Č. 3 / 2013 IX.
ROČNÍK

Úvodní slovo
Ahoj Trenďáci,
jaro snad již ťuká na dveře a my se Vás pokusíme na něj nalákat i
novým číslem Trendy zpravodaje. Pozveme Vás do filmového
klubu na dva krásné filmy. Medvěd a Spáči jistě stojí za shlédnutí.
Pracovní terapie s Janou Měrkovou se již staly tradicí a my ji
nebudeme porušovat.
Máme tu i informace pro motoristy
v podobě dvou inzerátů, nabídky cestování a pořízení nového
automobilu. K tomu se Vám budou jistě hodit informace nového
projektu Vozejkmap.
Pozvánky na Velikonoční Jarmark v Jitru, výlet do Hodonína na
Festival Tolerance 2013 nebo 24hodinový charitativní běh do Blanska zní jistě zajímavě.
Povídání Davida Lukeše z webu vozejkov.cz a pohádková doplňovačka jsou jen třešničkou
na dortu.
Příjemné jarní počtení přeje za redakci Michal Koutný

Info sociální rehabilitace
TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB
uvádí
Promítáme: Medvěd
Kdy?: 27.3.2013 15:30
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
Vstup: ZDARMA
Britská Columbie, 1885. Na velkou medvědici při vybírání
medu z hnízda horských včel spadne velký kámen a zabije
ji. Její mládě tak musí samo začít objevovat život. Když
medvídě potká postřeleného medvědího samce, uzavřou
po počáteční antipatii přátelství. Jenže lovci se nechtějí
vzdát a sledují stopy už dvou medvědů. (oficiální text
distributora – zdroj wwww.csfd.cz)
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Promítáme: Spáči
Kdy?: 10.4.2013 15:30
Kde?: učebna ve Spolku
Olomouc
Vstup: ZDARMA

Trend

vozíčkářů

Krimi / Drama / Thriller
USA, 1996, 147 min
Příběh skvostně obsazeného dramatu oscarového
režiséra Barryho Levinsona, který v roce 1988
uhranul svět Rain Manem a o devět let později
také vynikající satirou Vrtěti psem, začíná v
polovině šedesátých let minulého století v
newyorské vykřičené čtvrti Clinton, které ale nikdo
neřekne jinak než Hell's Kitchen. Právě zde žila
skupinka kluků, kamarádů, kteří se rádi poflakovali
po ulicích a vymýšleli lotroviny, sice často
kolidující se zákonem, ale v podstatě nevinné a
dětské. Jednoho dne se jim však hloupý žertík
vymknul z rukou a krádež párkařského vozu
nakonec skončila nechtěnou smrtí.
A v tu chvíli pro chlapce začala noční můra.
Dostali se totiž do nápravného ústavu pro
mladistvé, jemuž vládli tvrdou a sadistickou rukou dozorci vedení nejkrutějším bachařem
Nokesem v podání Kevina Bacona. A ten jim udělal ze života peklo. Peklo, na které se nedá
zapomenout. Peklo, jehož doživotní následky jde smazat pouze pomstou. A proto také o
mnoho let později dochází mezi bývalými přáteli, nyní s tvářemi Brada Pitta, Rona Eldarda,
Jasona Patrica a Billyho Crudupa, k tajné dohodě, jejímž cílem je právě rafinovaná a
zničující vendeta.Ve vedlejších rolích adaptace kontroverzního bestselleru Lorenza
Carcaterra excelují také Robert De Niro coby duchovní otec Bobby a Dustin Hoffman v
úloze právníka, který má poslední šanci překlenout svoji závislost a dát průchod
spravedlnosti. (oficiální text distributora – zdroj wwww.csfd.cz)
Bližší informace:
Mgr. Marie Pijáčková
Sociální rehabilitace
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu ČR.
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PRACOVNÍ TERAPIE – DEKORACE Z DRÁTKŮ

Dne 20.03. 2013 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 15
do 17 h ! pracovní terapie v rámci projektu sociální rehabilitace.
Na setkání si budete moci vyrobit DEKORACE Z DRÁTKŮ.
Na setkání s Vámi se těší Jana Měrková

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Aktuálně.
Na začátku roku 2013 jsme smluvně potvrdili pokračování spolupráce
se společnostmi WAMZL spol. s r.o. a TEMPISH s.r.o. Spolupráce
navazuje na její úspěšné zahájeni v minulém roce. Společnost
WANZEL spol. s r.o. bezplatně vybavila nákupními vozíky pro vozíčkáře
prodejnu BILLA na Jeremiášově ulici a poskytuje i významnou finanční podporu Trendu
vozíčkářů na asistenční službu. Taktéž firma TEMPISH s.r.o. se bude snažit propagovat
dění v naší organizaci a zajímá se o sportovní aktivity našich členů. Vyrábí a dodává řadu
sportovního vybavení, s kterým se mohou potkat či jej využít také vozíčkáři.
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Děkujeme těmto společnostem za jejich rozhodnutí podpořit nás i v roce 2013 a přejeme si,
aby se spolupráce prohloubila a byla prospěšné pro všechny zúčastněné.
V lednu 2013 nás navštívila slečna Martina Kozáková,
PR manažerka RunCzech projektu. Tento projekt
realizuje běžecké závody maratónu a půlmaratónu po
cele republice. Nejznámější je Volkswagen maratón
Praha, oceněný zlatou známkou IAAF. Součástí projektu je i Olomoucký půlmaratón a naší
organizaci bylo poprvé v tomto roce nabídnuto partnerství
pořadatelem závodu. V rámci podpory charitativních
organizací pořadatelem závodů máme možnost oslovit
běžce – účastníky jednotlivých závodů o podporu formu
běhu ve prospěch Trendu vozíčkářů. Navíc našim členům
– vozíčkářům byla nabídnuta možnost zúčastnit se aktivně
rodinného běhu před hlavním závodem 22. června 2013.
Startujeme v 17 hodin na Horním náměstí v Olomouci a
už nyní se těšíme.
Evžen Hlaváček

Matějská pouť otevře jaro i hendikepovaným dětem
25. březen je ideální den pro návštěvu Matějské pouti na
pražském výstavišti, odehraje se tam Den pro postižené děti.
Rodiny s hendikepovanými dětmi i výpravy z ústavů kči dětských
domovů budou mít vstup zdarma, od 11. do 15.00 si děti rovněž
bezplatně vyzkouší všechny atrakce, odpoledne na ně čeká
program plný slavných zpěváků a soutěží. Kromě toho je možné
navštívit i výstavu Mořský svět a krásu podvodního světa.
SLAVNÁ HISTORIE MATĚJSKÉ POUTI
Tradice konání „Matějské pouti“ je v Národní knihovně
archivována od roku 1595. Slavnou se stala proto, že byla první
jarní poutí v Praze, oslavou svátku sv. Matěje, 24. února.
Matějská pouť je rovněž první jarní poutí v Evropě.
Zdroj: vozickar.com

Žádné uplakané vozíčkáře neuvidíte, slibuje autor dokumentu On the road
Filmů s tématikou tělesně postižených je v poslední době relativně dost. On the road však
není film. Je to dokument o skutečných lidech se skutečnými problémy. “V občanském
sdružení Asistence jsem potkal Michala Pragera se kterým jsem natáčel několik výukových
videí a on mě seznámil s dalšími vozíčkáři, nyní respondenty dokumentu. Chtěl jsem
zachytit život určité specifické skupiny lidí, těch, kteří mají svalovou dystrofii jako Michal,”
vysvětlil filmař Jiří Diviš.
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Dokument vzniká časosběrně. “Je ale možné, že přeházím časové osy, třeba to vůbec
nebude chronologické. Důležité je, aby snímek zůstal srozumitelný pro diváky,” řekl Diviš.
Nechtěl by natočit další z řady smutně laděných dokumentů o těžkém údělu lidí s
postižením, naopak chce široké veřejnosti ukázat, že hendikep vůbec nebrání tomu žít
naplno. Snímek bude prý plný veselých i vážnějších situací s trochou černého humoru.
Natáčí se od června minulého roku. Film by měl být dokončen letos na podzim. Na práci ve
strižně se moc těším. Až bude všechno dotočeno a já budu moci tvořit konečnou strukturu
filmu,” doplnil Diviš. K tomu je ale ještě dost dlouhá cesta. Natáčení je časově i finančně
náročné. Projekt můžete podpořit i vy na portálu Hithit. Každý přispěvatel dostane od tvůrců
odměnu například v podobě podepsaného dvd.
Tvůrci se k tomuto kroku rozhodli, protože se jím zatím nepodařilo najít žádného sponzora. I
když se však potřebná částka nepodaří vybrat, film se dokončí. “Jsme skoro v polovině
natáčení, byla by škoda skončit,” řekl autor. Není asi nic, co by je mohlo zastavit. Všichni
čtyři hlavní aktéři jsou totiž nesmírně činorodí a zároveň zarputilí a úspěšní v tom, co dělají.
Michal vede cestovku, Marie je výborná grafička, Jirka skvělý zpěvák, Petr je bubeník a také
student Metropolitní univerzity “Někdy žasnu, co všechno jsou schopní za den stihnout,
ačkoliv se pohybují na vozíku,” řekl Jiří Diviš.
Celovečerní snímek bude mozaikou portrétů všech čtyř mladých vozíčkářů.
“Samozřejmě, že každý má svůj vlastní příběh, víc však prozrazovat nechci, raději pozvu
diváky k tomu, aby se podívali na náš film,” uzavřel Jiří Diviš.
Zdroj: vozickar.com

Nová přepravní společnost je zaměřena na turistiku vozíčkářů
Na turistiku lidí s postižením se zaměřuje společnost Accessible Transport CZ. Pro tyto
účely společnost připravila minibus s variabilním interiérem, který převeze dva vozíčkáře s
dalšími třemi spolucestujícími. Dopravu je možné využít při cestě na dovolenou, výlety po
ČR i do zahraničí, ale i na transfery z letiště či běžnou přepravu po Praze za volným časem
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a za kulturou. Pro lidi s těžším postižením je možné si vyžádat zdravotnický doprovod.
Individuální přeprava lidí s postižením je stále službou, kde poptávka dramaticky převyšuje
nabídku. „Přepravní společnosti po Praze fungují dobře, ale je potřeba si objednávku
vyřizovat s dostatečným předstihem. Z pochopitelných důvodů je upřednostňována přeprava
do zaměstnání, školy či k lékaři, ale jet na výlet či za jinými volnočasovými aktivitami je
mnohdy problematické,“ říká Michal Prager, vozíčkář a ředitel cestovní agentury Bezbatour,
která se na cestování lidí s postižením specializuje.

„Firma Accessible Transport CZ se rozhodla v cestování těmto lidem pomoci. Připravili jsme
nabídku několika výletů do zajímavých lokalit po České republice a k nejbližším sousedům.
Samozřejmostí pro nás je plné přizpůsobení požadavkům našich klientů. Postavíme
každému přepravní plán na míru s respektem vůči jeho individuálním potřebám a míře
postižení,“ dodává Ing. Marek Varga, majitel firmy.
Pro zájemce je připraven Volkswagen Transporter vybavený nájezdovými rampami a
možností ukotvení vozíku. Vnitřní dispozici vozu lze variabilně uspořádat v kombinacích 1
cestující na vozíku a 5 lidí na sedadlech či 2 cestující na vozíku a 3 lidé na sedadlech.
Samozřejmostí je možnost přepravit i domácí mazlíčky. Přepravu si lze objednat i
prostřednictvím cestovní agentury Bezbatour, kde zákazníkům rádi doporučí a zařídí
bezbariérové ubytování.
Více informací na webu http://www.accessibletransport.cz/
Zdroj: helpnet.cz

You Dream We Run – charitativní akce
Město Blansko čeká první ročník charitativní sportovně-společenské akce You Dream We
Run, která se bude konat ve dnech 14. – 15. 6. 2013 v prostorách sportovního areálu ASK
Blansko. Jedná se o charitativní 24hodinový štafetový „běh“, který bude zpestřen zábavným
sportovně-kulturním programem. Výtěžek poputuje na splnění SNU osobě, jejíž životní
příběh je nějakým způsobem těžce poznamenán.
Hlavní náplní akce je 24hodinový štafetový běh, který má pouze jedno závazné pravidlo,
aby každé družstvo udrželo štafetový
kolík na atletickém ovále nepřetržitě po
dobu 24 hodin, a to i přes noc. Jakým
způsobem budou účastníci svou část
štafety absolvovat, záleží však čistě na
jejich možnostech a nápaditosti. Akce se
může zúčastnit kdokoliv, kdo se chce
pobavit, trošku si zasportovat, někomu
pomoci nebo jen tak prožít zajímavý
den, účast není věkově omezena.
Každý účastník, ale i divák, si bude moci
zakoupit originální tričko s logem akce.
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Výtěžek z prodeje triček spolu s výtěžkem z doprovodné charitativní dražby, poputuje na
splnění snu osoby, která má pohnutý osud a její život je o poznání těžší než náš.
Přijďte podpořit myšlenku veřejné charity, jen na vás záleží, zda splníte někomu SEN. Vše
máte ve svých rukou! Pro více informací, zaregistrování, nebo zakoupení trička sledujte
webové stránky města Blanska nebo piště na youdreamwerun@seznam.cz
Iveta Macháčková

Sociálně-právní poradna informuje
VozejkMap: Databáze bezbariérových míst v ČR konečně na jednom místě.
Projekt VozejkMap přináší českým vozíčkářům lepší orientaci v místech, kde to dobře
neznají nebo nemají zmapováno. Výhodou je vkládání ověřených dat samotnými uživateli a
ověřování dat administrátorem. Informace o přístupnosti objektů lze vyhledávat i v chytrém
mobilu, aplikace pro Android je už k dispozici, pro iOS přibude zanedlouho.
V současné době je mnoho portálů a organizací, které mapují bezbariérovost v jednotlivých
regionech. Avšak doposud chyběly lidem s pohybovým postižením dostupné informace na
jednom portále. To nabízí webové rozhraní www.vozejkmap.cz. Díky mobilní aplikace
VozejkMap do „chytrých“ telefonů budou imobilní občané moci sami vkládat nebo
vyhledávat dostupná zařízení. Aplikace také nabízí možnost navigace do místa určení.
Projekt vznikl za finanční podpory Nadace Vodafone a provozuje ho Česká asociace
paraplegiků – CZEPA.
„Architektonické bariéry psychicky paralyzují vozíčkáře v každém městě, je pro ně frustrující
hledání nových zařízení a zkoušení (bez)bariérovosti,“ uvedla Alena Jančíková, ředitelka
České asociace paraplegiků – CZEPA, sama je poúrazová vozíčkářka. „Nyní databázi
plníme daty, je však důležitá spolupráce a angažovanost vkládání dat handicapovanými.
Věřím, že aplikace bude pro ně velkým přínosem a brzy jejich nedílnou součástí“.
Aplikace je snadno ovladatelná, doplněná o fotografie, má atributy důležité pro rychlou
orientaci - přístup, zdali má objekt bezbariérové WC a parkovací místo pro invalidní osoby.
Pokud informace o zařízení nejsou dostačující, stačí kliknout na webový odkaz s
podrobnějšími informacemi. V ovládacím panelu je
možné filtrovat body zájmu dle kategorií: Kultura, sport,
instituce, jídlo a pití, ubytování, lékaři, doprava, veřejné
WC, jiné.
Aby nedocházelo k dublování dat a k neúplným
informacím o zadaných veřejných prostorech, zaslaná
data jsou vždy schvalována administrátorem aplikace –
vozíčkářem. Aplikace je zdarma a pro maximální
jednoduchost nevyžaduje v žádném bodě registraci. K
jednotlivým místům lze také vkládat fotografie, pro
zajištění nejvyšší aktuálnosti lze také přidávat
komentáře a hodnocení – to vše přímo z telefonu či
přes web.
„Inspirací nám byly navigační aplikace ze zahraničí, které tamní vozíčkáři aktivně používají.
Doufáme, že i Češi s handicapem budou bezbariérovou mapu v mobilu hojně využívat a
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budou zasílat své zkušenosti přímo z terénu. Sami se tak zapojí do neustálého vylepšování
a zaplňování bílých míst na mapě aplikace,“ řekl ředitel Nadace Vodafone Ondřej Zapletal a
dodal, že nadace projekt podpořila v rámci programu Technologie pro společnost, který
pomáhá neziskovkám v inovativním využití technologií.
"Platforma je naprogramována tak, abychom ji mohli snadno udržovat a měla neomezený
budoucí rozvoj“, informovali vývojáři firmy COEX a BIOPORT.
Alena Jančíková
Převzato z www.helpnet.cz
Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová
Pokud byste chtěli získat další informace, můžete se na mě obrátit přímo 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
Martina Brožová

Sex a lidé s postižením míchy
Poslední dobou jsem se zase několikrát setkal s dotazy na téma sex a lidé s postižením
míchy, respektive sex a vozíčkáři (protože většina lidí s postižením míchy na vozíku je).
O sexu na vozíku nebylo česky napsáno mnoho. Co se publikací
týče, tak pouze jedna tištěná, prehistorická kniha od MUDr.
Šrámkové, a jedna e-kniha Věry Schmidové Láska, sex a vozíčkáři.
Pokud si uděláte rešerši na internetu, vygooglujete si klíčová slova,
která vás napadnou, poznáte, že toho také moc není. Za použitelné
považuji fórum o Sexu na vozíku, které bohužel po hojné diskuzi po
spuštění nějak upadlo, diskuze tady na Vozejkově, ale ta je pouze
v privátní sekci, což asi není nejlepší a potom příspěvek na blogu
Marka Sedláka alias Skipa Sex na vozíku, který považuji za
nejlepší pro lidi, kteří se s vozíčkářem potkají a bojí se na toto téma
otevřeně zeptat.
Na úvod bych chtěl napsat, že bych byl rád, kdyby tento článek odstartoval diskuzi a byl
základem pro sběr podnětů, hotových příspěvků, nápadů, zamyšlení, které by se potom dali
použít pro tvorbu publikace pro lidi s postižením míchy a jejich partnery. Témat k diskuzi je
opravdu mnoho, od samotného začátku, kdy všechny napadne, jak to teď bude, až po
partnerský život a zakládání rodiny.
Zatím se mi za více než deset let od úrazu nestalo, že by toto téma někoho nezajímalo. Také
se mi nestalo, že by někdo řekl, že se v jeho sexuálním životě postižením míchy nic
nezměnilo. Obecně si myslím, že hůře se v nové situaci hledá partner postiženým ženám, ale
zase mi přišlo, že se s tím lépe srovnávají. Muži, hlavně mladí kluci, jsou hned po úraze
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hladoví po informacích, jak jen to teď bude. Zejména při ztrátě citlivosti těla, nebo čití, chceteli.
Když začneme od úplného začátku, tak bychom si měli nejdříve říct, každý sám sobě, co pro
něj sex je, tedy jde o akt složený z několika fází (od líbání, mazlení až po penetraci a
vyvrcholení), jak je pro mě sex důležitý, tedy jak často bych rád sex měl, a zda k sexu
potřebuji lásku, nebo si vystačím s fyziologickou potřebou, chtíčem. Může to být samozřejmě
jednou tak a podruhé jinak, ale je vždy dobré na začátku vědět, jak bych rád sex prožil, aby to
bylo co nejvíce fajn, podobně jak jsem byl zvyklý, i když takové už to nebude.
ANO MŮŽEM (Yes, we can)
Znáte ty obrázky vozíčkáře s druhou osobou na klíně a nápisem
Yes, we can, tak ANO, MY MŮŽEM. Stejně jako můžeme jíst, pít,
tak můžeme i mít sex. Nikdo nám to nezakázal a snad ani
nezakáže. Tuto otázku si často kladou lidé, kteří přichází do
kontaktu s vozíčkáři, a teď je zajímá, jak to vlastně je. Ve
skutečnosti tato otázka nejčastěji znamená, jestli mají postižení
muži erekci. Tady je to ale naprosto individuální. Obecně jsou na
tom lépe tetraplegici, ale není to paušální, stejně jako užívání
doplňků stravy, či medikamentů pro posílení erekce působí na
každého individuálně.
Svět je plný paradoxů, ženy si většinou stěžují na muže hladové
po samotné souloži, že přeskakují předehry (orální sex
nepočítáme, jde zejména o mazlení) a když tady mají mazlíčky,
často následkem úrazu i velmi omezené na pohybu, tedy žádné
kopulace chtivé králíky, tak je zajímá, jestli mají erekci.
Holky to mají těžší, samozřejmě obecně v životě a po úrazu obzvlášť. Na druhou stranu jsou
jejich nové vztahy většinou skutečně založeny na hlubokých citech, alespoň ze strany jejich
partnerů. Holky, vozíčkářky, jsou však velmi drsné. Úraz u nich více či méně otupěl citlivost a
zranitelnost a nejednají již tolik pod vlivem emocí.
Odstartujeme tedy diskuzi, berme to jako začátek seriálu, napíši alespoň svůj názor.
Od úrazu odpovídám klinickému obrazu C5, tedy citlivost pouze po bradavky. Mám rád sex
jako komplexní záležitost, tedy včetně penetrace, i když to necítím, tedy alespoň ne jako před
úrazem. Mám rád, pokud je to s osobou, ke které cítím víc než jen chtíč, je to úplně jiné,
mnohem krásnější. A taky mi musí holka vonět. Klasický orgasmus jsem neměl 12 let, ale
jsem přesvědčený, že vyvrcholení dosáhnout lze.
Bavme se otevřeně a věřím, že se nám brzy podaří dát tu publikaci dohromady. Je zde
mnoho tabuizovaných témat jako sexuální terapeuti, asistovaná soulož, nebo homosexualita
na vozíku.
Na závěr překlad části článku z New Mobility (2/2013) od Garry Karpa – Mých nových
deset nejoblíbenějších (My new top 10 list)
Ne, že by pohlavní styk nebyl možný (díky Pfizer! – výrobce Viagry). Bez cítění (čití) to ale
není na vrcholu mého seznamu. Nejsem stvořen pro sex jako porno hvězda. Ale je zde
mnohem více než intenzivní pocit při pohlavním styku. Dva lidi, kteří navzájem užívají svá
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těla je velmi intimní věc ke sdílení. A když to poloha dovolí, našel jsem si v tom i vizuální
stimulaci. A to potěší mou partnerku. Proč to tedy celé ztratit, jen proto, že úplně necítím
genitálie?
Přemýšlení o tom, co by sex mohl být, nás vzdaluje od všeho, čím může být. Uvědomit si a
přijmout své tělo je cesta jak zvýšit možnosti. Můj nervový systém je tím klíčem. Já propojuji
cesty, jsem propojený. Z tohoto hlediska se moje sexualita postupně vyvinula z něčeho, co
jsem myslel, že jsem se ztratil, do nového normálu. Mého normálu. Přemýšlení nad tím, co by
mohlo být, mě stálo více, než už jsem ztratil. A já jsem ztratil dost, takže díky.
Takže jsem si stanovil svých nových deset nejlepších – číslo jedna je líbání bradavek, cítím
to samé v loketní jamce a v přechodu těla k nohám (tam cítím normálně). Je to jen o tom
nechat věci být takovými jaké jsou. To je to, co stanovuje plný rozměr erotických možností.
A co mé netrpělivé osmnácti-leté panictví? Srandovní věc. Když mám smyslný vztah tak mlčí.
Tím myslím, když mám ženu, která je můj poklad a já jsem schopný milovat a zároveň být
milován takový jaký jsem.
Mé srdce bude vždy nespokojené, nadržené jako osmnáctileté. Budou chvíle, kdy budu cítit,
jak křičí, že není spravedlivé, že nedosahuji klasického orgasmu a vyvrcholení. Ale ono nemá
tušení, jak sex a skutečné partnerství funguje.
David Lukeš - Vozejkov.cz

Inzerce
Nabízíme
Dobrý den, dovolujeme si Vám nabídnout vůz pro
vozíčkáře
Renault
Master
2,5
Tdci rok 2007,6 míst.
Vůz má el plošinu Ricon na dálkové ovládání
(největší
možná nosnost 370kg), otevírání zadních dveří též na
dálkové ovládání.
Sedačka řidiče otočná, elektrický pohon (Přestavba
tohoto vozu za 300,000kč) Vůz je ve výborném
technickém stavu. Cena 199,000 kč
Předem děkujeme za případné doporučení toho, kdo by o tento vůz měl zájem.
S pozdravem Radek Baxa
majitel spol Brea s.r.o. tel.: 602 625 691 další fotografie vozu na našich stránkách
www.brea.cz
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Nabízím:
Osobní automobil SUZUKI SWIFT 1.0, MAB44S
- upravené pro převoz dvou invalidů !
Rok výroby:

2000

Výkon: 39 kW/5700 ot/min
Spotřeba dle TP: 6.9/4.7/5.5
Najeto :

13 000 km

Historie:

po prvním jediném majiteli

Výbava:
- základní (autorádio
originál PANASONIC s odnímatelným
panelem); bez posilovače, zadní stěrač
Počet osob:

5

STK:

provedu na vlastní náklady v březnu 2013

Výbava speciální: - tažné zařízení – zapsané v TP
výsuvná speciální snížená přední pravá sedačka na mechanické otočné točně (pro snadný
nástup invalidy dopředu)
původní nová pravá přední sedačka je odborně vymontována s možností opětovného
namontování zpět. Prodej možno uskutečnit s nebo bez originální sedačky (cena sedačky:
1000 kč.)
stabilizační 4-bodové pásy na přední pravé sedačce
mechanické posuvné zadní pravé dveře (pro snadný nástup invalidy dozadu)
Auto je určeno pro řízení zdravým řidičem s možností přepravy dvou invalidních osob, které
mohou díky speciální výbavě pohodlně nastoupit na přední i zadní pravé místo přímo
z invalidního vozíku.
Auto bylo za tímto účelem zakoupeno jako nové s namontovanou speciální výbavou do
nového auta firmou AUTO Trend. Auto zakoupil můj invalidní otec, který se v něm nechal
vozit spolu se svou taktéž invalidní manželkou. Auto bylo od zakoupení garážováno a
používání velmi sporadicky – zpravidla pouze v létě na 2 – 3 výlety po ČR. Z toho důvodu má
skutečně najeto pouhých necelých 13000 km. (To dokládá i vizuální stav dílů v motorovém
prostoru, neopotřebované pryžové části na karoserii a neošlapané pedály.) Auto je ve
vynikajícím stavu, kvality srovnatelné s novým vozem! Cena: 35 000 kč
Po smrti mého otce je automobil součástí dědického řízení, po jehož ukončení bude možné
provézt přepis vozidla. Předpokládané ukončení dědického řízení je cca květen 2013. Auto je
možno použít i bez využití speciální výbavy. Přemontování do původního stavu hradí, nebo
provede kupující. Při koupi auta dodám kompletní dokumentaci ke speciální výbavě včetně
záručních listů a montážních protokolů autorizovaných firem.
Mgr. Bc. Zdeněk Přikryl, Werichova 759/3, 779 00, Olomouc, tel.: 604 86 81 82
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Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Brožová Martina, Hlaváček Evžen, Měrková
Jana, Macháčková Iveta.
Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 776 576 555
Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová a Anička Koziolová.
Datum vydání: 13.3. 2013 - Počet výtisků: 90
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 je ve středu 10. dubna 2013

Po křížovce je tu pohádková doplňovačka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje
(10. 4. 2013) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 776 576 555,
případně osobně v Trendu na Lužické. A výherci křížovky z minulého čísla jsou. Dalibor
Brázda, Bohuslava Sokolová a Jarka Rédrová. Gratulujeme.

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

