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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. je 
otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní 
subjektivitou.  Asociace má celorepublikovou působnost a 
prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně 
pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám. 

Poslání 
Klub usiluje o výchovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s 
různým handicapem a to vše v kombinaci se zdravými. Snaží se 
o rozvoj informovanosti rodičů v oblasti psychologie, speciální 
pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a o celkovou podporu 
rodičů.

Cíl 
Chceme být stabilním sdružením, které napomáhá rodičům 
zvládat situaci narození dítěte s postižením a naší velkou snahou 
je, aby si rodiče při našich aktivitách odpočinuli a načerpali nové 
síly.



V sobotu 27. ledna 2018 se v  kulturáku v 
Uhřínově uskutečnil Ples Dobré vůle, který 
pořádají členové a příznivci Asociace. K tanci 
hrála kapela Beat Band a dvěma vstupy pro 
přítomné zazpíval a zatančil folklórní soubor 
Horáčan. Finanční výtěžek z  plesu Asociace 
využívá pro svoje celoroční aktivity, kterými jsou 
tématické vý lety, tvoř ivé díly, víkendový 
psychorehabilitační pobyt a hiporehabilitace. 
Jako každý rok byla připravena bohatá tombola, 
která udělala radost snad úplně každému. 

PLES DOBRÉ VŮLE 2018

Sobota 10. června 2018 patřila ke dnům, 
který členové Asociace prožívají společně a to 
již tradičně na srubu rodiny Podstatských 
v  Nesměřském údolí. Sešlo se na 70 
rodinných př íslušníků a př íznivců naš í 
Asociace.Letošní program byl realizován  
v rámci „Grantového projektu Zdravé město – 
Měs to Ve lké Mez i ř íč í v  roce 2018: 
Procvičujeme se s  radostí“ a proto nebyla 
nouze o pohyb a zdravou stravu.

SETKÁNÍ RODIN NA SRUBU

1. Arteterapie aneb tvořivé dílny - Děti 
tvoří pod vedením arteterapeutky a 
dobrovolníků, rodiče si tvoří vlastní 
výrobky pod vedením lektora/ky. 

2. Hipoterapie (terapie pomocí koně) 
- h ipo te rap ie j e komp lexn í 
m u l t i d i s c i p l i n á r n í m e t o d a , 
využívající koně pro léčebné účely. 

3. Setkání rodin, společné zájezdy - 
napomáhá rodičům a dětem v 
sociálním kontaktu a sdí lení 
zkušeností.  

4. Psychorehab i l i tačn í pobyt - 
každoročně pořádáme společný 
víkendový pobyt rodin s dětmi. 

5. Ples Dobré vůle - pořádá Asociace 
pro širokou veřejnost, výtěžek je 
použ i t k financován í ak t i v i t 
Asociace. 

6. Canisterapie (terapie pomocí psa), 
muzikoterapie, přednášky, další 
aktivity. 



Praha, 11. 10. 2018. O víkendu 5. až 7. října 
se uskutečnilo velké setkání členů a příznivců 
Asociace v krásném areálu Labe Arény v 
Račicích. Více než 200 účastníků tohoto 
setkání plného přátelství, veselí, pocitů 
v zá jemné souná lež i t os t i a l i dského 
porozumění si společně připomnělo 100. 
výročí vzniku Československé republiky. A to 
výšlapem na památnou horu Říp. Mezi 
účastníky bylo 76 dětí a mladých lidí se 
zdravotním postižením, z toho 25 vozíčkářů.

VÝŠLAP NA HORU ŘÍP

Členové a přátelé   Asociace se jako 
každoročně vydali za teplou vodou do 
termálního koupaliště   ve Velkém Medéru. 
Voda nezk lamala, a le s lun íčko – to  
nedokázalo bojovat s  chladným větříkem   a 
přechody mezi bazény musely být proto 
zdolávány v co nejkratší době a pokud možno 
v  županu. Ponoření do horké vody po 
takovém úsilí bylo ale o to příjemnější. Děti 
zimu nepociťovaly, protože ta je mezi 
přebíháním od tobogánu k  dalším atrakcím, 
nestihla dohnat. 

VÝLET DO TERMÁLŮ

V  roce 2018 dojíždělo na hiporehabilitaci do 
Sdružení AMBRA v Černé 15 dětí z „asociace 
VM“, které absolvovaly celkem 172 jízd. 
Většinou se jezdilo do terénu, ale některé děti 
si oblíbily překonávání různých překážek na 
kolbišti nebo cvičení na koni (paravoltiž). 
Počasí přálo (někdy bylo toho tepla příliš 
mnoho) a do Ambry přibylo několik nových 
dětí.  Tradiční Černickou podkovičku jsme 
rozložili do týdenního programu zakončeného 
vycházkou do pohádkového lesa a soutěžním 
trailem na kolbišti. Kdo se zúčastnil, odnesl si 
i medaili a nějakou tu dobrotu. Vrcholem 
hiporehabilitace je parajezdectví a Sdružení 
AMBRA už patří ke zkušeným a úspěšným 
týmům v paravoltiži. Letos se do této 
atraktivní, ale náročné disciplíny, zapojily i 4 
členky asociace, které dosáhly pěkných 
úspěchů. Vedle paravoltiže je součástí 
hiporehabilitace v  Ambře i paravozatajství, 
které dává šanci i těm handicapovaným, kteří 
už z různých důvodů na hřbet koně nemohou.	

HIPOREHABILITACE 
ČERNICKÁ PODKOVIČKA 



Letošní víkendový pobyt se uskutečnil v nám 
známém hotelu Svratka na konci srpna. 
Tentokrát jsme se společně vydali na cestu do 
vzdálené Indie. Tato výprava nebyla tak 
dobrodružná, jako ty předchozí, ale spíše se 
odehrávala v poklidném duchu meditací, 
odpočinku a kreativního tvoření. Děti a 
maminky si mohli vyrobit krásné šperky a 
ozdobit své tělo hennou. Všichni se zúčastnili 
soutěže o nejkrásnější mandalu. Během 
celého pobytu jsme využívali krytého bazénu 
a někteří si zasoutěžili při minigolfu.

VÍKENDOVÝ POBYT INDIE

Již tradiční předvánoční „Tvořivé dílny“ členů 
Asociace proběhlo v sobotu 1. prosince 2018 
a to opět v  prostorách hasičské zbrojnice 
v  Lavičkách.   Na padesát účastníků mělo 
př í lež itost vyrobit si vánoční dekoraci. 
Maminky vyráběly větvový závěs s přízdobou 
– vše v  přírodním duchu. Všichni se zapojili 
s  nadšením a domů si odnášeli krásné 
výrobky. Maminky si rovněž vyměnily recepty 
na dobroty ze svých kuchyní, které přinesly 
k ochutnání a po tvoření přišly při kávě vhod.

SPOLEČNÉ TVOŘENÍ

V neděli 30. prosince 2018 se přes padesát 
členů a příznivců našeho klubu vypravilo 
autobusem dopravce „Uchytil“ do Prahy s 
cílem, aby nejen shlédli představení muzikálu 
Mýdlový princ, ale mohli se také pokochat 
krásou vánočně vyzdobeného hlavního 
města. Nechyběla ani návštěva Václavského 
náměstí s  ochutnávkou dobrot ze stánků. 
Vlastní muzikálové představení, které začalo v 
15 hodin v  divadle Brodway, splnilo naše 
očekávání. Vystoupení plné energie, výtečné 
choreografie a úžasných pěveckých výkonů.

MUZIKÁL MÝDLOVÝ PRINC

sobotu 28.4. jsme se sešli v River Bowlingu 
na našem první letošním bowlingovém klání. 
Setkali jsme se tentokrát v hojném počtu, ale 
naštěstí jsme měli rezervovány všechny čtyři 
dráhy a tak jsme se mohli všichni dokonale 
sportovně vyžít. Dětem s handicapem všichni 
pomáhali, jak fyzicky, tak fanděním. A tak na 
konec nezůstal nikdo, kdo by neshodil 
a lespoň jednu kuželku :- ) Na závě r 
sportovního večera proběhla schůze členů 
Asociace.

BOWLING 2018



Příjmy a výdaje 2018
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub VM

Příjmy

Sponzorské dary a dotace 75 000 Kč

Členské příspěvky 7 100 Kč

Akce - příspěvky od účastníků 48 500 Kč

Příjem z vlastních aktivit 92 800 Kč

Výdaje

Hiporehabilitace 46 200 Kč

Psychorehabilitační pobyt 67 100 Kč

Akce - muzikál, Medér, bowling 67 500 Kč

Ostatní - web, administrativa, poplatky 7 800 Kč

Statutární zástupce: 
Ing. Zdeněk Jůda (předseda) 
Ing. Vít Chmelíček (místopředseda) 
Jana Brabcová (hospodářka) 

Právní forma: občanské sdružení  
IČO: 48896748  
DIČ: CZ-48896748  
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna   
číslo účtu: 221920687 / 0300



Všechny naše pořádané akce mohou vzniknout 
jen díky práci a ochotě členů Asociace, všech 
dobrovolníků a hlavně podpory našich sponzorů.

Děkujeme všem našim dárcům

     

AGM - Agromotor s.r.o. - Velké Meziříčí   

Lékárna Měřín - Mgr. Hana Smejkalová 

Martin Dovica 

Město Velké Meziříčí 

Obec Lavičky 

Obec Netín 

Obec Petráveč 

Obec Stránecká Zhoř 

Obec Uhřínov 

Rodina Podstatzky-Lichtenstein    

Vezeko s. r. o. - Velké Meziříčí 

ZDAR a. s. - Žďár nad Sázavou   

Dárci do tomboly při Plesu Dobré vůle 

Dobrovolníci, kteří nám nezištně pomáhají při 
našich akcích   

Poděkování dárcům

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub VM 
Černá 47, 594 42 Měřín 
Korespondenční adresa: Čermákova 1902/3, 594 01 Velké Meziříčí 
Telefon 607 630 126; 604 345 717 
E-mail asociacevm@seznam.cz 
www.asociacevm.cz

http://www.asociacevm.cz
http://www.asociacevm.cz

