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Slovo úvodem
Dobrý den,
máte před sebou další číslo zpravodaje se spousto novinek. Trendy je „napěchován“ informacemi a spoustou
pozvánek. V příloze najdete přihlášku na pobyt v Dětřichově, takže zájemci neváhejte. Dále přikládáme pozvánku na NON
handicap do Prahy a bezbariérové spoje do Slavonína na akci „Boj sv. Jiří s drakem“, která je organizovaná Trendem. Za
zmínku stojí i divadelní představení Duše v pohybu, která proběhne 8. května a v neposlední řadě se dozvíte podrobnosti o
letošních mimoolomouckých pobytech.
Těšíme se na Vaši účast, takže neváhejte a vybírejte z bohaté nabídky tohoto měsíce.
Šárka Schmucková

„Boj sv. Jiří s drakem“
společenská a kulturní akce

Kdy: 3. května 2008 od 15 do 22 hodin
Kde: tradičně v tělocvičně TJ Sokol-Slavonín
Vstupné: 30,-Kč/osoba
Po loňském Masopustu a Mikuláši bude Trend pořádat další společensko-kulturní akci s
názvem: „Boj sv. Jiří s drakem“. Možná si říkáte, proč tak zvláštní název a proč zrovna
k příležitosti sv. Jiří? Svatého Jiří jsme vybrali záměrně – název akce je chápán jako alegorie
člověka, který bojuje se svým handicapem. A aby bylo všechno stylové, bude se i skoro celý
program točit okolo symboliky boje a životních zápasů.
Program:
15.00h zahájení
15.00 – 17.00h ukázka sportovního šermu na vozíku a miniturnaj návštěvníků akce
K poražení draka jsme pozvali šermíře – pana Josefa Fraňka, který nám nejprve ukáže, jak se
zachází s šermířským mečem na invalidním vozíku a posléze si budou moci zájemci z řad diváků
tuto disciplínu vyzkoušet na vlastní kůži. Ukázka bude zakončena šermířským miniturnajem diváků.
Pro zajištění bezpečnosti budou všem šermířům zapůjčeny kukly i ochranné vesty.
17.00 – 18.00h Hudební skupina Dětského domova
Po turnaji nám zahraje první část svého repertoáru Hudební skupina Dětského domova
z Olomouce-Lazcí. Skupina čítá cca 10 dětí, kteří nám živě předvedou své umění na bicí, kytary,
varhany atd. Máme se určitě na co těšit. Hudební skupina Vám zahraje i písně na přání.
18.00 – 18.30h divadelní představení „Pranostikiáda“
Z řad uživatelů a členů (určitě je většina z Vás velmi dobře pozná ☺) se do naplnění programu zapojila malá skupinka lidí, a
to vytvořením vlastního krátkého divadelního představení. Od začátku letošního roku tomu věnovali svůj volný čas, poctivě
pracovali a vymysleli si vlastní námět i celý obsah divadelní ukázky. A výsledek? Kdo má rád pranostiky nebo chce poznat
jejich vizuální zpracování – má jedinečnou šanci právě tento večer. V každém případě patří
účinkujícím srdečné: „Děkujeme Vám za pomoc při organizaci akce“.
18.30 – 19.00 Hudební skupina Dětského domova
19.00 – 20.00 Taneční soutěž a vyhlášení výsledků soutěže
K těmto večerním hodinám se nehodí už nic jiného než Taneční soutěž, ale ne tak ledajaká.
Soutěže se mohou účastnit pouze tyto páry – vozíčkář s „choďákem“. Slibujeme, že odborná
porota bude nepodplatitelná, objektivní, spravedlivá a nenápadná ☺. První cena bude…. nechte
se překvapit.
20.00 – 22.00h Hudební skupina Dětského domova
Večer nám bude dále zpříjemňovat Hudební skupina DD a v 22.00 hodin se rozloučíme.
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Občerstvení bude zajištěno sladkým a slaným pečivem a místní hospodou, která v odpoledních hodinách bude
prodávat uzené makrely a celý den a večer k pití vše, co si kdo bude přát.
Doprava: MHD – můžete vystoupit na zastávce Slavonín – Křižovatka (autobus č. 17) cca 50m od tělocvičny nebo na
zastávce Jižní (autobus č. 16) cca 600m od Tělocvičny. Jízdní řád těchto linek je přiložen k Trendy zpravodaji.
Pokud budete potřebovat asistenci (třeba i jen na doprovody) pokusíme se Vám sehnat dobrovolníka (zdarma)
případně domluvit asistenta, který Vás odveze. Nahlaste, prosím Vaše požadavky nejpozději v úterý dopoledne před akcí.
Srdečně zveme všechny uživatele služeb, členy Trendu, jejich příbuzné, přátelé, známé i neznámé, prostě
všechny, kteří mají chuť se dobře pobavit a popovídat se skvělými lidmi. Pokud znáte někoho, kdo by chtěl přijít a
nemůže dostat tuto informaci od nás, budeme rádi, když ho pozvete Vy sami.
Za zaměstnance Trendu vozíčkářů zve Jana Cmielová

Státní svátky – čtvrtky 1. a 8. května 2008
Letošní státem uznané svátky 1. a 8. května vychází na úřední dny sekce osobní asistence i
poradny Trendu vozíčkářů. Tato situace tedy znamená, že dané dny nikoho v kancelářích nenajdete.
Pokud si budete chtít zadat požadavek na osobní asistenci na následující týden nebo vyřídit
jiné záležitosti, učiňte tak ve středu, popř. nejpozději v pátek do 9 hodin ráno. Martinu Brožovou
zastihnete v poradně ve středu do 17.00h nebo až následující pondělí.
Telefon na krizovou asistenci bude samozřejmě fungovat i během státních svátků.
Děkujeme za spolupráci
Barbora Vítková za OA a Martina Brožová za Poradnu

Pobyty 2008 s Trendem vozíčkářů

Hotel Nodus – Dětřichov u Jeseníku

Trend vozíčkářů má v plánu uskutečnit v letošním roce 2 pobyty pro
lidi se zdravotním postižením. Jeden z nich většina uživatelů služby osobní
asistence a někteří členové velmi dobře znají – jedná se o pobyt v Březejci
v ÚSP. Druhý pobyt je oblečen do zcela nového kabátu – nová lokalita
(Jeseníky), nové ubytování (město Jeseník – Dětřichov v *** hotelu Nodus) i
nový program ☺.
Pobyt v Březejci se bude konat v polovině července - informace a
přihlášky budou rozeslány v jednom z dalších Trendy zpravodajů. O novém
pobytu v Dětřichově jsou informace uvedeny v dalším článku nazvaném
„Podej mi ruku a já to dokážu – Dětřichov 2008“.
Protože jsou letos naplánovány pobyty 2, chtěli bychom Vám
prostřednictvím tohoto článku sdělit kritéria, podle kterých se bude vybírat z
přihlášených zájemců na pobyty v případě, že bude větší počet zájemců než volných míst.
Pobyt v Dětřichově:
1) Přednost bude dána těm zájemcům, kteří se budou chtít aktivně účastnit sportovního programu.
2) Přednost bude dána těm zájemcům, kteří dříve odevzdají přihlášku (přičemž 1. možný termín odevzdání přihlášky
bude předem stanoven – před tímto termínem nebude moci být odevzdání přihlášky akceptováno z důvodu
spravedlivé šance pro všechny – tzn. šance i pro mimoolomoucké uživatele).
Pobyt v Březejci:
1) Přednost bude dána těm zájemcům, kteří nebyli na pobytu v Dětřichově.
2) Přednost bude dána těm zájemcům, kteří se budou chtít aktivně účastnit programu.
3) Přednost bude dána těm zájemcům, kteří dříve odevzdají přihlášku (přičemž 1. možný termín odevzdání přihlášky
bude předem stanoven – před tímto termínem nebude moci být odevzdání přihlášky akceptováno z důvodu
spravedlivé šance pro všechny – tzn. šance i pro mimoolomoucké uživatele).
Pokud nebude o pobyty dostatečně velký zájem ze stran uživatelů služeb nebo členů Trendu oslovíme i další osoby
se zdravotním postižením, kteří nejsou dosud v naší organizaci zainteresovány a v případě jejich zájmu jim poskytneme
možnost odjet na pobyty.
Na pobyty se mohou přihlásit všichni uživatele služby osobní asistence, členové Trendu s tělesným postižením (nebo
v kombinaci s jiným handicapem) a ostatní osoby s tělesným postižením nebo s kombinovaným tělesným handicapem.
Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy, takže neváhejte a kontaktuje nás: Janu Cmielovou 585 754 924 (777 974 455)
nebo Šárku Schmuckovou 585 754 918 (731 501 308).
Jana Cmielová, Šárka Schmucková
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Srdečné poděkování – vázání tkaniček
V minulém čísle Trendy zpravodaje jsme žádali o pomoc při vázání tkaniček. Protože jich
přišlo úctyhodných 15.000 ks, přišla nám výzva jako nejjednodušší řešení. Ale to překvapení,
které poté nastalo, lze jen těžko popsat. Výsledek je navíc naprosto úžasný, protože můžeme
říct, že k dnešnímu dni jsou už skoro všechny tkaničky navázány. Máme velkou radost, že jste se
sami přihlásili a pomohli nám s touto „sisyfovskou“ činností, která se každý rok před sbírkou
opakuje.
Srdečně děkujeme manželům Novákovým, kteří navázali 5.000ks tkaniček, stejně jako
pan Pepa Effenberger, o kterém jsme mluvili v minulém čísle. Dále patří velké poděkování panu
Čaneckému a paní Sekerkové, kteří se blýskli 3.500 kusy navázaných tkaniček a v neposlední řadě velmi rádi děkujeme
manželům Tomečkovým a Romčovi Tomečkovi, kteří si vzali na starost 1.500ks tkaniček.
Zatím tedy nebudeme pořádat v Trendu společné sezení k příležitosti vázání tkaniček, ale věříme, že by někteří z Vás
přišli a pomohli stejně jako loňi. Rádi bychom poděkovali také těm, kteří vázali tkaničky i v minulých letech.
Velmi si ceníme Vaší pomoci při organizaci sbírky, protože jinak bychom to jen těžko zvládali.
pracovníci Trendu vozíčkářů

Duše v pohybu
– pozvánka na představení v Moravském divadle
s účastí členů a uživatelů služeb Trendu vozíčkářů na jevišti
8. květen 2008 od 17h v Moravském divadle
Ve čtvrtek 8. května 2008 se v Moravském divadle
uskuteční komponovaný večer Duše v pohybu, na kterém
kromě dětí s tělesným, mentálním nebo kombinovaným
postižením představí svůj tanec také
skupinka čtyř našich uživatelů a členů. Pod
vedením primabaleríny Moravského divadla
Moniky Globa-Bernovské a jejího manžela
Valerije Globa nacvičovali po dobu 5-ti
měsíců
taneční
představení,
které
v uvedený
večer
předvedou
široké
veřejnosti.
Divadelní
představení
Duše
v pohybu se koná již druhým rokem a
manželé Globovi celou akci opět organizují
a připravují. Diváci budou mít mimořádnou
příležitost seznámit se s rozmanitými
technikami, které handicapovaným kromě
jiného slouží k rozvoji poznání sebe sama, podporují jejich
pohybové a komunikační dovednosti, sebevyjádření a
sebedůvěru. Na jevišti Moravského divadla se mimo členů a
uživatelů služeb Trendu vozíčkářů objeví např. dramatický
kroužek školy CREDO a
nebudou chybět ukázky
dramaterapie v představení občanského sdružení Spolu.
Diváci se tak mohou těšit na divadelní vystoupení vozíčkářů

nebo na ukázky paravoltiže, což je specifická gymnastika
handicapovaných cvičenců na nesedlaném koni.
Vrcholem
vystoupení
pak
budou
ukázky
psychobaletu. Tato metoda, která využívá jako
prostředek léčby balet a tanec, vznikla v
minulém století na Kubě a v současné době je
rozšířená hlavně ve Španělsku a v Jižní
Americe. V České republice se jí intenzivně
věnuje právě Monika Globa-Bernovská, které
vydatně pomáhá její manžel a kolega ze
souboru baletu Moravského divadla Olomouc
Valerij Globa.
Začátek představení je plánován na
17h, ale organizátoři si prozatím vyhrazují právo
na změnu času. Pokud by nějaká změna
nastala, budeme informovat všechny, kteří si
vstupenky objednají přes Trend.
Vstupenka stojí 50,-Kč. Minulý týden jsme
telefonicky oslovili některé z Vás a pro zájemce jsme už
rezervovali vstupenky, jejichž počet je omezený. Stále jsou
však nějaké v nabídce a pokud o ně máte zájem, zavolejte
Janě Cmielové do Trendu (585 754 924, 777 974 455) a
rezervujeme Vám u Moniky Globy další.
Jana Cmielová

Volňásky do Moravského divadla
Jednou za čas se nám ozve paní Novotná a pro uživatele (nebo členy) nabídne 4 volné lístky na představení
Moravského divadla. Protože to občas bývá na poslední chvíli a my poté tipujeme, kdo z uživatelů nebo členů by asi tak mohl
mít zájem, bylo by daleko lepší, kdybyste se nám ozvali předem a nezávazně řekli, že byste měli eventuálně zájem na nějaké
to představení někdy jít. My si Vás zapíšeme a až budou opět volné lístky k dispozici, zavoláme Vám a nabídneme konkrétní
představení.
Jediný problém je v tom, že lístky nejsou do bezbariérové lóže. Máme ale vyzkoušeno, že se tam dostane i 1 člověk
na električáku - vozík však nesmí být moc široký. Vedle něj se už druhý vozík nevejde, takže další musí zvládat přesednutí
na obyčejnou židli. Další variantou jsou 2 mechaničáky v lóži a 2 lidi jako doprovod. Ale i tak, volejte, volejte, volejte všichni,
vždycky se dá totiž najít nějaké řešení.
Kontaktní osobou je Jana Cmielová na tel. 585 754 924, 777 974 455 nebo emailu: cmielova@trendvozickaru.cz.
Jana Cmielová
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„Podej mi ruku a já to dokážu“ – Dětřichov 2008
(sportovní a aktivizační pobyt)
Máme tady jaro a je tedy nejvyšší čas plánovat a organizovat pobyty. Mimo avizovaného Březejce se letos bude
konat pobyt v Dětřichově-Jeseníku, a to:

Termín: 23.-28.6.2008
Cena za 1 účastníka: 2.650,-Kč
A
jaký
bude
sportovní program? Na
pobyt pojedou s Trendem 3
studenti katedry APA, takže
všichni účastníci pobytu budou rozděleni do 3 skupinek a
každé se bude věnovat 1 student. Osobní asistenti budou
pomáhat při aktivitách všem, kteří to budou potřebovat.
Skupinky se budou věnovat různým aktivitám tak, aby se
všichni prostřídali. Na konci pobytu bychom chtěli uspořádat
miniturnaje buďto jednotlivců nebo skupinek.
Připravené disciplíny jsou: lukostřelba, známá
boccia, golf, tanec na vozíku, basketbal, jízda na handbiku,
kroket, ping pong, floorball, šerm atd. Z uvedených disciplín
se bude vybírat podle individuálních možností účastníků.

Pobyt
v Dětřichově
bude
zorganizován ve sportovním duchu.
S přípravou i samotnou realizací
pomáhají
studenti
katedry
Aplikovaných
pohybových
aktivit
(APA) Univerzity Palackého, kteří se
věnují sportovním aktivitám se zaměřením na osoby
s tělesným postižením. Pomohou
Vám vyzkoušet si a zvládnout
sportovní aktivity, o kterých si dosud
můžete myslet, že nejsou zrovna
Váš „šálek kávy“. Není třeba mít
z něčeho obavy, studenti APA mají
zkušenosti a budou Vás vést tak,
aby jste si neublížili a naopak třeba
překonáte a překvapíte i sami sebe
☺.

Kromě sportovního vyžití se vydáme do centra
města Jeseníku, podle zájmu a možností dopravy do
Priessnitzových lázní nebo do Jeskyně na Špičáku.

Hotel Nodus
Ubytování
s plnou
penzí
je
zajištěno
v
***hotelu
Nodus
(http://www.nodus.hotel-cz.com) v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích.
Bezbariérové WC je součástí všech pokojů. Bezbariérová sprcha je pouze ve třech
pokojích. Ostatní účastníci se budou muset
2-lůž. pokoj
bohužel střídat na společných bezbariérových
sprchách umístěných na chodbě hotelu.
Přímo v hotelu, kde budeme ubytováni, je
možné si objednat masáž - cena se pohybuje
120 - 250 Kč. V případě zájmu si zadejte
požadavek na masáž do přihlášky na pobyt, aby
v hotelu mohli s poskytnutím této služby počítat
a objednali předem maséra. Dále je k dispozici sauna, do které se dostanete
na mechanickém vozíku – cena: 90,-/osoba – objednává se až na místě. Obě
služby nejsou zahrnuty do celkové ceny za pobyt a zájemce si je musí připlatit
navíc.

Kapacita míst je omezena kvůli ubytování a především dopravě. Maximum je 15 lidí se zdravotním postižením + 15
osobních asistentů. Počet lidí se ještě může snížit, protože bude záležet na tom, jak se všichni „poskládáme“ do autobusu.
V každém případě letos platí 2 podmínky, podle kterých se bude rozhodovat, kdo pojede:
• Přednost bude dána těm zájemcům, kteří se budou chtít aktivně účastnit sportovního programu.
• Přednost bude dána těm zájemcům, kteří dříve odevzdají přihlášku (přičemž 1. možný termín odevzdání
přihlášky je předem stanoven – viz. níže).
Tyto dva body ve zkratce znamenají, že ten kdo si bude chtít zasportovat a dříve odevzdá přihlášku, má největší
šanci na pobyt odjet. Termín, kdy nejdříve můžete přihlášku odevzdat, je pondělí 21.4.2008 v 10.00 hod. Před tímto termínem
nebude moci být odevzdání přihlášky akceptováno z důvodu spravedlivé šance pro všechny – tzn. šance i pro
mimoolomoucké uživatele a členy.
jídelna

Cena pobytu pro jednoho účastníka je 2.650,-Kč. Pobyt osobních asistentů
bude hrazen z projektu, tzn. že účastník nemusí nic na svého asistenta připlácet a hradí
ubytování a stravu pouze za svoji osobu. Každý účastník má nárok na osobního
asistenta v případě, že jej potřebuje.
Zveme všechny naše uživatele služeb i členy Trendu vozíčkářů, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením. Pobyt a program jsou koncipovány pro všechny –
tzn. i pro ty, kteří mají zdravotní omezení většího rozsahu. Důležité je chtít.
Další informace Vám poskytne Jana Cmielová – tel: 585 754 924, mobil: 777 974
455, e-mail: cmielova@trendvozickaru.cz.
Těšíme se na Vás a věříme, že premiérový dětřichovský pobyt bude stát za to ☺.
Jana Cmielová
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!!!! Důležité – Oprava telefonního čísla na řidiče PONIVu !!!!
V minulém čísle jsem zveřejnil telefonní číslo na řidiče PONIVu, na kterém si můžete objednat
přepravu. Omylem jsem uvedl jeho soukromé číslo. Omlouvám se Vám i panu Moravcovi.
Správné číslo na služební mobil řidiče PONIVu je:

736 764 924
Milan Langer

Sociálně-právní poradna informuje…..
Informace pro Vás vyhledala Martina Brožová ze Sociálně-právní poradny. Pokud se
budete chtít na cokoliv zeptat, můžete přijít v úřední hodiny poradny (pondělí 8-12h, středa 812h 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.

Pojišťovna bude platit handicapovaným implantaci neurostimulátorů
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začne hradit
pacientům zavedení neurostimulátoru, přístroje, jenž umožní
části ochrnutých lidí ovládat za pomoci tlačítek funkci
močového měchýře, vyměšování stolice i erekci. Poprvé
zákrok pojišťovna zaplatí Liboru Zemanovi, jenž ho
podstoupil před měsícem v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostišti
u Velkého Meziříčí. Operace přijde na zhruba půl milionu
korun, řekl dnes novinářům předseda představenstva tohoto
privátního zařízení Jaroslav Tvarůžek.
Dosud devět lidí si na operaci muselo sehnat peníze.
Z iniciativy předsedy Národní rady osob se zdravotním
postižením Václava Krásy a senátora Josefa Novotného
vznikl proto koncept ústavní stížnosti. "Jestliže je léčba,
která výrazným způsobem zlepšuje život občana, tak i z
hlediska ústavního by měla být nepochybně hrazena z
veřejného zdravotního pojištění," řekl Krása ČTK. Iniciátoři
stížnost nemuseli využít, protože se jim pod společným
tlakem podařilo pojišťovnu k platbám přesvědčit.
První Brindleyho neurostimulátor voperovali lékaři v
Česku čtyřiačtyřicetiletému Vladimíru Pištěckému z Brna
před sedmi roky. Operace byla hrazena z grantu
ministerstva zdravotnictví. Další pacienti si peníze sháněli od
sponzorů. Zeman se na invalidní vozík dostal po dopravní
nehodě, při níž utrpěl zlomeninu páteře a přerušení míchy.
Nehoda na motorce se stala před 14 roky, Zemanovi tehdy
bylo 20 let. Po havárii mu byla diagnostikována kompletní
spastická paraplegie, tedy křečovité ochrnutí dolní poloviny
těla. V mnoha obdobných případech nemůže správně

fungovat močový měchýř, postupně se začne zhoršovat stav
ledvin a paraplegiky tento stav přímo ohrožuje na životě.
"Močové infekce jsem měl pořád, dobral jsem
antibiotika, týden jsem měl klid a zase se to ozývalo znovu.
Močový měchýř se nevyprazdňoval, kvůli bolestem jsem se
na nic nemohl soustředit. Znepříjemňovalo mi to život tak, že
jsem skoro vůbec nechodil mezi
lidi, bylo to hodně nepříjemné,"
vzpomíná Zeman. Po měsíci od
zavedení neurostimulátoru se
cítí velice dobře. V Mostišti podle
ředitele Tvarůžka existuje nyní
jediný sehraný operační tým na
tyto zákroky v Česku pod
vedením Jana Doležela. Ročně
by se jich mělo v tuzemsku
provést zhruba deset. Další
implantaci
neurostimulátoru
chystají
v
Mostišti
po
Velikonocích. Zhruba na 300.000
korun přijde mechanika, asi 200.000 Kč stojí hospitalizace.
Přístroj vydrží na celý život.
Nemocnice
svaté
Zdislavy
je
privátním
zdravotnickým zařízením. Ročně v ní lékaři provedou na
2000 operací, z toho 900 ortopedických. Od loňského května
zde funguje robotické operační centrum, kde lékaři za rok
uskuteční na 200 zákroků.
ČTK, 10. 03. 2008

Dráhy zprovoznily první toalety pro vozíčkáře s eurozámkem
Na vlakovém nádraží ve Strančicích u Prahy mohou
zdravotně postižení ode dneška využívat sociální zařízení
odemykatelné takzvaným euroklíčem. Speciální zámky by
měly České dráhy montovat i na dalších zastávkách,
Strančice jsou první vlaštovkou. Univerzálním klíčem si
mohou zdravotně postižení otevírat
bezbariérové toalety či výtahové plošiny
ve 30 zemích. V Česku se tento projekt
teprve rozbíhá, zatím byly instalovány
desítky zámků například na některých
úřadech či v památkových objektech.
Speciálními zámky by měly být
osazeny zejména toalety v knihovnách,
divadlech,
nemocnicích
či
na
benzinových pumpách. Cílem je, aby

handicapovaní mohli volně využívat tato zařízení, která by
byla zároveň účelně chráněna před vandaly. Toalety s
eurozámkem může odemknout pouze vlastník univerzálního
klíče. "Má jistotu, že to zařízení bude volné, že nebude
zdevastované, že z něho nebude skladiště nebo bude
znečištěné," řekl ČTK při dnešním představení projektu ve
Strančicích předseda Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR Václav Krása. Eurozámky by podle něj měly
být instalovány zejména na místech, kde není obsluhující
personál. "Protože samozřejmě tam hrozí nejvíce atak
různých vandalů a zneužívání těch zařízení," podotkl.
V Evropě je nyní registrováno zhruba 100.000
eurozámků, v České republice jsou to podle Krásy zatím jen
desítky. Národní rada, jež projekt euroklíčů koordinuje, jedná
o jejich zavedení s mnoha institucemi, obchodními řetězci či
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například hotely. Zavádění eurozámků se chopil také
Středočeský kraj, kde byla dosud podle Krásy instalována
asi padesátka těchto zařízení. "Důležité je, aby tento drobný
klíč v budoucnu snížil nejistotu všech handicapovaných, kteří
se chtějí co nejvolněji pohybovat po našich městech a
obcích," zdůraznil hejtman Petr Bendl. Ve středních
Čechách by měly vzniknout bezbariérové toalety opatřené
speciálními zámky i na dalších zastávkách. "Ve

Středočeském kraji teď instalujeme osm eurozámků. Půjde
například o Kladno, Benešov, Vlašim, Zruč nad Sázavou
nebo Poděbrady," shrnul generální ředitel Českých drah Petr
Žaluda.
Zařízení stojí kolem 6000 korun, distribucí euroklíčů
je pověřen Svaz tělesně postižených, který je členskou
organizací Národní rady osob se zdravotním postižením.
ČTK, 12. 03. 2008

Co dělá a kdy se nenudí…paní účetní
Milí, uživatelé, členové a spolupracovníci – jmenuji se Lenka Ročkárová a bydlím
v blízkosti města Lipník nad Bečvou, ve vesnici Veselíčko – Tupec.
Pracuji zde u Vás v Trendu velmi krátkou dobu jako účetní, ale i tak Vám mohu
přiblížit svou práci. Jistě trochu tušíte jakou asi pracovní náplň účetní má – jde zejména o
zapisování, vystavování a tvoření různých dokladů – faktur, dokladů z pokladny, dále
eviduje majetek spolku, zachycuje různé peněžní toky a vyúčtovává všechny projekty.
Vedle činnosti účetní jsem u spolku zaměstnaná i jako personalistka, kdy zpracovávám
mzdy a vedu mzdovou agendu – smlouvy, osobní spisy zaměstnanců se všemi
náležitostmi, které k této agendě patří. A tak mnohdy sepisuji, potvrzuji různé žádosti,
potvrzení, soupisy pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad a
i pracovní úřad.
Přiznám se, že většinu věcí z mé náplně u spolku jsem dělala nebo znala, ale jsou tu i věci pracovní, se kterými jsem
se setkala prvně a tak se nenudím ani ve volném čase. Kromě starostí o domácnost, své 2 téměř plnoleté dcery, zahrádku,
dům a mazlíčky psa a kočku a občasný sport, by jste mě mohli často vidět sedět nad různými knihami z oblasti pracovního
práva, předpisů sociálního, zdravotního pojištění, daňových zákonů a účetnictví. Ono v této oblasti naše vláda stále něco
mění a upravuje třeba formou finanční reformy, která se dotkla výše uvedených oblastí a tak je třeba se vzdělávat a stále se
zdokonalovat.
Práce mě baví a často si v ní připadám jako Sherlock Holmes – stále něco zjišťujete a objevujete ☺.
Budu velmi potěšená, když lidé ve spolku se mnou budou spokojeni a já jim budu moci být nápomocná.
Lenka Ročkárová

Literární soutěž Internet a můj handicap – 1. místo
Již počtvrté vyhlásila občanská sdružení BMI, Křižovatka.cz a AISO literární soutěž Internet a můj handicap, do které
došlo tentokrát rekordních 42 příspěvků. Myslíme si, že by byla škoda, pokud by jste si alespoň některé z nich nemohli
přečíst. Proto jsme se rozhodli do Trendy zpravodaje zařadit některé z nich. Jsou to příběhy, které osloví a nenechají člověka
chladným.
Dnes Vám přinášíme příběh, za který autor obdržel 1. místo. Všechny ostatní příběhy si můžete přečíst na
http://www.helpnet.cz/inspo/internet-a-muj-handicap-2008.

Pavel Hejhal: Internet otevírá nové možnosti
Chtěl bych vám vyprávět, co všechno mě v životě dosud potkalo. Jmenuji se Pavel Hejhal a je mi 24 let. V současné
době jsem pentaplegik. Od tetraplegiků, kteří mají ochrnuté ruce i nohy, se liším tím, že já mám ještě ochrnutou bránici a
musím být napojen na plicní ventilátor. Ale vezměme to pěkně od začátku.
Již jako malý kluk jsem tíhnul ke dřevu. Tato náklonnost ke dřevu mi vydržela i po celou základní školu, a proto při
rozhodování, kam jít po základní škole, byla nábytkářská průmyslovka jasná volba. Studium mi šlo, a tak ve čtvrťáku jsem měl
plány, že po maturitě bych chtěl studovat vysokou školu se zaměřením na dřevo.
Zdá se to jako idylický příběh. Možná, že i byl, ale jen do doby, než se mi v prosinci 2002
stala dopravní nehoda, při níž jsem si poranil krční páteř a bohužel také míchu. V důsledku toho
jsem se stal výše uvedeným pentaplegikem. Zprvu jsem si vážnost mého úrazu neuvědomoval.
Když jsem si ale uvědomil, že můj stav už nejspíše zůstane takový jaký je, tedy ochrnutý a na
ventilátoru, myslel jsem si, že moje budoucnost je dožít někde v nemocnici.
Když mi při návštěvě v nemocnici pan ředitel říkal, že nebude problém školu dokončit,
jen jak mi to zdravotní stav dovolí, myslel jsem si, že to není možné v takovémto stavu. Nechal
jsem to být a touto myšlenkou se více nezabýval. Události šly ale dál a přicházely nové věci.
Nejdříve přišla pobídka, ať zkusím malovat ústy. Přišlo mi to jako nereálné, ale po určité době
jsem se to naučil. Pak přišla další věc, a to zkusit ústy ovládat počítač. To mi zprvu přišlo také
jako nemožné, ale chtělo to jen trochu času, a i to se poddalo.
Připojení mého počítače k internetu bylo již jen dalším krůčkem na cestě zpět do
aktivního života. Z nemocničního lůžka jsem začal objevovat kouzla, která internet skýtá. Začal
jsem používat komunikační prostředky jako je e-mail, ICQ, Skype. Náhle jsem opět mohl po
dlouhé době komunikovat s okolním světem, který byl dál než jen v mém pokoji.
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Potom přišel moment, kdy jsem byl propuštěn po téměř tříleté hospitalizaci do domácí péče. V domácích podmínkách,
kde jsem nebyl nucen řídit se určitým řádem jako v nemocnici, jsem s internetem pracoval a sbližoval se stále více. Postupem
času jsem se dopracoval k takovému stavu, kdy se internet pro mne stal neodmyslitelným pomocníkem. Díky němu jsem si
vyřizoval poštu, četl zprávy, vyhledával zajímavé informace, ovládal bankovní účet a nakupoval.
Myslel jsem, že to je maximum, čeho jsem mohl dosáhnout. Ale to by nebyl život, aby nám nepřipravoval stále nová
překvapení. Po roce domácí péče, kdy už se všechno zaběhlo, přišla nabídka od pana ředitele dodělat si školu. Nejdříve jsem
také myslel, že je to věc, která je nad moje možnosti. Pak jsem si ale řekl, že za zkoušku nic nedám a nabídku jsem přijal.
Dohodli jsme se s panem ředitelem a vyučujícími na individuálním učebním plánu a studium mohlo začít. Naším hlavním
komunikačním prostředkem byl právě internet. Přes něj jsem dostával studijní podklady a testy. Takto jsem si dodělal čtvrtý
ročník průmyslovky a mohl být připuštěn k maturitě. V červnu jsem udělal první půlku ústní maturity, v září druhou, a tím
zakončil střední školu.
Před maturitou jsem maturitu samotnou bral jako vysněný cíl. Dnes ji ale beru tak, že je to spíš takový odrazový
můstek k dalším věcem. Vážně uvažuji o tom, že bych přes internet studoval dál, a to VOŠ se zaměřením na dřevostavby.
Díky internetu se mi může, i přes můj handicap, splnit můj sen pracovat se dřevem. Mohl bych pracovat třeba jako projektant.
www.helpnet.cz

Nový internetový portál pro nemocné a zdravotně znevýhodněné
Přejeme dobrý den,
rádi bychom vás pozvali k návštěvě nového portálu určeného pro nemocné a
zdravotně znevýhodněné -

www.eSeznam.cz
Tento
portál
je
vytvářen
zdravotně
znevýhodněnými lidmi, jako komplexní rozcestník
organizací, firem, sdružení, atd., zabývajících se
řešením problematiky zdravotně znevýhodněných.
Rozcestník je řazen do přehledných kategorií, které
budou maximálně usnadňovat orientaci.
Součástí portálů je jednoduchá diskuse pro
začátečníky i pokročilé (diskusní fórum), kde můžete
snadno získat radu, sami poradit, či si přijít jen tak popovídat s přáteli.
Budeme rádi, pomůžete-li rozvoji tohoto portálu odkazy na Vaše oblíbené stránky, nápady na vylepšení, příspěvky v
diskusi, či jen prostou návštěvou.
Další informace naleznete na webu našeho portálu: www.eSeznam.cz.
Děkujeme že jste si přečetli tento článek a těšíme se na Vaši návštěvu.
Váš eSeznam.cz Team

MyDictate: nový program pro diktování do počítače
Program MyDictate, který výzkumníci z Technické univerzity Liberec
představili 8. března 2008 na konferenci INSPO v Kongresovém centru Praha, byl
vyvíjen zejména pro handicapované osoby, které nemohou používat k ovládání
počítače ruce. Výhody diktovacího programu však jistě ocení i další, kteří musí často
zadávat text do počítače, a přitom nejsou příliš zruční v rychlém psaní na
klávesnici. Ihned po konferenci program začala distribuovat liberecká firma Fugasoft.
Program MyDictate lze používat samostatně anebo v součinnosti s
programem MyVoice, který umožňuje universální hlasové ovládání PC. Pro nové i
stávající uživatele programu MyVoice, kteří budou chtít využívat i schopností
programu MyDictate, bude dodávána upravená verze MyVoice umožňující
součinnost obou programů.
Na webu Fugasoftu je k volnému stažení několik videoukázek
dokumentujících
možnosti
(http://www.fugasoft.cz/index.php?cont=mydictate)
programu MyDictate.
O svých zkušenostech s používáním programu napsala ve svém blogu
(http://horochovska.blog.idnes.cz/c/23925/Novy-program-My-Dictate-mi-zrychlil-a-zjednodusil-psani.html) jedna z jeho prvních
uživatelek Dita Horochovská. Mezi prvními jej začal používat také Jiří Zeman (pracovník Nejvyššího správního soudu a
student práv).
Podrobněji popsali program jeho autoři z Technické univerzity Liberec v textu, který byl zveřejněn ve sborníku
konference INSPO 2008 (http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2008/textove-prezentace/12889-3).
www.helpnet.cz, 25.3.2008
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Vaše okénko
Já a Moramanie.
Opět jsem se rozhodl Vám napsat článek ze sportovního prostředí. Minule jsem psal o fotbalu,
ale teď změníme hrací plochu - bude to plocha ledová, protože i já jsem podlehl tzv. Moramanii, která
se rozšířila po Olomouci. Bylo to prostě nadšení z toho, jak váleli naši hokejisté z HC Olomouc v playoff 1.ligy.
Na zimáku jsem donedávna byl jen dvakrát. A to když přijel Jágrteam a reprezentace. Už tehdy
se mi tam líbilo a tak jako hokejový (nejen fotbalový) fanda jsem chtěl jezdit pravidelně. Ale ouha! Jsem
trochu menší postavy a tak jsem neviděl přes mantinely. Jiná místa pro vozíčkáře na stadionu nejsou.
Naštěstí se při obou zmíněných utkáních našli ochotní lidé, kteří mě vysadili na dva podstavce (ani
nevím k čemu slouží) a výhled byl jedna báseň. Pokud ale máte aspoň přes metr šedesát v pohodě
přes mantinely uvidíte (já mám kolem metru ).
No, a tak jsem se po dlouhé době opět vydal na stadion. Nejdříve jsem zkoušel spolu s fandy Mory najít na stadionu
nějaké lepší místo. Ale u vedení klubu jsme nepochodili. A tak jsem přímo
na místě hledal sám. Objel jsem celou ledovou plochu až k lavici
trestoměřičů. A tam jsem našel dva mě již známé podstavce. Slušně jsem
tedy poprosil pořadatele jestli je můžu použít. A prej, žádný problém ☺.
Dva z nich drapli vozík i se mnou, a už jsem měl výhled. Od té doby mám
místo na trestné lavici, přímo pod kotlem našich superfanoušků. Tímto
zdravím Kubu, Ondru a spol. a ještě jednou diky za občasný doprovod.
Na svém "v.i.p." místě jsem si tak užíval dobrý hokej a skvělou
atmosféru vytvářenou fans (fanoušky) MORY, se kterými si píšu na stránce
www.fan-zone.cz .
No a jak se vlastně našim dařilo? Skvěle! Skončili jsme
v semifinále, ale do samotného finále nám chyběl jen opravdu malý
kousek. No škoda, snad příště. Na druhou stranu možná štěstí pro náš
zimní stadion, který by při finále – ve srovnání s atmosférou, která letos
Já na hokeji
panovala v semifinálovém utkání – byl asi v ohrožení. Chci tím říct, že by
asi ta naše stařičká hala za bouřlivého jásotu fandů spadla.
I tak ale našim hráčům patří velký DÍK za letošní sezónu. Hoši Děkujem! No a tak si pro příští sezónu zapamatujte
jména jako Brančík (kapitán), Ministr (náš střelec) nebo Zigardy (brankář). To kdyby jste si našli cestu na dobrý hokej.
A jak by se Vám na zimáku líbilo? No, takový komfort jako na fotbalovém stadionu nečekejte. Ale občerstvení tam je,
bezbariérový přístup po celém obvodu taky a ochotní pořadatelé jakbysmet. A o to budete mít lepší zážitek. Navíc se něco
šušká o stavbě nové haly. Takže až potkáte pana primátora, přimluvte se u něj za novou víceúčelovou halu.
Takže co na závěr? Opět mrkněte na internet: www.hc-olomouc.cz nebo na videa z hokeje na: olomoucky.denik.cz. A
v další hokejové sezóně ve stejně hojném počtu jako letos. Nashledanou na zimáku.
Sportu zdar přeje Michal

Zamčená ve výtahu (březen 2008)
Potřebovala jsem jít zde v Olomouci do města na poštu. Nachází se zde banka-poštovní spořitelna a také SIPO. Tyto
úřady jsou v patře, což by nevadilo, jelikož je zde výtah. Ale jsou zde křídlové dveře, které je potřeba otevřít, abych mohla el.
vozíkem projet. Požádala jsem tedy manžela, abychom šli na poštu spolu. V přízemí jsme zašli na přepážku pro slečnu, aby
nám odemkla výtah. Také jsem slečnu požádala, aby výtah nezamykala, že po vyřízení svých žádostí pojedu zase el.
vozíkem nazpět dolů a upozorním ji , že výtah může zamknout.
Vyjela jsem výtahem, manžel vyšel po schodech. Kabinka je akorát tak velká jako el. vozík. Žádná osoba se sem již
nevejde. V patře jsme tedy vyřídili potřebné záležitosti a jdeme k odchodu. Já viděla věc již značně jednoduše, a proto jsem
řekla manželovi, že na mne nemusí již dole čekat a může jít vyřizovat další věci.
Sjela jsem tedy výtahem a jojky, jojky, jaké to překvapení mne čekalo. Dveře výtahu nešly otevřít. Prostě je někdo
musel zamknout. A co nyní já? Manžel jsem již nepřijde a já jsem zamčená v kabině výtahu. Tak zkouším bouchat na dveře
výtahu, vždyť jsem v přízemí. Chodí zde lidé k přepážkám, tak mě uslyší. Ale nikdo nechodí, nikdo neslyší. Zkouším zvonek
v kabině – ten zvoní. Ale kde bude slyšet? Za dveřmi? Vždyť nikdo nechodí. Lidé si zvonění stejně nevšímají. Je stále tolik
hluku kolem nás, tak co takové zvonění.
Jednou jsem četla, že nejvíce se reaguje na volání – hoří. Ani ne na volání – pomoc, tak jako na volání – hoří. No,
zřejmě si to potom vypiji, ale , co dělat. Čas již značně pokročil a já stále zavřená v kabině. Tak začínám volat – hóóřííí,
hóóřííí. A ejhle, ono to slovo funguje.
Věci se najednou daly do pohybu. Jistě, že vysvobození po takovémhle slovu nebylo příjemné, ale co naplat.
Vysvětlila jsem, že bouchání, zvonění, volání o pomoc nezabíralo, tak jsem zkusila hoří. Paní vedoucí pošty šla zjišťovat, kdo
výtah uzamkl. Ale to se mě již netýkalo. Moje slečna, která mi výtah na začátku odemkla, tak ta to nebyla.
No výtah si musí vyřešit sami, ale stejně by měl být podle mě odemčen.
Dagmara
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NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Vyhlašuje výběrové řízení na místo

Pracovníka zajišťujícího finanční prostředky od sponzorů a z grantů (fundraiser)
Práce na plný úvazek (možno i pro osobu se ZPS), nástup dle dohody, nástupní plat dle praxe od 13 000,- Kč
Požadavky:
VŠ/ SŠ ekonomického směru (popř. obchodní), znalost problematiky tvorby projektů, znalost fundraisingu, veřejných sbírek a
dárcovství předností, velmi dobrá komunikativnost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, bezúhonnost, výhodou praxe
v neziskové sféře na podobné pozici, v PR.
Přihlášku doručte do 16.4.2008 spolu s profesním životopisem, který je nezbytnou podmínkou pro zařazení do výběrového
řízení na adresu Trend vozíčkářů, Lužická 7, Olomouc 779 00. (Nevyžádané materiály zpět nevracíme.)
O výsledku prvního kola budete informováni do 21.4.2008. Vybrané zájemce pozveme do 2. kole k ústnímu pohovoru.
Kontaktní osoba: Hana Šnoblová, Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, IČO: 61984680, Lužická 7, 779 00 Olomouc; mobil:
731 501 387, e-mail: snoblova@trendvozickaru.cz, www.trendvozickaru.cz
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DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ ASISTENČNÍ ZNÁMKY
- SLUŽBY PRO MOTORISTY TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
-

-

Významným prvkem v silniční dopravě jsou motoristé tělesně postižení, kteří v
případě, že mají drobnou dopravní nehodu nebo poruchu a mají problém se
hodnotně postarat a zvládnout situaci, které jim připravilo vozidlo v případě
poruchy nebo dopravní nehody.
Právě na tyto osoby se zapomíná a nevěnuje se jim dostatečná pozornost.
V tom vidí naše společnost velkou chybu a proto jsme si vzali za úkol těmto
motoristům pomoci.
Pro tyto účely jsme připravili asistenční známky, které jsou opatřeny symbolem
osoby tělesně postižené. V tomto případě má tento řidič právo na bezplatné
využití asistenčních služeb s rozšířeným spektrem pomoci a to výměna
poškozené pneumatiky, doplnění PHM při jejich nedostatku, garanční krytí,
přeprava postižené osoby do místa bydliště a další nezbytné služby.

ASISTENČNÍ ZNÁMKY
-

Asistenční známky jsou novým doplňkovým produktem pro motoristy vyžadující bezplatnou asistenci v případě dopravní
nehody a nebo poruchy na vozidle.
Hlavním kritériem těchto známek je zabezpečit dostatečný finanční komfort v případě, že motorista je účastníkem dopravní
nehody a nebo má poruchu na svém vozidle.
Řidič si už nemusí klást otázku „kolik mě bude stát odtah a nebo oprava vozidla na silnici“ a není nucen své vozidlo zanechat
v servisu vzdáleném mnoho kilometrů od jeho značkového servisu či bydliště.
Vše je mu zabezpečeno dle jeho požadavků.
V případě, že se řidič dostane do situace, kdy mu známka neposkytuje finanční krytí a nemá dostatek vlastních peněz, naše
společnost tomuto držiteli asistenční známky nabídne garanční krytí a nebo platbu prostřednictvím platebního elektronického
terminálu, kterými je vybaveno každé asistenční vozidlo naší společnosti a nebo partnerů.

SPECIFIKACE SLUŽEB
-

Dálniční a silniční asistenční známky jsou významným doplňkem pro motoristy v okamžiku, kdy jsou účastníky dopravní
nehody a je nezbytné zajistit úkony nezbytné pro zajištění bezplatného odtahu vozidla do značkového servisu na území ČR.
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-

-

-

V případě, že dojde k poruše vozidla, opravňuje držitele asistenční známky využít bezplatně servisní asistenční vozidlo včetně
práce technika na místě poruchy a to na celém zemí ČR. Dále pak bezplatný odtah do značkového servisu klienta v případě, že
nelze na místě poruchu odstranit.
Služby může držitel asistenční známky využívat opakovaně a to bez omezujících prvků jako je vzdálenost od místa události do
značkového servisu.
Příklad: Porucha-Nehoda, místo-Praha……odtah vozidla,místo……….značkový servis klienta-Ostrava
Asistenční známky jsou časově omezeny a to na 12 měsíců od jejich aktivace.

SLUŽBY
•

•

Odtah vozidla
odtah vozidel provádíme ve všech tonážích
Servisní asistenční služby
• poskytujeme na všechny typy vozidel
Náhradní vozidla
• poskytujeme u osobních vozidel
Služby pro tělesně postižené
zajištění plné bezplatné asistenční služby na silnic

VÝHODY
-

Výhody těchto asistenčních známek jsou pro motoristy nesporné.
Plnohodnotná a opakovaná bezplatná přeprava vozidla bez omezení vzdáleností v případě dopravní nehody a nebo poruchy.
Bezplatná asistenční silniční služba
Dojezdy na místo událostí do 45 minut od nahlášení řidičem na asistenční lince.
NON STOP asistenční call centrum vybavené moderní technologií s možností přijímání sms zpráv od neslyšících.
Poskytnutí pomoci v tísňové situaci nesouvisející s asistenční známkou (Přepadení, ztráta orientace na silnici, zdravotní potíže
při jízdě, atd). Tyto úkony jsou operativně prováděny ve spolupráci s Integrovaným Záchranným Systémem (IZS).
Asistenční známka je umístněna viditelně na zadním skle vozidla. V případě dopravní nehody má klient jednoznačně výše
uvedené služby bezplatné, tudíž nemůže Policie zajišťovat tyto služby (zpoplatněné) jinými společnostmi (výjimku tvoří pouze
odstranění překážky silničního provozu a to v místě události).
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Uzávěrka příštího čísla 4/2008:7.5. 2008
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Středeční setkání

Termín: 16.4.2008
Čas: 15 hod.
Místo: Trend - PC učebna, Lužická 7
Protože “první“ vzpomínky nám z důvodu časové vytíženosti autorky
fotografií nevyšly, rozhodli jsme se toto setkání zopakovat. Paní Kacanu
nám zapůjčila fotografie z krásného Řecka a komentář nám podají další
účastníci této výpravy - manželé Schmidovi.
Těším se na Vás
Jana Cmielová
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Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
Lužická 7, 779 00 Olomouc
Přihláška na sportovní pobyt v Dětřichově - Jeseníku
od 23.6. do 28.6. 2008
Odjezd bude v pondělí 23.6.2008 ze zastávek dle přihlášených účastníků a návrat bude v sobotu 28.6.
2008. Cena za pobyt (ubytování a strava) je pro 1 klienta 2.650,-Kč.
Osoba se zdravotním postižením:
Jméno a příjmení : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RČ (z důvodů cestovního pojištění): ……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefonní kontakt: ………………………………………………………………………….............................................…………………….
Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nejideálnější místo k nástupu do autobusu: ………………………………………………................................…………………….
Dieta (popřípadě vegetariánství), jaká …………………………………………………………………………………………………………………..
Zatrhněte, prosím, možnosti, se kterými souhlasíte:
mám zájem a chci se účastnit sportovního programu
nemám zájem o účast ve sportovním programu
chci využít masérských služeb hotelu Nodus za zvláštní poplatek, který není součástí ceny za ubytování a
stravu
Osobní asistent (vyplňte v případě, že znáte asistenta, který s Vámi pojede):
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….............................................…………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
RČ (z důvodů cestovního pojištění): ………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonní kontakt: ………………………………………………………………………….............................................…………………….
Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dieta (popřípadě vegetariánství), jaká ……………………………………………………………………………………………………………………
V případě, že neznáte asistenta, který by s Vámi mohl jet, zatrhněte, prosím, jednu z níže uvedených
možností:
Potřebuji na pobyt bezpodmínečně zajistit osobního asistenta, ale neznám nikoho, kdo by se mnou jel.
Nepotřebuji osobního asistenta, zvládnu to sám/sama.
V případě, že potřebujete zajistit osobního asistenta, uveďte k jakým činnostem ho potřebujete: (pomoc se
vstáváním, hygienou, WC, krmení, pomoc s ukládáním, při procházkách, …)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Bohužel, kapacita míst je omezená, přednost budou mít zájemci, kteří se budou chtít účastnit
programu a dále bude rozhodovat datum přijetí řádně vyplněné přihlášky!!!

Přihlášku převzal:…………………………………. den: …………….. hodina: ……………..

Tel: 585 431 984 Fax a záznamník: 585 431 986
E-mail: trend@trendvozickaru.cz http://www.trendvozickaru.cz
IČO: 61984680
Bankovní spojení: ČsOB: 377803743/0300
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