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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.



V neděli 9. dubna se padesátka členů a 
příznivců našeho klubu vypravila   vlastními auty 
do nedalekého Brna, aby shlédla představení 
muzikálu Děti ráje. Vystoupení plné energie, 
výtečné choreografie a úžasných pěveckých 
výkonů trvalo více než    4 hodiny a všem se 
velice líbilo.Navíc jsme měli možnost přímého 
setkání s představiteli tohoto představení 
včetně společného fotografování.

MUZIKÁL “DĚTI RÁJE”

V neděli 21.5. jsme se sešli na kolbišti u 
domečku v Černé a programem byla 
samoz řejmě h iporehabi l i tace. Během 
odpoledne měly všechny děti možnost 
zdarma vyzkoušet na vlastní kůži tuto metodu 
terapie. Akce se zúčastnili členové asociace i 
noví zájemci o hiporehabilitaci a členství v 
našem klubu. Všichni si mohli popovídat u 
ohně a opéct špekáčky.

SETKÁNÍ NA DOMEČKU

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 2. září 2017 se na srubu rodiny 
Podstatských – Lichtenstejn sešly rodiny 
členů Asociace. Odpoledne bylo možné využít 
návštěvy čtyř krásných a poslušných 
canisterapeutických hafanů, ze sdružení 
Cantes. Příslušníci Policie ČR Velké Meziříčí 
seznámili účastníky akce se  svojí činností. 
Pečující maminky, si mohly, v průběhu celého 
odpoledne, užít příjemné chvíle při masáži. 
Velice hezké bylo společné bublifukování a 
zpívání u ohně.

SETKÁNÍ RODIN V NESMĚŘI

V sobotu 10. června jsme se, coby účastníci 
jarního výletu Asociace, sešli na autobusovém 
nádraží ve Velkém Meziříčí a společně vyrazili 
směr Jižní Morava. První zastávka výletu, v 
leteckém muzeum v Kunovicích, byla ve 
znamení dešťových kapek pod křídly letounů. 
Při přejezdu do další zastávky výletu – 
Kovozoo ve Starém Městě se počasí vyjasnilo 
a my jsme měli jedinečnou možnost vidět 
zvířata vyrobená z kovu. Další část výletu 
patřila světu pod hladinou rybníka v Modré a 
Poslední zastávkou podařeného výletu byla 
restaurace Samota.

VÝLET NA JIH MORAVY

Hiporehabilitaci na Kolbišti v Černé využívají 
členové Asociace během celého roku. Už 
pošesté uspořádalo Sdružení AMBRA pro děti 
tradiční soutěžení na koních na kolbiště „U 
domečku“ v  Černé. Celé akci předcházel 
intenzivní hiporehabilitační týden a páteční 
„Pohádkový les“, který letos oživily živé 
pohádkové postavy. Černická podkovička 
byla letos i takovou malou oslavou 15 let 
působení Ambry na Vysočině. Nejobsazenější 
a hlavní soutěží dne se stal tradiční trail-
handicap pro děti na koních s  vodiči. 
Následovala ukázka výcviku koně přirozenou 
komunikací a adrenalinovou záležitostí pak 
byla soutěž Běž jeď-běž, která dala šanci 
doběhnout příliš mladý věk či handicap na 
koni s přispěním rodičů či kamarádů. Rozdali 
jsme 40 diplomů, 30 medailí a 30 mašlí, 
kachle s  koňskými motivy, drobné ceny a 
snad i spoustu radosti – ta byla patrná i při 
čestných kolech. Počasí vyšlo náramně – kdo 
by to po těch deštivých dnech čekal. Mnohé 
z nás napadlo, že nám slunce na kolbiště i do 
našich srdcí poslala shůry Mája – Maruška 
Pacalová, díky které v  Černé na statku u 
Pacalových koně tolika dětem slouží a jistě 
budou sloužit i nadále.	

HIPOREHABILITACE 
ČERNICKÁ PODKOVIČKA 



Přes padesát účastníků zájezdu dorazilo, jako 
každým rokem, do hotelu Svratka. Odtud 
jsme tentokrát podnikli dobrodružnou cestu 
Afrikou. První den jsme vyráběli hudební 
nástroje. Druhý den jsme si připravili masky 
divokých zvířat a afrických domorodců a 
odpoledne jsme po skupinkách vyrazili na lov 
divokých zvířat. Všichni si mohli vyzkoušet 
hod oštěpem, střelbu lukem, shazování 
banánů a dalš í dovednosti afr ických 
domorodců. Den vyvrcholil kmenovým 
ohněm, kde byli všichni lovci přijati do kmene 
Zulu.

SAFARI NA SVRATCE

Každoroční předvánoční setkání našich členů 
proběhlo v  sobotu 25. Listopadu a to opět 
v prostorách hasičské zbrojnice v Lavičkách. 
Společná setkání probíhaj í v  krásné 
předvánoční atmosféře. Děti si v  letošním 
roce vytvářely vlastní adventní kalendáře a 
maminky vytvářely venkovní dekoraci 
vánočního skřítka, stromeček nebo svícen. 
Všechny přítomné děti byly navíc obdarovány 
(Mikulášským) balíčkem sladkostí.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Již po osmé byl první akcí roku, kterou 
pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí, klub Velké Meziříčí, Ples 
Dobré vůle, který se již tradičně konal v 
kulturním domě v  Uhřínově a to v  sobotu 
28.1.2017. K tanci hrála skupina Beat Band, 
kulturní program doplni lo vystoupení 
mažoretek a tanečního uskupení „Kosatky“ 
z  Dózy Velké Meziříčí. Finanční výtěžek celé 
akce Asociace využije ke spolufinancování 
tradičních akcí, které se konají v  průběhu 
celého roku.

PLES DOBRÉ VŮLE 2017

28.září 2017 měli členové Asociace, společně 
s  dalšími rodinnými příslušníky, možnost se 
vydat na plánovaný  výlet na Slovensko, jehož 
cílem bylo  termální koupaliště Velký Medér.  I 
letos jsme měli štěstí na počasí a tak jsme 
využili všech nabízených možností tj. vodních 
atrakcí pro děti,  kvalitního sociálního zázemí a 
míst pro příjemné posezení a občerstvení. 
Některým klasickým slovenským specialitám 
samozřejmě neodolali ani návštěvníci z našich 
řad a intenzivní vodní radovánky prokládali 
chutným občerstvením. 

VÝLET DO TERMÁLŮ



Příjmy a výdaje 2017
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub VM

Příjmy

Sponzorské dary a dotace 85 000 Kč

Členské příspěvky 7 200 Kč

Akce - příspěvky od účastníků 34 300 Kč

Příjem z vlastních aktivit 90 744 Kč

Výdaje

Hiporehabilitace 38 850 Kč

Psychorehabilitační pobyt 71 563 Kč

Akce - výlet, srub, muzikál, dílny 47 484 Kč

Ostatní - web, administrativa, poplatky 9 491 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   

AGROCENTRUM ZS s. r. o. - Stránecká Zhoř 

HOD Jabloňov - Ruda 

Lékárna Měřín - Mgr. Hana Smejkalová 

Město Velké Meziříčí 

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

