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Dobrý den, chtě bych poděkovat všem, kteří naplánovali a zorganizovali letošní ozdravný 
pobyt v Třemošné u Plzně, ale samozřejmě i všem, kteří jim pomáhali jako byli třeba 
asistenti a mnoho dalších, kteří nám postiženým maximálně pomáhali ve všem o co jsme 
je požádali. Celých čtrnáct dní co jsem na tomto pobytu byl jsem strávil báječnými akcemi, 
prohlídkami, atd. V prvním týdnu jsme měli cvičení metodou dr. Vojty a většině klientů již 
dobře známou Hanou Haplovou a kdo chtěl mohl si zajet po cvičení do bazénu na Slovany 
(pro přepravu byl zajištěn nízkopodlažní autobus). 

Sobotu a neděli jsme strávili v kempu OSTENDE, kde jsme přespali v chatkách, které nám 
byli přizpůsobeny pro bezbariérový přístup a strávili tak příjemný večer u táboráku.V 
druhém týdnu jsme navštěvovali bazén na Slovanech, navštívili nás zástupci firmy 
Otobock, kteří se zabývají výrobou vozíčků pro postižené a které nám i předvedli, byly nám 
ukázány památky města Plzně i večerní Plzeň. Byla pro nás připravena projížďka parníkem 
po přehradě Hracholusky, potom jsme se byli podívat v Kozolupech kde je dětská 
rehabilitace pomocí koní. Tam jsme si prohlédli celý areál a měli si možnost koně nakrmit a 
pohladit.
Toto všechno a ještě mnoho her a procházek jsme stihli za čtrnáct dní, proto bych chtěl 
znova poděkovat všem kteří se na tom všem podíleli a nám postiženým toto umožnili. 
Václav Eichelman

Jsem strašně vděčná, že jsem s Vámi mohla být v Třemošné u Plzně. Bylo to pro mne  
především Vaší zásluhou neuvěřitelně nádherná akce. Tento pobyt mi přinesla  
nepřebernou spoustu nových aktivit, které jsem si mohla vyzkoušet a vidět třeba i poprvé  
ve svém životě. Mé dojmy jsou proto velice silné a 100% a to bez veškerých výhrad a  
skrývám jen a jen kladné. Bezmezně a naprosto profesionálně musím ocenit s obrovskou  
vděčností práci osobních asistentů, kteří svojí práci vykonávali s obrovskou lásku, citlivým  
přístupem a obětováním.

Za tuto jejich činnost, bez které se obejde jen málo který z nás mají slova díků a jsou jen  
miniaturním poděkování. Přesně co toto slovo znamená a jakou hloubku má, to cítí ve  
svém srdíčku jen klient, který se tohoto pobytu zúčastnil.A dokázal ho přijímat plnými  
doušky tak jako já. Ještě jednou tedy strašně moc děkuji celému kolektivu za naprostou  
jedinečnost celé této akce.Tímto potvrzuji,že již nyní se neskutečně a zcela upřímně těším  
na další Vámi pořádané akce,kterých se vždy budu-li moci ráda opakovaně zúčastním.
A přáním mnoha úspěchů ve Vaší práci se pro dnešek loučí Svatka Klementová.
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