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

Vážení přátelé,
po vyjímečně teplém létu začíná druhá polovina roku
2018, ve které nás ještě čeká spousta zajímavých akcí, při
kterých se budeme těšit na setkání s vámi. Přejeme příjemné babí léto a krásnou mrazivou zimu.
Za pobočný spolek Třebíč
Petra Skorocká a Marie Kotačková
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NABÍDKA PROGRAMU NA DRUHÉ 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:
4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. 2018
10.1., 24.1., 7. 2., 21. 2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4.,
16.5. 2019
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
ŘÍJEN
Tradiční turnaj v kuželkách (akce se bude konat v rámci Klubu rados

)

Kdy:
2. 10. 2018 (úterý)
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.

Jalovec po osmnácté (akce se bude konat v rámci Klubu rados
Kdy:
Sraz na kopci:
S sebou:
Vlakové spojení:

)

6. 10. 2018 (sobota)
cca v 10.30 hod.
buř ky, pi a dobrou náladu
odjezd z Třebíče – 9.24 hod
odjezd z Ćíchova – 13.59 hod.

PROSINEC
Mikulášská besídka (akce se bude konat v rámci Klubu rados

)

Kdy:
1. 12. 2018 (sobota)
Kde:
kulturní dům Hájek Třebíč
Čas:
14.00 hod.
Vstupné:
50,- Kč/os.
Pozvánka na akci bude včas zaslána.

Hvězdárna a planetárium Brno + Vánoční trhy
(akce se bude konat v rámci Klubu rados )
Kdy:
14. 12. 2018 (pátek)
Podrobné informace budou včas zaslány !!!

Důležité !!!
do 8. 10. 2018 je nutné nahlásit 3 dárky
na Strom splněných přání v hodnotě
200,- 500,- 1000,Volejte: p. Kotačková – 605 741 016 nebo p. Skorocká – 777 868 803
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Nabídka rehabilitačního pobytu na rok 2019
Kdy:
Kde:
Cena:

31. 5. – 7. 6. 2019 (pátek - pátek)
Wellness hotel Panorama, h p://www.hotelpanorama.cz
8.000,- Kč /os. (o placení zálohy dáme včas vědět)

Popis hotelu:
Čtyřhvězdičkový rodinný wellness hotel s panorama ckým výhledem, v krásném přírodním prostředí
nad městem Blansko. Nachází se v zalesněné městské čás Češkovice, 3 km od centra města a blanenského aquaparku. Je ideálním výchozím místem pro turis ku a cykloturis ku v Moravském krasu i okolí. V objektu je restaurace s nebeskou terasou s mobilním zastřešením, obsluhované hotelové atrium
s ohništěm, výtah, tenisový kurt, zatravněná relaxační plocha. Od dubna do října je v provozu dohřívaný
venkovní zážitkový bazén se slanou vodou, masážní lavicí, perličkou, chrličem
a tobogánkem. K dispozici jsou dále ruské kuželky, kulečník, malá tělocvična s
ping-pongem, společenský sál s barem
a tanečním parketem. Ve všech prostorách hotelu je WIFI připojení a internet
zdarma. Hotel má wellness centrum
„VitaLine“ (teplý bazén 31°C se slanou
vodou s pro proudem, finská a parní
bylinná sauna atd.). U hotelu se nachází
zookoutek s oslí rodinkou, kozou, ovečkou, králíky a morčaty.
Ubytování:
- dvoulůžkové, třílůžkové pokoje, jeden bezbariérový pokoj, rodinná studia
- sociální zařízení (WC, sprcha)
- TV/SAT, připojení k internetu (WIFI)
- telefon, chladnička
Wellness:
- hotelový vnitřní bazén se slanou vodou s pro proudem
- venkovní krytý vyhřívaný bazén
- finská a parní bylinná sauna
Cena zahrnuje:
- dopravu
- ubytování
- plnou penzi
Program: rozcvičky, canisterapie, výlety do okolí, vědomostní a sportovní hry a soutěže, stezka odvahy, tvořivá činnost, taneční večer a mnoho dalších (výlety budou upřesněny).

Zájemci o tento pobyt se nahlásí do 26. 11. 2018
p. Kotačková – 605 741 016, p. Skorocká – 777 868 803
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První polovina roku 2018
– shrnu
Strom splněných přání
(akce se konala v rámci Klubu rados )
Ve čtvrtek 11. 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 náměs 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.

Pořadí: 3.místo – Slunečnice, 2.místo – Barevný svět, 1.místo –Medvědi
Nejlepší hráčka – Romana Švandová (Barevný svět)
Nejlepší hráč – Jan Vala (Medvědi)
Poděkování patří:
- TJ BOPO Třebíč
- panu Mar nu Otrubovi
- Sofra s.r.o. – p. Fraňková

Reprezentační ples
„Starci na chmelu – 21. 4. 2018“

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
(akce se konala v rámci Klubu rados )
Kdy: pondělí 19. 3. 2018
Kde: kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Slunečnice, Barevný svět, Medvědi
Rozhodčí: p. Jakoubek
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Mariánské lázně - 13. 5. - 20. 5. 2018
„Léčebné prameny a rehabilitace“
Letos jsme se vypravili do Mariánských
lázní. Náš hotel se nacházel nad lázněmi
v krásném lesním prostředí. Hned napro
hotelu je park miniatur, kde jsou krásné české hrady a zámky. Před hotelem byl malý parčík, kde byli krásné sochy z českých pohádek
a taky Krakonoš, podle kterého se jmenoval
náš hotel. Za hotelem se nacházel výběh pro
koníky. Ráno jsme tam vybíhali na rozcvičku
a koníci se na nás dívali. V pondělí pro nás
přijel vláček, který nás provezl celými lázněmi. V úterý jsme odjeli autobusem do Karlových Varů do sklárny Móser. Viděli jsme tam

k „Pejskovi a kočičce“ a zpět. Bylo to celkem
5 km. Odpoledne jsme se šli podívat do stájí na koníky. Večer byla diskotéka. Poslední
den jsme si šli ještě zaplavat, po obědě jsme
naposledy navš vili Lázeňskou kolonádu,
ochutnali jsme prameny a koupili si oplatek.
Večer bylo vyhodnocení celého pobytu. Pobyt se nám opět vydařil. Jana Chalupová

„Týdenní rehabilitační pobyt
v Mariánských lázních – Léčebné
prameny a rehabilitace “
byl podpořen:
v rámci nadačního příspěvku
Nadace ČEZ
v grantovém řízení
Podpora regionů

výrobu skla a muzeum výrobků. Odpoledne
jsme vyrazili na vycházku k „Pejskovi a kočičce“, po cestě nás chy l déšť. Dali jsme si
čokoládu, pohár nebo čaj. Když přestalo pršet, vrá li jsme se zpět. Ve středu jsme tvořili
korálkové stromečky. Do lázní to bylo jen 2
zastávky. Lázně jsou krásné, kolonáda, zpívající fontána. Jednou večer jsme se také jeli
podívat na osvětlenou zpívající fontánu. Ve
čtvrtek jsme měli jako vždy koloběžkové závody a ještě jsme s hli bazén, kde jsme hráli
vodní pólo, byla to legrace. Po obědě jsme
odjeli na zámek Kynžvart. Prohlídka byla zajímavá. Po večeři byla stezka odvahy. V pátek
ráno jsme vyrazili na lesní hru, došli jsme až

v rámci dotace obce Dukovany –
veřejná finanční podpora
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Fotbalový turnaj

vali ze všech sil a dokázali, že jsou velkými
bojovníky. V turnaji zvítězil Barevný svět,
druzí skončili Medvědi a tře místo si odnesl Úsměv. Vyhodnocen byl i nejlepší hráč
Olda Grmela z Barevného světa a nejlepší
hráčka Renatka Oráčková taktéž z Barevného světa. Soutěžící si odnesli domů trička,
v kterých celý turnaj absolvovali, poháry,
medaile, diplomy a odměny.

(akce se konala v rámci Klubu rados )
Tak jako každý rok, tak i letos, SPMP
Třebíč uskutečnilo ve spolupráci s místní SK
Fotbalovou školou fotbalový turnaj. Sešli
jsme se ve středu 23. 5. 2018 v dopoledních
hodinách na fotbalovém stadióně v Třebíči-Borovině, abychom se utkali ve spor-

tovních disciplínách a fotbale. Nastoupili
tři družstva – Medvědi, Úsměv a Barevný
svět. Na úvod byly připraveny dovednostní
soutěže , po kterých následoval fotbalový
turnaj. Fotbalis (děvčata i chlapci) bojo-

Poděkování patří:

Den dě – Den pohybu a zdraví

Počasí se vydařilo, sešli jsme se v hojném počtu a v odpoledních hodinách se
vraceli spokojeni domů.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
paní Kotrčové, panu Janu Jelínkovi, panu
Miroslavu Vodákovi a jeho kolek vu, a
všem, kteří se akce zúčastnili.

SK Fotbalové škole Třebíč – spolupořadatel
Penam a.s. – občerstvení
Mar nu Otrubovi – poháry, medaile

(akce se konala v rámci Klubu rados )
V pátek 1.června 2018 jsme připravili
od 9.00 hod. pro kamarády z třebíčských
stacionářů a pro kamarády z Myslibořic Den
dě – Terapie pohybem, který se uskutečnil
v areálu autokempu Třebíč-Poušov. Po zahájení jsme mezi sebou přivítali paní Kotrčovou z VZP, která během akce měřila základní tělesné hodnoty (tlak, tep, obsah tuku
v těle a hladinu cukru v krvi). Během celého
dne probíhala v okolí vědomostní hra a soutěže. Po cvičení následovalo občerstvení a
také zpívání a tancování s panem Jelínkem.
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Boganův pohár 2018 – Postapo –
Vrakoviště – 8. – 10. 6. 2018
(akce se konala v rámci Klubu rados )
Letos už po jedenácté jsme dostali od
kamarádů z Chotěšic pozvání na víkendovou akci.
Zde je ukázka chotěšického pozvání:
„Slyším bubny v daleku…, nesvár visí ve
vzduchu. Slyším bubny v daleku. Pohleď !!!!
Nitro. Hoří v mozku a místo ksichtu máš
žhavej plech. Zmagořeni ženem se v rytmu
hromu ve tvým baráku. Silniční běsnění. Motory duní heavy metalem, hromem, řevem.
Rudý riﬀ. Údery akordů zní do bubnů krvavé

Táňa v pořádku dorazila ve večerních hodinách
na základnu v areálu prak cké školy v Chotěšicích. Zde nás všichni přivítali a pozvali na guláš.
Poté následoval nástup, kde za zvuku národní

války. Mimo kurz! Vrakoviště, ta stará skládka je mým domovem. Nic není zadarmo, přátelství, láska, jídlo, munice. Je to kruh. Každý
ráno ho roztáčíš a doufáš v soumrak“.
Ani chvíli jsme neváhali a pozvání přijali.
V pátek 8. 6. v odpoledních hodinách jsme naskákali do aut a vyrazili směr Chotěšice u Poděbrad. Bojová jednotka ve složení – Denča Marténková, Lenka Chládková, Robin Vala, Pavlík
Janů, Honza Vala, Mar n Trnka, Petra, Lenka a

hymny byla vztyčena vlajka a byl zahájen 11.
ročník Boganova poháru pro lidi se zdravotním
pos žením. Celou akci jsme zvládli a nepřátele
porazili. Akce se zúčastnilo více jak 48 bojovníků z Domova Ráček v Rakovníku, Speciální
školy v Kolíně, Dětského domova Býchory, my
a samozřejmě místní chotěšičáci. Moc a moc
děkujeme za skvěle zorganizovaný 11. ročník
Boganovské par čce bojovníků a bojovnic, a
kteří pro nás vytvořili opět krásný zážitek.
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Klub rados pro malé
(akce se konala v rámci Klubu rados )
Od dubna 2018 probíhá v prostorách
pobočného spolku SPMP Třebíč setkávání
rodičů s dětmi s handicapem. Scházíme se
v klubovně nebo na zahradě v Třebíči- Borovině. Program je vždy zajištěn po vzájemné
dohodě. Dětem se nejvíc líbilo opékání špekáčků spojené s písničkami s doprovodem

na kytaru. Maminky rády připraví občerstvení, napečou bábovky. U zaslouženého kačka se společně zasmějeme a probereme
i staros . Dě se vždy těší i na houpačky a
prolézačky, a tak naše setkání vždy zakončíme na dětském hřiš . V plánu máme zdobení perníčků, canisterapii a další ak vity.
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Děkujeme všem těm, kteří nám pomohli a podpořili
naši činnost v roce 2018
Altreva spol. s.r.o. Třebíč
Nadace ČEZ
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Město Třebíč
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.
Tedom 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
Handicap centrum srdce, o.p.s.
SPMP ČR z.s.
VOŠ, SŠVZZ Třebíč
Manželé Kotačkovi
Paní Tesařová
Paní Kotlanová
Paní Kršková
Pan Marhan
Pan Jelínek
Pan Procházka
Pan Venhoda
Členové pobočného spolku Třebíč

Vydalo: SPMP ČR, z. s. Pobočný spolek Třebíč, Okružní 962/13, 674 01 Třebíč, www.spmpcr.cz
Náklad: 110 ks I Tisk a sazba: Apis Press, s.r.o., www. sknise.cz

10

