VOZKA – magazín o životě a pro život na vozíku
Řekli o něm čtenáři (výběr)
• Mám Vozku ráda a těším se na každé
další vydání. To „dítě“ se vám opravdu
povedlo. Někdy se s ním směji a někdy
uroním slzičku. Je příjemné a osvobozující číst příběhy psané se vtipem a citem.
A je to dar, a je hezké že se pisatelé o
něj s námi podělí. Líbí se mi i promyšlené rady pro pomoc v našich různých potřebných oblastech života. Mám
ráda kreslené vtipy i moudrost aforismů. Když přijde Vozka, hlavou mi proletí myšlenka – to se zase poměju! A už
se těším na svoji chvilku klidu pro počteníčko. Proto prosím, poděkujte za
mne všem, kdo se s námi dělí o své
myšlenky, znalosti i postoje. Toužím,
abyste všichni věděli, jak moc si vážím
vašeho času a námahy, která je s tím
jistě mnohdy spojená. Není to promarněný čas. Je to vzácný dar, protože je v
něm láska k lidem. Jarka ze Staříče. 1/2014.
• Pestrý tématický časopis, optimisticky laděný. Nabízí praktické informace
pro imobilní občany a seniory a pro
zájemce o svět bez bariér. Dobře se čte.
I jako sociální pracovník do něj ráda
nahlížím. Anketní odpověď z Vozkova
webu, 11/2013.
• Stále ve Vozkovi listuji, je dobře
udělán. Jiří Ritter, Ostrava, 07/2013.
• Den, kdy mi dojde nový Vozka, je
pro mne vždy svátkem. Velice mne
posiluje. Miroslava Huvarová, Přerov,
9/11.
• Vozka je opravdu kvalitní a podle
mě nejlepší časopis pro vozíčkáře. Emília Važanová, Nový Bydžov, 5/2012.
• Oceňuji, že ve Vozkovi jsou zmíněny úspěchy těch, kteří se přes zdravotní
znevýhodnění věnují sportu, dosahují
výborné pracovní výsledky a uplatnění.
Vozka nám ukazuje cestu, jak lze se
snahou prožít život smysluplněji. Nerezignovat, a když je třeba, brát se za svá
práva na slušný život. Časopisu dávám
palec nahoru! Erika Kučerová, Ivančice,
02/2013.
• Váš Vozka je kouzelný časopis!
Helena Fojtíková, Hlučín, 2/2010.
• Každé nové číslo je pro mě pokaždé

příjemnou pozitivní bombou. Po splnění
domácích povinností si k němu beru
konev čaje, tužku, blok a někdy i kapesník, zalezu si do kouta a pro okolní svět
nefunguji. Je to jako když rozbalujete
dárek, mašličku po mašličce. Stále obdivuji dopisovatele, celý váš tým – prostě
profíci a já smekám přede všemi. Bohumila Fleyberková, Praha, 11/2009
• Vozka je plný atraktivních informací. Chytí mě a pustí, až když ho přečtu
celého. Ve srovnání s podobnými periodiky zvítězil na celé čáře. Bohuslav
Hůlka, Praha 04/2008.
• Vozka je jednoznačně nejlepším
českým časopisem pro TP lidičky. Zaslouží si daleko větší podporu od státu či
NRZP. Josef Procházka, Dolní Zálezly,
05/2007.
• Čerpám z Vozky také informace
ohledně zákonů pro postižené lidi. Děláte ohromnou službu! Kéž by bylo více
lidí, kteří by se zajímali o postižené.
Marie Záleská, Frenštát p. R., 6/2011.
• Vozka má stále větší úroveň. Je
komplexním periodikem, které poradí,
informuje i pobaví. Jménem svým, a
celé řady dalších těles. postiž. občanů,
vám všem, kteří se na jeho vydávání
podílíte, děkuji za vaši práci a úsilí.
Dalibor Přeček, předseda KO MSK STP
v ČR, Ostrava, 05/2008.
• Každého Vozku přečtu od první do
poslední strany. Nemám internet a tak
Vozka je pro mne zdrojem mnoha užitečných informací a rad. Mnohému jsem
se z něj přiučila. A pomáhá mi i psychicky – při vědomí, že s problémy na
vozíku nejsem sama. Marta Fleková,
Praha, 01/2013.
• Vozka je pro mě velmi inspirativní.
Vždy ho shltnu. A vždy tam najdu něco,
co pomůže dcerce i nám. Díky! MVDr.
Gabriela Raková, Sloup v Moravském
Krasu, 5/2012.
• Musím vám složit poklonu a ohodnotit náplň článků. Také seznamujete
s vyhláškami, které bych jinde nenašla.
Marie Záleská, Frenštát p. Radhoštěm
01/2008.
• Vozku odebírám už 5 let. Je to dobře

se čtoucí časopis. Netrpělivě čekám na
vydání každého nového čísla. Jsou v
něm zkušenosti, rady, různé informace
pro lidi s handicapem, pěkné články.
Kdyby se měl Vozka v budoucnu zrušit,
přišel bych o hodně dobrého čtení. Josef
Podmolík, Ostrava, 6/2012.
• Oceňuji informace o sociálních službách, zdravotechnice a zdravotnictví
vůbec, o možnostech cestování. Se zájmem si přečtu i Vaříme s Vozkou, psané s ohledem na náš handicap. Moc
nemusím články o sportu (mně je 70
let). Souhrnně chválím a považuji časopis za vydařený a potřebný! Díky za něj.
Olga Puflerová, Plzeň, 7/2012.
• Vozka obsahuje informace, které
jsou pro nás velmi zajímavé, užitečné
a navíc pohromadě v přehledné a pěkné
tištěné a grafické podobě. Roman Honěk, Ostrava, 09/2008.
• Když přijde Vozka, tak se „pereme“,
kdo si časopis vezme domů jako první.
Velice oceňuji tipy na bezbariérové
výlety v Čechách i v zahraničí. Tohle je
přesně ono, o co je mezi vozíčkáři zájem. Dominika Horáková, Česká asociace paraplegiků – CZEPA, Praha, 4/2012.
• Jsem moc ráda, že minimální částka
za předplatné je tak nízká, Vozku si tak
může dovolit asi každý. Posílám více,
abych alespoň trochu ocenila to, co pro
nás vozíčkáře děláte. Děkuji velice.
Hana Sibřinová, Praha, 10/2010.
• Vozka velmi pěkně informuje o
životě vozíčkářů, jsou v něm rady a
dobré nápady, všechno velice pěkně
zpracované, zkrátka – obdivuhodný
časopis. Gratuluji! Fr. Lang, Olomouc,
anketní odpověď z Vozkova webu,
12/2012.
• Ve Vozkovi jsou informace takříkajíc „normální lidské“. Přečtu ho jedním
dechem! Jindřiška Žídková, Francova

VOZKA – kaleidoskop informací pro vozíčkáře
Rady, inspirace, motivace: poradenství, tipy, bydlení, školství, kultura, sport, motorismus,
cestování, kompenzační pomůcky, příběhy ze života, vaše tvorba, volný čas
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Lhota, 09/2010.
• Píšu Vám ze Slovenska, jmenujeme
se MOJ DOMOV – Zařízení sociálních
služeb. Přivítali bychom možnost předplatného Vozky pro naše vozíčkáře, aby
měli představu, jak se dá žít. Mgr. Eva
Gubišová, vedoucí úseku služeb, Topoľčany, Slovensko, 03/2010.
• Jsem nadšená z obsahu i stylu Vozky. Je tím, co potřebuji, je mým poradcem! Už osmý rok mě Vozka informuje,
inspiruje i motivuje. Najdu v něm vše
důležité, co potřebuji a chci vědět, vyhovuje mi takový, jaký je. Zdenka Jaklová, Kopřivnice, 2/2008.
• Vozka předává informace nesmírně
důležité pro mnoho osob se zdravotním
postižením. Ale nejen to, také mnoho
zajímavých rad a pokynů, inspirací a
motivací. Vaše práce má smysl a velice
si vás vážím. Klientka a vozíčkářka ze
Sušice na Šumavě; www.vozka.org,
12/2012.
• Těším se vždy na nové číslo Vozky.
Přečtu ho od A do Z. Přečtu i sport,
ačkoli se mu nevěnuji, ale chci vědět, co
dokáží imobilní lidé. Nejvíce mne zajímá, jak žijí postižení lidé nejen u nás,
ale i v zahraničí, a porovnávám jejich
možnosti a přístup jejich vlády s našimi
podmínkami. Velmi celou redakci obdivuju a držím palce. Stanislava Molková,
Zábřeh na Moravě, 6/2012.
• Vozka – úžasně informativní i pro
nevozíčkáře! Časopis půjčuji sousedce,
která má pokračující parkinsonovu chorobu a panicky se brání budoucnosti a
vozíku. Váš časopis ji zklidňuje a hlavně
informuje! Moc díky za vaši bohulibou
práci! Marie Pszczolková, Rychvald,
10/2010.
• Držte se, jste perfektní magazín!
Jaroslav Hraba, Úpice, 10/2010.
• Ve Vozkovi nacházím odpovědi na
otázky týkajících se postižených lidí, vč.
právní poradny. Dozvídám se, jak se
baví, co je zajímá, jak řešit různé problémy aj. Vzhledem k tomu, že muž je
vozíčkář a já chodím pomocí francouzských holí, je pro nás Vozka inspirativní
a poradenskou četbou. Jen tak dále, ať
se daří! Nepodepsaný, anketní odpověď
z webu, 02/2013.
• Vozku odebírám více než deset let.
Je mým nejoblíbenějším časopisem pro
tělesně postižené občany v celé ČR.
Vždy v něm najdu to, co mně a mé kamarády zajímá. Plus spoustu jiných
informací, které mi usnadňují mé nelehké žití. Moc vám všem děkuji a obdivuji
Vaší vytrvalost a odhodlanost. Josef
Procházka, Praha, 12/2012.
• Děkuju za Vozku. I když nejsem
vozíčkářka, na magazín čekám. Je to
můj jediný „papírový“ kontakt se svě-

tem, a to je príma. Krásně „voní“. Čtu si
ho celý. Koukám na webové odkazy.
Ráda čtu příběhy lidí. Mila Kristová,
anketní odpověď z webu, 12/2012.
• Ve Vozkovi jsou užitečné rady pro
úpravu bytu nejen pro vozíčkáře. Nepodepsaný, anketní odpověď z webu,
12/2012.
• Jsem s Vozkou velice spokojený.
I když jsem pomalu z druhého konce
republiky, vždy si ho rád přečtu. Nepodepsaný, anketní odpověď z webu,
12/2012.
• Jsem s Vozkou velmi spokojena.
Jsou v něm nejen zkušenosti a příběhy
ostatních postižených lidiček, ale i různé
novinky, rady, nejnovější aktuality a
taky i soutěže. Lenka Weissová, anketní
odpověď z webu, 12/2012.
• Děkuji Vám za Vozku, který neztrácí
svoji kvalitu, naopak ubíhajícími roky
zraje jako víno a nejen pro čtenáře se
zdravotním postižením, jejich rodiny
a přátele je velkým pomocníkem pro
běžný život a rádcem. Zároveň velkou
motivací publikovanými životními příběhy a porážením limitů… Děkuji všem,
i za celkový přístup a pomoc. Bohumila
Fleyberková, Praha, 12/2012.
• Vozku přečtu celý, protože mě zajímá všechno. Ať má Vozka hodně spokojených čtenářů a ať přináší hodně
dobrých zpráv hlavně v sociální oblasti.
Třasáková Miroslava, N. Jičín, 7/2012.
• Děkuji za celoroční zasílání emailových informačních zpráv i za číslo
od čísla zajímavější časopis Vozka, na
který se vždy těším. Stanislava Molková, Zábřeh na Moravě, 12/2011.
• Udělali jste mi radost článkem o Nicku Vujicici. On, ale i váš časopis mě
hodně povzbuzují. Přeji vám další úspěchy ve vašem snažení informovat lidi a
dávat jim hezké čtení. Ať máte hodně
čtenářů. Radka Kratochvílová, META
Plzeň s.r.o., 12/2011.
• Přeji vám pěkné Vánoce a děkuji za
skvělý časopis Vozka. Denisa Šumská,
12/2011.
• S potěšením jsme si ve Vozkovi
č. 2/2011 přečetli o hotelu Jimram
v Jimramově. Potěšilo nás, že prověřujete a uveřejňujete typy na bezbariérové
ubytování od těch, kteří mají vlastní
dobrou zkušenost, jako v případě Svazu
tělesně postižených Brno. Milena Sedláčková, sociální pracovnice, Svaz tělesně postižených v ČR, městská organizace Brno, 6/2011.
• Předplatil jsem si časopis Vozka
a jsem velice spokojený. Přeji další
vydařená čísla! Petr Blahut, Šternberk,
5/2011.
• Prosím o zasílání zpráv z redakce
Vozky. S obsahem časopisu jsem velmi

spokojen. Poskytuje mi důležité informace po všech stránkách. Luboš Formánek, Dolní Studénky, 1/2011.
• Posílám Vám poděkování za všechny čtenáře Vozky za to, že děláte fajný
časopis. Eva Rozehnalová, Prostějov,
07/2010.
• Chci Vám poděkovat za článek
o Centru podpory integrace, který vyšel
v čísle 3/2009. Krásně udělaný, jeho
tvorba musela dát práci. Děkuji. CPI MS
kraje, Mgr. Alexandr Gebauer, Ostrava,
11/2009.
• Děkuji všem, kteří se podíleli na
fotosoutěži magazínu Vozka „Alespoň
madlo!“ Já a můj vnouček jsme s naší
fotkou vyhráli a získali překrásnou knihu. Díky Vozkovi se dozvídám nejen to,
co potřebuji po odborné stránce, ale i o
tom, jak se s různým postižením potýkají a jak žijí ostatní lidé. Jarmila Temerová, Vyškov, 06/2009.
• Musím pochválit všechny lidičky,
kteří se podíleli na posledním čísle Vozky. Perfektní počtení. Je tam opravdu od
všeho něco, každý čtenář mohl být spokojen. Vím, že to dá spousty práce, než
něco takového vznikne, ale ta vaše dřina
opravdu stojí za to. Jarmila Temerová,
Vyškov, 02/2009.
• Gratuluji k výročí Vašeho časopisu,
do kterého přispíváme také reklamou
a tím i trochu k vydávání. Jelikož nám
zasíláte také jedno číslo, pokaždé ho
přečtu od začátku do konce. Vždycky
mě to nabudí, protože ty lidičky, co mají
nějaký handicap jsou děsně silný a houževnatý. Sama jsem tělesně postižená
a vím, co to je denně překonávat nejen
bariéry fyzické, ale někdy i psychické.
Sice se situace za těch 20 let změnila
k lepšímu, co se týče společnost versus
handicapovaní lidé, ale stále se setkávám buď s lidmi, kteří nás neberou nebo
se zbytečným soucitem. Mám představu,
že se jednou posunem na úroveň ostatních lidí ne vizuálně, to už nejde, ale co
se týče zaměstnávání, rodinného a společenského života. Radka Kratochvílová, META Plzeň s. r. o., 04/2008.
• Poprvé jsem ho viděla už dávno, to
byl ještě hodně štíhlý. Na pohled se
mohl zdát jen černobílý a fádní, jeden
z mnoha, ale zaujal mě svou vnitřní
pestrostí a nápaditostí. Na nic si nehrál,
byl přirozený. Už jsme spolu zůstali.
A nejen proto, že já měla byt a tam mě
vždy našel. Nikdy to nebyl jednostranný
vztah. Díky němu jsem poznala mnoho
nového: nevšední zážitky, zajímavé lidi,
našla jsem nové kamarády… A bavil
mě. Umožnil i mi dělat, co mě baví. Za
těch 10 let se dost změnil – přibral na
váze, vybarvil se. Stále se na něho vždy
těším. Jeho výjimečnosti si všimli nejen
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v jeho rodné Ostravě, ví se o něm až v
Praze! Vytknout bych mu mohla snad
jen jedno – občas bývá nedochvilný. Ale
říká se, že přesnost je vlastnost králů –
tak nač se rozčilovat, tohle je JEN Vozka. Milena Zahumenská, Havířov,
01/2008.
• Som veľmi rád, že taký časopis mám
k dispozícii, čerpám z neho množstvo
informácii a poslúži aj veľa známym.
V SR vychádza jeden časopis celoslovenskej organizácie vozíčkárov, obsahovo zďaleka nedosahuje na Vozku.
Prajem Vám do ďalšej práce množstvo
inšpirácie a najmä plno pozitívnych
zmien, aby bolo o čom písať. Milan
Matejka, Liptovský Mikuláš, Slovensko,
01/2008.
• Děkuji za príma čtení, ve kterém
nacházím hlavně spoustu potřebných
informací. Těším se na každé další číslo.
Magdaléna Křížová, Orlová-Lutyně.
01/2008.
• Vážená redakce, chci moc poděkovat
za uveřejnění adresy www.botany.cz.
Skutečně se na ní dá toulat přírodními
zajímavostmi naší i světové přírody.
Michal Běhávka, Polešovice, 11/2007.
• Byla bych moc ráda, kdybyste mi
mohli dál zasílat váš krásný časopis
namísto manželovi, který zemřel.
MUDr. Drahomíra Wokounová, Praha,
09/2007.
• Vozka je nejkvalitnější časopis pro
„habry“ a vy máte v rukou obrovský
potenciál, který není zcela využit. Vozka
má na to, aby byl nositel informací do
každé domácnosti, ve které žije ZTP
„osůbka“. Často jednám s vozíčkáři a
ne-zisk. organizacemi. Když přijde řeč
na Vozku, vždy skončíme u toho, že je
to perfektní časopis, který již dlouho
přesahuje úroveň jiných periodik pro
zdrav. postižené. Je škoda, že není zajištěna jeho větší distribuce do celé ČR.
Vedení OOV s šéfredaktorem by mělo
vymyslet, jak to udělat – do každého
úřadu, ke každému zdravotníkovi v
oblasti rehabilitační. Radomír Krupa,
předseda, Sportovní klub vozíčkářů,
Frýdek-Místek, 05/2007.
• Vážená redakce, děkuji za Vozku
(č. 4–5/2006). Je v něm mnoho zajímavých informací, zkušeností a zároveň
úžasné podpory pro osoby, kterým je
Váš časopis hlavně určen, ale nejen jim.
Myslím, že je zde i velmi mnoho příkladů, jak plnohodnotný život vedou vozíčkáři a svým příkladem podporují
ostatní. Bohuš Fleyberková, Praha,
02/2007.
• Díky Vaší iniciativě a mé nabídce
práce ve Vašem časopise už několik desítek převážně vozíčkářů pracuje v naší
firmě (doma) na PC a jsou spokojeni.

Ing. Lenka Procházková, personální
poradce UNEX Persag, s. r. o, 11/2006.
• Nové číslo (Vozka 2–3/06) se Vám
hodně povedlo. Je v něm mnoho zajímavého, nejen, že jste napsali o nás.
Mám jej stále po ruce. Mají ho k dispozici všichni naši pracovníci, kteří pracuji
na projektu „Beskydy pro všechny“.
Informace z této oblasti jsou pro nás
nesmírně inspirující při realizaci projektu, a vždy se snažíme přemýšlet, jak by
mohly přispět ke zvýšení kvality projektových výstupů. Jarmila Šagátová, KAZUIST, s. r. o., Regionální poradenské a
informační centrum, Třinec, 10/2006.
• Nalistoval jsem si Vozku na internetu a byl jsem příjemně překvapen jeho
pestrostí i grafikou. I při zčásti regionálním zaměření obsahuje mnoho článků,
zajímajících vozíčkáře i jinde. S nejlepším přáním Vašemu časopisu Ála Wokoun (publicista, afrikanista), Praha,
07/2006.
• Opět jsem si s chutí početl. V čísle
1/2006 mne nejvíce zaujal článek
o chorobě CMT, neuropatické bolesti
a její možné léčbě, a jako vždy – příspěvek fyzioterapeuta Marka. Rozhodně si
v něm každý – to své najde! Vysoce
hodnotím také to, že nás Vozka – jako
první – seznámil s budoucím posuzováním míry závislosti podle nového zákona o soc. službách. Edvard Lotko, Tachov, 06/2006.
• Přišel mi Vozka 5/2005, četla jsem
jej až do 11. hodin večer. Pak jsem si
říkala – neblbni, nebo ráno nevstaneš...
Alena Heryánová, Vidče, 03/2006.
• S potěšením konstatuji, že Vozka je
synonymem dobré novinařiny. Miloš
Pelikán, redaktor (Abilympijský zpravodaj), Pardubice, 01/2006.
• Udržte prosím za každou cenu stávající vazbu na lidi, nikoliv na lid! Vozka
je jednoznačně jediné periodikum s celostátním významem a vztahem ke skutečně postiženým lidem – vozíčkářům,
začněte jej nabízet do všech krajů republiky, nutně musí mít úspěch! Mgr. Lubomír Krejčí, Brno, Fakulta informatiky
Masarykovy univerzity, 01/2006.
• Řadu let jsem odebíral jiný časopis
pro vozíčkáře. Po prohlednutí Vozky
jsem mu dal přednost, protože je na
vyšší úrovni a vždy v něm najdu to, co
potřebuji, jak po stránce právní, kulturní, ze života vozíčkářů, bezbariérové
ubytování atd. Josef Lacko, Hrabyně,
12/2005.
• Jsem moc ráda, že váš magazín existuje, a že se i tímto způsobem alespoň
trošku bortí „vžité bariéry“ (žel nedobré)
mezi lidmi nemajícími zkušenosti. Našla
jsem v něm hodně užitečných rad a informací – mám maminku upoutanou na

lůžko s občasnou možností pohybu na
vozíčku. Ivana Javorská, Ostrava,
12/2005.
• Při četbě Vozky v jeho papírové
formě na člověka dýchne kultura celého
projektu. A to mě skutečně ohromilo.
Navíc jsem zjistil, že o problematice
vozíčkářů toho moc nevím. Dost o tom
přemýšlím. Bohumil Bula, Ostrava,
11/2005.
• Váš časopis je stále dokonalejší. Nad
posledním číslem jsem jen žasla. Držím
vám palce do další tak velmi záslužné
práce. Eva Kotarbová, Ostrava (redaktorka zpravodaje CENTRUM Ostrava),
11/2005.
• Děkuji za zaslání Vozky č. 2/2005.
Ani jsem nevěděl, že Vozka je vydáván
již několik let a byl jsem mile překvapen
jeho vysokou úrovní a profesionálním
zpracováním, přehledností, obsažností,
čtivostí i grafickou úpravou. Časopis
zbytečně nezatěžuje čtenáře příliš odbornými suchopárnými statěmi. Edvard
Lotko, Tachov, 09/2005.
• Magazín Vozka je impozantní dílo,
takový rozsah a profesionální provedení
jsem skutečně nečekal. Zdeněk Souhrada, Plzeň, 08/2005.
• Držte se, pracujete skvěle! Pavel
Dostál, ministr kultury ČR, 05/2005.
• Vozkou č. 1/2005 jste nasadili pořádně vysokou laťku: – těch informací,
co se vám podařilo do čísla zhustit
a které si každý schová, protože ani
časem neztratí na aktuálnosti, – skvělá
grafická úprava, – má to šťávu, „odsejpá
to“, – poučné rubriky se střídají s odlehčenými tématy, dostatek prostoru věnujete názorům a zkušenostem čtenářů.
Ilona Hoffmannová, Kopřivnické listy,
Kopřivnice, 04/2005.
• Při setkání se známými jsme se shodli, že Vozka je prima nejen proto, že je
časopisem pro vozíčkáře, ale protože
přímo poradí, co v které situaci dělat,
kam se obrátit, a dokonce v něm najdeme i příslušné adresy. A to je ten důvod,
proč si Vozku i schovávám! Marie Ondráková, Hrabyně, 10/2003.
• Ďakujem za Vozku 3–4/2003, prečítala som ju tak povediac od A po Z. Je
až neuveriteľné, čo všetko ste stihli cez
leto, máte za sebou úžasné prázdniny.
Článok „Aké to je, keď sú rodičia na
vozíčku“ na mňa silne zapôsobil. Spoznala som ľudí so zdravotným postihom,
ktorí dokážu prežiť každý jeden deň
šťastnejšie ako ktorýkoľvek zdravý.
Veronika Huttová, Bratislava, 10/2003.
• Když se u mě objevily zdravotní
problémy, byl mi doporučen jiný časopis. Odebírala jsem jej, ale celostátní
periodikum, plné suchých fakt a zpráv
z mně vzdálených regionů západních či
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severních Čech, mě nijak zvlášť nezaujalo. Možná právě proto vyznělo mé
první setkání s Vozkou pro něj tak příznivě. Ještě dříve, než jsem si jej předplatila, dostala jsem několik starších čísel a
ča-sopis jsem si oblíbila. Je živý, přátelský. Třebaže nemám žádné žurnalistické
vzdělání, poznám, že Vozka je připravován s láskou. Umí potěšit i pobavit.
A kolem nás zase není tolik věcí, které
to dělají. Milena Zahumenská, Havířov,
06/2003.
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