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Snad by se dalo říct, že docela dobře. 
Záleží jen na jejich chuti připojit se            
k akcím, které pro ně chystá organizace 
Vozíčkáři Plzeňska nebo vyrazit za živo-
tem ve městě i okolí samostatně. 

Velkou výhodou je vstřícný postoj ve-
dení Plzeňských městských dopravních 
podniků. Každoročně se sejdou se zá-
stupci všech organizací zdravotně posti-
žených na semináři o dopravě a naše při-
pomínky nezůstávají bez odezvy – tak 
např. vloni byly posíleny večerní bezbari-
érové spoje, aby lidé nemuseli utíkat         
z divadel před koncem představení. Zvy-
šuje se podíl bezbariérového vozového 
parku. Navíc funguje dodávkové taxi 
(příspěvek Magistrátu města Plzně) s na-
ším andělem Oldou Navrátilem, který na 
objednávku dopravuje do práce, za zába-
vou, sportem nebo k lékaři. A ještě mu 
energie stačí i na Klub invalidních dob-
rodruhů, kde si odvážlivci mohou zkusit 
třeba plavbu na katamaranech nebo užít 
výlet za krajany do Rumunska. 

Na přístupnosti městských budov je 
stále co zlepšovat, ale je potěšitelné, že 
bezbariérové jsou nejen obě tradiční diva-
dla, ale nově i amatérské divadlo Dialog 
(samozřejmě i s WC pro vozíčkáře). 

Sportovně založené duše se mohou 
uplatnit na bowlingu, pingpong handica-
pu, na střelnici v Lobzích nebo v srpnu na 
Hvězdě. A na září jsme si naplánovali 
výlet do korun stromů! Na pomoc turis-
tům vydal náš kolega M. Valina knihu 
Kam bez bariér – Plzeňsko. 

Tak uznejte, není to skvělé? Přijeďte 
se přesvědčit! 

Co nás čeká v letošním roce 
 Rekondiční pobyty: Podhájí – 6/2013 

– 20 osob, (místo v jednání) – 8/2013 – 20 
osob. 

 Kulturní akce: Májové odpoledne, 
zájezd na koncert na Kozlu, jarní Exodus, 
odpoledne na Biskupství, Buchbergfest 
v SRN, Mikulášská, vánoční odpoledne        
v Exodu, celoměstská akce Svazu tělesně 
postižených a další akce dle aktuální na-
bídky. 

 Sport: Sportovní hry na Hvězdě, bow-
ling, sport na Kozlu, průběžně na kultur-
ních akcích i jako součást rekondičních 
pobytů. 

 Zájezdy: Zájezd do přírody – Šumava 
– koruny stromů, ZOO. 

 Sociální problematika: sociální po-
radenství na všech akcích, zejména na 
celodenních akcích v Exodu. 

Plán bude průběžně doplňován podle 
aktuální nabídky a návrhů členů během 
roku. 

Kontakt, informace 
Aktuální informace písemně, elektro-

nicky v „Informátoru“ (čtvrtletně) nebo 
na webu www.vozickari.estranky.cz.  

Další kontakt: Václava Koupilková, 
administrátorka webu, tel.: 377 528 270, 
603 811 614, vaclava.koupilkova@volny.cz. 

Olga Puflerová 
Foto: www.vozickari.estranky.cz 

 
 
 

Jaké akce pro vozíčkáře 
plánuje Vaše organizace? 

Dejte o tom vědět do Vozky! 
A pozvěte na ně i ostatní 

 

 

Jak se žije vozíčkářům v Plzni
Speciální doprava  klub  pobyty   zájezdy  poradenství 

V kurzu olejomalby účastníci tráví volný čas a nacházejí svou seberealizaci 

 
Vozidlo asistované dopravy  MEZADO je 
vybaveno zdvižnou plošinou 

Mikulášská zábava 2012 


