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 Jeďme spolu do Betléma  
 

  
       Srdečně vás zveme na již tradiční kulturně společenskou akci „Jeďme spolu 
do Betléma“ , která se uskuteční v sobotu 12.12.2009  v bezbariérovém areálu 
TJ Sokol-Slavonín  (Jižní 30, Olomouc – Slavonín).  

 
V 15.00 hod zahájí akci rukod ělné dílny zam ěřené na tradi ční váno ční 

zvyky , kde si může každý zkusit odlít olovo, vyrobit svíčku 
ze včelího vosku, vytvořit si originální vánoční přání, 

budeme pouštět lodičky ze skořápek z ořechů, vylovíme si 
kapra v podobě malého dárku. Vlastní výrobek si každý může ponechat nebo jej darovat 
při nadělování dárků.   

Od 17.30 hodin proběhne vystoupení Tanec na kole čkách  - uživatelé Trendu 
vozíčkářů pod vedením instruktorky z Katedry APA nacvičili tanec na vozících a podíleli 
se i na výrobě kostýmů a kulis.  

Jako další část programu bude připraven „živý“ betlém . 
Jednotlivé postavy biblického příběhu budou představovat lidé 
s handicapem. Ježíšek bude také rozdávat drobné dárky, které 
přítomní diváci budou chtít darovat svým blízkým. 

Zábava bude pokračovat do 22 hodin, kdy jsou na taneční 
parket zváni všichni bez rozdílu. K poslechu a tanci nám zahraje skupina Kajmani . 

Do Slavonína Vás z centra přiveze autobus č. 17 (zastávka Slavonín-křižovatka) nebo 
autobus č. 16 (zastávka Jižní).  

Cena vstupenek: 30,-/osoba. Rezervace vstupenek a další informace o akci na tel. č.: 
585 754 924, 777 974 455 (Jana Měrková). 

Zveme všechny, co se rádi baví, věří na Ježíška a chtějí prožít příjemný předvánoční čas. 
 Společenská akce bude uspořádána za podpory Olomouckého kraje a Ministerstva kultury České 
republiky. 

Těšíme se na Vás . 
Spolek Trend vozí čkářů 

 
                                                                                             

 
 
Dovolujeme si Vás upozornit, že v m ěsíci listopadu bude 17. 11. státní svátek, tento sv átek p řipadá na 
úterý  Prosíme o nahlášení p řípadných požadavk ů na tento den nejpozd ěji do pátku 13.11. do 9 hodin. 
Asistence za tento den se budou ú čtovány dle zvýšené sazby pro státní svátky a to částkou 75 K č/hod. 
Děkujeme. 
 

         Za sekci OA Jana M ěrková 

  

Důležité upozorn ění ze sekce OA !!!!!!!!!!!! 

Č. 10/2009  VI. ročník 
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Pozvánka – st ředeční setkání v Trendu – 18.11.2009 
 

Dne 18.11.2009 se v 15,30 hod. v sídle Spolku Trend vozíčkářů na Lužické  7 uskuteční 
prezentace zdravotnických potřeb, především mechanických a elektrických vozíků, firmy Otto 
Bock.  Srdečně Vás všechny zveme  na společné posezení a získání informací o nových trendech 
ve vývoji a servisu mechanických a elektrických vozíků 
 
 

 
 

Rocková Olomouc 
 

V rámci 2. ročníku festivalu Rocková Olomouc vystoupila  ve čtvrtek 29. října od 20 hodin v hanácké 
metropoli světová art-rocková skupina YES, která právě v Olomouci zahájila  svoje evropské turné. Koncert pod 
záštitou primátora Martina Novotného se konal ve Sportovní hale Univerzity Palackého. 

 
Dobrá hudba nám říká YES.  

 
Přiznávám, že nepatřím zrovna k fanouškům rockové hudby. Přesto jsem se na výkon 

skupiny YES docela těšil. Vždyť vystupuje na podiích všech kontinentů již více jak 40 let a za tu 
dobu získala hudební srdce milionů fanoušků. Ve čtvrtek 29. listopadu měla tato světoznámá 

kapela vystoupení v UP hale v Olomouci. Byl jsem zvědav nejen na kapelu samotnou, ale také na publikum, na 
jeho složení i reakce. Když muzikanti spustili své známe i méně známé hity, lidé od teenagerů až po čerstvé 
držitele důchodových výměrů se začali pohupovat v hřmotných i lyrických rytmech, tleskali a někteří si i 
pobrukovali. Atmosféra celého vystoupení byla fantastická a snad všichni z přítomných v zaplněné hale si 
vystoupení báječně užili. Jen neochotně se po tříhodinovém maratonu rozcházeli domů.  

Nezbývá, než poděkovat lidem z agentury PETARDA PRODUCTION a.s. za 
vstřícné gesto, díky němuž mohli členové Trendu vozíčkářů i se svými asistenty na 
koncert zdarma. V závěru vystoupení jsem z rukou primátora města Martina Novotného 
a za asistence členů skupiny YES převzal symbolický šek s kulatou částkou 50 000 Kč, 
které pořadatelé věnovali na činnost našeho spolku. Hřejivou náplastí na trauma 
z výstupu na podium, kam mne za asistence Maltezských rytířů a dvou statných hasičů 
dostávali po strmé rampě, byla i slova pana primátora, který ocenil Trend vozíčkářů jako jednu z nejvýznamnějších 
neziskovek ve městě. 

Děkujeme za zážitek, za finanční podporu i za slova uznání. 
Milan Langer                                  

 
 
 

Loučení na sekci osobní asistence  
 
 
Milí uživatelé služby osobní asistence a osobní asi stenti,  
 

jelikož v nejbližších dnech ukončuji z rodinných důvodů pracovní vztah se Spolkem Trend vozíčkářů, 
dovolte mi, abych se s Vámi tímto rozloučila. Budu na Vás ráda vzpomínat a doufám, že se s mnohými z Vás 
setkám na některých z akcí pořádaných Spolkem.  
 

Přeji Vám všem i Spolku hodně štěstí do budoucna a příjemnou spolupráci s novým 
pracovníkem.  
 
 

Barbora Vítková, 
Koordinátor osobní asistence  
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Sociáln ě právní poradna informuje........... 
 

Informace pro Vás vyhledala a připravila Kamila Zábojová ze Sociálně-právní poradny. 
Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, můžete přijít v úřední hodiny poradny (pondělí 8-12h, 
středa 8-12h a 14-17h a čtvrtek 8-12h). Telefonní číslo zůstává stejné – 585 431 012 i emailová 
adresa: poradna@trendvozickaru.cz. 

 
 

 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE v Trendu  

 
      Spolek Trend vozí čkářů Olomouc  nabízí zdravotně postiženým osobám službu sociální rehabilitace. 
Služba je zaměřena na posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné 
společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve 
všech dalších oblastech kulturního a společenského života. 
 

Služba je naplňována dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách. Je poskytována terénní a ambulantní 
formou a nabízí svým uživatel ům: 

 
- pomoc při hledání a získání zaměstnání - pomoc při hledání pracovních nabídek, oslovování 

zaměstnavatele, jednání se zaměstnavatelem, příprava životopisu a odpovědí na pracovní nabídky, pomoc 
při dojednávání cvičeného pracoviště přímo u potencionálního zaměstnavatele,  pomoc při porozumění 
pracovní smlouvě atd.; 

- práce na nácvikovém pracovišti; 
- podpora na pracovišti formou asistence při individuálním upevňování dovedností;  
- asistence jako podpora při doprovodu do zaměstnání, k lékaři, na úřad; 
- pomoc při jednání s úřady (dalšími institucemi) a s vyplňováním úředních dokumentů; 
- poradenství a pomoc při navazování kontaktu s dalšími návaznými službami, při řešení a rozhodování 

životních situací, poradenství o právech a povinnostech, pomoc při objasnění si vlastní možností a 
schopností; 

- poradenství a pomoc při získávání kompenzačních pomůcek; 
- vzdělávací kurzy (zejm. počítačové) a kurzy sociálních dovedností; 
- Jobkluby -  setkávání uživatelů, výměna zkušeností, informační besedy s pracovníky, psychologem (např. 

rozdíly formálních a neformálních vztahů, vystupování při pracovních pohovorech, rozpoznání šikany, 
zapojení se do pracovního  kolektivu atd.); 

- aktivizační činnosti – pobyty, sportovní a kulturní programy zaměřené na zapojení se člověka 
s handicapem do majoritní společnosti; 

- s pomocí asistenta nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, nácvik a podpora soběstačnosti 
dle individuálních potřeb každého uživatele; 

 
Kdo m ůže být uživatelem služby sociální rehabilitace v Tr endu vozí čkářů?         
          Osoby se zdravotním (zejména tělesným) postižením a chronickým onemocněním na Olomoucku. Osoby 
musí být starší 15-ti let věku.  
 
Cena za poskytování služby sociální rehabilitace  

Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně. Uživatelé si však hradí nebo přispívají na pořádané 
akce (vstup do divadla, kina, ubytování, cestovné, atd).   
 
 

Přijímáme nové uživatele a službu lze využívat ihned.  
 
Více informací získáte: 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 
Bc. Kamila Zábojová, tel. 585 431 012; e-mail soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz  
úřední hodiny : 
pondělí 8:00h - 12:00h; středa 8:00h – 12:00h, 14:00h -17:00h; čtvrtek 8:00h – 12:00h  
 

Služba sociální rehabilitace je podporována z Individuálního projektu Olomouckého kraje. 
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Lidé se zdravotním postižením se mohou p řihlásit na Abilympiádu 2010 . 
 

V pardubické ČEZ aréně se ve dnech 28.-29. května 2010  uskuteční 17. národní abilympiáda. Akce má 
dva hlavní cíle: soutěžícím dodává chuť do života a veřejnost upozorňuje na to, že i vozíčkáři, lidé s mentálním 
postižením či třeba nevidomé osoby dokážou obdivuhodné věci. 
Stejně také lidé se sluchovým postižením, které by mohla nalákat ještě  ve větším počtu než v minulosti 
skutečnost, že po letošní úspěšné premiéře organizátoři opět zajistí po celou dobu abilympiády přepis mluveného 
slova, jenž bude promítán na plátno. Postará se o to zase Česká unie neslyšících. 
 

Zájemci si mohou vybrat maximálně dvě disciplíny. Vyhlášeny jsou tyto soutěžní obory: košíkářství, 
aranžování květin – ikebana, aranžování suchých květin, aranžování květin – západní styl, vyřezávání ovoce a 
zeleniny, výroba nábytku, vyšívání, háčkování, montáž počítače, počítačová editace textu, programování, tvorba 
www stránek, zpracování dat, drhání, pletení, paličkování, šití dámských oděvů, řízení automobilu, batika, 
keramika, zdobení kraslic, malba na hedvábí, malba na sklo, výroba svíček, drátkování, návrh plakátu, malování 
na kameny, cukrářství, studená kuchyně, výroba šperku, ubrousková technika, recyklace odpadu. 
Uzávěrka přihlášek je v pátek 2. dubna 2010 . Formulář přihlášky, pravidla všech disciplín i doprovodný program 
jsou postupně zveřejňovány na stránkách www.abilympics.cz. 
 

www.helpnet.cz 
  

Nový telefon pro seniory 
 

Společnost Telefónica zařadila exkluzivně do své nabídky další mobilní  telefon výrobce Emporia-
TALKpremium. Moderní telefon je šitý na míru nejen starším lidem, ale také osobám se zdravotním postižením, 
které mají s používáním běžných mobilních telefonů problémy. V kombinaci se speciálním paušálním tarifem pro 
seniory, který je určený zákazníkům starším 60 let, jej lze pořídit již za 1 295,- Kč. Navíc, za každý prodaný 
přístroj, přispěje Nadace O2 částkou 100 Kč na podporu provozu Linky seniorů 800 200 007. 
Telefon je mimořádně jednoduchý a snadno ovladatelný, který neobsahuje žádné složité funkce a nabízí pro 
komunikaci jen to nejpodstatnější, co jeho majitel potřebuje a v běžném životě také nejvíce využije – volání a 
posílán SMS. 

Nový model má klávesnici s velkými tlačítky a přehledný, dobře podsvícený displej. Ten je současně 
odolný proti poškození, usnadňuje rozeznávání písmen a číslic.  

  
www.helpnet.cz 

 
 

Cenu hejtmana Olomouckého kraje získal neslyšící Ot a Panský  
 
O udělení Ceny hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2008 rozhodlo 

zastupitelstvo Olomouckého kraje. Cena byla udělena za dlouhodobou, soustavnou činnost na poli vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Otovi Panskému. Z rukou hejtmana Olomouckého kraje Martina 
Tesaříka ji převzal ve čtvrtek 5.listopadu 2009. Mgr. Ota Panský je předsedou Oblastní unie neslyšících Olomouc, 
tedy občanského sdružení, jehož cílem je zejména obhajoba práv, potřeb a zájmů neslyšících občanů. 

 
Mgr. Panský je sám neslyšící, dlouhodobě se věnuje naplňování poslání občanského sdružení, práva a 

potřeby neslyšících osob však hájí i na úrovní celé ČR, je dlouhodobě členem řady sdružení či jiných institucí a 
aktivně působí rovněž v oblasti sportu osob se sluchovým postižením.  

 
Soustavně se Ota Panský věnuje rovněž bezbariérovosti a problematice zaměstnanosti osob s postižením 

sluchu v Olomouckém kraji a aktivně spolupracuje při legislativních i jiných změnách ve prospěch těžce sluchově 
postižených občanů ČR. Díky aktivitám Mgr. Panského bylo postaveno Multifunkční vzdělávací centrum v 
Olomouci nejen pro osoby se sluchovým postižením, které se otevřelo v roce 2007. Součástí Multifunkčního 
centra je i restaurace, kde jsou zaměstnány neslyšící osoby.  

 
www.helpnet.cz 
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Informace z denního tisku – MF Dnes  
 
Našli práci pro postižené. Teď o ni není zájem. 

Olomouc - Vypadalo to nadějně. Spolek Trend vozíčkářů před rokem založil firmu na převod písemných 
dokumentů do elektronické podoby. Zájem od firem, které si nechávaly digitalizovat archiv, byl obrovský, dokonce 
převyšoval nabídku. Zaměstnání díky tomu našli jinak obtížně umístitelní handicapovaní lidé, sdružení počítalo s 
nemalými zisky, které měly postupně nahrazovat neustále se smršťující granty. 

Jenže s příchodem ekonomické krize je vše jinak, zakázek je o dvě třetiny méně, firmy digitalizaci archivů 
odložily. Dvanáctka zaměstnanců zatím dělá i jiné práce pro Trend. A doufá v obrat, který by mohlo přinést 
například zavedení datových schránek. 

„Původně to měla být možnost uplatnění pro vozíčkáře i další handicapované. Teprve potom nás napadlo, 
že by to mohla být i důležitá položka našeho rozpočtu. Hovoří se o tom, že od roku 2013 se finanční podpora z 
evropských fondů přesune do jiných oblastí. Sociální a neziskové organizace, jako jsme my, budou potřebovat 
nové zdroje a je nutné hledat zavčas nové alternativy. Navíc své příspěvky snižuje i ministerstvo. Kromě 
nadačních fondů a sbírek bychom proto chtěli získávat co nejvíce peněz vlastním podnikáním. Pokud bychom měli 
tolik zakázek, jako to zpočátku vypadalo, hodně by to pomohlo,“ nastínila ředitelka Trendu Alena Ivanová. 

Firma se zdála být pro sdružení do budoucna velkým přínosem. Jenže pak se naplno projevila finanční 
krize. „Firmy i státní instituce začaly šetřit a digitalizaci archivů zrušily nebo odložily. Dalším důvodem bylo u 
nemalé části zákazníků posunutí termínu spuštění datových schránek, mnozí se rozhodli počkat, dokud nebudou v 
provozu a nevyzkouší si, jak přesně fungují. Každopádně máme ale v letošním roce dohromady asi o dvě třetiny 
zakázek méně,“ řekla Hana Šnoblová, která firmu, jež je vlastně oddělením Trendu, řídí a ve sdružení má na 
starosti sociální podnikání. 

Podle ní by po službách firmy měl být v budoucnu opět větší zájem. „Doufáme v to. Digitální archivy budou 
určitě nutností. Také přechod na datové schránky by nám mohl pomoct, protože řada firem si spočítá, že na 
digitálním archivu dost ušetří vzhledem k tomu, jaké poplatky jsou u schránek spojené s převáděním 
elektronických dokumentů na papír a opačně.“ 

Dvanáct zaměstnanců nyní pracuje na menších zakázkách, případně pro samotný Trend. „Důvodem je 
mimo jiné to, abychom získali co nejvíce zkušeností s tou prací, vyzkoušeli různé systémy fungování a podobně,“ 
vysvětlila Šnoblová. 

Pro lidi s hendikepem, kteří jinak shání práci s velkými problémy, je možnost pracovat přímo v Trendu 
neocenitelná. „Pro spoustu z nich není důležitá kvůli penězům, ale protože se dostanou do kolektivu,“ uvedla 
ředitelka Ivanová. 

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - st řední Morava 

 
 

Vaše okénko 
 
 

Duše v pohybu v Prost ějově  
 
Tak tedy naše dušičky se dostaly v neděli 1. listopadu do prostějovského divadla. 

Nahlédneme do nedělního dne jak probíhal. Zkouška všech účastníků začala po 
10.hodině a trvala do 14,00 hod. V 17,00 hod začíná představení a také celé ho uvádí 
„baleťák“ pan Harapes. Přestávky mezi jednotlivým čísly vyplňuje zpěvák Horváth, 
účastník Super star. Je tu 19. hodina  a celé velkolepé představení zakončují manželé 
Globovi s našimi pozlacenými trenďáky. A děkovačka byla velkolepá, nekonečná. Velké 
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poděkování  patří všem vozíčkářům, kteří mistrně  zvládli dosti šikmé jeviště !!!! Diváci ocenili celé představení ve 
stoje s obrovským potleskem. Podium se proměnilo v moře slz, kterým se nedalo zabránit. Největší poděkování 
patří manželům Globovým za krásně prožitý nedělní den plný baletního umění.  
 

 vozíčkář Pepa 
 

Balet za oponou.  
                 

Není to tak dávno, co jsem psal článek o svých divadelních zážitcích. Bylo to z pohledu diváka a kamaráda 
učinkujících na jevišti. Jenže je tu i pohled oponu do zákulisí příprav na představení. Letošní první listopadový den 
se v Městském divadle v Prostějově uskutečnilo další představení Duše v pohybu. Poprvé jsem měl možnost 
nahlédnout i do míst kam se každý divák jen tak nepodívá. Teď si možná říkáte, že jsem asi nějaká V.I.P. 
osobnost a vetřu se všude. Kdepak, jakožto nový člen baletní skupiny z Trendu se můžu rozkoukávat  i 
v zákulisí a věru je to zajímavý pohled. Sledovat svoje kolegy při rozcvičování, prostorové 
zkoušce, v šatně, při generálce i při nekonečném čekání na vystoupení, kdy už cítíte tu nervozitu, 
trému i touhu po tom, aby vše dopadlo perfektně, je hodně zajímavý a zvláštní zážitek. Jen jsem si 
tak pro sebe říkal „taky tě to čeká chlapče a i ty tu budeš  jako na trní“. 

 Samotné vystoupení Duše v pohybu bylo opět jedním slovem „fantastické!“.  Celým večerem 
provázel baletní mistr nad mistry Vlastimil Harapes.  Pěvecký výkon hodný superstar předvedl  Vlasta 
Horváth nebo zpěváčci z Jitra. Paravoltyž nebo balet v podání studentů APA VČaS zaslouží jen to nejvyšší 
absolutorium. Manželé Globovi pak ukázali, že i na metalovou skladbu se dá zatančit tak, až se Vám z toho tají 
dech. No a samotné vystoupení našich Trenďáků baleťáků? Jedním slovem Excelentní! Takže nám s kamarády 
v hledišti nezbývalo než tleskat a křičet, až nás dlaně a hlasivky pálily. Ono totiž vidět jak hlediště při potlesku ve 
stoje nechce pustit účinkující z jeviště je neuvěřitelný zážitek. Sobecky se přiznám, že bych chtěl něco podobného 
zažít i jako účinkující. Jen nevím, co to se mnou udělá. Třeba se dočkám už 9. prosince kdy nás čeká vystoupení 
v pražské Laterně Magice. Tak mně i mým baletním parťákům držte palce, aby se nám podařilo pražské hlediště 
rozburácet.  
 Malý “bale ťák“ Michal 
 
   

JÁ,SAMOMLUVA A KUBÍ ČEK 
 

O samomluvě už byla napsána spousta článků, úvah, povídek… a všechny mají jedno společné – 
dokazují, že samomluvou trpí v podstatě každý. Aspoň občas. 
 Někdo si zpívá v koupelně do sprchové hadice, jiný tancuje po chodbě se smetákem v objetí, další mlátí vařečkou 
do hrnců jako do bubnů… Mnozí z nás rozmlouvají s počítačem: „no pojďme! Tobě to dnes trvá!“ „Myši, ukaž se, 
kde jsi?“ „To mi nemaž!“ A podobné výkřiky. Chlapi zas často rozmlouvají se svým autem: „no tak! Jedem!“ „Přidej! 
Přece se nenecháš tím vrakem předjet!“ „Co? Ty už zas chceš benzin? Si myslíš, že kradu?“ 
Mnohem lépe jsou na tom majitelé pejsků – i když přistiženi při činu, vypadá to, že svého pejska vychovávají, 
kárají, chválí… Někdy je ale zkuste poslouchat.Moje povídání si s Kubíčkem vypadá třeba i takto: „co myslíš, 
Kubíčku, mám koupit raději keříčková rajčata, nebo ta normální?“ A přitom vím, že mu je to úplně jedno, protože 
rajčata rád nemá. Možná, kdybych se ho zeptala na ředkvičky, odpověděl by mi, že ty menší, protože ty má raději. 
Nebo třeba otázka: „co říkáš na ty boty, Kubíčku, líbí se ti?“ Možná, kdyby si do nich mohl kousnout, ale takto přes 
sklo, za výlohou… Tak to raději neříká nic. Ale mně to vůbec nezabrání v tom, abych se ho i příště nezeptala na 
jeho názor. 
Ale pozor! Někdy mi i odpoví. Když se ho třeba v zimě venku zeptám: „nepůjdeme na kávu? Do 
tepla?“ Zahne do kavárny a já se nemusím rozhodovat a váhat. Ale v takovém případě už se nejedná 
o samomluvu. V té chvíli dělám z Kubíčka vůdce smečky a důležité rozhodování nechám na něm. 

Kubíček je i výborný posluchač, takže mi občas samomluva ani jako samomluva nepřipadne. 
Tak například: „co myslíš, Kubíčku, mám jet na ten kurz?“ 
Jeho pohled říká „v žádném případě!“ a tak mu začnu vysvětlovat všechna pro. 
 „Tak co se ptáš? Proč váháš?“ – jako bych ho slyšela. Tak mu začnu pro změnu vysvětlovat všechna proti. A 
Kubíček jen poslouchá  a poslouchá. 

Ale nemyslete si, i takový pejsek trpí samomluvou – občas Kubíčka přistihnu, jak si kňourá bez příčiny 
v pelíšku. Tady se ukážu zase  jako dobrý posluchač já. Sednu si k němu, hladím ho po hlavě, polituji ho, 
utěším… No co – samomluvou trpíme všichni. 
  
 

 Věrka  
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Občanské sdružení Dobré místo pro život Vás všechny sr dečně zve na mikulášský bowling, který 
se uskute ční dne 6.12.2009 ve 14,00 hod . v Atlant Bowlingu na t ř. Svobody v Olomouci.  
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DUŠE V POHYBU 9. prosince v Latern ě magice 
 

Občanské sdružení Balet Globa srde čně zve na své divadlení 
představení. M ůžete se t ěšit na inspirativní koláž terapií psychobalet, 

dramaterapie, paravoltiž či orientální tance...  

...Večerem provází Vlastimil Harapes a jako hosté vystoupí Magda Malá a         
Kateřina Brožová. Na viděnou 9. prosince od 19 hodin v Laterně magice!  

  

„Tanec osvobozuje tělo i duši, dopřejme to všem...“ 
Vlastimil Harapes 

 čestný prezident Balet Globa o.s.  
 

Spolek Trend vozíčkářů neorganizuje na toto představení společnou cestu. Pokud budete chtít navštívit Prahu a 
zvláště toto představení, musíte využít individuální dopravy.  
Bezbariérová doprava Českých drah – informace: Kontaktní centrum Českých drah – tel. 840 112 113, 
www.cd.cz/bezprekazek 
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