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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

Odborné sociální poradenství :
Okresní organizace Třebíč poskytuje od září 2011 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.
Kontakt : Mgr. Lenka Herbrichová – speciální pedagog
Telefon : 734 820614, 568 420814
E-mail : herbrichova@spmp-trebic.cz
poradna@spmp-trebic.cz

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.
Naším dlouhodobým cílem je vybudování jednoho nebo několika domků, ve kterých by mohli
mentálně a kombinovaně postižení důstojně žít například i v době, kdy jejich rodiče zestárnou a
nebudou již nadále schopni se o ně starat. Prozatím se nám však na tento projekt nepodařilo získat
dostatek financí.
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FUNKCIONÁŘI SPMP ČR o. s. , OKRESNÍ ORGANIZACE TŘEBÍČ
Jméno

Adresa

Telefon

Předseda

Marie Kotačková

Zámeček č. 288, Třebíč

568 851 581
605 741 016

Místopředseda
a hospodář

Petra Skorocká

Dr. Hobzy 125/9, Třebíč

568 420 814
777 868 803

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 31.12.2011 je 193 osob (mentálně a kombinovaně postižených, včetně osob
bez postižení).
CELOROČNÍ AKTIVITY SPMP ČR, o.s. Okresní organizace 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: canisterapie,
muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie. Za přítomnosti zkušených pedagogů a studentů z VOŠ a
SŠVZZ 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.
Připravujeme atraktivní program i pro rodiče a příbuzné handicapovaných, kteří současně Klub
radosti navštěvují.
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PŘEHLED AKCÍ ROKU 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

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

30. 4. 2011

Turnaj v kuželkách ke 40.výročí SPMP Brno

11. 5. 2011

Turnaj ve fotbale

26. 5. 2011

Členská schůze SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč

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

III. ročník – „Barevný den s handicapem“

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

Říjen:

8. 10. 2011

Tradiční výšlap na Jalovec

Listopad:

23. 11. 2011

Turnaj v kuželkách

Prosinec:

3. 12. 2011

Mikulášská besídka

21. 12. 2011

Národní divadlo Praha – balet Louskáček
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PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2012
Celoročně: KLUB RADOSTI S CANISTERAPIÍ ANEB MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA
Únor :

9. 2. 2012

Členská schůze SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč

Březen :

1. 3. 2012

Turnaj v kuželkách

4. 3. 2012

Společenské odpoledne v Brně

24. 3. 2012

Reprezentační ples na téma Řemesla dříve a dnes

21. 4. 2012

Turnaj v kuželkách - Brno

24. 4. 2012

Koncert „Chceme žít s Vámi“

4. – 11. 5. 2012

Týdenní rehabilitační pobyt v Kašperských horách

18.-.20.5.2012

Boganův pohár – Turnaj v paintballu

23. 5. 2012

Turnaj ve fotbale

1. 6. 2012

Myslivecký Den dětí

Duben :

Květen :

Červen :

Červenec : 14. 7. 2012

„Barevný den s handicapem aneb pohybem jsme si blíž“

Srpen :

Letní integrační pobyt
Rodinný ozdravný pobyt v Bulharsku

Září :

Sportovní olympiáda ve Frýdku-Místku

Říjen :

Tradiční výšlap na Jalovec

Listopad :

Turnaj v kuželkách
Adventní koncert s Jožkem Šmukařem

Prosinec :

Mikulášská besídka
Národní divadlo Praha – vánoční představení
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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 :
- 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. 2011 – 31.12. 2011
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ
NÁKLADY CELKEM

1.078.735,-

Osobní náklady celkem
v tom :
- mzdové náklady
- odvod na sociální pojištění
- odvod na zdravotní pojištění
- zákonné sociální náklady, ostat.daně a poplatky
Provozní náklady celkem
v tom :
- spotřeba materiálu
- opravy a udržování
- ostatní služby:
v tom mater. náklady na jednotlivé akce, které zahrnují:
-poštovné - reprezentace
-dopravné - video-foto
-ubytování - vystoupení
-telefon
- kopírování
-nájemné
- rehab. pobyty
VÝNOSY CELKEM

138.849,30.001,10.800,3.645,-,895.440,78.998,7.987,808.455,-

1.046.876,-

Tržby
v tom :
-reklama, ples, besídka ,úroky
-ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
v tom :
-podnikatelé
-FO
-nadace
-členské příspěvky
-na rehab. pobyt
-letní tábor
-na kulturní akce
Provozní dotace
v tom :
-město Třebíč
-kraj Vysočina
-SPMP Praha

100.245,89.631,-

150.070,14.000,70.000,15.200,212.280,35.000,10.750,-

268.790,20.000,60.910,-

Hospodářský výsledek : - 31.858,17 Kč
Stav finančních prostředků ke dni 31.12. 2011
- běžný účet u banky:
- hotovost v pokladně:

183.295,-

59. 639,19 Kč
18. 439,00 Kč
strana 7

Vážení přátelé,
V roce 2012 uplyne 20. let od založení SPMP ČR, Okresní organizace zde v Třebíči a já bych nyní
ráda v krátkosti zrekapitulovala naši činnost od roku 1992, kdy z iniciativy rodičů naše okr. organizace
vznikla.
Tehdy se v těchto prostorách sešla malá skupina rodičů a dětí, aby následovali již vzniklé organizace
v tehdejší ČSSR (samotné SPMP bylo v České republice založeno v Olomouci již v roce 1969).
Mezi zakládající členy naší okr. organizace patřili a výbor tvořili:
- paní Vladimíra Kutinová, předsedkyně
- JUDr. Jan Hurdík
- pan Josef Sameš
- JUDr. Miloš Gregor
- PhDr. Jana Matějková
- později Marie Kotačková – předsedkyně od r. 1993
- a paní Věra Procházková – která zastávala funkci ekonoma a dodnes moc ráda na spolupráci
s nimi vzpomínám.
Postupem času se ve výboru vystřídali i další členové jako například: Mgr. Stáňa Vinklerová, Mgr.
Renata Zavadilová, paní Ivana Brabencová, Mgr. Kateřina Maláčová, Jakub Dvořák a ekonomka
Ludmila Petlachová.
Naše začátky nebyly lehké, neměli jsme vlastní prostory a výborové schůze probíhali v advokátní
kanceláři doktora Hurdíka, kde jsme měli i své sídlo. Trpěli jsme nejen nedostatkem financí, ale i
zkušeností a zpočátku nás ani na úřadech nebrali jako rovnocenného partnera.
Vzpomínám na jednu národní konferenci v Praze, první, které jsem se zúčastnila, sál plný
konferenčních účastníků z celé ČR a já jsem seděla v té nejposlednější lavici a poslouchala, jak jsou
všude jinde úspěšní a tiše jsem záviděla.
Je důležité zde zmínit, že zrod naší okresní organizace a její začátky by nebyly možné bez podpory
SPMP Brno (jmenovitě pana Gustava Drobílka a pana Františka Halma) a brněnské sdružení zůstalo
našim partnerem i oporou dodnes.
Jednou z našich prvních činností bylo pořádání klubů:
- prvním byl klub paní učitelky Burianové, později paní Zahrádkové a paní Bártíkové. Probíhal v
prostorách Zvláštní školy a tento klub navštěvovali hlavně děvčata a chlapci, absolventi této
školy. Program tohoto klubu zahrnoval exkurze, výlety, návštěvy divadel, koncertů, čajovny,
výuku vaření, docházení na masáže či pořádání táborů),
- druhým klubem, byl klub probíhající ve škole na ul. Cyrilometodějská a později ve stacionáři
na ul. Družstevní. Od roku 1998 se místem jeho konání staly prostory naší okr. organizace, na
ul. Okružní v Třebíči-Borovině. Při pořádání tohoto klubu nám již dlouhá léta pomáhají studenti
Zdravotní školy v Třebíči a jejich pedagogové. Součástí tohoto klubu bývalo dříve například i
cvičení pro maminky. V současnosti je tento klub stále velmi oblíbený a je zaměřen
především na výrobu dárků a přípravu výzdoby na různé akce našeho sdružení, v rámci klubu
také probíhají různé soutěže, turnaje v bowlingu a kuželkách atp. Je to místo pro setkávání a
navazování nových přátelství, je to místo pro radost a právě proto jsme klub pojmenovali „Klub
radosti aneb s úsměvem jde všechno líp“.
Naši činnost jsme dále rozšířili na pořádání rehabilitačních pobytů:
Náš první rehabilitační pobyt se uskutečnil v roce 1994 v Milovech na Vysočině a zúčastnilo se jej
tehdy asi 30 osob. Program zajistili maminky a tátové a dodnes na tuto akci mnozí rádi vzpomínají.
Každý rok pak následují pobyty v jiné části České republiky a dalo by se říci, že jsme tu naši zemičku
projezdili křížem krážem. Pro zajímavost bych ráda připomenula pobyt, který se uskutečnil v roce
2007 ve Skalském dvoře, kterého se tehdy zúčastnil rekordní počet jednoho sta účastníků.
Tradice rehabilitačních pobytů pokračuje dodnes, jejich program je předem vždy naplánován a pečlivě
připraven a nezbytnou součástí přípravy na naše pobyty je vždy zajištění dostatku financí. Pobytů se
pravidelně účastní i paní doktorka, která zajišťuje lékařský dozor. Ráda bych z tohoto místa
poděkovala všem pobytovým vedoucím, kteří s přípravou pobytu mají vždy nemalé starosti.
Mezi další z našich, již tradičních, aktivit patří oblíbené letní tábory:
První týdenní tábor uspořádala v Kdousově v roce 1994 PhDr. Jana Matějková, která byla jakousi
průkopnicí a děti byly z tábora pod jejím vedením nadšené.
Štafetu v pořádání táborů převzali manželé Němcovi, kteří program obohatili o krásnou country
muziku.
Pomyslný štafetový kolík pak přebírá paní Marie Čechová, učitelka spolu se svými studenty. Jejich
tábory byly vždy tématicky zaměřené a děti se učili poznávat přírodu.
strana 8

V posledních letech se organizování letních táborů, jejich přípravy i finančního zajištění ujala Mgr.
Kateřina Maláčová – Svobodová s kolektivem. Tábory jsou vždy organizačně pečlivě připraveny a
kolektiv Kateřiny Svobodové se stará i o kompletní finanční zajištění těchto pobytů.
Letní tábory jsou mezi dětmi velmi oblíbeny a dávají rodičům vzácnou příležitost k tomu, aby si
odpočinuli.
Za zmínku jistě stojí i rodinné ozdravné pobyty v zahraničí:
jejichž tradice započala v roce 1996, kdy jsme poprvé vypravili dva autobusy do Itálie – Porto, Svatá
Margarita.
Od té doby mají naši členové každoročně možnost podívat se do zahraničí, ať jsou to pobyty u moře
Chorvatsko, Itálie nebo Řecko či v termálních lázních v Maďarsku a Slovensku.
Mezi naše zahraniční cesty patřil i výlet v roce 2007 do Francie či návštěva Štrasburku a Evropského
parlamentu, kam jsme se vypravili na pozvání tehdejší europoslankyně paní Jany Bobošíkové.
Za dobu naší existence jsme se také stali pořadateli velkých akcí jako byly například:
- týdenní mezinárodní seminář, zaměřený na problematiku sociální, který organizovala PhDr.
Miluše Němcová v roce 2000 a sešli se při něm mladí lidé ze 7 evropských zemí,
- třídenní Mezinárodní hry bez bariér, které se uskutečnily v roce 2002 a účastnili se jich
zástupci 5-ti zemí, hry měli za úkol propojit svět osob s handicapem a osob bez handicapu,
- Videofestival soutěž snímků ze života osob s postižením, jehož moravské kolo se uskutečnilo
v Třebíči v roce 2000 a 2002,
- XI. národní konference SPMP ČR se uskutečnila v Třebíči v roce 2006 a za její organizaci
jsme byli v časopise Mentální retardace oceněni slovy: „pro celkový úspěch byla velmi důležitá
bezchybná organizace konference, za kterou si třebíčská okresní organizace vysloužila
ocenění mohutným potleskem všech účastníků“,
- koncert ke 40. výročí SPMP ČR Hvězdy svítí všem,
- sportovní akce Tenis pro všechny,
- sportovní Dny s handicapem v AC Wilsonka,
Další akce, které pravidelně pořádáme nebo se jich zúčastňujeme jsou:
- již tradiční plesy,
- mikulášské besídky,
- adventní koncerty,
- koncert Chceme žít s vámi,
- lehkoatletická olympiáda ve Frýdku-Místku,
Mezi naše činnosti patří i pořádání různých sportovních turnajů, bowling, kuželky, fotbal, vyrobili jsme
například nejdelší dřevěný vláček, který byl zapsán do Knihy rekordů, navštěvujeme divadla, muzea,
jezdíme na výlety.
Je důležité zde zmínit, že našich akcí se již tradičně účastní zástupci veřejného života z řad umělců,
politiků či sportovců, jejich podpora nás vždy potěší a velmi si jí vážíme. Měli jsme možnost setkat se
například s bývalým prezidentem panem Václavem Havlem, s europoslankyní Janou Bobošíkovu či
eurokomisařem Vladimírem Špidlou, navštívili jsme i olympijský výbor, kde jsme se pozdravili s Danou
Zátopkovou, Helenou Sukovou a Imrichem Bugárem, poznali hokejistu Patrika Eliáše, který s dalšími
hokejisty do Třebíče přivezl Stenlyův pohár (Stanley cup), podpořili nás i populární herci či zpěváci a
další známé osobnosti.
Ráda bych se také zmínila i o vzniku a fungování stacionáře pro velké mentálně postižené tedy
dospělé:
- první stacionář byl v Třebíči otevřen v roce 1993 na ul. Družstevní, a jeho vzniku předcházela
veselá příhoda … tehdy byl na návštěvě v našem kraji prezident Havel a na městském úřadě
v Třebíči si zástupci prezidentské kanceláře zřídili dočasné pracoviště a občané s nimi mohli
řešit různé problémy. Tehdy ještě nezkušená, ale o to více odhodlaná Marie Kotačková,
v rámci hesla „líná huba holé neštěstí“, nelenila a zástupcům prezidentské kanceláře sdělila,
že v Třebíči není stacionář pro „velké“ mentálně postižené. Za několik dní se již ozvali z města
a okresního úřadu a ledy se hnuly… do třech měsíců byl stacionář v provozu,
- od roku 1998 již máme pro stacionář vlastní prostory na ul. Okružní v Třebíči-Borovině,
- v letech 1999 – 2004 jsme stacionář provozovali společně s charitou, stacionář Úsměv,
- v roce 2005 vzniká Denní centrum Barevný svět, u jeho zrodu stojí Mgr. Kateřina Maláčová –
Svobodová a její kolektiv,
- v roce 2012 se Denní centrum Barevný svět osamostatňuje jako obecně prospěšná
společnost.
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Rok 2005 pro nás byl rokem plným změn, nejen že vzniklo Denní centrum Barevný svět, ale pro
potřeby sdružení jsme také získali automobil a otevřeli kancelář, ve které od roku 2009 pracuje paní
Petra Skorocká, která se stará o veškerou administrativu sdružení spojenou se získáváním financí,
zpracováváním projektů, zajišťuje korespondenci a komunikaci, připravuje Zpravodaj, vede také
agendu sdružení a podílí se na realizaci Klubu radosti společně s paní Hanou Veselou.
Od září 2011 také nově poskytujeme sociální služby a rádi bychom tuto oblast i nadále rozvíjeli.
Sociálním službám se věnuje Mgr. Lenka Herbrichová, která se o této problematice později
samostatně zmíní.
Nedávno se nám také podařilo vybudovat novou víceúčelovou místnost.
Pro zajímavost bych zde ráda zmínila, že jsem již 9. rokem členem republikového výboru SPMP ČR a
Petra Skorocká je od loňského roku členem revizní komise SPMP ČR.
Z našich řad také vzešli sebeobhájci – Martin Trnka a Sylvie Brátková.
V současné době má naše okresní organizace 185 členů a velmi mně těší, že další členové přibývají a
máme také kolektivního člena SPMP, a to Slunečnici z myslibořické Diakonie.
Jak jistě víte, sama jsem matkou dvou mentálně postižených dcer a proto je pro mě tato práce velmi
důležitá. Určitě nejsem sama, kdo se strachuje o budoucnost a jako velký úkol před sebou stále vidím
vybudování chráněného bydlení, kde by mohly naše děti žít v blízkosti svých rodičů i v době, kdy se o
ně již nebudeme schopni postarat.
O chráněném bydlení jsme již hovořili mnohokrát, bohužel se nám zatím nepodařilo uspět. Nedávno
jsem se ale setkala s místostarostkou Ing. Marií Černou, která má sama postiženou dceru, a ta je této
myšlence nakloněna. Nezbývá nám tedy než věřit, že věci se konečně obrátí tím správným směrem.
Ohlédneme-li se těch 20 let zpět, uvidíme úspěchy i neúspěchy, boj s větrnými mlýny i vstřícné
jednání a podporu, překážky i milá překvapení, uvidíte kus života každého z nás i našich dětí. Uvidíte
radost i slzy, nová přátelství, krásné zážitky i zkušenosti a já věřím, že nic z toho nebylo zbytečné.
Když jsme tuto organizaci před 20 lety zakládali, měli jsme sny, představy i cíle, ne vše se nám
podařilo a stále zůstává spousta práce před námi. Myslím si však, že se můžeme ohlédnout se
vztyčenou hlavou.
I já se na těch 20 let dívám s vděkem a chci vám všem poděkovat, za příležitost, kterou jsem jako
předsedkyně naší okresní organizace dostala. Byla to pro mne velká škola života, obrovská šance,
které si velmi vážím, byla to radost i zklamání a dalo mi to mnoho. Ráda bych však v tomto roce
přenechala post předsedy někomu dalšímu a sama bych se chtěla soustředit na vybudování
chráněného bydlení a jako řadový člen výboru. Vzhledem k tomu, že jsme především rodičovskou
organizací, je mým přáním, aby se novým předsedou stal rodič handicapovaného dítěte.
Dovolte mi závěrem citovat Jana Schwarze, který v roce 1995 napsal v článku z našeho
rehabilitačního pobytu v hotelu Devět skal toto:
„Žádné onemocnění nesetře nedefinovatelný citový vztah, neviditelné pouto lásky a vděčnosti, které
oboustranně provází osudy těchto dětí a jejich rodičů … tam, kde nekončí dětství ani láska.“

Marie Kotačková
předsedkyně SPMP ČR, o.s.
Okresní organizace Třebíč
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Fotogalerie z akcí, které proběhly v roce 2011
Turnaj v kuželkách

Ples s módní přehlídkou

Fotbalový turnaj

Boj proti teroristům

Rehabilitační pobyt na Jižní Moravě

Barevný den s handicapem – III. ročník
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Rodinný ozdravný pobyt v Řecku

Návštěva v rádiu Proglas

Sportovní olympiáda ve Frýdku – Místku

Letní integrační tábor

Nad oblaky aneb každý může být hvězdou
- 2. roč. pěveckého a výtvarného festivalu

Mikulášská

.
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DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI A PODPOŘILI NAŠI ČINNOST
V ROCE 2011
Město Třebíč
ALTREVA spol. s r.o. Třebíč
Věci veřejné – politická strana
Krajský úřad Kraje Vysočina
PARA Consulting s.r.o. + Gordic s.r.o
ČSSD
Ekologický mikroregion Horácko
Skupina ČEZ
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Citibank Europe plc.
Obec Koněšín
Obec Dukovany
Obec Třebelovice
Obec Nová Ves
Obec Mastník
Nadace Nova
Třebíčský Deník
Horácké noviny
Deník Vysočina
Elektronický deník TREBICNEWS
HitrádioVysočina
Nordic Wallking Centrum Morava
PodlahářstvíKojetice na Moravě
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
Penam a.s. Brno
Autocamp Wilsonka
Jihlavské lahůdky – Marie Cejnková
Kuželna TJ BOPO Třebíč
ZON spol. s.r.o.Třebíč
Wiky spol. s.r.o. Kyjov
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
Yashica , s.r.o. Třebíč
Janbo – autobusová doprava Stařeč
TJ Sokol Čechočovice
Dorota, s.r.o. Šebkovice
UchytilCZ, s.r.o.
Ekostyl Praha s.r.o.- ing.Antonín Kutil
Mediccp s.r.o.
ÚČTO MAJA, s.r.o.
Unicode Systems s.r.o.
Oknoland s.r.o.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ :
Sekretariát SPMP ČR, Karlínské nám. 12, Praha
Speciální domov mládeže Chotěšice
VOŠ a SŠVZZ Třebíč
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