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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název:

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR,
Okresní organizace Třebíč

Sídlo:

Okružní 962, 674 01 Třebíč , tel. 568 420814

Kontakty:

Marie Kotačková, předsedkyně
tel. 605 741016

Webové stránky :

Petra Skorocká, místopředsedkyně
tel. 777 868803
www.spmp-trebic.cz

E-mail:

spmp.cr.trebic@centrum.cz

IČO:

47438410

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč; č. účtu: 1520759349/0800

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,o.s. je dobrovolnou,
nezávislou organizací. Jedná se o demokratické sdružení, jehož cílem je pomáhat osobám s mentálním
postižením včetně lidí s kombinovanými vadami a jejich rodinám, našim cílem je podporovat všechny
iniciativy zabezpečující trvalé zlepšování podmínek života, prosazovat rovnoprávné postavení občanů
s mentálním postižením a provádět osvětovou činnost ve veřejnosti.
SPMP ČR, Třebíč je občanským sdružením, které je součástí republikově organizované Společnosti
pro podporu lidí s mentálním postižením a v jejichž rámci má samostatnou právní subjektivitu.
Vznikla z iniciativy rodičů handicapovaných dětí již v roce 1992 a sdružuje osoby s mentálním a
kombinovaným postižením, jejich rodinné příslušníky, přátele a dobrovolníky, kterým není lhostejný
osud handicapovaných spoluobčanů.
Svou pomoc směřuje především na organizování kulturně-společensko-sportovních akcí, pořádání
rehabilitačních a ozdravných pobytů, klubovou činnost zaměřenou na různé formy terapií, které
handicapovaným lidem alespoň zčásti pomáhají zmírnit jejich zdravotní potíže a napomáhají jejich
zařazení do ostatní zdravé populace.
V roce 2005 naše organizace uvedla do provozu Denní centrum „BAREVNÝ SVĚT“, které
v současné době poskytuje denní péči 25-ti lidem s mentálním a kombinovaným postižením starších
15-let. Všichni zde mají pod odborným vedením možnost získat vzdělání odpovídající jejich reálným
schopnostem a možnostem. Stejně tak se pod vedením zkušených terapeutů věnují ergoterapii,
arteterapii, muzikoterii, canisterapii, rukodělným pracím a rehabilitačnímu cvičení.
Dlouhodobým cílem SPMP ČR, Třebíč je vybudování chráněného bydlení (několika domečků) –
„Barevný svět“, kde by postižené osoby mohly pod dohledem asistentů a speciálních pedagogů
plnohodnotně žít a pracovat.
Až ti bude v životě nejhůř,
otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.
John Lennon
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FUNKCIONÁŘI SPMP ČR o. s. , OKRESNÍ ORGANIZACE TŘEBÍČ
Jméno

Adresa

Telefon
568 851 581
605 741 016
568 420 814
777 868 803

Předseda

Marie Kotačková

Zámeček č. 288, Třebíč

Místopředseda
a hospodář

Petra Skorocká

Dr. Hobzy 125/9, Třebíč

Další funkcionáři:
Mgr. Kateřina Svobodová
Marie Pernicová
Jakub Dvořák
Marie Procházková
Táňa Chládková
Hana Veselá
Pavel Janů – sebeobhájce

Demlova 973, Třebíč
Novodvorská 1075, Třebíč
Krátká 937/27, Třebíč
Znojemská 1274, Třebíč
Okrajová 1353, Třebíč
Křižní 629, Jaroměřice nad Rokytnou
Kaunicova 1028, Jaroměřice nad Rokytnou

Revizní komise:
Marie Hamplová
Romana Doležálková
Božena Cardová

Mládežnická 1034/12
Zborovská 930, Náměšť nad Oslavou
Cyrila Boudy 605/6, Třebíč

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Celkový počet členů k 31.12.2010 je 180 osob (mentálně a kombinovaně postižených, včetně osob
bez postižení).
CELOROČNÍ AKTIVITY SPMP ČR, o. s. TŘEBÍČ
Okresní organizace Třebíč organizuje kulturně-společensko-sportovní akce a volnočasové aktivity
mezi které např. patří rehabilitační a ozdravné pobyty, integrační tábory, účast na sportovních
olympiádách ve Frýdku-Místku, Mikulášské besídky a reprezentační plesy SPMP ČR, jenž si v našem
regionu získaly dobré jméno i u široké veřejnosti. Dále svou činnost soustředíme na pořádání Klubu
radosti aneb s úsměvem jde všechno líp. Tento celoroční projekt je určen rodičům a jejich
handicapovaným dětem z celého regionu. Probíhá vždy ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní v prostorách
SPMP v Třebíči – Borovině. Svou programovou náplní usiluje o všestranný rozvoj osobnosti
handicapovaného člověka za pomoci různých terapeutických metod jako je hlavně: muzikoterapie,
ergoterapie, arteterapie. Za přítomnosti zkušených pedagogů a studentů z Vyšší odborné školy a
Střední škola veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč zde děti zpívají, malují, modelují, cvičí
při hudbě, tančí, hrají hry, vyprávějí si, vyrábí dárečky k různým příležitostem, ale také navštěvují
různorodé kulturní a sportovní akce jako například koncert populárních umělců „Chceme žít s vámi“
pořádaného nadací Nova.
Nově se snažíme připravit atraktivní program i pro rodiče a příbuzné handicapovaných, kteří spolu
s nimi Klub radosti navštěvují (odborné přednášky, besídky, hudební vystoupení, ruční práce a mnoho
dalších).
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PŘEHLED AKCÍ ROKU 2010
Celoročně: Klub radosti aneb s Úsměvem jde všechno líp
Únor :

28. 2. 2010

Děsivě zábavná show

Březen :

10. 3. 2010

Turnaj v kuželkách

Duben:

10. 4. 2010

Námořnický bál

20. 4. 2010

15. ročník koncertu populárních zpěváků „Chceme žít s Vámi“

29. 10.2010

Konference SPMP ČR,o.s. Okresní organizace Třebíč

Květen:

1. 5. 2010

Videofestival – „S Vámi nás baví svět“

Červen:

1. 6. 2010

Den dětí – Turnaj ve fotbale

11. 6. 2010

Piknik v Poušově (sportovně-společenský den)

Červenec : 17. 7. 2010

II. ročník – „Barevný den s handicapem“

Srpen :

1. – 6. 8. 2010

Letní integrační pobyt

27. 8. – 5. 9. 2010

Rodinný ozdravný pobyt v Chorvatsku

23. - 24. 9. 2010

Sportovní olympiáda ve Frýdku-Místku

Září:

25. 9. - 2. 10. 2010 Týdenní rehabilitační pobyt na Vysočině
Říjen:

9. 10. 2009

Tradiční výšlap na Jalovec

Listopad:

5. -6. 11. 2010

Národní konference SPMP ČR,o.s. v Praze

24. 11. 2010

Turnaj v kuželkách

4. 12. 2010

Mikulášská besídka

15. - 19. 12. 2010

Sportovně-relaxační pobyt v Hartmanicích

21. 12. 2010

Národní divadlo Praha – balet Louskáček

Prosinec:
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PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2011
Celoročně: KLUB RADOSTI ANEB S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP
Únor :
16. 2. 2011
Turnaj v kuželkách
Březen :

5. 3. 2011

Reprezentační ples s módní přehlídkou

Duben :

19. 4. 2011

Koncert „Chceme žít s Vámi“

30. 4. 2011

Turnaj v kuželkách k 40. výročí SPMP Brno

29. 4. 2010

Konference SPMP ČR,o.s. Okresní organizace Třebíč

5. 5. 2011

Členská schůze SPMP

11. 5. 2011

Turnaj ve fotbale

3. 6. 2011

Den dětí – sportovně společenský den s Nordic Walking

11. – 18. 6. 2011

Týdenní rehabilitační pobyt na Jižní Moravě

Květen :

Červen :

Červenec : 16. 7. 2011

„Barevný den s handicapem“ – III. ročník

Srpen :

31. 7. – 5. 8. 2011 Letní integrační pobyt

Září :

8. - 19. 9. 2011

Rodinný ozdravný pobyt v Řecku

22. - 23. 9. 2011

Sportovní olympiáda ve Frýdku-Místku

8. 10. 2011

Tradiční výšlap na Jalovec

Říjen :

Divadelní představení - Pohádka
Listopad :
Prosinec :

Turnaj v kuželkách
3. 12. 2011

Mikulášská besídka
Adventní koncert
Národní divadlo Praha – vánoční představení
Víkendový sportovně-relaxační pobyt v Hartmanicích
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ZDROJE PODPORUJÍCÍ ČINNOST OKRESNÍ ORGANIZACE SPMP ČR, o.s. OKRESNÍ
ORGANIZACE TŘEBÍČ
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR o.s., Okresní organizace Třebíč získává
zdroje k financování své činnosti z následujících zdrojů :
- státní podpora
- členské příspěvky
- prostředky z grantů a účelových dotací
- finanční pomoc a věcné dary od podnikatelských subjektů i ostatních osob
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ 1.1. 2010 – 31.12. 2010
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ
NÁKLADY CELKEM

1.147.799,-

Osobní náklady celkem
v tom :
- mzdové náklady
- odvod na sociální pojištění
- odvod na zdravotní pojištění
- zákonné sociální náklady

184.339,-

Provozní náklady celkem
v tom :
- spotřeba materiálu
- energie
- opravy a udržování
- cestovné
- daně, poplatky, pokuty, penále, ostat.náklady
- ostatní služby:
v tom materiálové náklady na jednotlivé akce, které zahrnují:
-poštovné - reprezentace
-dopravné - video-foto
-ubytování - vystoupení
-telefon
- kopírování
-nájemné - rehabilitační pobyty

963.460,-

142.690,29.993,10.797,859,-

VÝNOSY CELKEM

88.155,47.883,1.692,34.072,3.547,788.111,-

1.106.005,-

Tržby:
-reklama
-ples,besídka
-úroky

65.000,80.880,103,-

Přijaté příspěvky :
-podnikatelé
-FO
-nadace
-členské příspěvky
-na rehabilitační pobyt
-letní tábor
-na kulturní akce

73.920,34.500,62.000,9.500,304.273,27.500,86.629,-

Provozní dotace:
-město Třebíč
-kraj Vysočina
-SPMP Praha

254.300,50.000,57.400,-
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PŘEHLED O MAJETKU ORGANIZACE
Inventarizace hmotného majetku byla provedena k 31.12. 2010 a je řádně vedena.
Služební vozidlo má řádně vedenou knihu jízd včetně čerpání pohonných hmot.

Stav finančních prostředků ke dni 31.12. 2010
- běžný účet u banky:
- hotovost v pokladně:

18.456,76 Kč
8.202,00 Kč

ROZPOČET ORGANIZACE NA OBDOBÍ od 1.1. 2011 do 31.12. 2011
příjmy:
2. 500 000,- Kč
výdaje:
2. 500 000,- Kč
zůstatek:
0,- Kč

Inventarizační komise ve složení:
Romana Doležálková
Božena Cardová
Marie Hamplová

V Třebíči dne:

31.12. 2010
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Zpráva revizní komise při SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč
Zpráva se týká činnosti okresní organizace SPMP ČR, o.s. Třebíč za období 1.1. – 31.12. 2010
1. Složení revizní komise
Revizní komise ve složení: Romana Doležálková, Božena Cardová, Marie Hamplová
2. Výsledek revize hospodaření
2.1 Vedení pokladní agendy
Provedena revize pokladní knihy ke dne 31.12.2010 vykazuje tento stav :
- pokladna hotovost
8.202,00 Kč
- stav na BÚ
18.456,76 Kč
Revizí bylo zjištěno, že vedení pokladní knihy je v souladu s platnými předpisy a směrnicemi.
Zjištěné závady a nedostatky : bez závad
Dodržování pokladního limitu : dodržováno
Vedení přehledného účtu státních dotací je ve smyslu směrnic o hospodaření s nimi a je
veden v účetní kanceláři MAJA – paní J.Matouškové, Jaroměřice n./R.
2. 2 Pokladní doklady
Provedená revize konstatuje, že veškeré pokladní doklady jsou řádně a přehledně vedeny.
2. 3 Závěr k provedené revizi hospodaření
3. Zhodnocení práce výboru a činností organizace
3.1 Vývoj členské základny a příspěvková morálka
Stav členů ke dni 31.12.2010 činí 180 osob
Členské příspěvky – nedoplatky za rok 2010 budou vyrovnány do 31.12.2011
3.2 Konference se konala ve čtvrtek 29. 4. 2010, účast byla asi 50%.
Usnesení schůze bylo naplněno
3.3 Odborná činnost organizace – viz. Výroční zpráva za rok 2010
4. Hospodářská činnost organizace
- viz Výroční zpráva za rok 2010
- viz Zpráva inventarizační komise
5. Závěr
Nebyly shledány žádné závažné nedostatky
V Třebíči 31.12. 2010
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DĚKUJEME VŠEM TĚM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI A PODPOŘILI NAŠI ČINNOST
V ROCE 2010
Město Třebíč
Krajský úřad Kraje Vysočina
Věci veřejné – politická strana
ČSSD
PARA Consulting s.r.o. + Gordic s.r.o
Ekologický mikroregion Horácko
Nadace Dětský mozek
VZP ČR Třebíč, Jihlava
Skupina ČEZ
Grantový systém Zdravého města Třebíč
MKS Třebíč
GE Money Bank (pobočka Třebíč)
ČS a.s. Třebíč
KB Třebíč
Obec Koněšín
Obec Dukovany
Obec Třebelovice
Obec Nová Ves
MěÚ Jemnice
Nadace Nova
Třebíčský Deník
Horácké noviny
Deník Vysočina
Elektronický deník TREBICNEWS
HitrádioVysočina
ALTREVA spol. s r.o. Třebíč
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
PodlahářstvíKojetice na Moravě
DVD Jaroměřice n./R.
AXA ČR s.r.o.
Lékárna Vltavínská Třebíč
Makro spol. s.r.o. Brno
Sorall, spol. s r.o. Třebíč
INAPA, s.r.o. Třebíč
Čestmír Lukas, Náměšť nad Oslavou
Řeznictví Doležal – Stařeč
Lahůdky Horčica-Chaloupka s.r.o.Brno
Penam a.s. Brno
Autocamp Wilsonka
Jihlavské lahůdky – Marie Cejnková
Restaurace Fórum
Esko-T s.r.o.
E.ON - Tomáš Doležal
Sonnentor spol. s.r.o. Čejkovice
Wiky spol. s.r.o. Kyjov
Alfeko s.r.o. Třebíč
Zimní stadion Třebíč
Čoko Klasik s.r.o. Česká Třebová
Bel sýry Česko a. s., Želetava
VideoBoS Bohumír Staněk Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Taneční skupina Motus
HTS Svatoslav – p. Čejka
Smíšené zboží Jaroměřice nad Rokytnou
UNICODE SYSTEMS s.r.o.
UCHYTILCZ, s.r.o.
EKOSTYL Praha s.r.o.- ing.Antonín Kutil

MEDICCO s.r.o.
ÚČTO MAJA, s.r.o.
TEDOM s.r.o.
OKNOLAND s.r.o.
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ :
Sekretariát SPMP ČR, Karlínské nám. 12, Praha
Speciální domov mládeže Chotěšice
Střední a vyšší zdravotnická škola Třebíč
SOŠ obchodu a služeb Třebíč
Denní rehab.stacionář Třebíč-kolektiv Medvědů
Denní stacionář ÚSMĚV v Třebíči
Denní centrum Barevný svět Třebíč
Paní Jana Bobošíková
Manželé Kotačkovi
Manželé Šeneklovi
Paní Hana Žáková
Paní Alena Kotlanová
Ing. Jiří Koutský
Paní Hana Veselá
Paní Božena Chloupková
Pan Milan Kadrnožka
Pan Marek Dobeš
Členům Okr.org.Třebíč
Mnohým dobrovolníkům
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Závěr
Vážení přátelé,
dovolte nám několika větami zhodnotit činnost naší společnosti v roce 2010.
Během roku jsme se snažili připravit svým členům zajímavý program společensko-sportovně-kulturních a
volnočasových aktivit. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci těchto
akcí podíleli.
Neustále pracujeme na projektu výstavby chráněného bydlení pro mentálně a kombinovaně postižené
osoby „Vesnička barevný svět“. Nevzdáme to a budeme bojovat !!!
Na úplný závěr bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat všem organizacím, podnikatelským subjektům,
fyzickým osobám a dobrovolníkům, kteří nás v roce 2010 podpořili. Bez této pomoci by činnost naší
společnosti nebyla možná.
Za SPMP ČR, o.s. Okresní organizaci Třebíč
Marie Kotačková a Petra Skorocká
Děkujeme Vám !
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Malé ohlédnutí za rokem 2010
Konference SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč, 29. dubna 2010
Úvodem bych ráda připomenula, že v loňském roce uplynulo již 40 let založení SPMP ČR a v roce
letošním oslaví své 18-tiny i SPMP v Třebíči. K dnešnímu dni máme registrováno 180 členů a moc mne
těší, že se setkáváme se zájmem dalších rodičů s malými dětmi, kteří mají o členství zájem.
Jak jsem již vzpomenula úvodem, SPMP v Třebíči letos dosáhle své pomyslné plnoletosti a ohlédneme-li
se zpět, uvidíme kus poctivé práce a to nejen členů sdružení, ale i dobrovolníků, příznivců a institucí, kteří
nám pomáhali a kteří nás podporovali.
Od skromných začátků jsme se vyvinuli ve společnost, která provozuje svůj vlastní denní stacionář, ve
společnost pořádající řadu kulturních, sportovních i společenských akcí. Je ale důležité zamyslet se nad
tím, kam budeme směřovat v budoucnu. V současnosti žije v naší republice přibližně 300 000 osob
s mentálním postižením i když se stále připomíná slovo integrace/inkluze všichni dobře víme, že ve
skutečnosti je situace složitá a je stále co zlepšovat.
Velmi ráda vzpomínána tábory v Dobré vodě, na které jsme jezdívali v osmdesátých letech. Dosud máme
tuto památeční dřevěnou medaili. Na tyto tábory měli možnost jezdit děti s různými postiženími, nejen
mentálně postižení. Tehdy se ještě nehovořilo o integraci nebo inkluzi, krásně to ale fungovalo. Setkávala
se tam výborná parta lidí a velmi ráda na tyto časy vzpomínám. Vedoucím těchto táborů byl pan Jindřich
Sirový, který byl mým velkým příkladem. Dokázal vše zorganizovat, zařídit, zajistil finance i dobrou
náladu, která vládla celým táborem.
SPMP ČR má ve svém názvu slovo „podpora“, tato podpora v podstatě znamená, že mimo jiné bojujeme
za společenské přijetí mentálně postižených do společnosti, bojujeme za respekt k jejich existenci i
k jejich potřebám.
Mentální postižení je totiž něco, co si na vlastní kůži nemůžeme vyzkoušet, můžeme zavřít oči a
představit si, že jsme slepí, můžeme zkusit jízdu na invalidním vozíčku, nemůžeme se ale na pár minut
stát člověkem s mentálním postižením, toto je jedna z věcí, proč je pro spoustu lidí z většinové společnosti
mentálně postižený člověk velká neznámá. Je tedy důležité naučit společnost, že člověk s mentálním
postižením je sice jiný, ale ne horší a že není jen pasivním členem společnosti čekajícím na pomoc
ostatních, ale že i mentálně postižení mohou společnost obohatit a být užiteční. Nezapomeňme na to, že
také zdravá populace se může od mentálně postiženým lecčemu přiučit.
V mnohém mohou také pomoci rodiče mentálně postižených, přijmout postižení svého dítěte přeci
neznamená rezignovat! Je třeba, abychom svým dětem pomáhali v celkovém rozvoji tak, aby měli
možnost dohádnout maxima kapacity své osobnosti. Neochraňujme příliš své děti, ale učiňme z nich
rovnoprávné členy společnosti!
V posledních letech SPMP ČR,o.s. bojuje také za zajištění nezávislého života mentálně postižených,
podporuje projekt sebeobhájců, který pomáhá postiženým za sebe mluvit a samostatně rozhodovat o
různých aspektech svého života.
SPMP Třebíči již několik let pracuje na projektu výstavby několika domečků s chráněným bydlením,
které by měly vyrůst u zdravotní polikliniky, na pozemku, který jsme získali od města Třebíč. Chráněné
bydlení „Vesnička Barevný svět“ bude místem, kde by mentálně postižení mohli důstojně a plnohodnotně
žít a pracovat. Budu velmi ráda, když se k práci na tomto projektu připojí i další členové našeho sdružení.
Věřím tomu, že pokud se spojíme podaří se nám výstavbu zrealizovat!
Marie Kotačková
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XIV. ročník celostátní sportovní olympiády v lehké atletice
Ve čtvrtek 23.9. se vypravilo naše družstvo – Sylvinka Brátková,
Renatka Oráčková, Pavlík Janů, Jirka Palát a Martin Trnka spolu se
svými vedoucími – Jirkou Klinerem, Jindřiškou Palátovou a Petrou
Skorockou do Frýdku-Místku reprezentovat naši okresní organizaci na
celostátní sportovní olympiádu. Po příjezdu do horského hotelu Srdce
Beskyd v Podolánkách jsme se zapsali a ubytovali. Poté následoval
oběd, slavnostní zahájení akce a sportovní odpoledne zakončené
vycházkou po okolí. Po večeři následoval kulturní program –
diskotéka. V pátek po snídani jsme se přesunuli na atletický stadion TJ
Slezan Frýdek-Místek, kde v 9. hod. proběhlo slavnostní zahájení
olympiády. Soutěžilo se v pěti disciplínách – hod kriketovým míčkem, štafetový běh 5x80m, přetahování
lanem, běh na 400m, skok do dálky a běh na 50m. Akce se zúčastnilo 23 pětičlenných družstev z různých
míst ČR, ale také ze Slovenska a Polska. Naše družstvo získalo úžasné 8. místo.

Týdenní rehabilitační pobyt na Vysočině
Od soboty 25.9.2010 se naše sdružení, jako každý rok zúčastnilo
rehabilitačního pobytu na Vysočině v Orea Hotelu Devět Skal u
Nového Města na Moravě. I když nám nepřálo počasí, měli jsme celý
týden co dělat i uvnitř hotelu. Mohli jsme chodit každý den se koupat
do bazénu, mazlit se s pejskem Dagem na canisterapii s Lenkou
Herbrichovou, barvili jsme trička a ubrusy, vyřezávali dýně, které jsme
využili na stezce odvahy. Stezka odvahy byl nádherný a vzrušující
pochod jak pro naše děti, tak i pro rodiče. Odnesli jsme si odtud krásný
zážitek. Když nám přálo počasí, tak jsme soutěžili venku na
koloběžkách, hráli petangue, dokonce jsme navštívili i místní stáje.
Jezdili jsme na bričkách, tak rychlou jízdou, že se nám tajil až dech. Uvnitř hotelu jsme soutěžili
v kulečníku, šipkách, stolním tenise. Po večeři jsme se všichni těšili na odměnu a taneček.

Výšlap na Jalovec
Výšlap na Jalovec se stal již naší tradicí a letos se konal v sobotu 9.10.
Někteří přijeli autem a těm, kteří zvolili jízdu vlakem byla odměnou
krásná procházka Čichovským údolím a opravdový výšlap na Jalovec.
Založili jsme táborák, upekli si buřtíky, zazpívali si a povídali si na
různá témata. Počasí se nám vydařilo, takže jsme strávili opravdu
příjemný den.

XII. Národní konfernce SPMP ČR
XII. Národní konference SPMP ČR, o.s. proběhla 12. a 13. listopadu
2010 v hotelu Globus v Praze. Této konference, která se koná jednou
za 4 roky se zúčastnilo více jak 100 delegátů z celé České republiky.
Naši Okresní organizaci zastupovali delegáti Marie Kotačková, Petra
Skorocká, Martin Trnka a Sylvie Brátková jako sebeobhájci a Mirek
Fic. Součástí konference byla i volba zástupců do republikového
výboru a kontrolní a revizní komise. Do republikového výboru byla
znovu zvolena Marie Kotačkové, Petra Skorocká se stala členem
kontrolní a revizní komise. Sylvie Brátkové je nově členem
republikového výboru jako sebeobhájce. Martinu Trnkovi bylo uděleno čestné členství za 4-letou práci
sebeobhájce v republikovém výboru SPMP ČR o.s.. Na národních konferencích se setkáváme v první řadě
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s rodiči handicapovaných dětí, ale také s odborníky, lékaři, pedagogy i se zástupci politického dění.
Jedním z důležitých bodů národní konference bylo vyzdvižení rodičovské úlohy v SPMP ČR o.s. Silnou
stránkou SPMP je fakt, že jsme jedinou rodičovskou organizací a je důležité prosazovat roli rodičů,
zapojit rodiče a podporovat aktivní přístup rodičů. Jako rodiče známe své děti nejlépe a právě proto
bychom se měli snažit co nejvíce se podílet na rozhodnutích, která ovlivní naši společnou budoucnost.
Náš dvoudenní pobyt v Praze jsme zakončili prohlídkou pražských památek – Pražský hrad, Karlův most
a Staroměstského náměstí.

Turnaj v kuželkách
Ve středu 24. listopadu v dopoledních hodinách jsme se sešli v Borovině
na kuželně, aby naše šestičlenná družstva odehráli turnaj v kuželkách.
Turnaje se zúčastnili Barevný svět, Medvědi, Úsměv, Slunečnice a mnoho
dalších fanoušků. Po urputném boji turnaj skončil v pořadí Barevný svět –
4, Slunečnice – 3, Medvědi – 2, Úsměv – 1.

Mikulášská besídka
Letošní Mikulášská besídka se konala v sobotu 4.12. v prostorách
kulturního domu v obci Nová Ves u Třebíče. Opět s našimi kamarády ze
zdravotnické školy jsme přivítali MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTA, kteří
předávali balíčky, všem těm, kteří byli opravdu po celý rok hodní. Besídky
se zúčastnil Ing. Miroslav Stříbrský z firmy Unicode Systems, který předal
našemu sdružení sponzorský dar – GPS. Děkujeme !!! Kromě mikulášské
nadílky jsme hráli různé soutěže, zpívali jsme a také jsme tančili.

Zimní pobyt 2010
Pobyt v Penzionu na Vysočině v Hartmanicích nebyl zdaleka našim
prvním pobytem. A protože se nám i našim dětem předešlé pobyty
moc líbily, domluvili jsme se uskutečnit další. Přípravu a organizaci
celého pobytu si vzaly na starost obětavá Katka a Iva. Dne 16.12. 2010
jsme nastoupili do autobusu a odjížděli zasněženou krajinou do cíle
naší cesty. Maličká obec Hartmanice nás přivítala v krásném zimním
hávu. Rovněž Pension nás očekával se svým ochotným a milým
personálem,
připravené
teploučké
pokoje
nás
vábily
k odpočinku.Vyráběli jsme vánoční ozdoby z korálků, malovali
vánoční motivy na sklo a zdobili perníčky, které nám některé
maminky napekly. Také jsme vytvářeli krásné vánoční dekorativní věnečky. Odpoledne se chodilo na
zimní procházky krásnou zimní krajinou a někteří se vypravili až do městečka Bystré. Nechybělo ani
sáňkování a bobování, a při kterém se zažilo spousta legrace. Radost přinášelo i koupání ve vyhřívaném
bazénu s mořskou vodou pod dohledem zdravotnice Zdeňky. Po večerech se ve společenské místnosti
sešli maminky i tatínci, aby si popovídali o svých radostech i starostech a děti si zazpívaly a zatančily na
diskotéce. Vyvrcholením celého zimního pobytu bylo překvapení pro všechny. Ve společenské místnosti
na ně čekal rozzářený vánoční stromeček a pod ním spousta dárků. Paní Paulová se svým synem
Andrejkem zazpívali koledu a slavnostní večer mohl začít. Děti si připily dětským šampaňským, rozdaly
si dárečky, které jim přinesly velkou radost, zpívaly společně koledy a předvedly tanečky, které si pro
tuto příležitost připravily. Byl to moc nádherný večer. A to je to nejdůležitější, co nám i našem dětem tyto
pobyty přinášejí. Jsou to střípky radosti do mozaiky, ze kterých se skládá život náš i našich dětí. Byl to
pěkný čtyřdenní pobyt, pevně věříme, že nebyl poslední a již nyní se těšíme na ten příští, který opět
proběhne v prosinci 2011 v Hartmanicích.
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Národní divadlo Praha – baletní představení Louskáček
21. prosince jsme měli možnost navštívit Národní divadlo v Praze a
shlédnout baletní pohádku Louskáček – Vánoční příběh od Petra
Iljiče Čajkovského. Záštitu nad tímto představením převzala
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslava
Němcová. Zúčastněné děti si kromě zážitků odnášely také dárkové
balíčky od sponzorů. Děj nás přenesl do 19. století na předměstí
Londýna. Je čas vánoc a na ulicích se rozsvěcují svíčky. Všichni
mají radostnou vánoční náladu, až na lakomého a bezcitného
lichváře Scrooge. Ten i na Štědrý den vymáhá od sousedů peníze a
nezná slitování. Když si Scroogeho účetní Bob udělal ze svého
mrzoutského pána legraci, lichvář jej okamžitě propustil. Bob je teď
bez práce i bez peněz. Nemůže si dovolit ani vánočního krocana ani vysněnou loutku Louskáčka pro svou
dcerku Klárku. Ale je čas vánoc a vše nakonec dobře dopadne, Klárka získá svého Louskáčka, zlý lichvář
Scrooge napraví vše co napáchal a lidé v jeho ulici pak začnou žít šťastně. Pohádku Charlese Dickense
představil maďarský choreograf Youri Vamos, který působil i jako umělecký šéf baletu Deutsche Oper
am Rheim Düsseldorf, v novém nastudování a věřím, že tato baletní pohádka potěšila nejen dětské, ale i
dospělé diváky.

Strom splněných přání
Ve čtvrtek 6. ledna se konal Klub radostí aneb S úsměvem jde
všechno líp. Protože se jednalo o mimořádný klub, uskutečnil se
v prostorách restaurace Fórum. Společně se studentkami z místní
zdravotnické školy jsme předávali děvčatům a chlapcům vánoční
dárečky ze Stromu splněných přání, které pro nás připravilo Hitrádio
Vysočina. Restauraci jsme zaplnili do posledního místa. Po přivítání
jsme se pustili do rozdávání a rozbalování dárků, dostali jsme dobrý
zmrzlinový pohár, a kdo chtěl si objednal limonádu nebo kávu.
Všichni přítomní byli lednovou vánoční nadílkou mile překvapeni.
S dětmi, rodiči, kamarády a všemi, kteří mezi nás přišli, jsme strávili příjemné odpoledne.
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