší vedoucí Jitce 

Soldánové, která všechno zajistila, 

abychom byli spokojení. Což se 

podařilo. Děkujeme, moc děkujeme.“ 

 

 

Na projekt „Společnost pro všechny“ 
jsme získali účelovou dotaci ve výši 
24 000,- Kč od Města Hodonín. 

 



 

 

Důležité informace 

XIII. Národní konference SPMP 
 

Národní konference se uskuteční 8. – 9. listopadu 2014 v Praze. Této konference se 

za naši okresní organizaci SPMP zúčastní jako automatický delegát současná členka 

Republikového výboru Mgr. Jiřina Pilařová a členka Republikové kontrolní 

a revizní komise Ing. Jitka Soldánová. Podle klíče stanoveného Metodickým pokynem 

pro Národní konferenci SPMP ČR pořádanou v listopadu 2014 mohou být 

za naši okresní organizaci SPMP vysláni další dva delegáti. 

Výbor okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně navrhuje jako delegáty 

na XIII. Národní konferenci SPMP Ludmilu Basovníkovou a Ludmilu Strnadovou. 

Delegáti přítomní na Národní konferenci budou schvalovat nejen nové stanovy (na 

jejich přípravě se v rámci pracovní skupiny také podílíme), ale budou z navržených 

kandidátů volit nový Republikový výbor a Republikovou kontrolní 

a revizní komisi. Zde bychom i v následujícím období měli rádi své zástupce. 

Za jihomoravský kraj mohou kandidovat maximálně 3 členové do Republikového 

výboru a 1 člen do Republikové kontrolní a revizní komise. V rámci jihomoravského 

kraje funguje SPMP Brno a SPMP Hodonín, proto budeme za naši okresní organizaci 

navrhovat pouze kandidáta do Republikového výboru.  

Výbor okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně navrhuje jako kandidáta 

do Republikového výboru Ing. Jitku Soldánovou. 

Vzhledem k tomu, že členská schůze okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně se již 

uskutečnila, navrhuje výbor okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně uskutečnit volbu 

delegátů Národní konference a kandidáta do Republikového výboru písemně či 

elektronicky. Obracím se na vás, na členy, abyste využili možnost a potvrdili delegáty 

a kandidáta navržené výborem nebo navrhli vlastního delegáta a kandidáta. 

Učinit tak můžete do 30.6.2014. K hlasování využijte kontakty uvedené v závěru 

Občasníku. 

O výsledku volby delegátů a kandidáta vás budeme informovat v dalším čísle 

Občasníku. 





 

 

Užitečné informace 

Nejdůležitější postřehy z besedy s paní Lenkou Šmídovou k otázkám opatrovnictví 
 
Opatrovník musí být ochoten funkci vykonávat. 
 
Mezi povinnosti opatrovníka patří: 

 zajistit opatrovanci péči – nemusí se jednat o osobní péči opatrovníka, nemusí 
s ním žít, nemusí s ním být 24 h denně; 

 chránit zájmy opatrovance; 

 dbát o naplňování opatrovancových práv; 

 dbát, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi; 

 spravovat majetek – o běžných záležitostech může opatrovník rozhodovat bez 

souhlasu soudu, v neběžných záležitostech je třeba souhlas soudu. Mezi neběžné 

záležitosti patří např. registrace auta, zrušení stavebního spoření, uzavření 

smlouvy, darování nebo prodej majetku opatrovance apod. 

Opatrovník musí vyhotovit soupis spravovaného jmění opatrovance do dvou 

měsíců od svého jmenování. 

Po dobu trvání opatrovnictví musí opatrovník každoročně vyhotovit vyúčtování 

správy jmění. 

Při skončení opatrovnictví je opatrovník povinen vyhotovit konečné vyúčtování 

správy jmění. 

Majetek opatrovance nesmí být spravován s nepřiměřeným rizikem. 

Správa majetku musí být vedena přehledně a samostatně. Pokud by např. finanční 

prostředky opatrovance byly uložené na účtu opatrovníka, mohl by nastat 

problém při úmrtí opatrovníka jednak s dispozičním právem k účtu a finance 

(i opatrovance) by pak patřily do dědického řízení a případný dědic nemusí vědět, 

že se jedná o finance opatrovance. 

Z peněz opatrovance, pokud je držitelem průkazu ZTP/P, lze doprovodu hradit 

výdaje, pokud jej doprovází např. na dovolenou (ubytování apod.). 

 

 



 

Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem. 

 

Pro zábavu 

Pomozte pejskovi najít jeho kost! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Občasník SPMP Hodonín 1/2014 byl vydán 26. května 2014. Na jeho přípravě se 
podíleli Jitka Soldánová a Jakub Konečný. 

Rádi uvítáme všechny vaše náměty a příspěvky k uveřejnění v Občasníku. 
Zasílat je můžete stejně jako přihlášky na připravované akce na kontakt: 
Ing. Jitka Soldánová Erbenova 8, 695 03 Hodonín 
    e-mail: jitka.soldanova@spmp-hodonin.cz 
    mobil: 605 725 472 
    pevná linka: 518 354 268 


