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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 péči o dítě s postižením a naší velkou snahou je, aby si 
rodiče při našich aktivitách odpočinuli a načerpali nové síly.

Počet evidovaných členů klubu: 97 
Statutární zástupce: 
Ing. Zdeněk Jůda (předseda) 
Ing. Vít Chmelíček (místopředseda) 
Jana Brabcová (hospodářka) 

Právní forma: zapsaný spolek  
IČO: 48896748  
DIČ: CZ-48896748  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 221920687 / 0300



První letošní akcí našeho klubu (Asociace 
rodičů a přátel postižených dětí – klub Velké 
Meziříčí) byl prodloužený víkendový pobyt v 
Penzionu Poezie v Kořenově na pomezí 
Jizerských hor a Krkonoš. Počasí bylo 
vskutku zimní, bohatá sněhová nadílka 
přibývala každý den a sluníčko o sobě 
nedávalo moc znát. Účastníci pobytu si dle 
vlastního zájmu a schopností zaběžkovali na 
vyznačených tratích nebo zajezdili na lyžích  
na menších nebo i větších sjezdovkách.

LYŽOVAČKA V KRKONOŠÍCH

V sobotu 12.3. jsme se konečně mohli po 
dlouhé době setkat na společné akci v River 
Bowingu. A že nás přišlo skutečně hodně, 
obsadili jsem všechny dráhy. Všem to 
skutečně šlo skvěle a padaly i výsledky nad  
pro nás magických “100”. Sportovní 
odpoledne pak plynule přešlo v každoroční 
členskou schůzi, na které jsme zhodnotili 
minulý rok, prošli výroční zprávu a probrali 
plánované akce tohoto roku.

BOWLING A SCHŮZE

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. 



Ženy a dívky, které se sešly v propůjčených 
prostorách NESY, upletly náramky a vyráběly 
velice zdařilé kytičky různých barev a tvarů - 
které, mimo jiné, nejsou k rozeznání od těch 
"živých" a některé nejsou v přírodě ani k 
vidění…:-) Na závěr si účastnice  v rámci 
"domác ího úko lu" rozdě l i l i zbýva j íc í 
polotovary  a doma dodělaly do následující 
akce další kytičky. Samozřejmě nechybělo 
malé občerstvení a nezbytné povídání.

DÁMSKÉ DÍLNIČKY

První prázdninový a dovolenkový týden prožili 
členové Asociace rodičů v Jizerských horách. 
Počasí bylo dosti proměnlivé, ale to nebránilo 
účastníkům v  aktivním programu.  Mnozí 
pokoř i l i nedalekou Čertovu horu nebo 
Sněžku. Někte ř í navš t í v i l i v  L iberc i 
zoologickou a botanickou zahradu a zábavné 
c e n t r u m s  b a z é n y , p ř í p a d n ě 
navštívili  technické muzeum. Večery pak 
prožívali všichni společně, sdíleli zážitky, hráli 
hry, složili puzzle, povídali si a došlo i na 
nezbytné opékaní buřtů.

DOVOLENÁ NA POEZII

Dlouho plánovaná a kvůli epidemii Covidu 2x 
odložená charitativní akce „Muzikanti dětem“ 
pro naš i Asociaci proběhla v  sobotu 
28.5.2022.  Nejen nadšenci pořádající již 14. 
ročník koncertu, ale i členové Asociace měli 
nejvíce starostí a práce před samotným 
konáním akce. V  rámci příprav se konaly 
„Dámské tvořivé dílny,“ kde naše členky 
vyrobily na 500 ks papírových kytiček různých 
tvarů a barev. V  pátek před akcí bylo 
napečeno cca 400ks chutných koláčků. Takto 
jsme připravili drobné pozornosti, kterými 
jsme obdarovávali štědré dárce v  průběhu 
konání koncertu.V  rámci doprovodného 
programu ze strany Asociace se zapojili 
v hojném počtu další členové a dobrovolníci.  
Ve stánku se děti mohly seznámit a pohrát 
s pomůckami pro rozvoj motoriky, pozornosti, 
paměti. Vlastní akce Muzikanti dětem začala 
úderem 14. hodiny a na pódiu se do nočních 
hodin vystřídalo 7 hudebních uskupení. 
Asociace obdržela tradiční 2 šeky, kde byly 
částky 138 257Kč   od sponzorů a 66 350Kč 
od návštěvníků a pořadatelů akce. Touto 
cestou patří veliké poděkování všem, kteří 
svým darem naši činnost podpořili – tedy 
v  první řadě pořadatelům této akce, 
sponzorům a návštěvníkům. 

MUZIKANTI DĚTEM 2022



V  sobotu 3. září 2022 se na srubu rodiny 
Podstatských - Lichtenstejn na Nesměři opět 
sešly rodiny členů Asociace. Přicházející děti 
hned vesele vítalo pět canisterapeuticky 
cvičených psích kamarádů různých plemen ze 
sdružení Cantes. Nejen pečující maminky, ale 
celé rodiny si mohly, v  průběhu odpoledne, 
užít příjemné chvíle při cvičení jógy. Mezitím se 
všichni průběžně občerstvovali a pochutnávali  
si na výborných kýtách. Všichni jsme si na 
závěr také zazpívali za doprovodu kytary.

SETKÁNÍ RODIN NA SRUBU

V sobotu 10. prosince 2020 se padesát členů 
a příznivců našeho klubu vypravilo autobusem 
„našeho dopravce Uchytil“ do Prahy s cílem, 
aby nejen shlédli představení muzikálu 
MEFISTO, ale mohli se také pokochat krásou 
vánočně vyzdobeného hlavního města. Vlastní 
muzikálové představení, které začalo ve 14 
hodin v  divadle HYBERNIA, splnilo naše 
očekávání. Vystoupení plné energie, výtečné 
choreografie a úžasných pěveckých výkonů 
trvalo téměř 3 hodiny a všem se velice líbilo. 
Po představení následovala ještě společná 
večerní vycházka na Staroměstské náměstí s 
cílem prohlédnout si výzdobu hlavního města. 

MUZIKÁL „MEFISTO“

Během roku 2022 ve Sdružení AMBRA děti 
z ARPZPD Velké Meziříčí absolvovaly celkem 
104 cvičebních jednotek hiporehabilitace. 
Tato aktivita probíhá dlouhodobě a je i 
opakovaně finančně podpo řena i z 
Grantového programu města Velké Meziříčí 
pro poskytování dotací v sociální oblasti. 
Hiporehabilitace probíhala jako obvykle na 
k o l b i š t i s e z á z e m í m d o m e č k u a 
bezbariérového WC. V příštím roce by mohla 
být obnovena tradice Černické podkovičky a 
koně budou opět pracovat ve složení 
Gambler, Argie, Lucky a Patron

HIPOREHABILITACE 2022

Po dvou kovidových zimách jsme tento rok 
mě l i konečně možnost se j í t se i v 
předvánočním čase. Využili jsme k tomu 
prostor velkomeziříčské fary, kde jsme si mohli 
v hojném počtu nejen popovídat, ale také 
vyrobit něco na vánoční výzdobu svých 
domovů. Děti vytvářeli krásné domečky a 
převážně ženské osazenstvo zase vánoční 
věnečky. Děkujeme všem kdo přinesl něco k 
občerstvení. 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ



Příjmy a výdaje 2022
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub VM

Příjmy

Sponzorské dary a dotace 301 107 Kč

Členské příspěvky 7 200 Kč

Akce - příspěvky od účastníků 27 800 Kč

Výdaje

Hiporehabilitace 15 600 Kč

Pobyty Kořenov 36 500 Kč

Akce pořádané Asociací 55 447 Kč

Administrativa - web, mobil, tiskoviny 1 936 Kč

Ostatní - čl. příspěvek Praha, účetní, domeček 8 035 Kč



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   

Agrocentrum ZS s.r.o. - Stránecká Zhoř 

Anonymní dárce - finanční dar 

HOD Jabloňov - Ruda 

Jaroslav Široký Pozďatín 

Město Velké Meziříčí 

Muzikanti dětem 

Obec Černá 

Obec Lavičky 

Obec Netín 

Obec Petráveč 

Obec Stránecká Zhoř 

SANBORN a.s. - Velké Meziříčí 

TOMBEK COMPANY, s.r.o. - Brno 

Vezeko s. r. o. - Velké Meziříčí 

Firmy a dobrovolníci, kteří nám nezištně pomáhají 
při našich akcích   

Rodina Podstatských - Lichtenstein 

Řeznictví Malec - Velké Meziříčí 

Sdružení Cantes 

Václav Cejnek - Záseka 

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; 606 719 569 
E-mail: asociacevm@seznam.cz 
www.asociacevm.cz

http://www.asociacevm.cz

