Č. 7 / 2012 IX.
ROČNÍK

Úvodní slovo
Ahoj Trenďáci.
Věřím, že se chladíte někde u vody, aby vás
sluníčko dočista neupeklo. A aby ta letní
pohoda byla dokonalá, máme tady pro vás
další číslo Trendy zpravodaje. Okurková
sezóna je v plném proudu ale přesto se vám
pokusíme přinést zajímavé čtení a nějaké ty
pozvánky. Třeba do filmového klubu nebo na
povídání Evy Kvapilové. Je tady i tradiční
připomínka fotosoutěže Ligy vozíčkářů, které se
samozřejmě můžete zůčastnit. Několik zajímavých informací z Trendu a pár zajímavých
článku, včetně jednoho malého rozloučení.
Příjemné lení počtení přeje za redakci Michal Koutný

Život, ale i Cesty nejen na kolech
Již 17. ročník fotosoutěže Ligy vozíčkářů má uzávěrku 30. září, poprvé je rozšířen o další
samostatnou kategorii.
Americká nevidomá básnířka Helena Kellerová kdysi řekla, že život je sled lekcí, které je
nutné prožít, abychom je pochopili. Většina zdravých lidí si nikdy na vlastní kůži nevyzkouší
pocity, které kvůli nejrůznějším omezením
každodenně zažívají zdravotně hendikepovaní.
Díky mezinárodní fotosoutěži Život nejen na
kolech, kterou pořádá brněnská nezisková
organizace Liga vozíčkářů, si mohou svět
postižených alespoň lépe představit a pokusit se
mu porozumět.
Letošní ročník je už sedmnáctý, novinkami ale
nešetří. Poprvé totiž Liga vozíčkářů vyhlašuje
souboj mezi fotografiemi s cestovatelskou
tématikou. Každoročně lidé do soutěže posílají řadu fotografií, které mají s cestováním po
tuzemsku i zahraničí leccos společného. Rozhodli jsme se pro tyto snímky vytvořit
samostatnou kategorii s názvem Cesty nejen na kolech.
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Fotosoutěž Život nejen na kolech se sice koná už po sedmnácté. Přihlásit se může každý,
kdo fotí a má zájem o svět zdravotně postižených. Jedinou podmínkou pro účast, je pořídit
snímek, který má nějakou spojitost se světem zdravotně postižených. Konkrétní téma závisí
na úvaze autora. Fotky lze posílat buď elektronicky na mail prezentace@ligavozic.cz nebo na
adresu Ligy vozíčkářů Bzenecká 23, 628 00 Brno a to od 1. dubna do 30. září 2012.
Vyhlášení výsledků pak bude v říjnu letošního roku jako součást veletrhu Medical Fair a
Rehaprotex 2012. Výherce vybere odborná porota v čele se známým fotografem Jindřichem
Štreitem.
Více o soutěži naleznete na internetových stránkách www.ligavozic.cz/zivotnejennakolech
nebo na Facebooku, kde má soutěž založený profil.
Zdroj: helpnet

Info sociální rehbilitace
TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB
Promítáme: Na stupních vítězů
Kdy?: čtvrtek 19.7.2012 15:30
Kde?: učebna v Trendu vozíčkářů Olomouc na Lužické 7
Vstup: ZDARMA
Já, moje romská rodina a Woody Allen / Me, My Gipsy Family
and Woody Allen
Laura Halilovicová / Itálie / 2009 / 50 min/titulky
Málokdy se začínající filmařce poštěstí natočit tak kvalitní a svěží dokumentární debut, jako
se to podařilo devatenáctileté Romce Lauře Halilovicové. S malou ruční kamerou
dokumentuje historii a hlavně současnost své rodiny, která přišla do Itálie koncem
šedesátých let z Bosny a Hercegoviny. Na rozdíl od Laury řada jejích příbuzných včetně
rázovité babičky stále kočuje v karavanech. Z nenávistných reakcí místních obyvatel a
přístupu státních úřadů je ale zřejmé, že tomuto nomádskému způsobu života v Evropě,
natož v Berlusconiho Itálii, již odzvonilo. Úsměvný a filmařsky překvapivě invenční snímek s
výbornou hudbou nabízí pohled na romskou komunitu z netradičního úhlu pohledu – z jejího
samého středu. Sama autorka pak vtipně vstupuje do děje v momentě, kdy ji rodina nutí se
vdát, což ona odmítá. Jejím snem je stát se filmovou režisérkou. Talent k tomu rozhodně má.
Jen kdyby ještě Woody Allen odpověděl na její dopisy…
Zdroj: www.jedensvet.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Pijáčková Marie
pijackova@trendvozickaru.cz
734 442 040 nebo 582 777 706

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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POZVÁNKA
Srdečně Vás zvu na seznámení se svými webovými
stránkami, které jsem vytvořila společně se svým
pracovním asistentem. Na webových stránkách píšu
například o Baletu Globa. Zajímalo by Vás, o čem ještě
píšu? - To se nechte překvapit, jistě nebudete litovat.
Prezentace se bud konat v učebně v Trendu vozíčkářů na
Lužické 7 a to dne 24.7.2012 od 16:00. K promítání
zajistíme malé občerstvení.

Budeme se těšit Eva a Tomáš
Kontaktní osoba: Mgr. Pijáčková Marie
pijackova@trendvozickaru.cz
734 442 040
582 777 706

Sociálně-právní poradna informuje
Důležité informace
Rok se přehoupl do své druhé poloviny a s tím končí přechodné období, kdy mohli
zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, fungovat ještě dle dříve
platných zákonů. To však již od prvního července neplatí a začíná tak nová éra
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Objevují se však již hned ze začátku situace,
které mohou působit osobám zdravotně postiženým, a to zvláště těm, kteří pracují doma
určité komplikace. Proto v dnešním příspěvku zasílám informace, které by mohly být pro
někoho z vás důležité.
Vážení přátelé,
dovoluji si Vás informovat o důležité věci, která se v poslední době začíná objevovat. Se
změnami zákona o zaměstnanosti, které vstupují v platnost od 1. 7. 2012 dochází i ke změně
některých příspěvků, které mohli zaměstnavatelé využít při zaměstnávání osob se
zdravotním postižením přímo v jejich domácnosti. Jde především o příspěvek na režijní
náklady, který zaměstnavatelé nemohou nárokovat u zaměstnanců, pracujících doma.
Někteří zaměstnavatelé to chtějí řešit tak, že navrhují osobám se zdravotním postižením
pracujících v domácnosti, aby si ve svém bydlišti zřídily pobočky společnosti, u které jsou
zaměstnány. Pokud toto nechtějí dělat, tak zaměstnavatelé je chtějí propustit.
Paní doktorka Pešlová z Poradny NRZP ČR v Brně vypracovala právní stanovisko k možnosti
zřízení pobočky společnosti v bydlišti osob se zdravotním postižením, kteří pracují z domova.
Toto stanovisko zní:
Od července 2012 je příspěvek (od Úřadu práce, který na Vás firma žádá) 8000 Kč vázán
pouze na mzdové náklady na zaměstnance a jen na 75% jeho mzdy. Dříve tato celá částka
mohla pokrýt 100% celkových mzdových nákladů a ještě i dalších souvisejících nákladů.
Nově lze na ostatní náklady požádat o 2000 Kč navíc, ale ty se nevyplácí na domácké
zaměstnance. Tyto 2000 Kč v zásadě dopokryjí náklady na mzdu zaměstnance. Firmy se
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snaží udělat z pracovní smlouvy na domácí zaměstnání smlouvu o zaměstnání na pobočce,
kterou vytvoří firma u Vás v domácnosti.
Taková smlouva má ale vážná rizika, protože exekutor, finanční úřad, úřad práce i jiné
kontrolní a exekuční orgány mohou navštěvovat pobočky organizace, což je například místo
Vašeho bydliště. Pobočky zaměstnavatele jsou vedeny ve veřejných registrech, například v
obchodním rejstříku. Exekutor může, v případě problémů Vašeho zaměstnavatele, exekuovat
i majetek v místě pobočky, to je v bytě domácích pracovníků, pokud mají uzavřenou smlouvu
o pobočce. Je důležité si uvědomit, že exekutor zabaví vše a teprve potom Vy byste museli
prokazovat, že konkrétní věci nejsou majetkem Vašeho zaměstnavatele ale Vaším.
Bylo by obtížné prokázat, že máte ve své domácnosti pobočku zaměstnavatele, ale firmě
nepatří žádný majetek. Důležité je také si uvědomit, že byste museli mít se zaměstnavatelem
i smlouvu o nájmu Vašich prostor a nábytku, spotřeby elektřiny, vody a podobně.
Pravděpodobně málokdo z Vás si schovává doklady o koupi nábytku, aby u exekutora
později prokázal, že konkrétní věci skutečně patří Vám.
Proto Vás upozorňujeme na tuto věc, protože v této době zaměstnavatelé Vás můžou oslovit
s uzavřením smlouvy o pobočce. Dle našeho mínění je to riziková záležitost a měli byste si to
důkladně rozmyslet a zvážit zda příjem ze zaměstnání stojí za
takové riziko.
Další informace se týká používání sociálních karet. I zde je
situace velmi nejistá a vrtkavá a bohužel to, co platí dnes, zítra
již může být úplně jinak. Jistě jste zaznamenali humbuk, který
se odehrával kvůli zasílání dávek prostřednictvím poštovní
poukázky. Zdá se, že i tato možnost dostala nakonec snad
také zelenou a tak uživatelé si mohou dávky nechat zasílat i
tímto způsobem. Je však nutné na pracovním úřadě při
přebírání sociální karty, odevzdat prohlášení, ve kterém
uvedete, jak by vám měly být peníze zasílány, zda na účet, či
poštovní poukázkou. V závěru článku Vám zasílám znění
samotného prohlášení a informace k němu.
„Žádám, na základě § 19, odst. 3, zákona č. 329/2011 Sb. , o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a odst. 3, § 58, zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře,
aby dávky pro osoby se zdravotním postižením, které pobírám a dávky státní sociální
podpory, které pobírám, byly trvale odesílány poštovní poukázkou na moji adresu.“ Pokud
budete chtít dostávat peníze na Váš účet, tak místo poštovní poukázky napíšete číslo vašeho
bankovního účtu.
Toto
prohlášení
je
potřeba
podepsat
a
napsat
datum
a
adresu.
Na základě tohoto prohlášení vám musí být peníze poskytovány stejně jako doposud.
To znamená buďto poštovní poukázkou nebo na Váš bankovní účet.
Převzato z informačních článků národní rady zdravotně postižených a www.helpnet.cz
Martina Brožová
Pokud chcete získat bližší informace nejen o problematice sociálních karet, ale i dalších
oblastech, můžete se obrátit přímo na mě do poradny.
Tel: 582 777 709 Mobil: 732 430 321 Mail: poradna@trendvozickaru.cz
Případně přijít osobně do poradny a to v pondělí a čtvrtek mezi 08,00 – 12,00
A ve středu 08,00 – 12,00 nebo 14,00 – 17,00
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Trendy Info
Vznikl ZTP bazar
Je určen všem, kteří chtějí prodat nebo koupit nějakou
kompenzační pomůcku, chtějí si vyměnit zkušenosti nebo
nabídnout osobní asistenci – ovšem bez záruky instituce.
Vložení inzerátu na www.ztpbazar.cz je zcela zdarma a
bez nutnosti registrace. Je zde prostor pro prodej a nákup použitých, ale i nových pomůcek
jako jsou všechny typy invalidních vozíků, speciální kočárky pro děti, postele mechanické i
elektrické, koupelnový program a doplňky, zvedací zařízení a systémy, rampy a plošiny pro
nájezd do automobilu, automobily pro tělesně postižené a podobné...
Zdroj: helpnet.cz

Inzerce
Prodám otočné zařízení a speciální sedadlo do auta
CARONY 24, je možné jej použít i jako samostatný
mechanický vozík. Vyrobeno ve Švédsku. Má všechny
potřebné atesty i dokumenty spolu s návodem, ve skvělém
stavu vše používané jen
minimálně.
Cena
30.000
Kč
(původní cena 125. 000
Kč) pro více informací
se prosím obracejte pouze na číslo: 606 225 211.
Štefan Tillinger

Sex na vozíku
Sex na vozíku stokrát jinak. Ne, nejde o název vozíčkářské kamasútry,
ale tak nějak by mohl znít podtitul nového diskuzního fóra, které vzniklo
na webu. Autorka projektu zve k povídání o sexu, vztazích,
antikoncepci, o homosexualitě na vozíku nebo o různých jiných
tématech.
Diskuzní
fórum
najdete
na
adrese:
http://forum.sexnavoziku.cz/.
Zdroj: vozickar.com
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Vaše okénko
Myšáci aneb takové malé rozloučení
Jednou takhle myška myšákovi povídá,
že smutnou novinu pro něj má.
Musím se já rozloučit a jinam jít.
V životě zas další krok učinit.
Je mi to i líto myšáku, ale nezlob se za
to na mne na dálku.
Vždyť vídat se můžeme, a ve vířivce
klábositi budeme.
Myšák jen po dechu zalapá, a žádná
slova teď nemá.
Co ti na to myško říci mám, v šoku se
teď ocitám.
Smutno bude mi tu bez tebe, když budu psát sms do Prahy pro tebe.
Přát ti budu jen to nej, ať hlídá mi tě myšák Matěj.
To největší poděkování za vše ti patři, ať úsměv ti na tváří pořád září.
Na co nejčastější setkání se těšiti budu, a co nejvíc štěstí do dálek ti přát budu.
pro Míšu Hladišovou Michal Koutný 

EURO 2012 na vozíčku
Letošní fotbalový svátek v Polsku a na Ukrajině EURO 2012 je
za námi. Gratulace míří do Španělska, kterému se podařilo
obhájit jako prvnímu v historii zlatý triumf. A tak nezbývá než se
ohlédnout a malinko zavzpomínat. I já budu na co vzpomínat.
Díky známým a kamarádům jsem mohl osobně dvakrát zažít
neopakovatelnou atmosféru tohoto šampionátu. Dostal jsem
nabídku na vstupenky pro sebe a doprovod na dva zápasy
Českého týmu. A to s Řeckem a domácím Polskem. No a
jelikož naši hráli ve Wroclawi, což je skoro za humny, vůbec
jsem neváhal. Cesta autem se dá i s odpočinkem zvládnout
v pohodě za čtyři hodinky. Parkování jsme měli přímo
v garážích na stadionu a tak jsme nemuseli nikde bloudit. Po
dojezdu jsme si mohli prohlédnout i samotné město a ochutnat i
polské pivo a není vůbec špatné ;-). Wroclaw se na šampionát
připravila velmi dobře po všech stránkách. A i na vozíčku se
nemusíte ničeho bát. Sám plánuji že si výlet do tohoto
půvabného města, malinko připomínajícím Prahu rád zopakuji.
Celé město žilo fotbalem a bylo oděno do červené barvy české reprezentace. Atmosféra byl
uvolněná a velmi příjemná. S Řeckem jsme měli jasnou převahu. Červené, česky mluvící,
skandující a zpívající moře se táhlo celou Wroclawi a pak se vlilo na stadion. Tam pak 20 000
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českých fanoušků vytvořilo pro naše hráče domácí atmosféru. Vyhráli jsme 2:1 a tak cesta
domů byla o to příjemnější.
Druhé utkání jsme hráli s domácím týmem a tak bylo jasné, že Polských fanoušku bude
podstatně více než našich. Poláci nás stejně jako po celý šampionát vřele vítali a o nějakém
náznaku nenávisti nebo agresivity se nedá mluvit ani náhodou. Společné hecování, focení a
zpívání jste mohli vidět na každém kroku. Samotný stadion, který je nádherný a pro vozíčkáře
luxusně zařízený, se tentokrát proměnil
v domácí pevnost. Vyhráli jsme 1:0 a
postoupili ze skupiny právě na úkor
domácích. Bylo mi po zápase Poláků i
malinko líto. Za tu přátelskou atmosféru a
vřelé uvítání jaké nám připravili. A za
fanoušky, kteří byli fantastičtí. Jejich tým byl
vyřazen, lidem tekli po tvářích slzy smutku,
ale přesto třicet tisíc lidí zpívalo polskou
hymnu nebo oblíbený chorál „Polska, bialočervoňi“ a nám běhal mráz po zádech. Co
napsat závěrem. Byl to úžasný zážitek,
děkuju kamarádům, že jsem u toho mohl být
a snad se mi poštěstí se na podobnou akci
opět dostat.
Dziękujemy za wszystkiego, Polska.
Michal Koutný

Koncert za korunu
Nebojte se, vystoupení o kterém budu psát, nebylo tak špatné jak nadpis malinko naznačuje.
Ono opravdu benefiční vystoupení Josefa Fouska bylo opravdu za korunu. Tento velký
sympaťák si za vystoupení pro Trend vozíčkářů neřekl ani o tu korunu. Ale kvůli daním se prý
něco vykázat musí. No a tak veškerý výtěžek šel na konto Spolku Trend Vozíčkářů Olomouc.
Samotná, víc jak dvouhodinová show, tohoto už
pána v letech, byla jednou velkou salvou
smíchu. Poslouchat ho a nebrečet smíchy
prostě nešlo. Písničky prokládal historkami a
trefnými glosami. Na harmoniku ho doprovázel
jeho syn Tomáš. Nálada v sále Reduta
Moravského divadla Olomouc byla výborná.
Mistr po svém vystoupení sklidil bouřlivý potlesk
a pak čelil nejen zvědavým dotazům, ale hlavně
žadatelům o autogram a společné foto.
Všem, kteří na koncert přišli a přispěli tak na
dobrou věc děkujeme. A velký dík patří i samotnému mistrovi. Děkujeme, pane Josefe
Fousku, bylo to super.
Michal Koutný
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ŠEST HUSÍCH SPORTOVCŮ A JÁ
Dopila jsem odpolední kafe a přemýšlela, kdo ví nad čím, když mě z úvah vytrhl známý
zvuk otevírajících se dveří a mamčin hlas: „Hádej, co nesu.“ Odpovědí byl strašný křik. Ne
dětský, zvířecí. Otočila jsem hlavu. Mamka položila velkou krabici na zem. „Housata? My
budeme mít housata?“ Nevěřila jsem vlastním očím a uším.c„Ne, my ne. Sousedka. Musela
jet do města, tak jí je nesu domů.“ Podívala se na hodinky. „Víš co, nechám ti je tady a
skočím ještě do obchodu, než mi zavřou.“ Mamka nečekala na odpověď, vzala tašku a už
stála na chodbě.c„A co mám s nimi dělat?“ Zavolala jsem ještě na ni. „Co bys s nimi chtěla
jako dělat?“ Zasmála se. „Oni neutečou. Z té krabice nevyskočí.“A už byla pryč. Je fakt –
krabice byla mnohem vyšší než oni a tak jsem se v klidu vrátila ke svým úvahám o ničem.
Jistě znáte ten pocit – pohled upřený do dálky (nebo do blba, jak říká moje sestra) a
najednou koutkem oka zaznamenáte nějaký pohyb. Co se tady může hýbat, v úplně prázdné
místnosti – nábytek? Blbost! Mimozemšťané? Blbost! A tak jsem se, ač nerada, vrátila do
reality a pohledem začala pátrat po okolí. Po chvíli jsem je objevila – housata. Pochodovala,
jak se na správná housata sluší, pěkně v řadě jedno za druhým napříč obývacím pokojem.
„Jak jste se dostala ven?“ Zeptala jsem se jich. „A co teď s vámi? Jak vás dostanu zpět
do krabice, než se rozpochodujete po celém bytě a začnete si značkovat cestičky?“
Neodpověděly mi. „Hej! Slyšíte?! Zpátky!“ Nic. Housata si klidně pochodovala dál a úplně mě
ignorovala.
Rozzlobilo mě to. „Tak vy tak!“ A s
výkřikem: „Na ně!“ jsem slezla z vozíku
na zem a plazila se, co možná nejtišeji
za nimi. Asi to nebyl jen takový obyčejný
husí pochod, asi to byla nějaká vojenská
přehlídka, protože si mě nevšimla do té
doby, než jsem poslední dvě housata v
řadě zákeřně zezadu chytla a vložila do
krabice. Lapená zvěř ale spustila tak
strašný křik, že se všechna ostatní
housata rozutíkala po bytě, každé jiným
směrem. Nastal čas proměnit se z lovce
na Sherlocka Holmese a začít s
pátráním. Pod skříní – napadlo mě prvně. A velice správně. Jedno house zalezlo pod skříň
do rožku – to byl zase čas proměny z Sherlocka Holmese na loveckého psa. Ale z vozíčkáře
loveckého psa asi ani zázrak neudělá, tak jsem se tam plácala a pokoušela se vplazit se pod
skříň. Asi to byl hodně divný a veselý pohled, protože house to psychicky nevydrželo a vzdalo
se. Úplně samo a dobrovolně se vzdalo – přilezlo ke krabici a počkalo, až se mi podaří
zázrakem se vysoukat těch pět centimetrů ven spod skříně, slušně počkalo, až ho opatrně
uchopím a vložím do krabice. „Hodné,“ za odměnu jsem ho pohladila jedním prstem po
hlavičce.
Byla jsem z toho „lovu“ tak strašně unavená, že jsem zůstala ležet uprostřed
obývacího pokoje na zemi na břiše. Zavřela jsem oči a zhluboka oddychovala, abych nabrala
nových sil na další lov. Za chvíli už jsem ležela na zelené louce… ne, já jsem byla ta louka a
nějaký brouček mě šimral na uchu… ne, nešimral, kousal mě… ne! V tom momentě jsem se
probrala – žádná louka… žádný brouček… obývák… zem… moje ucho a house! Dostalo
chuť na moje ucho! Pomalu a opatrně jsem přibližovala ruku k uchu a doufala, že se trefím a
house odchytím dřív, než mi to ucho sežere. Pomalu, nenápadně, centimetr po centimetru.
Ve chvíli, kdy se mi zdálo, že už bych mohla být dostatečně blízko mi ruka vyletěla a jemně, s
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citem, dopadla na house. Začalo řvát tak strašně, že si lidi venku museli myslet, že je tady
vraždím, pomalu a krutě. No navzdory jeho protestům skončilo další house v krabici a já se
cítila málem jako hrdina. Ale jen do chvíle, než mi došlo, že mi i tak ještě dvě housata schází.
Znovu na břicho, znovu prozkoumat celý obývák, nakouknout pod skříň, pod stolek, za
gauč, za křesla… nic. Že by uletěla? To asi těžko. No pro jistotu jsem se podívala na lustr…
nic. „Vzdávám se,“ musela jsem uznat svoji porážku. „Netuším, kde vás hledat, užívejte
si svobody!“ A se čtyřmi housaty v krabici jsem se po zadku šourala na chodbu. Šálí mě
zrak? Zarazila jsem se a přetřela si oči. „Vám byla zima?“ Dvě housata se usadila ve starých
kožešinových bačkorách. Opatrně jsem je předělala do krabice k ostatním. „Uau! Geroj!“
Pochválila jsem se. „Všechna housata jsou zase v krabici!“
Už mi ale nezbyla ani troška síly na to, abych se vyšplhala zpět na vozík „Cvičíš?“ Ozvalo se
mi za zády. Mamka se vrátila úplně v tu pravou chvíli. Než jsem jí ale stihla cokoliv
odpovědět, byla pryč. „No vidíš,“ zavolala na mě z chodby: „housata jsou v klidu v krabici.
Vždyť jsem ti to říkala, že z ní nemůžou vyskočit.“ Dál jsem ji už neposlouchala. Přemýšlela
jsem, jestli nemám uspořádat nějakou husí olympiádu, když se mi tady sešlo hned šest
takových sportovců.
Věra Schmidova

na vozíku jste když .......
- starší paní v obchodě říká, že jste příliš mladý na sezení v křesle.
Budete muset vysvětlit, že věk nemá nic společného s uspořádáním
sedadel.
- dostanete úzkost z odloučení, když převezou váš vozík do uličky na
letišti osvětlené světly, které začnou kroužit kolem Vašeho vozíku
- sedíte v přeplněném kině a modlíte se, aby bouřlivý řev, který jste
právě slyšeli byl od systému zvuku a né od Vašeho zadku
- víte, že Váš vztah je u konce, když Vaše žena se odstěhuje do bytu ve třetím patře bez
výtahu
- kouřící hrnec akceptujete ve svém domě, jelikož uvolňuje křeče
Pokračování příště 
převzato z internetu a přeložila Petra Mrnková
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Uzávěrka příštího čísla 8/2012 : uterý 7.8. 2012 
A na závěr tradiční křížovka o ceny. Opět se vracíme ke třem cenám. Tajenku křížovky posílejte do
konce uzávěrky zpravodaje (7.8. 2012) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo
776 576 555 případně osobně v Trendu na Lužické. 1. cenu získává: Jarka Rédrová 2. cenu:
Bohuslava Sokolová a 3. cenu: Ludvík Antonů. Gratulujeme. Ceny si můžete vyzvednout u Míši
Hladišové na Trendu.
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