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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 pěkném a teplém létu začíná druhá polovina roku 2016, 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 2016

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 : 6.10., 20.10., 3.11., 1.12., 15.12. 2016
12.1., 26.1., 9.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4. 2017
 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 2016,
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
ZÁŘÍ
Jalovec po šestnácté
Kdy :
17. 9. 2016 (sobota)
Sraz na kopci : cca v 10.30 hod.
S sebou :
buřtíky, pití a dobrou náladu
(vlakové spojení nefunguje)
Akce se bude konat v rámci Klubu radosti a bude podpořena v rámci pravidel
Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční, sportovní a
volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež i dospělé

ŘÍJEN
Tradiční turnaj v kuželkách
Kdy :
26. 10. 2016 (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.
Akce se bude konat v rámci Klubu radosti a bude podpořena v rámci pravidel
Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční, sportovní a
volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež i dospělé

PROSINEC
Mikulášská besídka
Kdy :

3. 12. 2016 (sobota)

Kde :
kulturní dům Hájek Třebíč
Čas :
14.00 hod.
Vstupné : 50,- Kč/os.
Pozvánka na akci bude včas zaslána.

Akce se bude konat v rámci Klubu radosti a bude podpořena v rámci pravidel
Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční, sportovní a
volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež i dospělé

Hvězdárna a Planetárium Brno + Vánoční trhy
Kdy :
prosinec
Informace budou včas zaslány !!!
Akce se bude konat v rámci Klubu radosti a bude podpořena v rámci pravidel
Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční, sportovní a
volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež i dospělé
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Nabídka rehabilitačního pobytu na rok 2017
Hotel VZ Bedřichov Špindlerův Mlýn
Kdy : 14. – 21. 5. 2017 (neděle - neděle)
Kde : Wellness Hotel Frymburk (http://www.hotelfrymburk.cz/)
Cena : 6.000,- Kč / os. (dotovaná osoba – předběžná cena)
6.500,- Kč/ os. (nedotovaná osoba – předběžná cena)
Hotel se nachází v samém turistickém centru Krkonoš, ve Špindlerově Mlýně.
Ubytování je na hlavní hotelové budově.
Cena zahrnuje :
- dopravu
- ubytování
- plnou penzi (snídaně, obědy a večeře budou podávány bufetovým způsobem,
obědy a večeře – výběr ze 2-3 jídel)
- 1x denně individuální vstup do Vodního ráje a wellness zóny na 120 min.
Ubytování bude zajištěno ve dvou a třílůžkových pokojích (sprcha, WC, TV,
chladnička)
Vodní ráj – krytý bazén 25m s vodními aktrakcemi (tobogán, divoká řeka,vlnobití,
brouzdaliště, vodní proudy, whirlpool
Wellness zóna – solná a parní sauna, 2x whirlpool, ledová tříšť, Kneippův chodník
Těšit se můžete na: rozcvičky, canisterapii, výlety do okolí (bezbariérové trasy
v Krkonoších), vědomostní a sportovní hry a soutěže, stezku odvahy, tvoření, výlety
a mnoho dalších.

Zálohu 3.000,- Kč/os. je nutné zaplatit do 27. 1. 2017
a přihlášku doručit do konce března 2017.
Zálohu je možné uhradit v hotovosti v kanceláři
nebo na účet č. 1520759349/0800

V případě nejasností volejte - Petra Skorocká – 777 868 803
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První polovina roku 2016 – shrnutí
Strom splněných přání
Ve čtvrtek 14. ledna jsme se sešli v Novém roce
v prostorách restaurace Za Rybníkem, abychom
předali děvčatům a chlapcům našeho spolku
překvapení v podobě vánočních dárků. Popáté 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. našeho pobočného spolku.
Děvčata a chlapci touto cestou všem moc a moc děkují. Velké poděkování patří týmu
z Hitrádia Vysočina, kteří se na Stromu splněných přání podíleli.
Oliver Twist – Stavovské divadlo – 28. 2. 2016
Letos po dvou letech jsme opět byli pozváni do
Prahy na balet. Bylo to opět ve Stavovském
divadle. Autobus nás dovezl až před Bílou labuť,
takže jsme měli k divadlu blízko. Měli jsme ještě
dost času, tak jsme si zašli na oběd do
galérie(název doplň). Potom jsme prošli ještě
Staroměstským náměstím, kde jsme víděli živé
stříbrné a zlaté sochy. V divadle jsme se usadili a
maminka nás vyfotila. Balet se jmenoval Oliver
Twist. Bylo to o chudém sirotku, který se nenechal
ponižovat. Tancoval jej asi desetiletý chlapec.
Tancoval krásně a na konci představení měl velký
a dlouhý potlesk. Moc se nám to líbilo. Na zpáteční
cestě jsme se ještě jednou zastavili na
Staroměstském náměstí a protože bylo právě 16
hod., tak jsme ještě viděli apoštoly, jak pochodují na orloji. I počasí nám přálo, takže se nám
výlet velice vydařil.
Jana Chalupová
Akce se konala v rámci Klubu radosti a byla podpořena v rámci pravidel Rady kraje Vysočina
pro poskytování dotací na celoroční, sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované
děti, mládež i dospělé

Jarní turnaj v kuželkách
Kdy : středa 23. 3. 2016
Kde : kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Slunečnice, Barevný svět, Medvědi, Úsměv
Rozhodčí : p. Jakoubek
Pořadí :
4.místo – Slunečnice, 3.místo – Barevný svět,
2.místo – Medvědi, 1.místo – Úsměv
Poděkování patří :
- TJ BOPO Třebíč
- panu Martinu Otrubovi
- Penam a.s.
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Akce se konala v rámci Klubu radosti a byla podpořena v rámci pravidel Rady kraje Vysočina
pro poskytování dotací na celoroční, sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované
děti, mládež i dospělé
Akce se konala v rámci Klubu radosti a byla podpořena v rámci pravidel Rady kraje Vysočina
pro poskytování dotací na celoroční, sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované
děti, mládež i dospělé

Reprezentační ples – Bez práce nejsou koláče – 16. 4. 2016

Fotbalový turnaj
Pobočný spolek Třebíč uspořádal s místní SK Fotbalovou školou Třebíč Fotbalový turnaj.
Sešli jsme se ve středu 11. 5. 2016 v 9.30 na
fotbalovém hřišti v Třebíči-Borovině, abychom se
utkali ve sportovních disciplínách a fotbale.
Nastoupili tři družstva – Medvědi, Úsměv a
Barevný svět. Slunečnice se bohužel letos
nezúčastnila.
Na
úvod
byly
připraveny
dovednostní
soutěže , po kterých následoval
dlouho očekávaný fotbalový turnaj. Zvítězili
Medvědi, druhý skončil Barevný svět a třetí
Úsměv. Nejlepším brankářem byl Pavel Janů
z Úsměvu, nejlepší fotbalistkou byla vyhlášena
Renatka Oračková z Barevného světa a
nejlepším fotbalistou byl Olda Grmela také
z Barevného světa. Soutěžící si odnesli domů
trička, poháry, medaile, diplomy a odměny. Počasí se letos vydařilo - akce dopadla skvěle
Sportu zdar, fotbalu zvlášť !!!
Poděkování patří : SK Fotbalové škole Třebíč – spolupořadatel a firmě ZON Třebíč – pitný
režim
Akce se konala v rámci Klubu radosti a byla podpořena v rámci pravidel Rady kraje Vysočina
pro poskytování dotací na celoroční, sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované
děti, mládež i dospělé
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Rehabilitační pobyt - Frymburk
Letošní rehabilitační pobyt jsme prožili v polovině května na břehu Lipenské přehrady v
městečku Frymburk. Byl to krásný Wellness hotel. Každý den jsme chodili do bazénu ve
kterém byl taky tobogán, vířivka a pára. Tobogán byl moc príma. Naučili jsme se na něm
jezdit úplně všichni. Mladí, staří i ti co nikdy nejezdili. Počasí nám celkem přálo. Každý den
jsme měli rozcvičku. V pondělí odpoledne jsme zdobili keramické květináče. Všem se nám
moc povedly. V úterý odpoledne jsme odjeli na stezku korunami stromů. . Na horu jsme
vyjeli lanovkou a potom jsme šli na stezku. Ta byla napřed pozvolná potom se začala
stáčet až do věže. Postupně stoupala do výšky 40 m. To už bylo nad korunami stromů. Po
večeři jsme ještě stihli stezku odvahy. Ve středu odpoledne jsme jeli do Českého Krumlova.
Prohlédli jsme si zámek a městečko. Bylo krásné počasí. Ve čtvrtek před obědem jsme šli na
lesní hru s tajenkou. Za odměnu jsme dostali ledňáčka. Ve 3 hod. jsme šli do přístavu. Přijela
pro nás loď Vltava. Po večeři jsme ještě stihli diskotéku. V pátek před obědem jsme
závodili na koloběžkách. Odpoledne jsme měli volný program. Večer bylo vyhodnocení
pobytu. Všichni jsme dostali diplom a několik drobných dárků. Děti dostali větrník a rodiče
sklenku vína. Pobyt se nám vydařil a už se těšíme na další.
Chalupová Jana

„ Rehabilitační pobyt – Nejen Stezkou korunami stromů “ byl podpořen :
- v rámci nadačního příspěvku Nadace ČEZ – Podpora regionů
- v rámci nadačního příspěvku Nadace České spořitelny

Boganův pohár 2016 – Vylodění v Normadii – 27. – 29. 5. 2016
Opět jsme dostali od kamarádů z Poděbrad pozvání na
víkendovou akci. Ani chvíli jsme neváhali a pozvání
přijali. V pátek 27. 5. v odpoledních hodinách jsme
naskákali do auta a vyrazili směr Chotěšice u Poděbrad.
Bojová jednotka ve složení – Denča Marténková, Léňa
Chládková, Robin Vala, Pavlík Janů, Míša Frantík,
Martin Trnka a Táňa s Petrou v pořádku dorazila ve
večerních hodinách na základnu v areálu praktické školy
v Chotěšicích. Zde nás přivítali a pozvali na vojenský
guláš kamarádi z Poděbrad, Chotěšic a Kolína. Poté
následoval nástup, kde za zvuku národní hymny byla
vztyčena vlajka a byl zahájen 9. ročník Boganova poháru
pro lidi se zdravotním postižením. Celou akci jsme zvládli
a nepřátele porazili. Byli jsme vyhlášení jako druhá nejlepší bojová jednotka a domů jsme si
odvezli pohár.
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Den dětí – Zdraví a Nordic Walking
V pátek 3 .června jsme se sešli v autokempu TřebíčPoušov, kde jsme pro všechny pozvané připravili
Mezinárodní den dětí, letos na téma „Zdraví a Nordic
Walking“. Po zahájení jsme mezi s sebou přivítali paní
Kotrčovou z VZP Jihlava, která si pro nás připravila
stánek, kde si každý mohl nechat změřit krevní tlak a
změřit procento tělesného tuku. Paní Kotrčová také
poskytovala mnoho cenných informací, týkající se
zdraví. Dalším hostem, který se akce zúčastnil byla
paní Jana Matoušková s kolegyněmi z Nordic Walking
Centrum Morava. Hlavním cílem této společnosti je
propagace Nordic Walking jako zdravotní pohybové
aktivity, do které jsme byli všichni zasvěceni a mohli si
tuto činnost vyzkoušet na vlastní kůži. Někteří měli vlastní teleskopické hole, ostatní si je
mohli zapůjčit. Než jsme vyrazili do terénu, byli jsme seznámeni s technikou chůze a jak
správně hole použít a pak hurá na procházku Poušovem kolem řeky Jihlavy. Po procházce
jsme se občerstvili (žmolenkový rohlík, klobásky s pečivem a točená limonáda), společně si
zatancovali a někteří i zazpívali s panem Jelínkem, který se postaral o hudební produkci.
Počasí i akce se vydařila.
Děkujeme : VZP Jihlava, Nordic Walking Centrum Morava, Penam a.s., Autokemp Třebíč
Akce se konala v rámci Klubu radosti a byla podpořena v rámci pravidel Rady kraje Vysočina
pro poskytování dotací na celoroční, sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované
děti, mládež i dospělé

Caorle – Itálie 4. – 13. 8. 2016 (ozdravný pobyt)
Ve čtvrtek 4.srpna o půl desáté večer pro nás přijel krásný autobus Neoplán a naše malá
skupinka se vydala k moři do Itálie. Asi 2km od Caorle jsme již byli před 20-ti lety poprvé na
našem společném zájezdu k moři s pí. Kotačkovou. Zatímco tenkrát nás byly dva autobusy,
dnes nás jede jenom pár. Je to škoda, moře je tu krásné, pohodlí na pláži i ubytování nemělo
chybu. Večer jsme vždy chodili po procházkách, dali jsme si zmrzlinu. Jednou jsme u kostela
viděli krásné představení klaunů, jeden večer jsme dokonce byli na diskotéce. Město bylo
plné obchodů, bylo se na co dívat. V moři jsme se houpali na vlnách. Počasí nám celkem
přálo a tak se nám zájezd vydařil. Těšíme se, že příště nás bude více.
Jana Chalupová - účastnice zájezdu

8/9

DĚKUJEME VŠEM TĚM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI A PODPOŘILI NAŠI
ČINNOST V ROCE 2016

Altreva spol. s.r.o. Třebíč
Nadace ČEZ
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Nadace České spořitelny
Kraj Vysočina
MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.
Sberbank CZ, a.s.
Gordic spol. s.r.o.
OK Mont-STM, spol. s.r.o.
Jana Janíková, Hrušovany nad Jevišovkou
PENAM a.s.
VZP ČR
ESKO-T s.r.o.
Obec Dukovany
HitrádioVysočina
Podlahářství Kojetice na Moravě
Lékárna Vltavínská Třebíč
Kuželna TJ BOPO Třebíč
Autocamp Wilsonka
Městys Okříšky
Řeznictví Stařeč
ZON Třebíč s.r.o.
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 Marhan
Pan Procházka
Pan Venhoda
Členové Pobočného spolku Třebíč
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674 01 Třebíč
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