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Vážení členové, milí přátelé! 

 
Přinášíme Vám další informace z činnosti našeho pobočného spolku.  

Nejprve bychom Vás rádi pozvali na akce, které pro Vás připravujeme. Věnujte 

prosím těmto pozvánkám pozornost, samostatně již nebudou rozesílány.  

Zároveň bychom Vám chtěli krátkými články či fotografiemi připomenout události, 

které již proběhly. 

Budeme rádi, když se do připravovaných akcí zapojíte a stejně tak přivítáme, když se 

budete podílet na vydání dalšího Občasníku svými postřehy, připomínkami či nápady. 

Krásný zbytek léta Vám za SPMP ČR pobočný spolek Hodonín přeje 

 

Jitka Soldánová 
 

Připravované akce 

VÍKENDOVÝ POBYT 

Zveme vás na víkendový pobyt pro rodiče a děti s názvem „Poklad na Kopánkách“, 

který se uskuteční v RS Kopánky, Mikulčin Vrch 214, 687 74 Starý Hrozenkov 

(www.kopanky.cz). Tato akce se koná jako 

součást projektu Projekt „Zdravím k pohodě – 

pohodou ke zdraví“, který v rámci svého 

dotačního programu podpořil Jihomoravský kraj. 

Termín: 15. – 17. 9. 2017. 
Začínáme v pátek večeří v 18:00 (přijíždět můžete od 16:00 hodin), 
končíme v neděli po obědě. 

Cena: 1250,- Kč za účastníka na celý víkend. 
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. Jak se na RS Kopánky dostanete? Z Uherského Hradiště pojedete 
směrem na Uherský Brod, Starý Hrozenkov a přibližně 15 km za Uherským 
Brodem přijedete na křižovatku u motorestu Rasová. Na této křižovatce 
před motorestem zabočíte vpravo (je zde i směrovka na RS Kopánky) a asi 
po 1,5 km přijedete k rekreačnímu středisku Kopánky (po levé straně 
silnice). 

Na víkendový pobyt se můžete přihlásit nejpozději do 31. 8. 2017 u Jitky Soldánové 
na kontaktu uvedeném v závěru Občasníku. 

Také tentokrát Vás kromě setkání s přáteli a pobytu na zdravém vzduchu čeká 
program, který si užijí děti i dospělí. Budeme společně pátrat po pokladu a nechejte 
se překvapit, zda to bude nějaká dobrota, krásný výhled do okolí nebo něco úplně 
jiného. 

 

TÝDENNÍ POBYT V HOTELU MAS 2018 

Protože i letošní pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí se nám vydařil (viz Občasník 
1/2017) máme předběžně zamluvený pobyt i na rok 2018. 
Pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí se uskuteční v termínu od 11. do 18. března 
2018. Cena pobytu (7 nocí) je 5399,- Kč/osoba a zahrnuje ubytování ve dvou až 
čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a s televizí, plnou penzi, 
rekondiční program (5 procedur, cvičení v bazéně, vstup do bazénu), každý večer 
doprovodný program a dopravu (při účasti nejméně 20 účastníků). Procedury je 
možné upravit podle zdravotního stavu na místě a další procedury lze i dokoupit. 
Podle aktuální nabídky je možné v případě zájmu zakoupit i další výlety. 

Přihlásit se můžete u Jitky Soldánové na kontaktu uvedeném v závěru Občasníku 
nebo Jarmily Čuprové nejpozději do 20.9.2017. Zálohu ve výši 2700,- Kč je nutné 
uhradit do 20.9.2016 buď u Jarmily Čuprové, Jitky Soldánové nebo převodem na účet 
1668230257/0100 (nezapomeňte uvést jméno). Doplatek bude potřeba uhradit měsíc 
před odjezdem na pobyt (přihlášené účastníky budeme včas informovat). 

V případě zrušení pobytu z vážných důvodů není účtován storno poplatek. 

 

DÁLE PŘIPRAVUJEME (pozvánky na tyto akce budou včas rozeslány) 

17.10.2017 – zájezd do termálních lázní v Györu 

11.11.2017 – Společenské odpoledne v Brně 

 



 

Z naší činnosti 

DEN ZEMĚ V ZOO 

V rámci projektu Zdravé město Hodonín jsme 

se 23.4.2017 účastnili akce Den Země v ZOO 

a na Ekocentru. Na zábavné soutěžní 

odpoledne „Stromy kolem nás“ jsme 

připravili výtvarné stanoviště nazvané „Strom 

fantazie“. Ten vytvořili sami účastníci z listů, 

které měly nejen nejrůznější tvary, ale hlavně 

byly vybarvené podle vlastních nápadů. A tak 

na jedné větvi připraveného stromu společně 

vyrůstal list se vzorným žilkováním hned 

vedle listu s barevnou šachovnicí, ornamenty 

nebo duhou. Každý list byl originální, stejně 

jako pak celý strom.  

 

 

 



 

VÍKENDOVÝ POBYT FILIPOVO ÚDOLÍ 

Další akcí organizovanou rovněž ke Dni Země v rámci projektu 

Zdravé město Hodonín byl víkendový pobyt „Mezi námi zvířaty“ 

pro rodiče s dětmi s mentálním postižením 28. – 30.4.2017 

v hotelu Filipov. Pro účastníky byl připravený například „Kvíz moudré sovy“, 

zasportovali si s opicí Žofkou a na procházku se vydali po zvířecích stopách. Velký 

úspěch sklidilo „žabí“ cvičení, které si s dětmi přijela zacvičit lektorka jógy Sába. 

Pořádně jsme procvičili i hlasivky, protože celý víkend nás provázely písničky 

o zvířatech. Každý si tak přišel na své – ať už při hrách, nebo jen při odpočinku 

a povídání si s přáteli. 

 

 

 



 

 

VÝLET DO MIKULČIC A LANŽHOTA – 21.5.2017 

Po loňském vydařeném výletu „Na řízky z Lednice“, kdy jsme si po návštěvě zámku 

v Lednici a bylinkové zahrady ve Valticích na závěr pochutnali na výborných řízcích 

v Lanžhotě, padlo rozhodnutí uskutečnit výlet do Lanžhota letos znovu. Ale přece 

nepojedeme jenom na řízky!  

Nejprve jsme navštívili Slovanské hradiště 

v Mikulčicích. I když je tato národní kulturní 

památka doslova za humny, mnozí ji navštívili 

naposledy v rámci školního výletu. Pro ty tak 

bylo překvapením, jak výraznou proměnou 

areál v posledních letech prošel. Jak 

významným místem hradiště v minulosti bylo, 

jsme se dozvěděli z poutavého výkladu 

průvodce pana Jaroslava Stöhra. 

Z Mikulčic jsme pak vyrazili do Lanžhota, kde 

nás tentokrát nečekaly jenom řízky, ale také 

vystoupení manželů Osičkových, které na 

cimbál doprovázel pan Šiška. Společně s nimi 

jsme si s chutí zazpívali. Nakonec jsme tedy 

měli výlet „Tři v jednom“ – něco nového jsme 

se dozvěděli, užili jsme si odpoledne plné 

kultury, a ještě jsme se i pochutnali. 

 

 



 

KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ NRZP V BRNĚ 30.5.2017 

Členem NRZP Jihomoravského kraje je také SPMP ČR pobočný spolek Hodonín, proto 

se naše zástupkyně paní Naděžda Konečková účastnila jako delegátka krajského 

shromáždění v Brně. 

Kromě zprávy o činnosti Krajské rady osob se zdravotním postižení a plánu akcí 

a činností na další období seznámil přítomné delegáty PhDr. Leoš Spáčil s aktuálními 

informace a novinkami v legislativě, zejména s novelou zákona č. 329/2011 Sb., 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Návrh novely byl v průběhu léta schválený Poslaneckou sněmovnou i Senátem a chybí 

již jen podpis pana prezidenta. Zákon nabyde účinnosti od 1. ledna 2018. 

Novela přináší tyto zásadní změny: 

➢ Zcela se ruší prokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech 

o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. 

➢ V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat 

odpuštění 10 % spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně 

posuzovaných osob, tak ani žadatele o příspěvek na zvláštní kompenzační 

pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla bude příjem 

testován, a to i u společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, že 

automobil je využíván pro všechny členy rodiny. 

➢ Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny 

a to z 24 000,- Kč na 10 000,-Kč. 

➢ Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla z 10 let 

na 7 let. Snížení počtu let se vztahuje i na přiznané příspěvky po roce 2012. 

➢ Nově se stanoví výše příspěvku na nákup motorového vozidla podle příjmu 

společně posuzovaných osob. Do osminásobku životního minima činí příspěvek 

200 000,- Kč, při příjmu, který překračuje devítinásobek životního minima, se 

příspěvek snižuje na 180 000,- Kč a takto je příspěvek na nákup motorového 

vozidla postupně snižován při rostoucí výši násobku životního minima. Nejméně 

však bude příspěvek činit 100 000,- Kč. 

➢ Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 550,- Kč měsíčně. 

 

Čerpáno ze stránek http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr.html 

a informací delegátky p. Konečkové. 

 

 

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr.html


 

XIV. NÁRODNÍ KONFERENCE SPMP ČR A KONFERENCE EUROPE IN ACTION 

Ve dnech 1. - 3. června 2017 se v Praze konala konference Europe in Action 

(Evropa v akci) 2017 na téma „O mých vztazích a přátelství“. Konference Europe in 

Action se koná ve spolupráci s Inclusion Europe každý rok v jiné zemi. Té letošní 

v Praze se zúčastnilo více než 200 lidí – osob s mentálním postižením, jejich rodinných 

příslušníků a profesionálů. Na konferenci vystoupilo 50 řečníků. Mezi ně patřila 

i členka našeho pobočného spolku Pavlínka Dohnálková, která se společně se svou 

maminkou podílela na workshopu na téma Moje lásky a přátelství. 

Na konferenci Europe in Action v sobotu 3.června 2017 navazovala XIV. Národní 

konference SPMP ČR, které se jako delgátky účastnily paní Ludmila Strnadová a paní 

Anežka Goldschmiedová. Dalšími účastnicemi byly členky republikového výboru 

a republikové revizní a kontrolní komise paní Ludmila Basovníková a Jitka Soldánová, 

která se účastnila i konference Europe in Action. 

 

LETNÍ REHABILITAČNÍ POBYT „ZOO KOPÁNKY“ 

Na Kopánkách nedaleko Uherského Brodu vyrostla v termínu od 26. 7 do 5. 8 2017 

zoologická zahrada. Právě ta byla totiž tématem letního rehabilitačního pobytu, který 

pořádal SPMP ČR pobočný spolek Hodonín. Pět desítek účastníků ve věku od 21 do 68 

let se na deset dnů stalo pomocníky, kteří přijeli do zoo pomáhat.  

Jak pobyt vnímala jedna z maminek, která se „tábora“ účastnila společně se svým 

synem, nám napsala paní Ivana Maťátková. 

„Letního rehabilitačního pobytu se syn účastnil poprvé, a tak jsem se rozhodla ho 

doprovodit jako jeho asistentka. Počasí nás na začátku pobytu přijalo nevlídně, ale 

kdo narazí na sluníčko zářící energií a optimismem v podání Jitky Soldánové, 

na zamračenou oblohu zapomene. Do táborového života jsme vpluli hned po 

ubytování a po obědě. Táborníci byli rozděleni do pěti oddílů a vytvářeli svůj oddílový 

znak, který „Želvičky“, „Plameňáci“, „Lvíčata“, „Delfíni“ a „Opičky“ s náležitou hrdostí 

nosili během celého pobytu, a tak nebylo pochyb, kdo ke komu patří. Na každý den 

byla připravena jedna až dvě táborové hry, kde táborníci alias „ošetřovatelé v ZOO“ 

ukázali své znalosti a dovednosti, dozvěděli se něco nového a také si zasoutěžili. 

Úkoly zvládali všichni s velkým nasazením buď sami, nebo s pomocí oddílových 

vedoucích, takže nikdo nezůstal stranou. To, co táborníci ale nejvíc milovali, byla 

hudba, tanec a zpěv, takže při akcích jako „Slavík z Kopánek“, diskotéka, karneval či 

koncert cimbálové kapely Grajcar se doslova vyřádili. Třešničkou na dortu byl výlet

http://europeinaction.org/program-europe-in-action-2017-o-mych-vztazich-a-pratelstvi/?lang=cs


  Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem. 

 

do KOVOZOO ve Starém Městě.  Na táboře nebyl čas na nudu, na účastníky čekaly 

vycházky, koupání, stolní hry, výtvarné činnosti a sportovní aktivity jako fotbal, šipky, 

lukostřelba. K dobré náladě během celého pobytu přispělo nejen pěkné prostředí 

Bílých Karpat, dobrá strava, ale hlavně přátelské ovzduší. O táborníky bylo postaráno 

po všech stránkách až s dojemnou starostlivostí. Za to si zaslouží vedoucí a celý Jitčin 

organizační tým velký dík.“ 

My paní Ivaně děkujeme za její vlídná slova a těšíme se příští rok na shledanou! 

Letní rehabilitační pobyt finančně podpořil v rámci 
projektu „Zdravím k pohodě – pohodou ke zdraví“ 
Jihomoravský kraj. 

 

Občasník SPMP Hodonín 2/2017 byl vydán 20. srpna 2017 v rámci projektu Komunikuj – nejsi sám, 
který podpořil Jihomoravský kraj. 
Na jeho přípravě se podíleli Jitka Soldánová a Jakub Konečný. 
Použité fotografie byly pořízeny na akcích SPMP Hodonín. Autory fotografií jsou Oldřich a Jitka 
Soldánovi. 
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 
č. účtu: 1668230257/010
 

mailto:jitka.soldanova@spmp-hodonin.cz

