Právě se Vám do rukou
dostává nové číslo našeho Oběţníku,
které se dočkalo velkých změn. Změny
se týkají opět personálního zajištění
redakce. I na dále budeme do Oběţníku
přispívat my, tzn. zaměstnanci Trendu,
na dále budete do Oběţníku přispívat
vy, tzn. uţivatelé sluţeb, ale grafická
úprava, stránka, časopisu bude od

tohoto čísla v rukách našeho grafika –
Karla Lasáka.
Doposud jsem se to snaţila
dělat já, ale přece jen je lepší, kdyţ se o
vzhled postará odborník a profesionál
na slovo vzatý. Proto prosím od teď,
v případě, ţe budete mít jakékoliv
náměty,
poznámky,
připomínky
k časopisu, předávejte je nejlépe jemu,

nebo i nadále do CI, kde bude mít svou
sloţku, kam mu budeme Vaše
příspěvky dávat a on si je vyzvedávat.
Tuto informaci jsme Vám
chtěla sdělit také proto, abyste věděli,
komu patří pochvala za hezkou úpravu
a čtivost časopisu!
Verča

Výlet na letiště a do Planetária
Srdečně Vás zveme na předprázdninový výlet, který
se bude konat ve středu 25.5.2005 Odjezd bude ve středu
25.5.2005 kolem 8.00hodiny ranní ze zastávek dle
přihlášených účastníků a návrat bude opět ve středu
v odpoledních hodinách. Cena za tento výlet je 50,-Kč. Tato
částka je příspěvek, kterým se budete podílet na financování
autobusové dopravy a nezahrnuje vstupné do navštívených
objektů (tzn. vstupné si hradí kaţdý sám). Tak jako je
dobrým zvykem, osobní asistent nic neplatí.
Předpokládaný program dne:
8.30 hod
výjezd z Olomouce
9.30-10.30 hod
exkurze na Vyškovském letišti
12.00 hod
příjezd do Brna
13.00 hod
návštěva Planetária
14.30 hod
návrat směrem k domovu
Kdo této nabídce neodolá, nechť vyplní přiloţenou
přihlášku a co nejdříve (pouze poštou nebo osobně) ji doručí
do CI!
Verča a Marcela

Výběrové řízení v CI
Moţná jste uţ někteří z Vás zaznamenali, ţe jsme v Trendu vyhlásili výběrové řízení na kumulovanou funkci
sociálního pracovníka a osobního asistenta. Budeme se snaţit vybrat takového kandidáta, který alespoň částečně
nahradí naši bývalou kolegyni, která nás opustila a sice Janu Plachou.
Druhé kolo tohoto výběrového řízení proběhne v prostorách CI dne 10.5.2005 od 14.00hod. Sice je to úterý,
takţe teoreticky by nikdo z Vás do CI neměl přijet, ale ze zkušeností víme, ţe i přesto to zkoušíte a proto jsem Vás
všechny chtěla moc poprosit, abyste v tento den a čas pokud moţno nepřijíţděli a netelefonovali do CI. V případě, ţe
bude Váš ţivot ohroţen, volejte na číslo: 775 974 455
Verča

Falešné informace, které zazněly v TV

Soutěže

V pondělí 18.4. 2005 odvysílala Česká televize na programu
ČT2 ve 21:00 hod pořad "Za zdí", který byl tentokrát věnovaný
problematice poskytování sluţby osobní asistence zdravotně
postiţeným občanům.
V příspěvku na konci pořadu, který shrnoval základní
informace o problematice, zazněla i informace: Všeobecná zdravotní
pojišťovna hradí 3 hodiny osobní asistence denně.
Tato informace však není pravdivá. Po konzultaci s
redaktorkou, která příspěvek vytvořila, a tiskovým odborem
VZP vyšlo najevo, ţe došlo k záměně spojení "osobní asistence"
a "home care" (nebo-li domácí péče). Tu zajišťují agentury domácí
péče, které mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou a tuto péči musí
doporučit lékař. Tato úhrada se však rozhodně nevztahuje na sluţby
osobní asistence.
Verča

I v letošním roce vyhlásila Liga za
práva vozíčkářů fotografickou soutěţ
„Ţivot nejen na kolech 2005“. Jde o
9.ročník soutěţe na téma Ţivot lidí se
zdravotním
postiţením.
Soutěţ
je
rozdělena do dvou kategorií a to:

Valná hromada
spolku!

a ) fotografie autora s postižením
b) fotografie autora bez postižení
Práce posílejte nejpozději do 22.8.2005,
další podmínky Vám poskytne: Liga za
práva vozíčkářů, Kounicova 42, 602 00
Brno, Tel.: 541 249 175 – pí.Kyselková.

Co víme o představenstvu?

Dne 28.5. 2005 se v prostorách
DPS na ul. Peškova 1 koná valná
hromada spolku. Začátek je plánován
na 9.30 hod a předpokládaná doba
ukončení
ve
12.00.
Pozvánku
s programem ještě obdrţíte v polovině
května, nicméně si tento termín jiţ
zaškrtněte v diáři. Účast na Valné
hromadě patří k základním právům a
povinnostem všech členů.

23.3. 2005 proběhlo první letošní jednání představenstva Trendu
vozíčkářů. Jedním z bodů programu byl také poţadavek na větší
informovanost členů o práci tohoto orgánu, který je v souladu se
stanovami mezi Valnými hromadami nejvyšším orgánem spolku.
Připomínám pro osvěţení, ţe v představenstvu nyní pracují: JUDr.
Ludvík Antonů, Mgr. Milan Langer (předseda), Dagmar Sedláčková,
MUDr. Monika Strejčková (místopředseda) a Marek Schmid. Vyzíváme
také členy, aby pomohli svými podněty adresovanými představenstvu
nebo jeho předsedovi k dalšímu rozvoji naší činnosti. Na představenstvo i
jeho jednotlivé členy se můţete obracet ve všech záleţitostech spolku, jeho
aktivit i plánů do dalších let. Příští jednání představenstva je plánováno
na první polovinu května 2005.

Tomáš Přibyl
Den kdy se nevrátila Columbia
Kniha Tomáše Přibyla, kterou se Vám
pokusím
přiblíţit
se
zabývá
mapováním katastrofy amerického
raketoplánu Columbia ke které došlo
1. února roku 2003.
Autor se nezabývá jen samotnou
katastrofou,
ale
stručně,
avšak
fundovaně mapuje vývoj americké
kosmonautiky od jejích počátků,
v době, kdy president Kennedy
vyhlásil legendární „závod o měsíc“,
přes smělé plány, které měli začít sérii
letů na měsíc a vrcholit přistáním na
Marsu.
Úvodní kapitola knihy pod názvem
seznamte se raketoplán nás provede
jednak samotným raketoplánem, ale
nahlédneme i do zázemí, tedy na půdu
NASA a Na samotný mis Canaveral
Samostatná část je věnována i havárii
raketoplánu
Challenger,
který
explodoval při startu 28. ledna 1986.
Zpráva o havárii tohoto kosmického

letounu prošla i našim tiskem, takţe se
na ni mnozí z Vás vzpomenou.
Nejedná se však jen o suchopárný výčet
technických
podrobností.
Kniha
disponuje vynikající a srozumitelně
okomentovanou
fotodokumentací.
Nahlédneme do montáţních hal, kde
raketoplán vznikal, projdeme se po

startovací dráze, budeme svědky
usazení
kolosu
raketoplánu
na
startovací dráze, či neopakovatelných
pohledů z vesmírného prostoru na
planetu Zemi.
Kniha nabízí mnoho pohledů na
dobývání vesmíru. Nejvíc jsem se však
pozastavil nad jedním z nich. Do
vesmíru se totiţ na posledním letu
Columbie vydala i kresba Tehdy 14
letého Petra Ginze, zachycující pohled
z měsíce na planetu zemi. Pozoruhodné
je na této kresbě to, ţe vznikla někdy
v roce 1943 za dráty Terezínského
koncentračního tábora. Pokud by její
autor nezahynul během války, tak by se
v roce 2003 doţil 75 let.
Jako celek je tato kniha velmi dobře
napsaná a srozumitelná i pro běţného
čtenáře. S klidným svědomím Vám ji
mohu doporučit k přečtení.
Petr

Naše akce
1.
2.
3.

Středeční setkání na Peškově se tento měsíc koná 18. 5. Tentokrát něco podniknem venku. Sejdeme se u
vchodu do parku (od vojenské pojišťovny) v obvyklých 15.00 hodin. Program bude překvapením 
Ve středu 25. 5. 2005 pořádáme výlet na letiště do Vyškova a do planetária v Brně, bliţší info najdete
v rubrice Informace z CI.
Divadelní lístky na představení skupiny B si v květnu v Trendu můţete půjčit na dvě představení. První se
hraje v úterý 10. 5. opera G. Verdiho v italském originále s českými titulky Nabucco. Druhé představení je
v úterý 31. 5. taneční drama od W. A. Mozarta Amadeus. Obě představení začínají v 19.00. Lístky si můţete
půjčit nebo zamluvit v CI, jeden pár za 112 Kč.

Ostatní akce
1.

2.

3.

4.

V sobotu 21. 5. se v Lanovém centru na Lazcích koná od 15.00
Pevnost Cup. Jste všichni srdečně zváni, kaţdý z vás, kdo sebere
odvahu, se můţe nechat vytáhnout do výšin!
Centrum poznání pořádá ve čtvrtek 19. května koncert Štěpána
Raka S kytarou kolem světa. Koncert se koná v Mozartově sále
v Moravské filharmonii Olomouc na Horním náměstí. Začátek je
v 18.00 hodin.
V pátek 3. června pořádá taktéţ Centrum poznání originální
instrumentální kompozici na ţidovská témata Můj nejmilejší pokrm
je jídlo. Představení se koná také v Mozartově sále MFO, vchod
z Divadelní ulice začátek je v 19.00. Příjemnou zábavu!
S předstihem informujeme o třetím ročníku Dnu menšin a
zdravotně postiţených, který se koná 3. září od 9.00 v areálu AK
Lokomotiva. Můţete se nejen podívat, ale i zapojit v disciplínách
pétanque, boccia, šipky, malá kopaná. Více informací bude
v srpnovém čísle. Nedočkavci můţou kontaktovat paní Kacanů na
emailu k.eva@tiscali.cz.

PRAHA - Sdruţení Prosaz
(Společnost pro sociální rehabilitaci
občanů se zdravotním postižením)
připravilo pro tělesně postiţené
děti a mládeţ dva turnusy letního
tábora v bezbariérovém prostředí v
obci
Seč
v
rekreačním a
rehabilitačním
centru
Hotel
Kapitán. Tábor je sportovně
zaměřen s ohledem na zdravotně
postiţené děti a mládeţ. Program
je zaměřen i na rozvoj osobnosti a
procvičování sebeobsluhy. Mladí
lidé
získají
i
informace
o realizování
vlastních
plánů.
Podrobnosti lze získat ve sdruţení
Prosaz u Renaty Vařechové na
telefonu 777 701 803.

Bezúročné půjčky z účelového jmění STP v ČR
Dnes jsem na internetu narazila na zajímavou informaci, která by se mohla někomu z Vás hodit a tak jsem
drze Marcele vyfoukla tuto rubriku, abych Vás informovala. Jedná se o poskytování bezúročné půjčky do maximální
výše 20.000,-Kč pro ty, kteří se dostanou do tíţivé finanční situace z účelového jmění Svazu tělesně postiţených v ČR.
Kritéria k poskytování této půjčky jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

na řešení havarijního stavu v domácnosti (nákup spotřebičů apod.)
na úpravy bytu (bezbariérovost, vytápění)
na opravy či zakoupení automobilu
na zakoupení rehabilitační nebo kompenzační pomůcky
v mimořádných případech se poskytne půjčka též v hotovosti na překlenutí tíživé finanční
situace.

Podmínky poskytovatele:
Ţadatel předloţí řádně a čitelně vyplněné tiskopisy "Ţádost o bezúročnou půjčku z účelového jmění STP v
ČR" (i s ověřenými podpisy ţadatele + ručitelů, a doporučení OV (MěO) STP). Ţadatel je povinen předloţit
téţ předběţnou fakturu na zboţí či sluţby na které se půjčka poskytuje. Podpisy na ţádosti a smlouvě musí
být ověřeny (na matričním úřadě nebo notářem). Minimální splátka činí 400,- Kč a maximální doba splácení
36 měsíců. Jednorázové splátky jsou přípustné, v případě ţe ţadatel není schopen plnit své finanční závazky je
povinen toto neprodleně oznámit poskytovateli. Podpisem vyjadřuje ţadatel souhlas s kriterii pro poskytování
půjčky.
V případě, ţe by někdo z Vás měl zájem tuto moţnost vyuţít, obraťte se na mě a já k tomu zajistím další
potřebné informace.
Verča

Manţelé Schmidovi
nabízejí
k dlouhodobému
zapůjčení
mechanický zvedák.
V případě zájmu se
můţete spojit přímo
s nimi na
tel.: 585 754 658.

Nadace lev dětem nabízí všem
našim klientům moţnost
přivýdělku při prodeji
společenského časopisu, z něhoţ
jde výtěţek na pomoc dětem
v nemocnicích apod. Průměrná
hodinová mzda je 120 Kč. Pokud
máte o tuto práci zájem,
kontaktujte paní Pavlínu
Vandrovou na tel.: 777 923 103.
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Ještě jedna nabídka práce se nám v kanceláři
sešla. Jedna německá firma, která vyrábí
invalidní vozíky, přijme na hlavní pracovní
poměr do nově zřizované provozovny
v Olomouci člověka na vozíku. Půjde o prodej
rehabilitačních pomůcek a invalidních vozíků.
Jazykové znalosti jsou vítány, zaškolení
v zahraničí zajištěno. V případě zájmu se
obraťte také na paní Vandrovou na
tel.: 777 923 103.
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