Vážení přátelé,
přejeme Vám všem veselé a optimistické nakročení do Nového roku, také pevné
zdraví a mnoho důvodů k radosti. I tentokrát najdete na stránkách našeho Zpravodaje
zajímavou a pestrou nabídku programu na celý rok. Budeme rádi, když si každý z Vás
vybere a zúčastní se.
Na vzájemné setkání a spolupráci s Vámi se těší
za SPMP ČR, o.s. Okresní organizaci Třebíč
Marie Kotačková a Petra Skorocká

NABÍDKA PROGRAMU NA ROK 2010
Zpravodaj si přečtěte pozorně, zapište si termíny akcí do kalendáře a včas se na ně přihlaste,
protože některé je nutné včas rezervovat !!!
Rádi uvítáme Vaše připomínky, články do Zpravodaje, fotografie, obrázky namalované dětmi,
nové nápady a Vaši pomoc na jednotlivých akcích.
O mimořádném programu Vás budeme včas informovat !

Pravidelná klubová činnost bude pokračovat pravidelně jednou za 14 dní ve stejném čase
v prostorách SPMP ČR, o.s. Okr.org.Třebíč - Denní centrum Barevný svět v Borovině.
Termíny klubu : 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 8.4., 22.4., 6.5. 2010
O možných změnách budete včas informováni.

BLAHOPŘEJEME VŠEM, KTEŘÍ V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU
OSLAVÍ NEBO OSLAVILI NAROZENINY.
PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, RADOSTI, ŠTĚSTÍ
A ŽIVOTNÍ POHODY!!!

Na jednotlivé akce se můžete přihlásit :
- telefonicky – 568 420814(SPMP Třebíč), 605 741016(p.Kotačková), 777 868803 (p.Skorocká)
- e-mailem – spmp.cr.trebic@centrum.cz
- vyplněnou přihláškou

PROGRAM

ÚNOR

Děsivě zábavná show

Kdy : 28. února 2010 (neděle)
Kde : Základní škola Benešova Třebíč – „Divadélko pod schody“
Čas: 10.00 hodin
Vstupné : 70 Kč
Hosté :
- Jerry Edr – špičkový hadí muž (12 úspěšných sezón ve Španělsku)
- Milan Řezníček – moderátor Hitrádia Vysočina v roli, v které by
jste ho nečekali
V bohatém programu moderní artistiky zhlédnete riskantní chůzi po střepech, ohňovou show,
žonglování s talíři a noži, nanajské hry, unikátní kontorsionistické výkony, velkolepé iluze a
netradiční klaunské výstupy. Přijďte se pobavit do světa, který popírá realitu, na uměleckou
show, kde klauni nemají červené nosy ....
Neváhejte a přijďte si společně s námi užít nedělní dopoledne plné zábavy!!!
Svoji účast nahlaste nejpozději do 22. února 2010 u p. Skorocké – 777 868803
Sraz před budovou ZŠ Benešova Třebíč v 9.45 hod.

BŘEZEN

Turnaj v kuželkách
Kdy : 10. března 2010 (středa)
Kde : kuželna v Borovině (kuželna se nachází v Třebíči za borovinským
travnatým hřištěm nebo naproti kryté motokárové dráze – KART ).
Čas: 9.30 – 12.00 hod.

Turnaj je určen pro sportovní týmy z :
Denního centra Barevný svět
Denního rehabilitačního stacionáře – kolektiv Medvědů
Denního stacionáře Úsměv
Diakonie - Slunečnice
Družstvo bude složeno ze 4 závodníků, kteří budou reprezentovat svůj tým.
S sebou :
- sportovní oblečení a obuv (tenisky, které nezašpiní dráhu).
Pro soutěžící bude připraveno občerstvení, pitný režim, odměny a diplomy.
Sportovní tým může doprovázet asi 10 fanoušků (omezené místo v prostorách kuželny).
Jmenovitý seznam závodníků + doprovod, vč.fanoušků zašlete nejpozději do 3.3.2010
na e-mail : spmp.cr.trebic@centrum.cz

Duben
Námořnický bál
Kdy : 10. dubna 2010 (sobota)
Kde : velký sál budovy Fóra v Třebíči
Čas : od 17. 00 hod.
Vstupné: 100,- Kč
Večeře : 100,- Kč
Vystoupí děvčata a chlapci z třebíčských stacionářů.
Také letos bude připravena tombola a bohatý program.
K tanci a poslechu zahraje DUO Alena a Ivoš Oprchalovi
Předprodej vstupenek v kanceláři SPMP na Okružní ul.v Třebíči
u p.Skorocké (tel.777 868803, 568 420814) a u p. Kotačkové (tel.605 741016)

„ Chceme žít s Vámi“ – 15. ročník koncertu

Kdy :
20. dubna 2010 (úterý) - od 14.00 hodin v Pražské O2 Aréně
Odjezd : 8.30 hod. (autobusové nádraží v Třebíči)
Doprava : 100,- Kč/os.
Zájemci se nahlásí ve stacionářích nebo v Klubu-Borovině
na Okružní ul. v Třebíči.
Hlaste se včas – omezený počet míst!!!

Konference SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč
Kdy : 29. dubna 2010 (čtvrtek)

Kde : Městský úřad Třebíč, Karlovo nám.104/55
3. poschodí, místnost č. 211
Čas : 15.00 hod.
Program:
- zhodnocení činnosti za rok 2009
- pokladní zpráva
- revizní zpráva
- plán práce na rok 2010
- volba kandidátů na listopadovou národní konferenci
(Praha-Vinoř)
- diskuse, příspěvky hostů
KVĚTEN

Videofestival – „S vámi nás baví svět“
Kdy : 1. května 2010 (sobota)
Kde : zámecké divadlo „Na Kovárně“ v Poděbradech
Třebíčská organizace bude soutěžit se třemi snímky a v případě zájmu bude do
Poděbrad vypraven zdarma autobus. Zájemci se nahlásí u p.Skrocké nejpozději
do 20. dubna 2010.

ČERVEN

Den dětí – turnaj ve fotbale
2. soutěžní dopoledne s fotbalem (Fotbalová škola Třebíč
Kdy : 1. června 2010 (úterý)
Kde : travnaté fotbalové hřiště v Borovině
Čas : 9.30 – 12.00 hod.
Turnaj je určený pro třebíčské stacionáře, Diakonii-Slunečnici a sportovní
fanoušky, kteří svojí účastí podpoří naše fotbalisty(ky).
Podrobné informace zašleme včas.

Piknik v Poušově (sportovně-společenský den)
Kdy : 11. června 2010 (pátek)
Kde: Autokemp Třebíč - Poušov
Začátek : 9.00
Budou připraveny různé hry, soutěže, zpívání s kytarou a mnoho dobré zábavy.
Tato akce je určena pro všechny, kteří chtějí strávit hezký den v přítomnosti kamarádů a zažít
spoustu legrace.
Během dne budeme grilovat masíčko nebo péct buřtíky, zajištěn bude i pitný režim a další
překvapení☺☺☺.
Ukončení akce bude pro každého individuální, tak jak uzná za vhodné. Plánovaný konec je
kolem 16.00 hod.
Na všechny se budeme moc a moc těšit !!!

V pátek nejdem do stácu,
půjdem raděj do kempu.

Budem zpívat, budem hrát,
a masíčko grilovat.
Neváhejme ani jeden,
a na piknik si zajedem.
Svoji účast nahlaste nejpozději do 7. 6.2010
u p. Skorocké – 777 868803, 568 420814

„Inkluze-chceme žít s ostatními.Bojujeme za svá
práva“
15. celosvětový kongres Organizace Inclusion International
v Berlíně
Kdy : 16.-19.6.2010 (středa-sobota)
Program naleznete na: www.inclusion2010.de
Poznámka : jedná se o účasti několika vybraných zástupců SPMP Třebíč

ČERVENEC

„Barevný den s handicapem“ – II.ročník
Sportovně-společenský den
Kdy: 17. července. 2010 (sobota)
Kde: Autocamp Wilsonka – Hartvíkovice
Čas: od 10.00 hod.
Pro malé i velké, handicapované i zdravé připravujeme zábavný den plný
her, soutěží, písniček a tance.

Letní integrační pobyt 2010
Kdy : 1. - 6. 8. 2010 (neděle – pátek)
Kde : Radostín nad Oslavou
I letos se můžete opět přihlásit na oblíbený pětidenní letní tábor
s vedoucími Katkou Svobodovou a Kubem Dvořákem.
Hlaste se včas, protože opět půjde o nezapomenutelný zážitek

SRPEN

Rodinný ozdravný pobyt v Chorvatsku
Termín: 27. 8. – 5. 9. 2010
Místo : Podgora – Střední Dalmácie
Ubytování : krásný, moderní hotel Podgorka.V těsné blízkosti hotelu
se nachází pláže s pozvolným vstupem do vody.
Stravování : polopenze (hotel)

Doprava:
autobusem z Třebíče
Cena :
cca 8.000,- Kč
Vážní zájemci hlaste se ihned u p. Skorocké – tel. 777 868803, 568 420814
nebo u p. Kotačkové – tel. 605 741016
Hola, hola, hola, moře už Vás volá !!!

ZÁŘÍ

Mezinárodní lehkoatletická olympiáda pro mentálně
handicapované ve Frýdku-Místku
Kdy : 23. – 24. 9. 2010
Našim sportovcům přejeme na olympiádě hodně úspěchů.

Týdenní rehabilitační pobyt na Vysočině
Kdy : 25.9. – 2.10. 2010 (sobota – sobota)
Kde : OREA Hotel Devět Skal u Nového Města na Moravě
Cena : 3.000,-/os.
V minulých letech jsme tento hotel již navštívili a byli s pobytem velmi spokojeni.
OREA Hotel Devět Skal se nachází v rekreační oblasti v nadmořské výšce 600 m v těsné
blízkosti Milovského rybníka s možností koupání a rybolovu.V areálu OREA Hotelu Devět
Skal se nachází Milovská restaurace, ideální místo pro hotelové hosty, turisty a cykloturisty.
Cena pobytu zahranuje:
- dopravu
- ubytování
- plnou penzi
(snídaně bufet, oběd menu 2 chody, večeře menu 2 chody)

- využití bazénu, posilovny, tělocvičny, parkování
a venkovních zařízení
Návrat v sobotu v dopoledních hodinách.

Neváhejte a ihned zasílejte přiloženou přihlášku na adresu SPMP, o.s. Okresní
organizace Třebíč, Okružní 962, 674 01 Třebíč
Na Vaši účast se těší M.Kotačková a P.Skorocká

ŘÍJEN

„Hurá na Jalovec“
Kdy: 9. října 2010 (sobota)
Odjezd: v dopoledních hodinách z třebíčského vlakového nádraží
(více ve Zpravodaji 2/2010)

LISTOPAD

Národní konference
Kdy : 5. – 6. 11. 2010 (pátek-sobota)
Kde : Praha - Vinoř
Vybraní kandidáti budou reprezentovat SPMP ČR, Okresní organizaci Třebíč

Návštěva divadla, koncertu nebo muzikálu, výlet - Praha, Brno
- podrobné informace budou uvedeny ve Zpravodaji 2/2010
Máte-li typ na pěkný výlet po ČR kontaktujte p. Skorockou

PROSINEC

Mikulášská besídka
Kdy : 4. prosince 2010
Kde : kulturní zařízení Hájek Třebíč
(více ve Zpravodaji 2/2010)

Víkendový sportovně-relaxační pobyt
Kde : Penzion na Vysočině v obci Hartmanice
Kdy : 15.- 19. 12. 2010 (středa-neděle)
Informace u p.Brabencové – tel.: 737 571098
Více informací naleznete ve Zpravodaji 2/2010

Malé ohlédnutí za druhou polovinou roku 2009

LETNÍ TÁBOR
Letos jsme za místo konání tábora zvolili nám již známé tábořiště u Radostína nad
Oslavou, ale i přesto, že nás čekala známá místa, jsme byli velice překvapeni, co všechno nás
potkalo. Ještě než jsme stihli pořádně rozdělat první táborák, objevilo se na louce za jídelnou
něco neuvěřitelného – světla, zvláštní zvuky, plno kouře a nakonec se z toho všeho vynořily
dvě světélkující postavy. MIMOZEMŠŤANI! Ti nejodvážnější z nás od nich převzali
speciální kufřík, v němž bylo poselství z budoucnosti, ale i žádost o pomoc. Potřebovali,
abychom jim předvedli, jak to chodí na naší planetě v přírodě i mezi lidmi. Potřebovali
poradit, aby se i oni uměli správně chovat ke své planetě, vzdálené od té naší spoustu
světelných let.
A tak jsme celý týden plnili takové úkoly, aby podle nich bylo mimozemšťanům jasné,
jak co chodí a jak se správně chovat v přírodě i mezi sebou. Ale kromě těchto povinností jsme
si stihli užít i koupání v rybníce, procházky po lese i večerní táboráky s písničkami i
divadelním představením..
Poslední večer před naším odjezdem se cizinci znovu objevili, aby nám poděkovali za
to, co jsme pro ně celý týden dělali, předali nám energii ze zářící koule a potom spokojeně
odletěli zpět na svou planetu, aby mohli využít všechny poznatky, které se od nás dozvěděli.
Ilona Durdová

REHABILITAČNÍ POBYT V HARTMANICÍCH
Ve dnech od 4. – 9. září se uskutečnil rehabilitační pobyt v Penzionu na Vysočině v obci
Hartmanice. I letos se organizace pobytu ujal osvědčený tandem Iva Brabencová a Káťa
Svobodová s malou Tamarkou. A stálo to za to! Všichni účastníci se během pobytu ve
sportovním duchu proměnili na olympioniky a sváděli spolu „nelítostné boje“ v různých
disciplínách. Soutěžilo se např. v jízdě na koloběžce, v hodu na cíl, v plavání aj. Kromě
sportování byl připraven bohatý doprovodný program, a tak jsme vyráběli svíčky, malovali
obrázky, vytvářeli pravou olympijskou vlajku, navlékali korálky, účastnili se hipoterapie a
muzikoterapie s Alčou. Pro maminky (a jak se později ukázalo hlavně pro tatínky) byl
připraven krátký kurz břišních tanců. Užívali jsme si i při táboráku a večerních posezeních
s diskotékou. Nálada všech účastníků byla po celý pobyt vynikající a určitě k ní přispěla i
ochota místního personálu penzionu a starostlivá péče naší zdravotnice Zdeničky.
Krásným a neplánovaným zpestřením pobytu byly slavnosti na zámku v Bystrém, kde žijí
mentálně postižení kamarádi, s kterými jsme se seznámili už loni a strávili s nimi krásný den.
K nádherným zážitkům patřila i návštěva Pernštejna a prohlídka hradu při zpáteční cestě
domů.
Byl to jeden z hodně vydařených rehabilitačních pobytů a všem organizátorům patří naše
velké poděkování.
Jaroslava Kubíčková

CELOSTÁTNÍ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA V LEHKÉ ATLETICE
PRO MLÁDEŽ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
VE FRÝDKU-MÍSTKU
Pětičlenné družstvo z třebíčské organizace SPMP reprezentovalo 24. a 25. září naše město
ve Frýdku-Místku, kde se konal již 13. ročník Celostátní sportovní olympiády v lehké atletice
pro mládež s mentálním postižením – „Sportujeme bez hranic“.
Třebíčské družstvo složené z Martina Trnky, Jirky Paláta, Pavlíka Janů, Renatky Oráčkové
a Sylvinky Brátkové se svým trenérem Jirkou Klinerem dokázalo v ostré konkurenci
vybojovat úžasnou pozici v celkovém pořadí.
Na sportovní akci se třebíčské družstvo vedené Marií Kotačkovou, Jindrou Palátovou, Petrou
Skorockou, Jirkou Klinerem a Helčou s malou Helenkou vydalo 25. září s odhodláním
reprezentovat naše město co nejlépe.
Olympiáda byla slavnostně zahájena zapálením olympijského ohně a slibem závodníků. Po
slavnostním projevu hlavní rozhodčí pozval všechna družstva, aby se připravila na vlastní
soutěž. Byl to urputný boj. Soutěžilo se v šesti disciplínách – hod kriketovým míčkem, skok
do dálky, běh na 50 metrů, přetahování lanem, běh na 400 metrů a štafetový běh 5x80m.
K dobré atmosféře přispěly i tribuny zaplněné fandícími žáky místních škol. Všichni soutěžící
bojovali s plným nasazením a do osobních výkonů dávali všechny své síly. Všichni měli
neskutečnou radost z dosažených vynikajících výsledků. Letošní ročník olympiády pro
mládež s mentálním postižením přinesl třebíčskému týmu skvělé výsledky. Naše družstvo
dokázalo v ostré konkurenci dalších 30 skupin (tj.cca 155 soutěžících) vybojovat úžasnou 10.
pozici v celkovém hodnocení družstev.
Se svými výsledky jsme se do Třebíče vraceli velmi spokojeni .
Petra Skorocká

STÁTNÍ KONFERENCE V OLOMOUCI
Ve dnech 9. a 10. října 2009 jsme se zúčastnili ke 40. výročí SPMP ČR celorepublikové a mezinárodní
konference v Olomouci s Mottem : „Od pomoci k podpoře – Od péče k samostatnosti“.
Tuto konferenci za Třebíč reprezentovali : Marie Kotačková, Petra Skorocká, Miloslava Martenková,
Jakub Dvořák a sebeobhájce Martin Trnka.
V 10.00 hod. zahájil konferenci Ing. Ivo Vykydal (předseda SPMP ČR) spolu s MUDr. Janem Jařabem
(člen kabinetu evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti) a Janem
Hamákem (zástupce sebeobhájců a místopředseda SPMP ČR).
Poté následoval:
Dopolední program:
- Od péče k samostatnosti: role rodičů v historii SPMP ČR a postavení lidí s mentálním
postižením ve světě
- Práva lidí s mentálním postižením žijících v ústavech: je zde vůbec možné zachovat lidskou důstojnost?
-Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením a její ratifikace v ČR
- Osobní příběhy lidí s mentálním postižením
Odpolední program
Workshopy I :
- Kvalita života lidí s těžkým mentálním postižením
- Integrace a inkluze v mateřských a základních školách
- Hnutí sebeobhájců
- Sexualita lidí s mentálním postižením
Workshopy II :
- Správná podpora lidem s mentálním postižením
- Moje práva – co to jsou lidská práva ,
Právo rozhodovat se, nést odpovědnost
- Člověk s mentálním postižením v práci
- Videotrénink interakcí – metoda podpory úspěšné komunikace
Sobotní program :
1. Lidé s mentálním postižením a jejich rodiny: společné plánování budoucnosti
2. Role rodičů při osamostatňovaní svých dcer a synů s mentálním postižením
3. Práva lidí s mentálním postižením: reforma opatrovnictví a otázka způsobilosti k právním úkonům
4. Úmluva Organizace spojených národů : Jak dosáhnout rovnoprávnosti ?
5. Transformace sociální služeb: situace v ČR a dobrá praxe z ČR a ze zahraničí
6. Chystané změny v koncepci sociálních služeb v České republice
Ve 13.00 hod. Ing. Ivo Vykydal ukončil konferenci a od 14.00 hod. se konala Národní konference SPMP ČR.
Od 15.30 do 18.00hod. proběhlo zasedání Republikového výboru.
Do Třebíče jsme se vraceli v pozdních večerních hodinách.
Petra Skorocká

SPOLEČENSKÉ
V HODONÍNĚ
Letošní

26.

ODPOLEDNE
31.10.2009
společenské

odpoledne

pořádala Okresní organizace SPMP ČR, Hodonín v Domě kultury od 13:00 – 18:00 hod.
Jednalo se o setkání handicapovaných lidí z Hodonína, Zlína, Třebíče, Znojma, Prostějova a
Brna.
Vyrazili jsme už v 10:00 hod naší dodávkou a ještě jedním osobním autem.
Vyslechli jsme si zde moderní české i zahraniční písničky, při kterých jsme se tanečně
pořádně vyřádili. Součástí programu bylo i divadelní a taneční vystoupení kamarádů
z Hodonína, kteří pro nás připravili i občerstvení.
Všichni se bavili s upřímnou radostí a nevázaností.
Bylo to příjemně strávené sobotní odpoledne.
Petra Skorocká

Magická esa – strhující a jedinečná show kouzelníka Pavla Kožíška
V neděli 29. listopadu jsme se v 9.00 hodin vypravili autobusem do Líbeznic u Prahy, kde se
nachází krásné divadlo kouzel Pavla Kožíška. Na místo jsme dorazili v poledne, a protože
nám zbývali ještě necelé dvě hodiny, tak jsme se naobědvali v pizzerii, která se nachází přímo
v divadle.
Ve 14.00 hodin začalo představení, kdy jsme za velkého potlesku přivítali kouzelníka Pavla
Kožíška se svými asistentkami Hankou Mašlíkovou a Martinou Dvořákovou.
Během kouzlení se nám také představila taneční skupina Magic Girls a Electric men.
Kouzelník Kožíšek si pro svá kouzla vybíral děti i dospělé z publika a humorně je tak zapojil
do svého kouzlení. Byla to velká legrace a moc jsme se při tom nasmáli.
Během celé show jsme měli možnost vidět čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné
prostoupeni obřím ventilátorem, vystřelení člověka z děla, kouzla s kartami, neposednou
kouzelnickou hůlku a mnoho dalších kouzel. Celé představení s kratičkou přestávkou trvalo
přes dvě a půl hodiny. V předsálí jsme si mohli zakoupit kouzelnickou hůlku, hru – „Jak se
naučit kouzlit“ a mnoho dalších zajímavých suvenýrů.
Po skončení show jsme se společně s kouzelníkem Kožíškem a jeho asistentkami vyfotili.
Byli velice milý a příjemní.
Do autobusu jsme nasedali s úžasnými zážitky z představení a cestou jsme řešili jak to ten
kouzelník dělá.
Neděle utekla jako voda a domů jsme se vraceli spokojení a s dobrou náladou.
Petra Skorocká

Hvězdy svítí všem – benefiční večer ke 40. výročí SPMP ČR
V roce 2009 Společnost pro podporu lidí v ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč oslavila
významné 40. výročí od založení SPMP ČR. Vzpomínkou a oslavou na toto výročí byl
benefiční večer „Hvězdy svítí všem“ , který se uskutečnil ve středu 2. prosince 2009 od 17.00
hodin ve velkém sále divadle Pasáž v Třebíči. Hlavním cílem této akce byla integrace
mentálně a kombinovaně postižených osob do společnosti. Benefiční večer moderoval Milan
Řezníček z Hitrádia Vysočina a tlumočnice do znakové řeči Jitka Kocmanová. Na pódiu se
vystřídalo na 160 účinkujících a v hledišti sledovalo program přes pět set diváků.
V programu se představila :
- Múzická škola se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením
Ostrava-Mariánské Hory pod vedením paní ředitelky Mgr.Miloslavy Soukupové, jejichž
vystoupení bylo složené z individuálních čísel hudebních a tanečních
- Pantomima S.I. Brno, ČR- Pantomima neslyšících s uměleckým vedoucím panem
Jindřichem Zemánkem
- Tichá hudba - soubor Neslyšících zpívajících ve znakovém jazyce pod vedením paní Mgr.
Kateřiny Červinkové Houškové
- třebíčské stacionáře
- bubeníci ze Znojma pod vedením hudebníka a pedagoga Dr. Lubomíra Holzera
- zpěváci: Michaela Nosková, Martin Maxa, Sámer Issa, Martina Balogová
- Milan Ošmera – žonglér
- taneční skupina z Březníka pod vedením paní Hany Bábuňkové
- taneční vystoupení – Mighty Shake Zastávka pod vedením pana Michala Holého
Ve foyeru proběhla výstava obrázků a fotografií ze života lidí s postižením, firma BeneCykl
prezentovala cyklovozíky pro vozíčkáře a osoby s pohybovým handicapem a také se zde
představilo sdružení Slepíši z Tasova, jehož hlavním cílem je výuka a propagace Axmanovy
techniky modelování (ATM), která vychází z hmatových schopností nevidících lidí a po celý
večer slečna Petra představovala Axmanovu techniku na pódiu.
Akce se zúčastnila Jana Štefánková ze Skupina ČEZ , bývalá europoslankyně Jana
Bobošíková, radní kraje Vysočina Petr Krčál, vedoucí oddělení sociálních služeb z kraje
Vysočina Jiří Bína, ředitel Krajské pobočky VZP Jiří Kořínek, místostarosta Třebíč Jan Karas,
předseda SPMP ČR Ivo Vykydal.
Okresní organizace Třebíč děkuje za finanční podporu Skupině ČEZ, ČSSD, kraji Vysočina,
společnosti Para Consulting, Krajské pobočce VZP ČR, městu Třebíč, Nadaci Umění pro
zdraví, městu Moravské Budějovice. Také děkujeme za pomoc při organizaci benefičního
večera studentkám i jejich pedagogům z VOŠ a SŠVZZ Třebíč, Městskému kulturnímu
středisku, restauraci Fórum a Hitrádiu Vysočina
Marie Kotačková a Petra Skorocká

Foto – „Hvězdy svítí všem“

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 2009

5.12. – známé datum – kdy se všechny neposedné děti raději schovávají za skříň nebo pod
postel a ty hodné za oknem nedočkavě vyhlíží Mikulášovu družinu. My, ze sdružení SPMP
ČR OO Třebíč, jsme se sešli ve společenském sále Klubu mládeže Hájek. Všichni naši
členové asi byli hodní, protože již od začátku panovala veselá atmosféra a pod stoly se nikdo
neukrýval. Jistě k tomu přispěl bohatý program, který si pro nás připravili kamarádi ze SOŠ a
VOŠ Zdravotnické Třebíč. „Děcka“ si mohla za malou odměnu zasoutěžit, poslechnout
koledy a shlédnout krátké divadelní představení. Štědrou nadílku pro nás také měl
v současnosti jeden z největších sponzorů - samotný šéf Unicode Systems, s.r.o. Ing. Miroslav
Stříbrský – daroval nám domácí kino.Potom přišel opravdový Mikuláš s čerty a andělem a
každému rozdal, co si zasloužil…Pak už se jen tančilo, jásalo a hodovalo, všeho do sytosti.
K závěru besídky jsme si promítli krátký film z tábora Radostín 2009, který nás letos bude
reprezentovat na Videofestivalu v Poděbradech.
Co dodat závěrem? Buďte hodní, ať si můžeme zase uspořádat takovou veselou taškařici.
Za pomoc při přípravě balíčků děkujeme Ing. Miroslavu Stříbrskému z Unicode Systems,
s.r.o., firmě Penam za mikulášské perníky a ostatní pečivo, za hudbu k tanci Tomášovi
Bednářovi, za program žákyním a žákům ze SOŠ a VOŠ Zdravotnické Třebíč a za přípravu
občerstvení maminkám.
Katka Svobodová

Sportovně relaxační pobyt 13.-16.12.2009
Zatím co venku začala zima a blížily se Vánoce, my jsme se těšili na relaxační pobyt
v penzionu Na Vysočině v Hartmanicích, který se uskutečnil od 13. do 16. prosince 2009.
Při odjezdu k nám počasí nebylo příliš přívětivé a tak nastaly obavy, jak celý pobyt proběhne.
Ty se, ale rozplynuly v okamžiku, kdy jsme vstoupili do příjemně vytopených místností
penzionu. Po ubytování nás čekala večeře. Jídlo po celý pobyt bylo výborné a kuchařky nám
vycházely všemožně vstříc. Na konci pobytu jim děti poděkovaly a věnovaly jim malé
dárečky, které sami vyrobily.
A aby se děti nenudily, o to se velmi obětavě staraly Ivana Brabencová, Katka Svobodová a
Ilona Durdová. Připravily nepřebernou řadu aktivit. Děti malovaly na sklo, omalovávaly
předtištěné motivy s vánoční tématikou, nechybělo ani cukroví - sněhuláci z marcipánu a
mnoho dalších. Někteří zvolili procházky na čerstvém vzduchu po okolí Hartmanic. Večer se
děti scházely v herní místnosti, kde zpívaly při kytaře, tančily a hrály různé hry.
K příjemnému pobytu přispěl i krytý bazén s mořskou vodou. Zde se děti opravdu
vydováděly. Na jejich bezpečnost po celou dobu pobytu dohlížela sestřička Zdeňka
Mládková. Co říci závěrem? Největší devízou těchto pobytů je to, že děti se zde naučí
trpělivosti, rozvíjí své dovednosti a hlavně si pomáhají navzájem, komunikují mezi sebou a
radují se ze společných zážitků. A to je ten největší dar, který jim můžeme dát.
Pro velký zájem se bude konat zimní víkendový pobyt opět v tomto penzionu v prosinci.
Jindřiška Palátová

