
 
 

 

Nyní právě držíte v rukou 1.číslo našeho časopisu v letošním roce. Je to 

hrozné, jak čas rychle běží. I v tomto čísle se dočtete o akcích, které 

se připravují, dále informace z CI, další kapitolu o etice. 

Ráda bych vám na začátku roku slíbila, že se i nadále budeme snažit, 

aby náš mini časopisek vycházel pravidelně, byl zajímavý, aktuální, 

přínosný, … . Bohužel však nemůžu. Více v článku S kůží na trh.  

Verča 
 

 

Určitě i vy, čtenáři, jste si všimli, 

že časopis se číslo od čísla 

ztenčuje, postupně se vytratily 

zajímavé rubriky a setrvaly pouze 

takové ty základní rubriky, jako je 

úvodní slovo, akce, informace z CI.  

Je to důsledkem toho, že o textový 

obsah časopisu se staráme převážně 

my, pracovníci sekce OsA (to 

znamená Verča a Marcela). Bohudík, 

jsme také jenom lidé, a není v našich 

možnostech vydávat neustále Oběžník 

v takové podobě, v jaké jsme začali. 

To znamená, časopis plný aktualit, 

zajímavostí, novot, … . 

V počátcích jsme předpokládali a 

zároveň věřili, že vy sami budete mít 

zájem podílet se na obsahu a vydávání 

tohoto časopisu. Jak se ukázalo, byla 

to chybná představa.  

Na druhou stranu našli se i tací, 

kteří na naše opětovné výzvy ke 

spolupráci reagovali tím, že si sami 

okusili práci redaktora a přispěli 

jedním nebo dvěma články. Také 

máme dvě pravidelné, dlouholeté, 

přispěvatelky článků, které nás jimi 

neustále zásobují. Bohužel však jsou 

zaměřeny pouze na malé procento 

čtenářů a nezajímají všechny, a proto 

je nemůžeme všechny uveřejňovat. 

Není to však jen z toho důvodu, že 

by jsme si my, pracovníci sekce OsA, 

řekli, že je to tak. Je to i na 

základě zpětné vazby od čtenářů, 

kterým se jednostranně orientované 

články moc nelíbí. 

Záleží nyní na vás, co 

rozhodnete, aby se s časopisem dále 

dělo. Napadlo nás několik variant: 

1) Ideální řešení by bylo, 

kdyby některý ze čtenářů měl 

zájem převzít patronaci nad 

obsahovou částí časopisu. To 

znamená, že by i nadále 

vycházel Oběžník tak jak 

vychází. 

2) Oběžník zredukujeme jen na 

cca. 1 list měsíčně. V jeho 

rámci by jste byli informováni 

„jen“ o důležitých informacích 

z CI a o akcích, které se 

připravují. 

3) Znáte lepší řešení této 

situace, které nám sdělíte, 

případně ho uvedete do praxe. 

Budeme vám velice vděční, 
pokud nám dáte jakoukoliv zpětnou 
vazbu k tomuto článku a k dalšímu 
vydávání Oběžníku.  

Verča a Marcela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní 

slovo 
S kůží 

na trh 

Naše akce 
1. První povánoční setkání v jídelně domu 

s pečovatelskou službou na Peškově 1 se koná 

ve středu 18.1.2006 v obvyklých 15 hodin. Na 

programu je beseda týkající se finančního 

poradenství, pojištění atd., takže si připravte 

dotazy  

2. Pomalu, ale jistě nás začínáte bombardovat 

dotazy, kdyže to letos jedeme na Březejc. Tak 

vězte, že i přestože se šíří mystifikující 

informace že letos jedeme v srpnu, se letos 

pobyt na Březejci koná opět v září (přesný 

termín ještě upřesníme). Bližší informace a 

přihlášku naleznete v Oběžníku v létě. 

Ostatní akce 
1. Ve čtvrtek 19. ledna můžete zajít do Jazz Tibet 

clubu na koncert VKV – Zábřeh na Moravě, což je kapela 
mladých nadějných muzikantů, kteří mimo jiné zvítězili 

v soutěži českých amatérských kapel v Litomyšli. Hrají 

jazz, funky a world muzic. Začátek koncertu je ve 20.00. 

2. Hned další čtvrtek 26. ledna můžete zajít opět do 

Jazzu na další koncert, tentokrát již na profesionála, od 

20.00 se koná koncert Jazz Q Martina Kratochvíla. 

3. A aby toho nebylo ve čtvrtek 26. 1. málo, koná se 

ten samý den od 17.00 v klubovně VMO (Vlastivědná 

společnost muzejní) přednáška 600 let od příchodu 
kartuziánů do Olomouce. Přednáší Ing. Vojtěch Kohoutek. 

Zajímavé 

akce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na email nám přišla zajímavá nabídka ozdravného 

pobytu  k moři v Itálii (San Benedetto del 

Tron

to, 

Pinar

ela – 

Mare e Vita) s bezbariérovým ubytováním a dokonce i bezbariérovým 

přístupem k moři. Cena zájezdu je 6.500 Kč a v této ceně je zahrnuto 5- 

7x ubytování ve 2-4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 

strava 3x denně, minerálka k jídlu a užívání bazénu s bezbariérovým 

přístupem (pouze San Benedetto del Tronto), cena nezahrnuje dopravu 

autokarem. Termíny zájezdu jsou v měsících květen, červen, červenec a 

září. V případě zájmu kontaktujte CK Alfa tour s. r. o., Palackého tř. 

55, 537 01  Chrudim, tel: 469 630 447, e-mail: ckalfa@centrum.cz   

http://sweb.cz/alfacr. 
 

Protože vrcholí úpravy nových prostor 

a připravuje se stěhování na Lužickou 

7, máme práce víc než dost. 

Z kapacitních a také finančních důvodů 

jsme se proto rozhodli v letošním roce 

vynechat organizaci našeho plesu. 

Protože by to některým z Vás mohlo 

být líto, přicházíme s jinou nabídkou. 

Ostravská organizace vozíčkářů pořádá 

svůj ples již tradičně po mnoho let. 

Letos jej mají přátelé z Ostravy 

naplánovaný na sobotu 4. března 2006. 

Pokud bude zájem z našich řad, Trend 

vozíčkářů je připraven vypravit autobus 

na tuto akci. Přihlaste se v Centru 

integrace do 10.2., abychom věděli 

zda je o tuto akci zájem.  

       

  Milan 

Dobrý den, 

  jmenuji se Šárka                                                             Schmucková a od měsíce ledna                                                          

pracuji   ve Spolku Trend                                                                vozíčkářů. Mám zde na starost 

koordinaci projektu vzdělávání v oblasti jazyků a PC, o kterém již určitě něco víte. V současné době se teprve 

zapracovávám, ale i přesto budu velmi ráda, pokud se na mne budete obracet s Vašimi otázkami. Budu se Vám snažit 

na ně odpovědět, ale ze začátku prosím o Vaši trpělivost. 

Na brzkou shledanou  

Šárka Schmucková, DiS. 

Informce z 

CI 

Ples  
Ostravských 
vozíčkářů 

OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 
Vás zve na svůj pátý 

RReepprreezzeennttaaččnníí  pplleess,,  
kktteerrýý  ssee  bbuuddee  kkoonnaatt  44..  bbřřeezznnaa  22000066  oodd  1199  hhooddiinn  vvee  ssppoolleeččeennsskkéémm  ssáállee  

SSttřřeeddnníí  ooddbboorrnnéé  šškkoollyy  pprroo  ttěělleessnněě  ppoossttiižžeennoouu  mmllááddeežž  vv  OOssttrraavvěě--PPoorruubběě 

 
Co jsme pro Vás připravili? 

 Vlastní originální plesová výzdoba 

 Samostatná šatna i kuřárna 

 Zajímavý kulturní program 

 Živá hudba k tanci i poslechu 

 Bar „PEKLO“ s pomocnou obsluhou 

  Bohatá tombola 

 K jídlu a občerstvení budou přichystány: 

 obložené chlebíčky 

 zákusky 

 přílohy k nápojům 

 bohatý výběr nealkoholických i alkoholických nápojů. (Nemusíte se obávat, 

že jich bude nedostatek a nosit proto sebou vlastní. Zakoupením našich 

nápojů zároveň podpoříte realizaci projektů OOV určených právě pro Vás 

- vozíčkáře). 

 K radě a výpomoci během plesu jsou Vám připraveni naši pořadatelé 
 

Vstupní prostory a prostory konání plesu jsou bezbariérové 

Toalety pro vozíčkáře jsou bezbariérové 

PPlláánnuujjeettee--llii  ssii  vveesseelloouu  nnáállaadduu  jjeenn  nnaa  vvýýzznnaammnnéé  ddnnyy  rr..  22000066,,  rroozzhhooddnněě  nneezzaappoommeeňňttee  

nnaa  ddeenn,,  kkddyy  ssee  ii  ss  VVáámmii  uuvviiddíímmee  nnaa  pplleessee  OOOOVV!!  

Ozdravný  
pobyt k moři  

mailto:ckalfa@centrum.cz
http://sweb.cz/alfacr


 

 

 

Asociace 

informačních 

systémů pro 

osoby se 

specifickými 

potřebami, BMI sdružení a Křižovatka vyhlašují druhý 

ročník literární soutěže Internet a můj handicap. Pokud 

máte zájem zúčastnit se, pošlete práci v rozsahu 

maximálně 600 slov, ve které vyjádříte na základě vlastní 

zkušenosti, jak Vám internet pomáhá vypořádat se se 

svým zdravotním handicapem. Soutěžní práci opatřenou 

poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v 

elektronické podobě nejpozději do 12. února 2006 na 

adresu info@helpnet.cz. Vítězové soutěže budou pozváni 

na konferenci INSPO 2006 – Internet a informační 

systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se 

uskuteční v sobotu 11. března 2006 v Kongresovém centru 

Praha. Zde jim budou předány ceny a nejlepší autoři 

budou moci prezentovat svoji tvorbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum zdravotně 

postižených přišlo s nabídkou 

krizové pomoci a výhodného 

pořízení mobilního telefonu 

včetně slevněného tarifu. 

Krizová pomoc je zatím 

funkční pouze v pracovních 

dnech od 7 do 18 hod. Další 

informace viz. přiložený leták. 

   Milan 

Soutěže 

mailto:info@helpnet.cz


Datum vydání:  6. 12. 2005 

Současně  s tiskovou podobou vychází Zpravodaj i v textové 

podobě  na internetových stránkách spolku. 

Pro vnitřní potřebu v nákladu cca 85 kusů  bezplatně  rozšiřuje  

Trend vozíčkářů  Olomouc. 

 

 

 

 

 

 
 

Adresa redakce:  

Spolek Trend vozíčkářů   

Holečkova 9, 779 00 Olomouc 

www.trendvozickaru.cz 

E-mail: trend@trendvozickaru.cz 

Tel.:    585 431 012 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


