Č. 03/2009 VI. ročník

Mimořádné středeční setkání!!! – 25.3.2009
TAJEMSTVÍ KNIHOVNY
aneb exkurze ke starým svazkům Vědecké knihovny v Olomouci
Ráda bych Vás srdečně pozvala na mimořádné středeční setkání 25.3. 2009
v 14.30 hodin do Vědecké knihovny v Olomouci, kde budeme mít možnost nahlédnout
do historických fondů a dozvědět se spoustu zajímavých informací o vzácných
svazcích, které se skrývají v prostorách budovy.
Důležité upozornění!!! Z kapacitních důvodů je omezen počet zájemců z řad
uživatelů Trendu na 5 osob + asistenti. V případě většího zájmu bude domluven ještě jeden termín v dubnu.
Prosím ty, kteří mají o akci zájem, aby se mi nahlásili nejpozději do 23.3.2009.


































Sportovní aktivita PLAVÁNÍ - 28.3.2009
Ráda bych pozvala všechny sportovní nadšence na další díl sportování
s Trendem a Katedrou APA. Tentokrát se bude jednat o plavání, které se
uskuteční na plaveckém stadionu v Olomouci dne 28.3. 2009 od 14 do 15 hodin.
Pomáhat nám budou jako už tradičně studenti Katedry APA.
Prosím všechny zájemce, aby se přihlásili prostřednictvím přiložené
přihlášky nejpozději do úterý 24.3.2009. Přihlášku najdete na konci Trendy
zpravodaje.
























































Karneval APA aneb Roztancujme bariéry – 3.4.2009
Je nám ctí a radostí zároveň, že Vás můžeme informovat o tom, že dne 3. 4. 2009 od 19hod se bude v
RCO konat již druhý ročník Karnevalu APA aneb Roztancujme bariéry. Hlavní motto letošní akce je "Protiklady se
přitahují".
Jedná se o akci, na které se setkávají současní i minulí studenti a přátelé studijního oboru Aplikovaná
Tělesná Výchova, který se zabývá především tělesnou výchovou, sportem, rekreací a
rehabilitací osob se speciálními potřebami. Partnery karnevalu jsou subjekty zabývající se
prací s osobami se zdravotním postižením. Partnery akce jsou v letošním roce Spolek
Trend vozíčkářů Olomouc, Oblastní unie neslyšících Olomouc, Středisko rané péče SPRP
Olomouc, o. s. Záblesk a Střední škola, Základní škola a Mateřská škola DC 90, s.r.o.
Generálním partnerem projektu je Ski areál Kareš (Kouty nad Desnou).
Stejně jako loni nebudou chybět osobnosti z oblasti sportu a kultury. Vstup možný
pouze v maskách, které je však možné nakoupit i přímo na místě. Vstupenky budou
distribuovány nejpozději od 16. 3. 2009 u jednotlivých partnerů, dále pak v prostorách
Fakulty tělesné kultury na Neředíně (místnost NC218-kancelář katedry APA), na Sportovní
hale (místnost 309-kancelář projektu EUSAPA, nalevo u vchodu do Fitness centra), další
distribuční místa budou upřesněny (viz plakáty).
Organizátoři všechny zájemce srdečně zvou na tuto akci.
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Prodej lístků na karneval Katedry APA
Chtěla bych oznámit všem zájemcům, kteří se chystají na karneval Katedry APA – „Protiklady se přitahují“,
že vstupenky pro uživatele a členy Spolku Trend vozíčkářů budou v prodeji od středy 18.3. v Trendu na Lužické 7
u Jany Měrkové.
Vstupenky je možné si rezervovat telefonicky na číslech 585 754 924 nebo 777 974 455 nebo
prostřednictvím emailu merkova@trendvozickaru.cz. Rezervace vstupenek bude platná 2 dny po nahlášení, pokud
si zájemce lístky do této doby nevyzvedne, budou nabídnuty dalším zájemcům.
Cena vstupenky je 150,-Kč. Osobní asistent vstupné neplatí.
















Krása pomoci – Nadace Taťáni Kuchařové poskytla Trendu vozíčkářů
nadační příspěvek
Dne 28. srpna 2008 jsme požádali o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace Taťány Kuchařové – Krása
pomoci na kofinancování služby osobní asistence. Projekt je směřován na podporu poskytování osobní asistence
uživatelům – seniorům.
Naší žádosti nadace vyhověla a poskytla nám příspěvek ve výši 106.255,- Kč. Nadační příspěvek bude
poskytnut na mzdy osobních asistentů v rámci projektu „Osobní asistence jako možnost zachování
plnohodnotného života seniorů“ na období 1.12.2008 – 30.4.2009.
Nadaci Taťány Kuchařové – Krása pomoci srdečně děkujeme.






















Tisková zpráva - MmOl
V pondělí dne 9.března 2009 bude z technických důvodů uzavřeno
pracoviště oddělení sociální pomoci poživatelům důchodů a osobám se zdravotním
handicapem odboru sociální pomoci Magistrátu města Olomouce na Hálkově ul.
20.
Od středy dne 11.3.2009 bude výše uvedené oddělení, které poskytuje
především dávky a příspěvky sociální péče zdravotně postiženým občanům, opět
v provozu v provizorních prostorách ve 2.patře budovy.
Provoz ostatních oddělení zůstává beze změn.
Zároveň upozorňujeme, že po dobu stavebních úprav v budově Magistrátu města Olomouce na Hálkově
20, které začnou v polovině března 2009, nebudou všechna oddělení bezbariérově přístupna.
Pro veřejnost zůstává v nezměněném provozu Sociální informační a poradenské centrum v přízemí
budovy, které bude zároveň sloužit jako kontaktní pracoviště pro občany s problémy pohybu. Centrum vydává a
přijímá žádosti a poskytuje základní por adenství osobně nebo na telefonu 585 562 406. Centrum je v provozu
v pondělí a středy od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny od 8.00 do 12 hodin.
Bezbariérově přístupné je zadním vchodem – od parkoviště obchodního centra Kaufland.
Po skončení plánované rekonstrukce (předpokládány termín červen 2009)
bezbariérová.

bude budova opět plně

Za způsobené komplikace se všem klientům a návštěvníkům odboru sociální pomoci předem omlouváme.
Děkujeme za pochopení.
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NON-HANDICAP 2009 VE DNECH 21. – 24. DUBNA 2009
na pražském Výstavišti INCHEBA EXPO PRAHA – HOLEŠOVICE.
Výstava NON-HANDICAP 2009 se bude konat v Křižíkových pavilonech souběžně s 31. ročníkem
mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA-PRAGOLABORA-PRAGOFARMAPRAGOOPTIK 2009 v
halách Průmyslového paláce, pořádá je INCHEBA PRAHA spol. s r. o. Oficiálním partnerem výstav je opět
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Výstava NON-HANDICAP se specializuje na zdravotně
postižené osoby, různé druhy handicapů, snaží se napomáhat a překonávat tyto handicapy. Každoročně se stává
místem setkání výrobců, dovozců, prodejců pomůcek pro zdravotně postižené a dobrovolných organizací, kteří je

potřebují a užívají na jedné straně; a na straně druhé těmi, kteří hradí, podepisují a schvalují jejich používaní.
Probíhají přípravy bohatého doprovodného programu (odborné přednášky, vzdělávací semináře, poradenství …,
ukázky činnosti neziskových organizací, výcvik asistenčních psů aj.) ve spolupráci s Národní radou osob se
zdravotním postižením ČR. NRZP ČR připravuje v rámci veletrhu mezinárodní konferenci. O obsahu a termínech
Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách www.incheba.cz/non-handicap. Pro návštěvníky
veletrhu bude po celou dobu veletrhu opět zajištěna zdarma bezbariérová autobusová doprava - speciální linka č.
751 ze stanice Nádraží Holešovice přímo do Areálu Výstaviště Praha Holešovice - Křižíkovy pavilony a zpět.

Zvedněte telefon a zavolejte SESTRY V AKCI
Projekt je určen pro osoby s nemocněním roztroušená skleróza.
Cílem projektu je prostřednictvím odborných RS sester poskytnout rychlý a kvalitní servis, který pomůže vyřešit
náhledné situace, které nastaly díky diagnóze RS.
Potřebujete se poradit o léčbě roztroušené sklerózy?
Nevíte, zda můžete pracovat, podnikat?
Nevíte, jak aplikovat a užívat léky?
Nevíte, jaké organizace Vám mohou pomoci?
Nevíte, zda máte ataku?
Nevíte, jak si poradit s vedlejšími účinky léčby?
Zvedněte telefon a zvolejte SESTRU V AKCI!
Pondělí 731 677 770 14 - 17 hod. Středa 731 677 772 14 - 17 hod.
Úterý
731 677 771 17 - 20 hod. Čtvrtek 731 677 773 17 - 20 hod.
To jsou telefony odborných RS sester, které jsou tady jen pro Vás!
Projekt Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením „Sestry v akci“ vznikl díky
grantu společnosti Merck Pharma k. s., divize Merck Serono.
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Volňásky na představení v Moravském divadle 2008/2009
V divadelní sezóně 2008/2009 jsou od paní Novotné v nabídce volné vstupenky na
představení do Moravského divadla v Olomouci.
Jsou k dispozici 4 volné vstupenky po celou divadelní sezónu 2008/2009 na
všechna divadelní představení, která hraje skupina U. Termíny představení skupiny U
najdete v programu divadla na každý měsíc dopředu.
Všechny 4 vstupenky jsou rezervovány v bezbariérové lóži číslo 5 v přízemí.
Program představení zveřejněný na internetových stránkách Moravského divadla
(www.moravskedivadlo.cz) má platnost nadřazenou tištěným plánům.
Pokud si nebudete jisti svými informacemi ohledně programu, můžete si zavolat
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přímo do pokladny Moravského divadla tel: 585 500 500 (ptejte se zda hraje sk. U) nebo do Trendu vozíčkářů – 585 754 924
– Janě Měrkové.
Když budete mít zájem o určité představení, zavolejte Janě Měrkové, která Vám sdělí, zda jsou vstupenky ještě volné
a zároveň se domluvíte, jak si volné vstupenky předáte. Volné vstupenky si nelze vyzvednout na pokladně divadla, ale pouze
v Trendu vozíčkářů, kde jsou k dispozici.
K 17.3.2009 je uvedena skupina U v těchto představeních:






















































české i světové hity s velkým orchestrem
Svět nejslavnějších muzikálových melodií pro Vás vykouzlí šéf činohry Roman Groszmann,
dirigent Tomáš Hanák a choreografka Hana Charvátová spolu se sólisty opery a operety,
orchestrem a baletem Moravského divadla Olomouc. Hlavním protagonistou celého večera
bude člen divadelního orchestru Richard Mlynář, který se představí jako vynikající klavírista v
Gershwinově Rhapsody in Blue a současně jako zkušený aranžér toho nejhezčího ze
světových muzikálů.

16.4.2009, čtvrtek, 19:00 - Gioacchino Rossini: LA GAZZA LADRA (STRAKA ZLODĚJKA)
italská opera s českými titulky
Operní dílo Gioacchina Rossiniho patří bezesporu k stálicím světového repertoáru. Přesto může být
olomouckému publiku Straka zlodějka známa jen zásluhou velmi populární předehry. Příběh služky,
neprávem odsouzené k trestu smrti kvůli údajné krádeži stříbrného příboru, je rozuzlen nalezením
pravého zloděje - straky. Nesmrtelné melodrama ve dvou aktech je plné napínavých zápletek,
otevřeného humoru, ale hlavně krásných melodií. Ve své celistvosti zazní na olomoucké scéně
poprvé. Režie premiéry se ujal Martin Otava, hudebního nastudování dirigent Miloslav Oswald.
Program představení je platný k 17.3.2009 a může se změnit.
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Sociálně-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), zavolat na tel 585 431 012 nebo napsat na email: poradna@trendvozickaru.cz svůj dotaz
či sjednat si schůzku.

Úpravy poplatků a doplatků od 1. dubna 2009
Dnem 1. dubna vstoupí v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která mění jeho paragrafy
týkající se regulačních poplatků a doplatků na léčiva a jejich limitů. Zvýhodnění se týká zejména dětí do 18 let a seniorů ve
věku od 65 let.
Změny je možno stručně shrnout takto:
Děti do 18 let
ruší se poplatek 30 korun u lékaře, jde-li o děti do dovršení
18. roku věku včetně tohoto dne (pozor: poplatky 60 Kč za
den pobytu v nemocnici, léčebně apod., 90 Kč za pohotovost
a 30 Kč za položku na receptu zůstávají!)
snížení ochranného limitu na 2500 Kč z 5000 Kč u dětí
mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém
dovršily 18. rok věku
Senioři nad 65 let
snížení ochranného limitu na 2500 Kč z 5000 Kč u
pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve
kterém dovršili 65. rok věku
do limitu se nově započítávají doplatky na částečně hrazené
léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely
obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové
léčbě předepsané na recept pojištěncům starším 65 let
(včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku)
Osvobození od poplatků
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Ke skupinám osob již dříve zákonem vyjmenovaným, které
neplatí žádné regulační poplatky, se doplňují děti umístěné
na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující
okamžitou pomoc nebo svěřené do pěstounské péče osoby,
kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v
domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech
se zvláštním režimem, domovech pro seniory nebo ve
zdravotnických zařízeních ústavní péče, pokud jim po
úhradě za ubytování a stravu zbude méně než 800 Kč nebo
pokud nemají žádný příjem (potvrzení o této skutečnosti jim
vydá příslušný poskytovatel sociálních služeb).
Poplatek 30 korun za položku na receptu
Podle zákona se platí nadále, ale doplatek pacienta za
položku na receptu bude snížen o zaplacený regulační
poplatek nebo jeho příslušnou část tak, aby částka za
doplatek a regulační poplatek činila nejméně 30 Kč. To
znamená, že u léků, které jsou plně nebo částečně hrazené
ze zdravotního pojištění, se vždy hradí regulační poplatek. U
částečně hrazených léků se doplatek na lék snižuje o

zaplacený regulační poplatek. Doplatek a regulační poplatek
musí činit vždy nejméně 30 Kč.
Použití vybraných poplatků
Vybrané poplatky musí být použity na provoz a modernizaci
zdravotnického zařízení.
Výše ochranných ročních limitů
limit 5000 Kč - týká se dospělých ve věku od 18 do 65 let
limit 2500 Kč - týká se jen dětí do 18 let a seniorů nad 65 let
Do limitu se nezapočítává
poplatek 60 korun za každý den ústavní péče v nemocnici, v
léčebně dlouhodobě nemocných, odborných léčebných
ústavech včetně psychiatrických, dětské odborné léčebně a
ozdravovně, lázních nebo za den komplexní lázeňské péče
poplatek 90 korun za návštěvu pohotovosti (lékařské služby
první pomoci nebo ústavní pohotovostní služby)
Do limitu se započítává

poplatek u lékaře ve výši 30 korun (za návštěvu u lékaře, při
které bylo provedeno klinické vyšetření, za návštěvní službu
poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro
děti a dorost, za návštěvu u klinického psychologa či
klinického logopeda)
poplatek 30 korun za položku na receptu (za vydání každého
ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného
léčivého přípravku předepsaného na receptu, bez ohledu na
počet předepsaných balení)
doplatek za léčivé přípravky částečně hrazené pojišťovnou,
ale pouze ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupný
léčivý přípravek s obsahem stejné léčivé látky a se stejnou
cestou podání.¨
To neplatí v případě, že předepisující lékař na receptu
vyznačil, že lék nelze nahradit - pak se doplatek započítává
v plné výši. Do limitu se nově započítávají doplatky na
částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro
zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k
podpůrné nebo doplňkové léčbě, předepsané na recept
pojištěncům
starším
65
let.
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Unikátní pomůcka pro ovládání počítače už je na českém trhu
Sortiment kompenzačních pomůcek obohatil v září systém I4Control, který umožňuje ovládat
osobní počítač pomocí pohybů očí a hlavy. Přístroj nahrazuje počítačovou myš a nabízí tak uživateli
jednoduchý způsob, jak prostřednictvím oka komunikovat s instalovanými aplikacemi.
Základ tvoří malá kamera umístěná na brýlové obrubě, která má stálou pozici vůči volně se
pohybující hlavě uživatele. Kamera snímá pohyby oka, které systém průběžně vyhodnocuje a vysílá
na jejich základě pokyny pro pohyb kurzoru. Klik či dvojklik se aktivuje dostatečně dlouhým mrknutím
oka; prostřednictvím volitelné časové periody lze odfiltrovat samovolné mrkání.
Pomůcku určenou pro lidi s těžkým tělesným postižením vytvořila Marcela Fejtová, vědeckovýzkumná pracovnice na katedře kybernetiky ČVUT, se svým bratrem. K hlavním výhodám zařízení
patří snadná instalace, jednoduchý způsob používání, mobilnost a také univerzálnost: je možné připojit ho k jakémukoliv
počítači.
Systém I4Control, který si mohou zájemci vyzkoušet u výrobce, ve specializovaných prodejnách a v některých
ústavech, stojí necelých 39 tisíc korun. Sociální odbor obce s rozšířenou působností na něj může poskytnout jednorázový
příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky (maximálně 50 % z ceny). O finanční podporu lze také požádat Konto Bariéry nebo
třeba Výbor dobré vůle.
Další informace o systému I4Control (název je fonetickou hříčkou: v angličtině se čte stejně jako slova „eye for“, tj.
„oko pro“) lze najít na stránkách www.i4control.eu. Pro dotazy je určena e-mailová adresa info@i4control.eu a telefon 233 310
390.


















Nové webovky o pražské příměstské dopravě
Souhrnné informace o vlakovém spojení jednotlivých oblastí Středočeského kraje s Prahou lze najít na nových
internetových stránkách www.cd.cz/esko. V rámci Evropského týdne mobility je v září spustily České dráhy. Jsou na nich
zveřejněny jízdní řády, mapa vlaků příměstské dopravy, tarify a také informace pro cestující na vozíku: na ně odkazuje v
rubrice Cestování Eskem podrubrika Esko pro hendikepované. Ta je propojena se stránkami ČD www.cd.cz/bezprekazek.
Součástí Eska je celkem jedenáct linek. Bezbariérové vlaky (konkrétně jednotky City Elefant a Regionova) nejčastěji
jezdí na těchto příměstských trasách: Praha – Kolín (Pardubice), Praha – Nymburk – Kolín, Praha – Kralupy nad Vltavou
(Roudnice nad Labem), Praha – Beroun, Praha – Benešov u Prahy, Praha--Libeň – Roztoky u Prahy.
Od poloviny prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, výrazně přibudou nízkopodlažní vlaky na trati Praha – Kladno.
Doprava mezi těmito městy se tak stane z více než 90 % bezbariérová.


















Vaše okénko
Monoski - lyžování vozíčkářů
Když nám Jana zavolala, jestli si nechceme s Markem vyzkoušet monoski, chvíli jsme váhali. Strach byl ale silnější. Vzdali
jsme to.
Týden před plánovaným termínem jsem ve skříni objevila relikvii - lyžařské šponovky a lyžařský rolák, které se mnou kdysi
projezdili celé Tatry. V tu chvíli bylo rozhodnuto.
"Mari, já na tu lyžovačku prostě jet musím."
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"Tak jo," souhlasil. Ani jsem ho nemusela přemlouvat, už volal Janě, že pokud by bylo místo... Bylo - chřipková epidemie si
vybírala svou daň. Nakonec jsme jeli jenom čtyři vozíčkáři.
Autobus nás vyvezl, kam jen to šlo, další kopec už bylo nutno vyjet po sněhu po
svých. Ani to nebyl problém - vytlačili nás šikovní studenti Aplikované Pohybové
Aktivity (dále už jen APAči a APAčky)
Když nás přivazovali do monoski, napadlo mě, že je to asi proto, abychom jim na
poslední chvíli neutekli. Helma na hlavě se mi zdála zbytečná jen do chvíle, kdy
poma práskla do hlavy nejdřív Pavlu, potom i mě.
Každý z nás "vyfasoval" jednu zkušenou Apačku, která nám vysvětlila co a jak,
vyvezla nás nahoru a sjela s námi dolu.
"Ještě jsme si měly vyzkoušet pády," řekla mi moje Apačka.
"Tak jo," souhlasila jsem a buchla sebou do sněhu.
"Jé, ne tak, já myslela na povel."
"Já zásadně nepadám na povel. Já padám nečekaně," bránila jsem se. A že je
tomu doopravdy tak, viděla při jízdě ze svahu, kdy mi lyže vjela do díry.
"V pořádku?" Zeptala se mě moje Apačka.
"To je paráda! Třiadvacet let jsem se neválela ve sněhu! Když mě zvednete,
jedeme dál! A přidáme na rychlosti! To je paráda!" Hulákala jsem, že mě museli slyšet všichni naokolo.
Až na vleku cestou nahoru jsem si uvědomila, že je to jako když si poprvé sednete za volant auta - zdá se vám, že jedete
strašně rychle, v očích máte smrt a na tachometru 40. Nevadí, příště už budeme "svištět" po svahu doopravdy. Ale bude ještě
někdy nějaké příště?
"Jestli se mi podaří příští rok sehnat peníze, jeli byste i na tři dni?" Zeptal se nás v autobuse cestou domů Ondra - hlavní
Apač.
"Ano!" Zařvala jsem a ani nevím, jestli se ještě někdo, kromě Marka přidal.
Doma jsem odložila svoji relikvii - lyžařské šponovky a rolák, vlezla si do postele a snila zase po letech o horách, o sněhu, o
lyžích...
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JAK JSEM PŘEŽILA ÚTOK PĚTI BOXERŮ
"To je pohoda," zavolala jsem na Ninu, která se válela na zahradě. Pootevřela jedno oko: "jé ahoj! Pojď na kávu, branka je
otevřená." Na kávu mě Nina vždycky dostala - jednak mám ráda kávu, jednak Nina dělala moc dobrou kávu. Kopla jsem do
branky a vjela na svém električáku dovnitř. V té chvíli na mě snad ze všech
stran zaútočili boxeři. Měli sice sotva dvacet centimetrů, ale bylo jich pět a za
svého úhlavního nepřítele si vybrali boty. Útočili na ně razantně, až se jim
podařilo vytáhnout mi z nich šňůrky a ty potom s velkou radostí odnesli
někam, mně neznámo kam. Myslela jsem, že tím jejich útok skončil. Chyba!
Pouze byl přerušen. Vrátili se po chvíli, aby se s ještě větší vervou pustili do
trhání a ničení mých bot. "Tak to ne!" Zvolala jsem razantně a jedno štěně
vzala do náruče, že mu symbolicky plácnu na zadeček. V tu chvíli štěně
vytřeštilo oči strachem a hrůzou a začalo se chvět. Přišlo mi ho líto:" ty se
bojíš? A čeho? Vozíku?" Štěně se mi choulilo na klíně, oči plné hrůzy a
začínalo pokňurkávat. Všichni jeho bráškové ustoupili do uctivé vzdálenosti a s
hrůzou v očích čekali, co bude dál. "Neboj! Podívej!" Rozhodla jsem se vsadit
všechno na jednu kartu - pevně jsem štěně přidržela a pomalu rozjela vozík. Strach se postupně změnil ve zvědavost a štěně
se začalo rozhlížet kolem sebe. Nakonec si sedlo a hrdě se rozhlíželo kolem. I jeho bráškové se postupně začali přibližovat a
dožadovat se:"aj mě, aj mě," pištěli. Zastavila jsem, Nina mi dala na klín nízkou bedýnku, naskládala do ní štěňata a já se
vydala na okružní jízdu zahradou. Ani se nehli, jenom sledovali svět kolem. Po skončení okružné jízdy Nina bedýnku i se
štěňatama položila opět na zem. Chvíli na mě obdivně hleděli, najednou všechny zmizeli, aby se po chvilce vrátili i s mými
šňůrkami od bot. Teď jsem zase na ně obdivně hleděla já: "příště vás vezmu na projížďku po ulici, co říkáte, kluci?" Neříkali
nic, ale jejich očka zářila štěstím a radostí.


Redaktoři: Měrková Jana, Kacanu Eva, Schmucková Šárka, Zábojová Kamila, Schmidová Věra,
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Tisk a odesílání: Mosslerová Dana
Datum vydání: 18.3.2009 Počet výtisků: 90
Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984;
email: schmuckova@trendvozickaru.cz
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Mimořádné středeční setkání!

TAJEMSTVÍ KNIHOVNY
aneb
exkurze ke starým svazkům Vědecké
knihovny v Olomouci

Kdy: 25.3.2009 ve 14:30 hod

(sraz ve 14:15
hod u zadního vchodu pro vozíčkáře do Vědecké knihovny
z ulice Vančurova)

Kde: Vědecká knihovna Olomouc,

Bezručova 3,

zast. Nám. Hrdinů

Více info:

u Jany Měrkové – 585 754 924, 777 974
455, merkova@trendvozickaru.cz
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Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
Lužická 7, 779 00 Olomouc
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před Plaveckým stadionem Olomouc, Legionářská 11.
Bazén je rezervován
, čas se započítává od zakoupení
vstupenky, proto doporučuji mít již oblečené plavky.
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– zahrnuje vstupné, rezervaci dráhy
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Jméno a příjmení:____________________________________________
Adresa:______________________________________________________
Telefonní kontakt: __________________________________________
Na aktivitu není potřeba zajišťovat osobního asistenta, po dobu v bazénu
budou přítomni studenti APA.
Přihlášky prosím odevzdávejte nejpozději do
, můžete je doručit osobně
nebo poštou na adresu Lužická 7, Olomouc,, emailem: merkova@trendvozickaru.cz
nebo faxem: 585 431 986.
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: Jana Měrková – 585 754 924, 777 974 455.

, aby fotografie pořízené z této akce sloužily k
prezentaci a prokazování činnosti Spolku Trend vozíčkářů Olomouc.
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V Olomouci dne……………………………
@

A

………………………………………………………………………
podpis účastníka

nevyhovující variantu přeškrtněte;
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VELIKONOČNÍ
KOULENÍ
aneb

II ročník
„Shoď si svojí kuželku“
Kdy : Neděle 12. dubna od 14:00 hodin
Kde: Bowland 1.patro,tř. Svobody 31, Olomouc
(bývalá budova Jednoty naproti soudu a KB)

Startovné: dobrovolné
Účastníci:

pětičlenné týmy složené se zástupců
Magistrátu města Olomouc,
spolku Trend vozíčkářů Olomouc,
Moravského divadla Olomouc,
fanoušci a příznivci dobré nálady .

Přihlášky: do 11.4. do 24 hod
Mailem: k.eva@tiscali.cz,
Telefonem na číslo: 585 754 924, mob. 777974455 ,
sl. Jana Měrková
Program: 13.30 -13.50 hod prezentace soutěžících
14.00 – 16.00hod Turnaj týmů
16.15 hod Vyhlášení
16.15 hod - ? Volní zábava
Srdečně zvou: pořadatelé
Manželé Novotní „Dobré místo pro život“
a
spolek Trend vozíčkářů
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