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Vážení přátelé,
V novém roce 2019 Vám přináší Zpravodaj přehled a nabídku akcí , na které jste srdečně zváni. Velice rádi přivítáme v průběhu roku Vaše příspěvky a náměty jak oboha t
činnost naší společnos . Těšíme se na setkání s Vámi.
Za pobočný spolek Třebíč, SPMP ČR, z. s.
Petra Skorocká a Marie Kotačková

Hodně zdraví a štěs v roce 2019 !!!
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NABÍDKA PROGRAMU NA PRVNÍ POLOLETÍ
ROKU 2019
O mimořádném programu nebo změnách Vás budeme včas informovat!
Pravidelná klubová činnost ve spolupráci s Gymnáziem Třebíč se koná ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní ve 14.00 hod.

Termíny:
Termíny: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2.,
7.3., 21.3., 4.4., 18.4. a 16.5. 2019
:) Těší se na Vás studentky, Petra a Marie:)

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
BŘEZEN
Jarní turnaj v kuželkách
(akce se bude konat v rámci Klubu rados )
Kdy:
20. 3. 2019 (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
„Kabaret“
reprezentační ples ve spolupráci s firmou Altreva
Kdy:
27. 4. 2019 (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
Fo cí bedýnka
Milan Řezníček – moderátor
Duo Los Valos – hudební skupina
Tombola
Předprodej vstupenek od 25.3.2019 v kanceláři pobočného spolku Třebíč, tel. 777 868
803, 605 741 016

KVĚTEN
Turnaj ve fotbale
(akce se bude konat v rámci Klubu rados )
Kdy:
22. 5. 2019 (středa)
Kde:
fotbalové hřiště v Třebíči-Borovině
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Sraz:
9.30 hod.
Týmy:
Medvědi, Úsměv, Slunečnice, Barevný svět
S sebou:
sportovní obuv a oblečení
Zajištěno malé občerstvení

Den dě
(akce se bude konat v rámci Klubu rados )
Kdy:
24. 5. 2019 (pátek)
Kde:
Autocamp Wilsonka
Pozvánky budou včas zaslány

Týdenní rehabilitační pobyt v Blansku
Kdy:
31.5. – 7.6. 2019 (pá – pá)
Kde:
Wellness hotel Panorama
Cena:
8.000,- Kč /os.
Hotel se nachází v přírodním prostředí nad městem Blansko

ČERVEN
Boganův pohár
(akce se bude konat v rámci Klubu rados )
Kdy:
7. – 9. 6. 2019 (pátek-něděle)
Kde:
Chotěšice u Poděbrad
Podrobné informace budou sděleny včas.

Členská schůze pobočného spolku Třebíč
Pozvánky s programem budou včas zaslány

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

4. – 11. 9. 2019 (8 dní/7nocí)
Slunečné pobřeží – hotel Zornica Residence
12.690,-/os., 13.090,-/os. (letecky, ubytování, all inclusive)

ZÁŘÍ – PROSINEC
- nabídka akcí na druhé polole - Zpravodaj č. 2/2019
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Druhá polovina roku 2018
– shrnu
Klub = akce se konala v rámci Klubu
rados
Ozdravný pobyt v Řecku

Podzimní turnaj v kuželkách (Klub)
Kdy: pondělí 2. 10. 2018
Kde: kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Úsměv, Slunečnice, Barevný svět,
Medvědi

5

Rozhodčí: p. Fran k
Pořadí: 4. místo - Úsměv, 3.místo – Slunečnice, 2.místo – Medvědi, 1.místo – Barevný svět
Nejlepší hráčka: Jarka Počová (Barevný
svět)
Nejlepší hráč: Olda Grmela (Barevný svět)
Poděkování patří:
TJ BOPO Třebíč
panu Mar nu Otrubovi
Penam a.s.

Bowling (Klub)
Ve čtvrtek 29.11. jsme se vydali na
bowling 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 příš m roce.

Mikulášská besídka (Klub)
Čekání na vánoce a dárky od Ježíška
je zvláště pro dě leckdy výkonem přímo
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nadlidským. Jak tento náročný čas zpříjemnit dětem i nám samotným? Už jsme
si v našem SPMP zvykli poveselit se na
Mikulášském odpoledni a zajet si na výlet
– nejlépe někam, kde můžeme načerpat
něco informací a také vybírat, případně
i koupit, nějaký pěkný dárek pro naše
blízké. Mikulášská zábava připadla tentokrát na sobotu 1.12.2018. O druhé hodině odpolední byli členové usazeni v sále

Abychom ty sladkos trochu vykompenzovali, následovala veselá diskotéka. Zatančili jsme si, projeli se „mašinkou“ a příjemně znaveni a s dobrou náladou jsme
se odebrali domů.

Vánoční Brno – Hvězdárna
a planetárium Brno,
Vánoční trhy (Klub)
Poslední událos v roce 2018 byl
čtvrtek 14. 12. výlet do Brna, kterého se
zúčastnilo 56 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 příběh
– Robinsonka. Hlavní hrdinkou byla Sára,
která je takovým vesmírným Robinsonem
Crusoe. Sára spadla na Měsíc a musí počkat až pro ni přile záchranná kosmická

kulturního zařízení Hájek a paní Marie Kotačková s Petrou Skorockou nás všechny
přivítaly. Programu se ujal Milan Ošmera
se svojí žonglérskou show. O hudební doprovod se postarali Lída s Leošem, kteří
nejen hráli k tanci a poslechu, ale také zapojovali všechny zúčastněné do různých
tanečních her a soutěží. Když se všichni
dostatečně vyřádili nastal čas obdarování.
Mikuláš, anděl a čer ci předvedli svůj rej
a každému zvlášť předali něco sladkos
a vitamínů. Nikdo neodešel s prázdnou.
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loď. Představení bylo napínavé, zábavné, přání. Velice si toho vážíme a ze srdce děvzdělávací a prostě úžasné. Poté jsme kujeme.
se přesunuli na brněnské výstaviště, kde
Ta rozzářená dětská očka vždy stojí za to.
nám paní Rychlíková v pavilónu G1 připravila vynikající zeleninovou polévku a řízek
s bramborem. Po obědě jsme se vydali
mezi stánky se zbožím. Někdo koupil, někdo se jen díval. O půl čtvrté jsme nasedli
do autobusu pana Uchy la a zdárně dorazili do Třebíče. možnost nakoupit dárky,
také se podívat na krásná vánoční vystoupení a spokojeni jsme se vraceli domů.

Klub rados pro malé – vánoční
setkání (Klub)
Začátkem ledna proběhlo naše vánoční
setkání, které se uskutečnilo v Restauraci
Bowling Koule. Dě si s nadšením zahrály
turnaj v bowlingu. Na programu byla i pizza
a ka čko pro rodiče. Výborná nálada provázela celé odpoledne a vydržela i u rozbalování dárečků od Ježíška.Dárky zařídilo
Hitrádio Vysočina na stromečku splněných
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Děkujeme všem, 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
Kraj Vysočina
MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.
GORDIC s.r.o.
NUVIA a.s.
AKASPOL a.s.
PENAM a.s.
TEDOM a.s.
VZP ČR
ESKO-T s.r.o.
Hitrádio Vysočina
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

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