ZPRAVODAJ

1/2014

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,
i když si letošní zima dávala na čas, přece jen jsme se dočkali. Přejeme Vám, aby jste si
v roce 2014 splnili všechna Vaše přání a přiblížili jste se svým snům. Budeme rádi , když nám
nadále zachováte svoji přízeň a budeme se dále setkávat na našich akcích.
Za okresní organizaci Třebíč, SPMP ČR, o. s.
Petra Skorocká a Marie Kotačková

„A je to tu“ ! – letíme do první poloviny roku 2014
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NABÍDKA

PROGRAMU NA PRVNÍ
ROKU 2014

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 : 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 

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
BŘEZEN
Jarní turnaj v kuželkách
Kdy :
26. 3. 2014 (středa)
Kde :
kuželna v Borovině
Sraz :
9.30 hod.
Týmy :
Medvědi, Úsměv, Slunečnice, Barevný svět
S sebou : sportovní obuv a oblečení
Zajištěno malé občerstvení

DUBEN
Brazilský karneval
Reprezentační ples ve spolupráci s firmou Altreva
Kdy :
5. 4. 2014 (sobota)
Kde :
Fórum Třebíč
Čas :
17.00 hod.
Vstupné : 150,- Kč
Večeře :
100,- Kč
Předběžný program :
Karnevalový průvod
- vystoupení děvčat a chlapců z třebíčských stacionářů
- vystoupení děvčat a chlapců - Slunečnice Myslibořice
- vystoupení studentů z VOŠ a SŠVZZ Třebíč
Módní přehlídka firmy Altreva
Heidi Janků – hudební vystoupení
Bubble Show Matěje Kodeše
Motus – taneční vystoupení
Milan Řezníček – moderátor
Grafit – hudební skupina
Tombola
Předprodej vstupenek od 17.3.2014 v kanceláři SPMP Třebíč, tel. 777 868803, 605 741016

Členská schůze SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč
Kdy :
23. 4. 2014 (středa)
Kde :
Městský úřad Třebíč (Karlovo nám. 104/55, místnost č.211)
Čas :
14.00 – 17.00 hod.
Program : zhodnocení činnosti za rok 2013, pokladní a revizní zpráva, plán práce na r. 2014,
diskuse.
VI. Turnaj SPMP Brno v kuželkách
Kdy :
26.4.2014 (sobota)
Kde :
kuželna – Sokol Husovice
Odjezd :
8.30 hod.
Informace k turnaji budou včas sděleny.
Chceme žít s Vámi – koncert v Praze
Kdy :
termín není zatím uveden – informace budou sděleny během března
Odjezd :
8.30 hod. (autobusové nádraží Třebíč)
Návrat :
cca 19.00 hod.
Doprava : 300,- Kč
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KVĚTEN
Týdenní rehabilitační pobyt v Luhačovicích
Kdy :
16. – 23.5.2014 (pá – pá)
Kde:
Hotel Vega
Cena :
6.500,- Kč /os.
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.
Boganův pohár 2014
Kdy :
30.5. – 1.6.2014
Kde :
Chotěšice u Poděbrad
Podrobné informace budou sděleny včas.

ČERVEN
Turnaj ve fotbale
Kdy :
4. 6. 2014 (středa)
Kde :
fotbalové hřiště v Třebíči-Borovině
Sraz :
9.30 hod.
Týmy :
Medvědi, Úsměv, Slunečnice, Barevný svět
S sebou :
sportovní obuv a oblečení
Zajištěno malé občerstvení
Den dětí – den pohybu a zdraví
Kdy :
6. 6. 2014 (pátek)
Kde :
Autokemp Třebíč – Poušov
Sraz :
9.00 hod.
Předběžný program:
Středisko pohybu a zdraví – ukázky cvičení Fitball (gymball), zdravá výživa, zdravé produkty
Agility – ukázky cvičení s pejsky
Zpívání s kytarou, občerstvení.
Akce je určena pro všechny, kteří s námi chtějí aktivně prožít dopoledne.

SRPEN
Vzpomínky na Jihlavku III.
Kdy :
23. 8. 2014 (sobota)
Kde :
Autocamp Wilsonka v Hartvíkovicích
Začátek :
14.00 hod.
Akce se koná k 35.výročí od zatopení údolí Jihlavky.
Setkání trampských kapel + výstava fotografií

ZÁŘÍ – PROSINEC
-

nabídka akcí na druhé pololetí - Zpravodaj 2/2014
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Druhá polovina roku 2013 – shrnutí
Prázdniny v Telči
Letos jsme, stejně jako vloni, opět přijali pozvání od Hanky a Miĺana Kolářových na folkové
prázdniny do Telče. V pondělí 5. srpna jsme ve čtyři hodiny odpoledne vyrazili dvěma auty
směr Telč. Jana a Petra, Sylva a Sylva, Jirka a Jarka, Hanka a Marie a Mirka jsme si společně
prošli náměstí, prohlédli stánky a za poslechu kapel Kuspokon a Dobré Polohy jsme se
občerstvili a pomalu se přemístili na zámecké nádvoří. Koncert začal v půl osmé předkapelou
- komorním triem pod názvem Njorek. Asi po půlhodinovém vystoupení jsme velkým
potleskem přivítali jednoho z největších velikánů českého folku, písničkáře, zpěváka a tvůrce
zlidovělých písní Pavla Žalmana Lohonku se svojí kapelou. Koncert trval přes 2 hodiny a byl
opravdu moc pěkný.Děkujeme pořadatelům a organizátorům Prázdnin v Telči za pozvání a
pokud to bude možné, rádi přijedeme i za rok.

Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou
Ve čtvrtek 19. září proběhl v olomouckém divadle finálový večer
čtvrtého ročníku pěveckého a výtvarného festivalu „Nad oblaky aneb
každý může být hvězdou“. Do soutěže bylo zasláno 140 výtvarných
děl, z kterých porota vybírala nejlepší dvacítku výtvarníků (TOP 20).
Mezi ty nejlepší byla vybrána i Sylvie Brátková, která se vernisáže
zúčastnila společně s maminkou, Martinem, Marií a Petrem. Po předání
cen nejlepším výtvarníkům jsme se zúčastnili i finále pěvecké části,
kde v porotě zasedal Michal David, s kterým jsme si po vyhlášení cen
společně zazpívali a zatancovali. Na Sylvinku jsme opravdu pyšní a
věříme, že se do Olomouce podíváme i příští rok na 5. ročník.

Možná přijde i charita
Přišla! Ptáte se kam? Tak si to poslechněte:
Je konec září, létu už odzvonilo, ale dneska je
krásný, slunečný den. Je sobota odpoledne 28. 9.
2013, čas odjezdu 16:00. Několik členů a přátel
našeho sdružení odjíždí autobusem do Prahy, kde se
v Barrandovském studiu zúčastní přímého přenosu
pořadu Možná přijde i charita, v pořadí již druhého.
Ten minulý loni byl úspěšný, pro konto Bariery se
vybralo více než 11 milionů korun českých. Cesta
do Prahy byla celkem v pohodě. Dálniční horory se
nekonaly a my dorážíme na parkoviště před
ateliery. Venku jsou připraveny přenosové kamiony
a všude asistenti, kteří nás spolehlivě navigují
záplavou dveří vně i uvnitř do správného studia.
Před programem je nabízeno občerstvení – dle chuti
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každého víno nebo voda. Nepohrdneme, čeká nás více než hodina ve velice „letním“ teple.
Poté usedáme na místa a televizní pracovník nás informuje o průběhu představení – kdy
máme tleskat, kdy máme zpívat. To si pište, zpívat budeme jako o život! Sešel se nás tady
kolektiv diváků v počtu asi tří set. V předních řadách vidíme herce, kteří se podílejí na
reklamních šotech pro konto Bariery – pánové Vitásek, Lábus, Potměšil, paní Holubová,
Babčáková a řada dalších včetně ředitelky nadace paní Boženy Jirků. Ještě nás pozdraví
z přenosového vozu režisér a už odpočítávají minuty a vteřiny do začátku. Spustí znělka a na
scénu přichází Marek Eben. S jeho vlastním srdečným úsměvem nás pozdraví, televizním
divákům oznámí, kam posílat dárcovské SMS. Ředitel
České televize pan Petr Dvořák
uzavírá sázku s Markem Ebenem: pokud se loni vybralo 11, letos to bude aspoň 13. A pokud
to bude pravda, za odměnu všem zazpívá.Program se rozjíždí. Vystupuje skupina Radka
Gipsy Bonga, Miro Žbirky, s Petrem Kolářem zpívá tělesně postižená absolventka
konzervatoře Daniela Valíčková, kterou při vzdělávání finančně podpořilo konto Bariery.
Vypráví o svém studiu na několika školách a její entuziasmus jí trochu závidíme a hodně
přejeme. Na obrazovkách nad pódiem jsou promítány příspěvky herců; některé jsou zábavné,
při některých tuhne v žilách krev. Sledujeme též filmové upoutávky o různých využitích
dotací z konta B. Obdarovaní jsou přítomni a v rozhovoru s moderátorem přidávají různá
doplnění a perličky, které se do upoutávky nevešly. Kolem nás objíždějí na jeřábu kamery;
vůbec je nestiháme vnímat, pořad je velice poutavý a čas ubíhá.. Přichází ředitelka nadace
paní Jirků se svým poděkováním. A je za co. Diváci poslali – hádejte kolik? – neuvěřitelnou
částku 14 miliónů korun. Ani se nechce věřit, že je zde závěrečná píseň.A co sázka? Ředitel
ČT Dvořák plní slib a zpívá s profíky, jako by mezi ně patřil. A hezky. Refrén zpíváme
všichni diváci společně. Představení končí, nálada je báječná. Jsme pozvaní na závěrečné
občerstvení – něco malého k zakousnutí a napití. Jsou přítomni i vystupující zpěváci a herci.
Vůbec jim nevadí, že je rušíme od jídla nebo z rozhovoru s jejich přáteli. Ochotně se s námi
baví, fotí, na přání se podepisují. I já jsem úspěšná. Podařilo se mi setkat s panem Markem
Ebenem, kterého mám velice ráda. Věnoval mi podpis a s podáním ruky slíbil vyřídit
pozdravení manželce paní Markétě Fišerové, ke které byl osud také velice nepříznivý a je
odkázaná na invalidní vozík. Na cestu domů se vydáváme obohaceni mnoha novými dojmy,
dojmy velice milými a poučnými. O tom, že kde je přízeň, tam je možnost pomáhat
potřebným. O tom, že kde je chuť a možnost pomoci, tam jsou i výsledky. Vybraná částka je
obrovský počin. Díky všem!
Za krásný den plný dojmů děkuje a všechny příznivce zdraví Lída P.
Klub radosti – návštěva VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
Ve čtvrtek 14.11. jsme přijali pozvání na VOŠ a
SŠVZZ Třebíč, kde jsme uskutečnili pravidelný
čtvrteční Klub radosti. Paní Kršková a Valentová se
svými studenty pro nás připravili prohlídku školy.
Měli jsme možnost nahlédnout do jednotlivých
učeben a technického zázemí školy. Po milém
uvítání jsme dostali výbornou kávu a limonádu,
mohli si nechat změřit tlak a hladinu cukru v krvi.
Poté následovala již zmíněná prohlídka školy. Za
SPMP Třebíč se akce zúčastnilo asi 35 osob. Velké
poděkování patří panu řediteli Miroslavu
Dočkalovi, který nám umožnil uskutečnit Klub
radosti na této škole, paní učitelce Krškové a paní
učitelce Valentové a studentům za skvělou
organizaci a přípravu celé akce
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Podzimní turnaj v kuželkách
Kdy: středa 20.11.2013
Kde: kuželna TJ BOPO Třebíč
Týmy : Slunečnice, Barevný svět, Medvědi, Úsměv
Rozhodčí : Petr Krutiš, Jaroslav Kovařík
Pořadí : 4.místo-Slunečnice, 3.místo-Úsměv,
2.místo-Barevný svět, 1.místo-Medvědi
Nejlepší hráč turnaje: Tomáš Doležal z Medvědů
Nejlepší hráčka turnaje: Míša Syrová z Medvědů
Občerstvení: firma PENAM, a.s.
Poděkování : TJ BOPO Třebíč, Petr Krutiš a kol.,
Martin Otruba, Penam a.s.
Mikulášská besídka
Čas : Sobota, 7.12.2013 odpoledne
Místo konání: Kulturní zařízení Hájek
Akce: no přece naše MIKULÁŠKÁ BESÍDKA !!!
A hezky nám to začalo. Po předchozích formalitách,
jako je např. zaplacení vstupného a příspěvků a
odložení kabátů, nákup jídla a pití, zhaslo světlo na
sále a začaly se dít věci.
Jako první bod divadlo – pohádka O princezně,
která ráčkovala. Herecký soubor už známe
z loňského roku. Letos se bratři a sestry z TJ
Sokol Čechočovice opět předvedli. Pohádka jako na
opravdickém, velkém divadle. Přivítal nás
moderátor Dominik a svoji uvítací řeč pronesla i
předsedkyně sdružení pí Marie Kotačková. Dalším
bodem programu byl tanec čertů a andělů v čele
s Mikulášem. Nádherně nastudovaný, perfektně provedený – andělé vyháněli čerty do kouta a
Mikuláš tančil, jak o život. Obdivovali jsme, že se mu v tom kalupu nepřipletla berla mezi
kotníky.Ani si nestačil odpočinout po krátkém společném focení se žáky zdravotní školy a
jejich profesory paní Krškovou, paní Valentovou a panem ředitelem Miroslavem Dočkalem a
začalo rozdávání nadílky. Opět byli obdarováni všichni členové sdružení taškou naditou
dobrotami od našich sponzorů a dárců - Penam a.s., Globus ČR,k.s., Konto Bariéry,
Čokoládovny Fikar, Poex a.s., Řeznictví Doležal, Jaroměřická mlékárna, Haspol s.r.o.,
Altreva s.r.o., Pivovar Jihlava a.s., Kofola a.s., Autocamp Wilsonka s.r.o. A na konec
odpoledne parádní diskotéka Dušana Cardy. I my jsme tam byli, naservírované koláče,
chlebíčky jedli, limonády a kávičku pili a moc se nám tam líbilo. A teď se budeme těšit, čím
nás Mikuláš překvapí za rok. Myslíte, že zase pěknou pohádkou a nadílkou? Necháme se
překvapit. Děkujeme všem zúčastněným pomocníkům a sponzorům za jejich přízeň, pomoc a
věcné i finanční dary.
Všem přeji pěkné a veselé vánoce a pohodu, zdraví a úspěch v novém roce 2014!
Lída P.
Vánoční Brno – tradiční předvánoční výlet za kulturou
Tentokrát jsme se rozjeli do Brna v pátek 13.12.2013. V plánu byla návštěva divadla Radost,
muzea loutek, oběd a pak prohlídka a nákupy na předvánočních trzích na výstavišti.Divadlo
Radost bylo založeno 25. října 1949. Každý z ředitelů se podílel na jeho rozvoji.
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V devadesátých letech min.století současný ředitel
a umělecký šéf divadla Vlastimil Peška radikálně
změnil umělecký soubor a orientoval program na
klasické pohádky pro nejmenší a klasická díla
domácí i světové literatury. V rámci hudebně
zábavného divadla je soubor schopen zvládnout
širokou škálu divadelní techniky, od pěveckého a
instrumentálního přednesu až po požadavky
současného herectví, práci s loutkami nevyjímaje.
Programová náplň je sestavena pro velmi různé
diváky – od dětí z mateřských škol a školní
mládež až po dospělé příznivce divadla. Soubor
získal několik domácích i zahraničních ocenění a
prezentoval se v různých zemích Evropy, Asie a
Jižní Ameriky. Za svoji šedesátiletou činnost
nastudoval více než 250 her.Divadelní představení Husovické Betlém začínalo v 9.00 hod.
Hlediště pro zhruba 250 diváků bylo zcela zaplněno. Herci nám předvedli hru o narození
Ježíška. Viděli jsme ponocného, prosté lidi z okolí Brna, anděla, který zpíval své Glória
s takovou vervou, až se vyboural a přivodil si monokl na oko a zlomil nožičku, krále
Herodesa, rošťáckého čerta i tři krále, kteří se přišli Ježíškovi poklonit. Hra plná zpěvu,
vtipných žertíků, šikovných živých herců i precizně vyrobených loutek. Po více než
hodinovém představení jsme byli téměř vyčerpáni smíchem.Při odchodu z divadla jsme se
zastavili ještě v muzeu, kde jsou vystaveny jamajky, marionety a další druhy loutek,
používané v minulých hrách. Jako perlička zde jsou loutky darované z cizích zemí, kde
divadlo hostovalo.Čas pokročil a my jsme se vydali do restaurace Thálie na oběd. Pěkná
stylová hospůdka, příjemný personál. Uvařili nám dobrý oběd – polévku s fazolemi, nádherně
měkké maso s omáčkou a rýži. Nacpali jsme si pupíky a odjeli korzovat mezi stánky na
výstaviště. A věru – bylo na co koukat! Kdo chtěl a měl na to, určitě koupil nějaký dárek na
vánoce nebo malou radost pro sebe. A komu se už nechtělo chodit, mohl se posadit před
jeviště a poslouchat známé písničky folkové skupina Hazard. Vypili jsme kafíčko, medovinu
nebo limču a byl čas k návratu. Autobusem společnosti Uchytil z Rudíkova nabíráme směr
Třebíč. Ač je pátek 13., nešťastný to den, nám uběhl velice příjemně a bez nehody.
Diky všem, kteří se na bezchybné organizaci podíleli.
Lída P.
Víceúčelová místnost
V roce 2013 získalo naše sdružení nadační příspěvek od Nadace ČEZ na dovybavení
víceúčelové místnosti. Z příspěvku byla pořízena kuchyňská linka, vč.uzamykatelné skříňky,
regály a police, šatní stěna a stolek pro PC.
Nadační příspěvek č. EDU 40_13
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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
Vapas, a.s. Hrušovany n./J.
Sberbank CZ, a.s.
Gordic s.r.o.
Kraj Vysočina
E.ON Česká republika, s.r.o.
GLOBUS ČR, k.s. – divize Brno
Koguryp-taekwondo Třebíč
DAP plus, s.r.o. Hrušovany n./J.
Continental Barum s.r.o.
VAPAS, a.s.
PENAM, a.s.
HitrádioVysočina
Podlahářství Kojetice na Moravě
Lékárna Vltavínská Třebíč
Sorall, spol. s r.o. Třebíč
Autocamp Wilsonka
Kuželna TJ BOPO Třebíč
Pivovar Jihlava, a.s.
Yashica s.r.o. Třebíč
ÚČTO MAJA, s.r.o.
ARGO, logistické centrum s.r.o.
Kofola, a.s.
ČERMÁK Trading s.r.o.
Obec Dukovany
Grafton Recruitment Jihlava
Tedom, s.r.o.
Lékárna Medikament
Řeznictví Stařeč
Fotbalová škola Třebíč
Poháry Otruba
CROCODILLE ČR, spol. s.r.o.
Unicode Systems s.r.o.
Čokoládovny Fikar
POEX a.s.
Jaroměřická mlékarna a.s.
Haspol s.r.o.

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