
Poděkování všem . . .

Moc rád bych za všechny poděkoval nejen Katce Maxové, ale i Danovi Ženíškovi kteří celé 
dlouhé dny tyto pobyty připravují, zajišťují pro klienty zajímavé a zároveň naučné výlety 
různé akce a jiné a jiné aktivity které se snaží rok od roku inovovat aby se klienti na 
pobytech cítili co nejlépe, za to že stejně jako v letech předchozích,tak ani letos 
nezanechali své činnosti a obětovali dostatek volného času a všeho kolem, aby i letos se 
rehabilitační pobyt uskutečnil. 

Avšak poděkování patří i autobusovým společnostem, díky kterým jsme se pohybovali a 
dostávali z místa na místo daleko snáze. 
Poděkování je následující:
Příjezd a odjezd na pobyt nám zajistila společnost ČSAD a.s. Semily, dopravu do bazénu 
Slovany v Plzni nám zajistil ČSAD a.s. Plzeň, na veškeré naše výlety nás vozil ŠKODA 
BUS CLUB Kouba, Osobní přepravu jsme měli zajištěnou u Karla HERLIČKY. Komu ale 
také náleží velký dík je HALTER VALLEY celou představeni předvedl p. Milan PATA.

Samozřejmě poděkování patří i našemu novému správci našich webových stránek, je jím 
pan Martin Švestka – swedDesing, díky kterému jsou naše stránky přehlednější a 
úhlednější. Na těchto stránkách www.dmopobyty.cz se mohou naši stávající, ale i nový
sponzoři dočíst o našich aktivitách, kde jsme všude byli, co máme v plánu do budoucna 
nebo si jen prohlédnout fotky z pobytů a nechat nám v návštěvní knize nějaký hezký a 
povzbuzující komentář.

Tak to bude nejspíše vše ze zápisu z pobytu 2008. Sám za sebe se už teď moc těším na 
další pobyty, akce a další spolupráci s Katkou, Danem a celým týmem asistentů a klientů. 
Proto doufám, že Katka s Danem neupustí od svých plánů a cílů. Rovněž pevně věřím a 
doufám, že se nezúží seznam nynějších sponzorů a i nadále zachovají Katce a Danovi 
přízeň, morální i finanční pomoc, za což jim touto formou velice děkuji! . . . Za tým 
asistentů

O pomoc během našeho pobytu musíme poděkovat především paní Radce Fojtové 
vedoucí domů EXODUS, řediteli panu Mgr. Svobodovi.

Na závěr děkujeme všem sponzorům, které přispěly k letošního pobytů Třemošné u 
Plzně pobytů přispěli. Přeprava klientů bylo zajištění plošinovým autobusem od společnosti 
ČSAD SEMILY. Autobus nám uhradila ve spolupráci nadace KONTO BARIÉRY společně 
SKANSKA Cz, a.s.
Paní Mgr. Šádková z Help Centra v Mladé Boleslavi zapůjčila na dobu pobytu dva 
invalidní vozíky a dalších pomůcky.

Mnohokrát Vám všem ještě jednou děkujeme a věříme, že budeme moci o pomoc požádat  
i v budoucnu. 

Na další spolupráci se těší 
Kateřina MAXOVÁ a Daniel ŽENÍŠEK - organizátoři rehabilitačních pobytů 

http://www.dmopobyty.cz/?page_id=60
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