ZPRAVODAJ

1/2017

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,
zdravíme Vás v Novém roce a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí 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

Hodně štěstí v roce 2017 !!!
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NABÍDKA

PROGRAMU NA PRVNÍ
ROKU 2017

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 :

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 Slámová, Petra a Marie 
Klub radosti 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 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
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
BŘEZEN
Jarní turnaj v kuželkách
Kdy :
22. 3. 2017 (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
„ Švihák lázeňský“
reprezentační ples ve spolupráci s firmou Altreva
Kdy :
22. 4. 2017 (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
Proty boty – vystoupení tanečníků s pohybovým znevýhodněním a bez něj
Milan Řezníček – moderátor
Duo Los Valos – hudební skupina
Tombola
Předprodej vstupenek od 20.3.2017 v kanceláři SPMP Třebíč, tel. 777 868803, 605
741016
Členská schůze pobočného spolku Třebíč
Kdy :
27. 4. 2017 (čtvrtek)
Kde :
Městský úřad Třebíč, Karlovo nám.104/55, místnost č.211
Čas :
14.00 – 15.30 hod.
Pozvánky s programem budou včas zaslány

KVĚTEN
Turnaj ve fotbale
Kdy :
24 .5.2017 (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
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Týdenní rehabilitační pobyt v Krkonoších
Kdy :
14. – 21.5.2017 (ne – ne)
Kde:
Hotel VZ Bedřichov
Cena :
6.500,- Kč /os.
Hotel se nachází v samém turistickém centru Krkonoš, ve Špindlerově Mlýně.
Ubytování je zajištěno v hlavní hotelové budově (vojenská zotavovna)
Boganův pohár
„Údolí stínů – Vietnam“
Kdy :
9. – 11.6.2017
Kde :
Chotěšice u Poděbrad
Podrobné informace budou sděleny včas.

ČERVEN
Den dětí na Wilsonce
Kdy :
2. 6. 2017 (pátek)
Kde :
Autocamp Wilsonka na Dalešické přehradě
Odjezd :
v 8.30 hod. autobusem (pod ÚP v Třebíči) – nahlásit, kdo pojede
autobusem nebo sraz v Autocampu mezi 9. a 9.30 hod.
Návrat :
cca ve 14.00 hod.
Program:
- Vodní záchranná služba ČČK Třebíč (seznámení s činností, praktické ukázky)
- VZP – měření tlaku a cukru
- sportovní soutěže a hry
Občerstvení zajištěno

ČERVENEC - SRPEN
Ozdravný pobyt v Itálii
Kdy :
9. – 18.8.2017 (8 dní/7nocí)
Kde :
Caorle (Benátsko), hotel Teresa
Cena :
8.300,-/os. (doprava, ubytování, polopenze)

ZÁŘÍ – PROSINEC
-

nabídka akcí na druhé pololetí - Zpravodaj 2/2017
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Druhá polovina roku 2016 – shrnutí
Jalovec po šestnácté
Letošní výšlap na Jalovec se konal v sobotu 17.9. Sraz na kopci byl v 10.30 hod.
Bohužel nefungovalo vlakové spojení, tak většina dojela autem, ale někteří nechali
auta v Čichově a na kopec si to vyšlápli. Tradičně jsme rozdělali oheň a opekli si
buřtíky, klobásy, rohlíky, chleba atd. Paní Hurdíková opět přinesla vynikající křen
s jablky, který všem náramně chutnal a skvěle se hodil k opečeným klobásám.
Výšlap jsme zakončili posezením v místní hospůdce na kopci. Počasí nám opět přálo
a výšlap se vydařil.
Podzimní turnaj v kuželkách
Kdy : středa 26. 10. 2016
Kde : kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Slunečnice, Barevný svět, Medvědi, Úsměv
Rozhodčí : Anička Sedláková a Jirka Frantík
Pořadí :
4.místo – Slunečnice, 3.místo – Úsměv,
2.místo – Medvědi, 1.místo – Barevný svět
Poděkování patří :
- TJ BOPO Třebíč
- panu Martinu Otrubovi
- Penam a.s.

Mikulášská besídka
V sobotu 3. prosince 2016 se konala tradiční Mikulášská besídka, v prostorách Klubu
Hájek v Třebíči. Na přípravě a průběhu celé akce se podíleli studenti z VOŠ a
SŠVZZ Třebíč, kteří si připravili bohatý a pestrý program pro naše děvčata a chlapce.
Tančilo se, zpívalo se, hráli se různé hry a soutěže. O hudební doprovod se letos
postaral pan Jelínek. Děvčata a chlapci dostali od Mikuláše balíčky plných dobrot.
Mikulášská se vydařila, tak jako každý rok a všichni odcházeli spokojeni domů.
Touto cestou děkujeme : VOŠ a SŠVZZ Třebíč, Penam a.s., paní Janíková
z Hrušovan nad Jevišovkou, OK Mont-STM spol.s.r.o., Nuvia a.s., Nadace Agrofert,
Kaufland Praha, Autocamp Wilsonka
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Vánoční Brno – Hvězdárna a planetárium, Vánoční trhy
Poslední událostí v roce 2016 byl v pátek 16. 12. výlet do Brna, kterého se zúčastnilo
62 osob. Dopoledne jsme se podívali do Hvězdárny a planetária Brno. Posadili jsme
se do pohodlných křesel a na klenutém stropě sledovali promítání. Před našimi zraky
se objevila noční obloha se spoustou hvězd, souhvězdí a planet, které slovně
popisoval přítomný komentátor. Druhým bodem programu byl pohádkový příběh –
Život stromů. S beruškou Dorotkou a jejím světluškovým kamarádem Mirkem jsme se
vydali na dobrodružnou cestu za poznáním záhadného světa stromů. Byl to
animovaný příběh pohledem drobného hmyzu, a tak jsme se dozvěděli jak rostliny
získávají sluneční potravu, proč rostou, jak pijí vodu, a jak je to vlastně všechno
možné. Představení bylo zábavné, vzdělávací a prostě úžasné. Poté jsme se
přesunuli na brněnské výstaviště, kde nám paní Rychlíková v pavilónu G1 připravila
vynikající pohankovou polévku a řízek s bramborem. Po obědě jsme se vydali mezi
stánky se zbožím. Někdo koupil, někdo se jen díval. Ve tři hodiny jsme nasedli do
autobusu pana Uchytila a zdárně dorazili do Třebíče. Akce se zúčastnili studenti z
Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč,
kteří se podíleli na doprovodných a asistenčních službách.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Nadaci Jedličkova ústavu za nadační grant.
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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
Nadace České spořitelny
Kraj Vysočina
MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.
TREBILIFT s.r.o.
INVOZÍK Třebíč
Nadace Jedličkova ústavu
GORDIC s.r.o.
NUVIA a.s.
OK Mont – STM s.r.o.
PENAM a.s.
TEDOM a.s.
VZP ČR
ESKO-T s.r.o.
HitrádioVysočina
Podlahářství Svoboda Kojetice na Moravě
Autocamp Wilsonka
UchytilCZ, s.r.o.
Jana Janíková, Hrušovany nad Jevišovkou
ZON s.r.o.
Řeznictví Doležal Stařeč
Fotbalová škola Třebíč
Poháry Otruba
Kuželna TJ BOPO Třebíč

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ :
Handicap centrum srdce, o.p.s.
SPMP Praha
VOŠ, SŠVZZ Třebíč
Členové Pobočného spolku Třebíč
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