
TENISOVÉ SETKÁNÍ DĚTÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež

a
Základní škola, Botanická 70, Brno

25. 5. 2011

Místo konání: Tenisové dvorce BLTC Brno v Lužánkách

Program: 9:00–11:00 hod.

• ukázka tenisové hry v podání členů BLTC Brno, TC–MJ Tenis  
a studentů Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka

• děti z Kociánky a ze základní školy si vyzkouší tenisovou hru  
za pomoci členů BLTC Brno, TC–MJ Tenis 

a studentů Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka

pořádá:
Šrot GEBESHUBER s. r. o.

pod záštitou:
Předsedy Ústavního soudu České republiky 

JUDr. Pavla Rychetského

ve spolupráci:
BLTC Brno a TC-MJ Tenis

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Projekt Renaissance

Proběhlé tenisové akce

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež

18. 6. 2010

a
Základní škola Bílovice nad Svitavou

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež

29. 9. 2010

a
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež

26. 5. 2010

a
Základní škola Gajdošova

Pokud máte zájem, přijďte se podívat, jste srdečně zváni.



 
        Narozením dítěte se zvýšenými nároky na péči,  
          nebo přijetím opuštěného dítěte se zdrav. znevýhodněním  
                                                                          se život mění a vzniká nová rodina 
 

Občanské sdružení Nová rodina, o.s. 
 
Jsme sdružení rodin. Pořádáme setkávání, kde si přátelskou formou vyměňujeme své zkušenosti. 
Naše děti jsou, trošku jiné ale přesto krásné. Setkávání rodin se nám velice líbí, proto bychom vás 
rádi pozvali mezi sebe. Působnost Brno a okolí. 
 
     Komu chceme pomáhat? 

 Rodinám s dětmi, které mají zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji   
     (např. předčasný porod, úrazy s těžkými trvalými následky, ZTP/P, atd.) 

 Rodinám, které uvažují o přijetí dítěte s hendik. do pěstounské péče 
 

     Co děláme? 
          Setkání – tzv. Rodinky 

 nová přátelství rodin s podobnými životními cestami 
 programy pro děti 
 rodinné výlety, společné návštěvy kulturních akcí 
 semináře na aktuální témata 
 napojíme na kvalitní organizace 

     
Provázíme biologické rodiny v období nepříznivé situace a pomáháme při 

vyrovnávání se s postižením svého dítěte. Spousta rodičovských párů tuto zátěž 
nevydrží. Chceme ukázat, že se to dá zvládnout a že přes všechny obtíže můžou vést 
plnohodnotný život.  
Nabízíme pomoc náhradním rodinám které uvažují o přijetí postiženého dítěte a 
seznámíme je s možnými problémy .  
Podporujeme tatínky, protože se na ně často zapomíná.  

 
Kontakty: 

Miloslava Goldschmidtová         milka@novarodina.cz    
Markéta Langerová      marketa@novarodina.cz 
Edita Ryšavá                     edita@novarodina.cz 
Roman Langer                     roman@novarodina.cz 
 

www.novarodina.cz 
Služební tel: 734 532 657       

      

BLTC Brno a TC-MJ Tenis se v tenisové sezóně 2011 rozhodl podporovat Finanční prostředky věnované na občanské sdružení Nová 
rodina od sponzorů, trenérů, rodičů a příznivců BLTC Brno 
a TC-MJ Tenis budou použity na zakoupení léčebného 
magnetoterapeutického přístroje MEDICO.

Léčebný komplet MEDICO je kombinací kruhového aplikátoru CAVO, 
širokého zádového aplikátoru PIANO a malého plochého aplikátoru 
MANIC. Tato souprava Vám tedy nabízí skutečné maximum užitné 
hodnoty nízkofrekvenční pulsní magnetoterapie. Navíc obsahuje 
programovatelný generátor pulsu, na němž lze navolit nejen 
dobu aplikace (25–90 minut). ale také konkrétní frekvenci pulsu 
magnetického pole (2–72 Hz), která je nejvhodnější k léčbě daného 
onemocnění.

Pokud se rozhodnete podpořit tuto akci, mužete svoje finanční 
prostředky posílat na č.ú.: 3309302/0800 

Variabilní symbol: 11111

Informace o tomto projektu, chystaných akcích a stavu účtu 
na zakoupení přístroje naleznete na těchto stránkách:

www.judatenis.com
Děkujeme Vám za podporu.


