
Svaz tělesně postižených v ČR z.s.  

místní organizace – VOZÍČKÁŘI  PLZEŇSKA 

Kaznějovská 43, 323 00 Plzeň, IČO: 64355934, vozickari@volny.cz, 

www.vozickari.estranky.cz 

Informátor 3/2017 

UPOZORNĚNÍ: Prosíme zájemce o svoz na naše akce, aby se ke svozu přihlásili nejméně týden 

před konáním akce. Opožděný požadavek na svoz komplikuje jeho organizaci  a hrozí, že vaše-

mu požadavku již nepůjde vyhovět. 

   

1. Pozvánky: 

9.9.2017 Sportovní hry HVĚZDA  – Praha, přihlášky p. Stejskalová tel. 737 865 543  

16.9.2017  Sportovní hry- od 14,00hod areál ŠKODALAND , svoz p. Dobrý 728 777 661 

22.9. 2017 Členská schůze od 16 hod. v TOTEMu. Lze objednat svoz p. Dobrý  

    - Nejpozději na této schůzi musí účastníci rekondice ve Františkových Lázních zaplatit  

     zálohu 4000Kč za osobu. Ti, kteří se nezúčastní schůze, nechť kontaktují pí Mossóczyovou  

7. 10. 2017 Bowling od 14hod. do 18hod. v E-centru, možno využít svoz p. Dobrý 

4. 11 .2017 Podzimní posezení v EXODU od 10 do 16hod – lze objednat oběd a svoz p. Dobrý 

21.11.-28.11. 2017 Rekondice Františkovy Lázně    

10. 12. 2017 Mikulášská v Sokolovně Bolevec od 14-20 hod. Možno využít svoz p. Dobrý 

 

2. Připravujeme: 

 25.3..-31.3.2018 rekondice v lázních Vráž cena s dopravou cca 6500Kč;  

             přihlášky a info  p. Stejskalová  

 

3. Z jednání výboru: 

Blíží se konec funkčního  období výboru naší organizace. Nové volby výboru a revizní komise se 

budou konat na příští členské schůzi, v roce 2018. Vaše účast na této volební schůzi je nutná.  

V případě malé účasti  nebude volební schůze usnášení schopná a volby nemohou proběhnout.  

       Zájemce o práci ve výboru a návrhy na kandidáty ve funkčním období 2018-2023 bude 

                shromažďovat p. Mossószyová tel.: 608 524 177 vozickari@volny.cz   

 

4. Nabídky ostatních organizací: 

MěO STP pořádá 14.10. 2017 Kulturní odpoledne od 14 hod. v Sokolovně Bolevec, svoz p Dobrý  

Soc. služby města Plzně pořádají v září 2017 střelecký přebor HANDICAP SHOOTING CUP 2017 

       přihlášky k účasti a svozu nejpozději do 30.8. přijímá p. Stejskalová tel. 737 865 543 

EXODUS -  pořádá Ozdravný pobyt od 17.9. do 23.9. 2017 za  2200Kč 

        Info a přihlášky u p.. Stejskalové  

EXODUS  KURZY.2017,  Sportovně adrenalinový (11.9.-17.9.),  Designový  (9.10.-15.10) obé za 

       2200Kč,  info pí. Pacáková  777 656 200, pacakova@exodus.cz, 

KID  pořádá  9.9. Festival na konci léta, 6.10- 8.10. Azimut Braill Handicap Rallye v Soběšicích  

        (orientační automobilová soutěž),  4.11. Maškarní bál,   2.12. Mikulášský bowling, 

        Info a svoz p. Netrval tel.: 608 708 726, 603 466 123 , olda@ckkid.cz 

Diakonie ČCE pořádá 23.9. od 10 do 16hod. v Plzni setkání laických pečujících o ZP osoby a     

        seniory. Cílem je lépe pomoci zvládnout a vyrovnat se s náročnou pečovatelskou rolí.  Přihlášky 

       a případné dotazy vyřizujeme také na tel. 603 167 539 nebo e-mailu tomas.hataj@diakonie.cz 

Techmanie pořádá 11.9. Den bez bariér. vstup zdarma pro všechny držitele průkazů ZTP, ZTP/P, 

      Návštěvníci si mohou užít celou nabídku včetně filmů v planetáriu a 3D Cinema virtuální realitu i 

       show (10:30h van de Graafův generátor, 14:30h tekutý dusík). Vzhledem k omezené kapacitě  

      v 3D Cinema nám byla nabídnuta možnost rezervace. Zájemci o návštěvu se mohou do 27.8.2017   

       přihlásit  u p. Mossóczyové tel.: 608 524 177 

9.8.2017                                                                                                                                   Výbor VoP 
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