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III.ročník

Slovo na úvod
Dobrý a hezký přeji všem dnešní den.
Dnes se Vám dostalo do rukou další nové číslo
Oběţníku. Změna na první pohled asi není viditelná,
ale něco se přece jen změnilo. Vydáváním Oběţníku
byl pověřen jediný pracovník, který má za úkol nejen
do něj přispívat, ale dát všechny články dohromady,
graficky upravit (dle svých moţností a schopností ),
postarat se o nakopírování dostatečného počtu výtisků
a dohlédnout na správné rozeslání, ve zkratce je za něj
odpovědný.
Někteří z Vás mě jiţ znají – jmenuji se Šárka
Schmucková a v Trendu vozíčkářů pracuji od začátku
letošního roku. Budu ráda pokud mi pošlete své

náměty, články, připomínky, nové nápady, ale
samozřejmě i kritiku – co Vám v Oběţníku chybí, co je
třeba zlepšit atd. Těším se na názory všeho druhu .
Kontakty na mě:
Šárka Schmucková, DiS.,
pracovník poradenství a vzdělávání,
Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7,
779 00 Olomouc
Tel: 585 754 919
Email: schmuckova@trendvozickaru.cz
Šárka Schmucková

Nejaktuálnější informace z MPSV:

JE NUTNÉ SI ŢÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA PÉČI ?
Ve středu, kdyţ jsme společně byli na HOSPIMedice, se uskutečnil v Pavilonu E seminář na téma co přináší nový
Zákon o sociálních sluţbách, kterého jsme se zúčastnili. Padalo tam i mnoho zajímavých odpovědí, se kterými
Vás budeme průběţně seznamovat. Tu nejaktuálnější uvádím jiţ nyní.

Zda je nutné si ţádat o příspěvek na péči, bylo panem Ţárským sděleno toto: jestliže nyní pobíráte
bezmocnost k důchodu, pak dostanete do konce roku z ČSSZ dopis, ve kterém se dozvíte, že v
prosinci dostanete naposledy vyplacenou bezmocnost k důchodu. V lednu dostanete druhý
dopis, tentokrát z obce s rozšířenou působností, který vás bude infomrovat o tom, že podle
zákona o sociálních službách máte nárok na určitý stupeň příspěvku na péči. V dopise budou
uvedeny vaše osobní údaje, které si zkontrolujete, uvedete, kdo vám bude poskytovat péči, a
jakým způsobem si přejete příspěvek na péči vyplácet. Tento dopis podepíšete a do 15 dnů
odešlete na obec s rozšířenou působností. Pokud nebudete žádat o vyšší stupeň závislosti, pak
nic jiného nebudete muset vyřizovat a příspěvek vám začne být vyplácen.
Veronika Kotonská

Setkání na PEŠKOVÉ
Listopadové pravidelné středeční setkání na Peškové 1 se tentokrát uskuteční 15. listopadu 2006 ( od 15ti
hodin ). Co bude na programu, Vám zatím ještě neprozradím, nechám si to jako malé překvapení.  Vlastně jako
jedno z mnoha překvapení, které jsem si pro Vás v listopadu připravila, ale nebojte, všechno se v včas a ve
správnou chvíli dozvíte!
Takţe 15. listopadu se na Vás budu těšit! 

Radka Zapletalová
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Poţadavky na osobní asistenci
Na uţivatele, kteří si zadávají poţadavky na osobní asistenci, máme hned dvě prosby. Poţadavky na
asistenci se vţdy zadávají předchozí týden do pátku do 9.00 ráno.
V listopadu však připadá státní svátek 17.11. na pátek, tzn., ţe rozvrhy na týden 20.-26.11. budeme
dělat jiţ ve čtvrtek 16.11. Prosíme tedy uţivatele, kteří budou na tento týden potřebovat zajistit asistenci od nás,
aby nám své poţadavky zadali co nejdříve, nejpozději však ve čtvrtek 16.11. do 15.00 hodin.
Druhá prosba souvisí s výcvikem osobních asistentů, který se koná od pátku 1. do neděle 3.12. Jelikoţ
výcvik začíná jiţ v pátek dopoledne, rozvrhy budeme dělat opět ve čtvrtek 30.11. Prosíme vás proto, abyste své
požadavky na asistenci na týden 4.-10.12. zadali opět co nejdříve, nejpozději ve čtvrtek 30.11. do 15.00 hodin.
Děkujeme!

Marcela Hornová

Asistence o Vánocích a na Silvestra
Aby těch proseb nebylo málo, přidávám ještě jednu, týkající se zajišťování osobní
asistence o Vánocích a na Silvestra. Jelikoţ poslední týden v prosinci řada asistentů odjíţdí na
Vánoce domů či někam na dovolenou, ptejte se, prosím, jiţ nyní svých asistentů, zda k vám
budou chodit i o svátcích. Abychom mohli zajistit hladký průběh asistence i přes svátky,
potřebujeme včas vědět Vaše potřeby na toto období.
Marcela Hornová

Trend vozíčkářů versus PONIV
Určitě jste zaregistrovali, ţe od října má PONIV
k dispozici druhé auto a tím se sníţí tlak na jeho
obsazenost. Snad nebude jiţ tak velký problém najít
volné okénko podle našich potřeb. Protoţe se však
vyskytly i nějaké dotazy, v jakém vzájemném vztahu je
Trend vozíčkářů a PONIV, pokusím se záleţitost
trochu objasnit.
PONIV je samostatná
sluţba poskytovaná Charitou
Olomouc, a proto nemáme jako
organizace
ţádné
vyloţené
právo vyjadřovat se k jejich
systému poskytování sluţby. Je pravda, ţe PONIV
vznikl před lety po několikaletém úsilí a vyjednávání
s postupně třemi řediteli olomoucké Charity. Trend
vozíčkářů poskytl v roce 2001 z výtěţku adventního
koncertu České televize 100.000 Kč na částečnou
úhradu montáţe zvedacího zařízení do auta.
Obvykle jednou za rok se schází vedoucí
PONIVu, ředitelka Charity Olomouc a zástupce Trendu
na schůzce ke zhodnocení sluţby, případně pro

výměnu informací o dalších plánech. Nicméně tyto
schůzky jsou dobrou vůlí Charity radit se se zástupci
organizace, jejíţ klienti jsou současně z velké části
také klienty PONIVu.
Z vlastní zkušenosti přepravovaného vím, ţe
byl problém najít volný termín dle mých potřeb a to i
několik týdnů dopředu. Teď, co
mají druhé auto, se situace
výrazně
zlepšila.
Z druhé
strany vím, jak obtíţné je
zajistit
fungování
sluţby
s velmi omezeným rozpočtem,
kdyţ např. onemocní řidič, ti si
za spousty přesčasů také musí vybírat dovolenou a
auto občas musí do servisu, na údrţbu atd. A protoţe
se přeprava zdravotně postiţených nevešla do nového
zákona o sociálních sluţbách, bude financování
provozu dvou aut, řidičů a dispečinku velmi náročné.
Pokud však kdokoli z Vás není se sluţbou
spokojen, můţe se s konkrétní stíţností obrátit přímo
na Charitu Olomouc. Kaţdá organizace je povinna na
stíţnost reagovat a dát vědět, jak byla vyřízena.
Milan Langer

Zákon o sociálních sluţbách
V tomto čísle bychom vám měli přinést třetí, poslední část našeho informačního seriálu o tom co
s sebou přináší Zákon o sociálních sluţbách. Jelikoţ však dlouho očekávaná prováděcí vyhláška má být
zveřejněna aţ v polovině listopadu, nejsou tedy doposud obecně známé informace legislativně ukotveny.
Proto jsme se rozhodli zpracovat tuto část aţ do dalšího čísla, kdy uţ by měli být nejasnosti vyřešeny a
přineseme vám všechny konkrétní aktuální informace týkající se konkrétně našich sluţeb.
Marcela Hornová
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Platba spoluúčasti
Od září je v naší organizaci zaměstnána nová
účetní, paní Věra Strnadová, která pracuje
na plný úvazek a má jiţ také pevně stanoveny
úřední hodiny, které se překrývají s úředními
hodinami sekce OA:

pondělí 8-15h
čtvrtek 8-15h
Pokud budete potřebovat vyřešit něco s paní
účetní, navštivte ji, prosím v těchto hodinách, po
domluvě samozřejmě je moţné i jindy.

Jelikoţ jiţ paní účetní má takto stanoveny
úřední hodiny, domluvili jsme se s ní, ţe platby
spoluúčasti, členských příspěvků atd., bude od
měsíce listopadu vybírat ona, choďte tedy proto
s těmito platbami přímo za ní.
Pokud byste s platbou přišli v úřední dny později,
tzn. pondělí či čtvrtek 15-17h, můţete zaplatit
v sekci OA. I nadále bude moţno platit
spoluúčast na pravidelných návštěvách vašim klíčovým
pracovníkům.
Marcela Hornová

Co dělá manager sociálních sluţeb a kdy se nenudí
Mým hlavním úkolem je
koordinovat realizaci jednotlivých
projektů tak, aby byly vţdy v čas a
správně naplňovány, být vedoucím
projektů. To znamená dohlíţet na
jednotlivé aktivity, které z projektu
vyplývají (např. osobní asistence,
PC kurzy, SWOT analýzy, a jiné).
Zjednodušeně se dá říct, ţe mým
úkolem je dohlíţet na to, abychom
na nic nezapomněli.
Jednotlivé akce si však uţ
řídí
konkrétní
zaměstnanci
projektu. Tzn. poskytování osobní
asistence a vše s tím spojené řídí
vedoucí sekce OA, Marcela
Hornová, za průběh PC a
jazykových
kurzů
zodpovídá

pracovník
vzdělávání,
Šárka
Schmucková, atd.
Další část mé práce tvoří
samotné psaní projektů, vyhledávání
moţností kam psát, dále vedení
práce
praktikantů
a
stáţistů
z různých škol, v případě zájmu
vedu i přednášky o naší organizaci,
prezentuji
ji
při
různých
příleţitostech, koordinuji práci na
standardech kvality jednotlivých
sluţeb, komunikuji s úřady a spoustu
jiného.
V případě, ţe budete mít
jakýkoliv dotaz, problém, otázku se
kterou Vám budu moci pomoct,
obraťte se na mě. Na 90% mě
najdete, zastihnete kaţdý pracovní
den v kanceláři v době od 7do 14

hodin. Minimálně vţdy 1* týdně v pondělí nebo čtvrtek - jsem
v kanceláři aspoň do 17 hodin.
Budu se snaţit, aby to bylo třeba
právě
pondělí,
kdy
budu
v kanceláři do 17 hodin. Není však
problém, pokud zavoláte předem,
domluvit se na jiném termínu
schůzky.
V závěru pouţiju hezkou
větu, kterou pouţil v minulém čísle
p. Langer: “Nejsem však mnohdy
pánem svého času a proto prosím
o
shovívavost,
pokud
mne
v kanceláři nezastihnete. Tehdy
budu
pravděpodobně
na
některém z jednání, jehoţ termín
určil někdo jiný“.
Veronika Kotonská

Nová cílová skupina
Jak jiţ bylo několikrát opakováno, 1.1.2007 má vstoupit nový Zákon o sociálních sluţbách, který s sebou
přinese řadu změn a otázek. Naše organizace se na všechny tyto změny snaţí důkladně připravit. Mimo jiné
například nevíme kolik z vás, našich uţivatelů, bude od ledna 2007 vyuţívat nadále sluţby osobní asistence přes
Trend vozíčkářů a kolik tedy budeme mít uţivatelů, změnili jsme i z tohoto důvodu definici cílové skupiny, která jiţ
není věkově omezena na osoby do dosaţení důchodového věku a osoby vyuţívající invalidní vozík na základě
lékařského předpisu a zní takto:
Cílovou skupinu sluţeb OA poskytovaných spolkem Trend vozíčkářů tvoří osoby splňující všechna
následující kritéria:
1. fyzický handicap nebo fyzický handicap v kombinaci s jiným zdravotním handicapem,
2. nejsou schopny v důsledku handicapu uspokojit své základní ţivotní potřeby bez pomoci druhé osoby a jsou
závislé ve smyslu Zákona 108/2006 Sb.,
3. hranice pro přijetí nového uţivatele a poskytování sluţeb OA je věk od šesti let.
Marcela Hornová

Inzerce:
Prosím, daruje mi někdo nebo levně prodá starý, ale funkční, mechanický vozík?
Kontakt na mě: pí. Zapletalová, Boženy Němcové 1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 425 494
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Zaměstnání pro zdravotně handicapované
Již několik měsíců probíhají v nové učebně Trendu vozíčkářů vzdělávací kurzy pro zdravotně postižené.
Jsou součástí projektu hrazeného z fondů Evropské unie. Vzdělávání však není jediným cílem projektu,
dalším a dalo by se říci i důležitějším cílem je zaměstnávání zdravotně handicapovaných osob.

Tento projekt je financován
Evropskou unií a
státním rozpočtem ČR.

Tímto kratičkým úvodem jsem se dostala
k jádru věci, kterou Vám chci sdělit. Chtěla
bych Vám nabídnout podporu při hledání
Vašeho zaměstnání. Nejde pouze o
doporučení určité nabídky, ale jedná se o
dlouhodobější
spolupráci,
která
bude
s kaţdým z Vás individuální. Pomoc při
hledání a získání zaměstnání je určena pro
všechny, kteří splňují 3 následující podmínky:
- je Vám 18 let a více,
- máte zdravotní postiţení – tělesné
nebo kombinované,
- přijdete
na
základě
svého
dobrovolného rozhodnutí a jste
připraveni aktivně se podílet na celém
procesu
vyhledávání
vhodného
pracovního místa, popřípadě na
získávání k tomu potřebných znalostí
a dovedností.
Spolupráce bude spočívat v podpoře při
vytváření představy o vhodném pracovním
uplatnění, vyhledávání pracovního místa a
získání a udrţení pracovního místa. Při čemţ
se bude vţdy vycházet s Vašich potřeb a Vaší
aktivity při rozhodování a postupném
naplňování Vašich osobních cílů. Podpora
Vám můţe být poskytnuta při vyřizování

formalit s nástupem do zaměstnání i poté,
co zaměstnání získáte.
K ukončení spolupráce dojde v době,
kdy jste se úspěšně zapracovali na
Vašem novém pracovním místě a začlenili
do kolektivu na pracovišti. Poté bychom
měli směřovat k vzájemné dohodě, ţe jiţ
naši podporu déle nepotřebujete.
Pokud by se však Vaše situace po
rozvázání naší spolupráce měla zhoršit a
Vy byste opět pocítili potřebu podpory
z naší strany, budete u nás srdečně vítáni.
V průběhu celé spolupráce se bude
vycházet z Vašich individuálních přání,
potřeb, moţností a schopností. Na tomto
základě
společně
vypracujeme
individuální plán, podle kterého budeme
postupovat směrem k naplňování Vašich
osobních cílů.
Pokud budete mít zájem o
poskytování podpory při hledání svého
pracovního uplatnění nebo chcete
získat další informace volejte na tel.
585 754 919 nebo pište email:
schmuckova@trendvozickaru.cz kontaktní osoba Šárka Schmucková.
Šárka Schmucková

9.11.2006 Informační setkání – práce pro zdravotně handicapované
Dne 9.11.2006 od 9:30 (max. do 11:45 hod.) se bude konat informační schůzka ohledně poskytování
podpory při hledání zaměstnání. Schůzka proběhne v učebně Spolku Trend vozíčkářů na Lužické 7,
v Olomouci. Zváni jsou všichni, kteří mají zájem najít si zaměstnání a potřebují, aby je při dosaţení tohoto cíle
někdo podpořil. Na této schůzce se můţete nahlásit, pokud budete chtít navázat spolupráci při hledání
zaměstnání. Nahlásit se však můţete i kdykoliv jindy telefonicky nebo přijít osobně.
Zároveň s informacemi od mne Vám bude personálním pracovníkem představena a konkrétně předvedena
ukázka práce s počítačem na pracovní pozici pozorovatel – analytik u společnosti Unex Servis s.r.o. (podrobněji
popsáno viz. Pracovní příleţitosti).

Pozorně si tedy přečtěte nabídky pracovních příležitostí uvedené níže a na další straně.
Šárka Schmucková

Pracovní příleţitosti
V této nové rubrice Vám budeme nabízet pracovní příleţitosti, o
kterých v současně době víme. Pokud Vám tyto informace nestačí a chcete
se ještě zeptat na další věci zavolejte na 585 754 919 (nebo pište na email:
schmuckova@trendvozickaru.cz) – Šárka Schmucková a pokud budete
chtít, můţeme si domluvit i osobní schůzku.
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Pozice: Pozorovatel - analytik
Firma: UNEX Servis s.r.o. (Brníčko 1032, 783 93 Uničov) nabízí pracovní místo na pozici pozorovatel – analytik.
Hlavním předmětem podnikání této společnosti je provozování personální agentury.
Práce je určena uchazečům, kteří pobírají plný invalidní důchod a jejich postiţení jim umoţňuje pracovat na PC.
Místo výkonu práce: v místě bydliště
Pracovní úvazek: HPP na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíce s moţností prodlouţení nebo změny na
dobu neurčitou.
Pracovní náplň: Jedná se o pozorování obrazového záznamu pracoviště, v obrázku běţí čas směny a
pozorovatel – analytik kaţdých 5 minut zaznamenává do přiloţené tabulky číslo, které odpovídá činnostem na
obrázku. K práci potřebujete mít doma počítač a DVD mechaniku, pokud budete mít váţný zájem, firma Vám obojí
potřebnou techniku zapůjčí. V poţadované práci budete proškoleni.
Požadované dovednosti: nejzákladnější dovednosti práce s PC – umět zapnout počítač, klikat s myší a
zapisovat do excelové tabulky čísla.
Platové podmínky: základní mzda je stanovena na 6.000,-Kč/měsíc při plném pracovním úvazku – 37,5 hodin
týdně. Jedná se o standardní pracovní poměr. Pokud budete mít zájem vydělat si více, je moţné na stejném
principu uzavřít dohodu o vedlejším pracovním poměru v rozsahu 90% fondu pracovní doby (týdenní úvazek 35
hodin) se sesterskou firmou PERSAG, s.r.o. Celkem byste tak mohli získat příjem ve výši cca 11.400,-Kč z obou
pracovních poměrů.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Procházková – personální poradce Unex Persag s.r.o. Uničov, tel: 777 610 617,
email: aknelproch@seznam.cz

Pozice: Pracovník – vyhledávání nových kontaktů
Firma: JP KONTAKT, K Olšině 237, 530 09 Pardubice; www.jp-kontakt.cz
Společnost se zabývá realizací nebytových interiérů (kancelářský, sedací nábytek, kovový nábytek, doplňky). Své
zboţí nabízí prostřednictvím tištěného katalogu. V tomto roce byl katalog vydán v nákladu 32.000 ks, příští rok jej
chce firma vydat v nákladu 40.000 ks.
Práce je určena uchazečům, kteří pobírají plný nebo částečný invalidní důchod a jejich postiţení jim umoţňuje
pracovat na PC.
Místo výkonu práce: v místě bydliště
Pracovní úvazek: HPP
Pracovní náplň: Pro výše uvedené účely potřebuje společnost získat nové kontakty na potencionální zákazníky.
Jedná se o práci, při které se vyhledávají identifikační údaje nových zákazníků (název, sídlo, kontakt, počet
zaměstnanců) zejména prostřednictvím internetu. Tyto údaje se zapisují do databáze, která se 1x týdně odesílá
zpět do společnosti a tam se následně zpracovává. Údaje se vyhledávají ze serveru zadaných firmou.
Komunikace s firmou probíhá skoro pořád prostřednictvím emailu.
Požadované dovednosti: uţivatelská zdatnost práce s internetem a emailem
Další požadavky: podmínkou je vlastní počítač a připojení na internet
Platové podmínky: 6.000,-Kč/měsíc, po dobrém zapracování – výhledově zvýšení platu.
Kontaktní osoba: Roman Pecháček, tel: 466 052 030, 736 472 663, email: pechacek@jp-kontakt.cz

Pozice: pracovník – vyhledávání (rešerše) informací
Firma: Hewer,s.r.o., Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1; www.hewer.cz
Společnost poskytuje sluţby v oborech grafiky, digitalizace a duplikace CD a DVD. Má bohaté zkušenosti
s webdesignem, webhostingem, tvorbou multimediálních prezentací, programováním databází, zajištěním
spotřebitelských soutěţí či kompletací zásilek.
Pracovní pozice jsou určeny pro tělesně postiţené občany ČR s plným invalidním důchodem.
Místo výkonu práce: v místě bydliště
Pracovní úvazek: řádná pracovní smlouva, plný nebo částečný úvazek
Pracovní náplň: Jedná se o časově nenáročnou a jednoduchou práci bez nutnosti vyššího vzdělání. Jde o
vyhledávání informací (článků) na dané téma na internetu nebo v tisku. Z internetu se články ukládají na disketu
nebo CD, z tisku se články vystřihují. Obojí se zasílá poštou na adresu společnosti. Není předem stanoveno, kolik
informací musíte nalézt a odeslat.
Požadované dovednosti: pokud máte počítač nebo se k němu dostanete – umět uţivatelsky vyhledávat
informace, které potřebujete;
Platové podmínky: jsou stanoveny pevnou částkou 3.980,-Kč/měsíc.
Kontaktní osoba: sl. Morávková, email: moravkova@hewer.cz
Šárka Schmucková
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Ozvěny HOSPIMediky
Koncem října, přesněji ve
středu 25. 10. 2006, jsme se
společně vyrazili podívat do Brna
na
Mezinárodní
veletrh
zdravotnické
techniky,
rehabilitace
a
zdraví
HOSPIMedica.
Ráno toho dne bylo pro
spousty z nás velmi kruté, začali
jsme se totiţ scházet uţ v sedm
hodin ráno, kdy normálně
většina z nás mívá ještě půlnoc,
ale zvládli jsme to, nikdo
nezaspal, takţe úderem sedmé
hodiny jsme se mohli začít
nakládat do autobusu a o půl
osmé jsme vyjíţděli z Olomouce
směrem do Brna. Po cestě nás
čekala ještě jedna malá zastávka
ve Vyškově, a pak aţ na menší
zácpu před Brnem nám nestálo
nic v cestě za hezkým dnem. A
ţe byl opravdu hezký. Počasí
nám neuvěřitelně přálo, na nebi
nebyl ani mráček, sluníčko hřálo
jako o ţivot, asi si říkalo, ţe se
nám musí ještě honem předvést
v plné kráse, takţe uţ po cestě
začínalo být v autobuse pěkné

teplo. A kdyţ jme dorazili kolem pul
desáté na Výstaviště do Brna, prchali
všichni honem z autobusu ven, jen
nevím, jestli za tím sluníčkem, nebo
byli tak nedočkaví a zvědaví na
veletrh. 
Domluvili jsme se tedy na místě
setkání a čase odjezdu a vyrazili
kaţdý svým směrem, tam, kam nás to
nejvíc táhlo a co nás nejvíc zajímalo.
A bylo tu toho opravdu hodně k vidění.
Neuvěřitelná spousta novinek ve světě
kompenzačních pomůcek, ukázky
kanisterapie, hypoterapie, spousta
nejnovější
zdravotnické
techniky,
zdravotních bot, ponoţek, ale i
bylinkových čajů, doplňků stravy,
vitamínů, bohatý doprovodný program
a vystoupení různých center a
samozřejmě nemohla scházet prodejní
výstava výrobků chráněných dílen
z celé republiky, coţ byla pohroma pro
peněţenky spousty z nás, ale uznejte
sami, copak se tam ty věci dali
nechat? 
Návštěva veletrhu by ale nebyla
úplná bez dopolední kávy v některé
z místních kaváren a bez poledního
obědu v restauraci, kde přeci tak

výborně vaří.  S plným břichem
se toho uţ pak moc dělat nechce,
ale přesto si někteří zvládli nejen
obhlédnout, ale i vyřídit nový
vozík, vyzkoušet si ty nej nej
novinky na trhu, vysypat poslední
zbylé peníze za dárečky, a někteří
byli
i
odměněni
krásnými
květinami, dodnes nevím, u
kterého stánku se dostávaly.
Brzké ranní vstávání udělalo
ale své, takţe uţ před třetí
hodinou odpolední jsme se všichni
začali scházet na místě srazu,
ukazovat si nákupy a nedočkavě
vyhlíţet autobus, protoţe uţ snad
kaţdý se viděl v pohodlí svého
domova. V rychlosti jsme se
naloţili do autobusu a vyrazili na
cestu domů, která nám uběhla i
přes opětnou pauzu ve Vyškově
velmi rychle, a tentokrát bez
sebemenších problémů.
Byl to opravdu moc krásný,
trošku únavný, ale vydařený den
se vším všudy! 
Radka Zapletalová

„Krabička na Vaše vzkazy, připomínky, stíţnosti, pochvaly…“
Tento měsíc nás bohuţel ţádné „překvapení“ v naší krabičce na vzkazy nečekalo. Pokud
nám něco budete chtít sdělit, neváhejte a vyuţijte k tomu tuto krabičku (je v našich prostorách na
Luţické 7 hned za dveřmi v chodbě) v příštím měsíci. Své vzkazy můţete házet buď anonymně
nebo s podpisem. Všechny náměty přivítáme a ty, které dojdou před uzávěrkou, uveřejníme na
tomto místě v dalším čísle Oběţníku.
Marcela Hornová
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