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Slovo úvodem 

 
Srdečně Vás zdravím v barvách podzimu 
Ti z Vás, co mají rádi přírodu v podzimním kabátě a dušičkový čas jsou jistě ve svém živlu. 

Ti z Vás, co reptají na počasí a brzké stmívání se musí připravit, že bude hůř☺ Ať už patříte k těm či 
oněm, zabalte se pěkně do deky a s šálkem horké kávy nebo silného čaje si počtěte, co že nového se 
zase v Trendu událo. Uplynulé dny byly totiž bohaté na významné akce! Nejen o nich se dozvíte 
v tomto čísle. Čeká Vás také ochutnávka toho, co připravujeme, dále pokračování seriálu o nových 
pomůckách a knihách a spoustu dalšího. Pozornost věnujte i Vašemu okénku. 
 

Olga Svrčková 
 

O novém názvu 
 

S novými názvy pro Oběžník se doslova roztrhl pytel. Nutno ovšem říci, že jejich autor je jen 
jeden. Jistě se nebude zlobit, když prozradím, že je to Josef Effenberger, který nám poslal pěknou řádku 
svých nápadů. A tady jsou: Pořadník, Zpravodaj, Věstník, Vozník, Životník, Duševník, Společník, Živel, 
Trenďák, Mluvník, Bližník Nadějník, Lužník, Krásník, Okénko, Berlička, Proměna, Současnost, Zdravost. 
Za všechny nápady děkujeme. 

My pracovníci jsme také vymýšleli vše možné i nemožné a nakonec jsme zvolili horkého 
kandidáta. Chceme být zkrátka trendy a tak by se mohl náš zpravodaj jmenovat Trendy. Myslíme si, že je 
to vtipná slovní hříčka, do které se vlezl i název naší organizace.  

Pokuste se tedy do příště zamyslet nad těmito nabízenými alternativami a samozřejmě posílejte své připomínky, 
kritiku a nebo nové tipy. Na základě Vašich ohlasů a našeho uvážení vybereme název a příště už nebudete číst oběžník 
ale…? 

pracovníci Trendu vozíčkářů 
 
 

Návštěva pana ministra 
 

 
V 

úterý 
9.10.2007 

jsme 
přivítali 

v Trendu 
vozíčkářů 

vzácnou 
návštěvu. 

Při své 
cestě do 
Olomouce 
si hodinku 
ve svém 

nabitém programu vyhradil ministr práce a sociálních věcí 
Petr Nečas. Po krátké prohlídce našeho působiště na 
Lužické 7 se pan ministr v doprovodu primátora města 
Olomouce Martina Novotného a dalších hostů věnoval 
odpovědím na spršku otázek našich členů a uživatelů služeb.  

Nejvíce otázek se točilo kolem nového zákona o 
sociálních službách a připravovaného vládního batohu 
reforem. Z odpovědí pana ministra nejvíce zaujala informace 
o připravované velké novele zákona o sociálních službách i 
ujištění, že ministerstvo práce a sociálních věcí chce nadále 
podporovat zejména terénní služby, jakož i skutečnost, že 
připravuje programy na podporu vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách. Se zájmem si některé připomínky 
tazatelů vyslechl i pan primátor, který ihned přislíbil, že si 
informace o opožděném vyplácení příspěvků na benzín 
prověří. 

Pan ministr hned na úvod projevil zájem se dozvědět 
také něco od nás, seznámit se s podmínkami v neziskových 
organizacích a jimi poskytovaných sociálních službách. Snad 
tato návštěva přispěla k lepšímu poznání situace.  

Ne všichni byli spokojeni s odpověďmi, kterých se jim 
dostalo, návštěva však určitě patřila k těm nejzajímavějším a 
nejvzácnějším, které jsme u nás mohli přivítat. Věřím, že i 
pan ministr nepovažoval hodinku strávenou s námi za 
ztracený čas.  

Milan Langer 
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Čajovna na kolečkách 

 
Ve středu 10.10.2007 se v prostorách Trendu uskutečnil Den 

otevřených dveří, který byl už tradičně pojat jako Čajovna na kolečkách, 
ale tentokrát se snídaní po celý den.  

Naše učebna se stala na jeden den čajovnou, ve které bylo cítit 
vůni svíček a účastníci mohli projet Anglii, Švédsko, Indii a samozřejmě 
taky zůstat v České republice a dozvědět  se nějaké informace o fungování 
sociálních služeb v těchto zemích a jiné zajímavosti. Kromě informací 
mohli taky vyzkoušet snídaně typické pro tyto země, které připravovali a 
podávali zaměstnanci Trendu, oblečení do nočních pyžámek a ranních 
županů☺. 

Nejvíc se objednávala snídaně typická pro Indii - kitrí (tzv. 
bramborový indický salát - jak ho nazval jeden z účastníku☺) a čapátí 
(placky). Vybírat se také dalo z bohaté nabídky čajů. 

Do čajovny se přišlo podívat přes 70 lidí, což nás mile překvapilo. 
Doufáme, že Těm, co k nám zavítali, se u nás líbilo. 
 

 
 

!!!Prohlídka opravených prostor a zákulisí Moravského divadla!!! 
 

Jak všichni asi dobře víte, tak v Moravském divadle letos proběhl Den otevřených dveří. Lidé se tak mohli podívat, jak 
bylo divadlo opraveno. 

Byla nám poskytnuta příležitost domluvit se s divadlem na speciálních termínech, kdy si divadlo můžeme prohlédnout 
jako skupina vozíčkářů. Na níže uvedené termíny se můžete od čtvrtka 25.10.2007 nahlašovat na telefonní číslo 585 754 387 
(Jana Cmielová). Počet lidí, kteří se mohou účastnit návštěvy divadla je omezen – v jeden den mohou přijít max 4 vozíčkáři, 
nízký počet je z důvodu omezených vnitřních prostor divadla (zejména zákulisí). Pokud však bude z vaší strany větší zájem 
jsme schopni domluvit i další termíny.  

Termíny návštěvy divadla: 30.10., 1.11., 2.11.2007, vždy od 14h. Exkurze bude trvat 0,5 až 1 hodinu. 
Jana Cmielová 

 
Rozloučení 

 
Před prázdninami jsem se rozhodla, že v Trendu pomalu skončím a že na konci srpna odejdu.  

Přestože jsem neskončila tak, jak jsem to plánovala na konci srpna, ale až v září, nastal čas, kdy 
už se musím opravdu rozloučit. S mnoha uživateli i asistenty Trendu jsem se rozloučila osobně, 
s celou řadou jsem to ale bohužel nestihla, i když bych ráda. Využívám k tomu tedy alespoň 
Oběžník a přeji Vám všem i celému Trendu hodně štěstí a radosti ☺.  
Měla jsem spoustu možností a netušila jsem, kam mě nakonec vítr zavane. Nakonec jsem nikam do 
ciziny neodjela, ale zůstávám v Olomouci a ani z Trendu neodcházím úplně, občas k někomu 
zaskočím jako osobní asistentka. Takže věřím, že se občas uvidíme ☺. 

 
Marcela Hornová 

 
Nabídka z Poradny pro rodinu 

 
 

Trend vozíčkářů uzavřel letos na jaře partnerskou 
spolupráci s  Poradenským centrem sociálních služeb 
Olomouckého kraje (dříve Poradna pro rodinu). Partnerství 
spočívá ve vzájemné podpoře aktivit obou organizací, kdy 
uživatelé služeb i členové Trendu vozíčkářů mohou využívat 
podpory Poradny pro rodinu v pohodlí bezbariérových prostor 
na adrese Lužická 7. Tato nabídka platí nejen pro členy a 
klienty spolku, ale také pro kteréhokoliv jiného zájemce o tuto 
pomoc. 

Poradenské centrum sídlí na adrese 
Žilinská 7, 779 00 Olomouc a nemá dosud vhodné 
bezbariérové prostory. Proto v případě, kdy se na něj obrátí 

klient s postižením takového druhu, že by se do poradny 
nedostal, může poradna využít při individuální konzultaci 
s ním bezbariérových prostor v Trendu vozíčkářů. 

Poradna pro rodinu je zaměřena na řešení 
nepříznivých sociálních situací rodin, manželských a 
partnerských svazků, jednotlivců a sociálních skupin, 
ohrožených sociálním vyloučením. Jejím posláním je 
podporovat odbornou poradenskou činností rodiny a jejich 
členy ve schopnostech poradit si v rodinných či rodinu a její 
členy poškozujících problémech a tyto situace samostatně 
zvládat. 
Veškeré služby poradny jsou poskytovány bezplatně.  

 
Pokud potřebuje někdo z vás tento typ podpory, můžete se obrátit přímo na poradnu, tel.: 585 413 540, 731 447 451,    

e-mail: olomouc@pprok.cz. Úřední hodiny: Pondělí – Čtvrtek 7:00-17:30; Pátek 7:00-14:00  
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Nebo se můžete obrátit na sociálně právní poradnu v Trendu vozíčkářů, tel. 585 431 012, mob. 731 501 389, e-mail: 
poradna@trendvozickaru.cz  a pracovníci spolku vám kontakt s Poradnou pro rodinu zprostředkují.  Úřední hodiny v naší 
poradně jsou:  

 
Po 8:00 - 12:00 
St 8:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00 
Čt 8:00 - 12:00 
(po telefonické domluvě je možné navštívit poradnu i mimo tuto dobu) 
 

Milan Langer 
 
 

 
 

 
 

Mikuláš přijede na vozíčku 
 

Mám ráda konec roku a speciálně prosinec. Je to zvláštní doba, v níž většina z nás myslí 
více na druhé než na sebe. Příprava dárků, stromečku, pohoštění, ...to vše se odvíjí s cílem – čím 
udělám největší radost. O něco takového se chceme pokusit i my uspořádáním akce „Mikuláš přijede 
na vozíčku“.  
 

Kdy?                            1. 12. 2007 
Kde?                            TJ Sokol Slavonín 
V kolik?                       Na to je ještě času dost 

 
Teď už většinu z Vás jistě napadlo, že se bude 

jednat o jakousi obdobu Masopustu. V něčem ano, místo 
pořádání je stejné, kapela Andymusic je taky stejná, možná 
budou i stánky s řemesly, zabíjačkou a medovinou na 
prostranství před tělocvičnou, ale rozdíly budou, s tím 
počítejte. 
 

Jak už jsem řekla, prosinec je měsíc obdarovávání 
bližních, podstatné je ale NAVZÁJEM. Z tohoto koloběhu 
jsou vyjmuty jen malé děti, které ještě věří na Mikuláše a 
Ježíška. Takže my jsme to vymysleli tak, aby se mohli zapojit 
v obdarovávání všichni a aby nikdo nemusel být jen pasivním 
příjemcem. V čele sálu bude stát stromeček, pod nějž všichni 
účastníci mohou vložit dárek či dárky pro svého blízkého, 
kamaráda, kolegu.  
 

Dárek můžete svým známým vyrobit i odpoledne 
před zahájením večerní akce. V sokolovně budou pro Vás 
připraveni lektoři, kteří Vás naučí vyrobit si vánoční ozdoby, 
tkát na stavu, zdobit perníky, spřádat nitě na kolovrátku, 
vyrobit ozdobnou krabičku z papíru, ...Něco z toho, co 
vyrobíte/vytvoříte, se bude určitě hodit někomu předat a když 

ne hned, tak časem, až se 
zdokonalíte. Mít pak na Štědrý 
večer na stromku ozdobu od přátel 
nebo věnovat někomu dárek ve 
vlastnoručně vyrobené krabičce, ... 
Stále je dost lidí, které takový dárek 
potěší více, než jakýkoliv módní hit 
za tisíce, který darujícího stojí jen peníze. Není tam ten 
hřejivý pocit, který se vytvářel po celou dobu tvorby dárku i 
při jeho předávání.    

 
Tak jako při Masopustní zábavě si doufám všichni 

zatančíme a tentokrát místo tomboly získají nejlepší taneční 
dvojice ceny. Určovat pořadí nám pomohou taneční mistři z 
Moravského divadla, manželé Globovi, kteří slíbili i sami 
předvést své taneční umění.  
 

Všechno jsme Vám neprozradili, něco ještě sami 
nevíme, nezbývá tedy nic jiného než se zúčastnit a všechno 
zjistit na místě. 

Hana Šnoblová

 
Prodloužení provozní doby PONIVu 

 
Služba PONIV od 29.9.2007 prodlužuje svou provozní dobu. Bude Vám nyní k dispozici každý den včetně víkendů od 

7.00 do 18.00 hod. Dispečink však zůstává nadále otevřen pouze v pracovní dny od 7.00 do 11.00. 
Nezměněná zůstává i cena: 60 Kč za každou započatou čtvrthodinu jízdy + 8 Kč/km. Charita jako zřizovatel této služby si 
uvědomuje, že tato částka převyšuje finanční možnosti mnoha uživatelů a nadále jedná na regionální i celostátní úrovni o 
získání finančních zdrojů na provoz přepravních služeb pro lidi s tělesným handicapem. Do konce roku se však situace patrně 
nezmění a další vývoj je stále nejistý. 

Charita Olomouc 
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Výroční zpráva za rok 2006 - VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006  

 
V našem „finančním seriálu“ jsme se rozhodli pokračovat tentokrát vyúčtováním hospodaření za loňský rok. Trend 

vozíčkářů je stejně jako všechny ostatní nevládní neziskové organizace ze zákona povinen zveřejnit do konce června finanční 
výsledky předchozího roku formou výroční zprávy. Tato zpráva musí být zpřístupněna komukoliv na požádání a musí být i 
vyvěšena na veřejně dostupných místech. Výtisk celé výroční zprávy máte k dispozici od července na Lužické i Holečkové u 
kohokoliv ze zaměstnanců nebo na internetu na www.trendvozickaru.cz. Pro ty, pro něž je volba těchto dvou možností z 
jakýchkoliv důvodů obtížná nebo nemožná, jsme se rozhodli alespoň část s finančními výsledky zveřejnit tímto způsobem. 
 
Náklady na služby           Kč 

Spotřeba materiálu           688 173,99 
Spotřeba energií a vody              91 574,48 
Oprava a udržování – majetku                 6 912,50 
Cestovné               32 415,50 
Telefon. hovory+pronájem telefonní linky        104 890,02 
Služby – např.poštovné, tisky, nájem, ubytování      500 065,47 
Osobní náklady                                                                                                                  4 832 121,88 
Daně a poplatky                         125,00 
Ostatní náklady               24 926,80 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku      153 941,00 
Poskytnuté příspěvky                   1 200,00 
 

Náklady celkem                                                                                                                6 436 346,64 

 

        

Výnosy (příjmy) 

Tržby z prodeje služeb – spoluúčast od klientů     207 854,00 
Jiné ostatní výnosy – dary sponzorů na reklamu     140 474,00 
Přijaté členské příspěvky         4 350,00 
Úroky – přijaté z vkladů         8 362,80 
Provozní dotace – Magistrát města Olomouce     517 000,00 
Provozní dotace – Obce      8 000,00 
Provozní dotace – Krajský úřad  2 680 000,00 
Provozní dotace – SROP (společný regionální operační program)  1 658 885,00 
Provozní dotace – Úřad práce Olomouc       12 578,00 
Provoz.dot. – NROS-BBB (Nadace rozvoje občanské společnosti-Bezbariérové bajty)     363 004,24 
Příspěvek – Nadace Eurotel    70 000,00 
Příspěvek – Nadace České spořitelny     100 193,00 
Dary (sponzoři)     665 306,74 
Ostatní příjmy       25 064,71 
 

Příjmy celkem   6 461 072,49 
 
Hospodářský zisk za období      24 725,85 

 
Pracovníci Trendu vozíčkářů 

 
  

 
Seriál o knižních novinkách 

 
 
Knihy si můžete vypůjčit v Trendu vozíčkářů na Lužické 7 v době: pondělí 15 - 17h, 

čtvrtek 10 - 12h. Kontaktní osoby: Olga Svrčková 585 431 012 nebo Petr Štrajt 585 431 
984. S nimi si také můžete vyjednat jinou dobu, kdy si pro knihy přijdete. 
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Acrobat 7 

Autor: Donna L. Baker 
Vydala: Grada Publishing, Praha 2007 
Formát: 17x23 cm, 296 stran 
 
Adobe Acrobat snad každý používá k prohlížení souborů PDF, ale pokud tím využití Acrobatu končí, jde bezpochyby o 
nasazování kanónu na vrabce. Poslední verze této aplikace – Acrobat 7 Professional – je přímo nabitá nástroji, které šetří čas 
a optimalizují práci na dokumentech v týmu. Acrobat lze používat nejen pro čtení souborů PDF, ale i pro jejich úpravy, 
přidávání komentářů i shromažďování komentářů od celého týmu recenzentů – prostě vše, co může spolupráci usnadnit. Jak 
ale všechny tyto výkonné funkce efektivně využít? Není třeba mít strach – odborník na slovo vzatý, Donna L. Baker, se 
využitím funkcí Acrobatu systematicky zabývá a dokázala je uspořádat do sbírky tipů, jejichž cílem je zvýšení produktivity. 
Naučíte se například toto:  
· Používat recenzní funkce pro rozesílání komentářů členům pracovní skupiny (Tip 120), 
· Opatřovat dokumenty digitálním podpisem a zabezpečovat je před zneužitím (Tip 142), 
· Vytvářet dokumenty PDF přímo z aplikací firmy Adobe, např. Photoshopu CS (Tip 25), 
· Převádět dokumenty PDF do formátu MS Word a naopak (Tip 42), 
· Používat Adobe Designer k vytváření jednoduchých i složitějších interaktivních formulářů (Tip 72),  
· Vytvářet tlačítka a odkazy pro spojování několika dokumentů (Tip 96), 
· Oživovat dokumenty pomocí videosekvencí, souborů flash a zvuku (Tip 126).  
 
 
 

333 tipů a triků pro internet 
Autor: Ondřej Bitto 
Vydala: Computer Press 
Formát: 16,7x22,5 cm, 216 stran 

 
Internet je obrovský prostor a nástrojů, pomocí nichž ho lze využít, a služeb, které sám poskytuje, je 
obrovské množství. Není v silách člověka vše obsáhnout, ale je v silách knihy to nejzajímavější popsat.  

Do rukou se vám dostává ojedinělá příručka, která shrnuje ty nejlepší tipy a triky, díky nimž dokážete Internet a vše, co k 
němu patří, využít skutečně na maximum. Kniha je přitom vhodná, jak pro začínající uživatele, tak pro pokročilé, kteří se již v 
prostředí Internetu vyznají, a jednoduše je určena všem, kteří chtějí prozkoumat zákoutí sítě sítí.  
Zkušený autor se v knize věnuje mimo jiného těmto tématům:  
• Vyladění prohlížeče, zjištění IP-adresy, prohlížeč a ICQ v mobilu  
• Rozšíření ve Firefoxu, práce se sítí BitTorrent a gesta myší v Opeře  
• Nastavení firewallu, efektivní obrana proti spamu a phishingu  
• Anonymní surfování, sniffing, elektronický podpis, hashovací funkce  
• Pokročilé hledání, e-mail, mapy a telefonování s aplikacemi Googlu  
• Stahování MP3 a videa, naladění rádia, sledování televize  
• Nastavení připojení k síti, měření rychlosti připojení, připojení Wi-Fi  
• Vytvoření FTP serveru, sdílení dat ve službách RapidShare a Úschovna, sdílení a stahování v P2P sítích BitTorrent a 

Direct Connect  
• Založení účtu ICQ, hledání a přijímání kanálů RSS, čtečky RSS  
• Založení fotoalba a blogu na Internetu a jejich nastavení  
• Volání přes Internet, hardwarové telefony, Skype, měření datového přenosu  
V knize naleznete přílohu s výčtem popisovaných programů a internetovými adresami, z nichž si můžete stáhnout aktuální 
verzetěchto aplikací. 

 
 
 

Seriál o nových pomůckách 
 

Chodítko krokovací čtyřbodové z řady Invacare 
 

Toto velmi oblíbené skládací tzv. „krokovací” chodítko umožňuje uživateli bezpečnou chůzi. Stabilitu zajišťuje pevný 
hliníkový rám, který lze pro transport jednoduše složit. Váha je cca 3 kg a nosnost max. 100 kg. Nohy chodítka jsou 
nastavitelné pomocí jednoduchého systému knoflíku s perem. Díky tomu je chodítko přizpůsobené Vaší výšce. S chodítkem 
je zakázáno chodit po schodech! 
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Nájezdové lyžiny krátké a dlouhé od firmy Manus Prostějov 
 

Nájezdové lyžiny slouží k překonání schodišťové nebo jiné výškové bariéry. Pomohou Vám také při transportu autem. 
Zakoupili jsme nájezdové lyžiny dvou různých délek: krátké – ve složeném stavu 110 cm, v rozloženém stavu 190, nosnost 
225 kg a dlouhé – ve složeném stavu 165 cm, v rozloženém stavu 333 cm, nosnost 225 kg. Lyžiny jsou opatřeny 
protiskluzovou vrstvou.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrační foto lyžin 
 

 
 
 

Vaše okénko 
 

Ráda bych Vás vyzvala, aby jste sledovali uzávěrku každého dalšího oběžníku. Bývá uvedena vždy 
v rámečku na závěr čísla. Do tohoto data je dobré poslat příspěvek, který chcete otisknout v příštím čísle. 
Stává se totiž, že se tu ocitnou články, vztahující se k akci, která proběhla klidně před několika měsíci. 
Vzhledem k aktuálnosti tyto příspěvky nejsou otištěny, pokud tedy nejsou nějak zvlášť zásadní. Stejně tak 
se musím zmínit, že Vaše okénko podléhá určité cenzuře. Není tak kritická, jak by se mohlo zdát. Jen tak 
chci zabránit situaci, kdy by tu byl výhradně jeden dopisovatel. Také nezveřejňuji články, které jsou reakcí 

na něco, co je již v pořádku, apod.  
Tak to bylo takové malé info pro Vás, co se rádi s ostatními dělíte o své postřehy, dojmy a zážitky. Věřím, že příště tu 

bude zmínka o tom, jak jste vnímali naši čajovnu, aneb snídani po celý den ze dne 10.10. a také by tu mohla být zprávička o 
návštěvě ministra Nečase. Co na něj říkáte? Jak se Vám líbil? 
 

 
Milá překvapení na Březejci 

 
Tak jsem letos zase chytla toulavé boty a jela se stejnými vandrovníky jako já na našich ručně (většinou) poháněných 

vozech do našeho oblíbeného Březejce na rekondici. 
Trochu jsem se bála, neboť ten náš spolek vedla nová šéfka Jana Cmielová. Ta mě však rychle vyvedla z omylu. Měla tak 

přesně naplánovaný program, až mi z toho šla hlava kolem. Procházky střídaly terapie s psycholožkou, na koních i se psy. 
Bylo to prostě naplánováno tak, že jsem uvažovala, a stále ještě uvažuji nad slovy Milana, že hledá někoho komu by po 10 
letech vlády v Trendu předal žezlo vedoucího. Vždyť Jana je k vedení a plánování přímo ideální, tak bych ji doporučila žezlo 
od Milana převzít. Je mladá, má schopnosti i dobré nápady a mladá šikovné lidi kolem sebe, tak věřím, že se mnou budou 
souhlasit i ostatní. I když mladá a štíhlá dovede i ruku přiložit k pomoci vozičkářům. Proto navrhuji našemu šéfovi a 
představenstvu, ať pouvažují, a Milan si také rád oddechne, sám říká, že toho je naň moc a rád by předal šikovnému a 
mladému člověku (což Jana je) svou moc a zůstal by takovým poradcem do začátku. Vždyť nemá čas ani za námi přijet do 
krásného lesem a rybníky obklopeného střediska v Březejci, kde se cítíme jako jedna rodina, kde čistý vzduch a prostředí nás 
stmelí a naše trápení utiší. 

Ten klid a úlevu jsem poznala sama na sobě. Když jsem seděla na kraji lesa a vnímala celým srdcem, jak příroda dýchá, 
les šumí a ptáci zpívají, jak mě to uklidňovalo a dodávalo sílu a odvahu čelit svému trápení.  
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Uklidněná jsem zase zapadla do naší vozičkářské rodiny a s pomocí asistentek se účastnila všech akcí. Na pokoji jsem 
byla s Bojkou, Danielou a Marcelou, kterou pak vystřídala Šárka. Děvčata byla ke mně ohleduplná, i s Bojkou mi moc 
pomáhaly. A Jana se o mě taky starala. Všichni tolerovali  mou (skoro) slepost i hluchotu. Prostě řečeno byla jsem mezi všemi 
spokojená a šťastná. Děkuji všem, i ostatním, za to, že se ke mně chovali s pochopením a doufám, že mé poznatky zvážíte a 
můj návrh podpoříte. Jana si plně zaslouží důvěru vedení a s ostatními můj velký dík.  

 
 

                                                                                                                   Eva Skácelová 
 

Bezbariérová linka č.41 
 
Od 1.září 2007 nastaly velké změny na naší autobusové lince Bariéra. Zaznamenala jsem, že tato linka jezdí  nějak v jiném 
čase. Tudíž jsem šla prostudovat jízdní řád a zjistila jsem, že  linka je značně prodloužena. Už to není dle mého názoru 
výletní autobus, ale super výletní autobus, který z bodu „A“obkružní  jízdou přes Olomouc jede zase do bodu „A“. A tak se 
tedy vyplatí vzít si  malou svačinku s sebou. ALE ASPON POZNÁTE ZASE OLOMOUC A VIDÍTE, CO JE KDE NOVÉHO. 
Trasu jsem projela tam i zpět, ale nevím, pro koho  je linka v Hodolanech určena. Pro nás vozíčkáře určitě ne. Vystoupit nebo 
nastoupit můžeme jenom u autobusového nádraží. Další zastávky, zde v Hodolanech, jsou pro nás nesjízdné. Nemají 
nájezdní plochu pro vozíček.  Ale je pravda, že i jiné  tramvajové ostrůvky jsou pro vozíčkáře nesjízdné. 
Také čekající osoby, zde v Hodolanech, stojí na druhé straně. Přijde jim divné, aby stály směrem na Šternberk a přitom dojely 
k Tržnici. Tak autobus není vlastně vytížený. 
Na druhou stranu, je zase moc příjemné, že autobus jezdí ke krematoriu.  Zde je vše nově bezbariérově vybudované. 
Přeji vám příjemnou cestu autobusem a stále platí: Kdo si počká, ten se dočká a ostrůvky také někdy budou. 
 
 

        Dagmara Sedláčková 
 
 

Poradna pro dlužníky 
 

V rámci Programu prevence kriminality Olomouckého kraje pro rok 2007 byla zřízena ve městě Olomouci nová 
„Poradna pro dlužníky“ občanského sdružení SPES.  
 

Adresa: Sdružení SPES, o.s. na adrese Litovelská 14, 779 00 Olomouc.  
 

Návštěvní doba :  pondělí 9,00-13,00 hod,  
                              čtvrtek 11,00-15,00 hod. 
  

Kontakt e-mailem je spes@pomocsdluhy.cz.  
internetové stránky: www.pomocsdluhy.cz 

 
Poradna pro dlužníky nabízí :  
- Konzultace pro občany, kteří zvažují přijetí úvěru (informace o možných nástrahách, co by měla/neměla 

obsahovat smlouva atd.);  
- Poradenství pro občany, kteří chtějí předejít problémům souvisejících s jejich zadlužením. 
- Pomoc domácnostem, které se potýkají s problematikou předluženosti, nejsou schopni zvládat splácet své úvěry. 
- Finanční a rodinné poradenství, nikoli peněžní prostředky. 

 

Vila zdraví v Olomouci nabízí léčbu i preventivní kurzy 

 
Olomouc - Ordinaci praktického lékaře, ale i ambulance specialistů, 
lékárnu a uměleckou galerii naleznou pacienti pod jednou střechou v 
novém zdravotnickém zařízení - Vile zdraví v Olomouci, na adrese 
Domovina 2, nedaleko tržnice. Odborníci nabídnou zájemcům také 
vzdělávací kurzy a tělesně postižení lidé si v lékárně mohou vyzvednout 
léky přímo z kabiny auta, řekl ředitel Vily zdraví Jiří Pumprla.  

"Celý proces výdeje léků se uskutečňuje způsobem, který známe 
například ze zařízení rychlého občerstvení. Tělesně postižení přijedou 
autem k boxu, vsunou do něj recept a lékárník jim léky přinese," uvedl 
Pumprla. 

Odborníci v oboru interní medicíny, cévních onemocnění, praktického 
lékařství nebo závodně-preventivní péče budou schopni s pacienty 

komunikovat také v angličtině, němčině, ruštině a italštině. Kromě nových diagnostických a léčebných metod pacientům 
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nabídnou k zapůjčení domů například přístroje na měření krevního tlaku a krevního cukru. Zájemcům lékaři poskytnou 
vzdělávací kurzy. " Pacienti se dozví, co mohou konkrétně udělat pro zlepšení svého zdraví. Radit takto budeme například 
lidem s cukrovkou, nemocemi srdce nebo nadváhou," uvedl Pumprla. V zařízení se každý měsíc konají i akreditované 
vzdělávací kurzy pro zdravotní sestry a odborné semináře pro lékaře. 

Nestátní zdravotnické zařízení má uzavřeny dlouhodobé smlouvy se všemi významnými zdravotními pojišťovnami. V objektu 
sídlí také galerie, která bude pod vedením olomoucké grafičky Jany Krejčové pořádat pravidelné výstavy.  

Autor: ČTK 

V Brně dnes začíná čtyřdenní zdravotnický veletrh HospiMedica 
 
Brno - Na brněnském výstavišti dnes začíná veletrh HospiMedica. Představí tuzemské i světové novinky ve zdravotnické 
technice či rehabilitačních a zdravotnických pomůckách. Bude vystavovat 600 firem z 31 zemí. HospiMediku doplní ještě 
veletrh Biotec, který se věnuje hlavně inovacím a vědě. Obě akce potrvají do pátku 19. října. Největší zastoupení mají na 
veletrhu diagnostické přístroje, tvoří asi 28 procent expozic. Asi pětinový podíl mají pomůcky pro postižené, které se 
prezentují v samostatné sekci.   
 
HospiMedica se letos koná potřetí, předcházely jí veletrhy Mefa a Rehaprotex. Patří do celosvětové sítě zdravotnických 
veletrhů, což podle pořadatelů zvedlo účast zahraničních firem. Oproti loňsku jich přibylo asi o osm procent. Nejvíc 
zastoupeny jsou firmy ze sousedních zemí, Maďarska a Dánska. 

   
InternetPoradna 
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Společnost Creditinfo Czech 

Republic hledá zaměstnance do 

telemarketingu. Náplní práce bude 

telefonický kontakt potenciálních 

zákazníků, seznámení se službou, 

případně pomoc novým zákazníkům s 

on-line registrací. Bylo by možné 

prostřednictvím Vašeho spolku 

nalézt nového zaměstnance? 

Služba je dostupná na adrese 

www.etisys.cz. 

 

Děkuji za spolupráci. 

S pozdravem 

 

Petr Sedláček  

product manager  

Creditinfo Czech Republic, s.r.o. 

Nad Boticem 593/8  

102 00 Praha 10  

tel.: +420 271 960 166-9  

fax: +420 271 960 161  

petr.sedlacek@cicr.cz  
www.cicr.cz, www.anopress.cz 

Dělník textilní výroby  

Zaměstnavatel: Petr Skála, IČ 74314076, práce 

doma, místo vyhrazeno pro osobu v plném invalidním 

důchodu, základní znalost háčkování nebo pletení 

(zaučení možné),pracovní úvazek plný nebo zkrácený 

- dle dohody, pružná pracovní doba, pracovní 

poměr: od 15.10.2007, vhodné pro: osoby se 

zdravotním postižením (OZP),kontakt: e-mail: 
tritex@atlas.cz, tel. 606 555 574  

Prodám mech.inv.vozík INVACARE šíře sedačky 

40cm.Projede 60cm. zárubní.Vybavení- blatníky, 

stupačka v celku, zadní kola mají PU plný 

plašť. Přední kolečka nová.Vozík je ve velmi 

dobrém stavu. Podrobnosti zašlu na e-mail. Cena 

dohodou. E-mail:mar.kur@seznam.cz 

 

Prodám zvedák nový 

mechanický, cena 

dohodou, tel.: 

604 714 952,  

jzabrodsky@volny.cz 

 

Daruji za odvoz 

mechanický invalidní 

vozík. Chrudim. Tel.: 

774 617 418,  

klvackovasarka@centrum.

cz 
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