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Úvodní slovo 

 

Ahoj Trenďáci, 

venku mrzne, až praští a tak většina z nás raději zůstává v teple 

domova. K tomu horkému čaji vám tedy přinášíme nové číslo 

Trendy zpravodaje. A cože se v něm dočtete? Třeba o novém 

videoklipu Trendu. Pozvánky do Vlastivědného muzea na 

zajímavou výstavu nebo k nám do Trendu na Lužické na příjemné 

posezení u něčeho dobrého s možností si vyrobit něco pěkného. 

Máme tu i anketu o dalším rehabilitačním pobytu, kdy si vy sami 

vyberete kam v létě vyrazit. Tradiční rubriku projektu „Oslaďme si 

život prací“. Stálou rubriku zde bude mít sociálně-právní poradna. 

Info o sáňkách pro vozíčkáře, novinkách českých drah nebo o 

novém automobilu. Nesmí chybět ani reportáž o vydařeném lyžáku v Koutech nad Desnou. A 

samozřejmě křížovka a něco pro zasmátí. Příjemné počtení přeje za redakci Michal Koutný 

 

Trend a jeho videoklip 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc se rozhodl nějakým neotřelým 
nápadem zviditelnit a ukázat zábavnou formou život vozíčkáře. A 
samozřejmě přispěl dobré věci. A hle, zrodil se nápad. Necháme si 
natočit propagační klip. Přece jen internet je všemocné medium a 
hlavně přes něj si lidé vyměňují spoustu odkazů na zajímavá videa. 
Vybrali jsme jednoho šikulu z UP Olomouc který by klip pro nás 
natočil. Pak už jen napsat scénář a vybrat odvážlivce do hlavní role. 
Po několika týdnech natáčení, stříhání a věcí kolem spatřilo 10. 
února dílko svět kolem. To jestli se nám to povedlo, posuďte sami 
na našich stránkách nebo na Youtube (odkaz níže). Jinak díky patří 

Lukášovi Masnerovi autorovi klipu. A samozřejmě všem, kteří se na tvorbě klipu nějakým 
způsobem podíleli. 

http://www.trendvozickaru.cz/zasukovana-tkanicka  

Redakce Trendy   
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http://www.trendvozickaru.cz/zasukovana-tkanicka
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ANKETA 

Každým rokem se snažíme zajistit členům Spolku Trend, uživatelům našich služeb i lidem 

s tělesným postižením z široké veřejnosti, kteří mají zájem, týdenní pobyt mimo město. 

Akce je závislá na schváleném projektu, a protože je nejvyšší čas projekt napsat je třeba i 

zjistit váš zájem. 

Na posledním pobytu jsem účastníky upozornila, že 

oblíbená lokalita Vysočiny a středisko Březejc, kam jezdíme 

za osvědčenou kvalitou, by bylo na čase změnit. V úvahu 

přichází také osvědčený Dětřichov, popřípadě úplně jiná 

alternativa. Vzhledem k tomu, že se množí hlasy, které 

chtějí znovu pobyt v ÚSP Březejc je toto předmětem naší 

anketní otázky:  

 CHCETE I LETOS POBYT NA BŘEZEJCI?  

1. ANO, jednoznačně. 
2. NE, chci změnu. 
3. Je mi to jedno. 

 

Svůj názor můžete napsat na mail volnocasovky@trendvozickaru.cz, telefonicky na 
číslech 585 754 924, mobil: 777 974 455 nebo osobně v Trendu na Lužické. A to uzávěrky 
příštího čísla (10.3. 2012) 

Michaela Hladišová 

Návštěva Vlastivědného muzea 

V loňském roce jsme absolvovali se zájemci o umění a architekturu 

zrekonstruovaný arcibiskupský palác a vyzkoušeli jeho novou 

bezbariérovost a v letošním roce vyzkoušíme muzeum Vlastivědné. 

Doufáme, že únorové mrazy povolí a účastníků této akce bude 

moc. 

Nalákala nás totiž nabídka velice zajímavé unikátní a interaktivní 

výstavy s názvem „Poznávej se“ 

Neváhejte a přidejte se k nám, a to ve čtvrtek 8.3.2012 od 15.30 - 17.30hodin. Výstava je 

sice otevřena už od 10 února do 25. března 2012, ale pro vrtochy počasí snad tento termín 

bude příznivější. Obsahem bude 60 exponátů, které návštěvníkům zajímavou formou přiblíží 

fungování lidského těla a jeho smyslů. Oproti jiným výstavám je rozdíl v tom, že je nutné si 

exponáty takzvaně „vyzkoušet“. Výstava je určená celé rodině a tak ani vy nenechávejte 

rodinu doma a vezměte je s námi za zábavou. Těšíme se na Vás. 

Více informací tradičně na čísle 777 974 455 nebo na volnocasovky@trendvozickaru.cz 

u Míši Hladišové. 

mailto:volnocasovky@trendvozickaru.cz
mailto:volnocasovky@trendvozickaru.cz
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Pozvánka na příjemné odpoledne v Trendu 

Přijděte za námi na návštěvu! Když se pro ni rozhodnete 

ve středu 21.3.2012 užijete si kromě kávičky nebo čaje 

a dalších pamlsků i báječnou společnost a zájemci si 

mohou vyzkoušet vlastnoruční výrobu aromatické svíčky 

nebo lampového oleje. 

Na setkání se těšíme od 15.30 - 17.30 hodin. 

Více informací tradičně na čísle 777 974 455 nebo na 

volnocasovky@trendvozickaru.cz u Míši Hladišové. 

 

Projekt „Oslaďme si život prací“ 

Milí čtenáři,  

pomalu se nám blíží ke konci projekt „Oslaďme si život prací“. Přesto jsme i v lednu 

uspořádali pro pracovníky call centra pravidelné relaxační setkání s arteterapeutkou Izabelou 

Machútovou a skupinovou supervizi s psycholožkou Zuzanou Faldýnovou. Tyto akce se 

budou opakovat i v únoru. 

Důležitou akcí pro operátory call centra bylo akreditované školení Stres a komunikace 

v krizových situacích, které se uskutečnilo 6. 1. 2012 pod vedením zkušené lektorky Mgr. 

Veroniky Haiclové.  Kurz poskytl teoretickou i praktickou podporu pracovníkům při komunikaci 

ve stresu a v krizových situacích. Účastníci se seznámili se specifiky komunikace ve stresu, 

uvědomili si situace, které je stresují a způsoby, jak se mohou v těchto situacích starat o své 

potřeby. Cílem kurzu bylo zvýšit připravenost operátorů na krizové situace, jejich rozpoznání 

a prohloubení dovedností v těchto situacích reagovat. Kurzu se zúčastnilo 12 operátorů. 

Pro poslední účastníky projektu, které jsme přibrali ke konci loňského roku, jsme uspořádali 

dvoudenní profesní diagnostiku, díky které účastníci mohli získat povědomí o svých 

schopnostech a dovednostech pro výběrová řízení a 

potenciální zaměstnavatele. Profesní diagnostika je 

program, který pomocí psychodiagnostických metod 

mapuje profesně zájmovou orientaci, výkonový 

potenciál – pozornost, úsudek, schopnosti učit se 

nové věci, předpoklady ke studiu, či rekvalifikaci a 

osobnostní potenciál uchazeče. Cílem profesní 

diagnostiky je zvýšit šanci nezaměstnaných uplatnit 

se na trhu práce vhodným nasměrováním pracovní 

dráhy s přihlédnutím k individuálním potřebám a 

možnostem uchazečů.  

 

mailto:volnocasovky@trendvozickaru.cz
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A jaké tedy plánujeme poslední aktivity projektu? 

13. 2. 2012 proběhne závěrečný workshop, kde budou předvedeny výstupy projektu a 

dosavadní činnost call centra. Proběhne zhodnocení projektu, jeho komplexnost, role 

podpory z ESF a předání zkušeností dalším organizacím. Očekáváme účast 20 osob z řad 

zapojených firem, státní správy a blízkých organizací.  

POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 

NEZHOŘKNE PRÁCE OZP S NOVOU LEGISLATIVOU? 

(k projektu Oslaďme si život prací) 

aneb „Nové podmínky zaměstnávání OZP v roce 2012“ 

 

Účast na workshopu přislíbili, novinky sdělí a do diskuse se zapojí:  

Poslankyně Parlamentu ČR MUDr. Jitka Chalánková 
Referát trhu práce ÚP ČR Olomouc Mgr. Olga Pacáková 
Poradce NRZP ČR pro Olomoucký kraj Mgr. Martin Škurek 
 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc si Vás dovoluje pozvat na závěrečný workshop 

projektu, kde budou prezentovány výstupy projektu, legislativní změny v zaměstnávání 

OZP v roce 2012 a vize sociálního podnikání v nových podmínkách. Součástí budou 

diskuse k jednotlivým blokům.  

Místo konání: velký sál Oblastní Unie Neslyšících, Jungmannova 25, Olomouc 

Termín konání:  13. 2. 2012    9:30 – 13:00, registrace od 9:00 hodin 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

 

Info 

České dráhy vypravují podstatně více vlaků bez bariér, bezbariérový je již téměř každý 
druhý spoj.  

České dráhy v letošním jízdním urychlily zavádění bezbariérových 
spojů. Oproti loňskému roku vypraví v roce 2012 o 675 
bezbariérových vlaků více. Celkem nabízejí České dráhy 
bezbariérové cestování ve 3 237 spojích, což představuje 48 % z 
denního průměru vypravených vlakových spojení (6 791 spojů). 
Některé linky jsou již dnes provozovány výhradně bezbariérovými 
spoji. Tento trend bude pokračovat také v letech 2013 a 2014, kdy 

budou uvedeny do provozu desítky dalších moderních bezbariérových souprav. 
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Masivní nárůst bezbariérových spojů je v regionální dopravě díky pokračujícím dodávkám již 
známých bezbariérových souprav CityElefant pro příměstskou dopravu a modernizovaným 
motorovým jednotkám Regionova, které obsluhují regionální spoje na mnoha vedlejších i 
hlavních tratích. V loňském roce byly do provozu uvedeny také zcela nové bezbariérové vozy 
RegioShuttle RS 1 od švýcarské společnosti Stadler a nové řídicí vozy pro klasické soupravy 
na hlavních tratích od české společnosti Pars nova. Dodávky těchto vozidel budou 
pokračovat také v roce 2012, což se promítne do dalšího odstraňování bariér v dálkové i 
regionální dopravě v příštích letech, a to jak na vedlejších tak na hlavních páteřních tratích.   
  
K výraznému navýšení garantované nabídky bezbariérových spojů zveřejněných v Jízdním 
řádu 2013 došlo například na tratích Libereckého kraje (celá oblast Frýdlantského výběžku a 
také tratě Liberec – Tanvald – Harrachov a Smržovka – Josefův Důl) a dále například na 
tratích Hradec Králové – Jičín – Turnov, z Lovosic do České Lípy, Teplic v Čechách a do 
Loun, z Prahy na trati Posázavského pacifiku do Dobříše i do Červan přes Jílové u Prahy 
nebo z Kolína do Ledečka.  

Výrazné zkvalitnění služeb pro vozíčkáře se připravuje také v dálkových spojích. U 
nejrozšířenějšího typu bezbariérového vozu pro rychlíky a expresy byla zahájena rozsáhlá 
modernizace, která bude znamenat pro vozíčkáře například příjemnější interiér, 
klimatizované prostory, nové nástupní plošiny ve více vozech nebo modernizované WC s 
uzavřeným systémem, které 
budou moci vozíčkáři využívat i 
při pobytu vlaku ve stanicích. S 
ohledem na přistavení části vozů 
do opraven ale došlo k 
přechodnému snížení nabídky 
bezbariérových vlaků na 
některých rychlíkových linkách. S 
dalšími investicemi, například do 
řídicích vozů a souprav 
ViaggioComfort, se vozíčkáři 
mohou těšit během příštích tří let 
na zvýšení počtu bezbariérových 
spojů v dálkové dopravě.  

Vozíčkáři při svých cestách mají jednoduchou možnost plánování. Všechny spoje, ve kterých 
je garantovaná přeprava vozíčkářů, jsou v jízdním řádu označeny příslušným piktogramem. 
Na webových stránkách ČD lze využít také vyhledávač spojení, ve kterém lze zadat jako 
podmínku pro vyhledání spojení cestování na invalidním vozíku. Vyhledávač pak nabídne 
pouze bezbariérové spoje. Na internetových stránkách ČD www.cd.cz mají vozíčkáři k 
dispozici i další podrobné informace o podmínkách přepravy, přístupnosti stanic a typech 
bezbariérových vozů.  

Díky postupující modernizaci vlakových souprav se rozšíří počet bezbariérových spojů také v 
jízdním řádu 2013. Výrazné zlepšení podmínek pro cestování zaznamenají například 
handicapovaní obyvatelé Kraje Vysočina nebo Moravskoslezského kraje.  

Zdroj: helpnet 

 
 

http://www.cd.cz/
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Sociálně-právní poradna informuje 

 

Asistent sociální péče 

Ráda bych vás všechny pozdravila i v dalším měsíci na stránkách našeho Trendy 

zpravodaje. Venku neustále vládne pevnou rukou královna zima a tak nám nezbývá nic 

jiného, než si obout teplé papučky, uvařit pořádný kotel horkého čaje, či dobré kávičky a 

v teple domova se začíst do nových stránek našeho pravidelného zpravodaje.  

V další již třetí části našeho seriálku týkajícího se 

sociální reformy, bych se ráda zaměřila na informace 

vztahující se k tématu uzavírání smluv a hlavně k roli 

sociálního asistenta. Sociální reforma neopomněla ani 

oblast příspěvku na péči a změny nastaly proto i zde. 

Kromě toho, že se změnily podmínky pro posuzování 

příspěvku na péči, a došlo i k dalším změnám, kterým 

se budeme více věnovat v následujícím čísle Trendy 

zpravodaje, které bude vycházet v dalším měsíci. Teď 

se již zaměříme na problematiku sociálního asistenta. 

ASISTENTEM SOCIÁLNÍ PÉČE může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a 

je zdravotně způsobilá. Jedná se o jinou než blízkou osobu (např. soused), která není 

registrovaným poskytovatelem sociálních služeb asistent sociální péče je povinen s osobou, 

které poskytuje pomoc, uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Smlouva by 

měla zahrnovat označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci, 

výše úhrady za pomoc. Úhradu za poskytnutou pomoc hradí asistentu sociální péče 

zdravotně znevýhodněná osoba ze svého příspěvku na péči a zároveň je povinna uvést tuto 

skutečnost také do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci. 

Výhody sociálního asistenta: v případě, že asistent pečuje o jinou osobu než osobu blízkou, 

je z úhrnu jeho příjmů plynoucích z péče o poživatele příspěvku osvobozen od daně z příjmů. 

Uživatel má tak možnost zajistit si péči v místě, kde není žádný registrovaný poskytovatel, 

který by tak mohl péči zajistit anebo není žádná jiná možnost individuální péče (např. pro 

nezájem ze strany rodiny nebo tyto osoby žádnou rodinu nemají) pokud asistent sociální 

péče odvádí řádnou péči, není omezen v počtu osob, o které může pečovat, výkon asistenta 

sociální péče není podmíněný žádnou registrací poskytovatele sociální služby, ani k této 

činnosti nemusí mít živnostenský list, pouze odvádí daň z příjmu v případě, že jeho měsíční 

příjem je vyšší než 12 000 Kč. 

Pokud byste chtěli získat další informace, můžete se na mě obrátit přímo do poradny. 

Tel: 582 777 709 Mobil: 732 430 321  

Mail: poradna@trendvozickaru.cz  

Případně přijít osobně do poradny a to v pondělí a čtvrtek mezi 08,00 – 12,00 a ve 
středu 08,00 – 12,00 nebo 14,00 – 17,00 

Martina Brožová  

mailto:poradna@trendvozickaru.cz
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Sáňkovat můžou i vozíčkáři 

I sníh se v očích vozíčkáře může proměnit z pohromy v 
příjemného společníka. Na trhu se objevily speciálně upravené 
sáně pro lidi s tělesným postižením. „Jedná se o německý 
výrobek, který se setkal už i u nás s velkým zájmem. I když je 
cena vyšší, lidé jej kupují. Model Snow Comfort obdivují hlavně 
na výstavách,“ uvedl Jiří Lukeš z firmy Lukland, který výrobek 
dováží.  Není nutné, aby sáňkaře vždy někdo doprovázel. „Lze 
sjíždět jakékoli kopce, na kterých může mít sáňkař jízdu pod 
kontrolou. Sáně jsou vybaveny účinnými brzdami, kterými lze 
ovládat směr i rychlost jízdy z místa sedícího jezdce,“ popsal 
model Lukeš.         

Sáňky se hodí i pro jízdu dětí od osmi let. Podle obchodníka 
model kupují hlavně rodiče pro své tělesně postižené děti, aby s 
nimi mohli trávit čas i v zimě na sjezdovkách a v přírodě. Bližší 
parametry a informace o ceně se dozvíte 
http://www.lukland.cz/sankyboby/pro-narocne/108-snowcomfort. 

Zdroj: vozickar.com 
 
 

Studenti navrhují auta pro vozíčkáře 

Studenti z Hochschule Deggendorf University a Západočeské univerzity v Plzni v zimním 
semestru navrhovali elektromobily pro vozíčkáře a seniory. Zajímavé koncepty řešení 
představili na 2. kooperačním dnu, který se uskutečnil v bavorském Deggendorfu. Jako člen 
západočeské delegace jsem byl při tom a nestačil se divit fantazii a invenci, kterou mladí 
konstruktéři do návrhů vložili.  

Vozidlo na baterie z mobilu 

Všechny koncepty byly opatřeny elektropohonem. Souvisí to se současným trendem, který se 
v Německu po odklonu od jaderné energie velice intenzivně přiklání k využívání energie 
elektrické. Ing. Dostal nás informoval o nejnovější iniciativě, která umožňuje jednotlivým 
obcím v regionu za velmi výhodných podmínek propůjčovat turistům k výletům po okolí 

špičkové elektromobily. Na prezentaci mě zaujala 
myšlenka použít pro zdroj elektrické energie baterii 
z mobilu. Pochopitelně ne jednu, ale ohromnou 
sestavu vážící několik stovek kilogramů. Důvodem 
této volby byla prý vynikající poměr mezi hmotností 
a výkonem. Deggendorfská vysoká škola se věnuje 
výzkumu elektrických vozidel velice intenzivně a 
disponuje i flotilou elektrovozů všech kategorií. Já 
sám jsem se rozhodl využít ojedinělé příležitosti a 
nasoukal se do atraktivního sportovního vozu Tesla. 
Následné vystupování se zvrhlo ve vyprošťování. 

http://vozickar.com/sankovat-muzou-i-vozickari/
http://www.lukland.cz/sankyboby/pro-narocne/108-snowcomfort.
http://vozickar.com/studenti-navrhuji-auta-pro-vozickare/
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Se zahanbením jsem si musel před celým univerzitním kampusem přiznat, že i já, ač 
nevozíčkář, patřím mezi osoby se schopností pohybu čím dál víc omezenou. 

Čtyři motory 

U dalšího konceptu stojí za pozornost nápad použít pro pohon vozidla čtyři motory. Každé 
kolo dostalo svůj vlastní motor umístěný uvnitř disku. Velice elegantní a úsporné řešení 
přineslo řadu překvapivých důsledků. Tak třeba v místě vyhrazeném u běžných typů vozidel 
pro motor bylo najednou zcela prázdno. Zmizela také převodovka a s ní i energetické ztráty. 
Celý koncept se nesmírně zjednodušil a nabídl značnou variabilitu uspořádání. 

Ze všech prezentací bylo patrné, že práce na vývoji elektrického vozidla pro vozíčkáře 
studenty bavila. Johannes Fuchs, student Fakulty strojírenství a mechatroniky na 
Hochschule Deggendorf University, popsal v exkluzivním rozhovoru pro  vozickar.com 
svoje postřehy a dojmy takto: 

Já sám se zabývám projektem už rok. Loni jsme začali rešeršemi a konzultacemi s osobami, 
které přímo používají invalidní vozík. V zimním semestru jsme se pak rozdělili na skupiny o 
sedmi lidech, přičemž každá skupina dostala za úkol vytvořit svůj vlastní koncept.  

Kolik času jste strávil přípravou vašeho projektu? 

No tak to je fakt těžko říct. Nepočítali jsme to. Ta práce nás jednoduše bavila. Já osobně to 
odhaduji tak na 250 hodin, ale musíte se zeptat ostatních, možná to bylo ještě podstatně 
více. 

Pracovali jste na projektu v rámci studia. Za kolik kreditů to bylo? 

Nevím přesně, loni snad 5 a nyní 6 ECTS kreditů. S ohledem na vynaložený čas dost málo… 
( opatrné rozhlédnutí a pak rychlý šibalský úsměv ). 

Myslíte si, že se podaří některý koncept „rozbrečet“?  

Pevně v to doufám, ačkoliv rozhodující bude pochopitelně cenový faktor. Hledáme sponzora, 
který by nám pomohl s realizací. Potenciál pro uplatnění našeho výrobku na trhu tu skutečně 
je. Dokládají to naše výzkumy jak na německé, tak na české straně. 

Na jaře proběhne podobná prezentace výsledků práce studentských týmů v Plzni. 
Zajímá vás, jak si se stejným zadáním poradili naši studenti? 

Pochopitelně, bude to zajímavá věc. Zvlášť proto, že se prý u vás do týmů dostali studenti z 
různých fakult. Tohle u nás dosud chybí. Ale uvidíme… 

Na Západočeské univerzitě v Plzni představí nejúspěšnější týmy své výsledky tvůrčích aktivit 
na jaře letošního roku. Všechny prezentace budou připraveny v angličtině a členové 
nejúspěšnějšího týmu obdrží zajímavé odměny. 

Že téma vozidel pro vozíčkáře není pouze akademickou záležitostí, se mohli přesvědčit i 
návštěvníci veletrhu Medical Fair Brno Central Europe / Rehaprotex 2011. Velký zájem zde 
přitahoval výrobek Závodů lehkých konstrukcí Loštice s.r.o. V jejich expozici bylo k vidění 
vozidlo s názvem Elbee, což je dvoumístná čtyřkolka s ručním řazením navržená speciálně 
pro osoby na vo 



- 9 - 
 

zíku. Vzhledem ke svým parametrům (400 kg, 15 kW) ji mohou řídit již osoby od sedmnácti 
let s řidičským průkazem B1. 

Nabídka dopravních prostředků speciálně navržených pro potřeby vozíčkářů se neustále 
rozšiřuje. S rostoucím počtem těchto vozidel se dá předpokládat, že se stanou i cenově 
dostupnějšími. 

Petr Šika 

 

 

Vaše okénko 

Sluncem zalité svahy 

Zimu nemá spousta lidí ráda. Ale u každého existuje výjimka. A to v podobě dovolené na 

horách. Jen si to představte. Všude spousta sněhu, 

sluníčko na modré obloze jiskří na svazích. Ideální 

sjezdovky, na kterých je radost se sklouznout. Večery 

s príma přáteli. Prostě ideální dovča. A přesně 

takovou jsme zažili my Trenďáci za velké podpory 

instruktorů a studentů FTK-APA. Už po čtvrté se 

mohla naše banda ve složení já, Marek, Věrka, Jirka a 

Filda vyřádit na monoski nebo biski ve Skiareálu Kareš 

v Koutech nad Desnou. Čtyři dny, které by se dali 

nazvat jako jedna velká 

párty. Celý den na svahu, 

kde jsme si mohli vyzkoušet adrenalin v té nejčistší podobě. 

V prostředí, kdy počasí a prostředí vytváří, až nádherně kýčovité 

obrazy se lyžuje úplně samo. Ono řítit se ze svahu, slyšet jak pod 

vámi křupe sníh a řežete obloučky jedna radost, to je prostě 

zážitek k nezaplacení.  V bufetu se potom zahřát nebo zchladit 

nějakou dobrotou. Večery v partě lidí, kteří vědí jak si odpočinout 

a dobře se bavit. Ať už na 

pokoji, v baru nebo 

sauně. Přiznám se, 

malinko se mi stýská po 

té báječné partě. A tak mi 

nezbývá než poděkovat 

Ondrovi, Lucce, Tomášovi, Nikol, Pavlovi, Lence, 

Honzovi, Martinovi, Marušce, Markétě, Monice, 

Standovi, Damirovi, Vladovi, bandě španělských 

studentů a dalším. Děkuju za všechny a už teď se 

těšíme na další jízdu s vámi. 

Michal Koutný  
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Uzávěrka příštího čísla 3/2012 : sobota 10.3. 2012   

A na závěr tradiční křížovka o ceny. Opět se vracíme ke třem cenám. Tajenku křížovky posílejte do 

konce uzávěrky zpravodaje (10.3.2012) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 

776 576 555 případně osobně v Trendu na Lužické u Míši Hladišové. Výherci se stávají. 1. cena 

Pepa Effenberger, 2. cena Jarka Rédrová a 3. cena Ludvík Antonů. Ceny si můžete vyzvednout u 

Míši Hladišové na Trendu.  

 

           

 

A na závěr pár vtipných citátů o nás. 

Na vozíku jste když! 

Spěcháte na autobus a předběhne vás vaše osmdesátiletá babička s tím, že můžete 

zpomalit, že řekne řidiči, aby počkal. 

Váš nový vozík stojí víc, než vaše první auto. 

Vám bezdomovci dávají své požehnání a podporu v bídě. 

Těšíte se na projížďku na novém vozíku víc než na první rande. 

Vaše tělesná teplota se rovná teplotě vzduchu. 

Žádáte příslušníka opačného pohlaví, aby vám nasadil kalhoty 

častěji, než aby je sundal. 

Znáte složení svých léků lépe než váš lékárník. 

Díváte se na porno kvůli zápletce.  

 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Hladišová Michaela, Macháčková Iveta, Brožová Martina, Šika Petr. 

Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 776 576 555 

Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová a Anička Koziolová. 

Datum vydání: 15.2.2012 -  Počet výtisků: 100 

Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984; 

email: koutny@trendvozickaru.cz 
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