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Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Okresní organizace Třebíč, Okružní 962, 67401 Třebíč
IČ: 474 38 410
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení přátelé,
po krásném slunečném létě vplouváme do druhé poloviny roku 2013, ve které nás ještě čeká
spousta zajímavých akcí, při kterých se budeme těšit na opětovné setkání s vámi.
Potěší nás nové podněty či nápady k činnosti naší společnosti. Rádi uvítáme i vaše příspěvky
do Zpravodaje (texty, fotografie či obrázky).
Ať je pro Vás plavba druhou polovinou roku klidná a příjemná.
Za okresní organizaci Třebíč, SPMP ČR, o. s.
Petra Skorocká a Marie Kotačková

„Dobrý vítr do plachet – vplouváme do druhé poloviny roku 2013“
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NABÍDKA

PROGRAMU NA DRUHÉ
ROKU 2013

POLOLETÍ

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 : 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12. 2013
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 24.4. 2014
 Těší se na Vás studentky a studenti, paní Kršková a Valentová, Petra, Lenka a Marie 
Klub radosti je podpořen v rámci Grantového systému Zdravé město Třebíč 2013,
grantový program „Zdravé město – Rodina a zdraví“

Odborné sociální poradenství
Poradenství probíhá telefonicky nebo e-mailem.
Kontakt : Mgr. Lenka Herbrichová – speciální pedagog
Telefon : 734 820 614, 568 420 814
E-mail :

herbrichova@spmp-trebic.cz

nebo

Kontakty :
Marie Kotačková: 605 741 016
Petra Skorocká :

777 868 803

Kancelář :

568 420 814

Web :

www.spmp-trebic.cz

E-mail :

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

PROGRAM
ŘÍJEN
Víkendový rehabilitační pobyt v Hrotovicích
4. – 6. 10. 2013 (pátek – neděle)
Sport-V-Hotel Hrotovice
14.00 hod. v hotelu
1.500,- /dotovaná osoba
1.700,-/nedotovaná osoba
Doprava :
vlastní, po domluvě bude zajištěn odvoz tam a zpět
Cena zahrnuje : ubytování, plnou penzi, bazén, whirlpool, aquaerobik, bowling
Program : canisterapie, taneční terapie, cvičení ve vodě, výlet do Dalešického pivovaru a zámku ve
Valči, tvoření a různé hry.
Kdy :
Kde :
Sraz :
Cena :

Pobyt začíná v pátek večeří a končí v neděli obědem.
!!! Vážní zájemci se nahlásí u p. Skorocké – 777 868 803 do 30. 9. 2013 !!!
Již po třinácté na Jalovci
Kdy :
Odjezd :
Sraz na kopci :
S sebou :

12. 10. 2013 (sobota)
9.25 hod. z třebíčského vlak.nádraží (zpáteční vlak – 13.59 hod., 16.06 hod.)
cca v 11.00 hod.
buřtíky, pití a dobrou náladu

Ozdravný pobyt v termálních lázních – Velký Medér
Kdy :
Cena :

16. – 19.10.2013 (středa – sobota)
2.950,Více informací v CK Azzurro - p. Katolická (tel. 568 848 492)

LISTOPAD
Tradiční turnaj v kuželkách
Kdy :
20. 11. 2013 (středa)
Kde :
kuželna TJ Bopo Borovina
Čas :
9.30 – 12.00 hod.
Týmy :
Medvědi, Úsměv, Slunečnice, Barevný svět
S sebou :
sportovní obuv a oblečení
Zajištěno malé občerstvení.

PROSINEC
Mikulášská besídka
Pozvánky budou včas zaslány !!!

Vánoční Brno – Divadlo radost
Kdy :
11. 12. 2013 (středa)
Odjezd :
9.00 z třebíčského autobusového nádraží
Návrat :
cca 18.00 hod.
Cena :
250,- /os.
Program :
10.30 – Husovické betlém (vánoční hra) + muzeum loutek
12.30 – Restaurace Thalie – oběd (polévka, hlavní chod, pití)
14.00 – Vánoční trhy (brněnské výstaviště)
16.30 – Odjezd domů

Vážní zájemci se nahlásí u p. Skorocké – 777 868 803 nebo u p. Kotačkové – 605 741 016
do 25. 11. 2013!!!
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Nabídka rehabilitačního pobytu na rok 2014
Týdenní rehabilitační pobyt v Luhačovicích
Kdy :
16. – 23. 5. 2014 (pátek - pátek)
Kde :
Hotel Vega (Pozlovice 99, 763 26 Luhačovice), www.hotelvega.cz
Cena :
6.500,- Kč/osoba
(není známá výše dotace ze SPMP Praha, po jejím zjištění bude dotovaným osobám vrácen
přeplatek)
Hotel Vega je součástí mikroregionu Luhačovické přehrady, je situován blízko lázní
Luhačovice a obce Pozlovice. Wellness hotel je umístěn nad přehradou s romantickými
výhledy nerušenými okolní zástavbou. Je to místo tiché a klidné bez dopravního hlomozu a
městského hluku.
Cena zahrnuje :
- dopravu
- ubytování
- plnou penzi (obědy a večeře výběr ze dvou menu)
- 1x masáž zad a šíje
- bazén
- whirlpool
- sauna, infrasauna
- opékání špekáčků
- hotelové pantofle
- hudebně taneční večer
Ubytování bude zajištěno v apartmánech, rodinných pokojích, dvou a třílůžkových pokojích
(sprcha/vana, WC, vysoušeč vlasů, TV, chladnička, WiFi)
Cesta od hotelu k autobusové zastávce do Pozlovic cca 15 min. pěšky
Autobusové spojení z Pozlovic do Luhačovic a zpět je každých 10-15 min.
Možnost využití hotelového mikrobusu za poplatek.
Těšit se můžete na: canisterapii a muzikoterapii, tvořivou činnost, rozcvičky, výlety do okolí,
procházky v lázeňském parku a po kolonádě, vědomostní a sportovní hry a soutěže, stezku
odvahy, diskotéku, grilování a mnoho dalších.

☺Zájemci o tento pobyt vyplní přiloženou přihlášku a zašlou do konce října
na adresu SPMP Třebíč,
popřípadě se nahlásí telefonicky u p. Skorocké nebo u p. Kotačkové☺
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První polovina roku 2013 – shrnutí
Jarní turnaj v kuželkách
Kdy : středa 20.4.2013
Kde : kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Slunečnice, Barevný svět, Medvědi, Úsměv
Rozhodčí : Petr Krutiš
Pořadí : 4.místo – Slunečnice, 3.místo – Barevný svět,
2.místo – Medvědi, 1.místo – Úsměv
Občerstvení : firma CROCODILLE ČR s.r.o.

Poděkování patří :
- TJ BOPO Třebíč
- Petru Krutišovi a spol.
- firmě CROCODILLE ČR s.r.o.

„Popelka z obchoďáku“ – reprezentační ples
4.dubna se uskutečnil náš ples pod názvem „Popelka
z obchoďáku“. Celá akce se nesla v duchu pohádky
„Tři oříšky pro popelku“, ale v moderní verzi. Ples
zahájil a programem provázel Milan Řezníček
z Hitrádia Vysočina. Krásné bylo vystoupení taneční
skupiny Motus, svým zpěvem nás zvedal ze židlí
David Pražák, překvapením byla skupina afrických
tanečníků a bubeníků – Afrika Slunce. Zpěvačka
Heidi Janků si na nás našla čas a přijela zazpívat.
Kolekci pracovních oděvů od firmy Altreva
předváděli studenti z VOŠ a SŠVZZ Třebíč společně
s našimi děvčaty a chlapci. Tato módní přehlídka se
velice líbila a předvedla nové trendy v tomto oboru.
Poděkování patří :
- firmě Altreva
- VOŠ a SŠVZZ Třebíč
- Vláďovi Marhanovi
- všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě plesu

Tradiční reprezentační ples – Popelka z obchoďáku byl podpořen
v rámci Grantového systému Zdravé město Třebíč 2013,
grantový program „Zdravé město – Kultura “
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Jubilejní V. turnaj SPMP Brno v kuželkách
V sobotu 13. 4. 2013 jsme vyrazili do Brna na turnaj
v kuželkách. Šestičlenné družstvo složené z hráčů –
Denisa Marténková, Míša Syrová, Lenka Cahová, Martin
Trnka, Míša Kasáček a Pavel Janů prezentovali třebíčskou
organizaci. Družstvo doprovázeli Petra, Marie, Božík a
Pepa Krčálovi. Turnaj se konal v kuželkárně Sokola
Husovice, kde od 9.00 hod. probíhala prezentace a začalo
se v 9.30 hod. Hráli se opět čtyři kola, každý měl deset
hodů a celkem se zúčastnilo osm družstev. Po
čtyřhodinovém boji za velkého povzbuzování jsme
skončili opět na pěkném šestém místě a Míša byl vyhlášen
jako třetí nejlepší kuželkář turnaje. Všichni dostali
medaile, nějakou tu sladkost a občerstvení po celou dobu
turnaje.
Děkujeme Petru Kučerovi, Františku Halmovi, paní
Kučerové a všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje.

18. ročník koncertu Chceme žít s Vámi
Letos jsme se vydali do Prahy do O2 Arény ve čtvrtek 2. 5.
2013. Z Třebíče jsme vyjížděli o půl deváté ráno. Cestou
jsme se opět, jak jinak, zastavili na benzínce u motorestu
Naháč, abychom se občerstvili. Koncert uváděli Gondíci,
program trval 2 hodiny a vystoupili Petra Černocká, Heidi
Janků, Leona Machálková, Bára Štěpánová, Jitka
Zelenková, Michal David, Miro Žbirka, Petr Kolář, Milan
Drobný, Vladimír Hron, Hamleti a Maxim Turbulenc.
Hudební vystoupení jednotlivých interpretů rozezpívali a
roztančili úplně všechny – stojící i sedící, prostě zcela
zaplněnou arénu. Letos jsme všichni obdrželi tričko žluté
barvy a tašku s malým občerstvením. Koncertu se
zúčastnilo asi 6500 lidiček z celé republiky. Koncert
dopadl na výbornou a domů jsme dorazili v osm večer.

Rehabilitační pobyt v Deštné v Orlických horách
Vyjeli jsme v sobotu 18. května z Třebíče. Byl nás celý autobus a
těšili jsme se. Hned po obědě jsme vyrazili na vycházku za koníky.
Počasí nám přálo. V neděli jsme šli na vycházku ke starému
kostelíku sv Matouše. V pondělí se konaly koloběžkové závody.
Musely také závodit i maminky, byla to velká legrace. Vyhráli
všichni. Po obědě jsme autobusem vyjeli na horu Šerlich.
U Masarykovy chaty jsme se rozhlédli a pokračovali jsme okolo
Šerlišského mlýna zpět dolů. Každý den jsme chodili na rozcvičku,
každé odpledne jsme chodili do bazénu. My děti jsme šly ve středu
odpoledne na vycházku, při které jsme luštily křížovku. Na konci
jsme objevily poklad. V pátek odpoledne bylo v klubovně
vyhodnocení celého týdne. Všechny děti dostaly pohár a maminky
přípitek. Pobyt se nám vydařil, počasí nám přálo. Těšíme se na
další akci.
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Jana Chalupová

„Rehabilitační pobyt – Hurá za čerstvým vzduchem do hor“
byl podpořen Nadací ČEZ z nadačního příspěvku č. VCE 05_13

Fotbalový turnaj
Tak jako každý rok, tak i letos, SPMP Třebíč uskutečnilo
ve spolupráci s místní SK Fotbalovou školou fotbalový
turnaj. Sešli jsme se ve středu 29. 5. 2013 v dopoledních
hodinách na fotbalovém stadionu v Třebíči-Borovině,
abychom se utkali ve sportovních disciplínách a fotbale.
Nastoupili tři družstva – Medvědi, Úsměv a Barevný svět.
Na úvod byly připraveny dovednostní soutěže, po kterých
následoval fotbalový turnaj. Fotbalisti (děvčata i chlapci)
bojovali ze všech sil a dokázali, že jsou velkými
bojovníky. V turnaji zvítězili Medvědi, druzí skončil
Barevný svět a třetí místo si odnesl Úsměv. Vyhodnocen
byl i nejlepší brankář, kterým se stal Ondra Novotný
z Úsměvu, nejlepší hráč Honza Malý z Barevného světa a
nejlepší hráčka Denisa Marténková z Medvědů. Soutěžící
si odnesli domů trička, v kterých celý turnaj absolvovali,
poháry, medaile, diplomy a odměny.
Svojí účastí podpořil sportovní dopoledne místostarosta Milan Zeibert.
Poděkování patří:
SK Fotbalové škole Třebíč – spolupořadatel
Městu Třebíč – trička
ČEZ, a.s., Jaderné elektrárně Dukovany – trička
Fujitsu Technology Solutions s. r. o. - trička
Penam a.s. – občerstvení
Martinu Otrubovi – sošky

Boganův pohár 2013
Ahoj kamarádi a kamarádky, příští víkend 31.5. máme zase Chotěšické Bakchanálie. Letos ve stylu
"Copak je to za vojáka".
Tak toto pozvání nám opět přišlo od kamarádů z Poděbrad. Ani chvíli jsme neváhali a pozvání povolávací rozkaz - přijali. V pátek 31.5.2013 jsme naskákali do aut a vyrazili směr Chotěšice u
Poděbrad. Bojová jednotka - četa ve složení – Denča Marténková, Léňa Chládková, Ondra Novotný,
Pavlík Janů, Míša a Lukáš Hamplovi, Marťásek Trnka a Táňa, Lenka, Petra v pořádku dorazila ve
večerních hodinách na základnu v areálu praktické školy v Chotěšicích. Zde nás přivítali kamarádi
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z Poděbrad, Chotěšic a Rakovníka, kteří nás pasovali
na rekruty. V 19.00 hod. následoval nástup, kde za
zvuku národní hymny byla vztyčena vlajka a byl
zahájen 6. ročník Boganova poháru pro lidi se
zdravotním postižením. Výcvikový tábor byl letos
zaměřen na umění maskování a používání
protichemických obleků Armády České republiky
v brodu. Ve chvilkách bez deště jsme stihli i buřtíky a
po bojové poradě ve vojenském stanu se šlo brzy spát.
Sobota - I přes nepřízeň počasí každý rekrut nafasoval
samoohřívací polní dávku, vodu, uniformu výsadkáře,
zbraň, poslední maskovací úpravy khaki barvou na
obličeji. Na povel do akce rekruti vyšplhali na korbu
výsadkového vozidla Tatra V3S pana Cihláře zvaného Lucinka. Pro utajení výsadku si každý zavázal
oči a Lucinka nabrala směr k místu shozu cca 10 km od základny. Celkem se na korbu vešlo 15
rekrutů a pozemního personálu. Výsadky proběhly ve třech vlnách po hodině. Naše četa skákala jako
druhá. Za šíleného deště, maskování a plazení v blátě jsme celou trasu zdolali beze ztrát rekrutů a
v pořádku se vrátili na základnu. Zde jsme ze sebe smyli vše, co na nás ulpělo, dali se dohromady a
vydali se na slavnostní nástup. Oproti předchozím ročníkům se vítěz nevyhlašoval. Tentokrát proběhlo
pasování rekrutů na „paragány“ památečnými ponožkami, sladkostmi a tričky turnaje. V pokorném
tichu, ale se zdviženými hlavami byla sejmuta a uložena vlajka.
6. ročník Boganova poháru dopadl na výbornou, všichni byli s umístěním a odměnami spokojeni, a
aby toho nebylo málo, byli jsme pozváni na vynikající grilovanou kejtičku, langoše, topinky, limču,
pivíčko atd. Letošní misi jsme splnili na výbornou a už jako paragáni se těšíme na příští rok.

Poděkování patří :
- kamarádům z Handicap centrum srdce o.p.s. Poděbrady
- organizátorům, kteří se podíleli na přípravě
Den dětí na vodě
Letošní den dětí jsme netradičně oslavili na Dalešické
přehradě. Akce se konala ve spolupráci se společností
Aikon, s.r.o. a uskutečnila se v pátek 7.6.2013. Sešli
jsme se v Informačním centru v Kramolíně, kde již byla
připravena loď k odplutí. Plavba trvala něco přes hodinu
a dopluli jsme až k Wilsonce. Během plavby panovala
dobrá nálada a všichni jsme v pořádku dopluli zpět.
V Info-centru byl připraven táborák, kde jsme si opekli
buřtíky, doplnili tekutiny a snědli čerstvé žmolenkové
rohlíky. Plavba lodí byla první část programu a nyní
následovala druhá část, v které jsme přivítali potápěče
z PK Argus Poseidon Třebíč, kteří nám předvedli asi
dvouhodinovou prezentaci ze své činnosti. Někteří z nás
si mohli vyzkoušet potápěčskou výstroj, včetně lahví,
masky, šnorchlu a ploutví. Přednáška byla velmi
zajímavá, bylo kladeno plno zajímavých otázek a dotazů, na které Jirka a Petr s nadhledem odpovídali.
Akce se vydařila, o čemž svědčí účast cca 100 osob.
„A kam příští rok ???? ........ Nechte se překvapit !!!!“
Poděkování patří :
- Horácko-ekologický region
- společnost Penam, a.s.

Den dětí na vodě byl podpořen v rámci Grantového systému Zdravé město Třebíč 2013,
grantový program „Zdravé město – Volnočasové aktivity“
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DĚKUJEME VŠEM TĚM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI A PODPOŘILI NAŠI
ČINNOST V ROCE 2013
Nadace Charty 77
Altreva spol. s.r.o. Třebíč
Nadace ČEZ
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Nadace AGROFERT HOLDING
Sberbank CZ, a.s.
Vapas, a.s. Hrušovany n./J.
TTS energo s.r.o.
Gordic s.r.o.
Kraj Vysočina
Kids for Kids, o.s.
Ekologický mikroregion Horácko
Grafton Recruitment
PENAM a.s.
Obec Koněšín
HitrádioVysočina
Podlahářství Kojetice na Moravě
Lékárna Vltavínská Třebíč
Sorall, spol. s r.o. Třebíč
Autocamp Wilsonka
Kuželna TJ BOPO Třebíč
HTS Svatoslav
Yashica s.r.o. Třebíč
ÚČTO MAJA, s.r.o.
ARGO, logistické centrum s.r.o.
Pivovar Ježek
Obec Rouchovany
Obec Dukovany
VZP ČR Třebíč, Jihlava
Tedom, s.r.o.
Lékárna Medikament
Řeznictví Stařeč
ZON, spol. s.r.o. Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
CROCODILLE ČR, spol. s.r.o.
Tredos, s.r.o.
UchytilCZ, s.r.o.
Unicode Systems s.r.o.
ČERMÁK Trading s.r.o.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ :
Handicap centrum srdce, o.p.s.
SPMP Praha, SPMP Brno
VOŠ, SŠVZZ Třebíč
Manželé Kotačkovi
Paní Žáková
Paní Tesařová
Paní Kotlanová
Paní Kršková
Paní Valentová
Paní Herbrichová
Pan Vojáček
Pan Marhan
Pan Procházka
Pan Řezníček
Pan Venhoda
Pan Koutský
Paní a pan Krutišovi
Členové Okresní organizace Třebíč

Vydalo:
SPMP ČR, o. s. Okresní organizace Třebíč
Okružní 962/13
674 01 Třebíč
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