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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 přátel,,
v novém roce 2013 Vám přináší Zpravodaj přehled akcí a nabídku programu, na které jste
srdečně zváni. 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

Každému z Vás a Vašim blízkým přejeme do roku 2013 hodně zdraví,
štěstí, lásky, úspěchů a důvodů k veselosti a spokojenosti
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NABÍDKA PROGRAMU NA PRVNÍ POLOLETÍ
ROKU 2013
O mimořádném programu nebo změnách Vás budeme včas informovat !
Pravidelná klubová činnost ve spolupráci s VOŠ, SŠVZZ Třebíč
se koná ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní ve 14.00 hod.
Termíny : 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

PROGRAM
BŘEZEN
Jarní turnaj v kuželkách
Kdy :
21. 3. 2013 (čtvrtek)
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.

DUBEN
„ Popelka z obchoďáku “
Reprezentační ples ve spolupráci s firmou Altreva
Kdy:
6. 4. 2013 (sobota)
Kde :
Fórum Třebíč
Čas :
17.00 hod.
Vstupné :
150,Večeře :
100,Předběžný program :
Popelka – tanečně-hudební vystoupení + prezentace firmy Altreva ( studenti VOŠ, SŠVZZ Třebíč a
členové SPMP Třebíč) – choreograf Vláďa Marhan
David Pražák – hudební vystoupení nevidomého zpěváka
Heidi Janků – hudební vystoupení
Afrika Slunce – hudebně-taneční vystoupení
Motus - taneční skupina
Ples bude moderovat Milan Řezníček z Hitrádia Vysočina, k tanci a poslechu zahraje hudební skupina
Grafit. Připravena bude i bohatá tombola.
Předprodej vstupenek od 18. 3. 2013 v kanceláři SPMP na Okružní ulici v Borovině u p. Skorocké
Členská schůze SPMP ČR,o.s. Okresní organizace Třebíč
Kdy :
25. 4. 2013 (čtvrtek)
Kde :
Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6 (naproti Gymnáziu)
Čas :
14.30 – 17.00 hod.
Program : zhodnocení činnosti 2012, pokladní a revizní zpráva, plán práce na rok 2013, diskuse,
doplacení členských příspěvků. Zajištěno malé občerstvení.

KVĚTEN
Chceme žít s Vámi – koncert v Praze
Kdy :
2. 5. 2013 (čtvrtek)
Odjezd :
8.30 hod. (autobusové nádraží v Třebíči)
Doprava :
250,- Kč
Zájemci o tento koncert se nahlásí p. Skorocké do 19. 4. 2013
Týdenní rehabilitační pobyt v Orlických horách
Kdy :
Kde :
Cena :

18. – 25. 5. 2012 (sobota-sobota)
Chata Deštná
4.500,- Kč/5.500,- Kč

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
Těšit se můžete také na : vyhřívaný venkovní bazén, canisterapii, muzikoterapii a hypoterapii,
tvořivou činnost, rozcvičky, vědomostní a sportovní hry a soutěže, stezku odvahy, diskotéku,
grilování, živou hudbu a mnoho dalších.
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Turnaj ve fotbale
Kdy :
29. 5. 2013 (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 !!!
Boganův pohár – turnaj v paintballu
Kdy :
31. 5. – 2. 6. 2013
Kde :
Chotěšice u Poděbrad
Odjezd :
14.00 hod.
Cena :
300,- Kč

ČERVEN
Den dětí na vodě
Kdy :
7. 6. 2013 (pátek)
Kde :
Kramolín – Dalešická přehrada
Sraz :
9.30 hod. – Informační centrum Kramolín (vlastní doprava)
Odjezd :
8.45 hod. z autobusové zastávky pod Úřadem práce (naproti aut.nádraží)
Návrat:
cca 14.00 hod.
Jedná se o sportovně - společenský den, během kterého se můžete těšit na:
- plavbu lodí Horácko po Dalešické přehradě
- potápěčský klub Argus Poseidon Třebíč
- občerstvení a pitný režim
Akce je určena pro všechny, kteří chtějí aktivně strávit hezké dopoledne.

ČERVENEC-SRPEN
Letní integrační pobyt 2013
Termín a místo konání bude včas upřesněno.
Oblíbený pětidenní letní tábor s Katkou a kol.

SRPEN–ZÁŘÍ
Rodinný ozdravný pobyt v Tunisu
Termín :
27.8. – 3. 9. 2013 (8 dní )
Místo :
Mahdia
Ubytování :
hotel Thapsus ***
Stravování : All Inclusive
Doprava : letecky z Brna
Cena :
12.630,-

ŔÍJEN -PROSINEC
Výšlap na Jalovec, podzimní turnaj v kuželkách, Mikulášská nabídka, Výlet do Prahy

Více ve Zpravodaji 2/2013
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Druhá polovina roku 2012 – shrnutí
Ozdravný pobyt v termálních lázních Velký Meder 2012
Byli jsme na léčebném pobytu ve Velkém Mederu.
Pokoje byly pěkně zařízené a útulné. Pan majitel Karolko a syn
byli sympaťáci. Jídlo bylo dobré a chutné. Snídaně byla ve formě
Švédských stolů, tak jsme si mohli vybrat, co nám přišlo k chuti.
Po snídani jsme se vrátili do svých pokojů odpočnout a převléct
plavky, župan a šupky dupky do lázní. Cesta byla krátká, jen jsme
přešli parkoviště a byli jsme tam. Měli jsme možnost vyzkoušet 5
bazénů, z toho 2 bazény byly venku s teplotou vody 32OC a
34OCs masážními tryskami a bublinkami. Uvnitř byl dětský bazén
se skluzavkami, chladnější na plavání, výřívka pro 8 osob a 2
tobogany. Každý z nás si mohl vybrat podle svého a pořádně si to
užít. Tak jsme trávili dny a v 18 h. jsme se všichni sešli u večeře. K večeři jsme měli polévku a hlavní
chod a poté následoval sladký dezert, po večeři následovala volná zábava. Dny se nám krátily a jelo
se zpátky do ČR. Všichni jsme si odpočinuli, nabrali síly a těšíme se na další společné výlety.
Míša a Renča
Výšlap na Jalovec
Na Jalovec jsme vyšlapali v sobotu 6. října. Letošní počasí nám přálo,
bylo nádherně a cestou jsme nasbírali i houby, kterým se letos dařilo až
do konce října. Někteří jeli vlakem, někteří jeli autem, ale všichni
společně jsme se sešli před chatou na Jalovci. Společnými silami jsme
rozdělali oheň a začali opékat buřtíky, chleba, rohlíky, prostě, kdo co
měl. Někteří se snažili pouštět draky, ale bohužel marně, protože vůbec
nefoukalo. Nakonec jsme se přesunuli do chaty, kde jsme si před cestou
domů objednali kafíčko, pohár a plno jiných dobrot.
Víkendový rehabilitační pobyt
V termínu 26.-28.10.2012 jsme se jeli rehabilitovat do Sport Hotelu
v Hrotovicích. V pátek po dobrém obědě jsme se vydali na exkurzi do
Račic k vyhlášenému včelaři panu Kurtinovi, který nás seznámil
s chovem včel, se zpracováním medu a na zahradě nám ukázal i včelí
úly. Dále nám pan Kurtin udělal ochutnávku svých medových produktů
a my jsme si tak mohli zakoupit, to co nám nejvíce chutnalo. Páteční
večer jsme všichni strávili na společném večírku, kde nám k tanci
zahrála místní kapela. Sobotní dopoledne jsme po snídani strávili
v bazénu, sauně a whirlpoolu. Odpoledne jsme měli v plánu výlet do
Dalešického pivovaru, ale bohužel začal padat sníh s deštěm, tak jsme
zůstali na hotelu a tvořili vánoční ozdoby z fima a tiskli obrázky na
plátěné tašky. Večer jsme zakončili sportovně – bowlingovým
turnajem. Nedělní dopoledne jsme opět strávili v bazénu, kde jsme si
také užili aqua-aerobicku. Po obědě jsme se vrátili zpět do Třebíče.
Koncert s Jožkou Šmukařem
Koncert se konal v sobotu 17.11.2012 od 15.00 hod. v foyeru divadla
Pasáž. Lidové písničky za doprovodu cimbálové kapely, humorné
příběhy z televizního natáčení a zajímavé povídání o víně nám
zpříjemnilo sobotní odpoledne.
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Podzimní „Turnaj v kuželkách
Kdy : středa 21.11.2012
Kde : kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Slunečnice, Barevný svět, Medvědi, Úsměv
Rozhodčí : Petr Krutiš
Pořadí : 4.místo – Barevný svět, 3.místo – Slunečnice,
2.místo – Medvědi, 1.místo – Úsměv
Občerstvení : firma CROCODILLE ČR s.r.o.
Mikulášská besídka
Letošní Mikulášská besídka se konala v sobotu 1.12. v prostorách
kulturního domu Hájek v Třebíči. Besídku zahájil ochotnický soubor
TJ Sokol Čechočovice, kteří nám zahráli pohádku Princezna ze
mlejna. Vystoupení bylo více než skvělé. Letošní program, vč.
moderování a výzdoby sálu měli na starost studenti z VOŠ, SŠVZZ
Třebíč. Hráli se různé hry, zpívalo se a soutěžilo. Nechybělo ani
předávání balíčků, o které se postarali Mikuláš, andělé a čerti. O
hudební produkci se letos postaral pan Carda, kterému touto cestou
děkujeme.
Vánoční koncert Petra Bende v Třebíči
Ve středu 12. 12. 2012 jsme se zúčastnili tradičního Vánočního
koncertu Petra Bende. Z koncertu a vánoční atmosféry se mohli
radovat Maruška a Markéta Pernicovy, Maruška a Levin
Procházkovi, Pavla a Janča a Maruška Šilhavé, Lenka a Vája.
Koncert tr val necelé 3hodiny a naladili jsme se příjemně na vánoce.
Lístky na koncert zajistil Jiří Čech, kterému děkujeme.

Výlet do Prahy
Po roce jsme se opět podívali do Prahy. Naším cílem bylo divadlo Spejbla a Hurvínka. Bohužel pozdní
odjezd z Třebíče, kluzko na dálnici a neznalost Prahy, způsobily, že jsme viděli z představení jen
polovinu. Když představení skončilo, tak herci, kteří vodí loutky, kvůli nám přišli mezi nás a my jsme
si mohli pochovat Hurvínka, Máničku i Spejbla. Paní Petra si nás vyfotila a tak budeme mít pěknou
vzpomínku. Potom jsme jeli do Království železnic. Hlavně klukům se tam moc líbilo. Ale i pro
děvčata tam byl koutek s panenkami a pokojíčky z doby našich maminek a babiček. Takže výlet se
nakonec vydařil. Všichni jsme se v pořádku vrátili domů a těšíme se na další společnou akci.
Jana Chalupová
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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
Volksbank CZ a.s.
Ekologický mikroregion Horácko
TTS energo s.r.o.
Nadace Dětský Mozek
Kraj Vysočina
KADESTYL Třebíč
PENAM a.s.
Obec Rouchovany
Obec Koněšín
Obec Dukovany
Obec Nová Ves
Obec Mastník
Nadace Nova
Třebíčský Deník
Horácké noviny
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
VideoBoS Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Taneční skupina Motus
HTS Svatoslav
CROCODILLE ČR, spol. s.r.o.
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.
ČERMÁK Trading s.r.o.
ARGO, logistické centrum s.r.o.
Haspol spol. s.r.o.
ČSSD
Kofola a.s.
Pietro – filipi (p.Zímová)
Jaroměřická mlékárna a.s.
Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.
Bel Sýry Česko a.s.
Dorota s.r.o.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ :
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
Paní Herbrichové
Paní Nekulové
Pan Petr Vojáček
Pan Vladimír Marhan
Pan Luděk Procházka
Pan Milan Řezníček
Pan Jiří Doležal
Pan Milan Kadrnožka
Pan Jaroslav Vacek
Pan Aleš Venhoda
Pan Jiří Koutský
Paní a panu Krutišovi
Paní a pan Kolářovi
členové OMS Třebíč
pracovníci Lesní správy Třebíč
Členové Okresní organizace Třebíč
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674 01 Třebíč
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