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Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Okresní organizace Třebíč, Okružní 962, 674 01 Třebíč
IČ: 474 38 410
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení přátelé,
léto už je jen vzpomínkou, bylo deštivé, uplakané a zamračené a dalo by se říci, že tento
způsob léta, zdál se mi poněkud nešťastným. Kdo měl možnost a odjel k jižním mořím udělal
jen dobře. Mohl tak nasát vůni slaných vln, opálit se a načerpat sílu ze slunečních paprsků.
Čeká nás babí léto a vlídný podzim a přišel opět čas zrekapitulovat činnost naší společnosti
v uplynulých měsících i zveřejnit plány na ty další.
Sekretariát SPMP ČR, o.s. Třebíč
Marie Kotačková a Petra Skorocká
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N O V Ě !!!
Od září 2011 poskytuje Okresní organizace Třebíč sociální službu :
„Odborné sociální poradenství“.
Poradna se koná každou středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v kanceláři SPMP Třebíč
v Borovině. Poradenství probíhá osobně, telefonicky, e-mailem. Více v informacích.
Kontakt : Mgr. Lenka Herbrichová – speciální pedagog
Telefon : 734 820614, 568 420814
E-mail : herbrichova@spmp-trebic.cz
poradna@spmp-trebic.cz

Zpravodaj si přečtěte pozorně, zapište si termíny akcí do kalendáře a včas se na ně přihlaste,
protože některé je nutné předem rezervovat !!!
Rádi uvítáme Vaše připomínky, články do Zpravodaje, fotografie, obrázky namalované dětmi,
nové nápady a Vaši pomoc na jednotlivých akcích.

Pozor změna !!!
Pravidelná klubová činnost (ve spolupráci s VOŠ, SŠVZZ Třebíč)
prostory SPMP Třebíč na Okružní ul. v Borovině - Třebíč
- rok 2011
čtvrtek jednou za čtrnáct dní: 20.10., 3.11., 30.11., 1.12. a 15.12. 2011
- rok 2012
středa jednou za čtrnáct dní: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., a 16.5. 2012
 Na setkání s Vámi se těší Hanka, Petra a Marie 
BLAHOPŘEJEME VŠEM, KTEŘÍ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU
OSLAVÍ NEBO OSLAVILI NAROZENINY.
PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, RADOSTI, ŠTĚSTÍ
A ŽIVOTNÍ POHODY!!!

Na jednotlivé akce se můžete přihlásit :
- telefonicky:
Petra Skorocká – 777 868803
Marie Kotačková – 605 741016
Kancelář – 568 420814
- e-mailem :
spmp.cr.trebic@centrum.cz
info@spmp-trebic.cz
- písemně
SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč, Okružní 962/13, 674 01 Třebíč

Webové stránky - www.spmp-trebic.cz
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NABÍDKA PROGRAMU NA DRUHÉ POLOLETÍ ROKU 2011
O mimořádném programu Vás budeme včas informovat !

PROGRAM
LISTOPAD
Turnaj v kuželkách
Kdy : 23. listopadu 2011 (středa)
Kde : kuželna v Borovině
Čas : 9.30 – 12.00 hod.
Turnaj je určen pro sportovní týmy – Slunečnici, Úsměv, Barevný svět a Medvědy.
S sebou sportovní oblečení a obuv. Bude zajištěno lehké občerstvení.

PROSINEC
Mikulášské čertování
Kdy : 3. prosince (sobota) nebo 4. prosince 2011 (neděle)
Čas : od 14.00 hod.
Kde : kulturní dům – Nová Ves u Třebíče
Pozvánky budou včas zaslány.

Adventní koncert s Jožkou Šmukařem
Kdy : 11. prosince 2011 (neděle)
Čas : od 15.00 hod.
Kde : foyer divadla Pasáž v Třebíči
Vstupné : 150,- Kč
Pořadatel: SPMP Třebíč a obec Koněšín
Vánoční koncert s cimbálovou muzikou pod vedením primáše Petra Mikulky se sólisty Janou
Otáhlovou a Jožkou Šmukařem

Národní divadlo Praha – balet Louskáček a Exkurze do Čokoládového domu
Kdy :
21. prosince (středa)
Odjezd : 8.00 hod. z autobusového nádraží v Třebíči
Návrat : cca 20.30 – 21.00 hod.
Cena : 250,- (vstupné do Čokoládového domu, doprava)
Vážní zájemci nahlaste se nejpozději do 31.10.2011 u p. Skorocké nebo u p. Kotačkové.
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Nabídka akcí na rok 2012
LEDEN
Víkend na Velké Rači – sportovně-relaxační pobyt
Kdy : 20. – 22. ledna 2012 (pátek – neděle)
Kde : Hotel MARLENE – Oščadnica Dedovka (SK)
Cena : 1.500,- Kč /os.
Cena zahrnuje : dopravu, ubytování, stravu, wellness (bazén, sauna, vířivka), sobotní raut.
Na co se můžete těšit : lyžování, sáňkování, kočár tažený koňmi, vycházky, večerní zábavu,
živou hudbu, tanec atd.
Přiloženou přihlášku zašlete do 30.11.2011. Omezený počet míst.
Podrobné informace – p. Skorocká

KVĚTEN
Týdenní rehabilitační pobyt na Slovensku
Kdy : 5. – 12. května 2012 (sobota – sobota)
Kde : Hotel MARLENE – Oščadnica (www.marlene.sk)
Cena : 5000,- Kč/os.
Hotel se nachází v severozápadní části Slovenska v Kysúckých
Beskydech. Je to malebné prostředí v obci Oščadnica nedaleko
města Čadca.

Cena zahrnuje : dopravu, ubytování, plnou penzi + celodenní pitný režim, wellness
neomezeně (bazén, sauna, vířivka), večerní program, sportovní dopoledne, 2x výjezd
s připraveným programem-prohlídky, heligonkáři, ohňostroj, výjezd lanovkou a sportovní
aktivity.
Dále se můžete těšit na : canisterapii, muzikoterapii, hypoterapii, tvořivou činnost,
rozcvičky, sportovní činnost, výlety, diskotéky, hry, soutěže, stezku odvahy, živou hudbu,
grilování a mnoho dalších.
Ubytování : tří až šestilůžkové pokoje, které se nachází v I.poschodí (v hotelu se nenachází
výtah), pro vozíčkáře a osoby se sníženou pohyblivostí jsou připraveny
bezbariérové pokoje v přilehlé (sousední) budově.
V případě zájmu o tento pobyt, zašlete přiloženou přihlášku do 30. listopadu 2011 na adresu
SPMP Třebíč, popřípadě se nahlaste telefonicky nebo e-mailem.
Do 16. 12. 2011 je nutné provést rezervaci.
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Malé ohlédnutí za první polovinou roku 2011
Turnaj v kuželkách
Nový rok jsme zahájili turnajem v kuželkách, který
proběhl opět na kuželně v Borovině ve středu 16. února
od 9.30 hod. Na dráhu nastoupili sportovci z Úsměvu,
Medvědi a Slunečnice. Atmosféra byla velice napjatá,
protože padali úžasné výkony. V publiku povzbuzovali
fanoušci své hráče, tak, že nebylo slyšet vlastního slova.
Na třetím místě se umístila Slunečnice, druhé místo
získali Medvědi a první místo vyhrál Úsměv. Nejlepším
hráčem v kuželkách se stal Pavel Mareš z Medvědů a
nejlepší hráčkou byla Lenka Cahová z Úsměvu.
Poděkování patří Ivetě Krutišové a Aničce Pevné z TJ
BOPO, které nám zapůjčili kuželnu, paní Cejnkové
z Jihlavských lahůdek za suprové obložené bagety a
panu Urbancovi z třebíčské firmy ZON za limonády. Při
loučení jsme se domluvily, že si to na podzim zopakujeme.
Poté jsme se zúčastnili turnaje v kuželkách v Brně, který se konal ke 40. výročí SPMP Brno.
Třebíčskou organizaci prezentovali Sylva Brátková, Renatka Oračková, Lenka Cahová, Michal
Kasáček, Martin Trnka a Pavlík Janů. Celkem se zúčastnilo 8 družstev. Mezi skoro profíky, jsme se
umístili na krásném šestém místě, ale to není všechno, Míša Kasáček byl vyhodnocen jako nejlepší
hráč kuželek ze všech přítomných, což bylo pro nás velké překvapení. Z Brna jsem odjížděli
s vítězným pohárem a stavili se u Mc Donald´s, kde jsme to společně oslavili. Za pozvání do Brna
děkujeme Františkovi Halmovi, Petru Kučerovi a kolektivu, kteří se podíleli na přípravě.
P.S.

Ples s módní přehlídkou
Konečně jsme se dočkali a je tu sobota 5. března, kdy se
konal náš ples. Opět jsme se sešli od 17.00 hod. v budově
Fórum v Třebíči. Letošní ples nebyl tématicky zaměřen,
ale byl spojen s módní přehlídkou pracovních oděvů.
Kolekci připravila firma Altreva spol.s.r.o., která byla
taktéž spolupořadatelem a oděvy předváděli studenti
z VOŠ a SŠVZZ Třebíč s našimi děvčaty a chlapci
z třebíčských stacionářů. Módní přehlídka byla
rozdělena do tří vstupů – gastro, zdravotnictví a ostatní
pracovní oděvy. Celou choreografii připravil a nacvičil
s modelkami a modely Vláďa Marhan. Ples moderoval
Milan Řezníček z Hitrádia Vysočina a k tanci a poslechu
nám hrála hudební skupina Amadeus. Kromě módní
přehlídky nám zatančili děvčata a chlapci z taneční
skupiny Motus, zazpíval Pepa Vágner a s úžasnou bublinovou show se nám představil Matěj Kodeš a
Petra Zychová . Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola.
Všichni přítomní se skvěle bavili, měli dobrou náladu a někteří z nás již přemýšleli nad tématem na
příští rok.
Poděkování patří firmě Altreva spol.s.r.o., obci Dukovany, všem sponzorům, kteří nám pomohli
připravit bohatou tombolu, VOŠ a SŠVZZ Třebíč, restauraci Fórum, paní Tesařové, paní Kotlanové,
paní Krškové, paní Valentové, Markovi, Matyášovi, Petrovi, Vláďovi a všem dobrovolníkům, kteří se
podíleli na přípravě.
P.S.
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Fajnové sportovní dopoledne
Za společného pořadatelství s SK Fotbalovou školou Třebíč jsme prožili ve středu 11. května na
stadiónu rušné fotbalové dopoledne. Sešlo se na padesát
soutěžících. Celkem ve 4 družstvech - Medvědi, Úsměv,
Barevný svět a Slunečnice si děvčata a chlapci před zraky
diváků vyzkoušeli své míčové dovednosti ve 4
disciplínách : vedení míče slalomem, přihrávky na
přesnost, střelby na branku a výkop na dálku. Vrcholem
soutěžení byl závěrečný fotbalový turnaj malých družstev
(4 hráči a brankář). Zvítězili v něm Medvědi, ovšem
uznání za snahu i předvedené výkony patří všem
zúčastněným ! Nejlepší hráčkou byla vyhodnocena Lucka
Doležalová z Úsměvu, hráčem Martin Trnka z Medvědů a
brnkářem Ludvík Machát ze Slunečnice. Fajnové
sportovní dopoledne proběhlo za krásného slunečného
počasí a v dobré náladě jsme se loučili pokřikem –
„Sportu zdar, fotbalu zvlášt !“
P.S.

Boj proti teroristům
„… Píše se rok 1980. Teroristická skupina „Rudý říjen“
právě obsadila Íránskou ambasádu v Londýně. Žádá o
propuštění svých spolubojovníků. Povolána je speciální
jednotka SAS. Úkol zní jasně: zajmout šéfa teroristů Aliho
Samira….“
Takto nás (Lenku, Ondru, Martina, Míšu, Lenku
v Valérkou, Lukáše a Marušku) v pátek 20. května přivítali
v areálu Praktické školy Chotěšice o. p. s.. Před tím jsme
navštívili jejich Denní stacionář a Chráněnou dílnu
Handicap centrum Srdce o. p. s. v Poděbradech a nabrali
sílu na lázeňské kolonádě.
V Chotěšicích jsme okamžitě začali s vojenským
výcvikem. Co je to pochodová formace, rojnice atd.?
V sobotu ráno v 6 hodin budíček, snídaně, nafasování
vojenské výstroje, v 8 hodin odjezd. Ani o minutu déle, vše na čas. Přejezd do vojenského prostoru
v Milovicích. Naše čety jsou naprosto připravené. S námi jdou do boje i kamarádi z Rakovníka, 3 čety
Poděbradských a jedna četa nejmladších účastníků.
Na místě jsme obdrželi helmy a paintballové zbraně a vyrážíme do boje. Obklíčili jsme ambasádu,
vyhnali teroristy a zachránili rukojmí, ambasádu ubránili před dalším útokem a vybojovali si i něco
k jídlu. Jeden terorista se ukryl v tunelu v hustém dýmu a nabídl nám informace o ukrytí Aliho.
Nasadili jsme plynové masky a šli ho najít, úkol je úkol. Obdrželi jsme mapu a nakonec Aliho i jeho
kolegy našli a zadrželi. To bylo radosti a oslav.
Po náročných dvou dnech jsme se vypravili na dlouhou cestu zpět domů. Máme se co učit a trénovat a
příští rok na Boganův pohár 2012 vyrazíme znovu. Nemůžeme v tom kamarády z Poděbrad, Chotěšic
a Rakovníka nechat.
L. H.
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Den dětí – Piknik v Poušově
Den dětí jsme oslavili v pátek 3. června v Autocampu Poušov v
Třebíči. Za slunečného počasí akce propukla v 9.30 hod. Po
přivítání se ujal slova pan Vala a Liduška z kapely Paradox, kteří
nám začali hrát a zpívat k poslechu i tanci. A to víte, že nás to
nenechalo v klidu a přidali se k nim. Během dne probíhala
prezentace firmy Nordic Wallking Centrum Morava, která nám
umožnila si vyzkoušet Nordic Wallking - chůzi s trekkingovými
holemi pod vedením zkušených trenérek paní Jany a paní Elišky.
Většina z nás si to zkusila a některé to tak nadchlo, že si hole
zakoupili. Naše pozvání také přijala paní Jana Říhová, která nám
předváděla domácí pekárnu. Nejen, že nám sdělila přednosti,
výhody a triky domácí pekárny, ale také nám po celou dobu pekla
různé druhy chleba a sladké pečivo. Bylo to výborné !!!
K obědu nám připravil pan Vodák výborné grilované masíčko
s oblohou. Pekárna Penam nám dodala vynikající žmolenkové
rohlíky a slané tyčky. Po poledni za námi zavítal kamarád Filip
Kašpar, který zahrál na kytaru a my jsme si s ním společně
zazpívali.
P. S.

Rehabilitační pobyt na Jižní Moravě
Ve dnech od 11.6. do 18.6. pořádalo naše sdružení
rehabilitační pobyt, který se uskutečnil ve Wellness
hotelu Panorama v Blansku. Letošního pobytu se
zúčastnilo celkem 62 osob, mezi kterými byla i paní
doktorka Broňa Krahulcová, Lenka a Vájinka s pejskem
Dagem a asistenti Lukáš a Petr. Na každý den jsme měli
připravený program, kterého se mohl zúčastnit každý.
Rána začínali rozcvičkou s paní doktorkou, dopoledne
probíhala canisterapie a tvořivá činnost, např. savování,
decoupage, výroba rámečků, práce s fimem- výroba
svícnů. Odpoledne byly zaměřeny sportovně ať už šlo o
závody na koloběžkách, vědomostní lesní hry, jízdu na
koloběžkách se zavázanýma očima, petangue a mnoho
dalších. V dopoledních i odpoledních hodinách jsme
měli k dispozici venkovní vyhřívaný bazén s masážní lavicí. Každý účastník měl k dispozici wellness
balíček, který zahrnoval vnitřní bazén se slanou vodou a protiproudem, whirpool, čtyři druhy sauny,
solární louku a ….. V pobytu samozřejmě nechyběla diskotéka a oblíbená stezka odvahy. Také jsme
podnikli výlet na Macochu, kde nás čekala příjemná prohlídka Punkevní jeskyně a jízda na lodičkách.
Pobyt jsme zakončili táborákem a opékáním buřtíků. Personál hotelu nám ve všem vyhověl a choval
se k nám velice přátelsky. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Lachmanovi, paní Fabíkové,
paní Machové a všem, kteří se o nás během pobytu úžasně starali. Nesmím ještě zapomenout
poděkovat a pochválit jídlo, které nám kuchaři po celou dobu připravovali. Bylo opravdu perfektní.
Týden nám utekl jako voda a nám nezbylo nic jiného než se rozloučit, nasednout do autobusu a
cestovat zpět k domovu.
Za finanční podporu děkujeme Citibank Europe plc, a SPMP Praha
P.S.
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Barevný den s handicapem – III. ročník
V sobotu 16. července 2011 od 10 hodin se uskutečnil
v areálu Autocampu Wilsonka na Dalešické přehradě již
III. ročník celodenní akce pro širokou veřejnost pod
názvem Barevný den s handicapem.
Letošní program byl bohatý, pestrý a veselý. Na pódiu se
vystřídali Luděk Horák z Domova u lesa Tavíkovice, který
zazpíval písničky Patroly Šlapeto, děvčata a chlapci z TJ
Dětského střediska Březejc předvedli Country tanec i na
kolečkách a atletiku spastiků, Milan Řezníček a Milan
Ošmera nás pobavili svoji Planetou kouzel, Míša Marková
z Divadla VeTři nám ukázala úžasnou Balónkovou show,
Terezka Smolová předvedla tanec se svojí fenkou
Arielkou, zazpívala Jitka Válková s Pepou Vágnerem a na
kytaru zahrál a zazpíval Martin Maxa.
Kromě pódiových vystoupení měli všichni možnost shlédnout módní přehlídku sportovního oblečení
firmy Rejoice Black spojenou s tanečním vystoupením ve stylu breake dance v podání skupiny Top
Dogzzz. Firma Nordic Walking Centrum Morava prezentovala zdravotní pobybovou aktivitu. VZP
Jihlava vyšetřovala znaménka a radila jak se chránit před sluníčkem. Firma Medicco prezentovala
speciální elektrické a manuální vozíky, které si mohl vyzkoušet každý, pro děti pak připravila různé
soutěže. Pojízdná keramická dílna pana Otavy nabízela možnost vytvořit si vlastní výrobek z hlíny, s
Dášou, Pavlou a Pavlem z rodinného centra Maceška Znojmo jsme si mohli zabubnovat na džembé,
s výtvarníkem Markem si účastníci mohli vyrobit z hlíny Venuši, s Matyášem si pak upříst třeba
chobotničku. Vodní záchranná služba ČČK povozila výherce souteží na motorovém člunu a s Lenkou
Tirpákovou jsme měli možnost si vyzkoušet jógu. Během celého dne měli účastníci k dispozici
skákací hrad -Pastelku firmy Yashica, s.r.o. Třebíč a trampolínu obce Koněšín. Prodejní stánky pak
nabízely výrobky ze Stacionáře Úsměv, Domova bez zámku, z Domova u lesa Tavíkovice a u paní
Říhové - firma Dorota s.r.o. jsme ochutnávali výrobky z domácí pekárny. Během celého dne měl
připravený Promoteam Hitrádia Vysočina animační program pro děti a maloval různé obrázky na
obličej.O úžasnou atmosféru během celého dne se postaral moderátor Milan Řezníček z Hitrádia
Vysočina.
P.S.

Let za sluncem
Letos v září jsme se vypravili do slunného Řecka.
Odletěli jsme odpoledne 8. září z Brna, v Soluni
(řecky Thesalonice) jsme přistáli večer, nastoupili
do autobusu odjeli do městečka Paralia Katarini.
Tam nás ubytovali v malém hotýlku Orea Eleni.
Ráno jsme vyrazili na průzkum. Paralia se nachází
na Olympské riviéře, je zde spousta různých
obchůdků, ve kterých si můžete koupit skoro
cokoliv a také hodně restaurací a kaváren. Ráno
po snídani většina z nás šla na pláž. Pláže zde jsou
s jemným písečkem a moře krásně čisté modré.
Vlny byly skoro pořád mírné a tak jsme si dosyta
užívali koupání. Po pláži kolem nás neustále
chodili různí prodavači, většinou pocházející
z Afriky a nabízeli vše od brýlí, hodinek, oblečení
až po hračky a suvenýry a tak jsme se nemuseli ani hnout a pohodlně nakupovat, co kdo chtěl. Někteří
z nás se vydali na výlety. První z nich byl na Olymp. Tam jsme se ke svému údivu dozvěděli, že
Olymp není hora, ale celé pohoří a že Zeus, Hera a všichni bohové sídlili na jeho nejvyšší hoře
Mytikas. Pak jsme navštívili Dionýsův klášter, který byl pojmenován podle svého zakladatele mnicha
Dionýsa, který přišel do těchto míst z kláštera Meteor. Tam jsme se vydali druhý den. V úžasu jsme se
dívali na obrovské skály tyčící se k nebi a na jejich vrcholech jsme viděli kláštery. Po zdolání asi tří
set schodů jsme jeden z nich navštívili a marně se snažili představit, jak ho mniši postavili, když vše
do těch výšek vynášeli po žebřících. Celý pobyt jsme zakončili řeckým večerem, kde měla být typicky
řecké večeře a zábava. Řeckou večeři jsme bohužel nedostali, byla úplně normální, ale řecké hudby a
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tance jsme si užili dosyta. Pak už se celý pobyt chýlil ke konci a všichni už se po těch deseti dnech
těšili domů. Někteří si ještě poslední den šli naposledy užít moře, ale pak už jsme nastoupili do
autobusu, pak letadla a vydali se směr Brno. V Brně nás přivítala zima a déšť a tak jsme si smutně
vzpomněli na prosluněné pláže a teď se jen můžeme těšit na příští rok.
Máša, Lukáš, Míša a Alex

Návštěva v rádiu Proglas
Na pozvání naší členky Jarmily Lukasové jsme se vydali
ve středu 21. září 2011 do brněnského rádia Proglas. Stali
jsme se hosty pořadu Magdazín, který moderovala velmi
příjemná Magda Hauserová. Hlavními mluvčími byla
Marie Kotačková, Jarmila Lázňovská a Martin Trnka. Po
ránu jsme se zúčastnili ranní modlitby v rádiu, poznali
zázemí a moderátory a šli se připravit na relaci, která
začínala v 9,30. Jde o hodinový pořad, který je proložený
písničkami. Z celé naší návštěvy jsme měli příjemný pocit.
Nejvíce jsme si s paní Magdou povídali během písniček,
ale jak se rozsvítilo červené světlo, bylo zle. Tréma a
strach, ale paní Marie je profík, ji nic nezaskočilo.
Celý pořad proběhl v klidné a příjemné atmosféře a moc
děkujeme všem zúčastněným.
Na závěr jsme se seznámili s ředitelem rádia Martinem Holíkem a to byla pro nás dokonalá tečka za
naší návštěvou rádia Proglas.
Naši relaci si můžete poslechnout zde: http://www.proglas.cz/detail-poradu/2011-09-21-09-30.html
L. H.

XV. sportovní olympiáda ve Frýdku - Místku
Tradiční září s tradiční s tradiční olympiádou .....
Ve čtvrtek 22. září 2011 jsme vyrazili plně obsazeným
„spmpáckým“ autem na olympiádu do Frýdku. Naši
posádku tvořilo 5 reprezentantů v lehké atletice –
Jaruška Počová, Ondra Novotný, Jirka Palát, Pavlík Janů
a Martin Trnka – a 4 psychické podpory – Jindřiška
Palátová, Lukáš Jurka, Lenka Herbrichová a Valerka.
Čtvrtek jsme trávili v Malenovicích v hotelu Petr
Bezruč. Odpoledne jsme se prošli po vsi a večer si užili
společnou diskotéku s ostatními sportovci.
V pátek jsme se přesunuli na stadion ve Frýdku – Místku
a těšili se na slavnostní zahájení. To bylo parádní.
Čekala nás taneční a pěvecká vystoupení a seskok
profesionálních parašutistů z letadla s přistáním na
stadionu. To jsme nikdo nečekal. Poté začalo tradiční
sportovní klání, které před polednem zpestřila Heidi Janků. Tančení při jejím vystoupení jsme brali
jako dobrou rozcvičku před dlouhými běhy.
Z 25 družstev jsme skončili na krásném 18 místě. Určitě jsme našemu sdružení neudělali ostudu.
V přetahování lanem jsme se dostali až do semifinále. Naším cílem pro příští rok je více trénovat.
Sportu zdar!!!
L. H.
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STACIONÁŘ MEDVĚDI TŘEBÍČ
Co umějí naše šikovné ruce
Pod tímto názvem jste mohli během měsíce května v Městské knihovně
pobočka Modřínová shlédnout výstavu výrobků našich klientů. V červnu
se celá výstava přestěhovala do knihovny v Borovině. Ve výstavách
budeme pokračovat i v příštím školním roce.

Jak vaříme
V rámci dopoledního zaměstnání a ergoterapie klienti vaří jednoduchá
jídla. Dovedou upéct nejrůznější moučníky i připravit celý oběd. Uvaří
polévku, zvládnou smažený řízek s bramborovým salátem. Častěji však
připravují jednodušší jídla jako například pečené brambory s dresinkem,
těstovinové, zeleninové a ovocné saláty nebo zmrzlinové poháry. Dnes
25. května 2011 jsme si připravili jednohubky. Den předem jsme si
naplánovali, co budeme potřebovat za suroviny a nakoupili jsme si je. Do
práce se zapojili všichni. Dílo se nám podařilo a všem chutnalo.

Pobyt v Bystrém - 2011
Letos stejně jako vloni jsme trávili letní pobyt v Bystrém na Vysočině.
Pobyt v hotelu Bystré nám zpříjemnil milý a vstřícný personál. Užívali
jsme si v bazénu s mořskou vodou i ve vířivce. Navštívili jsme nejstarší
dům v Bystrém, vyšlápli jsme si ke kapličce v nedalekých Hartmanicích.
Byli jsme na výletě v Javorku navštívit kamarádku Helenku a její koně.
Na výletě v Olešnici jsme zavítali do muzea strašidel a veteránů. Bylo to
príma, tak zase za rok.

2. Sportovní den - 25 let existence stacionáře
Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a
mládež uspořádal v rámci projektu „Žít společně“ již 2. Sportovní den.
Proběhl v areálu stacionáře v úterý 7. 6. 2011. Po celý den byl připraven
soutěžní program o ceny, skákací hrad, svezení na koni, ukázky
canisterapie a opékání buřtů.V doprovodném programu vystoupili
Rozmarýnek, Okřešánek, žáci ZŠ TGM, Václavské divadélko, žonglér
Milan Ošmera, skupina PAradoX, Resonance, Magnis a na závěr Agility.
Protože stacionář letos slaví 25 let existence, v programu nechybělo ani
vystoupení klientů stacionáře a dětí ze Speciální mateřské školy. Celý
den moderoval Michal Halačka. O plynulý průběh soutěžních disciplín, pomoc malým účastníkům při
opékání buřtů a zajišťování pitného režimu se celý den vzorně starali studenti SOŠ z Moravských
Budějovic. Počasí se vydařilo a všem, kdo přišli, se ve stacionáři líbilo.

Výlet do Lednice
Ani letos nezapomnělo „Porozumění“ uspořádat pro své členy výlet. Ve
středu 18. 5. 2011 jsme jeli do Lednice a perfektně si užili celý den.
Počasí nám přálo a z Minaretu byl krásný rozhled. Tak zase za rok.

Za kolektiv Medvědů Jana Vaníčková
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STACIONÁŘ ÚSMĚV TŘEBÍČ
Život s Úsměvem

Běžnou součástí života ve stacionáři se pro mnohé v letošním roce stala práce na zahradě.
Každý z Vás, kdo zahrádku má či měl, mně dá jistě za pravdu, že práce zde a činnosti s tím
spojené jsou nekonečným příběhem, který se každoročně opakuje. To, aby byl konec sezóny
úspěšný a bylo možné sklidit dobrou úrodu, chce mnoho péče, úsilí a lásky. Nyní, na konci
první „ostré“ sezóny na naší zahrádce a ve skleníku, můžeme říct: „PODAŘILO SE.“ Největší
zásluhy na tom má, krom všech uživatelů, kteří se do prací zapojili, pracovník Michal Saidl.
Nebyly to jen litry potu a spousta mozolů, ale především kvalitně odvedená práce jeho i
všech uživatelů, kteří nám zajistili nádherná rajčata, okurky, papriky, cukety, jahody, cibuli,
mrkev, maliny a také bylinky. Vše, co se podařilo vypěstovat, dobře posloužilo jako přilepšení
ke svačině či obědu. Všichni uživatelé mohou být na sebe hrdí. My zbylí, kteří jsme se do
těchto prací nezapojili, jim moc děkujeme a přejeme, aby i následující sezóny byly minimálně
stejně tak úspěšné.

Integrační víkendový pobyt Hříběcí 29.dubna až 1.května 2011

O víkendu 29.4. - 1. 5. 2011 proběhl v pořadí už
čtvrtý integrační pobyt, tentokrát na základně
Hříběcí u Horní Cerekve, který se nesl ve znamení
scénického tance. Pozvání na tento víkend přijala
Mgr. Jitka Mozorová, lektorka scénického tance,
která pochází z Třebíče, ale nyní působí v Brně, kde
se právě scénickým tancem u lidí s mentálním
postižením mimo jiné zabývá. Kromě tance se
během víkendu uskutečnila také výroba svícnů
z hlíny, batikování šátků, fotbalový zápas, opékání
špekáčků a společná příprava několika jídel,
procházka k zatopenému lomu, který je základnou
pro cvičení místních potápěčů, návštěva restaurace
a také účast na vesnické oslavě „pálení čarodějnic“.
Mgr.Vít Oplatek
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Týdenní pobyt v Krkonoších 18. až 22. července 2011
Dalo by se říct, že zcela na poslední chvíli se nám
podařil uskutečnit 5-ti denní pobyt v našich nejvyšších
horách – Krkonoších. V šesti lidech jsme vyrazili
v uplakané červencové pondělní ráno a těšili se na
nové zážitky, které na nás čekají. Cestou naštěstí
přestalo pršet a my se pohledem z auta mohli kochat
krásnou přírodou, kterou jsme projížděli. Asi po 4
hodinách jsme dorazili do Horního Maršova a tím jsme
se přiblížili k „místu určení“. Silnice pomalu přestávala
být silnicí a poslední zatáčka nám vyrazila dech. Díky
zkušené řidičce jsme však bezpečně dojeli a před
horskou chatou „Poutník“ nás přivítala milá paní
domácí, díky které jsme po skončení pobytu každý
odjížděli s nějakým tím kilem navíc.
Během týdne nám počasí příliš nepřálo, ale nám to
nevadilo. V úterý - jediný slunečný den jsme využili a
udělali túru do Dolní Malé Úpy a Spáleného mlýna.
Před námi se otevíraly nádherné přírodní scenerie a
panoramata, vzduch byl provoněný stromy a květy,
které rostou jen v horách, kolem nás poletovali motýli a
zpívali ptáci. Všechny krásy přírody nám dávaly
zapomenout, že nás bolí nohy a máme trochu hlad.
Ve čtvrtek, kdy opět pršelo, jsme autem vyrazili do
Vrchlabí, abychom se trošku vzdělali a zjistili, jak žili
naši předkové. Navštívili jsme Krkonošské muzeum
Vrchlabí - Klášter, kde jsme se přenesli až za polární
kruh a díky vystaveným fotografiím se podívali, jak žijí
lidé na dalekém severu. Druhé muzeum, které bylo
umístěno v původních čtyřech historických dřevěných
domcích, nás seznámilo s životem lidí v minulém
století. Pobyt nám utekl snad rychleji než voda a my se
vraceli plni zážitků a dojmů a také s nadějí, že tato
nebo jí podobná akce se opět někdy uskuteční.

Nezapomeňte, že den bez úsměvu je den ztracený.

Za celý tým pracovníků a uživatelů Zdeňka Hobzová.
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DENNÍ CENTRUM BAREVNÝ SVĚT
První pololetí letošního roku uběhlo jako voda. Kromě práce v dílnách, relaxačního cvičení,
canisterapie s paní doktorkou Katkou Vrzalovou, školičky, tancování a zpívání s Jančou a Martinkou,
se náš kalendář akcí, který máme vyvěšený v jídelně, postupně zaplňuje a my dnes už jen
vzpomínáme, co všechno jsme prožili, co jsme se naučili a co všechno jsme viděli v I. polovině roku
2011. A že toho nebylo málo!!!

Leden a únor :
Vzděláváme se
V lednu a únoru pokračoval motivační kurz, který byl realizován v rámci projektu „Rozvoj
pracovních terapií,“ který je financován z ESF, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
ze státního rozpočtu České republiky. V průběhu ledna a února jsme se v kurzu zabývali komunikací a
technikami asertivity, dále pak jednáním a vystupováním, kde jsme si zopakovali základy
společenského chování, následovalo seznámení se stresem a s tím, jak stresu předcházet, jak se
vyhýbat a jak řešit konflikty a přitom jsme si vyzkoušeli i různé relaxační techniky. Nakonec jsme se
seznámili s významem práce a se základními pracovními právy a povinnostmi a společně jsme
vytvořili sešit „Práva a povinnosti zaměstnance“. V kurzu jsme využívali pracovní listy, didaktické
hry, zkoušeli jsme si různé modelové situace, které jsme si natáčeli na video a společně v nich hledali
to, co se nám povedlo, ale i chybičky, kterých jsme se dopustili. Dne 16. února proběhlo v Denním
centru Barevný svět slavnostní předávání osvědčení o úspěšném ukončení Motivačního kurzu.
V únoru byla také zahájena praktická příprava na pracovní místa do tréninkové zahrady a tréninkové
kavárny.

Děkujeme Katce Svobodové a Kubovi Dvořákovi, co nás všechno naučili.

Sportujeme
Svoji fyzickou kondici jsme si udržovali nadále plaváním v hrotovickém bazénu a vycházkami do
zimní přírody.

Březen a duben:
Připravujeme se na práci
V rámci projektu „Rozvoj pracovních terapií,“ jsem my - „kavárníci“ -navštívili kavárnu, abychom
se podívali, jak práci, na kterou se připravujeme dělají " profíci". Dříve než jsme šli na exkurzi,
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proběhla teoretická příprava. A po té jsme se již mohli vrhnout na přípravu kávy, toustů a dalších
dobrot sami a také jsme si vyzkoušeli, jak přijímat objednávky a jak správně obsluhovat.
Druhá skupina - „zahradníci“ se jeli zase podívat do zahradnictví Loucký v Jaroměřicích nad
Rokytnou, aby se něco dozvěděli o tom , jak správně přesazovat rostliny, sázet přísady, sít semínka,
jak se starat o hlínu a další. Potom jsme si vše vyzkoušeli v praxi u nás ve stacionáři. Přesazovali jsme
muškáty, vypěstovali jsme si ze semínka rostliny, které jsme pak zasadili do naší tréninkové zahrady
v zámku v Jaroměřicích.

Děkujeme Ivaně Brabencové, Janě Kučerové, Daně Večeřové a Ireně Komárkové za jejich
trpělivost, a že nás toho také mnoho naučili!
Zábava a vzdělávání
V březnu se uspořádal velký turnaj v soutěži Riskuj mezi námi a kamarády z Integračního centra
Sasov z Jihlavy, kteří k nám přijeli na návštěvu.
A protože byla také doba masopustů a karnevalů, tak jsme si uspořádali pořádný karneval, na který byl
vstup bez masek zakázán. To byste nevěřili, kdo všechno se na našem karnevalu potkal tak třeba pan
král s ježibabou, paní uklízečka jim dala co proto, že se nepřezuli, Pipi dlouhá punčocha se také
dostavila a dokonce přišla i policie, která na vše dohlížela. Odněkud se vynořil také potápěč a dokonce
se o našem karnevalu dozvěděla i nějaká indiánka, která mezi nás přišla také.
V dubnu nás navštívila Česká televize a natáčela o nás pořad, jak se připravujeme na práci. Káva latté
a tousty pro pana kameramana a pohár s kapučínem pro paní Poulovou se nám opravdu povedl. Je
vidět, že jsme dávali při praktické přípravě pozor.
21. března jsme využili přicházejícího jara a navštívili jsme nově otevřenou část židovského muzea
v Třebíči, tzv. Seligmannův dům. V přízemí jsme si prohlédli původní vetešnictví, v prvním patře
jsme se seznámili se způsobem bydlení typické židovské rodiny v meziválečném období a nakonec
jsme prošli obnoveným průchodem na ženskou galerii Zadní synagogy. Poté jsme si prohlédly
synagogu, kde jsme nebyli poprvé a určitě ne ani naposledy.
Dne 20. dubna jsme v našem centru oslavili Den Země. Tato událost se koná každoročně 22. dubna,
ale protože jsme měli v Barevném světě prázdniny, trochu jsme si s oslavou pospíšili. Hned po ranní
komunitě jsme si povídali o tom, proč je pro nás tento den důležitý. Poté jsme si pustili nádherný
kanadský animovaný film „Muž, který sázel stromy“. Zahráli jsme si na lékaře přírody – namalovali
jsme obrázky, kde jsme k fotografiím zničené přírody dokreslovali, jak by měla podle nás zdravá
příroda vypadat. Nakonec jsme si prověřili naše znalosti v ekologickém Riskuj – kde jsme odpovídali
na otázky z oblastí zvířata, rostliny, člověk, příroda a ekologie.

Květen a červen:
Pracujeme
Tak už jsme se částečně v květnu přestěhovali na zámek do Jaroměřic nad Rokytnou. Odvezli jsme si
pracovní nářadí, pracovní oblečení a spoustu další věcí. A tak jsme si společně říkali, teď už opravdu
půjde do tuhého. Koncem května jsme otevřeli zkušební provoz v kavárně, kde jsme už neobsluhovali
známé kamarády, ale úplně cizí lidi. Začali jsme jezdit do práce jako ostatní lidé autobusem, zasázeli
jsme rostliny, které jsme si vypěstovali ve stacionáři, dokoupili mnoho dalších a těšili se, jak za čas
budeme sklízet úrodu.
Ve středu 15. června byla slavnostně otevřena Tréninková kavárna a Tréninková zahrada v
Jaroměřicích nad Rokytnou. V kavárně a v zahradě jsou zaměstnáni účastníci projektu Rozvoj
pracovních terapií. Mnozí z nich podepisovali poprvé v životě pracovní smlouvu, byli proškoleni
z bezpečnosti práce a dostali také první výplatu. Za velký úspěch považujeme to, že nikdo z projektu
14/17

neodstoupil a zatím všichni jsou s možností chodit do práce moc a moc spokojeni. Mnozí z účastníků
projektu si navíc šetří vydělané penízky a těší se, co si všechno za svoje vydělané peníze pořídí.

Cestujeme
Od 6. do 8. května jsme opět po roce vyrazili v hojném počtu do Lipnice nad Sázavou za naším
kamarádem Martinem Haškem. V pátek jsme se vydali na několikakilometrový výšlap z Mrzkovic do
Lipnice, při kterém jsme si k obědu opekli špekáčky (alespoň ta část výletníků, která se neztratila –
zbytek osazenstva, ten který se neztratil, se musel „spokojit“ s vynikající česnečkou v Haškově
hostinci, kde jsme na naše bludičky čekali). V sobotu jsme se opět rozdělili - jedna část vyrazila na
okružní cestu kolem lomů, kde si prohlédli sochy, druhá část se prošla Lipnicí a poté odpočívala ve
stínu lipnického hradu. Večer jsme si sedli na zahradu u našeho penzionu, udělali jsme si oheň a
zpívali písničky. V neděli jsme před odjezdem vyrazili na hrad, který jsme si prohlédli a vyšplhali
jsme i na ochoz jedné z věží, která je nově zpřístupněna. Výlet se nám vydařil a nejen díky krásnému
počasí, ale i díky kamarádům, kteří za námi přijeli – Ilonce, Katce s Tamarkou a Radovánkem i
Radkovi „Pekařovi“ se Zitkou.
Letos jsme se již potřetí vydali na ozdravný pobyt k moři se Základní školou a Mateřskou školou v
Myslibořicích. V letošním roce bylo naší cílovou zemí Bulharsko. Týden u moře jsme strávili v
městečku Ravda, které leželo 3 km od historického města Nesebr, které je zapsáno do památek
Unesca. Také jsme se vydali na jednodenní výlet do Istanbulu, kde jsme navštívili Modrou mešitu a
spoustu krásných památek a také jsme vyzkoušeli jízdu v metru, které je ovšem nadzemí. Nechyběla
ani návštěva tradičního tureckého bazaru a na kávičku jsme si zajeli přes Bospor do Asie. Naši
kamarádi z myslibořické školy byli opět našimi dobrými společníky, se kterými jsme si užili spoustu
legrace a krásných chvil. Už se zase těšíme, že spolu někam vyrazíme.
Ve středu 22. června jsme si udělali výlet do našich oblíbených Jaroměřic nad Rokytnou.
V divadelním sále jaroměřického zámku jsme viděli velmi zábavné představení klaunů z Brna, které
se jmenovalo CIRKUS a moc se nám líbilo. Po představení jsme šli na prohlídku „Výchova šlechticů
v Čechách“. Než jsme se vydali na cestu domů, osvěžili jsme se v naší tréninkové kavárně „Splněný
sen“, kde nás obsloužili naši kamarádi. Výlet se nám opravdu vydařil. Pobavili jsme se, něco nového
dozvěděli a odvezli si s sebou spoustu zajímavých dojmů.

Vzděláváme se
24. května vyrazila šestičlenná skupinka s třemi doprovody do Tasova na návštěvu občanského
sdružení Slepíši, které bylo založeno v roce 1995 a jehož hlavním cílem je výuka a propagace
Axmanovy techniky modelování. Nás však čekal kurz rodící se Tasovské techniky modelování pro lidi
s různým postižením. Po příjezdu nás přivítali Tereza a Štěpán Axmanovi a hned se s námi pustili do
práce. Nejdříve jsme si poslechli příběh, poté namalovali předlohu a nakonec jsme se pustili do
samotného modelování – naše zadání znělo „Vymodelujte sami sebe!“. Zatímco náš doprovod si šel
poslechnout od pana Axmana zajímavé informace o fungování sdružení Slepíši, my jsme tvořili z
hlíny. V práci jsme si udělali přestávku na oběd v místní základní škole a poté jsme se k práci vrátili.
Před odjezdem jsme se srdečně s našimi hostiteli rozloučili a těšíme se na další setkání, kdy nám do
centra přivezou naše výtvory vypálené. Věříme, že naše spolupráce neskončila, a že si ještě někdy
společně zamodelujeme. V květnu se u nás také uskutečnila beseda o sexualitě s Mgr. Martinem
Křivkou, který si nejdříve povídal s klienty z Barevného světa a druhý den měli rodiče klientů
možnost popovídat si s Martinem Křivkou individuálně.

Alena Hostašová
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I N F O R M A C E
Od 1. ledna 2012 budeme mít možnost denně využívat novou místnost v prostorách SPMP na
Okružní ulici v Borovině. Místnost bude určená pro poskytování poradenských a sociálních
služeb pro členy SPMP a další zainteresované osoby. Bude sloužit i pro tvořivou činnost,
organizování seminářů, odborných přednášek a pro společná setkání.
Průkazky ZTP, ZTP/P mají omezenou platnost, datum platnosti je vyznačeno na zadní straně
průkazky. Doporučujeme držitelům průkazek, aby si včas vyřídili nové.

Poradna nabízí tyto služby :
-

-

poradenství: - základní sociální
- vyřizování sociálních dávek a invalidních důchodů
- pracovně právní problematika
- sepisování různých žádostí či odvolání
pomoc a podpora při jednání na úřadech a jiných institucích

DĚKUJEME VŠEM TĚM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI A PODPOŘILI NAŠI
ČINNOST V ROCE 2011
Město Třebíč
Krajský úřad Kraje Vysočina
Věci veřejné – politická strana
PARA Consulting s.r.o. + Gordic s.r.o
Ekologický mikroregion Horácko
VZP ČR Třebíč, Jihlava
Skupina ČEZ
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Citibank Europe plc.
ČS a.s. Třebíč
Obec Koněšín
Obec Dukovany
Obec Třebelovice
Obec Nová Ves
Obec Mastník
Nadace Nova
Třebíčský Deník
Horácké noviny
Deník Vysočina
Elektronický deník TREBICNEWS
HitrádioVysočina

VideoBoS Bohumír Staněk Třebíč
Fotbalová škola Třebíč-pan Procházka
Taneč.skupina Motus – Pavlína Královská
HTS Svatoslav – p. Čejka
YASHICA s.r.o. Třebíč
Lahůdky ORLÍ Brno, s.r.o.
UCHYTILCZ, s.r.o.
MEDICCO s.r.o.
ÚČTO MAJA, s.r.o.
UNICODE SYSTEMS s.r.o.
OKNOLAND s.r.o.
TREDOS spol. s.r.o.
ZON Třebíč
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ :
Sekretariát SPMP ČR, Karlínské nám. 12, Praha
Speciální domov mládeže Chotěšice
VOŠ a SŠVZZ Třebíč
Hotelová škola Třebíč
Ing. Jiří Paroubek
Manželé Kotačkovi
Paní Hana Žáková
Pan Aleš Venhoda
Paní Alena Tesařová
Paní Alena Kotlanová
Ing. Jiří Koutský
Paní Hana Veselá
Paní Božena Chloupková
Paní Kršková a Valentová
Pan Milan Kadrnožka
Pan Marek Dobeš a Matyáš
Zdeněk Filip Kašpar
Členům Okr.org.Třebíč
Mnohým dobrovolníkům

ALTREVA spol. s r.o. Třebíč
Nordic Wallking Centrum Morava
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
PodlahářstvíKojetice na Moravě-pan Leoš Svoboda
Lahůdky Horčica-Chaloupka s.r.o.Brno
DVD Jaroměřice n./R.
TEDOM s.r.o.
PENAM, a.s.
Lékárna Vltavínská Třebíč
Sorall, spol. s r.o. Třebíč
INAPA, s.r.o. Třebíč
Čestmír Lukas, Náměšť nad Oslavou
Řeznictví Doležal – Stařeč
Autocamp Wilsonka, s.r.o.
Jihlavské lahůdky – Marie Cejnková
Restaurace Fórum
Kuželna TJ BOPO Třebíč
Alfeko s.r.o. Třebíč
Zimní stadion Třebíč – Dr.Karel Čapek
Čoko Klasik s.r.o. Česká Třebová
Bel sýry Česko a. s., Želetava

Vydalo: SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč
Redakce: Petra Skorocká, Marie Kotačková
Tel.: 568 420 814, 777 868803, 605 741016
www.spmp-trebic.cz
e-mail: spmp.cr.trebic@centrum.cz
Tisk: KAPUCÍN REPRO , spol. s.r.o., Třebíč
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Předběžná přihláška – „Víkend na Velké Rači“
20. – 22. 1. 2012 (pátek – neděle) Hotel Marlene – Oščadnica Dedovka, Cena : 1.500,- Kč
Uzávěrka přihlášek 22.12.2011

Jméno a příjmení: ............................................... Bydliště : .......................................................
Datum narození: ................................................. Rodné číslo : .................................................
Číslo OP : ............................... Číslo průkazu ZTP/P : .............................. ZP : .........................

Jméno a příjmení: ............................................... Bydliště : .......................................................
Datum narození: ................................................. Rodné číslo : .................................................
Číslo OP : ............................... Číslo průkazu ZTP/P : .............................. ZP : .........................
Předběžná přihláška – „Týdenní rehabilitační pobyt na Slovensku“
5. – 12. 5. 2012 (sobota – sobota) Hotel Marlene – Oščadnica Dedovka, Cena : 5.000,- Kč
Uzávěrka přihlášek 30.11.2011

Jméno a příjmení mentálně postiženého : ....................................................................................
Datum narození: ................................................. Rodné číslo : .................................................
Číslo OP : ............................... Číslo průkazu ZTP/P : .............................. ZP : .........................
Bydliště : .................................................................... PSČ : .....................................................

Jméno a příjmení průvodce : ........................................................................................................
Datum narození: ................................................. Rodné číslo : .................................................
Číslo OP : ............................... Číslo průkazu ZTP/P : .............................. ZP : .........................
Bydliště : ............................................................... PSČ : .................. Telefon : ........................

Jméno a příjmení průvodce : ........................................................................................................
Datum narození: ................................................. Rodné číslo : .................................................
Číslo OP : ............................... Číslo průkazu ZTP/P : .............................. ZP : .........................
Bydliště : ............................................................... PSČ : .................. Telefon : ........................
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