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

2/2017

Vážení přátelé,
po opravdu teplém létu začíná druhá polovina roku
2017, ve které nás ještě čeká spousta zajímavých akcí, při
kterých se budeme těšit na opětovné setkání s vámi.
Za pobočný spolek Třebíč
Petra Skorocká a Marie Kotačková

Poslední květ na záhonku
poslední zvuk ptačích zvonků
poslední den u rybníčka
poslední kuk do sluníčka
které už je za horami
to se loučí léto
s námi.
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NABÍDKA PROGRAMU NA DRUHÉ POLOLETÍ
ROKU 2017
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:
5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12. 2017
11.1., 25.1., 8. 2., 22. 2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4. 2018
:) Těší se na Vás studentky a studen , paní Kršková a Slámová, Petra a Marie:)

Klub rados je podpořen v rámci:
Grantového systému Zdravé město Třebíč, Grantový program: „Zdravé město –
Rodina a zdraví“.
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a
volnočasové ak vity pro handicapované dě , mládež i dospělé.

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:
Petra Skorocká:
Kancelář:
Web:
E-mail:
Číslo účtu:

605 741 016
777 868 803
568 420 814
www.spmp-trebic.cz
spmp.cr.trebic@centrum.cz
1520759349/0800
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PROGRAM
ZÁŘÍ
Jalovec po sedmnácté (akce se bude konat v rámci Klubu rados
Kdy:
Sraz na kopci:
S sebou:
Vlakové spojení:

)

23. 9. 2016 (sobota)
cca v 10.30 hod.
buř ky, pi a dobrou náladu
odjezd z Třebíče – 9.25 hod
odjezd z Ćíchova – 13.59 hod.

ŘÍJEN
Tradiční turnaj v kuželkách (akce se bude konat v rámci Klubu rados
Kdy:
Kde:
Čas:
Týmy:
S sebou:

25. 10. 2017 (středa)
kuželna TJ Bopo Borovina
9.30 – 12.00 hod.
Medvědi, Úsměv, Slunečnice, Barevný svět
sportovní obuv a oblečení

Zajištěno malé občerstvení.

PROSINEC
Mikulášská besídka (akce se bude konat v rámci Klubu rados
Kdy:
Kde:
Čas:
Vstupné:

2. 12. 2016 (sobota)
kulturní dům Hájek Třebíč
14.00 hod.
50,- Kč/os.

Pozvánka na akci bude včas zaslána.

Divadlo Radost Brno + Vánoční trhy
(akce se bude konat v rámci Klubu rados )
Kdy:

prosinec

Informace budou včas zaslány!
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Nabídka rehabilitačního pobytu na rok 2018
Kdy: 13. – 20. 5. 2018 (neděle - neděle)
Kde: Hotel Krakonoš, Mariánské Lázně, www.hotelkrakonos.eu/cs
Cena: 6.600,- Kč /os. (o placení zálohy dám včas vědět)

Popis hotelu:
Hotel se nachází v přírodním prostředí nad Mariánskými Lázněmi, asi 2 km od centra města, nedaleko, kabinkové lanovky, jízdárny, dančí obory,
rozhledny Hamelika a známého parku miniatur
Boheminium. Součás areálu hotelu je „pohádkový sochařský ráj“, kde jsou vytesány sochy s pohádkovými mo vy a vytvořen betlém, vč. posezení (lavičky). Od hotelu vede několik turis ckých a
cyklis ckých tras, cca 80m od hotelu se nachází
zastávka MHD a kabinková lanovka, před hotelem se nachází venkovní terasa a park s lavičkami.
V hotelu je prostorná restaurace, konferenční sál, společenský sál, recepce s barem, úschovna
kol. Pro hotelové hosty jsou připraveny bonusy ( na léčebné procedury, vstup do Parku Boheminium a mnoho dalších). V budově hotelu se nachází výtah, který umožňuje spolu s dispozičním
uspořádáním chodeb takřka neomezený bezbariérový přístup.
Hotel jsme s p. Kotačkovou navš vili, abychom se přesvědčily, že je vše jak má být. A opravdu
bylo. Moc se nám hotel i okolí líbilo a vedení hotelu , vč. personálu bylo velmi příjemné.
Ubytování:
dvoulůžkové, třílůžkové pokoje, dva bezbariérové pokoje, pět apartmánů
sociální zařízení (WC, sprcha)
TV/SAT, připojení k internetu (WIFI)
telefon, chladnička, vysoušeč vlasů
ručníky, osušky (za poplatek je možné si půjčit župan)
Wellness:
hotelový vnitřní bazén (6x11,5m) s pro proudem
relaxační místnost
infrasauna + kompletní škála léčebných procedur + solná jeskyně (za poplatek,
ceník viz webové stránky)
Cena zahrnuje:
dopravu
ubytování
plnou penzi (bufetová snídaně, 2 chodový oběd, 3 chodová večeře – obojí bez nápojů)
volný vstup do hotelového bazénu
Program: rozcvičky, canisterapie, výlety do okolí, vědomostní a sportovní hry a soutěže, stezka
odvahy, tvořivá činnost, taneční večer a mnoho dalších (výlety budou upřesněny).
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Druhá polovina roku 2017
– shrnu
Strom splněných přání
Ve čtvrtek 5. ledna jsme se sešli v
Novém roce v prostorách restaurace Za
Rybníkem, abychom předali děvčatům a
chlapcům našeho spolku překvapení v podobě vánočních dárků. Po šesté 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 náměsv 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.

Poděkování patří:
TJ BOPO Třebíč
panu Mar nu Otrubovi
Penam a.s.
Akce se konala v rámci Klubu rados

Reprezentační ples
„Švihák lázeňský – 22. 4. 2017“

Děvčata a chlapci touto cestou všem
moc a moc děkují. Velké poděkování patří
týmu z Hitrádia Vysočina, kteří se na Stromu splněných přání podíleli.

Jarní turnaj v kuželkách
Kdy: středa 22. 3. 2017
Kde: kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Slunečnice, Barevný svět, Medvědi,
Úsměv
Rozhodčí: p. Jirka Fran k
Pořadí:
4.místo – Barevný svět, 3.místo – Slunečnice, 2.místo – Medvědi, 1.místo – Úsměv
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Špindlerův Mlýn - 14.5. 21.5. 2017 – „Krakonošovy
Krkonoše“
Přijeli jsme do Špindlerova Mlýna v neděliv
poledne. Ten nás uvítal prudkým deštěm.
Ještě odpoledne pršelo. Od pondělka bylo
počasí jako vymalované. Hned v pondělí
jsme si udělali výlet vláčkem po Špindlu.
Každý den jsme samozřejmě chodili na
rozcvičku, do bazénu a do vířivky . V úterý jsme byli v Dětenicích na zámku a pivovaru. Tam nás provedla čarodějnice Žizelda.. Ta nám oženila Mar na Trnku , byla
to velká legrace. Ve středu jsme vyráběli
truhličky , večer jsme byli na stezce odvahy.
Ve čtvrtek jsme jeli na Sněžku, dojeli jsme
jen na Růžovou horu. Lanovka dál nejela,
protože foukal silný vítr. Tak jsme viděli
Sněžku jenom zespoda. V pátek ráno jsme
šli na lesní hru ta končila u bobové dráhy
někteří se svezli na bobech. Odpoledne jeli
ještě někteří lanovkou na Medvědín. Večer
jsme měli diskotéku. To jsme si užili. Sobota byla odpočinková. Večer jsme měli vyhodnocení pobytu, dostali jsme diplomy a
pohár. V neděli jsme odjeli domů.
Ahoj Krkonoše! Jana Chalupová
„Rehabilitační pobyt – Krakononšovy Krkonoše“ byl podpořen:
- v rámci nadačního příspěvku Nadace
ČEZ - Podpora regionů
- v rámci nadačního příspěvku Nadace
České spořitelny
- v rámci nadačního grantu z kategorie
„nadační granty“ Nadace Jedličkova
ústavu
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Fotbalový turnaj
Pobočný spolek Třebíč uspořádal s místní SK Fotbalovou školou Třebíč tradiční Fotbalový turnaj. Sešli jsme se ve středu 24. 5.
2017 v 9.30 na fotbalovém hřiš v TřebíčiBorovině, 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 tře Úsměv. Nejlepší
fotbalistkou byla vyhlášena Renatka Oračková z Barevného světa a nejlepším fotbalistou byl Robin Vala z Medvědů. Soutěžící
si odnesli domů trička, poháry, medaile, diplomy a odměny.
Počasí nám opět přálo - akce dopadla
skvěle
Sportu zdar, fotbalu zvlášť!

kde jsme pro všechny pozvané připravili Den
dě a společně jej oslavili. Někteří jeli společně autobusem s panem Uchy lem, někteří přijeli autem nebo dorazili pěšky. Akce
byla rozdělena do dvou čás . V první čás
jsme přivítali pana Němce se svým kolegou
z Vodní záchranné služby ČČK Třebíč, kteří
si pro nás připravili hodinovou přednášku
s prak ckými ukázkami. Ty se týkaly zaměření na prevenci úrazů a zranění u vody,
dopomoci unaveným plavcům, záchranu
tonoucích, ukázku a možnost vyzkoušení

Poděkování patří:
SK Fotbalové škole Třebíč – spolupořadatel
Penam Třebíč - občerstvení
ZON Třebíč – pitný režim
Kraj Vysočina, Město Třebíč, Tedom a.s.,
E.ON ČR s.r.o. - trička
Akce se konala v rámci Klubu rados

Den dě na Wilsonce
V pátek 2. června jsme se sešli v autocampu Wilsonka na Dalešické přehradě,
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kardiopulmonální res tuce a mnoho dalších. Organizace také zajišťuje zdravotnický
a záchranný dozor na vodním díle Dalešice – Hartvíkovické pláži. V druhé čás jsme
procházeli různými sportovními stanovištěmi, které pro nás připravil tým autocampu
Wilsonka, kde jsme si mohli vyzkoušet, jak
jsme na tom fyzicky, např. hod na cíl, slalom s míčkem, vrh koulí, srážení plechovek,
hod do koše. Všichni stanoviště zvládli a byli
odměněni zmrzlinou. V poledne pro nás byl
připraven úžasný oběd – grilovaná klobása
a hermelín s pečivem a zeleninovou oblohou, o který se postaral opět tým autocampu Wilsonka, a aby toho nebylo málo, napekli pro nás skvělé bábovky a koláčky, o
jejichž recept byl velký zájem. Po poledni
jsme si ještě s hli společně zatancovat a zazpívat s panem Jelínkem, který se postaral o
hudební produkci. Počasí i akce se opět vydařila. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Autocampu Wilsonka, Vodní záchranné
službě ČČK Třebíč, Okna& Company s.r.o. a
obci Dukovany.
Akce se konala v rámci Klubu rados

akci. Ani chvíli jsme neváhali a pozvání přijali. V pátek 9. 6. v odpoledních hodinách
jsme naskákali do aut a vyrazili směr Chotěšice u Poděbrad. Bojová jednotka ve složení – Denča Marténková, Robin Vala, Pavlík Janů, Honza Vala, Mar n Trnka, Míša a
Lukáš Hamplovi, Petra a Lenka s Vájou v
pořádku dorazila ve večerních hodinách na
základnu v areálu prak cké školy v Chotěšicích. Zde nás všichni přivítali a pozvali na
vietnamské rizoto. Poté následoval nástup,
kde za zvuku národní hymny byla vztyčena
vlajka a byl zahájen 10. ročník Boganova
poháru pro lidi se zdravotním pos žením.
Celou akci jsme zvládli a nepřátele porazili.

Boganův pohár 2017 – Údolí

s nů – Vietnam, 9.-11. 6. 2017
Letos již po desáté jsme dostali od kamarádů z Chotěšic pozvání na víkendovou
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Akce se zúčastnilo 48 bojovníků z Domova
Ráček v Rakovníku, Školy života ve FrýdkuMístku, Speciální školy v Kolíně, Dětského
domova Býchory a my. Moc a moc děkujeme za skvěle zorganizovaný 10. ročník Boganovské par čce bojovníků a bojovnic, a
kteří pro nás vytvořili opět krásný zážitek.
Akce se konala v rámci Klubu rados

Caorle – Itálie, 9. – 18. 8.
2017 (ozdravný pobyt)
Protože se nám tady loni líbilo, přijeli
jsme letos zase. Loni nás bylo 12, letos nás
bylo 22. Když jsme přijeli, velká vedra právě
pominula. Takže jsme si užili koupání, sluníčka a večerních procházek. Také jsme byli na
tanečku.Jeden den jsme byli lodí po laguně
a viděli jsme rybářskou vesnici. Byl to pěkný
výlet. Také jsme se projeli vláčkem přes celé
město . Na večerních procházkách ve městě
jsme si vždycky dali zmrzlinu, také jsme na
ulicích viděli pouliční umělce. Jednou byl
dokonce ohňostroj. Myslím že se nám to
opravdu vydařilo!
Jana Chalupová
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Děkujeme všem těm, kteří nám pomohli a podpořili
naši činnost v roce 2017
Altreva spol. s.r.o. Třebíč
Nadace ČEZ
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Město Třebíč
Nadace České spořitelny
Kraj Vysočina
Nadace Jedličkova ústavu
MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.
Sberbank CZ, a.s.
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 Koje ce na Moravě
Lékárna Vltavínská Třebíč
Kuželna TJ BOPO Třebíč
Autocamp Wilsonka
Uchy lCZ, s.r.o.

Řeznictví Stařeč
ZON Třebíč s.r.o.
Mar n Otruba
Fotbalová škola Třebíč
Okna&Company, 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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