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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 rozmarném létu stoupáme do druhé poloviny roku 2014, 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).
Za okresní organizaci Třebíč, SPMP ČR, o. s.
Petra Skorocká a Marie Kotačková

„Stoupáme do druhé poloviny roku 2014“
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NABÍDKA

PROGRAMU NA DRUHÉ
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 : 2.10., 16.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. 2014
8.1., 22.1., 19.2., 5.3., 19.3., 9.4., 23.4., 2015
 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 2014,
grantový program „Zdravé město – Rodina a zdraví“ a v rámci pravidel Rady Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti,
mládež i dospělé.

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
Po čtrnácté na Jalovci
Kdy :
Odjezd :
Sraz na kopci :
S sebou :

4. 10. 2014 (sobota)
9.25 hod. z třebíčského vlak.nádraží (zpáteční vlak – 13.59 hod., 16.06 hod.)
cca v 10.30 hod.
buřtíky, pití a dobrou náladu

LISTOPAD
Tradiční turnaj v kuželkách
Kdy :
19. 11. 2014 (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.

XXXI. Společenské odpoledne v Brně
Kdy :
22. 11. 2014 (sobota)
Kde :
hotel Gregor (Brno-Modřice)
Odjezd :
11.30 hod. (zastávka pod ÚP), návrat cca 17.-18.00 hod.
Cena :
330,- Kč (vstupné, doprava, občerstvení – řízek s bramb.salátem)
Zájemci o tuto akci se nahlásí nejpozději do 31.10.2014 na tel.č. 605 741 016 , 777 868803

PROSINEC
Mikulášská besídka
Kdy :

6.12. 2014 (sobota)

Pozvánky budou včas zaslány !!!

Vánoční divadlo
Kdy :
prosinec
Informace a pozvánky budou včas zaslány !!!

Nabídka rehabilitačního pobytu na rok 2015
Týdenní rehabilitační pobyt na Špičáku v Železné Rudě
Kdy : 20. – 27. 9. 2015 (neděle - neděle)
Kde : Hotel Čertův mlýn (Špičák 132, 340 04 Železná Ruda), www.hotelcertuvmlyn.cz
Cena : 5.000,- Kč – dotovaná osoba
5.500,- Kč – nedotovaná osoba
(není známá výše dotace ze SPMP Praha, po jejím zjištění bude dot.osobám vrácen přeplatek)
Hotel se nachází 2 km od Železné Rudy v obci Špičák v horském prostředí NP Šumava.
Cena zahrnuje :
- dopravu, ubytování, plnou penzi (snídaně-švédské stoly, obědy a večeře-polévka,
hl.jídlo,nealko nápoj,moučník nebo salát), vyhřívaný krytý bazén, cvičební místnost, výlety
do okolí (lanovka Špičák a Pancíř, Hartmanice, Sušice atd.)
Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích (sociální zařízení,
chladnička, TV, WiFi). Při počtu 55-60 osob bude celý hotel k dispozici pouze nám.
☺Zájemci o tento pobyt vyplní přiloženou přihlášku a zašlou do 6. října 2014 na adresu
SPMP Třebíč nebo se nahlásí telefonicky u p. Skorocké nebo u p. Kotačkové☺
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Druhá polovina roku 2014 – shrnutí
Stavovské divadlo – 12. 1. 2014
Baletní představení - Petr Pan a Záskok
Milí kamarádi,
máme tady nový rok 2014 a s ním řadu programů,
kterých se jistě rádi všichni zúčastníme. Jedním z prvních
byla návštěva Stavovského divadla v Praze. Základní
kámen byl položen 7. dubna. 1781 a otevřeno bylo 21.
května. 1783, výstavba provedena nákladem Františka A.
Nostice a bylo několikrát přejmenováváno (Tylovo). Se
Stavovským divadlem je spojena řada dalších známých
jmen. Jako herec i dramatik zde působil J. K. Tyl a 21. prosince 1834 zde poprvé zazněla
v jeho hře Fidlovačka píseň Kde domov můj, jež se později stala naší národní hymnou.
Hudbu napsal František Skroup, autor první české opery Dráteník, také předvedené v tomto
domě. Dne 29. října 1787 představil W. A. Mozart svoji operu Don Giovanni a 6. září 1791
operu La Clemenza, obě speciálně komponované pro Prahu. V divadle byl osobně přítomen a
v českém prostředí se cítil šťasten. Od té doby zůstalo divadlo prakticky v původním stavu.
Do nynější podoby bylo velkoryse restaurováno v letech 1983 – 1991. Tohle všechno jsme se
dověděli z pamětních desek na divadle. S úctou jsme vstoupili do historické budovy, kde bylo
na programu baletní představení Petr Pan. Postava Petra Pana se poprvé objevila začátkem 20.
století v knize pro dospělé Malý bílý pták. Klasickou podobu získalo dílo v r. 1904, kdy
vznikla původní divadelní hra. Magický příběh o chlapci, který nechtěl dospět a malé
holčičky Wendy, která se bojí usnout, vypráví o jejich společné dobro-družné cestě
rozzářenou noční oblohou do kouzelné Země Nezemě a Říše snů. Během své fantastické cesty
se setkávají s nebezpečnými piráty, s obrovským krokodýlem-lidojedem, mořskými pannami,
indiány i vílou Zvoněnkou. Na hudbu skladatele Jamese Newtona Howarda a v režii
choreografa Bérangèra Andrea balet předvedl soubor Taneční konzervatoře
hl.m. Prahy.Pohádka trvala hodinu, o přestávce jsme se občerstvili u bufetu a v další části
nám tanečníci předvedli baletní grotesku Záskok. Na hudbu F.von Suppého v choreografii
Pavla Šmoka tanečníci ukázali, co všechno se může stát na baletním sále při realizaci
představení a i o tom, jak i začátečník může zachránit něco, co se zdá, že už zachránit
nejde.Oba příběhy byly velmi zajímavé a ač každý z jiného soudku, líbily se nám oba.
V nádherně zlatem zdobeném hledišti jsme prožili dvě hodiny napětí i okouzlení.Příjemnou
procházkou večerní Prahou jsme došli až k autobusu a bez nehody jsme dorazili domů. Opět
máme v sobě milý pocit příjemně prožitého dne. Díly všem, kteří výlet připravili.
LídaP
Strom splněných přání
Ve středu 15. ledna jsme se poprvé sešli v Novém roce v prostorách
restaurace Fórum, abychom předali děvčatům a chlapcům naší organizace
překvapení v podobě vánočních dárků. Již potřetí pro nás Hitrádio Vysočina
připravilo toto příjemné překvapení. Jedná se o dárečky ze Stromu
splněných přání. Přáníčka byli umístěny na stromech, které jste mohli vidět
na náměstí v Jihlavě a v Třebíči. Zde si mohli kolemjdoucí vybrat zavěšené
přáníčko a udělat, tak někomu radost. Do akce bylo zapojeno několik
sociálních zařízení, vč. naší organizace.Děvčata a chlapci byli z dárečků
opravdu překvapeni, měli velkou radost.Velké poděkování patří týmu z
Hitrádia Vysočina, kteří se na Stromu splněných přání podíleli.
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Jarní turnaj v kuželkách
Kdy : středa 26.3.2014
Kde : kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Slunečnice, Barevný svět, Medvědi, Úsměv
Rozhodčí : Anička Sedláková a Petr Krutiš
Pořadí : 4.místo – Slunečnice, 3.místo – Medvědi,
2.místo – Barevný svět, 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.
- panu Martinu Otrubovi
„Brazilský karneval“ – reprezentační ples
Nejen prací živ je člověk .....Tento slogan není jen
pouhou větou, je to snad i rada do života. Ve víru
denních starostí je nutné si občas vyrazit třeba i za
kulturou. Jednou z možností jsou společenské plesy.
Pozvala bych vás na jeden tradičně netradiční,
pořádaný Okresní organizací Třebíč SPMP ČR o.s.
ve spolupráci s firmou ALTREVA, spol. s r.o. Ten
letošní dvacátý, který se konal dne 5.4.2014, už
nestihnete, ale ráda vám o něm sdělím pár
informací. Na vkusném, zeleně vyvedeném
plakátku, jsme se mohli dozvědět, že se konal ve
velkém sále budovy Fóra a tentokrát na téma
BRAZILSKÝ KARNEVAL. Plesy SPMP nabízí vždy bohatý program: přijela Heidi Janků s
hudebním vystoupením a autogramiádou, bublinovou show světové úrovně předvedl Matěj
Kodeš, viděli jsme předtančení soutěžemi prověřené taneční skupiny MOTUS. Živé obrazy a
módní přehlídku firmy ALTREVA předvedli členové sdružení ve spoluprácí se studenty z
Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč pod
vedením Vládi Marhana. Součástí programu byl karnevalový průvod, v němž se představili
děvčata a chlapci z Denního rehabilitačního stacionáře Třebíč – oddělení Medvědi, z
třebíčského denního centra Barevný svět, ze stacionáře Úsměv Třebíč a ze zařízení
Slunečnice, které je součástí střediska Diakonie ČCE Myslibořice. Bonbónkem večera byla
malá retro groteska VESELÉ RÁNO. Marie, Lída a Táňa (maminky) nám předvedly, že i
vstávat se dá s chutí a připomněly nám pár tanečních variací z let minulých. Celým večerem
provázel známý moderátor Hit rádia Vysočina Milan Řezníček a k tanci i poslechu hrála
hudební skupina GRAFIT. Součástí plesu byla i tombola. Na společenskou akci se dostavilo i
několik významných a vzácných hostů: ministryně pro místní rozvoj paní Věra Jourová, radní
kraje Vysočina paní Jana Fialová, místostarostka města Třebíč paní Marie Černá, ředitel VOŠ
a SŠVZZ Třebíč pan Miroslav Dočkal, předseda sdružení Kids for Kids pan Frank Spekhorst,
zástupci velkých firem a další hosté z oblasti kultury. Celou akci připravily a zajistily Petra
Skorocká a Marie Kotačková. Děkujeme těmto dvěma neúnavným dámám, sponzorům a
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci či darech a příspěvcích. Škoda, že sál
není nafukovací, bylo vyprodáno a žádané byly i vstupenky na stání. Příští rok neváhejte a
přijďte zas!
LídaP
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Jubilejní VI. turnaj SPMP Brno v kuželkách
V sobotu 26. 4. 2014 jsme jako každý rok na pozvání
kamarádů z Brna vyrazili na turnaj v kuželkách, který
se konal v kuželkárně Sokola Husovice. Šestičlenné
družstvo složené z hráčů – Dana Soukupová, Míša
Syrová, Lenka Cahová, Broněk Krčál, Míša Gregor a
Pavel Janů prezentovali třebíčskou organizaci.
Družstvo doprovázeli Petra a Renata. Akce odstartovala
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 na pěkném sedmém místě. Všichni dostali
medaile, nějakou tu sladkost a občerstvení po celou
dobu turnaje. Děkujeme brněnské organizaci za pozvání a skvělou organizaci turnaje.
Turnaj v kuželkách - Blansko
V úterý 6. 5. 2014 jsme přijali pozvání od paní
Kolářové z domova Olga Blansko a rozjeli se na turnaj
v kuželkách do Blanska. Z Třebíče jsme vyráželi
v poledne, abychom stihli start, který začínal ve 14.00
hod. Šestičlenné družstvo složené z hráčů – Míša
Syrová, Lenka Cahová, Dana Soukupová, Martin
Trnka, Broněk Krčál a Pavel Janů prezentovali
třebíčskou organizaci. Družstvo doprovázeli Petra a
Renata. Hrálo se na šesti dráhách, tedy šest kol a šest
družstev. Po tříhodinovém
boji za velkého
povzbuzování jsme skončili na krásném prvním místě,
sice od konce, ale takovým skoro profíkům bylo těžké
konkurovat. Naši podali skvělé výkony a za sebe mohu říci, že to byly výkony o mnoho lepší
než v Brně. Pochvala patří opravdu všem, ale vyzdvihnout musím Danu s Broňkem, kteří měli
úžasné součty bodů Na závěr proběhlo vyhlášení družstev a také jednotlivců. Všichni dostali
medaile, nějakou tu sladkost a občerstvení. Při loučení jsme byli vyzváni, zda bychom
nenavázali na začínající, pravidelně se konané turnaje v kuželkách a po Brně a Blansku
neuspořádali kuželky v Třebíči. Je to pro nás velká výzva, která si myslím stojí za zvážení. Co
říkáte ?Za pozvání děkujeme kolektivu z Domova Olga a kuželně Blansko
Kids for Kids, Děti dětem
V pátek 16. května 2014 se již po jedenácté konal
v divadle PASÁŽ koncert, pořádaný občanským
sdružením KIDS FOR KIDS-pomáháme dětem
v zastoupení pana Franka Spekhorsta. Nad koncertem
převzal záštitu starosta města Třebíče MVDr. Pavel
Heřman. A jako každý předchozí ročník i tento měl ve
svém výsledku pomáhat. Tentokrát byl výtěžek
z koncertu dar pro dětské oddělení Nemocnice Třebíč:
CPAP – podpůrný dýchací přístroj pro novorozence
v hodnotě 400 000 Kč, který převzala ředitelka
nemocnice paní Eva Tomášová a primářka dětského
oddělení paní MUDr. Holubová. O vybrané dobrovolné
vstupné se podělilo šest společností: SPMP Třebíč, zastoupená paní Marií Kotačkovou, dále
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Nadační fond LOURDES, Přístav vodních skautů Žlutá ponorka Třebíč, Míša a Míša –
sdružení pomáhající postiženým, Denní rehabilitační stacionář Třebíč a Středisko rané péče
Třebíč. Každá ze jmenovaných společností obdržela 5000 Kč. Celou akci podpořilo více než
šedesát sponzorů, v čele Město Třebíč, Altreva, Kraj Vysočina, Skupina ČEZ a další. Všem
patří velké poděkování za účast na významné pomoci.Účastníky koncertu byli žáci hudebních
a tanečních souborů ZUŠ Třebíč a Havlíčkův Brod. Pod vedením svých učitelů a trenérů
předvedli velice kvalitní představení, složené z různých žánrů: od klasické hudby, lidové
písně i současnou moderní hudbu v předvedení na klavír, housle, flétny a další dechové
nástroje, akordeony, kytary klasické i elektrické. Ani taneční skupiny se nedaly zahanbit:
prvky klasického baletu, rozverné dětské dovádění i street dance byly téměř profesionálně
provedené. A laserová show? Byla prostě úžasná!Na závěr se všechny hlasy i nástroje spojily
do obrovského orchestru, který se stěží vešel na jeviště. Dirigování převzal sám pan Frank a
pod jeho vedením a s pomocí všech diváků v sále se rozpoutalo obrovské finále.Po koncertě
se účinkující i hosté sešli při chutném občerstvení a mohli si sdělit své postřehy a zážitky i si
popovídat o svých problémech a úspěších. Řada z nich využila této příležitosti k seznámení.
Prožili jsme opět jeden z krásných večerů. Večerů, kdy se krása snoubí s pochopením a
s vyhlídkou na další plodnou spolupráci. Díky všem!
LídaP

Fotbalový turnaj
SPMP Třebíč uskutečnilo ve spolupráci s místní SK
Fotbalovou školou fotbalový turnaj. Sešli jsme se
ve středu 28. 5. 2014 v dopoledních hodinách na
fotbalovém stadióně 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 dlouho
očekávaný fotbalový turnaj, během kterého padali
opravdu skvotné góly. V turnaji zvítězili Medvědi,
druzí skončil Barevný svět a třetí Úsměv.
Nejlepším brankářem byl Honza Malý z Barevného
světa, nejlepší fotbalistkou Denča Marténková a
nejlepším fotbalistou Martin Trnka, oba z Medvědů. Soutěžící si odnesli domů trička, poháry,
medaile, diplomy a odměny. Počasí se vydařilo, fanoušci fandili, akce se prostře vydařila.
Poděkování patří :SK Fotbalové škole Třebíč – spolupořadatel, Penam a.s. – občerstvení

Týdenní rehabilitační pobyt – Pozlovická rehabilitace a relaxace
16.května jsme jako každý rok odjeli na rehabilitační pobyt. Tentokrát to bylo do Luhačovic Pozlovic.Pozlovice jsou nad luhačovickou přehradou. Je to krásné místo u lesa. Je tam krásný
klid, sportovní využití,koupání v bazénu. Měli jsme veškerý komfort a velmi se nám líbilo.
Hotel se jmenuje Vega. Přivezli jsme s sebou špatné počasí, ale to naštěstí již druhý den
pokračovalo dále a nám zůstalo to krásné. Chodili jsme po procházkách, soutěžili, hledali
poklad atd. Také jsme byli v lázních, kde nás provedla průvodkyně, tak jsme se dozvěděli
něco nového. V úterý jsme si udělali výlet až do Zlína - Lešné, do ZOO a zámku, který se
nachází přímo v ZOO. I tento výlet se vydařil. Ve čtvrtek jsme ještě stihli exkurzi do
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pivovaru. A tak než jsme se nadáli, byl tu opět pátek a jelo se domů. Doufám, že za rok
pojedeme zase.
Jana Chalupová
„Rehabilitační pobyt – Hurá za čerstvým vzduchem do hor“
byl podpořen Nadací ČEZ z nadačního příspěvku č. VCE 05_13

Boganův pohár 2014 – 31. 5. – 2. 6.
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Den dětí, Den pohybu a zdraví
V pátek 6.června 2014 jsme připravili od
9.00 hod. pro kamarády z třebíčských
stacionářů a pro kamarády z Myslibořic Den
dětí - den pohybu a zdraví , který se
uskutečnil v areálu autokempu TřebíčPoušov. Po zahájení jsme mezi sebou
přivítali Hanku Novákovou a Ditu
Seiferovou ze Střediska pohybu a zdraví,
které nás nejprve teoreticky seznámili s
činností střediska a potom jsme se odebrali
na louku, kde pro nás měly připravené různé
ukázky pohybových aktivit, vč. sportovního
náčiní. Každý si mohl vyzkoušet např. cvičit na velkých nafukovacích balónech (tzv.fitball,
gymball), cvičit s pomocí speciálních lanových gum, cvičit na nestabilních plochách, s
overbally, s tyčemi a činkami. V průběhu cvičení nás Hanka s Ditou seznámili s produkty
zdravé výživy. Po cvičení následovalo občerstvení a také zpívání a tancování s panem
Jelínkem.Počasí se vydařilo, sešli jsme se v hojném počtu a v odpoledních hodinách se vraceli
spokojeni domů.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Hance Novákové a Ditě Seiferové, panu Janu
Jelínkovi, panu Miroslavu Vodákovi a jeho kolektivu, společnosti PENAM a všem, kteří se
akce zúčastnili.
Letecký den pro handicapované - Open Skies for Handicapped 2014
V sobotu 21. června organizovala armáda ČR velkou akci pro hendikepované v Hradci
Králové a v Náměšti nad Oslavou. Naše skupinka vyrazila do Náměště. Bylo to super. Viděli
jsme výcvik vojenských psů a dravců, prohlédli si zbraně a prolezli, doslova prolezli,
vystavená letadla. Byl to neuvěřitelný zážitek. Vrcholem celé akce byl vyhlídkový let
patnáctimístným letadlem. Všichni jsme byli opravdu nadšeni. Letěli jsme nad Brno a přes
Ivančice a Dukovany zpět. Vidět bylo opravdu vše, počasí nám přálo. Na závěr jsme
poobědvali vojenský guláš od vojenského kuchaře a jeli domů. Akce byla opravdu moc
vydařená a těšíme se na další rok, protože ohmatat si letadla zevnitř a proletět se nad naší
vlastí se jen tak nezažije. Moc děkujeme.
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DĚKUJEME VŠEM TĚM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI A PODPOŘILI NAŠI
ČINNOST V ROCE 2014

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.
Mann+Hummel (CZ),s.r.o.
Gordic s.r.o.
Kraj Vysočina
Kids for Kids, o.s.
Nadační fond J&T
Envinet 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
ARGO, logistické centrum s.r.o.
Obec Dukovany
VZP ČR Třebíč, Jihlava
Řeznictví Stařeč
ČERMÁK Trading s.r.o.
Fotbalová škola Třebíč
CROCODILLE ČR, spol. s.r.o.
Tredos, s.r.o.
UchytilCZ, s.r.o.

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