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

1/2018

Vážení přátelé,
s příchodem nového roku přejeme Vám, Vašim rodinám a blízkým hodně zdraví, štěs, rodinnou pohodu a splnění Vašich snů a přání. Na přelomu let 2018-2019 si připomeneme 50. výročí založení SPMP ČR (dříve sdružení pro pomoc mentálně pos ženým).
Oslavovat a připomínat si toto významnou událost můžeme po celý rok nejen na akcích
pro veřejnost, ale i při našich pravidelných ak vitách (pobyty, společenská setkání, sportovní akce atd.). Těšíme se na setkání s Vámi.
Za pobočný spolek Třebíč, SPMP ČR, z. s.
Petra Skorocká a Marie Kotačková

Hodně štěs v roce 2018 !!!
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NABÍDKA PROGRAMU NA PRVNÍ POLOLETÍ
ROKU 2018
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:
Termíny: 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:)

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
BŘEZEN
Jarní turnaj v kuželkách
Kdy:
21. 3. 2018 (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
„Starci na chmelu“
reprezentační ples ve spolupráci s firmou Altreva
Kdy:
21. 4. 2018 (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
Abanico Brno – taneční vystoupení
Milan Řezníček – moderátor
Duo Los Valos – hudební skupina
Tombola
Předprodej vstupenek od 19.3.2018 v kanceláři pobočného spolku Třebíč, tel. 777 868803, 605
741016

KVĚTEN
Týdenní rehabilitační pobyt v Mariánských lázních
Kdy:
13. – 20. 5. 2018 (ne – ne)
Kde:
Hotel Krakonoš
Cena:
6.600,- Kč /os.
Hotel se nachází v přírodním prostředí nad Mariánskými Lázněmi
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Turnaj ve fotbale
Kdy:
23 .5.2018 (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

ČERVEN
Den dě

- „Terapie pohybem“

Kdy:
Kde:
Čas:
Program:

1. 6. 2018 (pátek)
Autokemp Třebíč - Poušov
10.00 hod.
Středisko pohybu a zdraví – cvičení s Hankou, zdravá výživa, zdravé produkty
VZP – měření tlaku
Hudba – pan Jelínek, občerstvení zajištěno
Akce je určena pro všechny, kteří s námi chtějí ak vně prožít dopoledne.

Boganův pohár
Kdy:
8. – 10.6.2018 (pátek-něděle)
Kde:
Chotěšice u Poděbrad
Podrobné informace budou sděleny včas.

Členská schůze pobočného spolku Třebíč
Kdy:
13.6. 2018 (středa)
Kde:
Městský úřad Třebíč, Karlovo nám.104/55, místnost č.211
Čas:
14.00 – 15.30 hod.
Pozvánky s programem budou včas zaslány

ČERVENEC - SRPEN
Ozdravný pobyt v Řecku
Kdy:
Kde:
Cena:

13. – 20.9. 2018 (8 dní/7nocí)
letovisko Dassia – hotel Livadi Nafsika
13.600,-/os. (doprava, ubytování, all inclusive)

ZÁŘÍ – PROSINEC
- nabídka akcí na druhé polole - Zpravodaj 2/2017
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Nejlepší hráčka: Lucka Doležalová (Úsměv)
Nejlepší hráč: Míša Hampl (Medvědi)

Druhá polovina roku 2017
– shrnu

Poděkování patří:
Klub = akce se konala v rámci Klubu TJ BOPO Třebíč
rados
Sofra s.r.o. Třebíč

Jalovec po sedmnácté (Klub)
Výšlap na Jalovec byl opro jiným rokům o něco dříve, a to 23. 9. Někteří účastníci jeli vlakem, někteří autem, ale všichni
společně jsme se sešli u velkého ohniště
na Jalovci. Rozdělali jsme oheň a opekli si
buř ky, chleba, rohlíky, prostě, kdo co měl.
Poté jsme zašli do restaurace a dali si ještě
něco dobrého na zub. Výšlap dopadl na výbornou, bylo to pěkné zpestření sobotního
dne, počasí nám vyšlo přesně na minutu,
protože jen jsme dosedli do vlaku začalo
Bowling (Klub)
pěkně pršet.
Ve čtvrtek 30.11. jsme se vydali na bowTak příš rok opět !!!
ling do třebíčské Koule. Rozcvičili jsme se,
zahráli si a zasoutěžili. Na posilněnou jsme
dostali úžasnou pizzu a zapili ji dobrým džusem. Tuto akci si určitě zopakujeme i v příšm roce.

Podzimní turnaj v kuželkách (Klub)
Kdy: středa 25. 10. 2017
Kde: kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Slunečnice, Barevný svět, Medvědi,
Úsměv
Rozhodčí: Anička Sedláková a Jirka Fran k
Pořadí: 4. místo – Úsměv, 3. místo – Barevný svět, 2. místo – Slunečnice, 1. místo
– Medvědi

Mikulášská besídka (Klub)
V sobotu 2. prosince 2017 se konala tradiční Mikulášská besídka, v prostorách Klubu Hájek v Třebíči. Na přípravě a průběhu
akce se podíleli studen z VOŠ a SŠVZZ Tře5

bíč, kteří si připravili bohatý a pestrý program pro naše děvčata a chlapce. Tančilo
se, zpívalo a hráli se různé hry a soutěže. O
hudební doprovod se postaral Dušan Carda. Děvčata a chlapci 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, Penam a.s, Jana Janíková z Hrušovan pod.Jevišovkou, Akaspol
a.s., Kaufland, Nuvia a.s., Autocapm Wilsonka.
Děkujeme také Mirce, Jitce, Pé a Anetce za přípravu chlebíčků, balíčků,vaření
kávy a čaje.

Vánoční Brno – divadlo Brno,
Vánoční trhy (Klub)

rodružství ve škole, v kině, při potyčkách s
Habrováky a častých rošťárnách, za které
inkasují kázání i pohlavky dospělých. Kromě ta nka a maminky Bajzových nechyběli
služka Kristýna, zvaná Rampepurda, Péťův
bratr Láďa, cukrář Svoboda a jeho dcerka
Evička, ale ani pro vní manželé Vařechovi
(Péťův strýc a teta), nebo pan Fajst. Byla to
hra plná zpěvu, v pných žer ků, šikovných
živých herců s úžasnými kostýmy, kteří do
vystoupení zapojovali i diváky z publika. Po
dvouhodinovém představení jsme nasedli
do autobusu, který nás převezl na brněnské výstaviště. Zde jsme navš vili restauraci paní Rychlíkové, která nám připravila

Tradičně, jako každý rok, jsme vyrazili ve
čtvrtek 14. 12. 2017 do Brna. V plánu byla
návštěva divadla Radost a vánočních trhů
na brněnském výstaviš . Divadelní představení Bylo nás pět začínalo v 9.30 hod.
Hlediště pro zhruba 250 diváků bylo zcela
zaplněno. Jednalo se o scénickou adaptaci
knhy – Bylo nás pět. Půvabné a humorné
vyprávění Petra Bajzy, jehož ta nek má
obchod v malém městě. Péťa kamarádí s
Antonínem Bejvalem, Čeňkem Jirsákem,
Edou Kemlinkem, a Zilvarem z chudobince.
Je jich tedy pět. Zažívají spolu mnohá dob6

dobrý oběd (zeleninovou polévku, řízek s nakoupit dárky, také se podívat na krásná
bramborem a limonádu). Po tříhodinovém vánoční vystoupení a spokojeni jsme se vrarozchodu po výstaviš jsme si měli možnost celi domů.
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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
MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.
Nadace Jedličkova ústavu
GORDIC s.r.o.
NUVIA a.s.
AKASPOL a.s.
PENAM a.s.
TEDOM a.s.
VZP ČR
ESKO-T s.r.o.
HitrádioVysočina
Podlahářství Svoboda Koje ce na Moravě

Autocamp Wilsonka
Uchy lCZ, s.r.o.
Jana Janíková, Hrušovany nad Jevišovkou
ZON s.r.o.
Řeznictví Doležal Stařeč
Fotbalová škola Třebíč
Poháry Otruba
Kuželna TJ BOPO Třebíč
Hotel Valeč
Okna&Company s.r.o.

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