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Pozvánka - Oslava 15. výročí Spolku Trend vozíčkářů - 11. září 2009
5.srpna uplynulo 15 let od založení Spolku Trend vozíčkářů v Olomouci. Oslava
tohoto významného jubilea proběhne na zahradě na Lužické v pátek, 11. září
2009. Program je uveden na přiložené pozvánce.
Všichni členové Spolku, uživatelé služeb, zaměstnanci a příznivci jsou srdečně
zváni. Přijďte slavit v hojném počtu. Budeme se bavit při muzice, je připraveno
bohaté občerstvení a především se na Vás moc těšíme.
U Trendy zpravodaje naleznete přiloženou pozvánku pro Vás a Vašeho
partnera.
Váš Evžen Hlaváček a všichni spolupracovníci Spolku

Pozvánka - HANDICAP RALLY 2009 – 5. září 2009
Dobrý den všem uživatelům služeb a členům.
Manželé Novotní Vás srdečně zvou k účasti na 2. ročníku veřejné rodinné akce Handicap Rally 2009, která se
uskuteční 5.9.2009 v areálu atletického stadionu TJ Lokomotiva. Opět se bude soutěžit o hodnotné ceny a je
připraven doprovodný program.
Principem akce je odstraňování bariér mezi lidmi. Každá olomoucká rodina, která se přijde zúčastnit, vytvoří
soutěžní rodinný tým společně s některým z handicapovaných přátel. V celé řadě připravených disciplin není
důležité zvítězit, jde o to prožít příjemný den, rozšířit si obzory, získat nové zkušenosti a nové přátele.
Připojte se a pomozte společně budovat Olomouc, která bude skutečně dobrým místem pro život.
Zájemci, kteří se chtějí účastnit soutěží s některou z rodin, prosím, přihlaste se do Trendu Janě Měrkové na tel.
585 754 924, 777 974 455 nebo na email: merkova@trendvozickaru.cz. U trend zpravodaje naleznete přiložený
letáček.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Šárka Schmucková
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Změna termínu hlášení požadavků na OA
Vážení uživatelé služby osobní asistence a vážení asistenti,
v pátek 11. září 2009 nás čeká oslava k 15. výročí založení Spolku Trend vozíčkářů,
na kterou se všichni těšíme. Tento den znamená pro všechny pracovníky i změnu pracovního
režimu, kdy budou probíhat poslední přípravy a poté se budou věnovat přítomným hostům.
Pátky jsou také určeny pro tzv. ROZVRHY, kdy si zadáváte požadavky a my
kontaktujeme asistenty. Vzhledem k tomu, že právě na pátek 11.9. je určena výše zmíněná
oslava, v Trendu se bude pohybovat větší množství lidí než je obvyklé a na přípravu rozpisu
asistencí se potřebujeme hodně soustředit, raději jsme rozvrhy přesunuly o den dříve, to znamená na čtvrtek
10.9.2009.
Z tohoto důvodu si, prosím, zadávejte požadavky na týden 14.-20. září 2009 do čtvrtku 10.9.2009 do 10.-ti
hodin.
Mnohokrát děkujeme za pochopení a spolupráci.
Sociální pracovnice osobní asistence Barbora Vítková a Jana Měrková

VOLNÁ MÍSTA NA POBYTU V BŘEZEJCI
Na týdenní pobyt v Březejci, který se koná v termínu od 29.8. do 4.9.
jsou stále volná místa. Proto prosím všechny zájemce, aby se
přihlásili nejpozději do 21.8. 2009 u Jany Měrkové, tel: 777 974 455,
585 754 924, email: merkova@trendvozickaru.cz.
Děkuji a těším se na Vás.
Jana Měrková
Březejc 2007

Prosba o spolupráci
Již několikátý rok se Spolek Trend vozíčkářů na podzim účastní Týdne
duševního zdraví a pořádá den otevřených dveří. Nejinak tomu bude i letos.
Již se stalo tradicí, že se v tento den pořádá „Čajovna na kolečkách“ vždy
s nějakým dalším programem. Letos bychom chtěli k tradiční čajovně
připojit i vernisáž fotografií s názvem „A proč ne?“.
Jednalo by se o fotografie, které bychom chtěli pořídit za vaší spolupráce.
Měly by znázorňovat, jakým způsobem rádi trávíte svůj volný čas, jaký je
Váš oblíbený koníček, činnost, prostě to co Vás baví, to co je Vám
příjemné.
Prostřednictvím takto pořízených obrázků bychom chtěli
prezentovat, co všechno může vyplňovat život člověka s postižením. Někdo se věnuje rybaření, pro jiného je jeho
„největším“ koníčkem starost o chalupu, dalšího baví hry na PC, nakupování nebo třeba vaření, jít na společný
výlet nebo na pivo. V nejlepším případě by vás aktivita zachycená na fotografii měla vystihovat, mělo by zachytit
něco, co je pro vás důležité a bez čeho si trávení volného času nedokážete představit. Každý je sám sebou a má
rád něco jiného, tak proč neukázat ostatním, čeho všeho jsme schopni ☺ (samozřejmě v dobrém slova smyslu).
Myslíme si, že by tak mohla vzniknout zajímavá kolekce fotografií.
Budu ráda, když zájemců z vašich řad bude co nejvíce.
Prosím všechny, kteří mají o focení zájem, aby mi dali vědět prostřednictvím emailu merkova@trendvozickaru.cz
či telefonicky 777 974 455, 585 754 924.
Děkuji a těším se na spolupráci. Jana Měrková
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Proběhla laserová střelba v Náměšti na Hané
V sobotu 11.7. jsme se vydali na výlet do
Náměště na Hané, kde na nás čekalo několik aktivit.
Pro zájemce byla připravená laserová střelba na
největší laserové střelnici v České republice, kde jsme
si mohli vyzkoušet střelbu na cíl ve formě plechovek a
malých pohyblivých terčů. Střelbu se vzduchovky na
terče, které se používají v biatlonu a střelbu na statický
cíl.
Všichni střelci dostali čas na vyzkoušení všech
stanovišť a poté se vrhli do turnaje. Jelikož byli všichni
velmi šikovní, byli odměněni hezkými cenami, ovšem
absolutním vítězem se stal vozíčkář Pepa.
Po sportovním vyžití jsme si dali vydatný oběd v
Zámecké restauraci a takhle posilněni jsme ještě absolvovali prohlídku
zámeckých prostor - reprezentačních sálů, knihovny a také jsme měli možnost
vidět arcibiskupský kočár.
Po prohlídce zámku, jsme se vydali na zpáteční cestu.
Děkuji všem výletníkům za hezký den a těším se někdy příště.
Jana Měrková

Pozvánka –
Otevřené mistrovství České republiky v atletice vozíčkářů a tělesně postižených
Olomouc 21.-23.8. 2009
Zveme všechny sportovní příznivce na jedinečnou sportovní událost, která se bude konat na atletickém stadionu
TJ Lokomotiva Olomouc ve dnech 21.-23.8.2009.
Jedná se o Otevřené mistrovství ČR v atletice vozíčkářů a tělesně postižených Czech Open 2009, kde kromě
našich borců vystoupí i další sportovci z různých koutů světa.
Přijďte podpořit své favority a velkolepým povzbuzováním je dovést k co nejlepším výsledkům.
K Trendy zpravodaji máte přiložený leták. Dále více info na www.atletika.olomouc.cz
Jana Měrková

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.

Změny v zákoně o sociálních službách
Prvním srpnem nabývá účinnosti novela zákona o sociálních službách, jež vnáší do současného systému několik
zásadních změn. Jde zejména o zvýšení měsíčního příspěvku pro lidi s největším postižením, o zmírnění
podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let a o změnu výplaty příspěvku na
péči pro dospělé.
„Jednou z našich priorit je zajistit kvalitní péči těm, kteří ji skutečně potřebují. Novela zvyšuje od 1. srpna 2009
měsíční příspěvek pro lidi s největším postižením, o něž je péče nejnáročnější, na 12 tisíc korun měsíčně. Týká se
to zhruba 25 000 osob, což představuje dopad na státní rozpočet ve výši cca 300 milionů korun,“ říká Petr
Šimerka, ministr práce a sociálních věcí.
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Dále dochází od 1. srpna ke zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti do 18 let tak, aby
na něj dosáhly především děti chronicky nemocné (např. diabetes, fenylketonurie, celiakie, nádorová onemocnění
apod.), a to tak, že se snižuje se počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči u dětí do 18 let.
Zhruba 4 000 dětí do 18 let nově vznikne nárok na příspěvek na péči ve stupni I, což obnáší 140 milionů Kč ročně
nového mandatorního dopadu a maximálně 1 000 dětí do 18 let může být posouzeno nově tak, že jim vznikne
nárok na výplatu příspěvku na péči nikoliv ve stupni I jako doposud, ale ve stupni II, což představuje asi 24 milionů
Kč ročně nového mandatorního dopadu.
Jak žádat o příspěvek
„Na ministerstvu jsme také analyzovali způsob využívání příspěvku na péči a výsledky jsou málo uspokojivé. Proto
musíme nezbytně přikročit k takovým regulacím, které mohou zajistit, aby příjemce využíval příspěvek účelné a
hospodárně,“ vysvětluje ministr Petr Šimerka. Žadatel o příspěvek bude povinen již při podání žádosti uvést jakým
způsobem a kým mu bude nebo již je péče poskytována. Pokud tuto informaci ani po výzvě ze strany správního
orgánu neuvede, nemůže mu vzniknout nárok na dávku. Podle současných poznatků tento údaj neuvádí cca 6 %
příjemců příspěvku (téměř 20 tisíc osob). V těchto případech pak není možné zajistit účelné využití dávky nebo
zkontrolovat správnost jejího použití.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou moci provádět kontroly využití příspěvku na péči efektivnějším
způsobem. Je to dáno jednak tím, že novela zavedla přesný výčet okolností, které musí být podrobeny kontrole a
současně budou mít pracovníci obecních úřadů k dispozici přesný výčet činností (z výsledku posouzení lékařskou
posudkovou službou), ve kterých příjemce dávky vyžaduje pomoc či podporu. Kontrola se tedy bude moci zaměřit
na to, zda jde příspěvek využíván za účelem zajištění péče a současně na to, zda je péče správně zaměřena.
Mění se způsob výplaty
Od 1. ledna 2010 se zcela mění vyplácení příspěvku na péči v I. stupni u dospělých osob.
Nově se totiž zavádí tzv. „kombinovaný“ způsob výplaty. Jedna polovina z dávky ve výši 2
000 Kč měsíčně bude vyplácena peněžně a druhá formou věcného plnění. Tím se rozumí
výplata za pomocí nepeněžních nosičů, které budou uplatnitelné pouze u registrovaných
poskytovatelů služeb sociální péče jako úhrada za péči. Forma nepeněžních nosičů bude
předmětem veřejné zakázky, kterou podle zákona musí MPSV vyhlásit nejpozději do
března roku 2010. Než bude vybrán dodavatel, bude nepeněžní formu výplaty zajišťovat
ministerstvem provozovaný informační systém. Paušální uplatnění věcné výplaty by však
v některých případech mohlo způsobit znevýhodnění některých příjemců dávky. Může se
totiž stát, že v místě, kde člověk žije, nebude vhodná služba nebo by mohlo dojít k omezení neformálních způsobů
péče především ze strany osob blízkých. Dojde-li k těmto situacím, může být příspěvek na péči na základě
rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností i nadále poskytován v plné hodnotě v penězích. Aby
obecní úřady obcí s rozšířenou působností zvládly výše uvedené rozšíření agend, navyšuje příspěvek na tento
výkon státní správy obcím s rozšířenou působností o 200 milionů Kč.
Efektivní kontrola
Dosavadní právní úprava ukládala krajským úřadům provádět současně inspekci kvality sociálních služeb a
kontrolu dodržování registračních podmínek, tj. základních zákonných podmínek, které opravňují organizaci
poskytovat sociální službu. Ke zvýšení pružnosti a efektivity kontrol poskytování služeb dojde k oddělení kontroly
registračních podmínek a inspekce kvality sociálních služeb. Krajské úřady tedy budou moci provádět účelově
cílené kontroly základních povinností poskytovatelů a inspekce kvality se zbaví břemene úkonů, které mají spíše
administrativní charakter. Měla by se proto více zaměřovat na aspekty dodržování práv a oprávněných zájmů
uživatelů sociálních služeb.
S cílem zintenzivnit inspekční činnost ministerstva, které ze zákona provádí inspekce kvality u poskytovatelů
zřizovaných kraji, provede ministerstvo do konce roku 2009 zásadní organizační změny tak, aby bylo zajištěno
plošné provádění inspekcí u sociálních služeb, které zřizují kraje. Jedná se především o pobytové služby sociální
péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Důraz na odbornost
Je všeobecně známo, že kvalita sociálních služeb je odvozena především od rozvoje profesních znalostí a
dovedností pracovníků v sociálních službách. Z toho důvodu je novelou zákona o sociálních službách lépe
upravena oblast podmínek odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.
Novelou je stanovena povinnost dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.
Lidé, kteří působí v těchto profesích, budou povinni absolvovat minimálně 24 hodin dalšího vzdělávání ročně. Tato
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povinnost je samozřejmě ve smyslu zákoníku práce vztažena také na jejich zaměstnavatele, tj. na povinnost
zajistit zaměstnancům podmínky pro toto vzdělávání.
Aby byl garantován dostatek možností dalšího vzdělávání, dochází taktéž ke zpřesnění procesu akreditací
vzdělávacích programů a institucí. Tento proces je v kompetenci MPSV. V současnosti MPSV akredituje ročně
řádově stovky vzdělávacích programů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Novelou zákona
dochází taktéž k rozšíření cílových skupin pro akreditaci vzdělávacích programů, a to o cílovou skupinu
managementu sociálních služeb a především pro cílovou skupinu neformálně pečujících, tj. lidí, kteří pečují o své
blízké doma. Pro úspěšný rozvoj vzdělávání v sociálních službách je nastaven také systém čerpání Evropského
sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V programovacím období 2007 až
2015 jsou pro tuto oblast určeny téměř 2 miliardy Kč.
V systému půl milionu lidí
Systém sociálních služeb využívá ročně cca 500 tisíc osob (např. 110 tisíc klientů
pečovatelské služby, 15 tisíc klientů osobní asistence, 70 tisíc lůžek v pobytových
zařízeních služeb sociální péče, 15 tisíc lůžek v azylových domech a noclehárnách
apod.). Sociální služby zaměstnávají 55 tisíc pracovníků (v přepočtených úvazcích).
Celkové náklady systému se pohybují ročně v rozmezí 33 až 35 miliard Kč. Z toho státní
rozpočet zajišťuje cca 24 miliard. Kč formou výplaty příspěvku na péči (18 mld. Kč) a
dotacemi na poskytování sociálních služeb (6 mld. Kč). Takto rozsáhlý systém vyžaduje,
aby byl trvale analyzován. K provádění analýz, které mohou identifikovat podstatné jevy
a trendy při poskytování sociálních služeb, je nezbytné zajistit objektivizovaný systém
sběru dat o sociálních službách.
Z tohoto důvodu zavádí novela zákona ucelený systém sběru dat o poskytovatelích
sociálních služeb. Půjde o otevřený informační systém, který poskytovatelé služeb budou
povinni v pravidelných ročních cyklech naplňovat. MPSV připraví internetovou aplikaci
pro vkládání dat, jež budou ve srozumitelné formě k dispozici všem aktérům v sociálních službách. Poskytovatelé
budou moci porovnávat podmínky poskytování služeb mezi sebou, veřejná správa bude analyzovat fungování sítě
sociálních služeb z hlediska jejich dostupnosti a efektivity a v neposlední řadě uživatelé služeb budou vybaveni
dostatkem informací, které jim usnadní například výběr služby.
Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí MPSV, 5.7.2009 13:54

Vaše okénko
Plaváčci v aquaparku
V těchto letních dnech kdy teploty začínají strmě stoupat vzhůru, je asi
nejlepším řešením se někde ochladit u vody. Jak na to ale vyzrát když
jste na vozíku? No v Olomouci už jsme na to asi přišli. Nedávno tu byl
totiž otevřen nový aqvapark. Sice stál spoustu peněz a bylo kolem toho
spousta diskuzí. Ale myslím, že se celkem povedl. No a tak jsme i my
plavci i neplavci z Trendu vyrazili. V ono páteční dopoledne bylo dusno
až běda a tak jsme se do vody všichni těšili. Sešlo se nás opravdu
hodně, kdybych to měl spočítat, tak by, jsme asi sami obsadily celý
jeden velký bazén. Vyzkoušeli jsme opravdu všechno. Každý jak se na
tu kterou atrakci cítil. Někdo s kruhem nebo vestou. Jiní odvážně
rovnou šipkou do vody. A tak tobogány, skluzavky, výřivky, parní lázně
a všelijaké další atrakce byli plné vozíčkářů, jejich asistentů a kamarádů. Vyřádili a vykoupali jsme se až, až. Že
Kačko? Abychom se neutopili, byli k dispozici plavčíci, kteří nám pomáhali, co to šlo. Po dvou hodinách vodních
radovánek bylo na řadě malé občerstvení a klábosení o tom kdy se sem opět podíváme. Protože zaplavat a
zablbnout si ve vodě prostě k létu patří. No a na závěr jedno malé poděkování. Pro naši dobrou duši paní Věru
Novotnou, která tuhle superakci zajistila. Ostatně Věrka i s dcerami tam s námi “řádili“ taky ☺. Tak zase příště
plaváčci.
Michal
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Sportovní střelba
Otevřené mistrovství České republiky tělesně postižených ze vzduchové
pistole na vzdálenost 10-ti metrů proběhlo v neděli 9.8.2009 na olomoucké
střelnici Lazce. Zúčastnilo se ho 11 střelců i s paraolympionikem Vláďou
Marčanem, který zvítězil výsledkem 538 bodů. Můj bodový výsledek je 383
bodů, musím se přiznat, že z 11-ti účastníků je to poslední místo. Po této
soutěži jsem sám sebe hlasitě moc kritizoval za špatný výsledek, ale když
vezmu v úvahu, že jsem soutěžil s profíky, kteří jsou vybaveni špičkově a
mají jiné tréninkové možnosti než já, tak je to paráda. Od trenéra Vládi
Marčana jsem dostal slovní pochvalu, která mne moc potěšila! Už se těším
na další střeleckou soutěž, která proběhne v sobotu 26. září a tam se
pokusím vylepšit a překonat 400 bodů!
Vozíčkář Pepa
Výlet na vojnu
Říká se, že vojna není kojná. Na vojně jsem k velké to mé škodě nebyl. A tak zřejmě Janu napadlo, že to mě i
dalším aspoň maličko vynahradí. Je sobota ráno a vojáčci se už pěkně řadí na buzerplace u parkoviště před
Billou. Velitel Měrková si spočítá družstvo a nástup do připraveného
vozidla! Směr Náměšť na Hané a tamní laserová střelnice. Nálada je
výborna a tak má velitelský štáb čas na bojovou poradu. Po
půlhodince jsme na místě a rovnáme řady. Náčelník střelnice už na
nás čeká a uděluje nám první pokyny. Rozděluje zbraně i neviditelné
střelivo. Terčů máme hned několik. Klasické plechovky, otočné
terčíky, velké terče ve vzdálenosti 25m a malý terč připojený
k počítači. Družstvu to jde perfektně. Plechovky padají jedna za
druhou, terče se nestačí otáčet a computer hlásí přesné střely. Za to
že nám to tak jde, je vyhlášena soutěž o nejlepšího snipera. Vyhrává
vojín Pepa, ale ostatní také získávají odměnu za skvělou palbu. Musím říct, že když si později prohlížím fotky
z této akce, víc jak polovina z nás by mohla směle nastoupit do řad Armády ČR.
Po tomto bojovém výcviku je čas si trochu vydechnout. Je vyhlášen rozchod na oběd. Všem vojáčkům řádně
vyhládlo a tak baští s velkou chutí. Naše půvabná velitelka má pro nás poslední zastávku. A to krátkou prohlídku
místního zámku. Je fakt, že hradů a zámků pro vozíčkáře moc není. Takže vše pozorně prohlížíme a fotíme. No a
je čas odjezdu. Výlet to byl pěkný a v autobuse se spíš odpočívá a přemýšlí, kam vyrazíme příště.
Takže vojáci Pozor a rozchod!
Vojín Michal
P.S. Ještě poslední poznámku. Pokud by byl zájem o zorganizování turnaje ve střelbě z laserové pistole? Není
problém. Střelnice, kterou jsme navštívili, je přenosná. A tak by část vybavení mohli přivést až k nám. Dostali jsme
vizitky, stačí se jen domluvit.
ANY, ENY A MIREK
Any byla krásná tříletá dlouhosrstá jezevčice. Eny byla její roční dcera, stejně
krásná a stejně milá. Mirek byl jejich pán a můj kamarád, který svoje dvě jezevčí
dámy bezmezně miloval a ony milovaly jeho.
„Ty, Mirku, nejsou ty tvoje psí dámy vegetariánky?“ Zeptala jsem se ho jednou.
Mirek na mě vytřeštil oči: „jsi normální? Jak jsi na něco tak pitomého vůbec
přišla?“
„Často běhají do zahrady a minule jsem viděla Any křoupat mrkev.“
Mirek se zasmál: „do zahrady běhají, no a? Kde mají běhat? A to určitě nebyla
mrkev, ale kostička.“
„Ty jim kupuješ i kostičky?“ Překvapilo mě to, protože jsem v jejich miskách nikdy neviděla nic jiného než granulky.
A nikdy jsem je ani neviděla jíst nic jiného. Mirek byl dobrý chovatel a kvůli krásné srsti kupoval svým dámám (jak
jim říkával) jedině drahé a kvalitní granule.
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„Přijď nejrychleji jak můžeš ke mně.“ Zavolal mi jednou na podzim Mirek. „Nebudeš věřit vlastním očím, až ti to
ukážu.“ Víc mi říct nechtěl. Věděl, že hnaná zvědavostí dorazím co možná nejdříve.
„Tak jsem tady. Co se děje?“ Zeptala jsem se ho hned mezi dveřmi.
„Pojď a uvidíš.“ Vzal mě Mirek za ruku a tahal mě do zahrady. „Co vidíš?“
„Půl záhonu mrkve.“ Nechápala jsem. „To má být to k neuvěření?“
Přikývl. Vzal rýč a rýpl do druhé poloviny záhonu, kde mrkev být měla. Namísto ní však vyryl pár kuřecích
kostiček.
„Tak já nevím,“ pokrčil rameny Mirek. „Buď je to zázrak –zasadil jsem mrkev a vyrostly mi kostičky, nebo jsou moje
dámy fakt vegetariánky a kuřecí kostičky chodily na zahradu měnit za mrkev.“
Věrka
Bowling
V bowlingovém turnaji k 15. výročí vzniku Spolku Trend vozíčkářů, které se konalo ve středu 5.8.2009 od 15.-ti do
17.-ti hodin v bývalé Jednotě vedle Moravského divadla se zúčastnilo 12 skupin po 5-ti soutěžících s různými
sponzory. Naše trendová mužstva skončila na 10. a 8. místě. Paní Novotná s dcerkami upravily zavěšením
různých trendových fotek restaurační místnost, kde jsme po soutěži poseděli při hojném občerstvení. Byli jsme
obdarováni různými cenami a diplomi. Velký dík patří Evě Kacanu za uspořádání krásného turnaje. Z každého
čišela usměvavá nálada a ani se nám nechtělo odjíždět domů.
Vozíčkář Pepa

NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA…

Paní Martina Langerová přeposlala do Trendu nabídku na štěně flatretrievra, který by byl vhodný jako
asistenční pes pro vozíčkáře, respektive pro člověka s handicapem (i dítě). Bylo by to za 1,5 roku, pejsek
prochází výcvikem a převýchovou, ale je nutné si jej zamluvit již nyní. Pokud byste měli zájem nebo znáte
někoho takového znáte, ozvěte se na email: promitac@volny.cz.

NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA…
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