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Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
Pobočný spolek Třebíč, Okružní 962, 67401 Třebíč
IČ: 474 38 410
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení přátelé,
po opravdu teplém létu začíná druhá polovina roku 2015, ve které nás ještě čeká
spousta zajímavých akcí, při kterých se budeme těšit na opětovné setkání s vámi.
Za pobočný spolek Třebíč, SPMP ČR, z. s.
Petra Skorocká a Marie Kotačková

Druhá polovina roku právě začíná !!!
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NABÍDKA

PROGRAMU NA DRUHÉ
ROKU 2015

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 : 1.10., 15.10., 12.11., 26.11., 10.12. 2015
14.1., 28.1., 25.2., 10.3., 7.4., 21.4. 2016
 Těší se na Vás studentky a studenti, paní Kršková a Valentová, Petra a Marie 

Klub radosti je podpořen v rámci Grantového systému Zdravé město Třebíč 2015,
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
Jalovec po patnácté
Kdy :
Odjezd :
Sraz na kopci :
S sebou :

26. 9. 2015 (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 :
11. 11. 2015 (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.

Umění pomáhá – charitativní akce (prodejní výstava uměleckých předmětů)
Kdy :
28. 11. 2015 (sobota)
Kde :
prostory Muzea Vysočiny Třebíč / Zámek
Čas :
16.00 – 17.00 hod.
Program :
- zahájení – Vlasta Korec
- hudební vystoupení – Renata Drösslerová
- prodejní výstava uměleckých předmětů
Pozvánky na akci budou zaslány včas.

PROSINEC
Mikulášská besídka
Kdy :

5.12. 2014 (sobota)

Pozvánky budou včas zaslány !!!

Divadlo Radost (Brno)
Kdy :
prosinec
Informace a pozvánky budou včas zaslány !!!
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Nabídka rehabilitačního pobytu na rok 2016 – Frymburk u Lipna
Kdy : 14. – 21. 5. 2016 (sobota - sobota)
Kde : Wellness Hotel Frymburk (http://www.hotelfrymburk.cz/)
Cena : 6.500,- Kč / os.
Wellness hotel Frymburk leží v bezprostřední blízkosti malebného městečka
Frymburk, které vybíhá jako poloostrov do vod Lipenského jezera
Cena zahrnuje :
- dopravu, ubytování, plnou penzi (snídaně, obědy a večeře)
- 2 hod. denně vstup do aquaparku (krytý bazén, whirpool,
pára,tobogán,divoká řeka)
- společenskou místnost

Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích (sociální
zařízení, chladnička, TV, WiFi). Možnost dokoupení si různých masáží. Výlety
do okolí (Lipno, Vyšší Brod, Český Krumlov, Rožmberk nad Vltavou, atd).
Jízda parníkem, procházky podél lipenské přehrady, hippoterpie, bowling,
hudební večer a mnoho dalšího.

☺Zájemci o tento pobyt vyplní přiloženou přihlášku a zašlou
do 25. 9. 2015 na adresu SPMP Třebíč nebo se nahlásí
telefonicky u p. Skorocké nebo u p. Kotačkové☺
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První polovina roku 2015 – shrnutí
Stavovské divadlo – 12. ledna 2015 Praha

Strom splněných přání
Ve čtvrtek 8. ledna jsme se opět sešli v Novém
roce v prostorách restaurace Fórum, abychom
předali děvčatům a chlapcům naší organizace
překvapení v podobě vánočních dárků. Počtvrté
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.
Velké poděkování patří týmu z Hitrádia
Vysočina, kteří se na Stromu splněných přání
podíleli.

Jarní turnaj v kuželkách
Kdy : středa 25. 3. 2015
Kde : kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Slunečnice, Barevný svět, Medvědi, Úsměv
Rozhodčí : Petr Krutiš
Pořadí : 4.místo – Barevný svět, 3.místo –
Slunečnice, 2.místo – Úsměv, 1.místo – Medvědi
Nejlepší hráčka – Sylva Brátková
Nejlepší hráč – Jan Vala
Občerstvení : Penam a.s.
Poděkování patří :
- TJ BOPO Třebíč
- Petru Krutišovi a kol.
- panu Martinu Otrubovi
- Penam a.s.
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„Klapka, prosím !“
Ano, přátelé, právě jste si přečetli téma letošního reprezentačního plesu našeho sdružení ve
spolupráci s firmou ALTREVA, spol. s r.o. Třebíč. Ples se konal ve velkém sále budovy
Fórum na Masarykově náměstí v Třebíči dne 11. 4. 2015. Ačkoliv byl začátek plesu od 17
hodin, již od půl čtvrté se trousili první hosté. Všechna místa v sále byla, ostatně jako
vždycky v minulosti, plně obsazena. Zahájení plesu se ujal pan Milan Řezníček z Hitrádia
Vysočina společně s Marií Kotačkovou a Petrou Skorockou. K tanci i poslechu hrála hudba
DUO LOS VALOS. Dva pánové zabrali technikou celé jeviště a zahráli opravdu všechno –
od dechovky po moderní rytmy. Výzdobu sálu provedli opět všichni pod vedením Jany
Kachlířové, a téma plesu doplnili vkusnou výzdobou – jednoduše, ale velmi poutavě.
Návštěvou nás poctila řada VIP hostů: zástupci Města Třebíč – pan starosta Pavel Janata, pan
místostarosta Vladimír Malý a paní radní Marie Černá, dále pak paní Jana Fialová, radní
kraje Vysočina, pan Miroslav Dočkal,ředitel VOŠ a SŠVZZ Třebíč a mnoho dalších.
Programu „Třebíč hledá hvězdy“ se zúčastnili členové třebíčských stacionářů a Slunečnice
Myslibořice, na závěr i tentokrát přispěl svojí troškou do mlýna zábavy tříčlenný sbor
MaLiTa (Marie, Lída, Táňa) s minipohádkou Jak se žije u nás. Za hvězdy byli všichni.
Taneční skupina Motus s panem Vladimírem Marhanem nás upoutali excelentním tancem
Evolution of Dance - Kuchařská show. Krásné oblečení, úryvky známé hudby a perfektně
nastudovaný program – ani jsme nedýchali při Vláďově roznožce a závěrečné dlouhé
zvedače!Ani tentokrát neodmítli svoji přítomnost paní Heidy Janků s panem Ivo Pavlíkem.
Heidy se všem svěřila, že na tento ples přijela velmi ráda, neboť je už na závěr sezóny a to je
již začátek jara. Svůj program sestavila letně a dovolenkově – zazpívali a zatančili si s ní
všichni přítomní. Po vystoupení se sešla se zájemci v předsálí, popovidala si s nimi a rozdala
přivezené fotky s podpisy.Další body programu: nechyběla bohatá tombola a k jídlu výborný
řízek z kuchyně pana Vodáka. S roznáškou večeře, tombolou a šatnou vypomáhali studenti
VOŠ a SŠVZZ Třebíč. Celý večer byl opravdu pro všechny. Hosté ve věku 1 až 80 a více let
se bavili, jedli, pili, tancovali, dobrou vůli spolu měli. Kdo už nemohl, šel domů, a kdo ještě
odejít nechtěl, zůstal při příjemné hudbě až do konce.No řekněte, co lepšího nás může potkat,
než se občas sejít a v příjemné náladě a „spolu pobejt“.Děkujeme všem těm, kteří si i letos
v organizaci plesu namočili své prstíky. Dali jste nám kus svého času, svých nápadů, svých
financí i svého srdíčka. Těšíme se na příští společné setkání!
Všechny zdraví a příjemné dny přeje Lída
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VI. turnaj v kuželkách – SPMP Brno
V sobotu 18. 4. 2015 jsme jako každý rok na
pozvání kamarádů z Brna vyrazili na turnaj
v kuželkách, který se konal v kuželně Sokola
Husovice. Šestičlenné družstvo složené z hráčů –
Sylva Brátková, Lenka Cahová, Broněk Krčál,
Martin Trnka, Pavel Mareš a Pavel Janů
prezentovali třebíčskou organizaci. Družstvo
doprovázeli Petra a Marie. Akce odstartovala v 9.00
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 krásném, čestném osmém místě.
Všichni dostali medaile, nějakou tu sladkost a
občerstvení po celou dobu turnaje. Děkujeme brněnské organizaci za pozvání .

Sportovní zážitek
V květnu začal v České republice dlouho očekávaný
svátek všech hokejových fandů – MS v ledním
hokeji. Naše sdružení dostalo nečekaný dárek a
někteří z nás mohli jet do Prahy na jeden ze zápasů.
Všichni jsme se těšili, že zažijeme tu pravou
atmosféru hokejového utkání těch nejlepších
hokejistů, kteří usilují o co nejlepší výsledky.
Atmosféra byla skvělá, i když to byl zápas Francie Švýcarsko. Fanoušci obou států soutěžili o to, kdo
bude hlasitěji fandit, hráči hráli ze všech sil, sem tam
jsme viděli i rvačku. To proto, že jsme měli výborná
místa hned u mantinelu vedle trestné lavice.Škoda
jen, že nepadalo víc gólů, utkání skončilo 1 – 1.
Domů jsme se vraceli plni dojmů, protože takovou
příležitost už dlouho mít nebudeme.

Hamplovi

Týdenní rehabilitační pobyt v Krkonoších
Náš pobyt ve Špindlerově mlýně.
Tak jako každý rok, jsme se všichni sjeli na ozdravném pobytu. Letos to byl hotel Bedřichov.
Počasí nám přálo, tak jsme si užívali procházek a výletů. Někteří z nás jeli poprvé lanovkou.
Nevěřili jsme, ale dokázali jsme to všichni. Také jsme se vez li vláčkem po celém
Špindlerově mlýně. Viděli jsme velké sjezdovky, na kterých byly ještě zbytky sněhu. Také
jsme byli na výletě ve sklárně Harrachov a v ZOO ve Dvoře Králové. V ZOO jsme jeli také
vláčkem a viděli jsme mnoho zvířat. Každý den ráno jsme chodili na rozcvičku, ve volných
chvílích jsme chodili plavat. Dobře nám tam vařili, doufám že jsme nepřibrali. Také jsme
měli lesní hru, bylo to moc zábavné. Jeden večer jsme nechali maminky doma a šli jsme
potmě hledat poklad. Nakonec jsme dostali diplomy a medaile.
Týden nám rychle utekl a jsme zase doma. Kampak asi vyrazíme příště ?
Jana Chalupová
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Rehabilitační pobyt – „Krakonošovo království “ byl podpořen:
Nadací ČEZ – grantové řízení Podpora regionů
Nadací České spořitelny
Společností MANN+HUMMEL(CZ)

Obcí Dukovany

Fotbalový turnaj
SPMP Třebíč uskutečnilo ve spolupráci s místní SK
Fotbalovou školou fotbalový turnaj. Sešli jsme se
ve středu 27. 5. 2015 v dopoledních hodinách na
fotbalovém hřišti v Třebíči-Borovině, abychom se
utkali ve sportovních disciplínách a fotbale.
Nastoupili čtyři družstva – Medvědi, Úsměv,
Barevný světa a Slunečnice. Na úvod byly
připraveny dovednostní
soutěže , po kterých
následoval dlouho očekávaný fotbalový turnaj.
Zvítězili Medvědi, druhý skončil Barevný svět, třetí
Úsměv a na čtvrtém místě skončila Slunečnice.
Nejlepším brankářem byl Honza Malý z Barevného
světa, nejlepší fotbalistkou byla vyhlášena Lucka
Doležalová z Úsměvu a nejlepším fotbalistou byl
Martin Trnka z Medvědů. Soutěžící si odnesli domů trička, poháry, medaile, diplomy a
odměny. I když nám počasí moc nepřálo, akce dopadla na výbornou.
Poděkování patří :
SK Fotbalové škole Třebíč – spolupořadatel, Penam a.s. – občerstvení
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Boganův pohár 2015 – 29. 5. – 31. 5. – „Stalker“ (Stopař)

Den dětí – Tělo jako náš nejlepší přítel
V pátek 5.června 2015 jsme připravili od 9.30 hod. pro kamarády z třebíčských stacionářů a
pro kamarády z Myslibořic Den dětí – Tělo jako náš nejlepší přítel , který se konal v
autokempu Třebíč-Poušov. Po zahájení jsme mezi sebou přivítali paní Hanku Novákovou ze
Střediska pohybu a zdraví, které nás nejprve teoreticky seznámili s činností střediska a potom
jsme se odebrali na hřiště, 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 seznámila s produkty zdravé
výživy. Během dopoledne si mohli někteří z přítomných zkusit uplést Šambala náramek.
K tanci a poslechu nám zahrál opět pan Jelínek. Počasí se vydařilo, sešli jsme se v hojném
počtu a prostě si to užili.Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Hance Novákové, panu
Janu Jelínkovi, panu Miroslavu Vodákovi a jeho kolektivu, společnosti PENAM a všem, kteří
se akce zúčastnili.

Akce byla podpořena :
Městem Třebíč
Zdravé město – Volnočasové aktivity“

VZP ČR
Partnerství, propagace a zvýšení
pozitivního vnímání VZP ČR veřejnosti
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Mali Lošinj - Chorvatsko 31.7.- 9.8. 2015 (ozdravný pobyt)
Paní Skorocká se rozhodla, že vezme několik klientů k moři bez maminek. Cestu jsme
absolovali bez problému.Ubytovaní jsme byli ve skromných apartmánech. Já jsem bydlela s
Lenkou, Miluškou a Hankou. Koupat jsme se chodili na pláž kamenitou, nebo písečnou.
Když to bylo daleko, tak nás pan domácí odvezl autem.
Moře bylo teplé, hodně jsme se vyplavali a vyčvachtali. Jídlo bylo jednotné, ale bylo ho dost,
nedostatek jsme neměli. Také jsme byli večer na vycházce. Naše vedoucí se o nás staraly, nic
námnechybělo. Když jsme přijeli domů, maminky měly radost, že jsme všichni v pořádku.
Myslím si že příště by nás mohlo jet více.
Jana Chalupová
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DĚKUJEME VŠEM TĚM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI A PODPOŘILI NAŠI
ČINNOST V ROCE 2015

Altreva spol. s.r.o. Třebíč
Nadace ČEZ
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Nadace České spořitelny
Kraj Vysočina
MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.
PENAM a.s.
VZP ČR
SEKO-T s.r.o.
Obec Dukovany
HitrádioVysočina
Podlahářství Kojetice na Moravě
Lékárna Vltavínská Třebíč
Kuželna TJ BOPO Třebíč
Autocamp Wilsonka
Městys Okříšky
Řeznictví Stařeč
Martin Otruba
Fotbalová škola Třebíč
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
Pan Krutiš a kol.
Pan Marhan
Pan Procházka
Pan Venhoda
Členové Pobočného spolku Třebíč

Vydalo:
SPMP ČR pobočný spolek Třebíč
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674 01 Třebíč
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