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

Vážení přátelé a kamarádi,
v novém roce 2012 Vám přináší Zpravodaj přehled akcí a nabídku programu, na které jste
srdečně zváni. Každému z Vás a Vašim blízkým přejeme do roku 2012 hodně zdraví, štěstí,
lásky, úspěchů a důvodů k veselosti a spokojenosti. Velice rádi přivítáme v průběhu roku Vaše
příspěvky a náměty jak obohatit činnost naší společnosti
Těšíme se na vzájemnou spolupráci s Vámi !!!
Za okresní organizaci Třebíč, SPMP ČR, o.s.
Petra Skorocká a Marie Kotačková

Do nového roku Vám přejeme 12 měsíců bez nemocí, 53 týdnů štěstí, 365 dní bez starostí,
8760 hodin lásky, 525600 minut pohody a 31536000 vteřin jedinečných okamţiků!!!
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NABÍDKA PROGRAMU NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2012
Zpravodaj čtěte pozorně, zapište si termíny akcí do kalendáře a včas se přihlaste !!!
Rádi uvítáme Vaše připomínky, články do Zpravodaje, fotografie, obrázky namalované dětmi,
nové nápady a Vaši pomoc na jednotlivých akcích.
O mimořádném programu nebo změnách Vás budeme včas informovat !
Pravidelná klubová činnost ve spolupráci s VOŠ, SŠVZZ Třebíč a canisterapie
se koná ve středu jednou za čtrnáct dní
Termíny : 18.1., 1.2., 15.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5. 2012
 Těší se na Vás Petra, Hanka, Lenka a Marie 

Letos pro Vás připravujeme zajímavé přednášky, besedy,
a také tvořivé semináře, které budou tématicky zaměřené (roční období).
Termíny konání budou včas sděleny.

Odborné sociální poradenství
Poradna (osobně, telefonicky, e-mailem) se koná :
ve středu od 13.00 – 17.00 hod. v kanceláři SPMP v Třebíči-Borovině.
Kontakt : Mgr. Lenka Herbrichová – speciální pedagog
Telefon : 734 820614, 568 420814
E-mail : herbrichova@spmp-trebic.cz nebo poradna@spmp-trebic.cz

Kontakty :
Marie Kotačková:
Petra Skorocká :
Kancelář :
Web :
E-mail :

605 741016
777 868803
568 420814
www.spmp-trebic.cz
spmp.cr.trebic@centrum.cz

BLAHOPŘEJEME VŠEM, KTEŘÍ V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU
OSLAVÍ NEBO OSLAVILI NAROZENINY.
PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, RADOSTI, ŠTĚSTÍ
A ŽIVOTNÍ POHODY!!!
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PROGRAM
ÚNOR
Členská schůze SPMP ČR,o.s. Okresní organizace Třebíč – 20. výročí
Kdy : 9. 2. 2012 (čtvrtek)
Kde : Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6 (naproti Gymnáziu)
Čas : 14.30 – 17.00 hod.
Program : zhodnocení činnosti 1992 - 2011, pokladní a revizní zpráva, plán práce na rok
2012, příspěvky hostů – přednáška pracovníka sekretariátu SPMP ČR Praha paní Bára
Uhlířová, diskuse, zaplacení členských příspěvků. Zajištěno malé občerstvení.
Pro budoucí rozvoj naší organizace je Vaše účast důleţitá a ţádoucí

BŘEZEN
Turnaj v kuţelkách
Kdy : 1. 3. 2012 (čtvrtek)
Kde : kuţelna v Borovině
Čas : 9.30 – 12.00 hod.
Turnaj je určen pro sportovní týmy ze stacionářů :, Medvědi, Úsměv, Slunečnice a Barevný
svět. S sebou sportovní oblečení a obuv. Malé občerstvení zajištěno.
Společenské odpoledne SPMP Brno ke 40. výročí
Kdy : 4. 3. 2012 (neděle)
Kde : Velký sál stadionu Sokola Brno, Kaunicova ul.
Odjezd : 12.00 od autobusového nádraţí v Třebíči
Vstupné : 100,Večeře : 100,- (řízek, bramborový salát, pití)
Doprava : 80,Ţivá hudba, program, tombola
Zájemci o tuto akci se nahlásí do 20.února 2012 u paní Kotačkové, tel. 605741016
Reprezentační ples ve spolupráci s firmou Altreva
Téma - „ Řemesla dříve a dnes“
Kdy: 24. března 2012 (sobota)
Kde : Fórum Třebíč
Čas : 17.00 hod.
Vstupné : 100,Večeře : 100,- (řízek s bramborovým salátem)
Program :
Řemesla : kolekce firmy Altreva předváděná studenty VOŠ, SŠVZZ Třebíč s našimi děvčaty
a chlapci
Vláďa Marhan – choreograf
Milan Řezníček – moderátor z Hitrádia Vysočina
David Praţák – hudební vystoupení nevidomého zpěváka
Ţelezný Zekon – umělecké vystoupení
Madalena Joao – hudební vystoupení
Motus - taneční skupina
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Proměny. Připravena bude i bohatá tombola.
Předprodej vstupenek od 27. 2.2012 v kanceláři SPMP na Okruţní ulici v Třebíči-Borovině
u p. Skorocké
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DUBEN
Chceme ţít s Vámi – koncert v Praze
Kdy :
duben (termín konání včas upřesníme)
Odjezd : 8.30 (autobusové nádraţí v Třebíči
Doprava : 200,- Kč
Počet míst omezen.
Zájemci o tento koncert se nahlásí p. Skorocké do konce března.

KVĚTEN
Týdenní rehabilitační pobyt v Kysúckých Beskydech
Kdy : 5. - 12. 5. 2012 (sobota-sobota)
Kde : Hotel Marlene
Cena : 5.000,- Kč/os.
Hotel se nachází v obci Oščadnica nedaleko města Čadca.
Cena zahrnuje :
- dopravu
- ubytování
- plnou penzi + celodenní pitný reţim
- wellness neomezeně (bazén, sauna, vířivka)
- 2x výjezd s připraveným programem
- výjezd lanovkou + sportovní program
Těšit se můţete také na : canisterapii a muzikoterapii, tvořivou činnost, rozcvičky,
vědomostní a sportovní hry, stezku odvahy, diskotéku, grilování, večerní program s ţivou
hudbou a mnoho dalších.
☺Je volných ještě několik posledních míst☺
V případě zájmu o tento pobyt volejte p. Skorocké !!!

Boganův pohár – turnaj v paintballu
Kdy : 18. – 20. 5. 2012
Kde : Chotěšice u Poděbrad
Plánovaný odjezd v pátek : 14.00 od autobusového nádraţí
Cena : 200,- Kč
Váţní zájemci se nahlásí do 21.4.2012 u p. Herbrichové – tel. 734 820614

Turnaj ve fotbale
Kdy : 23. 5. 2012 (středa)
Kde : travnaté fotbalové hřiště v Třebíči - Borovině
Čas : 9.30 – 12.00 hod.
Turnaje je určen pro sportovní týmy ze stacionářů Barevný svět, Medvědi, Úsměv,
Slunečnice a fanoušky, kteří svojí účastí podpoří naše sportovce. Zajištěno malé občerstvení.
Sportu zdar, fotbalu zvláště !!!
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ČERVEN
Myslivecký Den dětí
Kdy : 1. 6. 2012 (pátek)
Kde : Penzion Baţantnice u Třebíče
Čas : od 9.30 – 15.00 hod.
Sportovně - společenský den, který se uskuteční ve spolupráci s mysliveckým sdruţením.
Budou připraveny různé hry, vědomostní soutěţe, střelba z luku a ze vzduchovky, povídání a
myslivecké historky, zpívání a tancování s Liduškou a Leošem, tvoření s Lídou (pedik) a
mnoho další dobré zábavy. Oběd a pitný reţim bude zajištěn.
Akce je určena pro všechny, kteří chtějí aktivně strávit hezký den v přítomnosti kamarádů a
zaţít nějakou tu legraci.
Parádní den aneb pohybem jsme si blíţ
Kdy : 8. 6. 2012 (pátek)
Kde : Městská sportovní hala na ulici manţ.Curieových
Čas : 10.00 - 17.00hod.
Parádní den bude jednodenní setkání dětí a ţáků běţných základních a středních škol
s postiţenými osobami v rámci pohybových aktivit.
Více informací v pozvánkách !
Fimfárum – víkendový festival tvořivosti a fantazie
Kdy : 22. – 24. 6. 2012 (pátek – neděle)
Kde : Olomouc
Cena : 1.200,- (ubytování, celodenní stravné, jízdné, program, průvodce a tričko)
Váţní zájemci se nahlásí do konce dubna u p. Skorocké – tel. 777 868803

SRPEN
Letní integrační pobyt 2012
Termín a místo konání bude včas upřesněno.
Oblíbený pětidenní letní tábor s Katkou.

Rodinný ozdravný pobyt v Jiţním Bulharsku
Termín : 16. – 26. 8. 2012 (11 dní )
Místo : Primorsko
Ubytování : rodinný hotel Blíţenci, písčitá pláţ (100 m od hotelu)
Stravování : polopenze
Doprava : letecky z Brna
Cena :
cca 12.000,-

ZÁŘÍ
XVI. sportovní olympiáda ve Frýdku – Místku
Kdy : 20. -21. 9. 2012
Zástupci, kteří budou reprezentovat SPMP Třebíč budou vybráni do konce léta.
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ŔÍJEN
Ozdravný pobyt v termálních lázních Velký Meder - N A B Í D K A
Kdy : 6. – 13. 10. 2012 (týdenní pobyt – sobota - sobota)
Cena : polopenze - 5.500,- Kč + 500,- Kč doprava
plná penze - 6.600,- Kč + 500,- Kč doprava
Kdy : 6. – 9. 10.2012 (prodlouţený víkend – sobota – úterý)
Cena : polopenze – 2.400,- Kč + 500,- Kč doprava
plná penze – 2.800,- Kč + 500,- Kč doprava
V ceně vstupného je šatna, lehátko u krytého bazénu, perličková koupel, krytý bazén
s masáţními tryskami.
Permanentka na 4 dny (dva vstupy za den) : do 60 let – 25 Euro, nad 60 a ZTP – 19 Euro
Pobytová taxa 2 Eura. Masáţe na objednávku dle ceníku.
Váţní zájemci se nahlásí do konce dubna 2012 p. Skorocké !!!

Výšlap na Jalovec
Více ve Zpravodaji 2/2012

LISTOPAD
Turnaj v kuţelkách
Více ve Zpravodaji 2/2012
Společenské odpoledne
Více ve Zpravodaji 2/2012

PROSINEC
Mikulášská besídka, Adventní koncert, Divadelní představení
Více ve Zpravodaji 2/2012
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Malé ohlédnutí za druhou polovinou roku 2011
Letní integrační pobyt
Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka…. supící lokomotiva - to uţ se málo kdy vidí. My to zaţili.
Chcete vědět jak? Tak poslouchejte.
Tábor 2011 se konal v malebném kraji České Kanady. Blízko tábořiště u Ratmírovského rybníka vedla
úzkokolejka. Pořád nás lákala, ale museli jsme vyčkávat, co bude. Tajuplná postava kaprála Rudolfa
nás totiţ poţádala o vysvobození ze zakletí masky. Maska kaprála se kaţdý den nečekaně objevila a
říkala nám, co máme dělat. Museli jsme si vyrobit kouzelné prsteny, naučit se zaříkávadlo, naházet
šupiny z dvousetletého kapra do lesní tůňky. Jeden den se dokonce objevil porybný a slíbil nám, ţe
kaprála Rudolfa zakletí zbavíme, kdyţ pojedeme vlakem do Kaprouna a masku omyjeme
v ţivotodárné studánce. Bylo nám kaprála líto, tak jsme se na dobrodruţnou výpravu ke studánce
vydali. Kluci Hamplovi a Míša Gregor masku opatrovali jako oko v hlavě. Studánka byla hluboko
v lese, bylo to strašně napínavé. Masku jsme opláchli a nechali navěky odpočívat. Měli jsme hlad, tak
jsme si opekli špekáčky a za chvíli pro nás přijela parní lokomotiva. Bylo to nádherné. Supící
lokomotiva, lesy a my. Večer u ohně se vysvobozený duch kaprála vznesl k nebi a nám bylo dobře, ţe
jsme to tak zvládli a hlavně, ţe jsme všichni spolu.
Kromě toho, jsme navštívili město Telč, které je stejně jako naše Třebíč na seznamu památek
UNESCO. Probíhal tam zrovna festival Prázdniny v Telči, takţe jsme se i kulturně vyţili na koncertě
Wabiho Daňka.
Jak jiţ bylo ale řečeno, nejlepší na všem je, ţe jsme se zase po roce viděli a byli spolu.
Děkuji za sponzorské dary – lékárna Medikament – Karlovo nám. Třebíč, firma Unicode Systems –
průmyslová čtvrť Třebíč, anonymní sponzor z řad rodičů
Uţ se těším na tábor 2012
Katka Svobodová
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Výšlap na Jalovec
Kaţdoroční výšlap na Jalovec se uskutečnil v sobotu 8. říjnu i přes uplakané ranní počasí.
Ve vlaku jsme se sešli v dobré náladě a s batůţky plnými dobrot. Při výstupu z vlaku na číchovském
nádraţí nás jiţ přivítalo sluníčko a mohli jsme tedy bez překáţek vyrazit k cíli. Po cestě jsme se směle
občerstvovali švestkami a jablky z okolních stromů a ani jsme se nenadáli a stáli jsme před horskou
chatou na vrcholu Jalovce, kde jiţ na nás čekali kamarádi z Myslibořic. Díky panu Hurdíkovi, který
zajistil suché dřevo, jsme pak mohli společně posedět u táboráku a opéct si voňavé buřtíky. Podzimní
výšlap na kopec Jalovec jsme zakončili v teple hospůdky při dobrém čaji, kávě nebo horké polévce.
Účastníci výšlapu

Nad oblaky aneb kaţdý můţe být hvězdou - 2. roč. pěveckého a výtvarného festivalu
12. října 2011 proběhl v olomouckém divadle finálový večer pěveckého a výtvarného festivalu „Nad
oblaky aneb kaţdý můţe být hvězdou“. I my jsme měli 2 soutěţící ve výtvarné části – Sylvu
Brátkovou a Evu Zdenekovou.
Slavnostní vernisáţ obrázků proběhla hodinu před samotným finálovým koncertem – tedy od 17 hodin
v Mozartově
sále
Moravské
filharmonie
Olomouc.
Úroveň
kreseb
jednotlivých
autorů 2. ročníku Nad oblaky aneb Kaţdý můţe být hvězdou okomentoval svým osobitým způsobem
také patron sochař a malíř Kurt Gebauer. „Jsou velmi nadaní a v kaţdém je z nich kus osobitosti. I
samotní profesionálové se musejí mnohdy těţko dopracovávat k takovému přirozenému projevu. Z
obrázků, které jsem viděl, tryská obrovská energie a hravost. A právě ta nám dnes často chybí,“ popsal
profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Kurt Gebauer. Podle něj můţeme u
handicapovaných autorů najít to, co nám chybí, co jsme ztratili a co musíme často v dnešním světě
hledat.Na výstavě v Olomouci se objevila díla nejen těch nejlepších, ale všech, kteří si dali tu práci a
namalovali obrázek.“ (zdroj http://www.nadoblaky.cz/vytvarna-prehlidka.html)
Výtvarné soutěţe se zúčastnilo na 150 výtvarných děl a porota vybrala 25 nejúspěšnějších, mezi
kterými byla i naše Eva. Na vernisáţ do Olomouce jsme se vypravili s oběmi soutěţícími, s paní
Zdenekovou, Marií Kotačkovou, Petrou Skorockou, Lukášem Jurkou a Lenkou Herbrichovou. Po
vernisáţi a předání cen pokračoval večer finálem pěvecké části. Jsme pyšní na naše umělkyně a
věříme, ţe se do Olomouce podíváme i příští rok na 3. ročník.
L.H.
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Turnaj v kuţelkách
Ve středu 23. listopadu jsme se sešli v dopoledních hodinách v Borovině na kuţelně, aby sportovní
druţstva odehráli turnaj v kuţelkách. Turnaje se zúčastnili Medvědi, Úsměv, Slunečnice a fanoušci,
kteří přišli své sportovce povzbudit. Po urputném boji turnaj skončil v pořadí Slunečnice na třetím
místě, Medvědi na druhém místě a první místo získal Úsměv. Všem blahopřejeme k úţasným
sportovním výkonům.
Touto cesto děkujeme společnosti - Lahůdky Orlí z Brna, kdy sám pan majitel nám osobně přivezl
výborné obloţené bagety a také třebíčské firmě ZON, která nám zajistila pitný reţim.
Velké poděkování patří Ivetě a Petrovi z kuţelkářského oddílu TJ BOPO Třebíč, kteří nám bezplatně
zajistili kuţelnu a v závěru všem soutěţícím předali čokoládové odměny.
Na jarním turnaji ahoooj – kuţelky třeste se !!!
P.S.

Novoveská Mikulášská
Letošní Mikulášská besídka proběhla jako minulý rok v kulturním domě v Nové Vsi. V neděli 4.
prosince 2011 jsme s dobrou náladou a ve velkém počtu se sešli a oslavili sv. Mikulášese všemi
tradicemi, co k tomu patří.
Zpestřením programu byla známa a pěkná pohádka „Princové jsou na draka“, kterou nám zahrálo
ochotnické divadlo z Čechočovic. O pěkný program plný soutěţí a výzdobu se postarali studenti
z VOŠ, SŠVZZ Třebíč. K tanci a poslechu nám zahráli Kája se Zdeňkem. Všichni nakonec
s radostnými úsměvy dostali balíčky přímo z rukou Mikuláše, kterému řekli nebo zazpívali básničku
nebo písničku. Čertíci s jejich hrůzostrašnými maskami, kterých se někdo bál, někdo nebál si
zatancovali s dětmi. Tancovali všichni i rodiče. Nikomu se nechtělo jít domů. Všem moc děkujeme,
organizátorům, Katce a spol., maminkám za výrobu chlebíčků, sponzorům.
Táňa s Lenkou
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Vánoční Bowling
Ve čtvrtek 15. 12. jsme zakončili poslední Klub radosti v roce 2011 bowlingem. Sešli jsme se
v odpoledních hodinách v restauraci Koule. Obsadili jsme všechny čtyři dráhy a společně se studenty
z VOŠ a SŠVZZ Třebíč se pustili do hry. Někteří z přítomných rodičů se zapojili také. Hráli jsme jen
tak pro radost a zábavu. Nebylo vítěze ani poraţených. Po hře jsme se občerstvili výbornou zdejší
pizzou, udělali společné foto a pomalu odcházeli domů.
P.S.

Dostáváte rádi dárky ?
Já ano. A ještě raději dárky dávám. Občas mi to dá hodně přemýšlení, neţ něco vyberu, ale pak
většinou máme radost oba: dárce i obdarovaný.
Letos tomu napomohla náhoda. Zapracovalo nevlídné počasí a v beznadějně obsazeném výletě do
Prahy se na poslední chvíli uvolnilo několik míst. A já jsem v rámci vzdělávání nabídla dospívajícímu
vnukovi návštěvu naší „zlaté kapličky“ – Národního divadla. Těm, kteří se nemohli zúčastnit, bych
ráda sdělila své pocity.
Vyrazili jsme ráno, abychom navštívili také Muzeum čokolády a čokoládových obrazů. Z celé
české výroby čokoládových cukrovinek Orion Modřany zbyla uţ jen značka-známá čokoládová
hvězda. Všechny provozovny jsou nyní převedeny pod firmy Nestlé a Danone. Více neţ hodinová
zevrubná přednáška od pěstování kakaovníkových stromů aţ po balení hotových výrobků byla
vyčerpávající a velmi zajímavá. Nejvíce se nám líbila ukázka ruční výroby pralinek. Zábavnou formou
jsme byli uvedeni do tajů sladkých klenotů. Kaţdý dostal na ochutnání plněné srdíčko – to byla bašta !
Uţ jste viděli čokoládou malované obrazy ? Ne ? Tváře známých lidí na nás shlíţely z rámů jako ţivé.
Všem nám vyhládlo – rádi jsme slupli oběd a šupli zpět do autobusu.
Dalším bodem výletu bylo představení baletu Louskáček od P. I. Čajkovského. Do divadla jsme
přišli dostatečně brzo, mohli jsme si prostory této krásné budovy v klidu prohlédnout. Uloţili jsme
kabáty do šatny a vydali se na zvědy. V suterénu jsou základní kameny, dovezené na stavbu z různých
částí naší vlasti. Viděli jsme nádherně vyzdobený foyer, po stěnách podobizny našich kulturních
velikánů. Cestou jsme postáli u busty bývalého prezidenta republiky Václava Havla. Koupili jsme si
program a šli na své místo v hledišti. Z druhého balkónu byl nádherný pohled na otevřené orchestřiště
a i na jeviště, stále ještě ukryté ţeleznou oponou. Záhy se tato bezpečnostní bariéra zvedla a uviděli
jsme historickou oponu, nádherně malovanou výjevy z naší historie.
Před představením nás paní Miroslava Němcová přivítala a přiblíţila nám, co nás čeká v příštích
dvou hodinách. Pozvala nás ke společnému rozbalení fiktivního vánočního dárku. Louskáček je balet,
pohádka pro malé i velké diváky. Od samého začátku se bez rozdílu věku všem tajil dech. Nádherná
hudba a perfektní výkony herců a tanečníků, to se jen tak nevidí. Scéna byla okouzlující, děj úchvatný.
Lakomého lichváře jsme neměli rádi, litovali jsme děti bez vánočních dárků. Ale jak jsme byli rádi,
kdyţ se objevila vánoční víla a lakomce vyrvala peklu. Vyrostl vánoční stromeček, s nebe se snesly od
Jeţíška balíčky a z nich vyskakovaly dárky : Španělé, Rusové, Číňanka, harlekýni. A kdyţ tančil
Louskáček s Kolombínou – to byl pohled ! Tleskali jsme a tleskali. Jak jinak projevit obdiv a uznání
za strhující výkon všech účinkujících.Výjimečné prostředí a nadčasové dílo mistrů hudby i pohybu
vykonalo své : odcházeli jsme se slavnostním pocitem, v příjemném očekávání blíţících se vánočních
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svátků. A definice pocitů mého vnuka, kdyţ se konečně nadechnul ? „Národní divadlo ? – to je jako
kdyţ mě posadíš do zlatého kotle spolu s tisícem dalších lidí“.
Ano, tohle byl opravdu dárek s velkým D. Jistě, pěkné věci také rádi dáváme i dostáváme, ale
chvíle proţité spolu v krásném prostředí jsou tím nejlepším, co můţeme mít. Přízeň bliţních nám nic
nenahradí.
Děkuji všem, kteří si našli čas v uspěchané době, byli jste báječní, ukáznění, i jsme se společně
zasmáli.
V nastávajícím roce Vám přeji spoustu krásných záţitků a splněných snů, dobrou náladu ve dnech
svátečních i všedních.
Vaše Lída

Strom splněných přání
Ve středu 4. ledna jsme uspořádali první Klub radosti v roce 2012 v prostorách restaurace Fórum.
Sešli jsme se v hojném počtu, a to v takovém, ţe jsme zaplnili celou restauraci a ještě někteří neměli,
kde sedět. Po přivítání a přáním hodně zdraví v Novém roce jsme se pustili společně se studentkami
z VOŠ, SŠVZZ Třebíč do předávání vánočních dárečků ze Stromu splněných přání, které pro nás
připravilo Hitrádio Vysočina. Někteří si dárečky rozbalili hned na místě, jiní si nechali dárečky jako
překvapení na doma. Během odpoledne jsme dostali tzv. Vodákovy chlebíčky, 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.
Hitrádiu Vysočina moc a moc děkujeme !!!!

P.S.
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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

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ :
Sekretariát SPMP ČR, Karlínské nám. 12, Praha
Speciální domov mládeţe Chotěšice
VOŠ, SŠVZZ Třebíč
Hotelová škola Třebíč
Ing. Jiří Paroubek
Paní Hana Ţáková
Paní Ludmila Tesařová
Paní Alena Kotlanová
Paní Kršková
Paní Valentová
Paní Hana Veselá
Paní Boţena Chloupková
Pan Miloslav Palát
Pan Vladimír Marhan
Pan Milan Řezníček
Pan Aleš Venhoda
Ing. Jiří Koutský
Členové Okresní organizace Třebíč

ALTREVA spol. s r.o. Třebíč
Nordic Wallking Centrum Morava
Podlahářství Kojetice na Moravě
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 Stařeč
Autocamp Wilsonka
Jihlavské lahůdky
Lahůdky Orlí Brno, s.r.o.
Restaurace Fórum
ZON, spol. s.r.o. Třebíč
Kuţelna TJ BOPO Třebíč
Alfeko s.r.o. Třebíč
Zimní stadion Třebíč
Bel sýry Česko a. s., Ţeletava
VideoBoS Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Taneční skupina Motus
HTS Svatoslav
Yashica s.r.o. Třebíč
UchytilCZ, s.r.o.
ÚČTO MAJA, s.r.o.
Unicode Systems s.r.o.
Oknoland s.r.o.
Tredos spol. s.r.o.
Wellness hotel Panorama Blansko
Janbo – autodoprava Stařeč
TJ Bopo Třebíč
TJ Sokol Čechočovice
Dorota, s.r.o. – Šebkovice
Haspol, spol. s.r.o.

Vydalo: SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč
Redakce: Petra Skorocká, Marie Kotačková
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DŮLEŢITÉ INFORMACE
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:





která není schopna zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
(nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu
platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015),
která se opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována,
které nejsou poskytovány pobytové sociální sluţby podle zákona o sociálních sluţbách
v domově pro osoby se zdravotním postiţením, v domově pro seniory, v domově se
zvláštním reţimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Výše dávky: 400 Kč měsíčně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:




těţkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí,
těţké sluchové postiţení,
těţké zrakové postiţení.

Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba,
která má těţkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těţkou nebo hlubokou
mentální retardaci.
Okruh zdravotních postiţení odůvodňujích přiznání příspěvku a zdravotní stavy vylučující
jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním
postiţením.
Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, ţe:






Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku
(všechny ostatní pomůcky).
Zvláštní pomůcka umoţní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního
uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke
styku s okolím.
Osoba můţe zvláštní pomůcku vyuţívat.
Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného
zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také
nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného
zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné
zdravotní indikace.
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Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, ţe se osoba opakovaně v
kalendářním měsíci dopravuje a ţe je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna
být vozidlem převáţena.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsaţen ve
vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to
za podmínky, ţe jí krajská pobočka ÚP povaţuje za srovnatelnou s některou z
pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postiţením rozlišuje, zda je o pomůcku v
ceně do nebo přes 24 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.
Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně niţší neţ 24 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku
poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) niţší neţ
8násobek ţivotního minima jednotlivce nebo ţivotního minima společně posuzovaných osob.
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, ţe spoluúčast osoby činí 10 % z
předpokládané nebo jiţ zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Z důvodů
hodných zvláštního zřetele, zejména ţádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní
pomůcky v ceně do 24 00 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i kdyţ příjem osoby a příjem
osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek ţivotního minima.
Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíţ cena je vyšší neţ 24 000 Kč, se stanoví
tak, ţe spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo jiţ zaplacené ceny zvláštní
pomůcky. Jestliţe osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka
ÚP určí niţší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře vyuţívání zvláštní pomůcky, k příjmu
osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým
poměrům), minimálně však 1 000 Kč.
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) se stanoví s přihlédnutím k četnosti
a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým
sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku
(motorové vozidlo) činí 200 000 Kč.
Limity:



Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč.
Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících
po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku
Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna tento příspěvek nebo
jeho poměrnou část vrátit, jestliţe:



nepouţila příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené
krajskou pobočkou ÚP na pořízení zvláštní pomůcky,
nepouţila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo
ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP,
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v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla
vlastnické právo ke zvláštní pomůcce,
v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala
zvláštní pomůcku uţívat,
se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým
vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla,
pouţila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání nebo
se prokáţe, ţe osoba, uvedla v ţádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé
nebo zkreslené údaje.

Osoba není povinna vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část
vrátit, jestliţe:






v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho
vyplacení přestala uţívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu nebo v
období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla se z důvodu změny
zdravotního stavu přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být
převáţena motorovým vozidlem,
byl vyplacen příspěvek na pořízení vodícího psa a pes v období před uplynutím 60
kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo ztratí
své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuţ došlo bez zavinění
příjemce dávky,
zemřela.

Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku nevzniká, jestliţe tato částka nepřesahuje 100 Kč.
Krajská pobočka Úřadu práce můţe z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o
prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část.

Průkaz osoby se zdravotním postiţením







Průkaz osoby se zdravotním postiţením nahradí průkaz mimořádných výhod
osvědčujících stupeň zanikajícího institutu „mimořádné výhody“. Existující papírové
kartičky TP, ZTP a ZTP/P budou nahrazeny průkazem osoby se zdravotním
postiţením, který zaţité zkratky přebírá.
Ačkoli je institut „mimořádných výhod“ rušen, benefity, které osobám se zdravotním
postiţením vyplývaly z drţení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají v platnosti.
Zákon umoţňuje dva způsoby vydání průkazu osoby se zdravotním postiţením, a to
automatické v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu a
samostatné.
Průkaz osoby se zdravotním postiţením není samostatnou listinou, ale je součástí
karty sociálních systémů. Jednou z funkcí karty je funkce průkazu osoby se
zdravotním postiţením.
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Průkaz TP náleţí osobám, které jsou podle zákona o sociálních sluţbách povaţovány pro
účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).
Pokud by však tyto osoby byly neschopné zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility
nebo orientace, náleţí jim průkaz ZTP/P. Výjimkou jsou osoby starší 18 let, které nejsou
schopny zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné
nebo praktické hluchoty (těm náleţí průkaz ZTP).
Průkaz ZTP náleţí osobám, které jsou podle zákona o sociálních sluţbách povaţovány pro
účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těţká
závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní ţivotní potřeby v
oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Pokud osoba ve
stupni závislosti II není schopná zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace, náleţí jí průkaz ZTP/P (opětovně se nesmí jednat o zletilou osobu, která tuto
schopnost nemá díky úplné nebo praktické hluchotě).
Průkaz ZTP/P náleţí osobám, které jsou podle zákona o sociálních sluţbách povaţovány pro
účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těţká závislost)
nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu
zjištěno, ţe nejsou schopny zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
(s výjimkou zletilých osob, které nejsou schopny zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti
mobility nebo orientace kvůli sluchovému postiţení).
Z výše uvedeného vyplývá, ţe neschopnost zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility
nebo orientace znamená (aţ na výjimku zletilých osob s úplnou nebo praktickou hluchotou)
průkaz ZTP/P, a to bez ohledu na to, jaký stupeň závislosti daná osoba má.
Osoby, které nechtějí pobírat příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu, ale chtějí mít
průkaz osoby se zdravotním postiţením, mohou o něj poţádat na krajské pobočce ÚP.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postiţením upravuje některé nároky
drţitelů průkazu osoby se zdravotním postiţením.
Osoba, která je drţitelem průkazu TP, má nárok na




vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichţ je místo k
sedění vázáno na zakoupení místenky,
přednost při osobním projednávání své záleţitosti, vyţaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záleţitostí se nepovaţuje nákup v
obchodech ani obstarávání placených sluţeb ani ošetření a vyšetření ve
zdravotnických zařízeních.

Osoba, která je drţitelem průkazu ZTP, má nárok na




vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichţ je místo k
sedění vázáno na zakoupení místenky,
přednost při osobním projednávání své záleţitosti, vyţaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záleţitostí se nepovaţuje nákup v
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obchodech ani obstarávání placených sluţeb ani ošetření a vyšetření ve
zdravotnických zařízeních,
bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Osoba, která je drţitelem průkazu ZTP/P, má nárok na









vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichţ je místo k
sedění vázáno na zakoupení místenky,
přednost při osobním projednávání své záleţitosti, vyţaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záleţitostí se nepovaţuje nákup v
obchodech ani obstarávání placených sluţeb ani ošetření a vyšetření ve
zdravotnických zařízeních,
bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy,
bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v
pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji
nedoprovází průvodce.

Osobě, která je drţitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci drţitele průkazu
ZTP/P, můţe být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty
a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto benefity jsou nenárokové.
Další nároky osob, které jsou drţiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní
předpisy. Těmito předpisy jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích,
zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.
Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod (papírové kartičky TP,
ZTP a ZTP/P) vydané podle předpisů účinných do konce roku 2011 zůstávají v platnosti i po
tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31.
prosince 2015.
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