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Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 
Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně 

Erbenova 8, 695 03 Hodonín 
www.spmp-hodonin.cz 

 
Vážení rodiče, milí přátelé! 

 

Přinášíme vám další číslo našeho Občasníku, které tentokrát věnujeme Letnímu 

rehabilitačnímu pobytu pro mládež a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným 

postižením, který se konal 27.7 – 9.8.2014 v penzionu Jana na Mlýnkách u Strážnice. 

Dvoutýdenní pobyt je největší akcí, kterou v průběhu roku pořádáme a na jeho 

přípravě a realizaci se kromě členů Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně podílí 

i řada dobrovolníků, kterým bych touto cestou chtěla poděkovat. 

Zároveň bychom vás rádi pozvali na akce, které se v nejbližší době uskuteční 

a informovali vás i o dalších, které nás do konce roku ještě čekají. 

 

Ing. Jitka Soldánová 
předsedkyně Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně 

 

Připravované akce 

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 a na sobotní odpoledne 13.9.2014 máme 

pro účastníky i další zájemce připravené „Indiánské stopování“. 

Možná se nám podaří vystopovat dobře schovaný poklad. 

Indiánský kostým nebo doplňky vítáme.  

Cena celého pobytu pro jednoho účastníka je 800,- Kč 

(zahrnuje ubytování a plnou penzi) a bude hrazena na místě. 

Doprava na pobyt je vlastní.  

Přihlašujte se prosím nejpozději do 7.9.2014 na kontaktu uvedeném v závěru 

Občasníku.  

Pobyt začíná 12.9.2014 večeří v 18 hodin (přijíždět můžete již od 16 hodin) a končí 

obědem 14.9.2014.  

 



Ke Dni zdraví se v rámci projektu Zdravé město Hodonín v sobotu 4. října 2014 

uskuteční zájezd na zámek v Miloticích a exkurze do SONNENTORU v Čejkovicích.  

Odjezd na zájezd je v sobotu 4.10.2014 v 8:00 hod. od Autoservisu Chaloupka, 

ul. Sv. Čecha 11, Hodonín (mezi autobusovým a vlakovým nádražím), předpokládaný 

návrat je do 16:00 hod. na stejné místo. 

Na zájezd je třeba se přihlásit nejpozději do 20.9.2014 (pokud jste tak již neučinili) na 

kontaktu uvedeném v závěru Občasníku.  

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

dopravu prosím uhraďte do 20.9.2014 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/osoba. 

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

Zdarma doprovod držitele ZTP/P. 

Plánované akce 

Na úterý 4.11.2014 předběžně plánujeme zájezd do termálních lázní v Györu. 

 

Ve dnech 8. – 9.11.2014 se v Praze uskuteční Národní konference SPMP ČR. Naši 
organizaci budou na konferenci zastupovat Ludmila Basovníková, Mgr. Jiřina Pilařová, 
Ludmila Strnadová a Ing. Jitka Soldánová, která zároveň kandiduje do republikového 
výboru. 

 

Společenské odpoledne SPMP organizuje letos městská organizace SPMP Brno a je 
plánované na sobotu 22. 11.2014.  

 

Mikulášská besídka pro členy naší okresní organizace SPMP bude v pátek 28.11.2014 
v restauraci Marína v Hodoníně. 

 

Podrobnosti k výše uvedeným akcím vám včas sdělíme. 



 

 

Z našich akcí 

XXVI. Letní rehabilitační pobyt 
27.7. – 9.8.2014 

penzion Jana, Mlýnky u Strážnice 
 

Šťastné království se zahalilo do smutku 
– ztratila se princezna Štěstěna! 
Poslední stopa vedla na Mlýnky, kde 
místní zahlédli zlého černokněžníka. 
Pravděpodobně to byl on, kdo 
princeznu unesl. Královna proto 
pozvala všechny, kdo byli ochotní 
pomoct s hledáním princezny, právě 
sem.  

 

Padesát chlapců a děvčat s mentálním 
a kombinovaným postižením ve věku 
od devatenácti do šedesáti let se sjelo 
z Jihomoravského kraje, Zlínského kraje 
a kraje Vysočina. Spolu s nimi přijelo 
i osmnáct dobrovolných spolupra-
covníků, kteří na pobytu působili jako 
vedoucí jednotlivých družin, zdravotníci 
či noční dozor. Na pátrání po princezně 
byla připravená družina od Hřejivého 
slunce, družina z Mořských dálek, 
družina od Červených máků, družina 
Oranžového štítu a družina z Černého 
lesa. 

Protože jsme nevěděli, kde a jak  
s hledáním princezny začít, obrátili 
jsme se na Děda Vševěda. Ten sice 
přišel, ale bez svých zlatých vlasů. Řekl 
nám, že ho o ně připravil černokněžník. 
A tím Děd Vševěd přišel 
i o svou moudrost. Aby se mu opět 
vrátila, museli jsme najít správné 
odpovědi na spoustu otázek a říct je 
Dědovi Vševědovi. On nám pak poradil, 
jak můžeme černokněžníka najít 
a přemoct. Dozvěděli jsme se, že 
černokněžník, kromě toho, že unesl 
princeznu Štěstěnu, ubližoval, kudy šel. 
Pokud budeme všem pomáhat, jeho 
síla bude slábnout a my budeme mít 
šanci princeznu zachránit. 

Hned druhý den za námi přišlo 
prasátko, kterému černokněžník rozbil 
obrázek. Družiny nejenže všechny 
kousky obrázku našly, ale pomohly je 
prasátku i slepit. Za to nám prasátko 
prozradilo, že naši pomoc by 
potřebovala malá Červená Karkulka. 

 



Tu totiž černokněžník postrašil, že 
cestou k babičce na ni všude číhá 
nějaké nebezpečí. A Karkulka se teď 
bála jít babičku navštívit. Jednotlivé 
družiny proto Karkulce ukázaly, že když 
bude dávat dobrý pozor, může se 
nebezpečí vyhnout. A taky jí předvedly, 
jak si poradit nebo jak zavolat pomoc, 
kdyby ji přeci jen nějaká nehoda 
potkala. 

 

To už se ale asi černokněžník dozvěděl 
o našem odhodlání najít princeznu 
a seslal na nás svoji pomstu v podobě 
nepříjemných břichabolů. Proto jsme 
raději odvolali plánovanou návštěvu 
starostky města Hodonín Ing. arch. 
Milany Grauové, ředitelky nemocnice 
TGM Hodoníně MUDr. Věry Dostálové 
a zástupkyně ČČK Hodonín paní Boženy 
Miklósyové. Ty nás však podpořily 
aspoň na dálku. A my, i když byly 
družiny v průběhu pobytu více či méně 
oslabené, jsme se rozhodli pátrat 
po princezně s o to větším nasazením. 

Další, kdo nás poprosil o pomoc, byla 
víla z lesního paloučku. Černokněžník ji 
připravil o hlas i o schopnost lehce 
tančit. Družiny si proto během dne 
nacvičily tanec, který večer víle 
předvedly. Vystoupení to byla vskutku 
povedená, takže není divu, že při 

prvním se víla jen tak lehce 
pohupovala, při druhém si začala 
prozpěvovat a než své vystoupení 
předvedla poslední družina, roztančila 
se i víla v pravém vílím tanci. Její radost 
byla o to větší, že jí družiny připravily 
květinové věnečky a dokonce také 
klobouček. 

 

Přestože jsme se snažili ze všech sil, 
pořád jsme nevěděli, kde je princezně 
Štěstěně konec. Doufali jsme, že 
o kousek blíž k jejímu nalezení 
budeme poté, co pomůžeme Sněhurce 
najít všech sedm trpaslíků, kteří se 
rozutekli ze strachu před 
černokněžníkem. K nalezení trpaslíků 
jsme ale museli splnit sedm úkolů, 
které prověřily naši zručnost, přesnost, 
šikovnost, paměť, orientaci, rychlost a 
sílu. 

Tyto vlastnosti i díky každodennímu 
rehabilitačnímu cvičení nikomu 
nescházely, a tak se Sněhurka brzy opět 
shledala se všemi sedmi trpaslíky. 
Radost měla nejen ona, ale i všichni 
členové družin, protože jsme věděli, že 
černokněžníkova moc je zase o něco 
menší. 



 

Další den jsme se divili, kde se vzala 
v království voda, když nebe bylo bez 
mráčku a od rána svítilo sluníčko. To 
Vodnici kapala voda ze sukničky 
a k tomu se jí ještě koulely z očí slzy. 
Černokněžník ji totiž pořádně potrápil. 
Rozbil jí všechny hrníčky a ještě naházel 
do rybníčku všelijaké odpadky. S tím si 
teď Vodnice nevěděla rady. Pro naše 
družiny to ale nebyl žádný problém. 
Nejdřív Vodnici slepily hrníčky 
a odpoledne se pustily do čištění 
rybníčku. Šlo jim to krásně od ruky. 
Všechny odpadky bez chyby vytřídily 
a ještě i pomohly nakrmit vyplašené 
rybky. 

 

Dřív, než si spokojená Vodnice hupsla 
zpátky do rybníčku, prozradila nám, že 
o černokněžníkovi se zmiňovala 
Zlatovláska. Poprosili jsme proto 
Vodnici, aby vyřídila Zlatovlásce, že jí 
rádi pomůžeme, pokud to bude 

potřebovat. Další den za námi 
Zlatovláska skutečně přišla. 
Černokněžník jí totiž roztrhl korále, ty 
se rozsypaly po louce a Zlatovláska je 
sama nedokázala všechny najít. Družiny 
se  rozhodly, že Zlatovlásce pomohou 
posbírat a navléct poztrácené korále 
a že jí vyrobí i několik dalších 
originálních náhrdelníků, aby je mohla 
střídat. 

 

Snad aby nám černokněžník ukázal, že 
jeho moc je pořád dost velká, poslal 
na nás déšť a noční bouřku. Ale ani to 
nás nemohlo od hledání princezny 
odradit. Trochu nás polekalo, když se 
do království ráno přikymácel 
námořník. Spolu s dalšími námořníky 
přivezl na lodích družinu z Mořských 
dálek. Ráno zjistili, že lodě jsou rozbité 
a navíc se někam zatoulaly všechny 
rybky, které je celou cestu doprovázely. 
Těžko říct, jestli za to mohl víc 
černokněžník nebo noční bouřka. 
Možná by víc věděla zlatá rybka, ta se 
ale bohužel ztratila taky. Úkol pro 
družiny tak byl jasný. Postavit nové 
lodě a najít všechny rybky. I tu zlatou, 
která by nám mohla poradit, jak 
pokračovat v hledání princezny. 



 

Aby nám šla práce lépe od ruky, čekalo 
na nás po obědě jedno překvapení. 
Stejně jako v minulých letech za námi 
přijel Petr Bende a cimbálová muzika 
Grajcar.  

Během jejich vystoupení jsme se s nimi 
s chutí zazpívali a naladili se na další 
úkol.  

 

Jak nám prozradila nalezená zlatá 
rybka, další, kdo potřeboval naši 
pomoc, byl Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký. Ty totiž černokněžník 
připravil o jejich sílu, rychlé nohy 
i bystrý zrak. A tak se družiny společně 
pustily do sportování, aby dokázaly, že 
rychlost, sílu i přesnost lze získat 
i pilným tréninkem. Královna večer 
odměnila nejen ty nejlepší, ale všechny, 
kteří se do sportování zapojili. 

 

Čas se krátil a nás čekaly náročnější 
a náročnější úkoly. Nejprve bylo 
potřeba pomoct ježibabě postavit 
novou chaloupku, aby měla kde péct 
své vyhlášené perníčky (ty ostatně 
dodává i do našeho království). Nikoho 
už nepřekvapilo, že během dne měla 
ježibaba chaloupek hned pět. 

 

Za odměnu družinám řekla, že slýchává 
v lese tajemné duchy, kteří si 
o černokněžníkovi povídají. Jenže ti se 
bojí světla. Deset nelehkých úkolů 
museli proto členové jednotlivých 
družin plnit v přítmí chatek. Kde se 
černokněžník skrývá nám ale duchové 
neprozradili. Za každý splněný úkol 
jsme však získali jednu nápovědu. 
Z nich jsme zjistili, že černokněžník by 
mohl přebývat na hradě Buchlov. 



 

Přestože černokněžníkova moc byla 
našimi dobrými skutky už hodně 
oslabená, sebral ještě poslední zbytek 
sil, aby nám překazil naše úsilí 
a z hradu Buchlov uprchl. Družiny se 
proto vydaly pátrat po okolí, jestli 
nenarazí na nějakou další stopu. To se 
jim skutečně podařilo a stopa je 
přivedla až k černokněžníkovu úkrytu. 

 

K naší velké radosti byla černo-
kněžníkova moc definitivně zlomená. 
V úkrytu jsme z něj našli už jen plášť 
a klobouk. Ale co princezna? Nezbývalo 
než čekat, jestli sama najde cestu 
domů. Protože už se blížil čas, kdy se 
družiny musely začít chystat na cestu 
domů, všichni jsme pevně věřili, že to 
nebude trvat dlouho a princezna se 
vrátí. 

A dočkali jsme se! Odpoledne se 
princezna konečně objevila. Radost to 
byla obrovská, povídání nebralo konce. 
Vždyť jsme Štěstěně museli 
povyprávět, komu všemu jsme pomohli 
a jaké úsilí jsme vynaložili, abychom 
černokněžníka přemohli! 

 

Za to, že družiny pomohly najít 
princeznu, uspořádala královna 
královský bál. Na něm povýšila všechny 
členy družin na rytíře a předala jim 
zaslouženou odměnu. Vždyť právě díky 
nim se Nešťastné království změnilo 
zase ve Šťastné!  

 

 

 

 

 

 



 

Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem. 

 

Poděkování 

Letní rehabilitační pobyt SPMP podpořili: 

 

 

 

LAMA GAS & OIL s.r.o., Hodonín 

WIKY, spol. s r. o., Kyjov 

pan Petr Bende 

CM Grajcar, Dolní Bojanovice 

Rádio Impuls 

JMA Hodonín 

Ton Studio Jaromír Rajchman, Dolní Bojanovice 

PharmDr. Alena Melová, Lékárna Hodonín 

pan Josef Zlomek, Zlomek, s.r.o., Hodonín 

Nemocnice TGM Hodonín 

MUDr. Jiří Kubrický, Hodonín 

Papírnictví Zdeňka Polášková, Hodonín 

 

 

 

 

ČČK Hodonín 

pan Stanislav Bažant, Hodonín 

pan Pavel Podrazil, Hodonín 

pan Petr Bělík, Hodonín 

manželé Kachlíkovi, Brno 

manželé Stejskalovi, Brno 

manželé Svobodovi, Hodonín 

manželé Dohnálkovi, Prušánky 

manželé Konečkovi, Hodonín 

manželé Šticovi, Hodonín 

manželé Botkovi, Strážnice 

 
 
 

Občasník SPMP Hodonín 2/2014 byl vydán 25. srpna 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 


