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„Všechno dobré, co učiníš pro druhé, se ti mnohonásobně vrátí zpět.“ 
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Poslánı́ a cı́l 
ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, z.s.  
je otevřeným, nepolitickým občanským sdruženı́m s právnı́ subjektivitou.  Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvı́m svých klubů sdružuje všechny, kteřı́ chtějı́ aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.  
 
 

 POSLÁNÍ 
Klub usiluje o výchovu, vzdělánı́ a 
komplexnı́ péči o osoby s různým 
handicapem a to vše v kombinaci se 
zdravými. Snažı́ se o rozvoj 
informovanosti rodičů v oblasti 
psychologie, speciálnı́ pedagogiky, 
pedagogiky, v sociálnı́ sféře a o celkovou 
podporu rodičů. 
 
 
 
 

CÍL 
Chceme být stabilnı́m sdruženı́m, které 
bude napomáhat rodičům zvládat situaci 
narozenı́ dı́těte s postiženı́m a našı́ velkou 
snahou bude, aby si rodiče při našich 
aktivitách odpočali a načerpali nové sı́ly. 
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Přehled akcı́ pořádaných Asociacı ́
Tvořivé dílny 
V roce 2015 proběhlo několik tvořivých dı́len pro členy Asociace. Prvnı́ z nich nám připravili Chaloupky 
na Balinách pod názvem Vodnı́ svět. Maminky zde měly možnost si vyrobit krásná drátkovaná akvária, 
zatı́m co děti měly připravený tematický program s Martinem Maláčem z jihlavské ZOO. V rámci tohoto 
programu se mohly seznámit s různými druhy, převážně vodnı́ch, živočichů, zachytat si v jezı́rku a na 
závěr, kdo měl odvahu, mohl se „pomazlit“ i s živým hadem. Programu se zúčastnilo 12 dospělých a 11 
dětı́.  

V rámci akce Setkánı́ na srubu“ se uskutečnily 
dı́lničky pro děti. V průběhu dne si mohli děti 
vyrobit originálnı́ placky a patřičně se s nimi 
ozdobit.  Do tohoto tvořenı́ se zapojilo 31 dětı́.  
Některé maminky neodolaly a také si vytvořily 
originálnı́ „brož“.  

Během pobytu ve Svratce jsme si užili hned několik 
tvořivých dı́lniček. Tatı́nci si mohli zavzpomı́nat na 
výrobu draků a předat své „zkušenosti“ dětem. Maminky 
si zase s děvčaty vyrobily krásné šperky z Fimo hmoty. 
Kdo měl chuť zkusit ubrouskovou techniku, odjı́žděl 
s pěkně ozdobeným květináčem.  V průběhu vı́kendu se 
do tvořenı́ aktivně zapojilo 23 dětı́ a 26 dospělých. 
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Poslednı́ tvořivou dı́lničku jsme uspořádali 
v prostorách Nesy. Kdo přišel, mohl si vyrobit 
adventnı́ věnec. Děti si zase zkusily  vyrobit mýdlo. 
Dı́lničky se zúčastnilo 11 dětı́ a 21 maminek. 
Společně ještě na závěr vytvořili pěkné motýlky pro 
výzdobu stolů na Ples dobré vůle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH ASOCIACÍ 

Stránka 4 

Hiporehabilitace 
 
Hiporehabilitace je komplexní 
multidisciplinární rehabilitační metoda, 
využívající koně pro léčebné účely. Využívá 
specifický pohyb koně, respektive pohyb 
koňského hřbetu, který se přenáší na klienta. 
Děti absolvovaly od března do listopadu ve 
Sdružení AMBRA celkem 239 cvičebních 
jednotek hiporehabilitace. Jezdily v terénu a 
některé již zkoušely jednoduché voltižní cviky 

na kolbišti a na začátku prázdnin se jich 8 
zúčastnilo  týdnu intenzivní 
hiporehabilitace.  Vítaným zpestřením se 
staly  jízdy v pohádkovém lese a 4 děti aktivně 
soutěžily na tradiční Černické podkovičce včetně 
účasti ve voltižní ukázce.  Vzhledem 
k příznivému počasí děti jezdily ještě v polovině listopadu.  

Klub zprostředkovává hiporehabilitaci u 
Sdružení AMBRA v Černé.  S ním 
spolupracujeme již 7let     a hiporehabilitační 
jízdy rozšiřujeme v letních měsících i o sportovními závody. 
Hiporehabilitačního programu se v roce 2015 zúčastnilo celkem 16 dětí. 

 
 

 
Projekt hiporehabilitace byl podpořen Nadací člověk člověku a Městem Velké Meziříčí. 
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Společné setkání rodin na srubu  
Další pěkné setkání členů asociace je za námi. Opět jsme se po roce sešli v Nesměři, tentokrát v sobotu 13.6. u příležitosti 20. 
výročí založení našeho klubu. Účast byla letos opravdu velká, 
počasí nám přálo a tak si každý mohl užít odpoledne plné 
zábavy. Hned na začátku nás přivítal Zdenek Jůda a paní 
Trutnová, která nám krátce připomněla historii klubu. Po přivítání 
byla odstartována konzumace rožněného prasátka, která 
pokračovala až do pozdních hodin. No a mezitím jsme mohli 
relaxovat, povídat si, pomazlit se s pejsky a vyzkoušet 
canisterapii, namalovat a vyrobit si nějakou tu placku a pak ji 
celý den nosit, zazpívat si v doprovodu kytary a při tom se 
občerstvovat limonádou, pivem, koláčky, trubičkami, buchtami, 
chipsy, zeleninou, pečenými brambory a jinými pochoutkami od 
maminek a našich sponzorů. Kulturním hřebem odpoledne bylo 
vystoupení šermířské skupiny TAS, která nás vtáhla do 
středověku. Všichni pánové byli fascinováni bojovým uměním a 
zbraněmi, kterým vládli stateční jinoši, kterými byli fascinovány 
přítomné dámy. Jakmile se začalo stmívat pochopili jsme, že je čas jít. 
Děkujeme všem sponzorům a organizátorům této akce. 
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Výlet ZOO Lešná  
Krásné páté podzimní ráno zastihlo členy asociace a jejich rodiny v autobuse směřujícím ke Zlínu, do 
nedaleké zoologické zahrady, na kterou jsme měli všichni skvělá doporučení. A nezklamali jsme se. Děti i 
dospělí měli možnost po celý den procházet nebo vláčkem projíždět obrovský areál zahrady a stejně 
neměli šanci stihnout pozorovat všechna zvířátka zde žijící. O rozlehlosti zahrady nás přesvědčil i fakt, že jsme se navzájem téměř nepotkali a to ani při nezbytném obědě v restauracích areálu. 

A která zvířátka nás nejvíce 
zaujala??? Po uvítání žirafami a 
slony bylo asi největším zážitkem 
krmení a hlazení rejnoků v jejich 
pavilonu, volné procházení voliérami 
s ptáky nebo opičkami nad hlavami, 
sledování klidných klokanů a vlastně 
všech dalších obyvatel parku. 
Všechny oslnila japonská zahrada 
nebo detailní představení života 
obyvatel Etiopie, vybavení jejich 
domácností, zvyklostí apod. Přímo 
před našima očima vyřezávali a 
vydlabávali obyvatelé Afriky dřevěný 
sloup, který s mnoha dalšími 
figurami a nápaditými tvary zdobily 
celý areál. Krásné udržované 
rostliny lemovaly betonové 
chodníčky se stopami zvířat nebo 
zvětšeninami tvarů listů. Děti i dospělí měli co dělat, aby je správně přiřadili. 

Třešničkou na dortu byla návštěva zámku, 
který se nachází přímo v areálu 52 ha rozlehlé 
zahrady.  Je to nejmladší zámek na Moravě, se 
stěnami obloženými dřevem a velice 
zachovalým inventářem. Prohlídka jednoho 
zpřístupněného patra nám bohatě stačila a tak 
jsme se celí utahaní, ale plni krásných dojmů vrátili domů. 
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ZÁJEZD – Praha a divadlo Kalich – muzikál Mauglí 
 
V neděli 20. 9. 2015 v 9.30 hodin jsme vyjeli z Velkého 
Meziříčí směr Praha. Všichni jsme se moc těšili na výlet do stověžaté matičky. 
Počasí z počátku vypadalo všelijak. Po příjezdu do Prahy 
na nás vykouklo sluníčko a svítilo pak po celou dobu 
našeho pobytu v Praze, kdy jsme se procházeli po krásných památkách. 
Ve 14. 30 hodin začalo představení muzikálu Mauglí v 
divadle Kalich, což byl hlavní důvod naší cesty do hlavního 
města. Na muzikál se všichni těšili a myslím, že se všem 
moc líbilo. O přestávce se za námi přišli podívat účinkující 
z 

muzikálu, v čele s Vendulou Příhodovou a 
společně jsme se vyfotili. Po představení 
jsme odjížděli domů plni dojmů, dobré nálady a slunce v duši. 
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Psycho-rehabilitační pobyt 
Po roce a opět na Svratce. I letos jsme se 
téměř všichni sešli na víkendovém pobytu 
v překrásném prostředí Vysočiny v hotelu 
Svratka. Hned první den nás navštívil 
kouzelník, který svými kouzly ohromil nejenom 
děti, ale i dospělé. Pro všechny děti na závěr 
„vykouzlil“ zvířátka a jiné potvůrky z balónků. 
Druhý den jsme se hned od rána zabrali do 

tvoření. Někteří si po mnoha letech mohli 
ověřit, jestli ještě umí vyrobit draka. Ženská 
polovina si zase ušoulala nějakou tu ozdobičku 

na krk nebo uši. A někteří využili 
možnosti vyzdobit si květináč 
ubrouskovou technikou. Venku bylo 
nádherné počasí a tak jsme vyrazili 
vyzkoušet ty naše draky v letu. 
Některým se dařilo a s přehledem 
obstáli i před čínskými konkurenty. 
Na sobotní večer byla připravena pro 
všechny soutěž Activity. Každý, kdo 
se zapojil, se musel snažit, aby 
spoluhráči poznali, co právě 

představuje. Všem se celkem dařilo, 
nejvíc však dětem. Je vidět, že 
večerníčky poctivě sledují a pohádky 
dokonale znají.Hru nám o přestávkách 
zpestřila hudba. Střídala se harmonika 
s kytarou a nakonec jsme si spolu i zatančili. 
V neděli jsme po snídani zajeli do 
pohádky. Krásná Sněhurka nás 
provedla pohádkovou vesničkou 
v Podlesí. Mrkli jsme se, kde bydlí 
Rákosníček, Křemílek s Vochomůrkou, Karkulka i sedm trpaslíků. 
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PLES DOBRÉ VŮLE 
 
Děkujeme všem, kteří si přišli užít ples Dobré 
vůle, který jsme pořádali v sobotu 7. února a 
děkujeme vám všem, kteří jste nám pomohli ho 
zorganizovat. Díky plesu budeme moci 
financovat naše aktivity jako hipoterapii či 
psychorehabilitační víkendový pobyt pro děti. 
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Přı́jmy a výdaje za rok 2015 
Příjmy 

Sponzorské dary a dotace 64 000 Kč 
Členské příspěvky 7 100 Kč 
Ples 2015 80 121 Kč 
Pobyt - příspěvky od účastníků 23 500 Kč 
Akce - příspěvky od účastníků 10 200 Kč 
Celkem 184 921 Kč 

Výdaje 
Hiporehabilitace 47 370 Kč 
Psychorehabilitační pobyt 80 384 Kč 
Akce - ZOO, muzikál, dílny  40 564 Kč 
Materiál 8 784 Kč 
Poplatky, ostatní 10 410 Kč 
Celkem  187 512 Kč 
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Kontaktnı́ informace 
Statutární zástupce: 
Ing. Zdeněk Jůda (předseda) 
Jana Brabcová (hospodářka) 
Ing. Vı́t Chmelı́ček (mı́stopředseda) 

Informace o asociaci 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětı́ v CR, z.s. klub VM 
Cerná 47, 594 42 Měřı́n 
Korespondenčnı́ adresa: Cermákova 1902/3, 594 01 Velké Meziřı́čı́ 
Telefon 607 630 126; 604 345 717 
E-mail asociacevm@seznam.cz 
www.asociacevm.cz 
 
Právní forma: občanské sdruženı́  
IČO: 48896748  
DIČ: CZ-48896748  
Bankovní spojení: Poštovnı́ spořitelna   
číslo účtu: 221920687 / 0300 
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Poděkovánı́ dárcům 
 
Město Velké Meziřı́čı́                   
ZDAR a. s.        
ZANOX - 2010 s. r. o.  
AGROCENTRUM ZS s. r. o.  
AGM - Agromotor s.r.o.            
Rodina Podstatzky-Lichtenstein  
Leoš Petrla  
František Mejzlı́k                                      
Obec Stránecká Zhoř  
Obec Petráveč  
Obec Pavlı́nov 
STIHL - Pavel Bartušek, Nová Zhoř  
Vezeko s. r. o.   
Městys Křižanov  
Dárcům do tomboly při Plesu dobré vůle 
 
 
 
DOBROVOLNICI z Měřı́na, Cerné, Hrbova, Uhřı́nova, Velkého Meziřı́čı́ a Nového Města na Moravě 
Mediálnı́ partner: týdenı́k Velkomeziřı́čsko.  

 


