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Vážení přátelé,
je nám potěšením všechny pozdravit začátkem kulatého roku 2020 a popřát Vám vše
nejlepší, pevné zdraví, hodně štěs a také ať se Vám splní všechna Vaše přání a tužby.
Budeme rádi, že i v letošním novém roce se budeme setkávat na našich pěkných a zajímavých akcích.
Za pobočný spolek Třebíč, SPMP ČR, z. s.
Petra Skorocká a Marie Kotačková
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NABÍDKA PROGRAMU NA PRVNÍ POLOLETÍ
ROKU 2020
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:
9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4.,
16.4., 30. 4. a 14. 5. 2020
:) 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:
25. 3. 2020 (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
„Retro ples“
reprezentační ples ve spolupráci s firmou Altreva
Kdy:
25. 4. 2020 (sobota)
Kde:
velký sál budovy Fórum Třebíč
Čas:
17.00 hod.
Vstupné:
150,- Kč
Večeře:
150,- Kč
Předběžný program: Vystoupení třebíčských stacionářů
Motus – taneční vystoupení
Heidi Janků – hudební vystoupení
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:
20. 5. 2020 (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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Den se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina
(akce se bude konat v rámci Klubu rados )
Kdy:
28. 5. 2020 (čtvrtek)
Kde:
Amfiteátr + ohniště + víceúčelové hřiště DDM Třebíč (u alternátoru)
Čas:
9.30 – 13.00
Program a občerstvení zajištěno
Akce je určena pro stacionáře a členy pobočného spolku Třebíč

Týdenní rehabilitační pobyt v Písku
Kdy:
Kde:
Cena:

30. 5. – 6. 6. 2020 (so – so)
Interhotel America, který je umístěn v krásném prostředí města Písku
6.000,- Kč /os. (dotovaná osoba)
- zálohu 3.000,- je nutné zapla t do konce února
6.500,- Kč /os. (nedotovaná osoba)
- zálohu 3.500,- je nutné zapla t do konce února

Hotově v kanceláři nebo na účet č. 1520759349/0800

ČERVEN
Členská schůze pobočného spolku Třebíč
Pozvánky s programem budou včas zaslány

ČERVENEC
Ekoodpoledne
Kdy:
červenec
Kde:
Autocamp Wilsonka
Pozvánky budou včas zaslány

SRPEN – ZÁŘÍ
Ozdravný pobyt v Řecku
Informace budou sděleny včas

ZÁŘÍ – PROSINEC
- nabídka akcí na druhé polole - Zpravodaj č. 2/2020
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Druhá polovina roku 2019
– shrnu
Klub = akce se konala v rámci Klubu
rados
Ozdravný pobyt v Bulharsku
4.-11.9.2019

Tradiční turnaj ve fotbale (Klub)

s místní SK Fotbalovou školou fotbalový
turnaj, a to ve středu 2.října. Letošní fotTak jako každý rok, tak i letos, pobočný bal se nekonal tak jako vždy na fotbalovém
spolek Třebíč uspořádal ve spolupráci stadioně v Třebíči - Borovině, ale protože
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nám nepřálo počasí museli jsme turnaj
odehrát ve Sportovní hale L. Pokorného
v Třebíči. Nastoupili tři družstva – Medvědi, Úsměv a Barevný svět. Na úvod byly
připraveny dovednostní soutěže , po kterých následoval tolik očekávaný fotbalový
zápas. Fotbalis (děvčata i chlapci) bojovali ze všech sil a dokázali, že jsou velkými bojovníky. V turnaji zvítězili Medvědi,
druhý skončil Úsměv a tře místo si odnesl Barevný svět. Vyhodnocen byl i nejlepší
hráč Mar n Trnka z Medvědů a nejlepší
hráčka Romana Švandová z Barevného
světa. Soutěžící si odnesli domů trička,
v kterých celý turnaj absolvovali, poháry,
medaile, diplomy a odměny.
Poděkování patří: SK Fotbalové škole Třebíč – spolupořadatel, Panu Tomanovi –
Sportovní hala L. Pokorného Třebíč, Sofra
s.r.o. – občerstvení, Mar nu Otrubovi –
poháry a medaile

Vycházka a svačinka 3.10. (Klub)
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Jalovec po devatenácté (Klub)
Na Jalovec jsme vyrazili v sobotu 5. 10. Počasí
nám ráno moc nepřálo, ale i tak jsme se na
výšlap vydali. Opět jako vždy, někteří jeli vlakem, někteří jeli autem, ale všichni společně
jsme se sešli u ohniště na Jalovci. Rozdělali
jsme oheň a opekli si buř ky, chleba, rohlíky,
prostě, kdo co měl. Cestou na kopec přestalo
pršet, obloha se celkem vyjasnila a dokonce
nám sví lo i sluníčko. Ještě než jsme se rozešli, zašli jsme do chaty , kde jsme si před
cestou objednali něco na zahřá , ka čko,
poháry, hranolky a plno jiných dobrot. Výšlap
dopadl na výbornou, bylo to pěkné zpestření
sobotního dne. Prostě jsme si to užili :-)

Tradiční turnaj v kuželkách (Klub)

nečnice, 2.místo – Medvědi, 1.místo – Barevný svět
Kdy: středa 16. 10. 2019
Nejlepší hráčka – Andrea Havlíčková (Barevný
Kde: kuželna – TJ BOPO Třebíč
svět) Nejlepší hráč – Pavel Mareš (Medvědi)
Týmy: Úsměv,Slunečnice, Barevný svět, Poděkování patří:
Medvědi
- TJ BOPO Třebíč
Rozhodčí: Zdeňka Kolářová a Marie Ježková - panu Mar nu Otrubovi
Pořadí: 4. místo - Úsměv, 3.místo – Slu- - Penam a.s.
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Bowling (Klub)

se, zahráli si a zasoutěžili. Na posilněnou
jsme dostali úžasnou pizzu a zapili ji dobVe čtvrtek 14.11. jsme se vydali na bow- rým džusem. Tuto akci si určitě zopakujeling do třebíčské Koule. Rozcvičili jsme me i v příš m roce.

Hudba nás spojuje – koncert 23.11. (Klub)
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Mikulášská besídka (Klub)

ny zúčastněné do různých tanečních her
a soutěží. O skvělý hudební doprovod se
postaral Pavel Padělek. Když se všichni
dostatečně vyřádili nastal čas obdarování. Mikuláš, andělé a čer ci předvedli svůj rej a každému zvlášť předali něco
sladkos a vitamínů. Nikdo neodešel
s prázdnou. Abychom ty sladkos trochu
vykompenzovali, následovala veselá diskotéka. Zatančili jsme si, projeli se „ma-

Mikulášská připadla tentokrát na sobotu
30.11.2019. O druhé hodině odpolední byli členové usazeni v sále kulturního
zařízení Hájek a paní Marie Kotačková
s Petrou Skorockou nás všechny přivítaly.
Programu se ujali studen třebíčského
Gymnázia pod vedením paní profesorky
Hanky Doležalové, kteří zapojovali všech9

Kateřina Ondráčková, Michaela Seifertová, Vanda Vyhnálková, Dominik Šanda, Tereza Kotrbová, Natálie Bendová,
Julie Houzarová, Renata Valová, Barbora
Johnová. Další poděkování patří Mirce,
Pé , Jitce a Vítkovi, kteří se podíleli na
organizačním zajištění besídky.

šinkou“ a příjemně znaveni a s dobrou
náladou jsme se odebrali domů. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat studentům, kteří se skvěle podíleli na celkové
přípravě a také na úžasném programu.
Jedná se o tyto studenty: Teodor Urban,
Daniel Kneslík, Eliška Machátová, Anna
fantazie a hravos . Pipi se spolu s Tomym

Vánoční Brno – divadlo Radost, Vá- a Anikou podívali do školy, na jarmark, na
noční trhy (Klub)
chomořský ostrov, naučili dě smažit ňaTradičně, jako každý rok, jsme vyrazili ve
čtvrtek 12.12.2019 do Brna. V plánu byla
návštěva divadla Radost a vánočních trhů
na brněnském výstaviš . Divadelní představení Pipi Dlouhá punčocha začínalo
v 10.30 hod. Hlediště pro zhruba 250 diváků bylo zcela zaplněno. Napínavé příběhy s Pipi Dlouhou punčochou, plné neobvyklých dobrodružství a rados ze života,
nás zavedli do světa neomezené dětské

mňamce a zpívat píseň o strašlivých pirátech, poradili si s policajty i tuláky, zkro li
tygra a nakonec všechny zachránili před
skutečnými piráty. Po dvouhodinovém
představení jsme nasedli do autobusu,
který nás převezl na brněnské výstaviště.
Zde jsme navš vili restauraci paní Rychlíkové, která nám připravila dobrý oběd
(polévku, řízek s bramborem a limonádu).
Po tříhodinovém rozchodu jsme se vraceli
spokojeni domů.
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Ostrava – Mistrovství světa juniorů
v hokeji (Klub)

V sobotu 28.12. jsme měli možnost zúčastnit se hokejového mistrovství světa
juniorů v Ostravě. Na zápas Česko – Německo do Ostravar arény nás odjelo 20
zapálených hokejových fandů. Vstup do
haly nám byl umožněn 1 hodinu před začátkem utkání neboť u vchodu probíhala
bezpečnostní kontrola. Už s příchodem do

arény byla prima nálada všech návštěvníků z různých koutů světa. Jedna část naší
skupiny měla místa ve vyšší čás hlediště,
druhá na rampě hned u man nelů společně se skupinou sledge hokejistů ČR. Utkání sice naši junioři prohráli o jeden gól, ale
hokej to byl velice pěkný a napínavý. Bohužel, ale Němci měli více štěs .
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Klub rados pro malé – vycházka, bowling, canisterapie, mikulášská (Klub)
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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.
Nadační fond Sberbank CZ
Kaufland Česká republika v.o.s.
GORDIC s.r.o.
NUVIA a.s.
AKASPOL a.s.
PENAM a.s.
TEDOM a.s.
ESKO-T s.r.o.
HitrádioVysočina
Podlahářství Svoboda Koje ce na Moravě

Autocamp Wilsonka
Uchy lCZ, s.r.o.
Jana Janíková, Hrušovany nad Jevišovkou
Trebili s.r.o.
Obec Dukovany
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
Gymnázium Třebíč
Členové pobočného spolku Třebíč

Vydalo: SPMP ČR, z. s. Pobočný spolek Třebíč, Okružní 962/13, 674 01 Třebíč, www.spmpcr.cz
Náklad: 100 ks I Tisk a sazba: Apis Press, s.r.o., www. sknise.cz

14

