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

2/2019

Vážení přátelé,
po výjimečně teplém létu začíná druhá polovina roku 2019, 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 2019
Pravidelná klubová činnost ve spolupráci s Gymnáziem Třebíč
se koná ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní ve 14.00 hod.
v prostorách pobočného spolku Třebíč na ul. Okružní 962/13 v Třebíči-Borovině

Termíny:
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12. 2019
9.1., 23.1., 6. 2., 20. 2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4.,
30.4., 14.5. 2019
:) Těšíme se na Vás :)

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.

Kontakty:
Marie Kotačková:
Petra Skorocká:
Lenka Herbrichová
Kancelář:
Web:
E-mail:
Číslo účtu:

605 741 016
777 868 803
734 820 614
568 420 814
www.spmp-trebic.cz
spmp.cr.trebic@centrum.cz
1520759349/0800
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ŘÍJEN

LISTOPAD

Tradiční turnaj ve fotbale

Koncert
– „Hudba nás spojuje“

(akce se bude konat v rámci Klubu rados )

(akce se bude konat v rámci Klubu rados )

Kdy:
Kde:

2. 10. 2019 (středa)
fotbalové hřiště
v Třebíči-Borovině
Čas:
9.30 hod.
Týmy:
Medvědi, Úsměv,
Slunečnice, Barevný svět
S sebou:
sportovní obuv a oblečení
Zajištěno malé občerstvení.

23. 11. 2019 (sobota)
Zadní synagoga Třebíč
18.00 hod.
Vlasta Korec
Pavla Flámová
ZUŠ Třebíč
Pozvánky budou včas zaslány

Jalovec po devatenácté

Mikulášská besídka

Kdy:
Kde:
Čas:
Moderátor:
Účinkující:

(akce se bude konat v rámci Klubu rados ) (akce se bude konat v rámci Klubu rados )
Kdy:
5. 10. 2019 (sobota)
Sraz na kopci: cca v 10.30 hod.
S sebou:
buř ky, pi a dobrou
náladu
Vlakové spojení:
odjezd z Třebíče – 9.24 hod
odjezd z Ćíchova – 13.59
hod.

Kdy:
30. 11. 2019 (sobota)
Kde:
kulturní dům Hájek Třebíč
Čas:
14.00 hod.
Vstupné:
50,- Kč/os.
Pozvánka na akci bude včas zaslána.

PROSINEC

Tradiční turnaj v kuželkách

Divadlo Radost Brno
+ Vánoční trhy

(akce se bude konat v rámci Klubu rados )

(akce se bude konat v rámci Klubu rados )

Kdy:
Kde:
Čas:
Týmy:

16. 10. 2019 (středa)
kuželna TJ Bopo Borovina
9.30 – 12.00 hod.
Medvědi, Úsměv,
Slunečnice, Barevný svět
S sebou:
sportovní obuv a oblečení
Zajištěno malé občerstvení.

Kdy:
13.12. 2018 (pátek)
Podrobné informace budou včas zaslány!
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Důležité!!!!
do 14. 10. 2019 je nutné nahlásit 3 dárky na Strom
splněných přání v hodnotě 200,- 500,- 1000,Volejte: p. Kotačková – 605 741016
p. Skorocká – 777 868803

Nabídka rehabilitačního pobytu na rok 2020
Kdy:
Kde:
Cena:

30. 5. – 6. 6. 2020 (sobota - sobota)
INTERHOTEL AMERICA
h ps://www.interhotel-america.com/
cca 6.500,- Kč /os.

Popis hotelu:
Rodinný hotel je umístěn v krásném prostředí města Písku, vzdálen jen 15 min. pěší
chůze do jeho historického centra. Výhled z oken hotelu nabízí přírodu, lesy a výhled
na město Písek. Hotel je situován v klidové zóně na úpa Píseckých hor, v městské čás
Amerika. Hotel je bezbariérový, má dva výtahy a nabízí ubytování ve 36 dvoulůžkových
pokojích s terasou nebo balkónem, dále 3 apartmá s terasou.
Ubytování:
- Dvoulůžkové pokoje, apartmá (každý pokoj má balkon nebo terasu)
- sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
- TV/SAT, připojení k internetu (WIFI)
- telefon, minibar
Wellness:
- fitness
- krytý bazén s pro proudem (12,5x5m, hloubka 1,4m)
- finská sauna
- možnost domluvy masáží
- pronájem horských kol
- tenisový kurt
Cena zahrnuje:
- dopravu
- ubytování
- plnou penzi
- vstup do 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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Děvčata a chlapci touto cestou všem
moc a moc děkují. Velké poděkování patří
týmu z Hitrádia Vysočina, kteří se na Stromu splněných přání podíleli.

První polovina roku 2019
– shrnu
Strom splněných přání

Jarní turnaj v kuželkách

Akce se konala v rámci Klubu rados

Akce se konala v rámci Klubu rados
Ve čtvrtek 10. 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 sedmé 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.
Kdy: středa 20. 3. 2019
Kde: kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Úsměv, Slunečnice, Barevný svět,
Medvědi
Rozhodčí: Jirka Fran k
Pořadí:
4.místo – Slunečnice, 3.místo – Barevný
svět,
2.místo – Úsměv, 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
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Reprezentační ples

ra, takže jsme si bazén užívali. Kromě toho
jsme chodili každé ráno na rozcvičku. A také
na výlety a procházky.V sobotu bylo 1.6. den dě , tak jsme jeli dopravou do města
na zámek na oslavy. Bylo tam hodně lidí.
Večer za námi přijela pí. doktorka Broňa.
Večer jsme si ještě zazpívali.V neděli jsme
se zase koupali a opalovali. Po obědě jsme
se vydali pěšky na rozhlednu Podvrší. Když
jsme ušli asi polovinu cesty, tak přišla bouře. Měli jsme štěs , byla tam zrovna restaurace. Objednali jsme si pohár nebo ka čko.
Pak většina šla dále. My s mamkou jsme se
vracely po silnici zpět. Znovu začalo pršet
. Pochodníci promokli, ale než se vrá li z
rozhledny zase uschli.V pondělí ráno jsme
šli na procházku s kopce k Palavské přehradě. Obešli jsme ji, dali si nanuka a vrá li
se dopravou zpět. Po obědě jsme se vydali
auty do Šošůvské jeskyně. Byl to pěkný výlet.V úterý jsme vstávali brzy, v 8 hod. přijel
autobus. Jeli jsme do Rudky u Kunštátu, do
jeskyně Blanických ry řů, do Olešnice, kde

„Kabaret – 27. 4. 2019“

Blansko - rehabilitační pobyt 2019
Letos jsme byli ve Wellnes hotelu Panorama v Blansku. Přijeli jsme v pátek 31.5.
akorát k obědu. Potom jsme se ubytovali. Hotel je krásný, na nádvoří krytý bazén.
Okolí už známe, byli jsme tu před 8 lety. Počasí jsme měli objednané, začala velká ved6

do bazénu. Večer jsme měli v klubovně diskotéku.Ve čtvrtek byla soutěž koloběžek,
pak jsme ještě hráli na dvoře ruské, kuželky.
Odpoledne jsme měli volno, šli jsme sami
na procházku. Pak jsme si dali pohár. Po večeři jsme se sešli na Nebeské terase. Petra rozdala diplomy, vyhlásila vítěze všech
soutěží. Pak jsme dostali všichni pohár a
drobné dárky. Uteklo to jako voda.V pátek
domů!
Jana Chalupová
„Týdenní rehabilitační pobyt – „Jihomoravská rehabilitace v Blansku“
byl podpořen:
v rámci nadačního příspěvku Nadace ČEZ
v grantovém řízení Podpora regionů

se vyrábí starým způsobem modro sk. Ještě jsme si prohlédli zámek Lysice. Protože v rámci individuální dotace obce Dukovany
bylo horko, tak jsme ještě s hli bazén.Ve
středu ráno jsme vyráběli misky, lepením
sádrových obvazů. Odpoledne jsme odešli
jen s vedoucími na lesní hru. Dostali jsme
potom kornout. A honem jsme u kali zase

Přátelské setkání
s paní Ivanou Zemanovou

našim členům. I paní Ivana nás pozdravila
a zajímala se o činnost spolku. Děvčata a
chlapci ji sami pověděli o tom, kde sami
bydlí a starají se o sebe, kde a jak pracují
v chráněných dílnách, o tom jak pořádají a
účastní se sportovních akcí, výletů, dovolených atd. Na oplátku jsme se dozvěděli, co všechno si paní Ivana prohlédla a co
se jí líbilo nejvíc. Milým překvapením bylo
i představení našeho vodícího terapeuckého psa - Amálky, kterou bez rozdílu
všichni zbožňují. Po diskusi jsme paní Ivaně předali několik dárků a ani naše návště-

Akce se konala v rámci Klubu rados
setkání s paní Ivanou Zemanovou se
uskutečnilo v úterý 25.6.2019 v Kamenném sále v třebíčském zámku. Pro tuto
příležitost snad nešlo vybrat hezčí místo.
V těsné blízkos zámku je Bazilika sv. Prokopa. jedinečná památka zapsaná v UNESCO.
Takových míst je v Třebíči více. Paní Zemanová se dostavila s doprovodem. Po hudebním úvodu ji Marie a Petra představili
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va nepřijela s prázdnou. Předala dárečky a
i jedna uzavřená krabice bylo pro Amálku.
Ta po čichu poznala, že balíček patří jí a
velice se o něj zajímala. Dostala z ní ochutnat a jako slušně vychovaný pes způsobně
Ivaně poděkovala a podala pac. Brzy se se-

tkání stalo neformálním účastníci již způsobně neseděli na židlích, ale utvořili mezi
sebou hloučky a s paní Ivanou si vykládali
bez ostychu. Závěrečnou část setkání vyplnilo focení všech zúčastněných, které jako
vždy vyvolalo všeobecné veselí.

Klub rados pro malé
Hipoterapie – 26. 4. 2019
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Návštěva Labyrintu – 6. 9. 2019

Setkání s paní Ivanou Zemanovou - 25. 6. 2019
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Děkujeme všem, kteří nám pomohli a podpořili
naši činnost v roce 2019
Altreva spol. s.r.o. Třebíč
Nadace ČEZ
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Město Třebíč
Kraj Vysočina
MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.
Autocamp Wilsonka
AKASPOL, a.s.
Jana Janíková, Hrušovany nad Jevišovkou
PENAM a.s.
Tedom a.s.
VZP ČR
NUVIA a.s.

Obec Dukovany
SPMP ČR z.s.
Gymnázium Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Mar n Otruba
ZON Třebíč s.r.o.
Řeznictví Stařeč
Uchy lCZ, s.r.o.
Kuželna TJ BOPO Třebíč
Podlahářství Koje ce na Moravě
Hitrádio Vysočina
ESKO-T s.r.o.
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