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Slovo na úvod
Ahoj Trenďáci,
ve čtvrtém čísle Trendy zpravodaje Vám přinášíme hromadu pozvánek a
informací. Ta hlavní se týká tradičního pobytu na Březejci, který se opět
vrací. A tak neváhejte a hlaste se. Máme tu i pozvánky na pečení chleba,
filmový klub, jarní Flóru, povídání o Islandu a mnoho dalšího. K tomu jsme
připojili spoustu fotografii z akcí z minulého měsíce. A pár užitečných rad
a tipů.
Krásné prožití velikonočních svátků Vám za redakci přeje Michal Koutný

Informace z Trendu
Letošní pobyt na Březejci: BŘEZEJC 2014
Konat se bude, v termínu 15.6. - 20.6. 2014, neděle až
pátek, s podtitulem: Z Olomouce až na konec světa
aneb neseďme doma.
V letošním roce bude pobyt na Březejci zaměřen na
výuku anglického jazyka, vyzkoušíme si různé výtvarné a
rukodělné techniky, vyrobíme si ozdoby z přírodních
materiálů, dozvíme se něco o vybraných zemích .....
Nebudeme se vyhýbat ani sportovním aktivitám, oblíbeným táborákům a dalším činnostem.
Podrobný rozpis programu budeme distribuovat jednotlivě přímo až přihlášeným účastníkům
pobytu.
Cena pobytu je 3.544,-Kč (ubytování a strava pro 1 klienta 2.280,- Kč, příspěvek na stravu a
ubytování osobního asistenta je 1.000,-Kč a příspěvek na dopravu 264,- Kč).
Kapacita míst je omezena, přednost budou mít uživatelé Spolku Trend vozíčkářů, kteří se
budou chtít účastnit programu a dále bude rozhodovat datum přijetí řádně vyplněné přihlášky
a to NEJDŘÍVE od 28.4. 2014 do 12.5. 2014! Na přihlášky zaslané před tímto termínem
nebude brán zřetel!! Posílat je můžete poštou, e-mailem, nebo donést osobně do kanceláře
Trendu na Lužickou ulici 7.
Kontaktní
osoby:
Kamila
Zábojová
a
Martina
Baranová
tel.: 585 431 012 nebo mob.: 734 442 040. E-mail: volnocasovky@trendvozickaru.cz
nebo soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz
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Představení nových kolegů
Jmenuji se Ema Homolová. V Trendu pracuji od roku
2006 jako osobní asistentka a od dubna 2014 i jako
sociální pracovnice. Sociální vzdělání jsem si doplnila na
CMTF UP, obor Sociální a charitativní práce. Nyní
pokračuji v navazujícím magisterském studiu na PdF UP,
obor Pedagogika – sociální práce. Povahou jsem
staromilec, mám ráda historii, výtvarné umění a vše
krásné. Také jsem milovnicí koček a dobrých lidí. Těším se
na spolupráci s asistenty i uživateli.
Ema Homolová

"Zdravím přátelé, jmenuji se Marcel Skýba a jsem nový
sociální pracovník osobní asistence. Už pár let žiju v
Olomouci, z počátku nakrátko jako student Caritas a nyní už
nafurt, jako Olomoučák a pracant z Trendu. Mé kořeny
šahají až do Ostravy a na sever Moravy. Mimo krutou zimu
mě však k Hané poslala i skrytá motivace pomáhat.
Dodělávám si terapeutický výcvik v Na řešení zaměřené
terapii, v olomouckém týmu Dalet a opravdu rád fotím,
poslouchám a všelijak konzumuji jak audiovizuální umění,
tak dobré jídlo a pití. Zajímají mě především lidi a "to" lidské, proto se vyhýbám škatulkám a
rychlým úsudkům - dám spíš na příběh a osobní zkušenost. No a na závěr doufám, že takový
příběh a osobní zkušenost nyní spolu rozpracujem."
Marcel Skýba

Anketa
Milí čtenáři, prosíme o vyplnění krátké ankety, která se týká dobrovolnictví pro uživatele
sociálních služeb. Využívání dobrovolníka by bylo v rámci volnočasových aktivit Spolku
Trend vozíčkářů Olomouc. Chtěli bychom tímto zjistit, zda by o dobrovolnickou službu byl
zájem. Vzhledem k tomu, že se snažíme oživit dění kolem naší organizace, tak bychom se
rádi dozvěděli, jaké volnočasové aktivity byste uvítali.
1. Využívali byste dobrovolníky jako doprovod na volnočasové aktivity?
a) ano
b) ne
c) nevím
2. Jaké volnočasové aktivity máte rádi? (může být vybráno i více možností)
a) výtvarné
b) kulturní (výstavy, přednášky, filmový klub…)
c) sportovní
d) výlety po okolí
e) jiné (prosím vypište)……………………………………………………………………………
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Své odpovědi můžete sdělit těmito způsoby:
e-mail: pijackova@trendvozickaru.cz
tel.: 731 501 388, 582 777 704
osobně: Lužická 7, Olomouc; kontaktní osoba Mgr. Pijáčková
Marie
Není třeba odevzdávat žádný anketní lístek, stačí, když např.
do e-mailu napíšete číslo otázky a písmeno možností, např.
1 a; 2 a, b, e – týdenní pobyt.
Děkujeme za vyplnění.

Zasukované tkaničky 2014 na obzoru.
Milí přátelé, kolegové a členové Trendu vozíčkářů.
V květnu tohoto roku, konkrétně v pondělí a úterý, 19. a 20. května proběhne v Olomouci 12.
ročník veřejné sbírky „Tkanička“, jak ji mezi námi říkáme.
Propagační hudební program na Horním náměstí je naplánován na
pondělí, 20. května 2013 od 13 do 18 hodin. Vystoupí spřízněné
hudební skupiny, letos opět i Jumping drums.
Doufám, že počasí nám bude přát jako dosud a budu velmi rád,
když se v hojném počtu přidáte s pokladničkami ke studentům, kteří
se opět pokusí získat od dárců tolik potřebné finance na podporu
Spolku Trend vozíčkářů a zejména na asistenční službu. Uvítám také organizační pomoc od
kolegů a kolegyň, až se na Vás obrátím.
Na spolupráci se těší Evžen Hlaváček

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
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Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PRACOVNÍ TERAPIE – KVÁSKOVÝ CHLÉB

Dne 30.4. 2014 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 v Olomouci
uskuteční od 14h do 17h pracovní terapie na téma KVÁSKOVÝ CHLÉB. Seznámíte se
s pečením chleba z žitného kvásku, ochutnáte čerstvě upečený chléb a zájemci si budou
moci odnést žitný kvásek pro vlastní pečení (doneste si malou skleničku s uzávěrem).
Na setkání s Vámi se těší Jana Měrková a Kamila Zábojová
Bližší informace:
Bc. Kamila Zábojová
Sociální pracovnice služby Sociální rehabilitace, Půjčovny kompenzačních pomůcek
a Volnočasových aktivit
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc
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POZVÁNKA NA JARNÍ FLÓRU
Srdečně
zvu
všechny příznivce
květinových výstav na 41. etapu Jarní
Flóry 2014 v Olomouci. Těšit se
můžete nejen na pavilony plné
naaranžovaných květin, ale i stálé
expozice, rozkvetlý park ......
Sraz
na
tramvajové
zastávce
Výstaviště Flóra ve čtvrtek 24. 4. 2014
v 15:00
Vstupné ZTP/P – zdarma, dospělý
100kč
Svou účast hlaste do 17.4.2014
Kontakt: Kamila Zábojová
mobil: 734 442 040
e-mail:
volnocasovky@trendvozickaru.cz

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB
uvádí

Promítáme: JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLEHO NASAZENÍ
Kdy?: 16.4.2014 15:30
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
Vstup: ZDARMA
Zapomeňte na všechny komedie z policejního prostředí, které jste doposud viděli. Jednotka
příliš rychlého nasazení se od nich liší asi tak, jako se rozkošná zombie komedie Soumrak
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mrtvých liší od svých žánrových konkurentů. Ostatně ji mají na svědomí stejní tvůrci, kteří i ji
vybavili neodolatelně suchým britským humorem, svéráznými postavičkami a nečekaně
originální zápletkou. Nicholas Angel (Simon Pegg) je nejlepší seržant, který kdy sloužil v
řadách londýnské policie, například počet zatčení, která osobně provedl, o 400 procent
překračuje statistický průměr. Je prostě tak dobrý, že to vrhá špatné světlo na zbytek týmu.
Proto ho nadřízení převelí do místa, kde svým talentem nebude kolegy ztrapňovat – do
ospalého městečka Sandford, jehož statistiky zločinnosti se rovnají nule a jehož
nejnapínavější událostí je každoroční zahradní slavnost.
Podle toho také vypadá zdejší policejní oddělení. Nicholas vytvoří dvojici s obtloustlým
dobrákem Dannym (Nick Frost), který by mohl být vším, jen ne dobrým policajtem. Před
totální frustrací ho zachrání až série zvláštních „nešťastných náhod“, které naznačují, že pod
idylickou pokličkou Sandfordu by mohl bublat pořádně ostrý guláš. V podstatě existují jen dvě
možnosti – buď si Nicholas ze zoufalství začal vymýšlet zločiny tam, kde nejsou, nebo mu
stojí v cestě nejchladnokrevnější zabiják, jakého ve své dosavadní kariéře potkal. (oficiální
text distributora – zdroj wwww.csfd.cz)
Bližší informace:
Mgr. Marie Pijáčková
pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 731 501 388
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc

Zajímavé povídání v Trendu
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Sociálně-právní poradna informuje
SKarty se k 30. dubnu ruší
Na konci února 2014 přestal Úřad práce ČR vyplácet dávky přes sKarty, které se ze zákona
ruší k 30. dubnu. Zůstatek prostředků na účtech sKaret si mohou klienti zjistit ve všech 1 418
bankomatech České spořitelny nebo na webovém portálu www.skontakt.cz v části Vstup na
účet
Zbývající prostředky si mohou klienti stále zdarma vyčerpat platbou kartou v obchodech nebo
výběrem z bankomatu České spořitelny.
Další možností je výběr hotovosti v kterékoliv
pobočce České spořitelny. K výběru peněz je nutný
průkaz totožnosti.
Po 30. dubnu 2014 není potřeba zrušené sKarty
vracet Úřadu práce ČR ani České spořitelně. Česká
spořitelna pouze doporučuje sKarty znehodnotit rozstřihnout čip i magnetický proužek.
Převzato z časopisu Majáček extraline.
Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová

Vaše okénko
Poděkování
Chci poděkovat za bezva strávené odpoledne kolegům z Trendu a sledge hokejistům, kteří
se vrátili z Olympiády a přišli se také podívat.
Společně jsme zkolaudovali novou cyklistickou prodejnu Kolárna, která se otevřela na
Křižíkové 1 v Olomouci.
Milena Březinová
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Fotoreportáž z návštěvy Cirkusu Berousek

Fotoreportáž z 11. Havířovského turnaje v bocci.
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APA karneval 2014

Fotoreportáže připravil Michal Koutný
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Informace z domova i ze světa
Novinky v objednávání přepravy osob na vozíku vlaky Českých drah
České dráhy letos přešly na nový celorepublikový systém objednávání přepravy zdravotně
postižených osob, tedy zejména vozíčkářů.
Formulář
i
vše
související
najdete
na
adrese:
http://www.cd.cz/vozickari/. Přepravu lze také zadat přímo na
pokladně ČD nebo přes operátory telefonního centra.
Pokud by někdo z cestujících potřeboval poradit, může zavolat
paní Tesařové nebo panu Švorčíkovi: telefon 972 741 186 je stále k dispozici a pokud si
někdo objednává přepravu "postaru“ (přes e-mail či telefon KCOD), tak to zatím na
přechodnou dobu také jde.
Milan Langer

Jadran bez bariér
Praha, 4.dubna 2014 – česká jednička na Jadranu, cestovní kancelář VÍTKOVICE TOURS,
vytvořila katalog hotelů na chorvatském a černohorském Jadranu, které jsou plně
přizpůsobeny pobytům vozíčkářů.
Díky investicím mnoha hotelových organizací do úpravy interiérů a exteriérů svých hotelů,
dovolená u chorvatského a černohorského Jadranu už dávno není
výsadou pouze zdravých lidí. Přímořský pobyt si dopřává také čím dál
více hendikepovaných spoluobčanů, kteří jsou upoutáni na vozíček, a
jejich pohyb je v mnoha směrech limitován. Přesto i tito naši
spoluobčané si přejí prožít klidný pobyt v příjemném letovisku u moře,
kde se nemusí obávat nečekaných bariér, ale díky CK VÍTKOVICE
TOURS si nyní mohou vybírat ze speciálního katalogu Jadran bez
bariér a v klidu užívat bezstarostné dny plné slunce a pohodové relaxace.
„V katalogu Jadran bez bariér je výběr hotelů na pobřeží chorvatského a černohorského
Jadranu, které nabízí plně bezbariérový přístup. Dovolená u moře se tak může proměnit
v plnohodnotně strávený týden i pro ty z nás, kterým osud nenadělil tolik štěstí v podobě toho
nejcennějšího – zdraví“, dodává Libor Šugárek, výkonný ředitel VÍTKOVICE TOURS.
Katalog Jadran bez bariér je k dispozici ve formátu PDF na webových stránkách www.ckvt.cz

Ahoj Trenďáci. Dovolte, abychom Vás pozvali na pár zajímavých akcí. Na
8 května se již tradičně chystá Portyšova cesta, malý výlet po okolí
Olomouce. O měsíc později, 7. června Přátelské setkání pétanque, které se
opět uskuteční na petanqových hřištích v Olomouckém rozáriu. Vítán je
každý. Začátek je plánován na 10tou hodinu a snad by se končilo kolem
14té hodiny. Hlásit se můžete u Petra Navrátila na telefonním čísle
605 205 954. Budeme se na Vás těšit.
Petr Navrátil
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Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Brožova Martina,
Baranová Martina, Hlaváček Evžen, Langer Milan, Skýba Marcel, Homolová Ema, Navrátil Petr a svět
internetu.
Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 736 689 841
Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová, Alena Třešková a Anička Koziolová.
Datum vydání: 15.4. 2014 - 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. května 2014

- 12 -

Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 5. 2014) na mail
koutny@trendvozickaru.cz, nebo sms na číslo 776 576 555, případně osobně v Trendu na
Lužické. A výhercem z minulého čísla se stává pan Dřímal. Gratulujeme.
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