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Vážení členové, milí přátelé! 

Léto se přehouplo do podzimu a je čas znovu si připomenout, které akce pro vás 

připravujeme, a ohlédnout se za těmi, které už máme za sebou. Věříme, že se 

na některé z připravovaných akcí společně setkáme. Pokud budete mít náměty na to, 

čím naše akce doplnit, či co byste od SPMP očekávali, dejte nám vědět. Budeme 

za vaše podněty rádi. 

Jitka Soldánová 

Připravované akce 

Nejbližší akcí, na níž jsme rozesílali samostatnou přihlášku, je zájezd do termálních 

lázní v Györu, který se uskuteční v úterý 2. října 2018. Tuto akci finančně podpořilo 

Město Hodonín a nás těší, že zájezd je tentokrát obsazený do posledního místa. 

 

Před rokem jsme převzali v Brně - Modřicích pomyslný štafetový kolík Společenského 

odpoledne. To se letos uskuteční v sobotu 20. října od 13:00 hodin v sále restaurace 

Marina v Hodoníně. A půjde o opravdu slavnostní akci, protože máme hned tři 

důvody k oslavě. 

Tím prvním je 50. výročí založení SPMP ČR, které si na přelomu let 2018 a 2019 

připomínáme. Druhým pak 45. výročí založení SPMP v Hodoníně. A půlkulaté výročí 

slaví i Společenské odpoledne, to letošní je již třicáté páté. 



K poslechu a tanci zahraje skupina ORION se 

zpěvačkou Lenkou Mikušovou, těšit se můžete 

také na vystoupení taneční skupiny Black and 

White. 

Pokud jste se ještě nepřihlásili, můžete tak učinit 

nejpozději do pátku 5. října 2018 na kontakt 

uvedený v závěru Občasníku. Vstupné 

na Společenské odpoledne je 50,- Kč, cena 

oběda, který lze také objednat (smažený řízek, bramborový salát a nealko nápoj), je 

130,- Kč. Úhradu je třeba provést rovněž nejpozději do pátku 5. října 2018. 

 

Jóga se Sábou 

Neměli jste možnost zacvičit si na víkendovém pobytu nebo na táboře jógu se 

Sabinou? Myslíte si, že jóga není nic pro vás? Přijďte se přesvědčit, že toto cvičení 

zvládne opravdu každý bez ohledu na věk či handicap. Sabina je instruktorkou jógy – 

trenérkou II. třídy – a zaměřuje se zejména na dětskou jógu. Společně s ní jsme 

pro vás připravili dvě bezplatné lekce, na nichž si vše můžete vyzkoušet.  

Termín: sobota 10. 11. 2018 a sobota 17. 11. 2018 vždy od 14:00 do 15:00 hodin. 

Místo: JÓGOVÉ STUDIO Mariejoga, Za drahou 1, Hodonín (při cestě z města 

železničním podchodem směrem do Bažantnice je studio hned vlevo za podchodem). 

Přihlášky: vzhledem k omezené kapacitě je třeba se předem přihlásit, a to nejpozději 

do 31. 10. 2018. Přihlásit se můžete na obě lekce nebo samostatně pouze na jednu.  

Co s sebou: pohodlné oblečení. V případě dostatku místa si s dětmi budou moci 

zacvičit i rodiče.  

 



Z naší činnosti 

Výlet do KOVOZOO a na Velehrad  

Při jednodenním výletu jsme se letos rozhodli navštívit dvě zcela odlišná místa. 

KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště a poutní místo Velehrad. Protože 

předpověď počasí na neděli 27. května hlásila krásné slunečné počasí, vyrazili jsme 

brzy dopoledne, kdy horko bylo ještě snesitelné. 

V KOVOZOO jsme se vydali na prohlídku rozlehlého areálu a obdivovali úžasné 

výtvory vyrobené z kovového odpadu. Všechna zvířata v KOVOZOO, kterých je 

v současnosti kolem 250, jsou v životní velikosti a dokonale propracovaná.  

 

Kolem poledne jsme se přesunuli do nedalekého Velehradu. Času do objednané 

prohlídky podzemí baziliky s expozicí martyrion jsme měli dost, takže jsme mohli zajít 

na oběd, kávu, nebo obojí 😊. Martyrion uchovává například věrnou kopii Palladia 

země české, reliéf Matky Boží s dítětem a v labyrintu chodeb je vystavena i zlatá růže, 

kterou papež Jan Pavel II. věnoval Velehradu. Nachází se zde také rozsáhlá sbírka 

dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky. 



 

 

Protože nám po prohlídce zbývalo ještě dost času, rozhodli jsme se pro ještě jednu 

zastávku. A to v nedaleké Modré. Prohlídka archeoskanzenu by byla už po všech 

stránkách náročná, proto jsme zvolili pouze návštěvu areálu „Živá voda“. Tato 

expozice seznamuje návštěvníky s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy 

i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků a tůní. Prošli jsme si také podvodní tunel, 

který se nachází se v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři 2 

metry.  

Během výletu si tak snad na své přišel každý účastník. 

Akce se konala za finanční podpory Města Hodonína.  
 

 

Letní rehabilitační pobyt Kopánky – LETEM SVĚTEM 

Pro téměř padesát účastníků z několika krajů uspořádal SPMP ČR pobočný spolek 

Hodonín v termínu od 25. července do 4. srpna již XXIX. letní rehabilitační pobyt 

s názvem „Letem světem“. Rekreační středisko Kopánky se na deset dnů proměnilo 

na letiště, z něhož každý den cestovatelé vyráželi do různých zemí, kde na ně čekaly 

nejrůznější úkoly. 



 

 

První cesta vedla do Švýcarska, kde jsme si společně s paní primářkou MUDr. Věrou 

Dostálovou a jejími kolegyněmi z Nemocnice TGM Hodonín zopakovali základy první 

pomoci a připomněli si 150 let od založení Červeného kříže. V Řecku jsme si 

zasportovali na olympiádě, na safari v Keni jsme hledali zatoulaná zvířátka, Holandsko 

nás inspirovalo k vytváření výrobků s květinovými vzory, do Ameriky jsme se vydali 

jak mezi kovboje a indiány, tak i mezi hvězdy stříbrného plátna v Hollywoodu. 

Stranou nezůstala ani Jižní Amerika, kde jsme se zúčastnili slavného brazilského 

karnevalu. Naše cesty vedly také na východ – v Indii jsme se pod vedením Sáby naučili 

trošku cvičit jógu, v Japonsku jsme zase trénovali skládání origami. 

 



 

Program byl velmi pestrý a jeho pravidelnou součástí bylo také rehabilitační cvičení 

a koupání v bazénu. Ke skvělé atmosféře, která na pobytech panuje vždy, v letošním 

roce již podesáté přispěla cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic. Stejně jako 

v minulých letech, i nyní muzikanti přijeli ve svém volném čase a jedinou odměnou 

za rytmy nejen moravské jim byl potlesk přítomných a jejich nefalšovaná radost. 

Všichni odjížděli nadšení a s příslibem, že se za rok na Kopánkách zase sejdeme. 

 

O průběhu pobytu den po dni si můžete přečíst na lrp2018.blogspot.cz  

Letní rehabilitační pobyt Kopánky podpořili:  

 

 

 

 PharmDr. Alena Melová, Lékárna Hodonín 

 ZLOMEK, s.r.o., Hodonín 

 REPRESS, spol. s r. o., Hodonín 

 Nemocnice TGM Hodonín 

 CM Grajcar, Dolní Bojanovice 

 Pan Pavel Podrazil, Mikulčice 

 Rodina Dohnálkova, Prušánky 

 Rodina Kachlíkova, Brno 

Poděkování patří také všem organizátorům, vedoucím a dalším pracovníkům pobytu. 

 

http://lrp2018.blogspot.cz/


 

Víkendový pobyt Kopánky – Zdraví z přírody 

Druhý zářijový víkend jsme se opět vrátili na rekreační středisko Kopánky. Tentokrát 

na víkendový pobyt nazvaný „Zdraví z přírody“. V pátek večer jsme se nejdřív pustili 

do nácviku mazurky, kterou jsme trénovali na známou písničku „Měla babka čtyři 

jabka“. Jak taky jinak, když celý víkend byl o zdraví z přírody, což přece jablka jsou. 

A mazurka se nám určitě bude hodit na Společenském odpoledni. 

Na sobotu byla pro rodiče zajištěna beseda na téma „Svéprávnost a podpora lidí 

s mentálním postižením“ s Xenií Dočkálkovou ze sekretariátu SPMP ČR v Praze.  

Děti se mezitím pustily do výroby ovocných stromů z barevného papíru 

a vyzdobili jimi areál střediska. Protože jsme se víkendovým pobytem připojili 

k Evropskému týdnu mobility, který rámci projektu Zdravého města pořádá Město 

Hodonín, nezapomněli jsme ani na pohyb. Před obědem jsme se protáhli při cvičení 

s míčky a psychomotorickým padákem a odpoledne jsme pak vyrazili na túru do okolí 

areálu. Během cesty jsme se přesvědčili, že šišky lze využít nejen ke sportu, ale 

i k výtvarné činnosti. Obzvlášť Martin sluníčku vyráběl opravdu dlouhé paprsky. 

 



 

V neděli jsme se vrátili opět k jablíčkům a využili je společně s bramborami 

k výtvarnému tvoření. Každý účastník tak odvážel vlastnoručně vyrobený jablíčkový 

věneček. 

Poděkování patří všem rodinám, které se 

pobytu zúčastnily, že dokázaly jako vždy 

vytvořit báječnou přátelskou atmosféru. 

Městu Hodonín a Ministerstvu 

zdravotnictví děkujeme za finanční 

podporu této akce. Blance, Ivetě a Katce 

za přípravu a realizaci programu, Michalovi 

a Vojtovi za to, že se ujali rolí asistentů. A 

přírodě za krásný slunečný víkend . 

 

Turnaj v bowlingu 

„Co tak jít si zahrát bowling,“ zaznělo na únorové členské schůzi. „No proč ne,“ řekli 

jsme si a zařadili tuto akci do ročního plánu akcí. Protože naše členská základna má 

poměrně širokou územní působnost, dalo se jen těžko odhadnout, kolik členů bude 

ochotných přijet do Hodonína na dvě hodiny bowlingu. Ale skutečnost předčila 

očekávání, takže jsme v průběhu přihlašování zájemců pro jistotu ke dvěma 

zamluveným drahám přidali ještě jednu. Což se vyplatilo, protože se nás nakonec 

sešlo 22 a z toho bylo 17 aktivních hráčů. A to se ještě dvě rodiny z důvodu nemoci 

omluvily! Všichni hráli s velkým nasazením, proto nakonec bez ohledu na to, kolik kdo 

nahrál bodů, dostali diplom za účast na 1. ročníku bowlingového turnaje všichni. 

A věříme, že po prvním ročníku se nám podaří zorganizovat i druhý, třetí… A na všech 

bude hodně nadšených hráčů. 

 



 

Užitečné informace 

Informace o zpracování osobních údajů pro členy SPMP ČR  

V Praze, 25. 5. 2018 
Vážení členové SPMP ČR, 

jak určitě víte, od 25. května 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení (EU) 2016/679 pro ochranu 
osobních údajů (tzv. GDPR) vydané Evropskou unií. Obecně pro spolky to nemění nic zásadního.  

Rádi bychom vás informovali o změnách ohledně ochrany osobních údajů v rámci SPMP ČR.  

 Osobní údaje členů pobočných spolků SPMP ČR se zpracovávají za účelem evidence členské 

základny. Zpracování dat do evidence členů nevyžaduje souhlas členů. Evidence členské 

základny je oprávněným zájmem správce. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum 

narození, adresa, telefon a e-mail. K těmto údajům má přístup pobočný spolek a hlavní spolek. 

Kontakty a fotografie účastníků aktivit za účelem informování našich členů a veřejnosti se 

zpracovávají na základě souhlasu. 

 Zveřejnění kontaktních informací (jméno, příjmení, email a telefon) na jednotlivé pobočné 

spolky na webových stránkách SPMP ČR vyžaduje Váš souhlas, který nám udělujete od roku 

2015 při ročním výkazu. 

 Osobní údaje členů výborů a kontrolních komisí pobočných spolků SPMP ČR, za účelem 
registrace spolku a pobočných spolků ve spolkovém rejstříku vedeném na Městském soudu 
v Praze se zpracovávají pro zapsání změn, pro výmaz a založení nového pobočného spolku, pro 
likvidaci spolků dle zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob. Ve veřejném rejstříku se uvádí jméno, příjmení, datum narození a adresa - 
souhlas se zpracováním osobních údajů v takovém případě není třeba. Pro uchování 
dokumentů, které se posílají na soud, se vyžaduje souhlas. Dokumenty budou uchovány po 
dobu funkce ve výboru a v kontrolní komisi. 

Děkujeme za spolupráci a za pochopení.  

S pozdravem, 

Republikový výbor SPMP ČR  

 

 



 

Služby poradenského centra SPMP ČR 

Nevíte si rady? Nejste spokojeni s rozhodnutím úřadů? Chcete vědět, jaké jsou další 

možnosti při řešení vašich problémů? Potřebujete podporu a pomoc, abyste dokázali 

dlouhodobě zvládat nejen péči o svého potomka, ale také péči o sebe? 

Neváhejte se obrátit na Poradenské centrum SPMP ČR. Pracovnice Poradenského 

centra vám mohou pomoci přímo, případně vás nasměrovat k dalším odborníkům. 

V Poradenském centru pracují sociální pracovnice, psycholožka (Xenie Dočkálková), 

právnička a jako externí spolupracovník i speciální pedagog (konzultant v oblasti 

sexuality a zneužívání). 

Do Poradenského centra můžete také napsat svoji dobrou i špatnou zkušenost při 

jednání s úřady, soudy, veřejností apod. Vaše anonymizované příběhy pak mohou být 

podkladem pro další mapování situace.  

Následující text je převzatý z http://www.spmpcr.cz/pro-rodinu/poradenstvi/ 

PORADENSKÉ CENTRUM 

Naším posláním je nabízet lidem s mentálním postižením a jejich blízkým potřebnou 
pomoc a podporu při hledání vhodných informací, služeb a dalších možností, díky 
kterým budou moci řešit svou životní situaci, žít život podle svých představ a být 
součástí běžné společnosti. 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT 

 Poskytujeme podporu a pomoc při hledání vhodného řešení nepříznivé sociální 
situace, ve které se člověk s postižením a jeho rodina nachází. 

 Podporujeme rodinu i jednotlivé členy rodiny pečující o člověka s mentálním 
postižením (psychologická, sociální i právní podpora). 

 Informujeme o základních právech a povinnostech lidí s postižením (zejména v 
souvislosti s poskytováním sociálních služeb) a pomáháme při uplatňování 
jejich práv a oprávněných zájmů. 

 Pomáháme při plánování budoucnosti a osamostatňování člověka s mentálním 
postižením. 

 Poskytujeme informace o dostupných sociálních službách podle individuálních 
potřeb a pomáháme při jejich výběru, a pokud budete chtít, do konkrétní 
služby Vás doprovodíme. 



 

 Pomáháme při nastavení vhodné a přiměřené právní ochrany lidí s mentálním 
postižením a poradíme v otázkách svéprávnosti. K této problematice si můžete 
stáhnout brožuru na https://www.spmpcr.cz/co-delame/publikace. 

 Poskytujeme informace o nároku na sociální dávky, pomáháme při sepisování 
žádostí a v případě potřeby vás doprovodíme na úřad. Poradíme vám, jak 
napsat odvolání (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní 
pomůcku atd.). 

 Asistujeme při vyřizování invalidních důchodů či průkazů ZTP, ZTP/P. 

 Informace pro lidi s mentálním postižením upravujeme do snadno 
srozumitelné formy tak aby jim lépe porozuměli. 

 Zprostředkováváme kontakt na další odborníky (právník, lékař, odborný lékař, 
psycholog, pracovník SPC, pedagog). 

 Poskytujeme podporu a informace v oblasti vztahů, sexuality a zneužívání lidí s 
mentálním postižením. 

 Poskytujeme základní dluhové poradenství. 

KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT 

 Lidé s mentálním a kombinovaným postižením jakéhokoli věku z celé České 
republiky. 

 Rodina či jednotliví členové rodiny člověka s mentálním a kombinovaným 
postižením. 

 Pečující osoby o člověka s mentálním nebo kombinovaným postižením. 

 Blízké osoby člověka s mentálním nebo kombinovaným postižením. 

 Odborná veřejnost. 

 Široká veřejnost. 

KDY A KDE 

Poradenské centrum má dvě pobočky: 

Poradna v Praze 

Karlínské náměstí 59/12, 186 03 Praha 8 – Karlín 

Tel: 221 890 436 nebo 770 626 202 

poradna@spmpcr.cz 

Poradna má otevřeno od pondělí do pátku kromě středy vždy od 9:00 do 16:00. 
Ve středu pak pouze po předchozí domluvě. 

mailto:poradna@spmpcr.cz


 

Poradna v Brně 

Lomená 530/44, 617 00 Brno – Komárov 

Poradna je z provozních důvodů až do odvolání uzavřená.  

Můžete si sjednat schůzku dle svých možností a probrat situaci osobně. Pokud se tak 

rozhodnete, doporučujeme se předem telefonicky domluvit. Obrátit se na nás 

můžete také telefonicky nebo můžete poslat dotaz e-mailem. Věnovat se Vám budou 

naší poradenští konzultanti.  

Pokud se nám nedovoláte, nechte nám prosím vzkaz na mobilním telefonu a my se 

vám co nejdříve ozveme zpátky. Pokud se s vámi nedomluvíme jinak, odpovíme na 

vaše dotazy nejdéle do 14 dnů. 

 

Web „O ZDRAVÍ“ 

Potřebujete svému dítěti vysvětlit, co se bude dít při návštěvě lékaře? Chcete, aby 

vědělo základní informace o svém těle nebo o nemoci, která ho právě trápí?  

Můžete navštívit webové stránky http://www.ozdravi.org, které jsou zpracované ve 

snadno srozumitelné formě pro lidi s mentálním postižením. 

 

 

 

 

Občasník SPMP ČR pobočný spolek Hodonín 2/2018 byl vydán 30. září 2018. 
Na jeho přípravě se podíleli Jakub Konečný, Jitka Soldánová a Klára Zahradníková.  
Použité fotografie byly pořízeny na akcích SPMP Hodonín. Autory fotografií jsou Iveta Benešová 
a Jitka a Oldřich 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 
 

http://www.ozdravi.org/

