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Vážení členové, milí přátelé!
Rok 2018 je pro naši organizaci v mnoha ohledech významný. Na přelomu let
2018/2019 budeme slavit 50. výročí založení SPMP ČR (dříve Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým). A od založení SPMP v Hodoníně uplyne letos již 45 let.
Připomínat si tuto významnou událost budeme po celý rok na našich akcích
a setkáních.
V listopadu letošního roku se v Praze uskuteční volební Národní konference a jedním
z úkolů této konference bude přijetí dokumentu o dalším směřování SPMP ČR.
Děkujeme tímto všem, kteří se zapojili do dotazníkové akce, a pomohli tak zmapovat
potřeby, přání i obavy členské základny.
Jitka Soldánová

Připravované akce
Zveme Vás na jednodenní výlet do KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště
a na Velehrad, který jsme připravili nejen pro naše členy, ale i jejich rodiny, přátele,
vnoučata a další zájemce.
Termín:

neděle 27. května 2018.

Odjezd:

9:00 hod. od autoservisu Chaloupka, Sv. Čecha 11, Hodonín.

Návrat:

nejpozději do 18:00 hod. na stejné místo.

Program: Nejprve navštívíme KOVOZOO, kde si můžete prohlédnout zvířata
v životní velikosti vyrobená z kovového odpadu (www.kovozoo.cz). V areálu je
možnost zakoupení drobného občerstvení. Z KOVOZOO přejedeme na Velehrad, kde
máme od 13:00 zamluvenou návštěvu Podzemí baziliky s expozicí Martyrion (Bazilika
Nanebevzetí Panny Marie je v neděli bohužel pro veřejnost uzavřená). Součástí
expozice je např. zlatá růže, dar Jana Pavla II. Velehradu. Další program bude záviset
na počasí a chuti – buď individuální prohlídka okolí areálu, návštěva cukrárny
Velehrad. Po dohodě se také můžeme cestou domů zastavit v Modré a individuálně

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
SPMP ČR pobočný spolek Hodonín
Erbenova 8, 695 03 Hodonín
www.spmp-hodonin.cz

navštívit buď Archeoskanzen (upozorňujeme na náročnější terén do kopce) nebo
sladkovodní a botanickou expozici Živá voda (bezbariérová).
Cena dopravy: 50 Kč/os.
Dopravu, prosím, uhraďte nejpozději do 21.5.2018 hotově u J. Soldánové nebo
J. Čuprové či platbou na účet 1668230257/0100, případně složenkou. Do stejného
termínu prosím nahlaste J. Soldánové (mobil 605 725 472) počet a jména účastníků.
Vstupné do KOVOZOO a do Podzemí baziliky bude vybráno na místě.
Vstupné KOVOZOO:

senioři, studenti, děti (3-15 let), ZTP, ZTP/P – 60 Kč
dospělí – 70 Kč
doprovod ZTP/P a děti do 3 let – zdarma

Vstupné Podzemí baziliky:

senioři, studenti, děti (6-15 let), ZTP, ZTP/P – 50 Kč
dospělí – 70 Kč
doprovod ZTP/P a děti do 6 let – zdarma

Z naší činnosti
Zájezd do termálních lázní v Györu
Letošní první zájezd do termálních lázní
v Györu byl opravdu „na prohřátí“. První
vločky začaly padat už cestou a sněžit
nepřestalo celý den. Proto tentokrát přišli
trochu zkrátka milovníci venkovního tobogánu,
kteří se museli smířit jen s vnitřní skluzavkou.
Všichni jsme si užívali vnitřní bazény s teplou
vodou, masážními tryskami a vířivkami.
A samozřejmě jako vždycky jsme si nenechali
ujít odpolední kávu se zákuskem.

Akce se konala za finanční podpory Města Hodonína.


Členská schůze
V pátek 23. února 2018 se v restauraci Marina v Hodoníně konala členská schůze
SPMP ČR pobočný spolek Hodonín. Zhodnotili jsme na ní nejen uplynulý rok, ale
hlavně naplánovali akce na rok letošní. Zároveň jsme také zvolili delegáty na Národní
konferenci, která se uskuteční v listopadu 2018 v Praze. Kromě stávajících členek
republikového výboru a revizní komise paní Jitky Soldánové a paní Ludmily
Basovníkové, se konference zúčastní zvolené delegátky paní Naděžda Konečková
a paní Ludmila Strnadová. Jako náhradnice byly zvoleny paní Jiřina Pilařová a paní
Marie Ivičičová.
V diskusní části členské schůze jsme se věnovali části dotazníku, který je jedním
z podkladů pro vytvoření strategie SPMP ČR na následující období. Z debaty vyplynuly
i další náměty na rozšíření naší činnosti, a proto bylo do plánu akcí na rok 2018
zahrnuto podzimní utkání v bowlingu.
A které aktivity našeho pobočného spolku považují členové za nejdůležitější?


Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem.

Týdenní pobyt v hotelu MAS
V termínu 11. – 18. 3. 2018 se konal v hotelu MAS v Sezimově Ústí týdenní pobyt. Již
čtvrtého pobytu v pořadí se tentokrát zúčastnilo celkem 30 členů i nečlenů SPMP ČR
pobočný spolek Hodonín. V průběhu pobytu za námi přijely pracovnice sekretariátu
SPMP ČR v Praze a společně jsme zpracovali další část dotazníku ke strategii SPMP
ČR.
Jaké pocity si z pobytu odvezla paní Marie Ivičičová?
Již po čtvrté jsem se zúčastnila od 11. 3. - 18. 3. 2018 s dcerou Hankou wellnes pobytu
v Sezimově Ústí v hotelu MAS. Sraz účastníků byl u servisu Chaloupka, když jsme tam
v 13:15 dorazily, byly jsme mile překvapeny, už tam byl autobus. Jako vždy se naše
děti srdečně vítaly. Cesta proběhla dobře. V hotelu nás přivítala nám všem známá
paní Navrátilová. U večeře nás čekal jako vždy přípitek. Myslely jsme, že už nás
nemůže nic překvapit, ale opak byl pravdou. Mile nás překvapily výlety, které pro nás
připravili. A sice hrad Šternberk, přiznám se pro nás neznámý hrad, a Čapí hnízdo.
K výletům se ještě vrátím. V pondělí byl výlet do Klokot a Tábora, byly jen Klokoty,
počasí nám nepřálo, tak se jelo do hotelu. Pak následoval taneční večer, hrála živá
hudba, tak to naše děti pořádně roztočily. V úterý byl náš oblíbený bowling, letos jsme
si všichni dobře zahráli. Ve středu nás navštívila paní Xénie Dočkálková
a Michaela Hodíková ze sekretariátu SPMP v Praze, byla to příjemná beseda. Večer
jsme využili k posezení a popovídání v salonku.
Ve čtvrtek večer byla naše
oblíbená hra BINGO, jako vždy
se nejvíce dařilo Liborovi.
V pátek byl opět taneční večer
s mažoretkami
a
břišní
tanečnicí. A zase to naši
tanečníci rozjeli. Vracím se
k výletům. Hrad Šternberk,
který mě osobně příjemně
překvapil, dověděli jsme se, že
tam doposud žije majitel
hradu, kterému je 94 let a vždy
žil v ČR, nikdy neodešel do ciziny. Bylo tam sice hodně schodů, ale všichni jsme to
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zvládli bez problému a byli jsme odměněni krásným interiérem a zajímavým výkladem
průvodkyně. Na nádvoří hradu byla cukrárna, kterou jsme všichni využili.
Další výlet Čapí hnízdo, všem velmi
dobře známé z TV, kam jsme jeli
v pátek dopoledne a naši skupinu
opět trochu potrápilo počasí, ale
zachránily to deštníky. Je to vlastně
taková malá farma, kde jsou
zvířata, jako malé zoo, ale jsou zde
i stáje krav a koní, mohli jsme si je
pohladit. Průvodkyně vždy o nich
něco řekla, všem se zvířátka líbila.
Všechno je nové, pěkné a všude je
velice čisto. Zde jsme v cukrárně
dostali štrúdl a kávu. Hance se nejvíce líbil bílý klokan a samozřejmě to Čapí hnízdo
nejen na zemi, ale i na komíně, kde už čáp připravoval hnízdo a čekal, až přiletí paní
čápová.

V průběhu pobytu jsme s Hankou hojně využívaly hezký bazén a za dobrého počasí
jsme si vyšly na procházku. Jídlo bylo opět velmi chutné a výběr bohatý.
Tak příští rok se na shledanou těší Marie Ivičičová s Hankou
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Setkání předsedů pobočných spolků SPMP ČR a slavnostní ocenění zasloužilých členů

První z akcí pořádaných v rámci oslav 50. výročí
založení SPMP ČR se konala 20. – 21. dubna 2018
v Praze. V pátek předsedové pobočných spolků
společně debatovali o tom, jaké jsou z pohledu
jejich pobočných spolků představy o dalším
směřování SPMP ČR. Sobotní odpoledne pak bylo
věnované ocenění zasloužilých členů z jednotlivých
pobočných spolků. Za náš pobočný spolek byla na
členské schůzi navržena a schválena na ocenění
Mgr. Jiřina Pilařová, která je členkou SPMP
Hodonín od jeho založení. Ta se setkání nemohla
účastnit, proto za ni ocenění převzala předsedkyně
pobočného spolku Jitka Soldánová. Hned
následující den ocenění předala jeho majitelce
a poděkovala jí za dlouholetou aktivní činnost.

Víkendový pobyt
Víkendový pobyt, jehož mottem bylo „Zdravé srdce plné lásky“, se
uskutečnil 20. - 22. dubna 2018 ve Filipově údolí. Víkendovým
pobytem jsme se připojili oslavám Dne Země, které v rámci
projektu Zdravé město pořádá Město Hodonín.
O víkendovém pobytu napsala Jiřinka Pilařová.
Koncem dubna jsme vyrazili s dětmi do malebného prostředí Filipova údolí, kde jsme
strávili krásný víkend, plný zábavy, tance, zážitků a smíchu. Náš pobyt s názvem
„Zdravé srdce plné lásky“ začal v pátek před večeří a skončil v neděli po obědě.
V pátek jsme se postupně sjížděli plni očekávání a do večeře jsme byli v podstatě
všichni. Protože v ten den slavila zrovna Marcelka své jmeniny, zpečetili jsme dobrou
večeři ještě sladkostí v podobě dortu, který jsme si dopřáli. Hned poté, jsme ve víru
tance a pohybu samozřejmě všechny kalorie spálili!
Páteční večer byl v duchu starých svatebních časů a nesl název: „Když si náš tatínek
maminku bral“. Jak to celé vypadalo? Krásně! Naše dvě organizátorky se oblékly
Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem.

do svých svatebních šatů, a také všechny děti do nějakých kostýmů upravily.
Na nástěnce visely svatební fotografie, kde byly maminky a tatínci ještě zamlada ve
svatebních šatech. Postupně jsme hádali, kdo je na které fotce zobrazen. Moc jsme si
to hádání užili a smáli jsme se, až jsme se za břicha popadali.

Sobotní dopoledne bylo zasvěceno tajemnu. Děti vyráběly potají papírové kytičky,
které ozdobili červeným srdíčkem, jako dárek pro maminky. Moc se jim povedly!
Protože sobota byla také dnem zdraví, cvičili jsme, přeskakovali jsme kruhy a byl nám
změřen tlak před a po výkonu. Někdy jsme se nestačili divit, co že jsou to za vysoká
čísla?
Abychom svůj tlak dostali pod kontrolu, odpoledne jsme si vyšli do přírody k potůčku.
Naše organizátorky Blanka a Katka nakreslily na papír zeměkouli a mapu světa,
abychom řádně oslavili Den Země. Povídali jsme si o tom, jaké máme štěstí, že máme
tak krásnou Zemi. Řekli jsme si také, jak Zemi můžeme pomoci tím, že se budeme
v přírodě chovat slušně a pořádkumilovně. Děti na důkaz lásky k Zemi, natiskly kolem
zeměkoule srdíčka a vymalovaly je. Sobotní večer byl opět v duchu radostného pohybu
u reprodukované muziky.
V neděli jsme v pohybu pokračovali se Sabinou a její Srdíčkovou jógou. Ještě pár
pobytů a budou z nás hotoví jogíni! Jóga nám rozproudila všechna energetická centra,
a tak jsme měli dostatek síly na tvorbu prostírání pro naše maminky a tatínky.
Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem.

Ubrouskové prostírání v duchu „Zdravé srdce plné lásky“, jsme si na památku odvezli
domů. Už se těšíme na další pobyt a všechny hry, které jsou pro nás vždycky
připravené!

A jak viděla nedělní cvičení cvičitelka jógy Sábina Kozányová?
Velmi ráda jsem přijala už druhé pozvání paní Jitky Soldánové, předsedkyně SPMP
Hodonín, na víkendový pobyt ve Filipově údolí, tentokrát na téma „Zdravé srdce plné
lásky“. Dorazila jsem v neděli, kdy hry a zábava byly v plném proudu. Po vřelém
přivítání jsme rozložili jógové podložky, dech začal plynout a vedeni tlukotem srdcí
jsme si užili anaháta ásan (cviků na srdíčko), pohádkových příběhů a her. Jsem
lektorka rodinné jógy, cvičím s dospělými
i dětmi a vím, že nejtěžší věc, kterou na
lekcích po klientech požaduji, je uvolnění
těla a mysli. Z tohoto pohledu jsme prožili
dokonalou hodinu jógy. Srdíčko z papíru,
které si každý rozpůlil, jednu polovinu
ponechal sobě, druhou dal kamarádovi, si
schovám na památku. Bude mi
připomínat, že to nejcennější, co máme,
se nedá koupit, ale jenom darovat.
S láskou Sába

Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem.

Den Země v ZOO a na Ekocentru
Druhou akcí, kterou jsme se připojili k oslavám Dne
Země, bylo zábavné soutěžní odpoledne v ZOO a na
Ekocentru na téma „Co se děje pod zemí“. To se
uskutečnilo v neděli 22. 4. 2018. Přestože ve stejném
termínu se konal víkendový pobyt pro rodiče s dětmi
na Filipově, připravili jsme i letos pro návštěvníky
jeden soutěžní úkol. Role organizátorek se ujaly paní
Naďa Konečková se synem Ondrou a paní Anežka
Goldschmiedová
s dcerou
Katkou.
Úkolem
soutěžících, kterých bylo i díky pěknému počasí
opravdu hodně, bylo provést žížaly různě obtížnými
bludišti podzemních chodbiček až na louku. Všichni
to zvládli bez problémů a někteří si vyzkoušeli i ta
nejsložitější připravená bludiště.


Informace z pobočného spolku
Jak jsme začínali u nás
Žádná maminka nepřipustí, že zrovna jí by se mohlo stát, že její dítě nebude tak jako
ostatní nebo dokonce postižené. Moje první dítě bylo normální, a tak jsem
předpokládala, že i u druhého to bude obdobné.
Ve věku 6 měsíců jsem zjistila, že moje mladší dcera vyznačuje známky opožděného
vývoje a vyhledala jsem v Brně odbornou lékařskou pomoc. V ordinaci MUDr. Vrzala,
v roce 1970, jsme se seznámili s panem Františkem Halmem, který navštěvoval
tohoto lékaře se svým synem Tomášem a v té době již pracoval pro SPMP Brno. Pan
Halm nám poradil, abychom utvořili členskou základnu z rodičů mentálně postižených
dětí přímo u nás v Hodoníně. Začali jsme tedy hledat v Hodoníně a blízkém okolí
rodiče těchto dětí. Do roku 1973 jsme našli cca 10 dětí různých věkových kategorií
a založili jsme SPMP Hodonín. V počátku František Halm pomáhal hodonínské
skupině s organizací a předával své zkušenosti rodičům postižených dětí formou
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přenášek a rozhovorů. Spolupracoval s námi také pan Ing. Vladimír Výleta, který
pracoval jako ředitel v Ústavu sociální péče v Kyjově.
Nově vzniklá skupina dětí a rodičů chodila cvičit do tělocvičny Základní školy na
Gottwaldově náměstí (v současnosti Masarykovo náměstí, obchodní dům IRO – pozn.
JS) v Hodoníně. Protože jsem na této základní škole působila jako učitelka, dohodla
jsem pro naši skupinu možnost používat tělocvičnu a také třídu ke schůzkám. Každý
rodič cvičil se svým dítětem asi hodinu, minimálně jedenkrát v týdnu.
Po zřízení Ústavu sociální péče (dnešní Zelený dům pohody) v Bažantnici (v roce 1991,
z iniciativy okresního výboru Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Hodoníně pozn. JS) se stala předsedkyní SPMP paní Mgr. Ludmila Švachová a (od roku 1993 pozn. JS) také ředitelkou tohoto zařízení. Jako předsedkyně SPMP organizovala
tábory, výlety a další společenské akce pro rodiče a děti.
Po její smrti zaujala její místo paní Ing. Jitka Soldánová, která je i členkou
republikového výboru SPMP v Praze, byť sama nemá postižené dítě. Pokračuje
v organizování táborů pro děti, zájezdů, jednodenních výletů, společenských akcí atd.
V současné době nás Jitka průběžně informuje o dění v Praze a s maximálním
nasazením organizuje veškeré společenské, kulturní a sportovní akce pro SPMP
Hodonín. Jsme rádi, že ji máme!
Mgr. Jiřina Pilařová

Občasník SPMP ČR pobočný spolek Hodonín 1/2018 byl vydán 9. května 2018.
Na jeho přípravě se podíleli Marie Ivičičová, Sabina Kozányová, Jiřina Pilařová, Jitka Soldánová
a Klára Zahradníková.
Použité fotografie byly pořízeny na akcích SPMP Hodonín. Autory fotografií jsou Katka Kozlíková
a 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
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