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Informátor 4/2016 

1. Pozvánky                                                            

19. 11 .2016    Podzimní setkání v EXODU od 10h. 

       Chvilka poesie p. Ševčíkové, hudební  vystoupení 

      sester  Lenky a Marušky Pachnerových, ruční práce, 

      oběd a svoz p.  Dobrý, 728 777 661 

28.11.-5.12. 2016  Rekondice Františkovy Lázně , 

       doplatit na pobyt a dopravu 2000 Kč možno 

      v Exodu 19.11. popř. ve Františkových Lázních 

11. 12. 2016  Mikulášská v Sokolovně Bolevec  od 14h.  

     Tančení skupina „ADETO“, k tanci i poslechu zahraje 

      kapela Revmatici, možná přijde čert, anděl a Mikuláš 

     s vašimi dárky a překvapením, svoz p Dobrý  

 

2. Připravujeme:  

Návrh akcí, které navrhuje výbor uspořádat v roce 2017, je na další straně. Bude spolu s rozpočtem 

diskutován a schvalován na členské schůzi 24. 3. 2017  

 

3. Z jednání výboru výboru:   

      Na schůzi rozšířeného krajského výboru konaného ve dnech 21. září 2016   v Hrádku  u Sušice 

odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce předsedy krajské organizace STP Plzeňského kraje pan 

Vlastimil Váchal.  Novým předsedou krajské organizace byl krajským shromážděním STP zvolen náš 

hospodář pan Miroslav Dobrý. Funkci prvého místopředsedy bude zastávat pan  Vlastimil Váchal a 

druhého místopředsedy pan František Weingart.  

      

      30. září získala cenu KŘESADLO 2016 naše členka Václava Koupilková. Byla  oceněna její  

dobrovolnická práce v Totemu. V Plzeňském kraji byly touto cenou ocenění pouze tři dobrovolníci. 

Čestným uznáním byla oceněna práce našich  členek Hany Varvařovské  a Vlasty Boudové.  

Gratulujeme. 

 

      NRZP Plzeňského kraje pořádá Seminář o zpřístupnění dopravy osobám se zdravotním posti-

žením.   23.11.2016 od 16h  na Krajském úřadě, Škroupova 18 v zasedací místnosti 326 (třetí patro) 

 

     Kontakt  s výborem je možný nadále telefonicky, e–mailem,  po předchozí domluvě  osobně  

na schůzích výboru. Aktuální informace naleznete na našem webu  www.vozickari.estranky.cz 

 

4. Ostatní informace a nabídky: 

ecoCITY TAXI nabízí nově službu Senior Taxi (nezaměňovat se službou Senior Expres). Při 

objednávce na dobu 8:00-16:00 pro seniora nad 60let věku možno požádat o zlevněnou taxu 15 Kč 

nástup a 18 Kč /km. Je to pro chodící. Pokud vozíčkář přesedne tak mohou přistavit i větší vůz, kam se 

dá složit vozík.  Dispečink 777 361 361 http://ecocitytaxi.cz/   

 

5. Nabídky ostatních organizací: 

KID pořádá  10.12. BOWLING v Třemošné. Info a svoz p. Netrval 608 708 726 

 

Výbor organizace přeje všem našim členům, jejich blízkým a našim příznivcům hezké prožití 

vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2017    

                                                                                                             9.10.2016     Výbor VoP 
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