
vyhlášením výsledků den nekončil. Přesunuli se do příjemného zázemí v nedalekém Mostku, 
kde byl pro mě na nadcházející večer a nedělní dopoledne připravený zábavně společenský 
program.  

Rehabilitační pobyt ve Špindlerově Mlýn ě

Ve dnech 3. až 9. října 2011 jsme pořádali podzimní rehabilitační pobyt na chatě Labská ve 
Špindlerově Mlýně. Letošního pobytu se zúčastnilo 32 lidí s mentálním hendikepem. Valnou 
část účastníků tvořili žáci Základní školy speciální v Semilech, doplňovali je lidé z rodin a z 
Oranžového domu v Trutnově. Táborovým tématem bylo „Putování za Krakonošem". Poprvé 
jsme se s Krakonošem setkali při noční hře. Na závěr pobytu přišel přímo do chaty, aby 
všechny účastníky pozdravil a poděkoval jim za jejich vzorné chování k horské přírodě. Díky 
příjemnému počasí jsme maximálně využili možnost pobýt na čerstvém vzduchu. Pouštěli 
jsme draky, nechyběla stopovaná, houbaření, vycházky do Šindlerova Mlýna, na přehradu i 
do okolí. Hodně jsme také využívali venkovní terasu, kde jsme mimo jiné vyráběli obří 
mýdlové bubliny. Za použití mnoha zajímavých technik si táborníci vytvořili každý pro sebe 
tričko. Milým zpestřením byl také výlet do místního aquaparku. Z nabitého programu dále 
zmiňme sportovní olympiádu, opékání u táboráku, zpívání při kytaře, zhotovování výrobků z 
přírodnin, diskotéky, zábavné večery. O tom, že se naše úsilí vyplatilo a setkalo se 
s úspěchem svědčí nadšené reakce účastníků, rodičů i opatrovníků.  

Hlavní část finančních prostředků na tento pobyt byla získána díky dotaci Ministerstva 
zdravotnictví České republiky.  

Návštěva aquaparku ve Špindlerově Mlýn ě

Pošesté jsme měli možnost nabídnout dospělým i dětem s postižením spolu s jejich blízkými 
účast na sportovní akci s názvem Dopoledne plné vody. Právě tento šestý výlet za vodou byl v 
mnoha směrech jedinečný. 29. října jsme poprvé vyrazili do jiného bazénu než do 
osvědčeného aquaparku v Hradci Králové. Tentokrát jsme využili služeb aquaparku ve 
Špindlerově Mlýně. Ten není svou rozlohou veliký, ale nabízí toho na malém prostoru 
opravdu moc. Například dva tobogány, tobogán pro jízdu na kruhu, několik vířivek s teplou 
vodou, masážní trysky, divokou řeku nebo takovou zvláštnost, jakou je aquarotoped (šlapání 
na kole přímo ve vodě). Další zajímavostí byl počet přihlášených účastníků. Společně s 
doprovody se vyšplhal na cifru 41 osob, což je zatím nejvíc v historii našich plavání. Pro tolik 
lidí jsme raději vypravili zájezdový autobus, aby se pro ně stalo plavecké dopoledne 
dostupnější a tím i příjemnější. Dvě hodiny ve vodě se jako vždy po okraj naplnily zábavou, 
veselým a sportem. Celé setkání proběhlo hladce a pohodově díky veliké pomoci našich 
asistentů, kteří pomáhali plavcům i neplavcům přímo ve vodě. Mnohdy museli i několikrát za 
sebou okusit všechny adrenalinové aktivity, které si naši účastníci v aquaparku vybrali. 

Halloweenská zábava 

Přicházející podzim je v naší organizaci ve znamení příprav na Halloweenskou zábavu, kterou 
pořádáme pro lidi s hendikepem z okolních zařízení i z rodin. V roce 2011 se konala v úterý 
1. listopadu v Zábavním centrum Zálabí ve Dvoře Králové.  To se od dvou hodin rozeznělo ve 
svižných rytmech diska. A sál se opravdu otřásal, protože byl úplně plný - přišlo a přijelo sem 
rekordních 324 tanečníků spolu se svými asistenty. Ze zařízení namátkou jmenujme přátele 
z Denního centra Beránek z Úpice, z Domova Tereza v Benešově u Semil, ze Stacionáře 
Nona z Nového Města, ze Stacionáře kamarád v Jičíně, z Pomocné internátní školy 



v Jaroměři, z Centra denních služeb ve Vrchlabí, ze Života bez bariér z Nové Paky, 
z Dětského domova v Dolním Lánově, z Ústavu sociální péče v České Skalici, z Ústavu 
sociální péče v Chotělicích, z Barevných domků Hajnice, ze Stacionáře pro zdravotně
oslabené a tělesně postižené v Trutnově, z Farní charity ve Dvoře Králové a z rodin. Společné 
zábavy ve znamení duchů bylo opravdu dost a dost.  

19. ročník republikového turnaje ve stolním tenise 

Na 19. ročníku republikového turnaje ve stolním tenise pro sportovce s mentálním 
hendikepem změřilo své síly v různých kategoriích 107 sportovců z 37 sportovních klubů. 
Turnaj pořádaný naší společností probíhal ve dnech od 11. do 13. listopadu ve sportovní hale 
Základní školy Strž. Slavnostního zahájení se zúčastnila národní ředitelka Českého hnutí 
speciálních olympiád paní Martina Středová a čestný předseda hnutí Vlastimil Harapes. Po 
zahájení proběhlo rozřazení do jednotlivých skupin a pak už mohlo tenisové zápolení naplno 
začít. Soutěžilo se opět v kategorii Unified, Mix, ženy -30, ženy +30, muži -30 a muži +30. 
Celý turnaj se odehrával pod dohledem zkušeného rozhodčího pana Vítka. Tak jako každý rok 
se mohli všichni účastníci plně soustředit na hru a užívat si příjemné a profesionální 
atmosféry, která díky sehranému týmu pořadatelů ve sportovní hale vládla. Za předvedené 
výkony na všechny sportovce čekalo slavnostní vyhlášení s předáním medailí. Perfektně
zvládnutá organizace a týmový duch – to je to, co tento turnaj už několik let zdobí. 

Velké poděkování patří hlavnímu sponzoru celého turnaje Městu Dvůr Králové nad Labem. 
Poděkování také patří všem dobrovolníků a studentům Fakulty informatiky a managementu 
Univerzity Hradec Králové, kteří se podíleli na rozhodování. 

Předvánoční bowling

V sobotu 17. prosince se ve Sportovním centru Olymp v Trutnově konalo tradiční 
předvánoční bowlingové klání, které SPMP Trutnov pořádalo pro lidi s mentálním 
postižením. Tři bowlingové dráhy zcela obsadilo dvacet devět hráčů - z Barevných domků
Hajnice, z Oranžového domu v Trutnově a Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně
postižené v Trutnově. Všichni hráči znovu předváděli senzační výkony. Vícekrát padaly 
jedním hodem všechny kuželky k zemi. Každý sportovec měl svůj vlastní styl, někdo házel 
jednou rukou, jiný oběma, někdo poslal kouli rychlostí téměř nezměřitelnou, jiný kouli jen 
lehce postrčil - ta však k našemu úžasu byla rovněž schopna neuvěřitelné trefy. Hráči se mezi 
sebou hlasitě povzbuzovali, fandili si, radili si navzájem, jak skolit nejvíce kuželek. Panovala 
opravdu bojová, ale příjemná nálada. Po dvou hodinách hraní všichni trochu znaveni usedli a 
čekali na vyhlášení. Každý účastník si domů odnesl diplom za svůj výkon, malý dárek 
symbolizující nadcházející vánoce a dobrou náladu ze společně prožité hry. 

Oslava Silvestra v Barevných domcích Hajnice

Na poslední den roku jsme připravili nejen pro naše členy, ale všechny přítomné obyvatele 
Barevných domků Hajnice velkou silvestrovskou oslavu. Diskotéka, bohaté občerstvení, 
společná zábava a velký ohňostroj, to byly atributy, se kterými se naše okresní organizace 
SPMP Trutnov rozloučila s úspěšným rokem 2011.  



Školení a kurzy pořádané v roce 2011

Školení instruktorů a trenérů stolního tenisu

Ve dnech 15. až 17. dubna jsme pořádali ve spolupráci s Českým hnutím speciálních 
olympiád (ČHSO) školení instruktorů a trenérů stolního tenisu. Školení se konalo v Základní 
škole Strž ve Dvoře Králové nad Labem a zúčastnilo se ho 35 zájemců z celé republiky. 
Absolventi tohoto školení mohou své zkušenosti dál předávat hendikepovaným sportovcům 
při společných trénincích stolního tenisu. Při této příležitosti také probíhala ve vestibulu školy 
výstava děl fotografického kroužku našich členů ze Stacionáře pro zdravotně oslabené a 
tělesně postižené v Trutnově. 

Kurz zdravotní výchovy

Tento kurz zdravotní výchovy je v rámci aktivního vzdělávání nabízen lidem s mentálním 
hendikepem. Na něm se mají možnost blíže seznámit s různými oblastmi v rámci nauky o 
vlastním zdraví a zdravém životním stylu. Poznávání svého těla, intimita, navazování 
bezpečných sociálních vztahů – to byla hlavní témata kurzu. SPMP Trutnov zprostředkovala 
nabídku účasti na tomto kurzu na jaře roku 2011 klientům Stacionáře pro zdravotně oslabené 
a tělesně postižené v Trutnově. 

Školení pro instruktory kurz ů sociálních dovedností  

Naše společnost v roce 2011 podpořila organizaci školení pro instruktory kurzů sociálních 
dovedností. Po jejím ukončení mají absolventi možnost své nabité znalosti využít při výuce a 
podpoře lidí s mentálním postižením jak ve školách, tak v sociálních zařízeních. Školení se 
konalo ve Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově. 



Přehled hospodářské činnosti v roce 2011

Příjmy: 

Dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR         92.000,00 Kč
Dotace od Města Dvůr Králové nad Labem       40.000,00 Kč
Finanční dary                   60.050,00 Kč
Účastnické příspěvky na pobyty a víkendové akce    588.958,00 Kč

Členské příspěvky          15.900,00 Kč
Ostatní příjmy           53.024,80 Kč

Výdaje: 

Pobyty, akce                    835.241,00 Kč
Provoz (včetně nákupu drobného majetku)         29.196,00 Kč

Prostředky v hotovosti a na bankovních účtech: 

Bankovní účty                                   129.601,75 Kč
Pokladna                30.091,00 Kč

Složení Okresního výboru SPMP

O fungování organizace se stará pětičlenný Okresní výbor SPMP, který v roce 2011 pracoval 
v tomto složení:  

• Bc. Jitka Punnerová (předsedkyně),  

• Eva Šnajdrová (místopředsedkyně),  

• Ing. Šárka Grulichová (hospodářka),  

• Mgr. Jana Čudejková (sociálně-právní poradenství),  

• Gabriela Grulichová (pobyty, akce).  

Předsedou revizní komise byl Viktor Janata. 

Organizace, se kterými jsme v roce 2011 spolupracovali 

Barevné domky Hajnice  

České hnutí speciálních olympiád  

Diakonie ČCE, Dvůr Králové nad Labem  

SK Klokani Hajnice  

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov  

Základní škola speciální v Semilech 



Významní sponzoři v roce 2011  

Činnost organizace SPMP Trutnov finančně již několik let výrazně podporuje Město Dvůr 
Králové nad Labem.   

Významnou podporu nám také poskytla firma MEKR'S, s. r. o., Hradec Králové a firma 
ABB, s. r. o.  

Další sponzoři

Protože si velmi vážíme jakékoliv pomoci a podpory, dovolíme si zde uvést další sponzory, 
kteří nám v roce 2011 věcným darem nebo finančně přispěli. Řazeno abecedně: 

Barevné domky Hajnice

Dana Holmanová 

Divadlo Úpice 

EKOTERN, Dvůr Králové nad Labem   

EPOS CZ, spol. s r. o.

GEIS CZ, s. r. o.   

Hasiči Havlovice 

Hejkal a jeho víla 

Hostinec Amerika, Havlovice 

Ingeniring Krkonoše, a. s., Trutnov   

Ivan Mann 

James Cook Languages, s. r. o., Praha   

Josef Ož ďan 

JUTA, a. s., Dv ůr Králové nad Labem   

Krákorka, a. s., Červený Kostelec 

Lach-Ner, s. r. o.   

LI-CA spojovací materiál, s. r. o.

Makro   

Maso Kazda, Úpice 

Mladá fronta, a. s.   



MS Barchovan, Havlovice

Občanské sdružení Plán B (provozovatel portálu conasba vi.cz) 

Obec Dolní Brusnice   

Obec Havlovice   

Orange Catering

Pekárny Li čno 

Pekárny PéCé, Trutnov  

Penzion Pohoda, Dv ůr Králové nad Labem

Perníková chaloupka, Ráby u Pardubic 

Pivovar Krakonoš, Trutnov  

Pivovar Tambor, Dv ůr Králové nad Labem

PNS Pardubice 

Potraviny Jánošík, Havlovice  

Pivovar Žamberecký kanec, Žamberk 

SAMAGO, spol. s r. o.

Svatební salon "U Popelky"   

Šebrle, s. r. o., Dv ůr Králové nad Labem

TJ Sokol Havlovice 

TRADER, s. r. o., Poli čka 

Uzeniny Říkov 



Poděkování 

Na závěr si dovolujeme znovu poděkovat všem lidem a organizacím, kteří se podíleli na 
chodu a podpoře naší společnosti SPMP Trutnov v roce 2011. 

Rádi bychom zde vzpomněli na naše sponzory a dárce. Vaše štědrost a vstřícnost nám 
dovolila připravit pro naše spoluobčany s mentálním hendikepem spolu s jejich rodinami 
velikou řadu zajímavých událostí. Díky Vám jsme byli schopni udržet si standart a kvalitu 
našich aktivit, což není v současné době vůbec lehké. Znovu jsme tak mohli společně umazat 
z pomyslného rozdílu mezi světem lidí s postižením a lidmi zdravými. Upřímně si vážíme 
Vaší pomoci a podpory. Děkujeme Vám za ně.   

Dále bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se po celý rok 2011 obětavě starali 
o přípravu a hladký průběh námi pořádaných akcí. Velice si vážíme Vaší práce i Vašeho 
volného času, který jste nám věnovali. Bez Vaší pomoci a nadšení by mohla jen stěží naše 
okresní organizace SPMP Trutnov nabízet tak bohatou nabídku událostí na tak vysoké úrovni. 
Přátelé, kamarádi, děkujeme Vám. 

Také zde chceme poděkovat našim sympatizantům, kteří nás v roce 2011 podpořili při 
hlasování v soutěžích komunitních projektů na internetovém portálu conasbavi.cz a 
napomohli nám tak k financování hned několika akcí. Děkujeme Vám za Vaše hlasy. 

Děkujeme Vám všem za Vaši podporu a pomoc. Těšíme se s Vámi na další úspěšnou 
spolupráci a na viděnou při společné organizaci událostí určených pro lidi s hendikepem 
v roce 2012.  

     Okresní výbor SPMP Trutnov 











Kontaktní adresa: 

SPMP ČR, o.s. 
Bc. Jitka Punnerová 

Klazarova 968 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Česká republika (CZ) 
tel: (+420) 607 153 682 
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