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Úvodem 

Dobře přístupná MHD musí být standardem, řekla 
pražská primátorka Adriana Krnáčová ke konci roku 2017 
v časopise Mosty, vydávaném Národní radou osob se 
zdravotním postižením. Potom přišel leden 2018 a 
pražská MHD musela jezdit čtrnáct dní v prázdninovém 
provozu, protože jí chyběli řidiči. Nyní má kvůli rozsáhlým 
opravám ulic hromadná doprava v Praze opět dlouhá 
zpoždění.   Mně přijde veřejný dopravní systém 
jakéhokoliv města (a města s tramvajemi, trolejbusy, 
metrem a letištěm obzvlášť) jako úžasná, ale 
komplikovaná věc, kterou musí být tak složité 
koordinovat, že i vytvořit týdenní rozvrh osobní asistence 
proti tomu musí být stejně snadné, jako zapískat Halí belí 
na zobcovou flétnu. Jinak řečeno, problémy k něčemu 
takovému prostě patři. Chci poukázat na něco jiného: 
Osoba zodpovědná za tento systém v jednu chvíli pro 
časopis říká, jak jí záleží na kvalitní dopravě pro všechny a 
zanedlouho potom prohlásí, že obyvatelé města jsou 
„zpovykaní, když poukazují na to, že systém nefunguje, 
jak má. (Text pokračuje na další stránce). 
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O to více mě potěšilo, když jsem šel kolem Billy na Hynaisově ulici, a povšiml si 
improvizovaných bezbariérových úprav mezi parkovištěm a blízkým chodníkem, které můžete 
shlédnout na další fotografii. Nevím, jestli je vytvořil nějaký přičinlivý vozíčkář, aktivní 
maminka s kočárkem, nebo bezdomovec vezoucí svůj náklad šrotu do sběrny v nákupním 
košíku. Důležité je, to udělal někdo, komu není veřejný prostor lhostejný a že občanská 
společnost ještě nezemřela. Své osudy držíme pevně v rukou a je jen na nás, jak bude tento 
svět vypadat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokální, recyklovaný materiál a maximální efektivita. Autorům realizace tleskáme. 

Ivo Buček 

Oprava informací o Štafetě na vozíku v Radničních listech 
  

Vážené čtenářky a čtenáři, v článku Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Olomouc se rychle 
plní (Radniční listy 2/2018, str. 26) je uvedeno, že tradiční Štafeta na vozíku se uskuteční 
v délce 24 hodin. Není to tak, letošní 
ročník je vypsán v rozsahu pouhých 
dvanácti hodin a bude probíhat v pátek 
22. června od 10:00 do 22:00, tradičně 
v Rudolfově aleji Smetanových sadů. Na 
oficiální pozvánku ve Zpravodaji si 
musíte ještě počkat, ale už teď můžeme 
říct, že budeme moc rádi za Vaši účast a 
že dobrý skutek spojený se sportovním 
výkonem budete moci hned na místě 
zapít studeným pivem, což na počátku 
léta určitě přijde vhod. 

 
Věříme, že i letos budou účastníci na trati podávat výkony se stejným nasazením, jako 

v minulých ročnících 
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Rozhovor s Liborem Geierem o chystaném recitálu Karla Kryla 
 
Dne 17. 4. 2018 se v učebně Trendu vozíčkářů uskuteční recitál písní Karla Kryla, které si budete 
moci poslechnout v podání poloviny dua Chromý – Geier a pracovníka sociálního podnikání 
Libora Geiera. Při této příležitosti jsme s Liborem udělali krátký rozhovor o tom, čím jsou písně 
Karla Kryla natolik zásadní, že je má smysl poslouchat i dnes. 
 
Máte nějaký speciální důvod hrát na tomto setkání písničky Karla Kryla, nebo je to prostě 
pro to, že se Vám líbí? 
Speciální důvod asi nemám. Je to proto, že celkově písničky Karla Kryla mám rád, je v nich 
obsažena pravda minulého režimu s lehkostí a humorem a další důvod je ten, že příští rok - 
tedy 2019 - mohou jeho příznivci slavit hned dvě výročí, 75 let narození Karla Kryla a 25 let 
jeho úmrtí. Chystám větší koncert - recitál a toto je pro mne skvělá příležitost průpravy. Je to 
zkouška, jak celý koncert pojmout, mohu tak zjistit, které písničky jsou nejoblíbenější, u 
kterých si snad někdo zazpívá, připravené bude i malé povídání.   
 
  
Jakou má chystané setkání nad jeho písněmi ústřední myšlenku? 
Ústřední myšlenka je hlavně vzpomínka na Karla Kryla a setkání jeho příznivců.  
 
Proč je pro Vás Karel Kryl tak 
významným umělcem, že i čtvrtstoletí 
po jeho smrti má stále cenu hrát jeho 
písně? 
Karel Kryl je vlastně generace, která je 
mi blízká, vyrůstal jsem v jeho době a 
vždy se hraje lépe zakázaná písnička, 
nežli povolená - "Pane Kryle". Myslím 
si, že texty jsou pravdivé, mají nám v 
dnešní době pořád co říci, nebo se 
přímo dají na dnešní dobu aplikovat.  
 
Můžete  říct, jakou jeho píseň máte 
nejradši? Případně oblíbené album? 
Nemohu říci, kterou písničku mám nejraději. Mám rád všechny jeho písničky napříč tvorbou, 
ale pokud si mohu vybrat, nejoblíbenější a mezi lidmi nejznámější je album "Bratříčku".  
 
Karel Kryl je inspirací také pro mnoho současných českých písničkářů. Je podle Vás mezi nimi 
nějaký, kdo se mu dokáže kvalitou svých písní přiblížit? 
Mohl by to být Jaromír Nohavica, to je Krylova generace a dnes by to asi mohl být Tomáš Klus, 
který má hodně podobný styl, jeho písničky ale nemají tak hluboký politický podtext.  
 
Všiml jsem si, že hráváte i na vyvýšených pódiích, např. na Horním náměstí. Myslím, že na 
ně vedou pouze schůdky. Jak to řešíte? 
Není to žádný problém, vždy se najde plno lidí, kteří jsou ochotni pomoci.  
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Okénko z poradny 
 
Novodobá Sanitka také v Olomouci!!! 
Společnost Novodobá Sanitka s.r.o. se zaměřuje na přepravu nemocných, handicapovaných, 
seniorů, maminek s dětmi a obecně veškerých osob, které se potřebují dostat do a ze 
zdravotnických zařízení, a nemají nárok na přepravu prostřednictvím sanitních vozů, a jsou 
nuceni hledat jiné způsoby dopravy. Klienti si veškeré služby hradí z vlastních prostředků, 
přičemž jim oproti klasickým taxislužbám je vedle samotné přepravy zajištěno také poskytnutí 
všestranného doprovodu, asistence před i po přepravě, a také dalšího servisu dle přání. 
Objednávky je třeba zadat nejpozději den předem.Cena po městě Olomouc - 75 Kč - 1 jízda. 
Cena mimo Olomouc dle vzdálenosti. Kontakt: 732 301 691,  e-mail: 
olomouc@novodobasanitka.cz  
www.novodobasanitka.cz  
zdroj: Olomoucký informátor  
 
Informace o zrušení služby TyfloCar  
Od 1. 1. 2018., byla zrušena dopravní služba Tyflocar, kterou provozovala sociální firma 
Ergones, jež do loňského roku přepravovala nejen osoby se zdravotním postižením, ale i 
seniory, na různá lékařská vyšetření a další potřebná místa.  
Zdroj: Olomoucký informátor  
 
Dostali jste poukaz do lázní? S nástupem neotálejte, nebo o lázně přijdete 
Pokud vám lékař předepíše lázeňský pobyt, neotálejte s jeho využitím příliš dlouho. I poukaz 
má svou platnost, a pokud ji promeškáte, můžete o lázeňskou léčbu přijít. Časová omezení 
závisí na konkrétní situaci. Například po chirurgickém výkonu je potřeba na léčbu nastoupit do 
určitého počtu měsíců po úrazu či operaci, a nikoli např. až v létě, kdy bude hezké počasí a 
vám se bude pobyt v lázních více hodit. Stejně tak platí, že je potřeba nastoupit na léčbu do 
stanoveného počtu měsíců od onemocnění, zahájení léčby, od ukončení hospitalizace, 
odeznění akutní fáze apod. 
„Druhý časový limit pro nástup na lázeňskou léčbu je dán platností návrhu a počítá se od doby 
vystavení návrhu. Jestliže se jedná o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči v I. pořadí 
naléhavosti (např. překlad z nemocničního lůžka na lůžko v lázeňském zařízení), musí pacient 
nastoupit lázeňskou léčbu do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem. 
U pořadí naléhavosti II. musí být dodržen termín nástupu nejpozději do tří měsíců od data 
vystavení návrhu, později ztrácí návrh platnost. U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační 
péče je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu.  
A další limit platí pro případný opakovaný pobyt. V tom případě musíte léčení nastoupit do 
určeného počtu měsíců od začátku základního pobytu, nebo naopak nejdříve několik měsíců 
od začátku základního pobytu. V případě, že daná omezení nedodržíte a do lázní včas 
nenastoupíte, nárok na ně vám zaniká.  
Zdroj: www.mesec.cz  
 
Unikátní olomoucký patent: rychle vrací život „porouchaným“ zádům 
Úporné bolesti zad a potíže s chůzí. Takové problémy trápí lidi s degenerativním 
onemocněním páteře. A právě jim může pomoci unikátní meziobratlový implantát, jehož 
podobu navrhl primář Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Lumír Hrabálek. 



5 
 

Svůj objev si letos v lednu nechal úspěšně patentovat a nová metoda již mezitím pomohla 
šestnácti lidem zbavit se jejich trápení se zády.  
Jedinečnost nového implantátu spočívá především právě ve slitině, z níž je vyroben a která je 
dobře přijímaná lidským organismem. Lépe se ‚zakousne‘ a drží hned od okamžiku zavedení.  
Nový implantát budou neurochirurgové vedle léčby degenerativních onemocnění 
způsobených stárnutím ploténky využívat i při některých operacích po poranění bederní a 
hrudní páteře. Po lednovém ukončení půlročního patentového řízení jej navíc mohou začít 
používat i další neurochirurgická pracoviště kdekoliv na světě.  
Zdroj: www.denik.cz  
 
Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb  
Byl spuštěn na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz, určen je především pro širokou 
veřejnost k vyhledání potřebné zdravotní služby.  
Portál nabízí v souladu s legislativou přehled všech oprávněných poskytovatelů zdravotních 
služeb a zdravotnických zařízení na území ČR s výjimkou zdravotnických zařízení zřizovaných 
Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti. 
Zdroj: www.helpnet.cz  
 
Konference INSPO přilákala i nové vystavovatele 
Konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami představují nejen 
přednášky, ale také výstavní část. Do ní se již přihlásily tři desítky vystavovatelů. Účastníci 
konference, která se uskuteční  7. dubna 2018 v Kongresovém centru Praha, se budou moci 
seznámit se širokou škálou kompenzačních pomůcek, aplikací, programů a projektů určených 
pro uživatele s nejrůznějším zdravotním postižením. Vedle již tradičních vystavovatelů bude 
mít v 18. ročníku konference  premiéru také řada nových. 
Například společnost Paratec představí revoluční vozík Freee, který je postaven na platformě 
osobního transportéru Segway i2 SE. Jeho velkou výhodou je nízká hmotnost. Snadno jezdí ve 
složitém městském prostředí (kopce, dlážděné chodníky, trávníky, cesty s výmoly atd.) i 
v přírodě (polní a lesní cesty, louky, pláže atd.). 
Široké spektrum zdravotnických prostředků prodává a distribuuje firma Meyra. Na konferenci 
předvede aktivní vozík mechanický, elektrický vozík s funkcí „Lift“, která umožňuje zdvih celé 
sedací plochy, chodítko Mobilus, který má na šířku pouze 57 cm, tudíž se vleze i do šedesátek 
dveří. 
Z toaletního a koupelnového programu představí toaletní nástavec Trilett, který je „dva 
v jednom“, jelikož na něm lze nastavit tři různé výšky a zároveň má nejen víko, ale také madla, 
tudíž není již potřeba instalovat dodatečná madla na toaletu. 
Dalším exponátem z této oblasti je toaletní a sprchová židle Swift Kommod, která je „tři 
v jednom“, jelikož se dá použít jako klasická toaletní židle nebo jako židle do sprchy anebo také 
jako nástavec na toaletu, poněvadž má teleskopické nohy. K dispozici 
budou také pomůcky usnadňující sebeobsluhu, například hřeben 
s prodlouženou rukojetí, mycí houba s prodlouženou rukojetí nebo 
zapínač knoflíků. 
Také pro účastníky jsou ještě volná místa, a to díky letošnímu přesunu 
konference o patro výše do větších sálů Kongresového centra. Přihlásit 
se mohou na www.inspo.cz/registrace, program konference je na 
www.inspo.cz/inspo-2018.  
zdroj: www.helpnet.cz         Martina Brožová 
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Co Vy na to, Oto? 
 
 

 Recenze 
 Příběh opravdového člověka/ SSSR. 1948, režie Alexandr Stolper/ 
 V březnu 1942 byl u Děmjanska sestřelen sovětský stíhač Alexej Petrovič 
Maresjev. Při pádu si rozdrtil nárty na obou nohou. 18 dní se na 
zničených nohou, zasažených snětí za obrovských bolestí plazil ke svým. 
Nakonec ho v lese nalezly děti. Po převozu do nemocnice mu byly 
amputovány obě nohy pod koleny. Maresjev se ale nevzdal a obrovským 
úsilím dosáhl toho, že se naučil chodit na protézách a dokonce se vrátil 
do kokpitu stíhačky. 
 Film je natočen podle knihy Borise Polevoje, který v knize jen pozměnil 

jméno hlavního hrdiny na Meresjev. Jedná se o skutečné hrdinství a touhu člověka se po 
strašném zranění opět postavit na vlastní nohy a bránit svou vlast. Hrdina SSSR Alexej 
Maresjev zemřel v Moskvě v roce 2000. 

Otakar Altman 
 
 Výročí 
 21. a 28. března 1969 – dvě vítězství nad hokejisty SSSR 
 Po okupaci v srpnu 1968 se nekonala 
ani Velká pardubická ani hokejový turnaj 
Izvenstijí v Moskvě. Hokejové MS bylo 
přesunuto z Prahy do Stockholmu. 21. 
března jsme sehráli první zápas se SSSR. 
Utkání bylo samozřejmě vypjaté a po gólech 
Nedomanského a Tajcnára jsme zvítězili 2:0. 
O týden později se konala odveta. Opět jsme 
rychle vedli 2:0, ale Sověti dokázali vyrovnat 
na 2:2. Góly Horešovského a Jardy Holíka jsme zvrátili skóre na 4:2, Sověti pak už jen snížili na 
4:3. Po obou zápasech naši hokejisté nepodali Sovětům ruce. 
 Po skončení druhého zápasu se v celé republice konaly mohutné demonstrace, které 
se obrátily proti sovětským okupantům. V Praze byly vypáleny kanceláře Aeroflotu a Sovětské 
knihy, v Olomouci bylo vybito kameny 25 oken sovětské komandatury na Žižkově náměstí. 
Sovětští maršálové vyhrožovali dalším zásahem. 17. dubna 1969 byl z funkce prvního 
tajemníka ÚV KSČ odvolán Alexander Dubček a místo něj byl zvolen Gustáv Husák. Začalo tak 
dvacetileté období normalizace. Legendární výsledky 2:0 a 4:3 ale vydržely na fasádách domů 
v Československu hodně dlouho, i když byly opakovaně zamazávány. 

Otakar Altman 
 

 
Fejeton 
 

 Tuhle se mne kdosi zeptal, proč nemám ten internet. No – já nevím. Já jsem rád, že 
jsem se zbavil rádia, televizního vysílání a ještě si mám do bytu pouštět tohle? Já internet 
k ničemu nepotřebuju. V práci je mi na nic a já už nehodlám dělat nějakou jinou práci, ke které 
bych ho potřeboval.  Na počítači neumím a ani se na něm nechci učit. Jednou mi Petr Štrajt 
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nabídnul, že mě na tom naučí. Vytáhl jakousi knihu Základy práce na počítači a já jsem zděšeně 
prchnul pryč. Ono to mělo asi tak 790 stran!! Základy?? Jak potom vypadá kniha Pro pokročilé? 
1800 stran?? Děkuji, nechci. 
 Koneckonců – myslím, že většinu toho, co je na netu znám, četl jsem, viděl jsem nebo 
slyšel, no a některé věci mě nezajímají. Pravda – když něco hledáte, tak vám to internet najde 
ihned. V knihovně, kam chodím, to třeba musím hledat nebo to tam dokonce není, je to 
půjčené a já musím pak čekat, ale nevadí mi to. 
 Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Myslím, že z něj je dobrých tak 20% a zbytek je 
většinou špína a splašky, případně lži a nesmysly. Při své povaze vím, že by mě to nutilo 
odpovídat a snažit se polemizovat a vysvětlovat, načež bych se jako všichni ti, kteří to zkusili 
přede mnou, dočkal jen vulgárních urážek a nadávek. A to mi za to nestojí… 
 Mnozí se chlubí tím, jak mají na netu třeba 500 přátel. Přátelé to ovšem žádní nejsou – 
vždyť často ani nevíte, zda na té druhé straně je opravdu ten, za koho se vydává! A psát cizím 
lidem své nejniternější pocity mi připadá divné. A už vůbec nechápu takové to – teď si čistím 
zuby, teď snídám, teď jdu do práce… Když tu hrůzu občas vidím v novinách, tak si říkám, o čem 
bych si tak asi psal s ženou, která se na netu prezentuje jako Eva Braunová/ milenka a 1 den 
manželka Adolfa Hitlera/. O čem bych měl diskutovat s tisíci lidí, kteří věří tomu, že kdyby byl 
prezidentem zvolen profesor Drahoš, tak že by se nevyplácely 
důchody!! O čem bych si měl psát s lidmi, jejichž psaný projev obsahuje 
„neuvěřitelné nošství hrubích gramatyckých chib“!! O čem bych si tak 
vyprávěl se spoustou žen, které věří tomu, že v nich minulí partneři 
zanechali háčky a odháčkovat je může jenom Óm nadsamec guru 
Jára!!! 
 A tak jsem rád, že to nemám a nebudu si to pořizovat. 
Eurohujeři v Bruselu hodlají dokonce uzákonit právo na internet! 
Děkuji, milý Brusele, nemám zájem…. 

Otakar Altman 
 

Jarní ekologické okénko 

 
Milí čtenáři,  
Ze všech stran se na nás začnou sesypávat různé rady, jak perfektně zvládnout velký 

jarní úklid. Supermarkety se budou předhánět v sebelepších akcích na různé čistící prostředky, 
ženy budou utahané už jen z toho pocitu, že by měly začít gruntovat ve velkém. „Navíc, když 
jsou ty Velikonoce… To by chtělo umýt i okna. Když mně se tak nechce. Ale co by tomu řekli 
lidi.“ Může zaznívat v hlavách mnohých žen. Moje milé spolupohlavnice, vykašlete se na to, co 
by tomu kdo řekl. Vykašlete se na to, že něco nějak musí být. Pokud to nevychází z vás 
samotné, budete u toho akorát zpruzená a touto náladou nikoho nepotěšíte. Zajisté jste 
všichni zakusili, že někdy je k uklízení vyloženě nálada a někdy se dokopete, jenom aby to bylo. 
Když budete mít na tuto činnost ty správné pomocníky (ať už ty čistící, tak ty živé), půjde to 
jedna báseň. Když si zadáte do kalorických tabulek typ práce a časovou dotaci, uvidíte, že je to 
vlastně perfektní způsob, jak udělat něco pro své tělo. Pro zpříjemnění takto tráveného času 
si můžete pustit nějakou veselou a rychlou hudbu, u které si můžete parádně trsnout. Využít 
můžete také archivy jednotlivých televizních kanálů, YouTube, DVTV, Stream nebo 
audionahrávky. Na mě také skvěle funguje vyfotit si stav před a po úklidu. Ten blažený pocit 
z takové proměny je k nezaplacení. Vzhledem k tomu, že je mi blízké zerowaste smýšlení, baví 
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mě si nejrůznější čistící prostředky vyrábět sama doma. Nejenže je to výrazně levnější, ale je 
to i šetrnější k přírodě, jelikož to neobsahuje žádné zbytečné chemikálie navíc. Uvedu 
konkrétní příklad.  
 
UNIVERZÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK 

 2 díly octa 
 1 díl vody 
 10 kapek éterického oleje 

Vše smícháte, nalijete do vámi zvolené nádoby (např. s 
rozprašovačem) a požíváte na koupelnu, kuchyň, toaletu, podlahy, 
v podstatě na cokoliv. Pokud dáte jen 1:1 vody i octa s éterickým 
olejem, máte aviváž na praní, která zároveň čistí pračku.  

Velmi jsem si oblíbila louhování slupek od citrusových plodů 
právě v octu. Přidám tam hřebíček, nové koření, skořici a různé 
bylinky. Nechám louhovat minimálně měsíc na tmavém místě. 
Pěkně to voní a parádně čistí. Můžete to nechat samozřejmě kratší 
i delší dobu, záleží na vás.  

Čtení a úklidu v klidu zdar!  
Viola Jónová 
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Akce v Trendu únor - březen 

 
Velikonoční posezení 
Přijďte posedět, pochlubit se svými kraslicemi a 
technikami jejich zdobení, případně je vyměnit 
s ostatními. Klidně můžete přinést i ochutnávku toho, 
co pečete na velikonoční svátky. Dáme si čaj nebo 
kafíčko, zasejeme osení, nabarvíme vajíčka, vyměníme 
si recepty na mazance a jiné dobroty, a když zbyde čas, 
připomeneme si i lidové 
zvyky, které dodržovali naši předkové. 
Kdy: 27. 3. 2018 ve 14:00 hodin 
Kde: v učebně Spolku Trend vozíčkářů 
V případě zájmu se, prosím, hlaste na tel.: 734 442 040 nebo na email: 
volnocasovky@trendvozickaru.cz 
 

Dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením  
Informativní seminář 
Termín: čtvrtek 22. března 2018 
Místo: v učebně na Lužické 7, v čase 
od 13,00 – 14,30.  
V případě vašeho zájmu se hlaste 
kolegyni Janě Děkanové  
Tel: 582 777 707  
 Mob: 734 236 589. 
Mail: asistence@trendvozickaru.cz  
Nebo dekanova@trendvozickaru.cz  
Budu se těšit na setkání s vámi všemi.  
Martina Brožová  
Sociálně právní poradna  
 

Dramaterapie 
Dramaterapie je disciplína, která zahrnuje 
terapeutické, pedagogické a umělecké prvky. Budeme 
pracovat v otevřené skupině, kde pomocí hry, 
dramatické scénky a prací s příběhy lze nahlédnout na 
sebe a na ostatní z trochu jiného úhlu než obvykle. 
Akce je určena pro všechny uživatele sociálních služeb, 
členy a pracovníky Spolku Trend vozíčkářů.  
3. 4. 2017 (úterý) od 14:00 do 15:30 v učebně Trendu 
vozíčkářů 
Kontakt: Bc. Ivo Buček, Tel.: 731 144 670,  
e-mail: bucek@trendvozickaru.cz 
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Karneval APA 
Populární karneval s tématem První republika jak ji 
známe a neznáme. 
Kdy: Pátek 6. dubna 2018 od 19:00 
Kde: BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1 
Cena vstupenek: 200 Kč, na místě 250 Kč, asistent 50 Kč 
Lístky bude možno zakoupit u managerky sociálních 
služeb Mgr. Jany Měrkové 
Kontakt: merkova@trendvozickaru.cz, 734 643 745 
 

 
 
Malajsie 
Cestovatelské povídání s Milanem Langerem 
Kdy: 10. 4. 2018 ve 14,00 hodin 
Kde: učebna Spolku Trend vozíčkářů, Lužická 
7, Olomouc 
Přihlášky a bližší informace: 
volnočasovkytrendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040 
 
Vzpomínka na Karla Kryla 
12. dubna tomu bude 74 let, co se narodil básník a 
písničkář Karel Kryl. Při této příležitosti jsme pro vás 
spolu s Liborem Geierem připravili vzpomínkový recitál. 
K dispozici bude zdarma káva a čaj. Pokud byste chtěli 
přispět ke společnému občerstvení nějakou 
vlastnoručně vyrobenou dobrotou, budeme velmi rádi. 
 
Hraje a zpívá: Libor Geier 
Kdy:  17. 4. 2018 v 14:00 hodin 
Kde: učebna Spolku Trend vozíčkářů, Lužická 7, Olomouc 
Přihlášky a bližší informace: Dana Václavková, tel.: 734 442 040, email: 
volnocasovky@trendvozickaru.cz 
 
Sebeobrana pro vozíčkáře 
Spolek Trend vozíčkářů vás srdečně zve na kurz 
Sebeobrana pro vozíčkáře. Kurz je veden zkušeným 
lektorem bojových umění se znalostí problematiky 
sebeobrany osob s handicapem. Kurz je zdarma. Bližší 
informace se zájemci dozví na informační schůzce, 
která proběhne v níže uvedeném termínu. Kurz 
mohou navštěvovat i osoby na vozíku, které nejsou 
členy Spolku Trend vozíčkářů. 
Termín: 23. dubna 2018 v 16:00 hodin 
Místo konání: Učebna Spolku Trend vozíčkářů, Lužická 7, Olomouc 
Cena: zdarma, přihlášky a bližší informace: Dana Václavková, tel.: 734 442 040, email: 
volnocasovky@trendvozickaru.cz 
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Průvodcování nevidomých  
Dozvíte se nejen informace o tom, s jakými životními 
situacemi se setkávají nevidomí, ale i lidé, kteří ještě 
něco málo vidí.  
Seminář se bude konat v úterý 24. dubna 2018, 
v učebně na Lužické 7, v čase od 13,00 – 14,30.  
V případě vašeho zájmu se hlaste kolegyni Janě 
Děkanové  
Tel: 582 777 707  
 Mob: 734 236 589. 
Mail: dekanova@trendvozickaru.cz  
Budu se těšit na setkání s vámi všemi.  
Martina Brožová  
Sociálně právní poradna  
 
 

 
Flora Olomouc, jarní etapa 
Kdy: pátek 27. 4. v 10:00 
Sraz: před vstupem do pavilonu A 
Cena: držitelé průkazu ZTP zdarma 
 
Kontakt: Dana Václavková, tel.: 734 442 040, 
email: volnocasovky@trendvozickaru.cz 
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