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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,
letošní krásné a slunečné léto je již milou vzpomínkou na hezké, možná i dobrodružné
zážitky z prázdninových táborů nebo pobytů u moře. S příchodem babího léta do Vašich
domovů přichází nové číslo našeho Zpravodaje s programovou nabídkou. Budeme se
snažit, aby nám všem připravené aktivity přinesly rozptýlení, radost, krásné zážitky i
poznání nových kamarádů a přátel.
Těšíme se na setkání i vzájemnou spolupráci s Vámi !!!
Za okresní organizaci Třebíč, SPMP ČR, o.s.
Petra Skorocká a Marie Kotačková

Starý rok již odchází,
nový rok jde za ním,
ať Vám lásku a radost přináší,
to je naším přáním.
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NABÍDKA PROGRAMU NA DRUHÉ POLOLETÍ
ROKU 2012
O mimořádném programu nebo změnách Vás budeme včas informovat !

Pravidelná klubová činnost ve spolupráci s VOŠ, SŠVZZ Třebíč a canisterapie
se bude konat ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní
Termíny : 18.10. – zahájení konání klubů opékáním špekáčků
1.11., 15.11., 29.11., 13.12. 2012
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4. 2013
 Těší se na Vás studentky a studenti, paní Kršková a Valentová, Petra, Lenka a Marie 

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

Kontakty :
Marie Kotačková: 605 741016
Petra Skorocká :

777 868803

Kancelář :

568 420814

Web :

www.spmp-trebic.cz

E-mail :

spmp.cr.trebic@centrum.cz
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poradna@spmp-trebic.cz

ŘÍJEN

PROGRAM

Opékačka na Jalovci - letos dvanácté setkání
Kdy :
6. 10. 2012 (sobota)
Odjezd :
9.25 hod. z třebíčského vlakového nádraží
Sraz na kopci : kolem 11.00 hod.
Program :
pouštění draků, opékání, zpívání s kytarou, canisterapie
Ozdravný pobyt v termálních lázních Velký Medér
Kdy :
6. - 9. 10. 2012 (sobota – úterý)
Cena :
2.900,- (doprava, polopenze, ubytování) + 23 Eu (pobyt.taxa,vstupy)
Více informací v CK Azzurro – p.Katolická (tel. 568 848492)
Podzimní víkendový rehabilitační pobyt – mimořádná nabídka
Kdy :
26. - 28. 10. 2012 (pátek – neděle)
Kde :
Sport – V – Hotel Hrotovice
Odjezd :
11.00 hod. z třebíčského autobusového nádraží
Cena :
1.400,- Kč/os. (plná penze, ubytování, doprava, bazén, whirlpool)
Program :
canisterapie, taneční terapie, rozcvičky, cvičení ve vodě, výlet do
Dalešického pivovaru, bowling, různé hry a cvičení
Pobyt začíná obědem (12.30 hod.) a končí snídaní.

LISTOPAD
Adventní koncert s Jožkou Šmukařem
Kdy :
17. 11. 2012 (sobota)
Kde :
foyer divadla Pasáž v Třebíči
Začátek :
15.00 hod.
Cena :
150,- Kč
Předvánoční koncert s cimbálovou muzikou pod vedením primáše Petra Mikulky se sólisty
Janou Otáhlovou a Jožkou Šmukařem
Vstupenky budou v prodeji od 29.10.2012 v kanceláři SPMP Třebíč
Turnaj v kuželkách
Kdy :
21. 11. 2012 (středa)
Kde :
kuželna 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.

PROSINEC
Mikulášská besídka
Kdy :
1. 12. 2012 (sobota)
Začátek :
14.00 hod.
Pozvánky budou včas zaslány !
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Vánoční Praha - výlet
Divadlo Spejbla a Hurvínka –Hurvínkův Mikuláš - divadelní představení
Valdštejnský palác – prohlídka senátu
Kdy :
12. 12. 2012 (středa)
Odjezd :
7.00 hod. z třebíčského autobusového nádraží
Návrat :
cca 17.00 hod.
Cena :
250,- Kč/os. (vstupné, oběd, doprava)
Zájemci o tento výlet se nahlásí do 19. října p. Skorocké – tel. 777868803

Nabídka rehabilitačního pobytu na rok 2013
Týdenní rehabilitační pobyt v Orlických horách
Kdy : 18. – 25. 5. 2012 (sobota-sobota)
Kde : Chata Deštná
Cena : 4.500,- Kč/osoba ZTP/P (zálohu 2.500,- bude nutné zaplatit do konce ledna 2013)
5.500,- Kč/nedotovaná osoba (zálohu 3.500,- bude
„
)
Chata Deštná se nachází v krásném prostředí Orlických hor a mnoho z Vás ji v předešlých
letech navštívilo. Pro kladné hodnocení se do těchto míst opět vracíme.
Cena zahrnuje :
- dopravu
- ubytování
- plnou penzi + celodenní pitný režim
Ubytování bude zajištěno v samostatných dvoulůžkových pokojích a v tzv.buňkách, z nichž
každá obsahuje dvoulůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj s přistýlkou (válendou), malou
chodbičku, sprchu a WC společné pro dva pokoje.
Těšit se můžete také na : vyhřívaný venkovní bazén, canisterapii a muzikoterapii, tvořivou
činnost, rozcvičky, vědomostní a sportovní hry a soutěže, stezku odvahy, diskotéku, grilování,
živou hudbu a mnoho dalších.
☺Zájemci o tento pobyt vyplní přiloženou přihlášku a do konce listopadu zašlou
na adresu SPMP Třebíč, popřípadě se nahlásí telefonicky u p. Skorocké☺
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První polovina roku 2012
Skorojarní turnaj v kuželkách
Ve čtvrtek 1.března jsme se v hojném počtu sešli
na tradičním turnaji v kuželkách, který se konal
na kuželně v Borovině. Sportovní týmy tvořili –
Medvědi, Úsměv, Barevný svět a Slunečnice, a
také dorazili fanoušci, kteří přišli sportovce
povzbuzovat. Po uvítání se pustili do boje
Slunečnice (Luděk, Tonda, Bohunka, Bobinka,
Kája, Pepa, Jarda, Ludvík)s Barevným světem
(Věrka, Miluška, Renatka, Jaruška, Pepa, Jarda,
David, Pepa) a po nich nastoupili Úsměv (Lenka,
Lucka V., Lucka D., Broněk, Franta, Zdeněk N.,
Mirek, Zdeněk) a Medvědi (Denisa, Míša, Sylva,
Lenka, Peťa, Luděk, Martin, Pavel ). Po druhém
kole získali Medvědi a Barevný svět stejný počet
bodů, a protože se jednalo o první místo, museli
oba týmy házet ještě jednou. Po napínavém boji skončil na čtvrtém místě Úsměv, na třetím
místě Slunečnice, na druhém místě Barevný svět a první místo získali Medvědi. Po sečtení
všech hodů byla vyhodnocena nejlepší hráčkou Renatka z Barevného světa a nejlepším
hráčem Martin z Medvědů, kteří za svůj výkon převzali diplom a malou odměnu, a také všem
týmům byly předány diplomy a sladká odměna.Velké poděkování patří Ivetě a Petrovi z TJ
Bopo z Kuželkářského oddílu, kteří nám umožnili uskutečnit turnaj na kuželně v Borovině.
Závěrem se omlouvám týmu Medvědů za špatně uvedené místo v podzimním turnaji
v kuželkách. Na prvním místě skončili Medvědi, Úsměv získal druhé místo.
P.S.
Za hokejem do Brna
Na pozvání Romana Erata, hráče HC Komety
Brno, jsme vyrazili ve čtvrtek 15. 3. do Brna na
důležitý extraligový zápas se Spartou. Akce byla
velmi rychlá a zúčastnili se jí Michal Kasáček,
Ondra Novotný, Martin Trnka, Maruška
Kotačková, Lenka Herbrichová a pak Jarda,
který je blízkým známým Romana. Lístky jsme
měli na pokladně a úžasná místa k sezení na
tribuně A. Samí modro-bílí fanoušci Komety a
jeden autobus sparťanských fandů. Celá Kajot
Arena byla do posledního místa zaplněná, stav
návštěvníků byl 7200, úžasná atmosféra, en jsme
se nestačili divit. Kometa vjela na led a brňáci ji
přivítali hymnou Komety. Po nastoupení obou
družstev a státní hymně v podání Radka Lásky, jsme se vrhli na první třetinu. Už ve 3. minutě
jsme se všichni radovali z prvního gólu, celý stadion povstal, uchopil šály a všichni jimi točili
nad hlavami. Neustále zněly popěvky, skandování, prostě brňáci to mají pěkně ve svým
rukách a hokejistům se musí v takové atmosféře hrát báječně. Turnaj nakonec skončil 3:1 pro
Kometu, všichni jsme odcházeli nadšení. Venku byla nachystaná policie v plné zbroji,
nepříjemný pocit, ale k ničemu nedošlo a my jsme spokojeně z Brna odjeli.
L. H.
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Řemesla dříve a dnes
bylo tématem letošního plesu. Ve spolupráci s firmou
Altreva , spol.s.r.o. jsme v sobotu 24.března od 17.00 hod.
uspořádali tradiční reprezentační ples ve velkém sále
budovy Fórum, který byl opět zaplněn do posledního místa.
O moderování se postaral Milan Řezníček z Hitrádia
Vysočina, který hned v úvodu přivítal paní místostarostku
Marií Černou, člena zastupitelstva Vladimíra Malého, pana
ředitele SOŠ A SŠVZZ RNDr. Miroslava Dočkala a
redaktorku a moderátorku ČT paní Danielu Písařovicovou.
K poslechu a tanci hrála hudební skupina Proměny.
V úvodu plesu se představila taneční skupina Motus pod
vedením Pavlíny Královské. Dále následovala módní
přehlídka na téma Řemesla dříve a dnes, která nás zavedla
do restaurace, autoservisu, fabriky, na pohotovost a ke
kadeřníkovi. Všichni jsme měli možnost shlédnout, jak se
oblékalo v roce1965 ajaké oblečení se nosí v současnosti,
tedy v roce 2012. Současné kostýmy zapůjčila již zmíněná
firma Altreva, starší kostýmy jsme popůjčovali, kde se dalo.
Choreografii celé přehlídky měl na starost Vláďa Marhan a
kostými předváděli s našimi dětmi studenti z VOŠ a SŠVZZ
Třebíč. Přehlídka byla humorná, úžasná, perfektní, prostě
super a sklidila velký úspěch. O další umělecké vystoupení se postaral Železný Zekon, který
předvedl možné i nemožné. Pozvání na ples přijala, také zpěvačka Madalena Joao a nevidomý
zpěvák David Pražák, který svým zpěvem všechny okouzlil. Připravena byla i bohatá
tombola. Ples se skutečně vydařil, byla skvělá nálada a všichní přítomní se skvěle bavili.
Velké poděkování patří firmě Altreva, spol.s.r.o., firmě Penam , a.s., cestovní kanceláři
Eximtours a Palmatour, všem sponzorům, kteří pomohli připravit bohatou tombolu,
studentům a pedagogům z VOŠ a SŠVZZ a mnohým dobrovolníkům, kteří se podíleli na
přípravě a uskutečnění plesu.
P.S.
Brněnské kuželky
V březnu jsme dostali pozvánku od kamarádů
z Brna na turnaj v kuželkách. Dali jsme
dohromady šestičlenné družstvo a vyrazili
v sobotu 21. 4. 2012 v 7.30 hod. reprezentovat
naši třebíčskou organizaci do Brna. Turnaj se
konal v kuželkárně Sokola Husovice a
startovalo se v 9.00 hod. Za Třebíč nastoupili
Denisa Martenková, Lenka Cahová, Michal
Kasáček, Martin Trnka, Luděk Špaček a
nechyběli ani fanoušci – Marie s Marikou a
Petra. Hráli se čtyři kola, každý měl deset
hodů a celkem se zúčastnilo osm družstev. Po
urputném čtyřhodinovém boji za velkého
povzbuzování jsme skončili na pěkném šestém
místě a Míša byl vyhlášen jako třetí nejlepší
kuželkář turnaje. Všichni dostali medaile, bohaté občerstvení a pozvání na podzimní turnaj do
Hodonína. Děkujeme Petru Kučerovi, Františku Halmovi, paní Kučerové a všem, kteří turnaj
organizovali.
P.S.
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Foto z koncertu Chceme žít s Vámi – 17.ročník - 24. dubna 2012

Foto z týdenního rehabilitačního pobytu – Hotel Srní v Kašperských horách
4. – 11. 5. 2012
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Boganův pohár 2012
Již druhý rok jsme přijali pozvání na
Boganův pohár do Chotěšic. Jednalo se
opět o paintballový turnaj, tentokrát ve
znamení speciálních jednotek SPECNAZ.
Pravým peklem byl boj v uzavřeném
prostoru, prokázání bojového umění muže
proti muži, zkoušce odvahy při záchraně
zraněného pilota z hořícího letadla atd.
V pátek 18. května jsme se vypravili
v sestavě 3 mužů a 3 žen do areálu
praktické školy v Chotěšicích, kde jsme se
přivítali s našimi kamarády z Handicap
centra Srdce, o.p.s. Poděbrady a Domova
Ráček, o. p. s. Rakovník a začali se
připravovat na sobotní boje o zřícené
letadlo. Absolvovali jsme rozsáhlý
zdravotnický výcvik, základy sebeobrany, zásady zacházeni se zbraní, pohyb v poli s úkryty.
Vojenský výcvik začal, takže byla brzká večerka a včasný budíček, vojenský dril pokračoval
až do neděle. V sobotu po snídani se na blízké pole zřítilo ruské letadlo plné čečenských
teroristů a našim celodenním úkolem bylo dostat se do prostoru letadla, zachránit zraněného
pilota a zajmout všechny teroristy. Akce opravdu trvala celý den, kdy jsme na sklonku večera
z hořícího letadla plného hasičské pěny zachránili pilota, ošetřili a zajali všechny teroristy.
Úkol splněn a příští rok se zase budeme těšit na další odvážnou misi.
L.H.
Nabíjecí sportování Fotbalové školy s handicapovanými
Na fotbalový stadion v Borovině, kde má
svůj domov SK Fotbalová škola Třebíč, se
sjeli ve středu 23. května zástupci tří
třebíčských stacionářů (Barevný svět,
Úsměv, Denní rehabilitační - Medvědi)a
jednoho z Myslibořic (Slunečnice). Po roce
se opět setkali na své fotbalové soutěži,
jejímž dalším pořadatelem, vedle FŠ Třebíč,
bylo Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým, okresní organizace Třebíč. Ve
čtyřech disciplínách - vedení míče
slalomem, přihrávky na přesnost do malé
branky, střelba na velkou branku a kop na
dálku - si každý z několika desítek
handicapovaných mohl vyzkoušet svým
tempem nebo volbou vzdálenosti své
fotbalové možnosti. Po té si všichni zahráli fotbalový turnaj na zmenšeném hřišti. Kdo mohl,
projevoval velkou snahu i nadšení pro hru. Ve finále loňští vítězové, Medvědi, podlehli
překvapivě Úsměvu. V utkání o 3. místo přehrál Barevný svět Slunečnici. Cenu pro nejlepší
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hráčku a nejlepšího hráče turnaje obhájili Lucie Doležalová z Úsměvu a Martin Trnka
z Medvědů. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Michal Frantík z Barevného světa a
brankářkou Dana Soukupová. Gratulace patří nejen jim, ale všem, kteří se fotbalového
dopoledne zúčastnili. Obohacení o prožitky a radost z povedených činností se netýkala jen
sportujících účastníků, ale nabiti novou energií se rozcházeli i ti, kdož pomohli celou akci
v rámci dlouhodobého projektu FŠ Třebíč „Třebíčsko fotbalu, fotbal dětem Třebíčska!“
pořadatelsky zajistit.
L.P.
Myslivecký den dětí
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením oslavila tradiční Den dětí
netradičně. Za pomoci myslivců OMS
Třebíč strávili 1. červen na Bažantnici,
kde se nejen bavili, ale také vzdělávali.
Zahájení bylo přímo excelentní v podání
trubačů Lesní správy Třebíč skladbou
Vítáme Vás, poté členy sdružení přivítal
místopředseda OMS Vladimír Homolka
a předseda OMS Mgr. Oldřich Blecha
představil psí kamarády, včetně jednoho
canisterapeutického. Pracovníci Lesní
správy Třebíč předvedli na střelnici
brokovou střelbu a všichni jsme si mohli
zastřílet ze vzduchovky. Kromě střelby
jsme poznávali lesní zvěř na obrázcích, plakátech či vycpaninách, seznámili se s loveckými
plemeny psů, s krmnými zařízeními, parožím či osahat pravou zbraň. K tanci i poslechu hrála
kapela Paradox, k obědu jsme si opekli špekáčky a nejlepší střelci dostali ocenění v podobě
srnčí trofeje. Na tento Den dětí budeme dlouho vzpomínat. Moc děkujeme členům OMS
Třebíč, pracovníkům Lesní správy Třebíč, provozovateli Bažantnice Jaroslavu Vackovi,
firmám Penam a.s. a Tipafrost a. s., studentům Střední školy veterinární, zemědělské a
zdravotnické a dalším účastníkům.
L. H.

Barevný den s handicapem – IV.ročník
Tradiční akce se konala v sobotu 14.července
2012 v kempu Wilsonka. I letos jsme pro naše
kamarády a širokou veřejnost připravili bohatý
program. Hned na začátku vystoupilo Divadlo
VeTři s pohádkou O hloupém Honzovi a
během dne nám zahráli ještě jednu pohádku O
veliké řepě. Zumbu nám zatančila Eliška
Zbožínková se svojí skupinou a sportovním
vystoupením
rozpohybovala
přihlížející
publikum. Cyklistiku pro handicapované a
Boccu prezentovalo TJ Dětské středisko
Březejc,
paní
Rajtšlégrová-trenérka
z kynologického klubu Agility Blansko
předvedla tančícího pejska, nevidomý zpěvák David Pražák se svými skvělými písněmi
roztančil a rozezpíval všechny přítomné, a to samé i Heidi Janků, která se za námi opět přijela
podívat. Na úplný závěr vystoupili afričtí bubeníci, kteří svým temperamentním vystoupením
přilákali na hřiště snad všechny z celého kempu. Na Barevném dni nechyběl ani doprovodný
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program, ve kterém se představila VZP (měření krevního tlaku, tělesného tuku), Medicco
(zdravotnické pomůcky), KVAK (keramická dílna), Katka Roušová (ukázky vyřezávání
ovoce a zeleniny), Renáta Dohnalová (výtvarný ateliér), Vodní záchranná služba Třebíč (jízda
na motorovém člunu) a prodejní stánky (SPMP Třebíč, stacionář Úsměv, Domov u lesa
Tavíkovice, Domov bez zámku). O moderování se letos postaral skvělý Jirka Doležal
z Hitrádia Vysočina. I když bylo během dne proměnlivé počasí, akci mohu vyhodnotit na
výbornou.
P.S.

Prázdniny v Telči
V pondělí 30. července jsme přijali pozvání
hlavního organizátora Milana Medvěda Koláře a
jeho paní Hanky Šišky Kolářové na koncert
Javorů. Naplnili jsme 2 auta a ve složení Petra,
Lenka, Mařenka a Hanka, Mirka a Pavel, Renča,
Janča a Miluška jsme vyrazili na výlet do Telče.
Dorazili jsme včas na Kocouří scénu a poslechli
si koncert kapely Jen tak tak, setkali se Hankou
Šiškou Kolářovou, abychom jí poděkovali a
stihli kávičku a občerstvení před hlavním
koncertem. Koncert trval 2 a půl hodiny a byl
neskutečně krásný. Moc děkujeme pořadatelům a
organizátorům Prázdnin v Telči, Javorům a
sourozencům Ulrychovým za krásný zážitek.
L.H.

Rodinný ozdravný pobyt v Bulharsku
DOVOLENÁ PRIMORSKO
16.8. – 26.8.2012

Ráno jsme museli brzy vstávat a jeli jsme do
Třebíče na autobus. Ten nás odvezl na letiště
do Ostravy. Letadlo se nám zdálo celkem
malé. Velmi rychle se vzneslo a než jsme se
vzpamatovali, byli jsme Burgasu. Do
Primorska jsme přijeli akorát k večeři. Měli
jsme pěkné ubytování docela blízko moře.
Akorát jsme museli chodit po schodech, což
nebylo, pro některé z nás, moc pohodlné.
Počasí jsme měli pořád krásné, často však
foukal vítr, takže byly velké vlny. Někdy jsem
se ve vodě i bála. Ale jinak to tam bylo prima.
Večer jsme chodili na procházky. Než jsme se
nadáli jeli jsme opět na letiště do Burgasu.
Tentokrát jsme přistáli v Brně.
A už je zase školní rok a chodíme do stacionáře. Na moře už jenom vzpomínáme.
Jana Chalupová
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Letní integrační pobyt
Tábor Záseka 2012 - cesta Samuraje
Když jsme se opět po roce všichni sešli před autobusem s kufry a spacáky, bylo to
veliké vítání a veliká radost z opětovného setkání. Náladu nám maličko kazilo počasí, ale to
se mělo jako zázrakem brzy změnit. Čekalo nás nové tábořiště, několik nových tváří a spousta
nových zážitků.
Jakmile jsme se stačili rozkoukat a seznámit s novým prostředím i novými kamarády,
navštívil nás další tajemný cizinec. Byl to Samuraj z dalekého Japonska, který pro nás měl
velice zajímavý, ale nelehký úkol. A my, protože máme pro strach uděláno, jsme souhlasili,
že se na týden staneme jeho učedníky a vyzkoušíme si, jaké to je žít v Zemi vycházejícího
slunce. Pro začátek bylo nutné naučit se rozumět japonské abecedě, což vyžadovalo velkou
míru soustředění a týmové práce. Bylo také zapotřebí vyrobit si správné pokrývky hlavy,
protože s příchodem Samuraje přišlo i slunce, které nás zahřívalo celý týden. Jedna
z největších výzev pro všechny ovšem byla naučit se při jídle používat tradiční japonské
hůlky. Kdo nezůstal hlady, byl hrdina.
Samuraj nás navštěvoval každý večer s novými a stále těžšími úkoly, ale my, staří
táborníci, jsme je dokázali společnými silami plnit. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to hrát stínové
divadlo, na které bylo nutné vyrobit si tradiční masky a vějíře. Naučili jsme se pravidla
ikebany i čajového obřadu, velice důležitých japonských zvyklostí. A ve volných chvílích
jsme ještě zvládli sportovat, koupat se i lenošit. Zazpívali jsme si s muzikanty a zatančili
s Filipem a ještě jsme stihli oslavit Bábovy narozeniny i navštívit našeho kamaráda Pepu. A
nádherný lampionový průvod proběhl v tradičním duchu na závěr letošního tábora i jako
příslib táborů následujících.
Letošní tábor byl veselý, barevný i poučný. Za to patří dík nejen celému týmu
vedoucích, ale samozřejmě i věrným sponzorům – firmám Tedom , lékárně Medikament,
panu Stříbrskému -UniCode Systéme a paní Zímové – Pietro Filipi
Děkujeme a těšíme se zase za rok hurá na tábor!!!
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Text: Ilona Durdová, foto: Stanislav Zíma

DĚKUJEME VŠEM TĚM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI A PODPOŘILI NAŠI
ČINNOST V ROCE 2012
Město Třebíč
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Altreva spol. s.r.o. Třebíč
Gordic s.r.o
Nadace ČEZ
MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.
Nadace AGROFERT HOLDING
Krajský úřad Kraje Vysočina
Ekologický mikroregion Horácko
Volksbank CZ, a.s.
TTS energo s.r.o.
Nadace Dětský Mozek
Coca-Cola HBC ČR, s.r.o.
ČSSD
KADESTYL Třebíč
PENAM a.s.
Obec Koněšín
Obec Dukovany
Obec Nová Ves
Obec Mastník
Nadace Nova
Třebíčský Deník
Horácké noviny
Deník Vysočina
Elektronický deník TREBICNEWS
HitrádioVysočina
VZP ČR Třebíč, Jihlava
Podlahářství Kojetice na Moravě
Tedom, s.r.o.
Lékárna Vltavínská Třebíč
Lékárna Medikament

Sorall, spol. s r.o. Třebíč
Inapa, s.r.o. Třebíč
Řeznictví Stařeč
Autocamp Wilsonka
Restaurace Fórum
ZON, spol. s.r.o. Třebíč
Kuželna TJ BOPO Třebíč
Alfeko s.r.o. Třebíč
Zimní stadion Třebíč
VideoBoS Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Taneční skupina Motus
HTS Svatoslav
Yashica s.r.o. Třebíč
UchytilCZ, s.r.o.
Autobusová doprava – O.Řezanina
Autobusová doprava – J. Böhm
ÚČTO MAJA, s.r.o.
Unicode Systems s.r.o.
DAP plus s.r.o. Hrušovany n./J.
Kofola a.s.
Pietro – filipi (p.Zímová)

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ :
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Sekretariát SPMP ČR, Karlínské nám. 12, Praha
Speciální domov mládeže Chotěšice
SPMP Brno
VOŠ, SŠVZZ Třebíč
Hotelová škola Třebíč
Paní Hana Žáková
Paní Ludmila Tesařová
Paní Alena Kotlanová
Paní Kršková
Paní Valentová
Pan Petr Vojáček
Pan Vladimír Marhan
Pan Luděk Procházka
Pan Milan Řezníček
Pan Jiří Doležal
Pan Roman Erat
Pan Milan Kadrnožka
Pan Jaroslav Vacek
Pan Aleš Venhoda
Pan Jiří Koutský
Paní a pan Kolářovi
členové OMS Třebíč
pracovníci Lesní správy Třebíč
Členové Okresní organizace Třebíč
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