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Opět se blíží další rehabilitační pobyt v TERMÍNU 17.6. – 1.7.2007.

Od 1. 11. 2006 máme nového správce našich webových stránek, je jím pan Martin 
Švestka - swedDesign, který správu stránek převzal od firmy Martina Špádová - ADENT, 
která stránky našeho sdružení založila a řadu let velmi dobře spravovala.
I nadále nám firma ADENT poskytuje webhosting a spravuje novou doménu 
www.dmopobyty.cz

Zakoupili jsme bezdrátové vysílačky určené pro asistenty na provoz pobytu, aby se mohli 
domluvit mezi sebou a Katkou s Danem podle potřeby klienta. Zařízení má dosah na 
vzdálenost až 3 km.

Plánujeme na duben v Třemošné přípravný pobyt, určený k doladění a dopracování 
některých detailů před hlavním červnovým pobytem.

Organizační změny nastaly v domě Exodus – je zrušen turistický pokoj. Plně můžeme 
obsadit maximálně 26 osob. Další změnou je, že se zvýšila kalkulace za ubytování a stravu 
pro jednu osobu na 14 dní. Bude činit 5.460,- Kč.

Organizátoři a osobní asistenti budou již od 10,00 hod. na místě odjezdu - Parkoviště 
CČM – obchodní dům Černý most. Odjezd z tohoto stanoviště do Třemošné je v sobotu 
16.6. ve 12,00 hod. Autobus je opět zajištěn od ČSAD SEMILY, a.s. JMPARTNERS - 
zajištěna dodávka pro zavazadla (sobota 16.6. PHA-Třemošná a 30.6. zpátky).

Svozy do bazénů a na výlety zajistí historický autobus.
Plán výletů (Karlovy Vary, Dnešice u Plzně) je v příloze

Návštěva kulturního podniku v Plzni bude upřesněna až po získání přehledu kulturního 
programu města Plzně.

Při přípravném pobytu v Třemošné (termín 1.4. – 9.4.) bude nutno doladit akce na místě: 
kemp, historický autobus, výlety atd..

Součástí pobytu je i rehabilitační cvičení pod záštitou Čs rehabilitační společnosti 
Dr.Vojty rehabilitace Hanky Haplové - termín od 17.6. do 22.6.2007

Organizační setkání se konalo v sobotu 20.01. 2007 od 11,00 do 18,00 hod.

http://www.dmopobyty.cz/?page_id=24
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