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Asociace rodičů a přátel 
postižených dětí v ČR, z.s
klub Velké Meziříčí 
“Všechno dobré, co učiníš pro druhé, se ti mnohonásobně vrátí zpět”
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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 bude napomáhat 
rodičům zvládat situaci narození dítěte s postižením a naší velkou 
snahou bude, aby si rodiče při našich aktivitách odpočinuli a 
načerpali nové síly.



Tentokrát jsme využili pozvání do Laviček od 
místních dobrovolných hasičů. Pro šikovné 
maminky si Maruška Marková připravila 
výrobu velikonočních dekorací. Ti menší si 
zase mohli vyrobit “travňáčky”. Kreativitě se 
meze nekladly a tak vznikaly nejrůznější 
postavičky od ježečků, kačenek, skřítků až po 
medvídky.

JARNÍ TVOŘIVÁ DÍLNIČKA

V sobotu 3.12. se nás sešlo v prostorech 
hasičské zbrojnice v Lavičkách na padesát. 
Každý, kdo měl zájem si během odpoledne 
vyrobil vánoční výzdobu pod vedením 
Markéty Chmelíčkové a Marušky Markové. 
Domů si potom všichni odnášeli krásné svícny 
a stínítka na svíčku. Navečer děti překvapil 
Mikuláš s čerty a kdo byl hodný něco dostal. 
Takže nakonec všechny děti odcházely s 
Mikulášskou nadílkou. 

ZIMNÍ TVOŘENÍ

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. 



V  sobotu 21.5. se na srubu rodiny 
Podstatských - Lichtenstejn  na Nesměři opět 
sešly rodiny členů Asociace. Měly tak 
možnost prož í t společně krásné jarní 
odpoledne, pobavit se a odpočinout si. 
Sdružení Cantes opět umožnilo dětem prožít 
hezké chvíle se čtyřnohými přáteli. Letošním 
překvapením byl příjezd hasičů z  Velkého 
Meziříčí. Ohlásili se sirénou a pak zájemcům 
důkladně ukázali, co jejich auto skrývá, 
vysvětlili, k  čemu se co používá a vrcholem 
byla možnost zkusit  si skutečně „hasit“.

SETKÁNÍ RODIN NA SRUBU

V sobotu 25.6. měli členové Asociace, 
společně s  dalšími rodinnými příslušníky, 
m o ž n o s t v y d a t s e n a z á j e z d n a 
Slovensko.  Cílem letošního výletu bylo 
termální koupaliště Velký Medér. Všichni měli 
možnost využít bazény a atrakce (skluzavky i 
tobogány), písková hřiště, kvalitní sociální 
zázemí, místa pro příjemné posezení a 
občerstvení. Očekávání všech byla zcela 
naplněna a už se těší na příští zájezd do 
termálů.

ASOCIACE V TERMÁLECH

Hiporehabilitace v  roce 2016 probíhala od 
března do října dle počasí a 15 dětí 
absolvovalo celkem  237 cvičebních jednotek. 
Jezdilo se většinou v terénu, ale i na kolbišti.

HIPOREHABILITACE

29.dubna Sdružení AMBRA uspořádalo pro 
děti akci Černické čarodějničky na kolbišti v 
Černé. Na programu byl táborák - občerstvení 
zajistili členové Ambry a paní Pacalová přidala 
pekáč výborných domácích buchet. Sešlo se 
několik velmi podařených masek malých 
čarodějnic a čarodějů. Členky paravoltižního 
družstva předvedly krátkou ukázku cvičení na 
lonži, již se chystají na další závody a možná i 
na letošní mistrovství republiky. I tak pomáhá 
hiporehabilitace rozvinout fyzické schopnosti. 
Děti se svezly na Gamblerovi a na Argiem, 
seznámily se s budoucím hiporehabilitačním 
koněm Lucky a na závěr předvedl ukázku ve 
skocích Dan Burda s Lancelotem

ČERNICKÉ ČARODĚJNIČKY



V neděli 2.6. se členové Asociace vypravili do 
Prahy na odpolední představení muzikálu 
MAMMA MIA. Čas před představením využili 
na individuální návštěvu Prahy. Vlastní 
představení muzikálu MAMMA MIA začalo ve 
14 hodin v Kongresovém centru a splnilo 
naše očekávání. Vystoupení plné energie, 
výtečné choreografie a úžasných pěveckých 
výkonů trvalo celé 2,5 hodiny.

MUZIKÁL MAMMA MIA

Stejně jako v minulých letech, tak i letos, 
pořádala Asociace psychorehabilitační pobyt 
pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi. 
Pro letošní víkendový pobyt jsme mimořádně 
zvolili letní termín. V areálu hotelu Svratka a  
jeho okolí se tentokrát rozpoutala honba za 
pokladem kapitána Flinta, do které byli 
za tažen i ne jen dě t i , a le také je j ich 
rodiče…”ono ani nešlo tak o tu kořist, kterou 
jsme si nakonec spravedlivě rozdělili, ale o tu 
CESTU, kterou jsme si myslím všichni pěkně 
užili”

PIRÁTI ZE SVRATKY

V roce 2016 tomu bylo právě deset let, kdy se 
z původního plánu uskutečnit malý regionální 
festival stala velká benefiční akce s názvem 
Muzikanti dětem. Tento projekt každý rok 
podpořil jeden ze spolků, klubů či služeb, 
které se věnují především dětem a mládeži 
s postižením na Velkomeziříčsku. Tento rok se 
organizátoři akce rozhodli uskutečnit benefici 
pro všechny organ izace, k teré by ly 
v  předchozích letech finančně podpořeny, 
tedy i pro naši Asociaci.

MUZIKANTI DĚTEM

První akcí roku 2016 byl Ples Dobré vůle, 
který se již tradičně konal v  kulturním domě 
v Uhřínově. Bohatou tombolu, kterou v úhrnu 
tvořilo přes šest set krásných cen, zajistili 
aktivní členové asociace od téměř dvou 
stovek dárců. K  tanci hrála skupina Beat 
Band, kulturní program doplnilo vystoupení 
Venduly Příhodové a dva taneční vstupy 
mladých tanečníků. Finanční výtěžek celé 
akce byl využit ke spolufinancování tradičních 
akcí Asociace

PLES DOBRÉ VŮLE 2016



Příjmy a výdaje 2016
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub VM

Příjmy

Sponzorské dary a dotace 129 858 Kč

Členské příspěvky 7 600 Kč

Akce - příspěvky od účastníků 37 440 Kč

Příjem z vlastních aktivit 108 236 Kč

Celkem 283 134 Kč

Výdaje

Hiporehabilitace 44 633 Kč

Psychorehabilitační pobyt 87 451 Kč

Akce - výlet, srub, muzikál, dílny 58 565 Kč

Ostatní - web, administrativa, poplatky 5 474 Kč

Celkem 196 123 Kč

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

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   

AGROCENTRUM ZS s. r. o. - Stránecká Zhoř 

HOD Jabloňov - Ruda 

Lékárna Měřín - Mgr. Hana Smejkalová 

Město Velké Meziříčí 

Městys Křižanov  

MUDr. Helena Sedmidubská - Velké Meziříčí 

Nadace člověk člověku 

Obec Černá 

Obec Lavičky 

Obec Netín 

Obec Pavlínov 

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

