ZPRAVODAJ
Společnost pro podporu lidí s mentálním pos žením v České republice, z.s.
Pobočný spolek Třebíč, Okružní 962, 674 01 Třebíč, IČ: 474 38 410

1/2016

Vážení přátelé,
zdravíme Vás v novém roce a přejeme Vám hodně zdraví, štěs a pohody. Opět nás
čeká spousta zajímavých akcí, při kterých se budeme těšit na setkání s vámi.
Za pobočný spolek Třebíč, SPMP ČR, z. s.
Petra Skorocká a Marie Kotačková

„S úsměvem jde všechno líp“
– pojďme si užít první polovinu roku 2016
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NABÍDKA PROGRAMU
NA PRVNÍ POLOLETÍ
ROKU 2016
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: 14.1., 28.1., 25.2., 10.3., 7.4., 21.4. 2016
:) Těší se na Vás studentky a studen , paní Valentová a Kršková, Petra a Marie:)

Odborné sociální poradenství
Poradenství probíhá telefonicky nebo e-mailem.
Kontakt:

Mgr. Lenka Herbrichová – speciální pedagog

Telefon:

734 820 614

E-mail:

herbrichova@spmp-trebic.cz nebo
poradna@spmp-trebic.cz

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

Číslo účtu:

1520759349/0800
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PROGRAM

ÚNOR
Oliver Twist – balet ND
Kdy:
Kde:
Odjezd:
Návrat:
Cena:

28. 2. 2016 (neděle)
Stavovské divadlo Praha
9.30 hod. (autobusové nádraží, směr Jihlava)
mezi 18-19 hod.
250,- (příspěvek na dopravu)

BŘEZEN
Jarní turnaj v kuželkách
Kdy:
23. 3. 2016 (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
„Bez práce nejsou koláče“
reprezentační ples ve spolupráci s firmou Altreva
Kdy:
16. 4. 2016 (sobota)
Kde:
velký sál budovy Fórum Třebíč
Čas:
17.00 hod.
Vstupné:
150,- Kč, večeře: 100,- Kč
Předběžný program:
Vystoupení třebíčských stacionářů
Motus – taneční vystoupení
Heidi Janků – hudební vystoupení
Milan Řezníček – moderátor
Duo Los Valos – hudební skupina
Tombola
Předprodej vstupenek od 16.3.2016 v kanceláři SPMP Třebíč, tel. 777 868803, 605 741016

Členská schůze SPMP ČR, z.s. Pobočný spolek Třebíč
Kdy:
28. 4. 2016 (čtvrtek)
Kde:
Městský úřad Třebíč, Karlovo nám. 104/55, místnost č.211
Čas:
14.00 – 15.30 hod.
Pozvánky s programem budou včas zaslány
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KVĚTEN
Turnaj ve fotbale
Kdy:
11. 5. 2016 (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

Týdenní rehabilitační pobyt ve Frymburku u Lipna
Kdy:
14. – 21.5.2016 (so – so)
Kde:
Wellness Hotel Frymburk
Cena:
6.500,- Kč /os.
Hotel leží v bezprostřední blízkos malebného městečka Frymburk, které vybíhá jako poloostrov do vod
Lipenského jezera.

Boganův pohár
„Den D – vylodění v Normandii“
Kdy:
27. – 29.5.2016
Kde:
Chotěšice u Poděbrad
Podrobné informace budou sděleny včas.

ČERVEN
Den dě
Kdy:
3. 6. 2016 (pátek)
Program a místo bude včas upřesněno.

Letecký den pro handicapované – Open Skies for Handicapped 2016
- informace budou včas sděleny

SRPEN
Ozdravný pobyt v Itálii
Kdy:
Kde:
Cena:

4. – 13.8.2016 (8 dní/7nocí)
Caorle (Benátsko), hotel Teresa
8.300,-/os. (doprava,ubytování, polopenze)

ZÁŘÍ – PROSINEC
- nabídka akcí na druhé polole - Zpravodaj 2/2016
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Pořadí:
4. místo – Slunčenice, 3.místo – Úsměv,
2. místo – Barevný svět, 1. místo – Medvědi
Nejlepší hráčka – Míša Syrová (Medvědi)
Nejlepší hráč – Luděk Špaček (Medvědi)
Občerstvení: Penam a.s.
Poděkování patří:
TJ BOPO Třebíč
Petru Kru šovi a kol.
panu Mar nu Otrubovi
Penam a.s.

Druhá polovina roku 2015 –
shrnu
Jalovec po patnácté
Na Jalovec jsme vyrazili letos dříve, a to
v sobotu 26.9. Někteří jeli vlakem, někteří
jeli autem, ale všichni společně jsme se sešli u ohniště na Jalovci. Rozdělali jsme oheň
a opekli si buř ky, chleba, rohlíky, prostě,
kdo co měl. Počasí se opravdu vydařilo a
sluníčko nám sví lo a hřálo nás po celou
dobu. Ještě než jsme se rozešli, zašli jsme
do restaurace , kde jsme si před cestou objednali ka čko, poháry, hranolky a plno jiných dobrot.
Výšlap dopadl na výbornou, bylo to pěkné zpestření sobotního dne.

Umění pomáhá
V sobotu 28. 11. 2015 se konala charita vní akce - „Umění pomáhá“, která se
uskutečnila od 16. hodin v prostorách Muzea Vysočiny Třebíč / Zámek. Akce – „Umění pomáhá“ byla prodejní výstava uměleckých děl, které věnovali umělci z celé České
republiky a výstava obrázků lidí s handicapem. Vernisáž zahájila zpěvačka Renata Drössler a celou akci moderoval Vlasta
Korec. Výtěžek z této akce bude využit na
doprovodné a asistenční služby (doprovod

Podzimní turnaj v kuželkách
Kdy:
Kde:
Týmy:
Rozhodčí:

středa 4. 11. 2015
kuželna – TJ BOPO Třebíč
Slunečnice, Barevný svět,
Medvědi, Úsměv
Petr Kru š
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kteří byli po celý rok hodní a nezlobili dostali od Mikuláše balíček plný dobrot. Mikulášská besídka se vydařila, tak jako každý
rok a všichni odcházeli spokojeni domů.
Touto cestou děkujeme: VOŠ a SŠVZZ
Třebíč Dominiku Křížovi, který besídku moderoval panu Cardovi (hudební ozvučení)
OK Mont – STM spol. s r. o. Penam a. s. Paní
Janě Janíkové z Hrušovan pod Jevišovkou

a asistenty pro naše handicapované klienty
při pobytech a ak vitách, které nabízíme a
připravujeme a také na další činnos , který
náš spolek zajišťuje.
Nad touto akcí převzala záš tu radní
kraje Vysočina paní RNDr. Marie Kružíková.
Katalog je možné si vyzvednout v kanceláři na Okružní ul. v Borovině a zbývající
umělecká díla zakoupit.

Vánoční Brno - výlet do divadla
V sobotu 5. prosince 2015 proběhla tra- Radost + vánoční trhy (brněnské
diční Mikulášská besídka, v prostorách Klu- výstaviště)

Mikulášská besídka

bu Hájek v Třebíči. Na přípravě a průběhu
akce se podíleli studen z VOŠ a SŠVZZ Třebíč, kteří si připravili bohatý a pestrý program pro naše děvčata a chlapce. Tančilo
se, zpívalo se, hráli jsme různé hry a soutěže. Všichni (a to byli samozřejmě všichni),

Tentokrát jsme se rozjeli do Brna ve
čtvrtek 10. 12. 2015. V plánu byla návštěva
divadla Radost, oběd a pak prohlídka a nákupy na předvánočních trzích na výstaviš .
Divadelní představení Mach a Šebestová
(komedie s utrženým sluchátkem) začínalo
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v 10.30 hod. Hlediště pro zhruba 250 diváků bylo zcela zaplněno. Jednalo se o jevištní
podobu známé knížky – příběhů Macha a
Šebestové, žáků 3. B. Nechyběli ani spolužáci Kropáček, Pažout a Horáček, paní Kadrnožková, pes Jonatán, paní učitelka – a
mnozí další. A také jsme viděli, jak to bylo
s kouzelným utrženým sluchátkem, jak
bojovali Mach, Šebestová a Jonatán s Kropáčkovou angínou a také jsme byli svědky
přepadení piráty na dobrodružném výletě.
Byla to hra plná zpěvu, v pných žer ků, ši-

kovných živých herců s úžasnými kostýmy.
Po více než hodinovém představení jsme
nasedli do autobusu, který nás převezl na
brněnské výstaviště. Zde jsme navš vili restauraci paní Rychlíkové, která nám připravila dobrý a chutný oběd (krémovou zeleninovou polévku a pečené kuřecí stehno
s rýží a limonádu). Rozchod jsme měli dvě
hodiny. Kdo chtěl a měl na to, určitě koupil
nějaký dárek na vánoce nebo malou radost
pro sebe. Vypili jsme ka čko, medovinu
nebo limču a byl čas k návratu.
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Děkujeme všem těm, kteří nám pomohli a podpořili naši činnost v roce 2015.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ:
Altreva spol. s r. o. Třebíč
Handicap centrum srdce, o.p.s.
Nadace ČEZ SPMP Praha, SPMP Brno
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Nadace České spořitelny
Kraj Vysočina
MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.
Sberbank CZ, a.s.
PENAM a.s.
VZP ČR
OK Mont – STM, spol.s.r.o.
Obec Dukovany
Jana Janíková, Hrušovany nad Jevišovkou
HitrádioVysočina
Podlahářství Koje ce na Moravě VOŠ,
SŠVZZ Třebíč
Manželé Kotačkovi

Paní Tesařová
Paní Kotlanová
Paní Kršková
Paní Valentová
Pan Kru š a kol.
Pan Marhan
Pan Procházka
Pan Venhoda
Členové Pobočného spolku Třebíč
Kuželna TJ BOPO Třebíč
Autocamp Wilsonka
Městys Okříšky
Řeznictví Stařeč
Mar n Otruba
Fotbalová škola Třebíč
Uchy l CZ, s.r.o.
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