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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”

Výroční zpráva
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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.

Počet evidovaných členů klubu: 93 
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



Kulturní dům v  Uhřínově ožil v  sobotu 
25.1.2020 nejen díky dobré hudbě skupiny 
Beat Bend, ale i díky velice příjemným 
návštěvníkům plesu. Program úžasně 
zpestřilo vystoupení studentů a pedagogů ze 
školy v  Březejci a také taneční kreace 
mažoretek ze skupiny Pomněnky – ze školy 
v Osové Bitýšce, které měly dvě vystoupení. 
Bohatou tombolu tvořilo pět set osmdesát 
krásných cen v malé tombole. Ples již druhým 
rokem profesionálně a krásně l idsky 
moderoval Michal Janotka.

PLES DOBRÉ VŮLE

V pátek 21.2. jsme se sešli v River Bowlingu 
na bowlingovém klání. Měli jsme rezervovány 
všechny čtyři dráhy, tak jsme se mohli všichni 
dokonale sportovně vyž ít. Vš ichni byli  
spokojeni se svými výsledky, protože jsme si 
zahrály a drželi jsme se mota – není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se - v  našem podání - 
sejít se, zahrát si a popovídat si. Na závěr 
proběhla schůze Asociace. V  rámci schůze 
jsme zhodnotili předchozí rok a prodiskutovali 
chystané akce na rok 2020.

BOWLING 

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. 



První hiporehabilitační úterý začalo 5. května, 
téměř o dva měsíce později než obvykle, díky 
nastalé covidové situaci. Od května do konce 
září děti u nás absolvovaly 152 cvičebních 
jednotek. V  rámci hiporehabilitace naše 
paravoltižní družstvo získalo pěkná umístění 
na paravoltižních závodech v  Podmitrově a 
v  Drásově. Přestože se cvičenci opět 
kvalifikovali na Mistrovství České republiky, 
zhoršující se „covidová“ situace nás vedla 
k  rozhodnutí, že letos do Prahy nepojedeme. 
Nicméně musíme velmi poděkovat za pěkné 
výkony a poctivý trénink celému družstvu a 
samozřejmě také rodičům za jejich iniciativu a 
zapojení do této krásné disciplíny. Další 
poděkování míří na Asociaci Velké Meziříčí . 
Díky ní klienti hiporehabilitace získali krásný 
bezbariérový záchod. Koně jsme museli letos 
přestěhovat do nových prostor, ale kolbiště 
bude nadále sloužit pro účely hiporehabilitace 
a přípravy koní. Pro další sezónu je připraven 
a odzkoušen i nový vůz upravitelný na 
ukotvení invalidního vozíku. Věříme, že příští 
rok již bude lépe a na jaře se zase sejdeme u 
domečku, jako obvykle. 

HIPOREHABILITACE 2020

Během jarních měsíců a v  rámci příprav na 
akci Muzikanti dětem jsme realizovali výrobu a 
zabudování   nového suchého WC na Kolbišti 
v Černé. Toto WC je koncipováno jako 
bezbariérové (tj. má větší rozměry, dovnitř je 
nájezd, uvnitř jsou ze tří stran pomocná 
madla), z boku WC je nádoba na vodu s 
kohoutkem na umývání. Jak asi všichni víte, 
WC bylo chystáno v rámci akce Muzikanti 
dětem 2020.Tato akce byla pořadateli  
přeložena na příští rok. Děkujeme touto 
cestou Tesařství Kolouch Frankův Zhořec a 
všem co pomohli se záležitostmi souvisejícími  
s přípravou a instalací WC.

BEZBARIÉROVÉ WC

Neděle 19. července se nesla v  duchu 
rybářských závodů dětí a tatínků, členů 
Asoc iace rod ičů a p řáte l zdravotně 
postižených dětí, klub Velké Meziříčí, a 
společného setkání maminek na hrázi rybníka 
v  Arnolci. Letošní druhý ročník nebyl tak 
bohatý na úlovky - ty se některým rybářům 
ohlásily pouze malým ťuknutím o vlasec. Zato 
by lo nedě ln í dopoledne ve znamení 
slunečného letního počasí a chutného 
občerstvení v  podobě kaprů grilovaných na 
kameni.

RYBÁŘSKÉ ZÁPOLENÍ



Příjmy a výdaje 2020

Jako každým rokem, také letos jsme vyrazili 
směr Svratka, kde nás čekal víkend plný 
zábavy a dobrodružství. Letos jsme se 
dohodli si tento víkend prodloužit o jeden den 
a tak se nás většina sešla již ve čtvrtek 20.8. a 
hned večer jsme se začali ladit na letošní 
program, který byl ve znamení Hvězdných 
válek. V pátek jsme vyrazili směr 9 skal na 
základnu rebelů a po náročném výletu jsme 
splnili testy fyzické a psychické kondice nutné 
pro přijetí do posádky vesmírné lodi Falcon 
Milenium. Nakonec jsme všichni sestrojili 
raketu, vypustili ji na oběžnou dráhu a teď 
čekáme na její návrat …

HVĚZDNÉ VÁLKY

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

Příjmy

Sponzorské dary a dotace 88 000 Kč

Členské příspěvky 7 500 Kč

Akce - příspěvky od účastníků 20 400 Kč

Příjem z vlastních aktivit 104 700 Kč

Výdaje

Hiporehabilitace 22 800 Kč

Psychorehabilitační pobyt 97 300 Kč

Akce - Bowling, chytání ryb, setkání na srubu … 8 000 Kč

Suché WC na kolbiště 32 700 Kč

Ostatní - web, administrativa, propagace 20 700 Kč

V  sobotu 5.zář í se na srubu rodiny 
Podstatských - Lichtenstejn  na Nesměři opět 
sešly rodiny členů Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí -  klubu Velké 
Meziříčí. Měly tak možnost prožít společně 
krásné odpoledne,   pobavit   se a odpočinout 
si a také si připomenout 25.výročí založení 
velkomeziříčského klubu, které na tento rok 
připadlo. Akci nám zpříjemnilo sdružení 
Cantes s čtyřnohými přáteli, profesionální 
hasiči z Velkého Meziříčí a v neposlední řadě 
trampská a country kapela WEGET. 

SETKÁNÍ NA SRUBU



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 dárci - finanční dar, chytání ryb, 
podpora setkání na srubu 

Jaroslav Široký Pozďatín 

Město Velké Meziříčí 

Obec Černá 

Obec Lavičky 

Obec Netín 

Obec Petráveč 

Obec Stránecká Zhoř 

Obec Uhřínov 

Rodina Podstatzky-Lichtenstein    

SANBORN a.s. Velké Meziříčí 

Vezeko s. r. o. - Velké Meziříčí 

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

http://www.asociacevm.cz

