Č. 9/2008 V. ročník

DNY ZASUKOVANÝCH TKANIČEK 24.9. – 25.9.2008
Stalo se již tradicí, že se můžeme
v ulicích měst a obcí na Olomoucku a v
okolních krajích potkat se skupinkami
dobrovolníků včetně vozíčkářů, nabízejících
za poskytnutý finanční obnos barevné
zasukované tkaničky. Mnozí z nás vědí, že
probíhá celostátní veřejná sbírka „Dny
zasukovaných tkaniček“.
Ve dnech 24.9. – 25.9.2008
proběhne již 6. ročník této sbírky na
Olomoucku. Na podporu sbírky na Horním
náměstí vystoupí ve středu 24.9. od 15 do

17 hod hudební skupina Dětského
domova v Olomouci (hráli nám k tanci na
akci Sv. Jiří bojuje s drakem letos v květnu
ve Slavoníně).

Milí klienti, přijďte podpořit sbírku svou účastí na koncertu. Bude to i
poděkování hudebníkům, kteří se rozhodli vystoupit bez nároku na honorář.
Milé klientky, asistentky, milí klienti a asistenti.
Obracím se na Vás také s prosbou o pomoc a podporu sbírky v ulicích Olomouce podle
Vašich možností. Sbírka probíhá v uvedeném termínu obvykle mezi 10 až 18 hodinou
Vaše přítomnost a pomoc byla v minulých ročnících vždy přínosem. Vaši účast mi laskavě
potvrďte na tel. 731 501 389 nebo 585 754 917.
Věříme, že sbírka bude opět úspěšná a po jejím ukončení budeme mít všichni důvod ke
spokojenému úsměvu
Těším se na Vás, Evžen Hlaváček – koordinátor sbírky.
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Paralympiáda Peking 2008 - Zlatou sklizeň zahájila koulařka Kacanu
Eva Kacanu - členka našeho spolku získala zlatou paralympijskou medaili ve vrhu koulí
a to ještě ve světovém rekordu. Srdečně blahopřejeme ke krásnému úspěchu.
Členové a zaměstnanci Trendu vozíčkářů

První zlato pro Česko získala atletka Eva Kacanu. Třiačtyřicetiletá koulařka vyhrála závod sloučených
kategorií 54 – 56 ve světovém rekordu 6,73 metru. Soutěž opanovala hned od začátku.
Hned svým prvním pokusem dlouhým 6,59 metru si
vytvořila osobní rekord a usadila se na čele startovního pole.
Zlatou pozici si pak mistryně světa z Assenu bezpečně
pohlídala až do konce. Závěrečným pokusem své maximum ještě
o 14 centimetrů překonala a stanovila nový světový rekord.
"Moc jsem si to přála. Vyhrát paralympijské hry, a navíc
překonat světový rekord. Jsem hrozně šťastná, strašně dlouho
jsem toužila po vylepšení světového maxima a tady se to povedlo,"
smála se Kacanu po závodě.
Vzpomněla si na Špotákovou
Životního úspěchu dosáhla na stadionu, kde před několika
dny triumfovala rovněž Barbora Špotáková. Však si Kacanu na
oštěpařku také vzpomněla. "Po třetím a čtvrtém pokusu to moc na
zlepšení nevypadalo, ale ten poslední se povedl náramně! Však
jsem to taky udělala po vzoru Báry Špotákové!"
Novým světovým rekordem v kategorii s lehčím
handicapem ozdobila koulařskou soutěž i stříbrná Němka
Willingová, kterou na stupních vítězů doplnila také její krajanka,
bronzová Marianne Buggenhagenová.
Kacanu je mistryní světa z roku 2006, před čtyřmi lety v Aténách brala ve stejné disciplíně stříbro. Sportu na vrcholné
úrovni se věnuje od svých 35 let, od roku 2001 pak dokázala posbírat všechny domácí tituly. Nyní přidala první zlato z
paralympiády. "Je to skvělé, protože jsem takový výsledek nečekala. Měla jsem v letošní sezoně zdravotní problémy, před
paralympiádou jsem si říkala, že chci skončit do pátého místa. Tohle je úžasné."
Foto, text: www.idnes.cz

Derniéra Bariéry
Rada města
Olomouce
rozhodla
na
svém
červencovém jednání
o ukončení provozu
linky č. 41, nazývané
trochu
nesmyslně
Bariéra. Důvod byl
prostý, podle sčítání
na jaře letošního roku
se uvedenou linkou
svezli za celý měsíc
tři osoby na vozíku. Vzhledem k tomu, že téměř polovina
autobusů Dopravního podniku města Olomouce je
nízkopodlažní, jsou na všech linkách nasazeny více či méně
často bezbariérové autobusy a mnozí z nás, kteří MHD
využíváme, proto cestujeme běžnými linkami společně
s ostatními.
Vzpomněl jsem si proto na svá slova před 5ti lety,
když Olomouc začala pořizovat první nízkopodlažní
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autobusy, že toto je správná cesta a už se těším na dobu,
kdy bude možno speciální linku zrušit. Dokonce jsem v té
euforii slíbil, že na poslední jízdu Bariéry pozvu přátele a já
abstinent koupím bečku piva. Chlapa dělá slovo a proto
jsem narychlo zorganizoval ve spolupráci s Magistrátem a
DPMO malou oslavu i se slíbenou bečkou. 29. srpna jsme
se sešli na Legionářské u zastávky linky č. 41 a odjeli na
Dolní Hejčínskou, kde proběhla krátká oficiální část i
s občerstvením. Velmi si vážím, že se na tuto trochu
partizánskou akci nechali zlákat jak pan primátor Martin
Novotný, pan náměstek Svatopluk Ščudlík i ředitel
dopravního podniku Vladimír Menšík.
Je to docela malý krůček, při úpravě jízdního řádu,
ale velký milník na cestě k bezbariérové dopravě ve
městě. Největší radost mám ze slov ředitele DPMO, že
možná už za 5 let budeme moci oslavit vyřazení
posledního bariérového autobusu z provozu. Bečku piva
pak prý zaplatí on. Je to krásná představa naplněného snu
o výhradně bezbariérových autobusech v Olomouci. Už se
na to móóóc těším.
Milan Langer

HANDICAP RALLY 2008
Vážení členové Trendu a uživatelé služeb,
jménem manželů Věry a Martina Novotných Vás srdečně zveme na akci Handicap Rally 2008, která se koná 4. října
2008 od 10:00h na Atletickém stadionu (TJ Lokomotiva)v Olomouci. V obálce k Trendy zpravodaji je pro Vás přiložena
pozvánka, kde se dozvíte více informací. Pokud se budete chtít na něco zeptat můžete také zavolat do Trendu na tel: 585 754
918, 731 501 388 (Šárka Schmucková) nebo 585 754 924, 777 974 455 (Bára Vítková).
zaměstnanci Trendu vozíčkářů

Medical Fair Brno, Rehaprotex 21.-24.10.2008
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabillitace a zdraví na BVV
I v letošním roce se pojede na výstavu kompenzačních pomůcek do Brna.
Trend vozíčkářů bude vypravovat bezbariérový autobus, kterým však může jet jen omezený počet vozíčkářů. V
příštím čísle Trendy proto očekávejte přihlášky.
Předběžný termín návštěvy veletrhu je stanoven buď na středu 22.10. nebo na čtvrtek 23.10.2008. Přesný termín a
program výstavy se také dozvíte v příštím vydání.
Některé informace si již dnes můžete najít na webových stránkách brněnského výstaviště www.bvv.cz.
Šárka Schmucková
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Volňásky na představení v Moravském divadle 2008/2009
V nové divadelní sezóně 2008/2009 jsou od paní Novotné opět v nabídce volné
vstupenky na představení do Moravského divadla v Olomouci.
Dosud byly volné vstupenky nabízeny často na poslední chvíli. Někteří z Vás si pak
nestihli vše potřebné zařídit a nemohli tak do divadla dorazit. Tato situace se v tuto chvíli
mění. Jsou k dispozici 4 volné vstupenky po celou divadelní sezónu 2008/2009 na
všechna divadelní představení, která hraje skupina U. Termíny představení skupiny U
najdete v programu divadla na každý měsíc dopředu.
Všechny 4 vstupenky jsou rezervovány v bezbariérové lóži číslo 5 v přízemí.
Program představení zveřejněný na internetových stránkách Moravského divadla (www.moravskedivadlo.cz) má
platnost nadřazenou tištěným plánům.
Pokud si nebudete jisti svými informacemi ohledně programu, můžete si zavolat přímo do pokladny Moravského
divadla tel: 585 223 533 (ptejte se zda hraje sk. U) nebo do Trendu vozíčkářů – 585 754 924 nebo 585 754 918.
Když budete mít zájem o určité představení, zavolejte do Trendu vozíčkářů – Šárce Schmuckové, která Vám sdělí,
zda jsou vstupenky ještě volné a zároveň se domluvíte, jak si volné vstupenky předáte. Tzn., že volné vstupenky si nelze
vyzvednout na pokladně divadla, ale pouze v Trendu vozíčkářů, kde jsou k dispozici.
K 18.8.2008 je znám program představení na září a říjen 2008, kde je uvedena skupina U v těchto představeních:
Čtvrtek 2.10. v 19:00 Richard Wagner: Bludný Holanďan
dramatická opera (v německém originále s českými titulky)
Není náhodou, že pokud chceme uvést některé z jevištních děl velkého reformátora operní tvorby Richarda Wagnera, volíme
právě Bludného Holanďana. Díky své melodičnosti patří u diváků k nejpopulárnějším. Wagner v ní poprvé nalézá možnost
uskutečnit svou dávnou myšlenku zhudebnění námětu z keltsko-germánského bájesloví. Láska k národní mytologii je spojena
s bezprostředním životním zážitkem. Právě prožitá nebezpečná cesta rozbouřeným mořem byla inspirací pro líčení strhujícího
příběhu, ve kterém je hrdina odsouzen k věčnému bloudění po moři, pokud nebude vykoupen čistou láskou. Režie opery v
německém originále s českými titulky se ujme Martin Otava, kmenový režisér Státní opery Praha.

Čtvrtek 16.10. v 19:00 Arthur Miller: Čarodějky ze Salemu
tragédie o nesmyslném honu na čarodějnice
Žárlivost může zapálit hranici. Historické drama, které vychází ze skutečných událostí konce 17. století. Z nevinného nočního
dobrodružství mladých dívek se postupně stává nesmyslný hon na čarodějnice. Totalitní myšlení jediné svaté pravdy existuje
ve všech dějinných obdobích i zřízeních. I dnes mezi námi.
Program představení je platný k 15.9.2008 a může se změnit.

Šárka Schmucková

Sociálně-právní poradna informuje……
Informace pro Vás vyhledala a připravila Martina Brožová 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.

Velký přehled: Co navíc nabízejí zdravotní pojišťovny klientům
Příspěvky na antikoncepci dávají jen dvě pojišťovny, pětistovku ročně Hutnická zdravotní pojišťovna a tři tisíce korun
Zdravotní pojišťovna Agel, pokud jsou u ní pojištěni oba partneři. Čtěte, která pojišťovna je pro vás výhodná.

Všeobecná zdravotní pojišťovna
kód pojišťovny: 111
infolinka: 844 117 777
www.vzp.cz
Očkování
příspěvek od 500 do 1 500 korun podle
druhu, lze využít na očkování proti
rakovině děložního hrdla a dále na jedno z
očkování
proti
chřipce,
klíšťové

encefalitidě,
meningitidě,
žloutence,
příušnicím, pneumokokovým nákazám
Rovnátka
příspěvek do výše 1 000 korun jednou za
život těm, kterým ještě nebylo 19 let
Ochranné pomůcky
jednorázový příspěvek až 500 korun na
jednu sportovní přilbu nebo jiné chrániče
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Snižování nadváhy
jednorázově 1 000 korun pro děti s
obezitou do 15 let, 500 korun pro děti s
nadváhou a dospělé
Odvykání kouření
příspěvek 1 000 korun na minimálně
tříměsíční léčbu (pro těhotné 2 000 korun)
Ozdravné pobyty

1 000 korun ročně na tuzemský pobyt
například na školu v přírodě pro děti do 18
let
5 000 korun ročně pro vážně chronicky,
onkologicky a mentálně nemocné děti do
18 let určený na tuzemský i zahraniční
pobyt
5 000 korun ročně pro dospělé
onkologicky nemocné
Pro těhotné a matky

příspěvek na jednu z uvedených aktivit –
cvičení či plavání těhotných nebo příprava k
porodu či cvičení či plavání pro matky s
dětmi do tří let

bezplatné cestovní zdravotní připojištění
do celého světa v délce do 35 dnů a
zvýhodněný roční paušál při opakovaných
výjezdech

Pro dárce krve a kostní dřeně
příspěvek 1 000 korun na tuzemské
ozdravné pobyty pro držitele některé
Janského plakety
příspěvek 2 000 korun na tuzemský
ozdravný pobyt pro dárce kostní dřeně

Pro koho je výhodná
Pro rodiče chronicky nemocných dětí,
protože nabízí vysoké příspěvky na
ozdravné pobyty a program Mořský koník
pro pobyty u Egejského a Jaderského
moře.

proti rakovině děložního čípku – příspěvek
do výše 5 000 korun dívkám ve věku 12 až
16 let, 1x v roce, po ukončení celého
očkování třetí dávkou
proti meningokoku typu C – příspěvek do
výše 300 korun pojištěncům ve věku do 19
let na očkovací látku
proti žloutence typu B a A + B – příspěvek
do výše 1 000 korun pojištěncům bez
omezení věku na očkovací látku, podmínkou
poskytnutí
celkového
příspěvku
je
absolvování 3. dávky očkování v roce 2008
proti pneumokokovým infekcím – příspěvek
ve výši 800 korun na očkování vakcínou
Prevenar, je určen dětem od 1 roku do 5 let
příspěvek do výše 700 korun jednou ročně
bez omezení věku na očkovací látky výše
neuvedené (týká se jedné z očkovacích látek
- například
proti
planým
neštovicím,
žloutence typu A, příušnicím, břišnímu tyfu,
žluté zimnici).

pohybové aktivity, nákup vitaminových
prostředků, doplňků stravy, návštěvu solné
jeskyně, na nákup brýlových obrub,
opalovacích krémů z lékárny, slunečních
brýlí zakoupených v optice

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
kód pojišťovny: 209
infolinka: 800 209 000
www.zpskoda.cz
Prevence
300 korun těm, kteří absolvují preventivní
prohlídky
děti do 3 let – na pohybové aktivity, na
přilbu, autosedačku, návštěvu solné
jeskyně, na zubní pasty, kartáčky, dentální
nitě, ústní vody, opalovací krémy
zakoupené v lékárně, prodejně či výdejně
zdravotnických potřeb a na pořízení
slunečních brýlí s UV filtrem zakoupených
v optice
děti od 4 do 15 let – navíc na aktivity
organizované i školami, sportovními kluby
a na úhradu zdravotní stomatologické
péče, která není hrazena z prostředků
veřejného zdravotního pojištění
od 16 let – na pohybové aktivity,
prostředky na odvykání kouření, návštěvu
solné jeskyně, na nákup speciálních holí
nordic walking, případně na péči
poskytnutou dentální hygienistkou, na
nákup opalovacích krémů zakoupených v
lékárně,
prodejně
či
výdejně
zdravotnických potřeb a na pořízení
slunečních brýlí s UV filtrem zakoupených
v optice
Očkování
proti chřipce – příspěvek do výše 140
korun pojištěncům do 65 let věku
proti klíšťové encefalitidě – příspěvek do
výše 400 korun pojištěncům bez rozdílu
věku na každou očkovací látku

Porod
příspěvek do výše 1 000 korun na úhradu
pobytu matky s novorozencem v porodnici
v nadstandardním pokoji, přítomnost otce
při porodu nebo na nákup hygienických
pomůcek pro novorozence (pleny a
hygienické ubrousky), umělé výživy
zakoupené v lékárně nebo na úhradu
dětského
úrazového
pojištění
prostřednictvím pojišťovny Vitalitas
Dárci kostní dřeně
příspěvek do výše 10 000 korun těm, kteří
v průběhu roku 2008 poskytnou kostní
dřeň

Paruka
příspěvek ve výši 2 500 korun pro ženy po
aktivní onkologické léčbě

Dárci krve
příspěvek do celkové výše 600 korun na
pohybové aktivity, nákup vitaminových
prostředků, doplňků stravy, návštěvu solné
jeskyně, na nákup brýlových obrub,
opalovacích krémů z lékárny, slunečních
brýlí zakoupených v optice
zdarma pojištění léčebných výloh v
zahraničí pro cesty v úhrnné délce
maximálně 30 dní v roce

Mamograf
program je určen ženám mladším 45 let a
starším
69
let
na
akreditovaných
pracovištích (seznam na www.crs.cz).

Pro koho je výhodná
Pro mladé dívky, protože nabízí nejvyšší
příspěvek na očkování proti rakovině
děložního čípku.

Rovnátka
příspěvek do výše 1 000 korun na jednu
čelist pro pojištěnce ve věku do 18 let, lze jej
poskytnout jedenkrát za život na fixní
nesnímatelný aparát – takzvané zámečky

Těhotenství
příspěvek do celkové výše 600 korun na

Vojenská zdravotní pojišťovna
kód pojišťovny: 201
infolinka: 222 929 199
www.vozp.cz

jednorázově příspěvek až 1 200 korun na
fixní aparát na jednu čelist (na materiál)
všem do 30 let

Pro nové pojištěnce
příspěvek na ochranu proti infekcím a na
regeneraci organismu 1 000 korun (platí
pro první tři měsíce)

Ochranné pomůcky
příspěvek 500 korun jednou za 3 roky pro
děti od 2 do 18 let na přilbu a chrániče

Očkování
proti chřipce ve výši 350 korun ročně nebo
proti meningitidě ve výši 1 000 korun pro
studenty (12 až 26 let)
proti klíšťové encefalitidě do 700 korun pro
studenty, 350 korun na 3. dávku pro děti
od 2 do 18 let
proti
rakovině
děložního
čípku
jednorázově až 2 500 korun pro dívky ve
věku 13 až 19 let
Rovnátka

Vitaminy
příspěvek 200 korun ročně pro děti do 2 do
15 let, 100 korun pro těhotné
Mamograf
příspěvek 300 korun každé dva roky
Vyšetření
příspěvek 150 korun ročně na okultní
krvácení ve stolici pro všechny ve věku od
40 do 50 let
Léčebný tělocvik a regenerace
do 350 korun ročně pro studenty, 500 korun
pro ostatní, 1 000 korun pro těhotné ženy,
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Plavání
příspěvek 300 korun ročně pro všechny, 1
000 korun ročně na kurzy plavání pro děti
do 3 let
Ozdravné pobyty
příspěvek 1 000 korun na školu v přírodě
jednou na základní škole, střední škole
(učilišti), vysoké škole
příspěvek až 5 000 korun na pobyt pro
chronicky nemocné děti a alergiky (od 8
do 14 let)
Odvykání kouření
jednorázový příspěvek 1 000 na léky
Pro dárce krve a kostní dřeně
dárková poukázka na 300 korun za každý
třetí odběr v roce, pro dárce s Janského
plaketou poukázka na 500, 1 000 a 2 000
korun podle počtu odběrů
pro dárce kostní dřeně poukázka 2 000
korun

Pro koho je výhodná

Pro toho, kdo rád plave, nabízí příspěvky pro
všechny, navíc ženám hradí mamografická

vyšetření v těch letech, kdy nejsou
hrazena z veřejného zdravotního pojištění

příušnicím, meningitidě, planým neštovicím
navíc kromě balíčku příspěvek až 3 500
korun na očkování proti rakovině děložního
čípku pro dívky od 12 do 19 let (pokud je u
ZPA pojištěn alespoň jeden z rodičů) a 1 500
korun, pokud je pojištěna jen očkovaná
klientka

úhradu bílých plomb a protetických prací u
zubaře, brýlových obrub a kontaktních
čoček, laserové operace očí
úhradu speciálních holí nordic walking,
ochranné přilby a chrániče páteře (do 500
korun), přípravků na odvykání kouření a
boj s obezitou, vitaminů zakoupených v
lékárně (do 100 korun)
očkování proti klíšťové encefalitidě,
žloutence, chřipce

Zdravotní pojišťovna Agel
kód pojišťovny: 227
infolinka: 800 227 266
www.zpagel.cz
Pro děti do 18 let – celkem 1 500 korun
ročně na
autosedačku, pleny a umělou výživu
zakoupenou v lékárně (do 2 let), úhradu
škol a školek v přírodě a lyžařských kurzů,
vitaminů z lékárny (do 100 korun)
předplatné na tělovýchovné aktivity
ochranné přilby a chrániče páteře (do 500
korun)
rovnátka fixní i snímací
antikoncepce (od 15 let)
kontaktní čočky a brýlové obruby
očkování
proti
žloutence,
klíšťové
encefalitidě,
spalničkám,
zarděnkám,

Pro ženy a muže od 19 let – celkem 1 500
korun ročně na
antikoncepci (až 3 000 korun pro pojištěný
pár), mamograf nebo sonograf (ženy),
úhradu nadstandardního pokoje po porodu
(ženy), za přítomnost otce u porodu (muži),
těhotenských vitaminů (ženy), těhotenského
kurzu (ženy), přípravků na léčbu prostaty
(muži)

Pro dárce krve
nad 10 odběrů – příspěvek 500 korun
Pro koho je výhodná
Pro obyvatele severní Moravy, jako jedna
z mála pojišťoven nabízí příspěvky na
antikoncepci, dokonce i pro muže.

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
kód pojišťovny: 217
infolinka:
844 125 124
www.zpma.cz
Pro děti do 5 let Baby balíček – celkem
až 750 korun na
sportovní helmu a chrániče (od 2 let),
autosedačku, sedák, saunování, pobyt v
solné jeskyni, kryoterapii, pohybové
aktivity, plavání, školky v přírodě;
očkování proti zarděnkám, spalničkám a
příušnicím (od 11. měsíce), meningitidě,
klíšťové encefalitidě, žloutence A, B a AB
(od dvou let);
sluneční brýle s UV filtrem (od 2 let);
Navíc kromě balíčku
příspěvek až 4 000 korun na očkování
proti pneumokokovému zánětu plic (do 5
let) a 200 korun ročně na stomatologickou
prevenci (od 3 let);
Pro děti od 6 do 15 let, Student balíček
– celkem až 900 korun na
sportovní helmu, chrániče, autosedačku,
sedák, saunování, pobyt v solné jeskyni,

kryoterapii, pohybové aktivity, rehabilitační
plavání, program stop obezitě, sportovní
prohlídky, školy v přírodě, ozdravné pobyty
pořádané ZŠ;
očkování
proti
meningitidě,
klíšťové
encefalitidě i přeočkování, žloutence A, B a
AB;
sluneční brýle s UV filtrem;
Navíc kromě balíčku
příspěvek 4 000 korun na očkování proti
rakovině děložního čípku pro dívky ve věku
12 až 17 let;
2 000 korun na rovnátka;
až 10 000 korun na ozdravné přímořské a
horské pobyty pořádané ZP M-A;
200 korun ročně na stomatologickou
prevenci;
Pro mladé od 16 do 30 let, Junior balíček
– celkem 900 korun na
viz Student balíček
masáže od 25 let
ozdravný pobyt a očkování do 17 let
Pro ostatní Adult Lady a Man balíček od
31 do 54 let a Senior balíček od 55 let –
celkem až 900 korun na

viz Junior balíček
očkování proti chřipce (35–45 let) a
klíšťové encefalitidě
preventivní ultrazvukové vyšetření prsu
(ženy 35–40 let), mamograf (ženy 40–45
let)
prevence rakoviny prostaty u mužů (od 45
let)
vyšetření rakoviny tlustého střeva a
konečníku (od 40 let)
prevence vzniku aterosklerózy (od 40 let)
a osteoporózy (od 50 let)
Pro dárce krve a kostní dřeně
vitaminový balíček po každém odběru
příspěvek 1 000 až 4 500 korun podle
počtu odběrů
jednorázový příspěvek ve výši 4 500 korun
a
týdenní
rekondiční
pobyt
v
nasmlouvaném zařízení ZP M-Apro dárce
kostní dřeně
Pro koho je výhodná
Pro mladé dívky díky vysokému příspěvku
na očkování proti rakovině děložního
čípku, pro ty, kteří potřebují rovnátka, a
pro
chronicky
nemocné
děti.

Revírní bratrská pokladna
kód pojišťovny: 213
infolinka: 800 176 945
www.rbp-zp.cz
Balíček pro děti do 6 let – celkem 1 200
korun ročně na
očkování proti spalničkám, zarděnkám,
příušnicím, pneumokoku (od 2 do 5 let),
planým neštovicím, meningitidě, chřipce,
klíšťové encefalitidě, žloutence a případné
přeočkování
kurz plavání, školky v přírodě, pobyt v
solné jeskyni, saunování, ochranné přilby
vitaminy zakoupené v lékárně (do 100
korun)
Balíček pro děti 7–18 let – celkem 1 200
korun ročně na
očkování proti planým neštovicím (do 12
let),
meningitidě,
chřipce,
klíšťové
encefalitidě,
žloutence
a
případné
přeočkování

školy v přírodě či lyžařské kurzy, ochranné
přilby, plavání, pobyt v solné jeskyni,
saunování
rovnátka, kontaktní čočky
vitaminy zakoupené v lékárně (do 100 korun)
Balíček pro ženy a muže – celkem 1 200
korun ročně na
očkování proti chřipce, klíštové encefalitidě,
žloutence
kontaktní čočky (do 500 Kč)
léčení
tabákové
závislosti,
obezity,
předplatné na aerobik, břišní tance, fitness,
plavání, pobyt v solné jeskyni, saunování
ochranné přilby
vitaminy zakoupené v lékárně (do 100 korun)
Navíc kromě balíčků:
Pro dárce krve
vitamíny po každém odběru
příspěvek 400, 800 nebo 1 500 korun podle
počtu odběrů na úhradu očkování, léčbu
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zraku laserem, stomatologickou péči,
masáže a pohybových aktivit, nákupu v
lékárnách, optice
Onkologické programy
očkování proti rakovině děložního čípku,
příspěvek 3 000 korun dívkám od 12 do 26
let
500 korun ženám do 44 let na mamograf
nebo 220 korun na sonografické vyšetření
prsů
do výše 200 korun na vyšetření na okultní
krvácení ve stolici
jednou za dva roky příspěvek do výše 350
korun mužům na vyšetření prostaty
Pro koho je výhodná
Pro obyvatele severní Moravy, zejména
pro pracovníky těžkých provozů, kteří
získají ještě navíc úhradu za rekondiční
péči a vitaminy.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
kód pojišťovny: 211
infolinka: 844 121 121
www.zpmvcr.cz
Očkování
příspěvek 1 000 korun proti klíšťové
encefalitidě, žloutenkám typu A, B, AB,
meningitidě a další očkování nehrazená z
veřejného zdravotního pojištění
příspěvek až 2 500 korun proti rakovině
děložního čípku pro dívky ve věku 13 až
18 let a chlapce ve věku 9 až 15 let
Mamograf
příspěvek 1 000 korun pro ženy ve věku
40 až 45 let
Rakovina tlustého střeva příspěvek
1 000 korun na vyšetření na okultní
krvácení pro klienty ve věku 40 až 50 let
Další vyšetření
příspěvek 1 000 korun na jiná vyšetření
onkologických chorob, prevenci karcinomu
hrdla
děložního,
osteoporózy,
kardiovaskulárních chorob
Odvykání kouření

příspěvek 1 000 korun, pro těhotné a kojící
matky 2 000 korun
Plavání
příspěvek 500 až 700 korun (těhotné 1 000
korun)
Rovnátka
příspěvek 500 korun pro děti, 700 korun pro
studenty
Ochranné pomůcky
příspěvek 500 až 700 korun na cyklistické i
lyžařské helmy, jiné chrániče, lyžařské brýle
zakoupené ve specializovaném obchodě,
opalovací přípravky s faktorem 25 a více
zakoupené v lékárně
Zuby
příspěvek 250 korun na zubní kartáčky,
pasty, zubní nitě pro děti od 4 do 15 let,
pokud absolvovaly preventivní prohlídku
Vitaminy
příspěvek 300 korun (těhotným 500 korun)
Snižování nadváhy
příspěvek 500 až 700 korun

Operace
příspěvek 500 až 700 korun na operace
nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění
Školy v přírodě
příspěvek 500 korun pro děti do 18 let
Dárci krve a kostní dřeně
po každém odběru vitaminy
příspěvek 4 400 korun ročně na tuzemský
ozdravný pobyt nebo 2 500 korun na
stomatologické výkony, léčení zrakových
vad laserem, léčivé přípravky, návštěvu
solné jeskyně, solária
Věrnost
příspěvek 300 až 500 korun podle počtu
let u pojišťovny (500 korun = 10 let)
pro nováčky – příspěvek 150 korun pro
nové klienty
další výhody a slevy získáte, stanete-li se
členy Klubu pojištěnců
Pro koho je výhodná
Pro všechny, kteří nepodceňují prevenci,
protože pojišťovna proplácí vyšetření i
mladším lidem, než kteří mají nárok z
veřejného
zdravotního
pojištění.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
kód pojišťovny: 207
infolinka: 261 105 555
www.ozp.cz
Očkování
příspěvek 1 000 korun pro děti do 19 let
proti klíšťové encefalitidě, meningokoku
typu C, žloutence A i B, pneumokoku, proti
střevním infekcím způsobeným rotaviry a
celé řadě dalších očkování, nehrazených z
veřejného
zdravotního
pojištění
a
doporučených ošetřujícím lékařem
příspěvek až 1 500 korun pro dívky ve
věku 12 až 15 let proti rakovině děložního
čípku
příspěvek 500 korun pro muže ve věku 20
až 60 let proti příušnicím
Prevence
příspěvek 600 korun na vyšetření
pigmentových nádorových změn kůže

příspěvek 900 korun na vyšetření prsů (ženy
do 44 let)
Pro onkologicky nemocné
příspěvek až 1 000 korun na paruku a 2 000
korun na prsní náhradu pro ženy
Cestovní pojištění
pro klienty do 21 let zdarma, pro ostatní s
25% slevou
Program Děti Plus
celkem 500 korun na ozdravné pobyty, péči
o zuby, kontaktní čočky, autosedačky,
ochranné přilby, pobyty v solné jeskyni
Klient hledá klienta
pokud pojištěnec OZP doporučí nového
klienta, získá příspěvek 500 korun a nový
pojištěnec 450 korun

Plavání
volný nebo snížený vstup do téměř stovky
krytých bazénů po celé republice
Pro dárce krve
balení vitaminů v hodnotě 100 korun za
každý odběr
za 3 odběry v roce kredit 450 korun
za nově udělenou Jánského plaketu kredit
2 000 korun
Pro koho se hodí
Pro většinu lidí, pojišťovna má hodně
nasmlouvaných lékařů. Příspěvek lze
vyčerpat v podstatě na cokoli, co souvisí
se zdravotní prevencí, tedy sportovní
prohlídky, stop obezitě, sportovní aktivity,
ochranné pomůcky... Další slevy je možné
využít, pokud se stanete členy Klubu
zdraví.

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
kód pojišťovny: 205
infolinka: 810 800 000
www.hzp.cz
Program Plus pro děti a mládež do 18
let
celkem 500 korun ročně (když jsou rodiče
u téže pojišťovny, pak 1 500 korun)
na léčebný tělocvik (do 6 let 500 korun),
plavecké kurzy (do 8 let), školy a školky v
přírodě, lyžařské kurzy, brýlové obruby,
pobyt v solné jeskyni, sportovní přilby a
chrániče,
preventivní
prohlídky
pro
sportovce, ozdravné léčebné pobyty v
horských lokalitách (od 7 do 15 let)
na očkování proti žloutence typu A, B, AB
(poslední dávka), klíšťové encefalitidě (2.
a 3. dávka včetně přeočkování),
meningitidě, chřipce, rakovině děložního
čípku (rodiče mohou převést svůj
příspěvek na dceru), pneumokokovému

onemocnění (vakcína Prevenar, Pneumo
23), spalničkám, příušnicím, zarděnkám
(vakcína Pririx, Priorix Tetra)
rovnátka (od 7 do 18 let)
kontaktní čočky (od 15 do 18 let)
vitaminy (do 2 let do výše 100 korun), pro
děti od 3 do 15 let jednou ročně v pobočce
Program Plus pro studenty
od 19 do 26 let – celkem 1 700 korun ročně
na léčebný tělocvik a regeneraci (fitness,
aerobik, plavání, sauna, masáže, solná
jeskyně, squash, tenis, spinning, jógu,
solárium, polárium a další)
ostatní viz Plus pro děti
Program Plus pro ženy a muže
celkem 1 500 korun ročně na
léčebný tělocvik a regeneraci organismu (viz
Plus pro studenty)

očkování proti klíšťové encefalitidě 2. a 3.
dávka včetně přeočkování (do 300 korun),
chřipce
hormonální substituční terapie, prevence
osteoporózy (ženy 40–55 let), prevence
rakoviny prsu – sonograf (ženy 30–39 let),
mamograf (ženy 40–44 let)
těhotenské kurzy, plavání pro těhotné a
vitaminy (do 500 korun)
vyšetření na rakovinu prostaty (muži od 40
do 55 let)
vyšetření na rakovinu tlustého střeva (od
40 do 49 let)
program pro snižování nadváhy a
odvykání kouření
Navíc kromě balíčků
Antikoncepce
příspěvek 500 korun pro ženy od 15 do 39
let
Pro dárce krve a kostní dřeně
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vitaminy po každém odběru krve
balíček vitaminů v hodnotě 300 korun pro
držitele bronzové nebo stříbrné Janského
plakety
příspěvek 1 500 korun pro držitele zlaté
Janského plakety na očkování, léčebný

tělocvik, fitness, plavání, saunu, masáže,
pobyt v solné jeskyni, squash, tenis,
spinning, jógu, polárium, léčebné procedury
v rámci ozdravných pobytů v lázních

Pro ty, kteří dbají na prevenci, protože
pojišťovna hradí vyšetření i mladším. Pro
studenty do 26 let, protože ač dospělí,
mají vyšší příspěvek.

Pro koho je výhodná

Česká národní zdravotní pojišťovna
kód pojišťovny: 222
info@cnzp.cz, tel.: 261 387 111
www.cnzp.cz
Program Bonus Plus
je založen na principu získávání a čerpání
bodů podle předem stanovených kritérií.
Po aktivaci Záznamové knížky (lze i na
internetu) může pojištěnec získané body
vyměňovat za produkty a služby. Kladný
zůstatek bodů může klient převést na
jiného
pojištěnce
ČNZP,
účastníka
programu Bonus Plus. Většinou má jeden
bod hodnotu jedné koruny (pro úhradu
nákladů na školu v přírodě či lyžařský
výcvik jsou to tři koruny, za nadstandardní
péči u porodu dvě koruny). Například za
preventivní prohlídku získáte 30 bodů, za
odběr krve 5 bodů, za přivedení nového
klienta 45 bodů.

Preventivní sportovní prohlídky
450 korun ročně, pokud je pojištěnec
organizován ve sportovním klubu, vitaminy –
z bodů Bonusu Plus
Sportovní pomůcky
helmy, chrániče z bodů Bonus Plus
Odvykání kouření
a snižování nadváhy z bodů Bonus Plus
Očkování
příspěvek 1 500 korun pro děti do 18 let v
rámci takzvaného očkovacího balíčku: proti
žloutence, meningokoku, planým neštovicím,
chřipce, klíšťové encefalitidě, vakcíny
SILGARD a CERVARIX proti rakovině
děložního čípku
Rovnátka
příspěvek 1 400 korun pro děti do 18 let

Plavání
příspěvek 600 korun ročně na nákup
permanentky do kteréhokoliv bazénu v ČR
Ozdravné pobyty
příspěvek až 12 000 korun pro děti od 8
do 15 let
Těhotenství
300 korun ženám na produkty a aktivity,
které podporují zdravý vývoj plodu,
případně na pomůcky v šestinedělí
Dárci krve
poukázka 100 korun na potraviny dle
výběru po každém odběru
Pro koho je výhodná
Pro alergické a chronicky nemocné děti,
kterým pomáhají k léčbě časté ozdravné
pobyty. Pro všechny, kteří chodí
pravidelně na preventivní prohlídky.
29. července 2008, foto i text: www.idnes.cz

Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jednou do roka
Nerozhodujte se unáhleně a jen podle poskytovaných výhod. Ověřte si, že s pojišťovnou, o kterou máte zájem, mají smlouvu
všichni lékaři, které navštěvujete.
nevztahuje roční lhůta pro změnu pojišťovny. Takže může spolu s
Přemýšlíte o změně zdravotní pojišťovny? Pokud jste u té nynější
rodiči přejít k jinému ústavu hned po přidělení rodného čísla, klidně
alespoň 12 měsíců, můžete se do toho směle pustit. Vybírat
třeba týden po porodu.
můžete už z desítky ústavů, letos totiž přibyla Zdravotní pojišťovna
AGEL, která může být zajímavá především pro obyvatele
Přestup je snadný
Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.
Je to jednoduché, stačí zajít na pobočku, vyplnit formulář, podepsat
Všechny ústavy nezávisle na svém názvu přijmou každého. Pokud
a pojišťovna vás vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí
usoudíte, že je vám sympatická Hutnická zaměstnanecká
zaregistruje. Nezáleží tedy na tom, kdy se přihlásíte vy, protože
pojišťovna, nemusíte nutně pracovat u pece, klidně zde zaregistrují
změna je ze zákona možná jen čtyřikrát za rok (k 1. lednu, 1.
i bankéře. Naopak Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
dubnu, 1. červenci, 1. říjnu). Podívejte se, zda vámi vybraná
bank vezme třeba slévače.
pojišťovna neumožňuje vyplnit registrační formulář na svých
K vyplnění registračního formuláře si připravte:
webových stránkách. On-line formulář má třeba VZP, RBP či Agel.
- občanský průkaz
Jsem zaregistrován, a co dál?
- zaměstnanci adresu a IČ zaměstnavatele
Do osmi dnů musíte změnu pojišťovny oznámit zaměstnavateli,
- podnikatelé kopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na
podnikatelé pak změní číslo účtu, na který posílají peníze.
pojistné
Nezapomeňte říci svému registrujícímu lékaři, že máte jinou
- studenti potvrzení o studiu
pojišťovnu. To je ten, ke kterému chodíte třeba s bolením v krku.
- důchodci potvrzení o přiznání důchodu
O odhlášení ze "staré" pojišťovny se starat nijak nemusíte, to za
- nezaměstnaní potvrzení z úřadu práce
vás už "nová" provede sama. Pouze původnímu ústavu vrátíte
- rodiče rodný list dítěte
kartičku
pojištěnce
osobně
nebo
pošlete
poštou.
Novorozenec je automaticky registrován u té pojišťovny, kde je
přihlášena jeho matka. Má však jednu výhodu, na něj se totiž
29. července 2008, text i foto: www.idnes.cz

Zařazení nízkopodlažních spojů jako garantovaných po zrušení linky 41 Bariéra
V nových jízdních řádech platných od 1.9.2008 je na lince č. 16 nově garantovaný nízkopodlažní spoj kurzu 2. Další
negarantované spoje linky 16 jsou na kurzech 5 a 11 a dle slov vedoucího autobusového provozu se jen málokdy stane, že by
tyto kurzy nebyly obslouženy nízkopodlažně. Kloubové Solarisy, které v pracovní dny na lince 16 jezdí, vykazují vysokou
spolehlivost.
Další garantovaná linka od 1.9. je linka 23 na kurzu 13. Rovněž nová linka 34, která je garantovaná, také jezdí přes
Povel na Slavonínskou a Zikovu.
Ing. Irena Říhová, odbor dopravy MmOl, odd. IDOS
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Vaše okénko
Švýcarsko z pohledu vozíčkáře
Miluji pohledy z výšky a proto jsme se se ženou rozhodli zamířit na dovolenou do poněkud větší
nadmořské výšky, než poskytuje naše placatá Haná. Od května jsem si přes internet hledal vhodný hotel ve
Švýcarsku. Nakonec jsme si vybrali hotel Hirschen ve vesnici s názvem Wildhaus, která, ať v údolí, leží
v nadmořské výšce přes 1000 m. Už první pohled na místě dával tušit, že některé cestovní slogany o
Švýcarsku nelžou. Fialovou krávu jsme nepotkali, ale tráva byla všude kolem
zelená, jak čerstvě natřená, posekaná ve všech koutech a svahy poseté
malebnými domky i prostými seníky. Vzduchem se neslo píseň kravských zvonců
a také odér hovězích exkrementů. Pravda, WC s koupelnou nebyly pro elektrický
vozík úplně ideální, ale to nám dovolenou rozhodně zkazit nemohlo. Představte
si to plesající srdce vozíčkáře, když jsem přijel ke stanici z zubačkové lanovky,
která je upravena jako bezbariérová, ta mne vyvezla do půlky svahu a
zaměstnanci mě chodbou dovedli k přístupné kabinkové lanovce a už jsem na
kopci ve výšce 2361 m, kde v restauraci je označené WC pro vozíčkáře. Stejné
milé překvapení čekalo i po jízdě na horu Santis, jejíž vrchol je dokonce 2500 m
nad mořem. Dlouho jsme se kochali výhledy do údolí i na vzdálenou hradbu
Alpských velikánů. Provoz lodí na Bodamském jezeře je také až na výjimky pro
vozíčkáře bez problémů. Pod okny hotelu jezdily žluté poštovní autobusy oběma
směry a když jsem se na zastávce ptal, jestli je některý z nich bezbariérový,
chvíli jsme si nerozuměli, než se vysvětlilo, že přeci všechny autobusy jsou
bezbariérové.
Abych jen nechválil, musím říct, že třeba nájezdy na chodníky v krajském městě St. Galen byly velmi příkré, takže na
mechanickém vozíku to mohl být docela problém.
Švýcarsko je hornatá země a přesto byly v okolí hotelu vyznačeny tři vycházkové trasy různými směry pro osoby na
vozíku. Úplně bez kopců to nešlo, ale je vidět, že pamatovat na osoby s kolečky navíc je naprosto normální. Bylo to krásné a
v mnohem také inspirující.
Milan Langer

KICK BOX
Mistrovství světa za účasti 50-ti států proběhlo v hale UP od
21. do 23.8.2008. Možná se ptáte,co je to za sport? V ringu se nejen
boxuje rukama, ale i nohama. Je to bolavý sport. Nebojí se ho ani
ženy. Dostali jsme pár volňásků od sponzora tohoto mistrovství světa
pana Ťulpy (ALFA taxi - převozy vozíčkářů). Moc mu děkujeme za
umožnění nahlédnutí do tohoto zajímavého sportu.
Kdo vlastně z trenďáků zaplnil halu? Já, Eva a Milan se svými
asistenty. Milan třeba obdivoval krásnou ženskou techniku. Těžko se
mu odjíždělo.Divím se naším trendovým chlapům, že si nepřišli unavit
oči na sobotní galavečer. To byla ženská nádhera, která se tam skoro
nahatě procházela. Jak to vše dopadlo? Velice dobře. Česká hymna
se hrála častěji. Takže příště neváhejte a využijte takovou možnost
živé zábavy - a zadarmo ! Kdo se baví, ten se nenudí.
Citátem končím: " Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít."
Vozíčkář Pepa.

Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením
Liga za práva vozíčkářů, o. s., vydává i letos publikaci " Nápadník – sborník informací a rad pro život s
postižením"?
Více než 200 stran obsahuje aktualizované kapitoly o důchodech a dalším hmotném zabezpečení, o příspěvcích,
pomůckách, rehabilitaci, pracovním uplatnění, bariérách a bydlení, dopravě a úpravách aut. Dozvíte se užitečné informace
např. o odškodnění po úrazu, budete mít k dispozici přehled kontaktů organizací dle typů postižení ve svém regionu a získáte
přehled pravomocí úřadů. Nově jsou zařazeny vzory odvolání a informace o některých léčebných metodách.
Nápadníka si můžete objednat v tištěné podobě za 60 Kč, na CD za 40 Kč nebo v tištěné podobě i s CD za 80 Kč.
Zájemci mohou psát své objednávky na mail: info@ligavozic.cz, telefonovat na číslo 537 021 493 nebo psát SMS na
číslo 777 010 331.
www.ligavozic.cz
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FOTOSOUTĚŽ: „Život a krásy Moravské cesty“
MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) vyhlásila

Fotosoutěž: „Život a krásy Moravské cesty“
Jedná se o soutěž amatérských fotograií. Účastníci fotosoutěže posílají barevné nebo černobílé fotografie formátu
nejméně A4 na fotografickém papíru ( v případě možnosti i elektronický formát fotografie). Každý soutěžící může poslat
maximálně 5 fotografií, které pocházejí z územní působnosti MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Jedná se o
území obcí Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad Moravou, Cholina, Křelov-Břuchotín, Litovel, Luká,
Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín, Střeň a Žerotín. – mapa území je zveřejněna na www.moravskacesta.cz.
Uzávěrka soutěže je 15. říjen 2008.
Autoři nejlépe hodnocených fotografií získají finanční odměnu (autor fotografie na 1. místě 3000Kč, 2. místo 2000Kč a
3. místo 1000Kč). Pořadí fotografií bude určeno hlasováním návštěvníků výstav, které proběhnou do konce roku 2008.
Doručte fotografie, které jsou na zadní straně podepsané s napsaným názvem fotografie. Součástí zaslaných
fotografií je stručná charakteristika soutěžícího, která bude obsahovat především odkud je, co ho zajímá na fotografování a
krátký popis fotografií. Soutěžící svojí účastí souhlasí s případným použitím fotografií při výstavách a k vydávání
propagačních materiálů vyhlašovatelem soutěže.
Bližší informace Vám poskytne manažer MAS Moravská cesta: Ing. Petr David, 774710391

NABÍDKA PRACOVNÍCH  MÍST  NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST  NABÍDKA PRACOVNÍCH 
FARMACEUTICKÝ REPREZENTANT – TELEFONISTA – PRO LÉKÁRNY
Skandinávská farmaceutická společnost pro doplnění marketingového projektu hledáme kolegy/-ně na pracovní poměr pro
pozici „fARMACEUTICKÝ reprezentant telefonista“. Možnost volby i zkráceného pracovního úvazku, vhodné i pro osoby
tělesně postižené, ženy na MD.
Vaší náplní bude telefonní kontakt s lékárnami, informace o novinkách v rámci portfolia firmy, akční nabídky přípravků ve
speciálních akcí, rozesílání POS materiálů
Požadujeme: min. SŠ vzdělání, orientace ve zdravotní problematice, příjemné vystupování, vysoký stupeň organizace,
znalost práce s PC a internetem
Nabízíme: zázemí stabilní skandinávské společnosti, týden dovolené navíc, příspěvek na dovolenou, nadprůměrný fixní plat
(v rámci celostátního průměru) + prémiové ohodnocení navíc, Pracoviště: pro pražské kolegy: kancelář společnosti Praha 6,
pro mimopražské kolegy možnost „HOME BASED OFFICE“
Obor činnosti: administrativa - s PC; administrativa – manuální, telefonní podpora
Pracovní omezení: ZTP, ZTP/P
Pracovní poměr: HPP, VPP, zkrácená pracovní doba, práce z domova
Lokalita: celá ČR
Kontakt na zaměstnavatele: Vitabalans OY, Sídlo: Praha 6, Kontaktní osoba: Lucie Horáková, Email:
sekretariat@vitabalans.cz, Telefon: 602 742 823
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☺

V rámci

Týdne duševního zdraví proběhne
ve

Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
(adresa: Lužická 7 - v pavilonu mateřské školky;
bus 16, 17 – zast. Povel-škola, tram 1, 4, 6 – zast. Fakultní nemocnice)

8.10.2008
od 9 do 18 hodin
již tradiční

Spolek Trend vozíčkářů Vás srdečně zve na den otevřených dveří k návštěvě
„Čajovny na kolečkách“, tentokrát s dodatkem „aneb každý je vítán“.
Nabídneme Vám různé druhy sypaného čaje, čerstvě upraženou kávu
a něco malého k zakousnutí.
Dle Vašeho zájmu si můžete prohlédnout prostory organizace, navštívit
poradnu a zeptat se na věci, které Vás budou zajímat.
V 11.00 h začne promítání záznamu divadelního představení Duše v
pohybu (inspirativní koláž – teatroterapie, dramaterapie, psychobalet,
paravoltiž) a v průběhu dne se uskuteční miniturnaj ve hře Boccia.
SRDEČNĚ ZVEME K POSEZENÍ V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ
PODZIMNÍHO ČASU VŠECHNY UŽIVATELE SLUŽEB, ČLENY
TRENDU A LIBOVOLNĚ ŠIROKOU VEŘEJNOST.
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