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Slovo úvodem 
 
Srdečně Vás zdravím v tomto krásném jarním čase. 

V našem Trendu dochází ke změnám v souvislosti s přijetím nových pracovníků, a proto hned v úvodu mi dovolte se 
představit. Jmenuji se Olga Konšelová a jsem pracovnicí sociálně-právní poradny Trendu. Kromě poradny a půjčovny 
kompenzačních pomůcek mám na starost i vydávání trenďáckého oběžníku. Buďte tedy shovívaví k mé počínající 
redaktorské praxi ☺.  A abyste byli i nadále spokojeni s obsahem tohoto plátku, ráda přijmu jakékoli náměty, připomínky a 
kritiku.  

             Olga Konšelová 
 
 

Nová posila do sekce osobní asistence 
 

V prosincovém čísle jsem vám zde nadšeně oznamovala, že do sekce OA přišla 
jako posila nová sociální pracovnice Martina M. Ta se však ještě v prosinci nakonec 
rozhodla dát přednost jiné nabídce, kterou dostala chvíli po nástupu do Trendu. Od 
ledna v sekci osobní asistence působila Šárka Schmucková. Šárka se však nyní vrací 
zpět ke vzdělávacím kurzům. Na pozici sociálního pracovníka v sekci OA proběhlo 
v březnu výběrové řízení, ve kterém zvítězila slečna Zuzana Pospíšilová, kterou řada 
z vás již zná, neboť u nás již několik let působí jako osobní asistentka. Ještě nějaký čas 
budete v sekci osobní asistence potkávat i Šárku, která zpět ke kurzům přejde 
postupně. Zuzku v Trendu tedy vítám na nové pozici a přeji ji, aby se jí u nás líbilo a 
práce sociálního pracovníka OA ji bavila.   

Marcela Hornová 
Co se děje v poradně? 

 
V současné době probíhá příprava sociálně-právní poradny k registraci sociálních služeb. Nedovedete si 

představit, kolik práce je s tímto spojeno. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vymezuje podmínky, za kterých je 
možno sociální službu poskytovat, a zvládnutí tohoto byrokratického oříšku pak zaručuje profesionalitu poradny. Bez 
ohledu na zmíněné peripetie s registrací, je Vám samozřejmě poradna k dispozici. Můžete se na nás směle obracet se 
svými dotazy a problémy.  

 
Provozní hodiny poradny (prozatímní): 
 
Po 08:00 – 12:00 Kontakt: osobně v provozních hodinách,                                            
St 08:00 – 12:00  po telefonické domluvě, popř. bez ní  
Čt 08:00 – 12:00     tel.:  585 431 012, mobil 731 501 389 
    prostřednictvím e-mailu poradna@trendvozickaru.cz 
         

Olga Konšelová 
        

  
 

 
Pravidelné setkání na Lužické 

 
     Další pravidelné středeční setkání uživatelů s pracovníky proběhne opět v našich prostorách v učebně na Lužické 7. 
Toto setkání se uskuteční obvyklou třetí středu v měsíci, to znamená 18.4.2007 od 15 hodin. Program bude částečně 
věnován sbírce, která se nezadržitelně blíží a o zbývající část programu se postará slečna J.C. Nevíte kdo je J.C. a 
přesto vás to zajímá? Není nic snadnějšího, než se přijít podívat ☺  

 
                            Veronika Kotonská 
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„Dny zasukovaných tkaniček“ 
 

V tuto chvíli už všichni víte, o čem budu psát, jen si 
možná neuvědomíte, že máme před sebou už pátý ročník 
celostátní sbírky, kterou spolupořádáme s brněnskou Ligou 
za práva  vozíčkářů.                                                                     
Co možná ještě všichni nevěděli je, že v Olomouci, Lipníku, 
Zábřehu a Litovli vyjdou studenti a dobrovolníci 
do ulic ve dnech 25. - 27. dubna a podle 
meteorologů za pěkného jarního počasí. Slavnostní 
zahájení proběhne ve středu 25. dubna na Horním 
náměstí kolem 15,00 hodiny před radnicí. Vystoupí 
taneční skupina Tornádo, kterou mnozí z vás znají 
z Matějsko-masopustní zábavy, a program bude 
tradičně moderovat paní Ivana Plíhalová, členka 
Moravského divadla v Olomouci.                                         
Co nikdo nevíme, je letošní výtěžek sbírky, který závisí 
nejen na štědrosti obyvatel olomouckého kraje, ale i na nás. 
Dobré jméno Trendu vozíčkářů je zřejmé z každého jednání 
se zástupci škol, kteří naší sbírce dávají přednost před 

množstvím jiných charitativních akcí a uvolňují studenty z 
výuky pro pomoc právě nám. Jenže úspěšnost sbírky závisí 
nejen na pomoci dobrovolníků z řad asistentů a studentů, ale 
taky na přímém zapojení vás, uživatelů služeb. Vaše účast 
dodává sbírce vysoký stupeň důvěryhodnosti, dárce 
okamžitě ví, komu výtěžek slouží.    

                                                                             
Ve třech odstavcích jsem se snažila shrnout, co víme 

a co ne. Prosím ty, kteří chtějí svou pomocí přispět k 
tomu, aby se otazník za slovem výtěžek změnil v co 
nejvyšší řadu čísel, aby se přihlásili na telefonu 585 
754 387, 777974 455 u Šárky Schmuckové nebo 
Marcely Hornové a domluvili se na podrobnostech s 

asistencí. Můžete také volat na můj telefon 731 501 387 a 
domluvit si přímo den a stanoviště, na kterém chcete 
obyvatele oslovovat.   

                            Těším se na vás.         Hana Šnoblová
 

 
 

Rada vyzvala politiky, aby zpřísnili tresty za útoky na postižené 

Národní rada osob se zdravotním postižením vyzvala 
politiky, aby přijali rázná opatření proti agresivitě namířené 
proti handicapovaným. Podle ní by tresty za napadení lidí s 
postižením měly být přísnější. Vyplývá to z dnešní výzvy, 
kterou rada adresovala ministerstvům vnitra a spravedlnosti i 
parlamentu.   
     Text pak poskytla ČTK. Podle představitelů rady se útoky 
na zdravotně postižené v poslední době množí. "Případy, 
kdy je obětí trestného činu člověk, který se nemůže bránit, 
utíkat nebo křičet, jsou ukázkou hyenismu a totální ztráty 
základních lidských hodnot.   
     Pro tyto případy neexistuje žádná omluva," uvedla rada 
ve své výzvě. Pro útočníky, kteří napadnou handicapované 
požaduje přísnější tresty. Podle rady by měl být v trestním 
zákoně paragraf, podle něhož by se výpady vůči postiženým 

považovaly za "trestné činy provedené zvlášť 
zavrženíhodným způsobem".   
     Týkat by se to mělo i případů, u kterých by finanční škoda 
byla nízká, míní rada. Apelovala na zákonodárce, aby 
takové legislativní kroky podnikli. Ministra vnitra Ivana 
Langra (ODS) a policejního prezidenta pak požádala o to, 
aby policie věnovala osobám s handicapem větší pozornost.  
     Koncem března okradl neznámý zloděj v Liberci 
vozíčkáře. Na přechodu pro chodce ho odpoledne připravil o 
tašku s doklady, penězi, dvěma mobilními telefony a platební 
kartou. Liberecký soud řeší i případ oloupeného 
hluchoněmého muže. Pachatelům prý již nyní přitěžuje to, že 
se jejich obětí stal handicapovaný. 

                              Zdroj: LIGA ZA PRÁVA VOZÍČKÁŘŮ 

 

Potřební by měli dokládat, jak používají příspěvek na péči 

     Postižení či senioři, kteří dostávají příspěvek na péči, 
budou nejspíš muset již brzy dokládat, jak peníze použili. 
Jinak jim stát vyplácení částky na pořízení sociálních služeb 
zastaví. Vyplývá to z návrhů sociálních reforem a změn, 
které připravuje ministr práce Petr Nečas (ODS).   
     Systém sociálních služeb se změnil od letoška. 
Handicapovaní a senioři dostávají od státu příspěvky na 
nákup sociálních služeb přímo. Sami se rozhodnou, zda si 
za ně zaplatí ústav, pečovatelku, stacionář, asistenta či 
opatrování v rodině. Nečas ČTK ale již dříve řekl, že mnozí 
lidé příspěvek pochopili jako vítané přilepšení a další sociální 
dávku. Služby si za něj nepořizují.   
     Podle své závislosti na pomoci lidé dostávají 2000, 4000 
a 8000 korun měsíčně. Dětem náleží 3000, 5000 a 9000 
korun.   
     V nejvážnějších případech činí příspěvek 11.000 korun. 
Podle podkladů k reformě přitom státní rozpočet počítá na 

letošek na příspěvky na péči s 8,9 miliardy korun. Nečas 
uvedl, že je ale potřeba zhruba deset miliard.   
     Podle ministra je nutné, aby lidé proto využití peněz 
doložili. Zvažuje i případné zavedení poukázek, za které by 
si sociální služby pořídili.   
     Pokud podle návrhu příjemci způsob využití peněz od 
státu neuvedou, po předchozím písemném upozornění jim 
úřady přestanou příspěvek vyplácet. Dokud lidé neoznámí 
odpovídající způsob použití podpory, nebudou ji dostávat. 
Poskytování peněz na služby se zastaví i tehdy, pokud se 
lidé dostanou do nemocnice, vězení či nařízené ústavní 
léčby, která trvá celý měsíc či déle.   
     Změnit by se měl i systém dotací. Letos je rozdělovalo 
ministerstvo práce. Zařízení dostala sedm miliard korun. V 
příštím roce by stát měl poskytnout peníze krajům, které je 
přidělí.   
Přesný postup upraví vláda svým nařízením. Podle 
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zdravotnických odborů se zdá, že požadované dotace letos 
dostalo jen 70 procent zařízení. Zbytek má financí 
nedostatek.   
     Odboráři nesouhlasí s tím, aby stát přesunul dotace na 
kraje. "Jsme vedeni obavami o ztrátu cíleného využití 
dotačních prostředků," uvedl předseda zdravotnických 

odborů Jiří Schlanger. Odboráři se obávají i toho, že by kraj 
mohl upřednostnit při přidělování peněz své ústavy a služby 
a mohla by se zbrzdit přeměna lůžek s akutní péčí na lůžka 
s péčí sociální a následnou.  
 
                             Zdroj:      LIGA ZA PRÁVA VOZÍČKÁŘŮ

 

 
Jak získat levnější software pro zdravotně postižené

      Konto BARIÉRY mimo jiné zařizuje levnější software 
do počítačů pořízených jako kompenzační pomůcky pro 
zdravotně handicapované. Jakým způsobem to funguje v 
praxi?  
     Konto Bariéry již od roku 1996 spolupracuje se 
společností Microsoft, která nás každoročně podporuje 
formou finančního, SW a HW grantu. Už tehdy jsme si 
uvědomili, jak důležitým nástrojem počítač pro postižené 
je, a proto také vznikl projekt Počítače proti bariérám. 
Snažíme se postiženým pomoci nejen k počítačovému 
vybavení, ale také je naučit počítač používat. Učíme je 
používat internet, Word, tvořit webové stránky, 
programovat atd. Každý člověk, který je těžce zdravotně 
postižený, může Konto Bariéry požádat o příspěvek na 
počítač, o počítač použitý nebo SW. Každý čtvrtrok zasedá                              

 
rada projektu složená z lékařů a ICT odborníků, kteří 
rozhodují o přidělení příspěvku. Konto Bariéry rozdělilo už 
více než 150 milionů.                 
            Co konkrétně musí zdravotně 
handicapovaný člověk udělat pro to, aby mohl levnější 
software získat? Je potřeba zaslat žádost, kopii průkazu 
ZTP/P a několik dalších dokumentů. Více na našem webu 
www.kontobariery.cz nebo na telefonním čísle 224 214 
452.   
     Jaký konkrétní software jste schopni zajistit?  
Společnost Microsoft nás každoročně podporuje licencemi 
operačního systému Windows a kancelář-ským balíčkem 
Office. Letos jsme získali licence na Windows Vista a 
Office 2007.  

Zdroj: www.infoposel.cz 

 

Sociální služby provázejí potíže, lidé z ústavů domů neodcházejí 

Nový systém sociálních služeb 
ani po třech měsících nefunguje bez 
problémů. Poskytovatelé sociálních 
služeb si stěžují na nedostatek 
peněz. Lidé v některých městech prý 
dosud nedostali příspěvky na péči. 
Ministr práce Petr Nečas (ODS), 
Národní rada osob se zdravotním 
postižením i zdravotnické odbory se 
navíc shodují v tom, že nový zákon 
zatím úplně svůj účel neplní - lidé se 
z ústavů do domácího prostředí ne-
přesouvají.  
     Zákon o sociálních službách 
začal platit v lednu. Postižení či 
senioři díky němu dostávají 
příspěvek na péči od státu, sami si 
pak zaplatí ústav, pečovatelku, 
stacionář či domácí opatrování. 
Nečas považuje zákon a změnu 
systému za "nakročení správným 
směrem".   
     Norma se podle něj ale musí zá-
sadně změnit, kosmetické úpravy 
stačit nebudou. "V této podobě není 
systém funkční. Ohroženy jsou 
zvláště terénní služby," řekl ministr 
ČTK. Právě terénní služby měl ale 
nový zákon posílit, aby potřební 
mohli dostat péči doma. Vláda v 
únoru schválila koncepci přeměny 

sociálních služeb.   
Kraje by již do výstavby velkých 
ústavů neměly investovat. Peníze 
by naopak měly putovat do 
přeměny na menší zařízení či 
byty, kde by mohli lidé žít s 
podporou terénních služeb co 
nejsamo-statněji.  
Návrhy dílčích novel zákona by 
mohla vláda podle Nečase dostat 
už na konci dubna. Také podle 
předsedy Národní rady osob se 
zdravotním postižením Václava 
Krásy zákon "paradoxně svůj účel 
nesplní" a přesun z ústavů do 
domácí péče se zatím nekoná. 
"Podle našich informací se zdá, 
že ústavy mají lepší situaci než 
kdykoliv předtím," řekl ČTK Krása.
   
     Přestože podle něj existují 
místa, kde postižení či senioři 
příspěvek na péči ještě vůbec 
nedostali a lidé dlouho čekají na 
posouzení a přiznání nároku na 
peníze na služby, nový zákon 
Krása hodnotí jako užitečný a 
potřebný. Podle Nečase, rady i 
odborů představují jeden z 
největších problémů dotace na 
služby.   

Dostávají je poskytovatelé péče na 
provoz. Mnozí z nich si stěžují na to, 
že dostali méně peněz, než žádali. 
Přidělená částka jim prý nebude na 
pokrytí nákladů stačit. Ministr uvedl, 
že systém dotací by se měl od příštího 
roku změnit. Druhou část nákladů 
provozovatelů služeb by měly pokrýt 
peníze od klientů.   
     Podle ministra se zatím zdá, že 
mnozí příjemci považují příspěvek na 
nákup služeb za další sociální dávku a 
částku si nechávají. Upozorňují na to i 
odbory a rada. Nečas proto zvažuje, 
že by příjemci v budoucnu mohli 
příspěvek dostávat v poukázkách na 
nákup služeb. Tento nápad se ale 
příliš radě postižených nelíbí.  
Podle Krásy by mohl nepříznivě 
dopadnout zvláště na ty osoby, o něž 
se stará jejich rodina. Přehodnotit by 
se mohla do budoucna i výše 
příspěvků, které se pohybují od 2000 
do 11.000 korun. Rada i odboráři 
připomínají, že člověk, který je 24 
hodin denně na pomoc odkázán, si ji 
za 8000 či 11.000 korun není schopen 
zaplatit.   
 
Zdroj: LIGA ZA PRÁVA VOZÍČKAŘŮ
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Výstaviště Flora Olomouc 
Vás srdečně zve 

k návštěvě jarní etapy mezinárodní zahradnické výstavy 
a veletrhu 

FLORA OLOMOUC 2007 
19. – 22. dubna, Výstaviště Flora Olomouc 

 
 

Z nabídky expozic, odborného i zábavného programu: 
 

Pavilon A -  hlavní expozice „Rajská zahrada“ -  květinové výpěstky českých a zahraničních zahradnických firem, 
speciální expozice Svazu květinářů a floristů   

 
Galerie pavilonu A  - společná expozice Českého zahrádkářského  svazu se sbírkami masožravých rostlin, kaktusů a 

sukulentů, jarních cibulovin, balkónových rostlin, květinová aranžmá 
 

Pavilon E -  přehlídka svatební floristiky a exponátů floristické soutěže v aranžování svatebních kytic. Svatební doplňky -  
šaty, kytice, ukázky  svatebních dekorací. 

Pavilony G, H, volné plochy  -  veletrh drobné zahradní mechanizace Hortifarm a Jarní zahradnické trhy s nabídkou 
květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb 

Volně přístupné sbírkové skleníky výstaviště, botanická zahrada Univerzity Palackého se zajímavými rostlinnými 
exponáty a výstavou unikátních snímků fytopatogenních hub  a botanická zahrada výstaviště v Bezručových sadech 

 
Scéna Samba - zábavný program s módními přehlídkami 

 
Letní scéna  - hudební program / pátek 20. a sobota 21. 4. -Folk a Country Dny Kozla na Floře - setkání  legend českého 

folku (Fleret,   Marien, Koňaboj, Pupkáči, Poutníci, Žalman, Traband, atd.) pod patronací pivovaru Kozel.  
____________________________________________________________ 

Otevřeno: denně od 9 do 18 hodin / Vstupné: 80 Kč - plnoplátci,  60 Kč - studenti, důchodci,   20 Kč - děti 6 až 15 let, 
150 Kč - rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti do 15 let), zdarma - děti do 10 let v doprovodu rodičů, držitelé průkazu ZTP a 

ZTP-P 

WWW.FLORA-OLOMOUC.CZ 
 
 

Brány Botanické zahrady se opět otevřou 
  

Od 1. dubna se opět otevírají veřejnosti brány Botanické zahrady Výstaviště Flora Olomouc,a. s. I v tomto roce s 
magickou sedmičkou na konci hodláme pokračovat v pozvolné úpravě dosavadní tváře Botanické zahrady.  

Otevírací doba: duben - říjen 9:30 - 18:00 mimo pondělí  
 

Pozvánka:  
V neděli 22.dubna od 13 do 17 hodin zveme ve spolupráci s 9. skautským střediskem malé i velké návštěvníky na 

oblíbené INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE plné zábavy, soutěží a her. 

 PROGRAM EKOLOGICKÝCH DNŮ OLOMOUC 

16. dubna - 3. května 2007  

Blíží se nám oblíbená akce, tradičně spojovaná s probuzením kulturní Olomouce po dlouhé zimě. Sledujte program 
ekologických dnů na stránkách www.slunakov.cz, nebo si vyzvedněte brožuru programu EDO 2007 v informační centru 

na radnici. Je toho spousta z čeho vybírat. Z celého programu rozhodně stojí za vypíchnutí hned 1. akce a sice: 
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pondělí 
16. 
dubna 

 

19:30 > Divadlo hudby Olomouc > Divadlo Sklep: Piš Kafka, piš 
„Sklepáci“ poprvé na EDO ve složení David Vávra, Monika Načeva (ta už zpívala na 
Ekojarmarku), Jan Slovák a Lenka Vychodilová. Originální hra inspirovaná známými i 
neznámými díly Franze Kafky, dramatickými situacemi popsanými v jeho denících či 
vzpomínkami životopisce. Vše aromatizováno výňatky z milostných dopisů Felice či Mileně a 
kolorováno jednak lyrickými písněmi či burácením ochozů, jednak valícím se rytmem zvuků. 
Představení ukrývá miniaturní rekvizitu i fyzický zápas. Někdy neradostná zpráva o světě není 
autory pojímána trudomyslně, dle obvyklých cliché, ale má střih kdysi Kafkou zamyšlené 
absurdní grotesky.(www.piskafkapis.cz). 

  

Nezapomeňte na bohatou kulturní podívanou na 1. máje na Horním náměstí. Jako tradičně vystoupí A. M. ÚLET a 
KOA, dále vystoupí ostravská kapela Celtic Cross inspirovaná irskou hudbou, dívčí skupina Triny, která vychází z romské 

lidové písně zpracované pro trojhlas, Tomáš Kočko a Orchestr hrající world music inspirovanou moravskou tradiční 
hudbou, Tam Tam Orchestra, tato kapela čerpá mimo jiné z brazilských, kubánských a afrických rytmů. Koncerty 

orchestru jsou strhující zábavou! A nakonec jedna z nejvýznamnějších osobností slovenského jazzu Peter Lipa a Band. 

 
/ o festivalu 

11. ročník mezinárodního festivalu 
DIVADELNÍ FLORA 

(jehož motto zní Člověk mezi lidmi) 
proběhne v Olomouci ve dnech od 1.  do 10. května 2007 

 
Na festivalu vystoupí umělci nejen z celé České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa, 

Belgie, Francie, Itálie, Bulharska, Ruska a Koreje 
Festival se bude odehrávat na jevišti pořadatelského Moravského divadla, olomouckého Divadla hudby, na nádvoří 

Tereziánské zbrojnice a v prostorách univerzitního Konviktu (umělecké centrum UP). 
Vstupenky na festival bude možno zakoupit či rezervovat na pokladně Moravského divadla Olomouc od 2. 4. 2007. 

 
Moravské divadlo je bezbariérové při použití vchodu z ulice Divadelní. Konvikt je bezbariérový, při vstupu je nutné ohlásit 
se na vrátnici, která přistaví  plošinu. Divadlo hudby je také bezbariérové, ovšem momentálně jsou problémy s přístupem 

k divadlu vůbec, vzhledem k opravám Denisovy a Pekařské ulice! 

���� INZERCE ���� INZERCE ���� INZERCE ���� INZERCE ���� INZERCE ���� INZERCE ���� INZERCE ���� INZERCE ���� 

 

 

 

● Nabízíme odběr domácí práce (drobných výtvarných předmětů – pletení, vyšívání, korálky, 
malování, apod.) tělesně postižených (PID) z celé ČR. Nabízíme řádnou prac. smlouvu na 
poloviční nebo částečný úvazek. Nástup ihned. Tel.: 777 306 079, 221 732 072 (Po – Pá 9:00 – 
14:30h), e-mail svestkova@hewer.eu, www.hewer.eu 

 

● Firma www.ministavebniny.cz, s.r.o. 
Horní lán 9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
přijme internetového prodejce, vzděl. min, 
SŠ, znal. práce na PC (Outlook, Internet, 
Word, Excel), vhodné pro OZP, mzda po 
zapracování 25.000Kč. Životopis + 
vysvědčení z posledního ročníku SŠ 
zasílejte na e-mail: konkurz@stavebniny.cz 

 

● Společnost SMS finanční poradenství, a.s. 
Sokolská 4, 779 00 Olomouc hledá 3 telefonní 
operátorky, vzděl. min. SŠ, znal. práce na PC, 
komunikační schopnosti, vhodné pro absolventy, 
vhodné pro OZP, možnost práce i doma, zkrácený 
úvazek, mzda od 4.000 – 8.000Kč, prac. doba 
15:000 – 19:00h, kontakt tel. +420 739 523 777, 
nebo e-mail tomas.pelucha@sms-as.cz. 

 

● Nabízím práci na internetu. Domácí práce 
pro společnost z oblasti IT. Bližší 
informace zašlu na mail nebo náhled na mé 
stránky www.mbrhosting.ws.Od firmy obdržíte 
webové stránky včetně hostingu a programu 
na úpravu stránek. V případě zájmu si 
vyžádejte další informace. 
Požadované dovednosti: vzděl. základní, 
částečná práce na PC a internet. Kontakt: 
tel.: 604 941 826, e-mail mbrsro@atlas.cz 

 

●  Administrativní práce na PC!  
Nabízím administrativní práci na internetu 
- rozesílání letáků formou e-mailové 
korespondence.   
Časově nenáročné, seriozní přístup, výdělek 
1.000,- Kč týdně po zapracování.  
Bližší informace si vyžádejte na e-mailu: 
easy.job@email.cz 
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Uzávěrka příštího čísla 4/2007: 10.5.2007   ☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

NABÍDKA CELOROČNÍHO UBYTOVÁNÍ *** 

Dům se nachází přímo naproti lázeňského parku,3 minuty chůze od termálního koupaliště. 
Nabízíme tříhvězdičkové certifikované ubytování splňující "Doporučený standard ubytovacích 
služeb-ubytování v soukromí", MMR ČR. 

Celková ubytovací kapacita je 8 pevných lůžek a 4 přistýlky. 
V zahradě je možnost posezení u venkovního krbu. 
V uzavřeném objektu je parkoviště pro 4 vozy. 

Součástí budovy je příjezdová rampa pro vozíčkáře. 
Dům sestává za dvou apartmánů o kapacitě 4 pevných lůžek a dvou přistýlek. Ke každému 
apartmánu náleží samostatný vchod.  

PŘÍZEMNÍ BEZBARIÉROVÝ APARTMÁN 

Velikost cca 100m2. 
4 pevná lůžka s možností 2 přistýlek. 
Apartmán splňuje normy EU pro bezbariérovost. 
Zařízen i pro velké elektrické vozíky. 

PODKROVNÍ BARIÉROVÝ APARTMÁN 

Velikost cca 100m2. 
4 pevná lůžka s možností 2 přistýlek. 

 

ADRESA 

Komenského 233 
788 15 Velké Losiny 
okr. Šumperk  

František Petružela 
Martinákova 12 
796 03 Prostějov 

+420 777 555 668 
+420 777 691 077  
info@penzionuparku.cz 

IČO: 628 01 431 
 

     
  

● Prodám el. inv. vozík, el. polohovatelnou 
postel, skládací vozík, inv. chodítko, zvedák 
do vany, tel.: 606 566 643 

● Prodám antidekubitní lehátko 
s kompresorem, cena dohodou, levně, tel.: 
606 514 405 

Redaktoři: Hornová Marcela, Konšelová Olga, Kotonská Veronika, Šnoblová Hana        Grafická úprava: Konšelová Olga 
Rozmnožování a odesílání: Vojáčková Dana               tel.: 585 431 012, mobil 731501389 
Datum vydání: 13.4.2007   Počet výtisků: 80 
Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 914 

● Prodám ruční transportní inv. vozík zn. 
Meyra 3600, pořizovací cena 10.200Kč, nyní 
1.500Kč, tel.: 739 822 934 

● Prodám Škoda Forman, s kompletním ručním 
ovládáním, r. v. 1994, ve velmi dobrém 
stavu. Cena přibližně 40.000Kč, tel.:487 
523 575 

● Firma BIKOS CZ, s.r.o. Na zákopě 561, 779 00 Olomouc Chválkovice přijme administrativního 
pracovníka, OZP, vzděl. min. USO ekon. směr výhodou, znalost práce na PC, znalost fakturace 
výhodou, prac. doba ranní 6:00 – 14:00h, odpolední 14:00 – 22:00h, noční 22:00 – 6:00h, plat 
od 10.000Kč, tel.: 775 737 485, 585 312 060 

 


