
- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Úvodní slovo 

 
Ahoj Trenďáci, 

držíte v rukou další číslo Trendy zpravodaje a 
věřím, že vás zaujme. Vedle užitečných 
informací z Trendu tu máme spoustu 
pozvánek. Do filmového klubu nebo na 
pracovní terapii kde budeme vyrábět mýdla. 
Sluníčko už svítí a tak je na čase uspořádat 
první táborák. A ti z vás kdo se chystají 
někam na výlet, tak tu máme tip na Colours 
of Ostrava. Pro soutěživé je tu křížovka a dvě 
fotografické soutěže.  

Příjemné letní počtení přeje za redakci 
Michal Koutný  

 

Info z Trendu 

Důležitá informace pro uživatele osobní asistence – změna v zadávání požadavků na 

začátku července. 

Na začátku července zasahují státní svátky Jana Husa a sv. Cyrila a Metoděje do pracovních 

dnů.  

Prosíme, aby jste si zadávali požadavky na 

týden 8.-14.7.2013 už ve čtvrtek 4.7. do 9h. 

5. 7. v pátek bude státní svátek a zaměstnanci 

v kancelářích budou mít volno. 

Děkujeme.  

Sociální pracovníci osobní asistence 

Olga Svrčková, Petra Janiková, Ivo Buček 

 

 

Č. 6 / 2013 IX. 

ROČNÍK 
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Vážení přátelé, 

pokud někde narazíte na špatnou kvalitu chodníků, nájezdů 

a případné další překážky a defekty, nebojte se ozvat. 

Svoje připomínky hlaste na webovém formuláři Technických 

služeb města Olomouc, které na tato hlášení reagují a 

poškozená místa se snaží, jak už jsme se několikrát 

přesvědčili, rychle opravit. Adresa webového formuláře: 

http://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/ 

Děkujeme za spolupráci i pomoc.  

Michal Koutný 

 

 

Nabídka placené reklamy v časopise „TRENDY zpravodaj“, který vychází pravidelně 

měsíčně v tištěné i elektronické podobě. 

Sazebník ( zveřejnění v jednom vydání): 

Formát        A5  1.000,- Kč 

                   A6     500,- Kč 

poloviční    A6              250,- Kč  

V případě vícenásobné inzerce slevy podle četnosti 
dohodou. 

Bližší informace: Spolek Trend vozíčkářů 
Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

Ing.Evžen Hlaváček: mobil: 731 501 389, tel.: 585 754 917,       

mail: hlavacek@trendvozickaru.cz   

 

Sociálně-právní poradna informuje 

 

Milí čtenáři Trendy zpravodaje. Léto se kvapem i přes deštivé počasí blíží. Proto bych vám 
ráda nabídla místo neustálých rad a změn v naši nestabilní sociální oblasti vcelku příjemný 
tip myslím, že na vcelku zajímavý výlet, který by mohl zpříjemnit prázdninové dny, které 
budou doufám již slunečnější než ty předešlé.  

„Užijte si plavbu,“ vzkazuje DPMB vozíčkářům.  

S novinkou přichází v letošní plavební sezoně brněnský dopravní podnik. Zpřístupní záď 
jedné z lodí i pro vozíčkáře, lidé s hendikepem si tak budou moci užít cestu parníkem 
podobně jako lidé bez hendikepu. Kontakt s vodou bude intenzivnější než je dosavadní, 
omezený na prostor kryté kajuty. Takto uzpůsobená bude již starší loď s názvem Brno. 

http://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/
mailto:hlavacek@trendvozickaru.cz
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Úpravy si pochvalují i cyklisté a matky s kočárky. Dopravní podnik navíc uvedl, že cyklisté a 
vozíčkáři mají na této lodi přednost, nehrozí tak marné čekání.  

Pozor však na záludnosti!“ Ne všechny zastávky, které jsou označené jako bezbariérové, 
takové skutečně jsou. I když má letos řady zastávek lodní dopravy bez bariér rozšířit 
plánovaná rekonstrukce zastávky u hradu Veveří, narazit můžou vozíčkáři například na 
stanici Cyklistická. Ta je označena jako vhodná pro pohyb lidí s omezením pohybu, dlouhé 
schody však překonávají jen lyžiny pro kočárky ve smrtonosném sklonu. Zde se vystoupit 
skutečně nevyplatí, turisté na vozíku by museli čekat na další parník, který by je z ostrůvku 
vysvobodil.  

I tak je ale plavba parníkem dobrým tipem na letní 
výlet. Sezona začíná 13. dubna, za jízdenku na 
parník i za vstupenku na hrad Veveří nebo do 
ZOO v Bystrci zaplatí držitel průkazu ZTP 150 Kč. 
O celodenní výlet je tak postaráno 

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 

 

Info sociální rehabilitace 

 

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

 

PRACOVNÍ TERAPIE – VÝROBA MÝDLA 

 

mailto:poradna@trendvozickaru.cz
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Srdečně zveme nejen uživatele Sociální rehabilitace, ale i ostatní na další setkání pracovní 
terapie. Přijďte si za námi vyrobit mýdlo dle vlastních představ a vůní.  

Budeme ho vyrábět z glycerinové hmoty. 

KDE: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 

KDY: středa 19.6.2013 od 14:00 do 17:00 

 

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. 

 

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB 

uvádí 

 
 
Čtyři pírka: Zkouška cti 
Kdy?: 10.7.2013 15:30 
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 
Vstup: ZDARMA 
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Píše se rok 1898 a britský důstojník se odmítá postavit do čela svého pluku, když se dozví, 
že jeho regiment odchází do Sudánu kvůli vojenskému konfliktu. Přátelé a příbuzní mu 
pošlou čtyři bílé pírka, které symbolizují zbabělství. Aby znovu získal ztracenou čest, převleče 
se za Araba a tajně zachrání ty, kteří ho předtím označili za zbabělce. (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 

 

Pozvánka 

OPÉKAČKA V TRENDU                                

 

 

Srdečně Vás zveme na opékačku do Trendu, která se bude konat ve středu 3.7. 2013 od 16h 
do 19h na zahradě MŠ Lužické 7. 

Špekáčky, klobásky, kabanos, …. + pečivo, prostě co kdo má rád na opékáni si prosím 
doneste s sebou. 

Zajístíme oheň, místo na opékání a pivo za rozumnou cenu. Je to naše první společná 
opékačka v letošním roce, tak doufáme, že příjdete v hojném počtu, s dobrou náladou a 
úsměvem na tváři. 

Těšíme se na Vás: Pracovnice sociální rehabilitace Bc. Kamila Zábojová a Mgr. Marie 
Pijáčková. 

Kontakt: e-mail soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , tel. 585 431 012, 734 442 040.   

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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Fotoaparát, hezký záběr a nadšení. Víc pro účast nepotřebujete!  

Americká slepá básnířka Helena Kellerová kdysi řekla:  
„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 fotosoutěži Život nejen na kolech, kterou Liga 
vozíčkářů pořádá, si mohou svět postižených alespoň lépe 
představit, a pokusit se mu porozumět. Doufáme tedy, že se nám 
podaří prostřednictvím okamžiků zachycených na fotografickém 
papíře obrátit pozornost lidí nejen k problémům, které nesou na 
svých bedrech hendikepovaní lidé, ale i k radostem jejich života. 
 
Fotosoutěž - Život nejen na kolech má dlouhodobou tradici a 
letošní rok, tj. rok 2013 pokračuje již 18. ročníkem. 
Start fotosoutěže: 1. května 2013 
Uzávěrka fotosoutěže: 30. září 2013 

 
Co můžete vyhrát? 

V minulosti fotosoutěž podpořilo několik firem, díky nimž vítězové získali například 
fotoaparáty (Olympus), tisk fotoobrazů (Digitální studio), fotokurzy (Fotorádce.cz), knihy o 
fotografování (iFotoVideo), vybavení do koupelny (Novaservis), kalendáře, knihy s povídkami 
českých autorů atd. 

Děkujeme sponzorům a těšíme se na další spolupráci. 

Zdroj: helpnet 

 

Vaše okénko

Malá fotoreportáž z prvního jarního výletu Trenďáků. Přpojte se příště i Vy, budeme jen 

rádi. 

  

http://www.olympus.cz/
http://www.fotografieobrazy.cz/gallery.html
http://www.fotoradce.cz/
http://www.novaservis.cz/
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Inzerce 

Dobrý den, 

zdravím na základě doporučení ze Svazu tělesně postižených. 

Pracuji jako obchodník  
s unikátním sortimentem 
nástěnných map, některé i sami 
připravujeme a vydáváme (viz 
weby). 

Vzhledem k tomu, že obchodní schůzky je nutné nejdříve domluvit a zorganizovat, nabízím 
v této souvislosti uplatnění např. pro člověka na vozíku, nebo jinak tělesně 
postiženého. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci z domova, s volně přizpůsobivou 
pracovní dobou, domnívám se, že to může být pro takového člověka ideální. 

Jediné, co je zapotřebí je PC s přístupem na internet, neomezený tarif na volání (dnes je to 
už velmi dostupné) a chuť do práce. Nejedná se o práci pro komerční Call centrum, ale pro 
mou osobu. 

Hledám spolupracovníka komunikativního, nejlépe se zkušeností s tímto druhem činnosti, 
schopného samostatného uvažování a plánování. Případní zájemci se mohou hlásit přímo 
u mě na následujících kontaktech, uvítám i možnost zveřejnění na příslušných místech: 

Miroslav Stelzig 

777 48 65 69 

indo.czech@seznam.cz  

www.okmapy.cz  

www.originalnimapy.cz 

 

mailto:indo.czech@seznam.cz
http://www.okmapy.cz/


- 8 - 
 

Dobrý den, 

po mojí mamince Anně Přikrylové, která se přestěhovala z městského bytu na Družební 4 do 
DDO mám k prodeji demontované zvedací zařízení z ložnice a koupelny. Jak byli v těchto 
místnostech namontovány dokládají fotografie a také tech. dokumentace. Lyžiny mám 
demontované a pečlivě uskladněné - jsou variabilní, dají se přizpůsobit i do jiné místnosti.  
Pořizovací hodnota těchto dvou montáží s jedním zvedacím zařízením (+ dva úvazy) byla 
160 000 kč. Nyní to nabízím včetně montáže do bytu zájemce za cca 30 000 (25 000 za 
zařízení + 5 000 za úpravy a montáž). V případě vzdáleněšího místa od Olomouce + 
dopravné dle domluvy. Byl bych moc rád, kdyby to mohlo pomoci někomu, kdo si toto 
zařízení nové nemůže dovolit, právě z důvodu vysokých nákladů. Hlaste se v případě 
jakéhokoli zájmu, jsem ochoten se na lecčem domluvit.  

Děkuji, s pozdravem, Mgr. Zdeněk Přikryl - tel.: 604 86 81 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Brožová Martina, 
Hlaváček Evžen. 

Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 776 576 555 

Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová a Anička Koziolová. 

Datum vydání: 15.6. 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 10. července 2013 

mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 6. 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 Bohuslava Sokolová, Věra Václavková a Josef 

Effenberger. Gratulujeme. 

mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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Bližší informace pro vozíčkáře a jejich doprovod naleznete na internetových 

stránkách:  

http://www.colours.cz/prakticke/colours-bez-barier 


