Č. 7 / 2011 VIII. ROČNÍK

Úvodní slovo
Ahoj Trenďáci,
letní sluníčko pálí, no a my vám přinášíme další číslo Trendy zpravodaje. Tentokrát
v novém formátu. Najdete v něm atraktivní pozvánku do Arcibiskupského paláce.
Filmový klub Trendu připravil další dva zajímavé dokumentární filmy, které stojí určitě
za shlédnutí. Shrnutí přináší i projekt „Oslaďme si život prácí“. Ve zpravodaji najdete i
odkazy na videoklip, který vás určitě zaujme, stejně jako stránka o invalidních vozíčcích. Ve vašem
okénku si pak můžete přečíst obsáhlý článek doplněný o fotografie z letošního pobytu na Březejci.
Křížovka na závěr se již stala oblíbenou tradicí.
Příjemné letní počtení vám za
redakci přeje Michal Koutný.

Pozvánka do Arcibiskupského paláce
Od května tohoto roku v budově Arcibiskupského paláce,
unikátní historické církevní památky, skončila rozsáhlá
rekonstrukce podpořená Evropským fondem pro regionální
rozvoj, jejímž cílem bylo palác připravit pro projekt ve střední
Evropě výjimečný – plně funkční oficiální sídlo úřadujícího
biskupa. Palác se otevřel veřejnosti a už jej navštívilo pět tísíc
lidí.
Nebuďme tedy mezi posledními!
Arcibiskupská rezidence byla dosud přístupná veřejnosti jen ve výjimečných případech, zájem o jeho
navštívení z řad domácích i zahraničních turistů byl však vždy veliký. V roce 2009 získalo
Arcibiskupství olomoucké z Evropského fondu pro regionální rozvoj – ROP Střední Morava částku
zhruba 25 milionů korun na rekonstrukci a zpřístupnění části arcibiskupské rezidence pro cestovní
ruch. V rámci středoevropského prostoru se jedná o ojedinělý projekt, kdy dosud plně funkční
oficiální sídlo úřadujícího arcibiskupa je zčásti přístupné veřejnosti.
Počátkem letošního roku proběhly stavební úpravy, při nichž bylo v přízemí vybudováno zázemí pro
návštěvníky a pro průvodce včetně bezbariérového vstupu. Současně proběhla rekonstrukce fasád
a restaurátorské práce v prostorách prohlídkové trasy v prvním patře. Prohlídka, která bude trvat cca
45 minut, bude zahrnovat hlavní schodiště, reprezentační sály a místnost pro sezónní výstavy a
skončí na nádvoří paláce.
Rezervovanou prohlídku pro Spolek TREND vozíčkářů máme ve středu 20.7. 2011 a to, v 15h.
Sraz bude přímo před palácem, ale je třeba případný zájem nahlásit do kanceláře Trendu abychom
nikoho nezapomněli čekat před vchodem.
Vstupné je snížené a to 30,- KČ.
Bližší informace: Mgr. Michaela Hladišová, hladisova@trendvozickaru.cz, mobil: 777 974 455
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Rubrika Sociální rehabilitace.

FILMOVÝ KLUB – JEDEN SVĚT
AKCE SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
A
SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Promítáme: KIMČONGÍLIE
Kdy?: 27. července 2011 od 15:30
Kde?: učebna v Trendu vozíčkářů Olomouc
Vstupné: zdarma
Severní Korea je bezesporu nejizolovanější zemí světa. Totalitní režim zde již šedesát let zavírá své
obyvatele do koncentračních táborů za sebemenší prohřešky: stačí zmačkat noviny, na nichž je
vyobrazen otec zakladatel Kim Ir-sen nebo jeho syn, současný vládce Kim Čong-il. Ačkoli se i pouhý
pokus o útěk z těchto táborů trestá smrtí, každý rok se o něj řada vězňů pokusí. Díky hrstce z nich,
které se podaří uniknout a z níž se někteří objeví i v dokumentu, se svět dozvídá o hrůzné podobě
života v komunistické Severní Koreji. Jejich silná a alarmující svědectví o milionech obětí hladomoru
v devadesátých letech, severokorejských dívkách skrývajících se v Číně, které jsou nuceny k
prostituci, či o závislosti tamní ekonomiky na práci vězňů výmluvně kontrastují s propagandistickými
televizními pořady posilujícími obludné rozměry Kim Čong-ilova kultu. S využitím archivů a graficky
zajímavých vsuvek je ve filmu režisérky N. C. Heikinové také přehledně připomenuta historie
Korejského poloostrova.
Kimčongílie / Kimjongilia
N. C. Heikinová / USA, Francie, Jižní Korea / 2009 / 75 min
Bližší informace: Mgr. Michaela Hladišová, hladisova@trendvozickaru.cz, mobil: 777 974 455
Mgr. Marie Pijáčková, pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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FILMOVÝ KLUB – JEDEN SVĚT
AKCE SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
A
SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Promítáme: Barmský VJ
Kdy?: 10. srpna 2011 od 15:30
Kde?: učebna v Trendu vozíčkářů Olomouc
Vstupné: zdarma
V roce 1988 byl Joshua jako malý chlapec svědkem brutálního zásahu barmské vojenské junty proti
demonstrantům, během něhož byly zabity více než tři tisíce lidí. Od té doby se rozhodl bojovat za
demokracii. Vyzbrojen malou kamerou a mobilním telefonem se společně se třemi desítkami dalších
odvážných mladých Barmánců z exilové televizní stanice Democratic Voice of Burma rozhodl
podrobně zachytit protivládní demonstrace v září roku 2007 a jejich surové potlačení. Záběry
dramatických událostí z kamer těchto reportérů se objevily ve zpravodajství všech významných
světových médií a byly po určitou dobu jedinou možností, jak se svět mohl dozvědět o skutečné
situaci v Barmě. Strhujícím způsobem sestavený dokument nabízí podrobný a navýsost autentický
záznam tehdejších událostí, kdy Barmánci po devatenácti letech překonali svůj hluboce zakořeněný
strach z vládních represí a vyšli za mohutné podpory buddhistických mnichů do ulic Rangúnu.
Barmský VJ získal řadu ocenění na mezinárodních festivalech, mimo jiné Zvláštní cenu Václava
Havla na festivalu Jeden svět 2009 a hlavní cenu na dokumentárních festivalech CPH: DOX v Kodani
a IDFA v Amsterdamu.
Oficiální stránky filmu Barmský VJ: http://www.burmavjmovie.com/FILM
Barmský VJ / Burma VJ – Reporting from a Closed Country
Anders Østergaard / Norsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie / 2008 / 84 min
Bližší informace:
Mgr. Marie Pijáčková, pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040
Mgr. Michaela Hladišová, hladisova@trendvozickaru.cz, mobil: 777 974 455
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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Projekt „Oslaďme si život prací“
Vážení čtenáři,
první půlrok je za námi a uplynulé měsíce byly opravdu bohaté na pořádané akce v rámci projektu
„Oslaďme si život prací“. Účastníkům jsme nabídli relaxační setkání na májovou notu, pro pracovníky
call centra jsme uspořádali další pravidelné supervize a rovněž relaxační setkání. Novým účastníkům
projektu jsme nabídli profesní diagnostiku. Nabídku doplnilo mnoho volnočasových aktivit.
Relaxační kurzy pro pracovníky call centra s prvky arteterapie – kurzy se uskutečnily 11. května
a 14. června 2011. Hlavním tématem setkání bylo téma „Kde se nacházím“ a „Moji nejbližší“. Naše
arteterapeutka Izabela Machútová rozvíjela v týmu operátorek komunikační dovednosti ve skupině a
schopnost sebevyjádření. Operátorky se snažily pojmenovat svoje emoce a v neposlední řadě
s pomocí různých výtvarných technik rozvíjely tvořivost a procvičovaly si jemnou motoriku. Cílem
druhého setkání bylo uvědomění si existence blízkých osob a jejich vlivu na nás, posílení pocitu
jistoty, dalším cílem byl rozvoj empatie a koncentrace. Setkání se vydařila, neboť vládla příjemná a
uvolněná atmosféra.
Setkání budou probíhat i v průběhu prázdnin a to již 12. července, kdy hlavním tématem je „Jaké
mám přání“. Celý tým se bude snažit pod odborným dohledem Izabely Machútové pojmenovávat svá
přání a touhy a učit se sdělovat prožitky. Pomocí keramické hlíny budeme posilovat jemnou motoriku
a rozvíjet fantazii.
Supervize pro pracovníky call centra – 23. května 2011. Tato supervize se uskutečnila ve dvou
rovinách – individuální a skupinové.
Supervizorka Zuzana Faldýnová se věnovala tématu
„problémový klient a asertivní komunikace“. Operátorky měly možnost vyzkoušet si prožitkovou
formou a hranými scénkami různé techniky asertivního jednání. Individuální podporu pravidelně
využívají celkem 4 operátorky.
V letních měsících se supervize uskuteční pouze individuálně. Skupinová supervize je naplánována
na srpen, kdy budou mít operátorky možnost pomocí různých testů získat informace o svých
schopnostech a výkonovém potenciálu v oblasti pozornosti, úsudku a schopnosti učit se nové věci,
dále získají zhodnocení těch osobnostních charakteristik, které mají vztah k vykonávané profesi.
Cílem testování je prohloubení sebepoznání operátorů call centra a posílení jejich pozitivního
vnímání sebe sama a motivace k rozvoji.
Kurz Asertivní komunikace – tento akreditovaný kurz se uskutečnil 8. 6. 2011 v učebně ve
Vzdělávacím centru pro veřejnou správu ČR. Zúčastnilo se ho 6 účastníků projektu. Cílem kurzu bylo
seznámení účastníků s pojmy asertivita, empatie, agresivita, pasivita a manipulace jako každodenní
součást mezilidské komunikace. Prožitkovou formou si účastníci vyzkoušeli různé techniky asertivní
komunikace, učili se, jak správně reagovat a jak ovlivnit chování. Dalším cílem bylo zvládnutí
techniky odmítnutí neoprávněného požadavku, vytknutí chyby a požádání o nápravu, empatické
sdělení negativní zprávy a zvládnutí rozzlobeného klienta v rozhovoru.
Koncem června jsme uspořádali pro čtyři nové účastníky projektu Profesní diagnostiku, která se
uskutečnila 30. 6. 2011 a její vyhodnocení 4. 7. 2011. Účastníci v rámci tří sezení s odbornou
psycholožkou Mgr. Zuzanou Faldýnovou (individuální pohovor – vstupní pohovor, testování a
vyhodnocení) měli možnost získat doklad o svých schopnostech a dovednostech pro výběrová řízení
a
potencionální
zaměstnavatele.
Profesní
diagnostika
je
program,
který
pomocí
psychodiagnostických metod mapuje profesně zájmovou orientaci, výkonový potenciál – pozornost,
-4-

úsudek, schopnosti učit se nové věci, předpoklady ke studiu, či rekvalifikaci a osobnostní potenciál
uchazeče. Cílem profesní diagnostiky je zvýšit šanci nezaměstnaných uplatnit se na trhu práce
vhodným nasměrováním pracovní dráhy s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem
uchazečů.
V rámci volnočasových aktivit jsme účastníkům projektu nabídli
účast na prodejní výstavě – Mezi námi – Dny zdravotně
postižených, která byla zaměřena na prezentaci kompenzačních,
rehabilitačních a protetických pomůcek a potřeb pro zdravotně
postižené, dále Filmový klub se zajímavými tématy, který probíhá i
o prázdninách a pro vybrané účastníky projektu týdenní aktivizační
pobyt v Březejci.
Akcí a možností bylo tedy mnoho.
Iveta Macháčková – sociální pracovník call centra

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

Alfa převozy vozíčkářů
Nabídka letních víkendových jednodenních výletů pro klienty Alfa převozy vozíčkářů.
Nabízíme Vám, naším klientům pronájem našich vozidel s řidičem k jednodenním výletům po okolí
Olomouce. Například: Bouzov, Úsov, Mladečské jeskyně nebo dle
Vašeho přání
Kapacita vozidel:
Ford Tranzit - 2 vozíčkáři + 5 osob
Fiat Dobló - 1 vozíčkář +1 osoba nebo 4 osoby chodící
Cena pronájmu:
Jízda do 100 km v čase cca od 8:00 do 16:00 hod.1.300kč.
Při plném obsazení Fordu Tranzit vychází cena za osobu 186 kč.
Při plném obsazení Fiatu Dobló vychází cena za osobu 325kč.
Při překročení délky jízdy každý kilometr nad 100 km - 10kč.
Objednávky týden předem na telefonu 585 242 489.
Za Alfa převozy vozíčkářů Karel Ťulpa

Inzerce
Daruji 2- letou čistokrevnou fenku Flat coated retriver s průkazem původu.
Zdravá, hodná, poslušná.
V případě zájmu kontaktujte p. Štěrbovou.
Telefon:731 402 071
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www.invalid-voziky.cz
Jste invalida, či se jen hůře pohybujete a přesto si chcete aktivně užívat
Potřebujete si občas někam zajet, nakoupit, k lékaři či na návštěvu a chůze Vás zmáhá?

života?

Jste na správné adrese!!! Náš universální terénní invalidní vozík je přesně pro Vás. Můžete se na
něm pohybovat po chodnících, po vozovce a co je důležité?
Můžete s ním jet i do přírody. Zvládne hravě nerovnosti polních
cest, na silnicích přejede obrubníky a čelí nástrahám drsné
přírody.
Naše vozíky jsou v dnešní době to nejlepší na trhu! Super
věc je ta, že na čtyřkolku můžete zavěsit ruční invalidní vozík
a mít jej na cestách stále u sebe.
Jsou stylové, moderní, robustní a hlavně kvalitní. Výhodou těchto
čtyřkolek je, že se dají velice rychle a jednoduše rozložit a převážet v jakémkoli automobilu kombi.
Nejdůležitější je však jejich snadná obsluha. Řídit tento vozík dokáže skutečně každý.
Pro vozíčkáře s těžším postižením máme v nabídce verzi ovládanou Joystickem.
Našim cílem je dát všem méně mobilním spoluobčanům radost ze života a vrátit jim možnost pohybu
pomocí našich spolehlivých vozíků, se kterými můžete hrdě vyrazit kamkoliv.
Dále si dovolujeme nabídnout špičku na evropském trhu, naši nejnovější verzi terénního vozíku v
provedení HYBRID. Toto provedení se vyznačuje s nekonečným dojezdem na elektrický pohon bez
nutnosti dobíjení baterií, neboť má vlastní generátor, který dle potřeby dobíjí baterii.
Udělejte radost sobě, svým příbuzným či známým!
Na nákup tohoto vozíku můžete získat 50% dotaci od sociálního odboru!
TAK NEVÁHEJTE A POŽÁDEJTE O PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDU!!!
Michaela Hladišová

videoklip - Chceš moje postižení?
Z podnětu samotných vozíčkářů vznikl osvětový videoklip, který Svaz paraplegiků vypustil v těchto
dnech do světa s provokativním názvem Chceš moje postižení? Tématem videa je bezohledné
parkování zdravých lidí na místech vyhrazených pro vozíčkáře.
Ti se denně dostávají do problémů proto, že jejich vyhrazená parkovací místa blokují lidé, kteří
k tomu nemají oprávnění. Stejně často se stává, že si chodící řidiči neuvědomí, že vozíčkář
k naložení sebe a svého vozíku do auta potřebuje minimálně metrový odstup od jejich vozu.
Zaparkují své vozidlo tak blízko auta s označením vozíčkáře, že ten se potom do svého vozu
nedostane.
Dvouminutový spot je záměrně vyhrocen do extrému a zobrazuje jednu takovou
situaci, která končí pro vozíčkáře velmi nedůstojně. Téma inkontinence je bohužel
pro mnoho vozíčkářů s poškozenou míchou velmi aktuální a zdravý člověk si těžko
uvědomí, do jakých problémů může jeho lhostejnost vozíčkáře dostat.
Video můžete shlédnout na adrese: http://vimeo.com/czepa/chces-moje-postizeni
Zdroj: vimeo.com
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Vzdělání bídu z kapsy vyhání.
Intenzivní týdenní kurzy PC a přípravy na získání zaměstnání připravuje na červenec a srpen o.s.
InternetPoradna.cz. Úspěšní absolventi získají certifikáty, kterými se mohou prokázat při výběrových
řízeních a zvýšit tak své šance na získání zaměstnání.
Intenzivní letní kurzy počítačů, admnistrativy a přípravy na získání zaměstnání budou průběžně
probíhat od 11. července do druhé poloviny srpna. Přihlásit se do nich mohou osoby se zdravotním
postižením v Olomouckém kraji za podmínky, že jsou uživateli služby sociální rehabilitace Restart.
“Tímto uživatelem se může stát osoba s postižením, která chce navštěvovat vzdělávací a další
podpůrné činnosti v rámci služby. Se zájemcem sepíšeme smlouvu a sociální pracovnice spolu s
uživatelem sepíší individuální plán spolupráce. Služba je poskytována zdarma a na základě této
smlouvy mohou zájemci čerpat I jakékoliv nabízené kurzy včetně těch v letních měsících, “ vysvětluje
Lochmanová.
Předpokládáná účast je 40 zájemců o letní kurzy, které budou poskytnuty zdarma a realizovány v
sídle sdružení.
Služba nabízí i další zajímavé aktivity, například rehabilitační a socializační pobyt v lázních, který se
bude konat v říjnu, nebo zjišťování zbytkového pracovního potenciálu u osob tělesně postižených.
Služba svým uživatelům nabízí také možnost financování rekvalifikací a specializovaných kurzů, a to
bezplatně. Uživatelé, kteří nemají doposud přesnou představu o tom, v jaké činnosti by se mohli dále
rozvíjet, mají možnost konzultovat tuto oblast se zkušenými sociálními pracovnicemi, popřípadě
psycholožkou.
Zájemci o tyto aktivity se mohou přihlásit na číslech 587 406 126, 736 447 248, na mailu
restart@iporadna.cz či osobně u všech pracovníků služby sociální rehabilitace Restart na adrese
Ztracená 36, Olomouc. Zájem o službu je stále velký, proto by se případní zájemci o chystané aktivity
měli přihlásit co nejdříve.
Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.
Služba sociální rehabilitace Restart, jejímž cílem je zlepšit podmínky osob s postižením především
prostřednictvím sociální a psychologické podpory a vzdělávacích, výchovných a aktivizačních
činností, pořádá pravidelně kurzy PC (práce v programech OpenOffice, internet, e-mail, prezentace),
kurz anglického jazyka, kurz komunikačních dovednsotí (komunikace se zaměstnavatelem, příprava
na pracovní pohovor), sociálně pracovní dovednosti (správné sepisování pracovních smluv) nebo
kurz administrativy a přípravu pro získání zaměstnání - zvládutí výběrového řízení (sestavení
životopisu a motivačního dopisu, prezentace před výběrovou komisí, nejčastěji kladené otázky).
“Všechny uvedené kurzy slouží našim uživatelům k prohloubení znalostí potřebných k nalezení
zaměstnání,“ říká vedoucí služby Mgr. Jaroslava Lochmanová a dodává, “ obvykle jsou kurzy
realizovány od září do prosince a od února do června. Z potřeb našich uživatelů však vyplývá, že by
rádi i v rámci letních prázdnin navštěvovali vzdělávací kurzy, které jim mají pomoci při nalezení
zaměstnání. Tyto kurzy chceme nabídnout i ostatním zájemcům.”
kontakt: Jan Kovařík - fundraiser a PR manažer projektu
mobil: +420 774 358 510, 774 730 972, mail: jan.kovarik@iporadna.cz
-7-

Vyšlo letní dvojčíslo časopisu Můžeš
Přináší reportáže a rozhovory o tom, jak světová i česká kinematografie mapují svět lidí s postižením,
o letních hudebních festivalech, historicky prvním českém golfovém turnaji pro osoby s handicapem,
o životě vozíčkářů v českých věznicích a spoustu dalšího zajímavého čtení.
Dokumentarista Martin Štoll v rozhovoru mimo jiné tvrdí, že v šedesátých letech vyvolal film o
deprivačním syndromu Děti bez lásky takový rozruch, že přispěl k tomu, aby byla zavedena mateřská
dovolená a omezena noční práce žen.
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se může pochlubit jedinečnou uvolněnou
atmosférou, ale i unikátním projektem Kino bez bariér. Vedoucí projektu Jana Gabrielová v rozhovoru
říká, že prý nezná jiný festival s takovou službou pro lidi s postižením.
Reportáž z věznice v Pardubicích ukazuje, jak je v ní postaráno o potrestané vozíčkáře. Ti mají
připomínky k tomu, že zde není žádná speciální zdravotní či rehabilitační péče. A někteří dokonce
hovoří o organizačním chaosu.
Štěpán Beneš přiblíží čtenářům Paříž z pohledu vozíčkáře a Andrej Halada v reportáži Handbiky
mezi stromy upozorňuje na aktivitu cyklistů, kteří mezi sebe vzali aktivní sportovce na kolech
ovládaných rukama.
Na nároky osob zbavených svéprávnosti velmi výrazně upozorňuje fotoreportáž Jana Šilpocha. Byl u
toho, když se ve středočeské vesničce Slapy konala neoficiální svatba a když snoubence oddávala
herečka Simona Stašová.
Tipy, kam vyrazit o prázdninách na vozíčku, popisuje Petr Buček. A je jich v Česku požehnaně!
Rozhovor Zdeňka Jirků s publicistou Jaroslavem Šonkou přibližuje a vysvětluje fakt, že v Německu
vede sociální stát k úspěchu.
Ondřej Neff komentuje snímky, které čtenáři posílají na stránky www.muzes.cz, a ty nejlepší
otiskujeme.
Zdroj: helpnet.cz

Vaše okénko
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Březejc 2011
Každá dovolená nebo rekreace má svoje osobité kouzlo. Nejinak tomu bylo i při letošním pobytu na
Březejci. Už podtitul od Venuše po Baroko sliboval, že se opět nebudeme nudit. Ba právě naopak.
Početná skupina vozíčkářů a jejich doprovod se vydal do tohoto střediska v sobotu 25. června. Po
ubytování a prvním z mnoha výborných obědů jsme se mohli těšit, co nám všechno holky z Trendu
připraví za překvapení. Večer první táborák seznámení s programem. Hned první dopoledne přišlo
na řadu modelování jednoho ze symbolů pobytu. Věstonické Venuše. Dámy si mohli vymodelovat
svého Venušáka. Modely to byli vzkutku originální a pěkné. Odpoledne potom přišel na řadu lov
mamuta. Nejdříve jsme chtěli nebohé zvíře ušetřit, ale posléze, hlavně u pánů zvítězil pud lovce.
Večer pak nezbylo nic jiného než úspěšný lov malinko zapít v hospůdce v Ronově. No a pak už šel
program rychle za sebou. Při výrobě košíků z proutí, umotaného z novinového papíru ztroskotávali i ti
nejšikovnější. I nu, učený z nebe nespadl a ne pokaždé se musí vše dařit. I tak jsme se u toho aspoň
hodně nasmáli. Ostatně u každé aktivity panovala výborná nálada. Jako třeba při výrobě sádrových
odlitků. Někteří šílení jedinci si dokonce nechali udělat odlitek obličeje, aby pak nemohli dostat sádru
ze sebe :-) Vše jsme si vynahradili při výrobě masek ala baroko. Originálnější masky už tu dlouho
nebyli k vidění. Co se týče šikovnosti, tak musím smeknout před Miškou, Patrikem a Pepou za utkání
krásného koberce. I na sportovní vyžití se dostalo. Hod oštěpem, šipky, boccia, kroket, kuželky,
plavání, jízda na kole, houpačka či pěší tůry po krásném okolí šli každému jedna radost a mohli jsme
se dosyta vyřádit. To vše jsme zakončili nějakým tím zpestřením, v podobě táboráku (kdy jsme u
kytary zpívali až do božího rána), nočním filmovým klubem nebo posezením u dobrot v cukrárně
v Křižanově. Při takových chvílích jsme mohli poznat jeden druhého a získat i nové přátele. Co říci
závěrem? Snad jen poděkovat Mišce Hladišové a Marušce Pijáčkové. Že nám připravili tak atraktivní
program a užili si pobyt s námi na plný pecky.
Tak ahoj u dalšího pobytu plného šikovnosti, adrenalinu a srandy.

-9-

Miša Koutný

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Hladišová Michaela, Pijáčková Marie, Macháčková Iveta, Ťulpa
Karel,
Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 776 576 555
Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová, Anička Koziolová a Alena Třešková
Datum vydání: 15.7. 2011 - Počet výtisků: 100
Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984;
email: koutny@trendvozickaru.cz
doplněk: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku

Uzávěrka příštího čísla 8/2011 : pátek 10.8. 2011 ☺
A na závěr tradiční křížovka o ceny. Tajenku křížovky posílejte do konce uzávěrky zpravodaje
(10.7.2011) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 776 576 555 případně osobně
v Trendu na Lužické u Míši Hladišové. Správnými luštiteli a výherci z minulého čísla se stávají. 1.
cena Ludvík Antonů, 2. cena Marek Schmid a 3. cena Ladislav Portyš. Ceny si můžete
vyzvednout u Míši Hladišové na Trendu.
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