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Sbírka TKANIČKA - Poděkování našim klientům 
 

Všichni víme, že ve dnech 24. a 25.září 2008 proběhla v Olomouci, ve Velké Bystřici 
a v Zábřehu sbírka „Dny zasukovaných tkaniček“. Výsledek je následující: 
 

Olomouc   145 159,00 Kč 
Velká Bystřice    10 068,50 Kč 
Zábřeh    20 299,00 Kč 
CELKEM   147 726,50  Kč 

 
Tradičně nám pomáhali studenti ze středních škol, z VOŠ DORKAS a CARITAS a 

studenti z Teologického konviktu v Olomouci. 
Na tomto místě však velmi rád děkuji našim klientům, jmenovitě Mgr. Milanu 

Langerovi, Josefu Effenbergerovi, Michalu Koutnému, Petru Štrajtovi a Pavlíně 
Třískové. Ti se aktivně podíleli na výsledku a byli jednoznačně nejúspěšnější mezi 
všemi dobrovolníky. Za vše tato čísla: průměr na kasičku byl 1481,-Kč a tam, kde byli 
přítomní jmenovaní klienti, se výsledek pohyboval podle místa působení mezi 2700 až 
8900 Kč. Tedy výmluvné a povzbuzující do dalších ročníků. 

Poděkujme jim všichni za velkou pomoc a osobní přínos. Přeji si, aby se další 
příště připojili a podle svých možností obohatili tuto naši společnou akci a především 
přispěli k ještě lepším výsledkům. Velmi si vážím přítomnosti Evy Kacanu na Horním 
náměstí během koncertu hudební skupiny Dětského domova Hejčín. Byla to důstojná 
podpora sbírky. Přítomní si mohli prohlédnout zlatou medaili z Pekingu. Pro mne to byl 
zážitek. Škoda, že jsme se dověděli o její přítomnosti v době, kdy již nebylo v našich 
silách zajistit důstojnou propagaci. 
 

Ještě jednou všem klientům, kteří se podíleli na sbírce, třeba i sukováním 
tkaniček, srdečný dík a vstříc novému ročníku. 

Evžen Hlaváček  

 
 
 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE VE SLAVONÍNĚ - Boccia 
24.10. 2008 

 
Srdečně Vás zveme na první Sportovní odpoledne v sokolovně ve Slavoníně, které 

pořádá Spolek Trend vozíčkářů společně s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit Uinverzity 
Palackého. Akce se uskuteční 24.10.2008 od 13:00. Společně si zahrajeme hru s názvem 
Boccia.  

 
Přijděte si užít pohodové odpoledne se svými přáteli a odnést si spoustu hezkých zážitků 

a zároveň se můžete již nyní těšit na druhé Sportovní odpoledne, které bude ve znamení Tance 
na vozíku. 

 
Prosím všechny, kteří budou mít zájem se účastnit, aby se přihlásili do Trendu na tel: 585 

754 924, 777 974 455 nebo merkova@trendvozickaru.cz nejpozději do pátku 17.10.2008. 
 

       Těšíme se na Vás! Jana Měrková 
 
 

Č. 10/2008   V. ročník 
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Nabídka – uchování starých fotografií či negativů 
 
Vážení členové Trendu nebo jen čtenáři, 

od 1. listopadu přijímá Spolek Trend vozíčkářů 12 nových zaměstnanců, 12 zdravotně 
handicapovaných osob, které jsou částečně z řad členů Trendu, částečně členy nebo klienty 
sdružení Spolu či Kolumbus. Jejich pracovní náplní bude digitalizace dokumentů tedy převod 
nejrůznějších písemných dokumentů nebo negativů do počítačové tedy digitální podoby. Tuto 
práci budou vykonávat pro různé zákazníky a Trendu tak získají další finanční prostředky na 
činnost. To vše za předpokladu, že budou šikovní a zvládnou konkurovat jiným firmám 
zabývajícím se touto činností. 

Od 3.11. do 14.11. proběhne proškolení nových pracovníků a pak bychom velmi rádi 
ještě vytvořili pracovníkům krátký prostor pro získání zručnosti a zkušeností. Proto se na Vás 
obracíme s prosbou o zapůjčení domácích fotografií či negativů, které byste chtěli uložit na DVD. 
Rádi Vám tuto práci provedeme za cenu DVD, které si klidně můžete dodat sami. 

Co Vám to přinese – rodinné foto budete mít uloženo bezpečněji a každý rodinný 
zájemce si může fotografie okopírovat a nemusíte losovat, kdo bude mít vydařené foto dědečka a 
kdo babičky. Tímto způsobem bude mezi Vámi třeba 15 stejných dědečků a babiček. My Vám 
zároveň zaručujeme, že budou jen mezi Vámi. Po přenesení fotografií na DVD záznam 
z počítače ihned odstraníme a vystavíme Vám o tom doklad. 

Děkujeme  
za Trend vozíčkářů Hanka Šnoblová 

 
 
 

Zájezd – REHAPROTEX BRNO – výstava kompenzačních pomůcek 
23.10.2008 

 
 Trend vozíčkářů vypravuje bezbariérový autobus na výstavu 
kompenzačních pomůcek REHAPROTEX Brno. Zveme všechny uživatele 
služeb a členy Trendu.  
 Na konci zpravodaje najdete přihlášku, kterou v případě zájmu 
vyplňte a odešlete nebo doručte do Trendu vozíčkářů. Přímo na přihlášce 
naleznete možnosti, jakými způsoby tak můžete učinit.  
 Jednodenní zájezd do Brna se uskuteční 23.10.2008 ve čtvrtek. 
Odjíždět se bude z Olomouce od 8.30hod dle nahlášených zastávek. Během 
dne si můžete v Brně prohlédnout pomůcky a účastnit se doprovodného 
programu (viz. další článek) nebo si zajít do města. Předpokládaný příjezd 
zpět do Olomouce bude nejpozději v 16.00 hodin. 
 Přihlášku odevzdávejte nebo posílejte nejdříve 13.10.2008 od 8.00 
hod. 
 Počet míst v bezbariérovém autobuse je omezený. 

 Jana Měrková 
 
 
 

Doprovodný program – REHAPROTEX BRNO 
 

Čtvrtek 23.10.2008 – na téma: SOCIÁLNÍ SLUŽBY- VYKROČENÍ K NEZÁVISLOSTI 
 
PAVILON C 
9.00- 17.00, stánek č. 5 Ligy za práva vozíčkářů, o.s. 
Poradenství pro neziskové organizace – Neziskovky.cz, o. p. 
s. (dříve Informační centrum neziskových organizací) 
Dotazy na konkrétní problémy pomohou zdarma vyřešit 
zástupci a lektoři Neziskovek.cz: 
- Irena Swiecicki - vedení týmů, prezentace organizace, 
koučing, tvorba a řízení projektů 
- Pavel Němeček - samofinancování neziskovek, sociální 
podnikání, personalistika 
- Marek Šedivý - public relations, marketing, strategické 
plánování, řízení neziskových organizací, správní rady 

- Hana Prchalová - fundraising, práce s individuálními dárci. 
 

10.00- 15.00 hod., prostor před pavilónem A1 
Jízda zručnosti- ÚAMK AMK zdravotně postižených motoristů 
Příbram – Beroun, ve spolupráci s ÚAMK AMK ZPM Brno a 
INMOBILem (sdružení klubů zdravotně postižených motoristů v 
ČR) 
Přihlášky: v místě startu u stolku rozhodčích nebo u stánku 
organizátora v pavilonu A1 č.028 Vyhodnocení: před stánkem 
ÚAMK ČR – INMOBIL 
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PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY 
 

9.00- 12.00 hod., sál E – Kongresové centrum 
Efektivní týmová práce (seminář) - Irena Swiecicki, 
Neziskovky.cz, o. p. s. 
Informace o ceně a přihlášení: Neziskovky.cz, o. p. s., tel.: 
224 239 876, e-mail: vzdelavani@neziskovky.cz, 
www.neziskovky.cz 
 

10.00- 12.00 hod., sál C- Kongresové centrum 
Novela zákona o sociálních službách (konference) - Liga za 
práva vozíčkářů, o.s. Informace o novele zákona a diskuse se 
zástupci MPSV. 
Přihlášení: Liga za práva vozíčkářů, o.s., Hana Valová, DiS., 
tel.: 537 021 494, mobil: 608 635 561, email: 
hana.valova@ligavozic.cz 
 

10.00-12.00 hod, sál Brno, pavilon A3 
Připravované zákony upravující postavení neziskových 
organizací (zákon o veřejné prospěšnosti, novela zákona o 
nadacích a zákona o obecně prospěšných společnostech) 
(seminář) – JUDr. Lenka Deverová 
Přihlášení: Liga za práva vozíčkářů, o.s., Milan Tomášek, tel.: 
537 021 493, mobil: 777 010 331, email: 
milan.tomasek@ligavozic.cz 
 

10.30-11.00 hod, sál D - Kongresové centrum 
Tísňová péče Areíon poskytovaná občanským sdružením 
ŽIVOT 90, o.s. (seminář ) - ŽIVOT 90, o.s. 
Přihlášení: Bc.Robert Pitrák – manažer sekce Krizové pomoci 
a poradenství, tel.: 22 333 565, e-mail: robert.pitrak@zivot90.cz 
 

11.00-11.30 hod, sál D - Kongresové centrum 
Senior telefon- specifika poskytování telefonické krizové 
pomoci starším lidem (seminář )- ŽIVOT 90, o.s. 
Přihlášení: Bc.Jana Kosařová – vedoucí krizové pomoci, tel.: 
222 333 574, e-mail: jana.kosarova@zivot90.cz 
 

13.00-16.00 hod., sál E – Kongresové centrum 
Sociální podnikání - služba nebo podnikání?(seminář) - 
Pavel Němeček- Neziskovky.cz, o. p. s. 
Informace o ceně a přihlášení: Neziskovky.cz, o. p. s., tel.: 
224 239 876, e-mail: vzdelavani@neziskovky.cz, 
www.neziskovky.cz 
 

13.30-14.00 hod, sál D - Kongresové centrum 
Projekt ENABLE- využití sofistikovaných technických 
prostředků k usnadnění života seniorů- outdoorová 
Tísňová péče (seminář) - ŽIVOT 90, o.s. 
Přihlášení: JUDr. Oldřich Staněk tajemník pro zahraničí, tel.: 
222 333 532, e-mail oldrich.stanek@zivot90.cz 
 

13.00 - 14.00 hod., sál C - Kongresové centrum 
Standardy kvality v sociálních službách – prezentace 
sborníků a diskuse s představiteli MPSV- Liga za práva 
vozíčkářů, o.s. 
Informace: Liga za práva vozíčkářů, o.s., Hana Valová, DiS., 
tel.: 537 021 494, mobil: 608 635 561, e-mail: 
hana.valova@ligavozic.cz 
 

15.00-16.00 hod, sál Brno, pavilon A3 
„Škola zad“ (seminář )- Masarykův onkologický ústav 
Přihlášení: Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny, tel.: 543 
135 603 
 

16.00-19.00 hod, sál Morava, pavilon A3 
Valná hromada Ligy za práva vozíčkářů, o.s. – určeno pro 
členy Ligy 
Přihlášení: Liga za práva vozíčkářů, o.s., Lenka Hegrová, tel.: 
537 021 480, mobil: 608 958 528, e-mail: 
lenka.hegrova@ligavozic.cz

 
Po celou dobu akce 

(úterý - čtvrtek 9.00–17.00 h, pátek 9.00- 15.00 h) 
 
Poradenské služby - stánek č. 5 Ligy za práva vozíčkářů, 
o.s., pavilon C 
Zaměstnanci Poradny pro život s postižením “Paragrafík“ vám 
nabídnou odborné sociální poradenství, Centrum sociální 
rehabilitace konzultace a tipy pro hledání zaměstnání, 
Konzultační centrum pro odstraňování bariér poradí, jak na 
různé typy bariér. Od středy 22.10. je připravena i Poradna pro 
NNO JUDr. Lenky Deverové. Dozvíte i o dalších činnostech 
Ligy (osobní asistence, časopis Vozíčkář…). 
 

Pódiová vystoupení - pódium, pavilon C 
Pěvecká, taneční, divadelní vystoupení, ale i ukázky výcviku 
asistenčních a vodících psů pro nevidomé, neslyšící, vozíčkáře, 
epileptiky, osoby s kombinovaným postižením. Sledujte aktuální 
program na vývěsce u pódia. Organizuje: Liga za práva 
vozíčkářů, o. s. 
 

Internetovna proti bariérám v komunikaci - pavilon C 
Na odstraňování bariér, které ztěžují komunikaci lidem s 
nejrůznějším druhem zdravotního 
postižení, se zaměří program 
Internetovny. Zde se mohou seznámit 
s nejrůznějšími pomůckami a 
programy usnadňujícími komunikaci s 
počítačem i komunikaci vůbec zájemci 
s tělesným, zrakovým, sluchovým i 
mentálním postižením. Vhodné řešení 
se pro ně pokusí 
najít zástupci sedmi organizací. Jsou 
to: 

- Katedra kybernetiky ČVUT v Praze (zařízení pro ovládání 
osobního počítače prostřednictvím očních pohybů I4Control) 
- PETIT (pomůcky pro alternativní ovládání počítače) 
- Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci – SAAK 
(pomůcky a programy pro osoby se zvlášť závažnými 
poruchami komunikace) 
- Chráněná ICT pracoviště DEEP (individuální školení digitální 
fotografie a střihu videa, konzultace kvadruplegikům k 
možnostem fotografování a pořizování videozáznamů z vozíku) 
- Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky 
Teiresiás, Masarykova univerzita (široká škála technologických 
nástrojů zpřístupňujících vysokoškolské studium studentům s 
handicapem) 
- InternetPoradna.cz (poradenství v oblasti kompenzačních 
pomůcek a dávek a příspěvků) 
- BMI sdružení (využívání portálu pro osoby se specifickými 
potřebami Helpnet.cz, vyhlášení literární soutěže Internet a můj 
handicap) 
 

Prezentace chráněných dílen a jejich 
činností - pavilon C 
Pestrá přehlídka činností a výrobků, které 
vznikají v chráněných dílnách díky 
zručnosti, dovednostem a fantazii 
zdravotně postižených. Organizuje: Liga 
za práva vozíčkářů, o. s. 
 

Hipoterapie - pavilon A2 
Kůň jako partner a pomocník pro osoby 
se zdravotním handicapem 
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Sociálně zdravotní rekondice a rehabilitace prostřednictvím 
koně. Ukázky hipoterapie, léčebně pedagogicko 
psychologického ježdění a jezdeckého sportu 
handicapovaných, poradenství a informace 
Organizují: Sdružení „Piafa“ ve Vyškově a Sdružení Šemík 
Řícmanice 
 

Canisterapie a další aktivity se psy - pavilon C, pavilon A2 
Máte možnost obdivovat šikovné psí pomocníky při jejich práci 
asistentů, vodičů nebo při canisterapii. Organizují: Pomocné 
tlapky, o.p.s., Milan Dvořák – škola pro výcvik vodících psů, Pes 
pro tebe, o.s., Helppes – centrum výcviku psů pro postižené, 
o.s. 
 

Čajovna - pavilon C 
Nabídka příjemného odpočinku a posezení s občerstvením. 
Organizuje: Liga za práva vozíčkářů, o. s. 
 

Dětský koutek - pavilon C 
Část prostoru čajovny, která bude vyhrazena dětské zábavě. 
Organizuje: Liga za práva vozíčkářů, o. s. 
 

Život nejen na kolech 2008 - pavilon C 
Výstava fotografií spojená se soutěží na téma života lidí s 
postižením. Organizuje: Liga za práva vozíčkářů, o. s.

 
Další informace získáte: 

Liga za práva vozíčkářů, o.s. 
Mgr. Radka Bartoňová 

tel.: 537 021 482, 774 074 133 
e-mail: radka.bartonova@ligavozic.cz 

 
 
 
 

Změna v úředním dni sekce osobní asistence a soc.-právní poradny 
 
SEKCE OSOBNÍ ASISTENCE 
Vážení uživatelé, 

omlouváme se, ale vzhledem k pořádanému zájezdu na výstavu kompenzačních 
pomůcek do Brna ve čtvrtek 23.10.2008 bude přesunut úřední den na středu 22.10. (9-12hod, 13-
17hod), tzn., že Vás prosíme, abyste své požadavky nahlásili osobně, telefonicky již ve středu 
nebo v pátek do 9.00hod nebo můžete nechat ve čtvrtek vzkaz na záznamníku 585 754 924. Ve 
čtvrtek bude obsluhován pouze mobil 777 974 455 pracovníkem, který bude rovněž na zájezdu 
v Brně, ale bude řešit Vaše dotazy, připomínky v rámci možností. Požadavky na zajištění osobní 
asistence, prosíme, abyste v den zájezdu nahlašovali na mobil formou SMS. 
 
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA 
Vážení uživatelé, 
 omlouváme se Vám, ale vzhledem k pořádanému zájezdu na výstavu kompenzačních pomůcek, které se bude 
účastnit také sociální pracovník poradny budou ve čtvrtek 23.10. zrušeny úřední hodiny v poradně. Případný dotaz můžete 
zanechat na záznamníku 585 754 924. 
  
Děkujeme Vám za pochopení. 

Za sekci OA a poradnu Šárka Schmucková 
 
 
 
 

Sdělení paní účetní 
 

Pokladní hodiny jsou u Spolku Trend vozíčkářů Olomouc stanoveny na dny pondělí a čtvrtek od 9 do 
12 hodin a od 13 do 15 hodin.  
 
Prosím a zároveň žádám členy a uživatele služeb spolku, aby tyto dny a hodiny pokud možno 
dodržovali. Pokladní hodiny byly stanoveny, aby jste měli jistotu, že mě v kanceláři najdete. Při své 
práci se snažím na tyto pokladní dny myslet a práci a volno plánovat mimo ně – pokud nenastanou 
nenadálé situace ať v pracovním či osobním životě. 
V ostatní dny pokud budete chtít cokoliv vyřizovat, se Vám může stát, že mě v kanceláři nezastihnete 
z důvodu vyřizování účetních věcí na FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťovnách nebo bankách, taky 

z důvodu školení nebo pracovní vytíženosti. 
Pokud se budete chtít domluvit na jinou dobu stačí zavolat na telefonní číslo 585 754 912, mobil 739 965 554 nebo napsat na 
email: rockarova@trendvozickaru.cz 
 
Děkuji za pochopení                                        Lenka Ročkárová 
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Volňásky na představení v Moravském divadle 2008/2009 
 

 V divadelní sezóně 2008/2009 jsou od paní Novotné opět v nabídce volné vstupenky 
na představení do Moravského divadla v Olomouci.  

Jsou k dispozici 4 volné vstupenky po celou divadelní sezónu 2008/2009 na 
všechna divadelní představení, která hraje skupina U. Termíny představení skupiny U 
najdete v programu divadla na každý měsíc dopředu.  

Všechny 4 vstupenky jsou rezervovány v bezbariérové lóži číslo 5 v přízemí. 
Program představení zveřejněný na internetových stránkách Moravského divadla 

(www.moravskedivadlo.cz) má platnost nadřazenou tištěným plánům.  
Pokud si nebudete jisti svými informacemi ohledně programu, můžete si zavolat přímo do pokladny Moravského 

divadla tel: 585 500 500 (ptejte se zda hraje sk. U) nebo do Trendu vozíčkářů – 585 754 924 – Janě Měrkové.  
Když budete mít zájem o určité představení, zavolejte do Trendu vozíčkářů – Janě Měrkové, která Vám sdělí, zda 

jsou vstupenky ještě volné a zároveň se domluvíte, jak si volné vstupenky předáte. Volné vstupenky si tedy nelze vyzvednout 
na pokladně divadla, ale pouze v Trendu vozíčkářů, kde jsou k dispozici.  

 

K 8.10.2008  je uvedena skupina U v těchto představeních: 
 

Čtvrtek 16.10. v 19:00 Arthur Miller: Čarodějky ze Salemu 
tragédie o nesmyslném honu na čarodějnice 
 

Žárlivost může zapálit hranici. Historické drama, které vychází ze skutečných událostí konce 17. století. Z nevinného nočního 
dobrodružství mladých dívek se postupně stává nesmyslný hon na čarodějnice. Totalitní myšlení jediné svaté pravdy existuje 
ve všech dějinných obdobích i zřízeních. I dnes mezi námi. 
 

 

Čtvrtek 13.11.2008 v 19:00 William Shakespeare: Othello 
s přáním všeho nejhoršího Váš věrný Jago (činohra) 
 

Společně s Hamletem, Králem Learem a Macbethem patří Othello k Shakespearovým vrcholným 
dílům. Všechny napsal po roce 1600 a jako zkušený dramatik v nich uplatnil také nově objevenou 
techniku psaní, díky které dosáhl, že se už několik staletí snažíme pochopit, proč Hamlet předstírá 
šílenství, proč Lear své dcery podrobí zkoušce, odkud se vzaly čarodějnice v Macbethovi a proč 
Jago nenávidí Othella. Jednoznačných odpovědí není, a právě proto nás tyto hry nepřestávají 
fascinovat... Proč se Desdemona, mladá a obdivovaná dcera benátského senátora, zamiluje do 
Othella, stárnoucího a válkou zjizveného Maura? Proč se pro Othellova pomocníka Jaga, který mu 
léta věrně sloužil, najednou stane jediným smyslem života Maurova zkáza? Proč Othello, zkušený 
a rozvážný voják, tak snadno podlehne trýznivé a nestvůrné žárlivosti? Slavné Shakespearovy 
postavy nás zdánlivě přesahují – jeví se jako mýtičtí hrdinové, přitom ale zůstávají výsostně lidští. 
Často jsou to postavy obludné, ale ve své obludnosti přitažlivé. S úsměvem šaška provokují naše 
zažité představy o člověku, a proto jsou výzvou jak pro herce, tak pro diváky. Inscenaci s novými 
členy souboru v hlavních rolích nastuduje Roman Groszmann. 
 

 
Program představení je platný k 8.10.2008 a může se změnit.                                                                         Šárka Schmucková 

 
Výběrové řízení na místo ředitele Trendu vozíčkářů 

 
Představenstvo spolku Trend vozíčkářů se dlouhodobě zabývá situací, kdy je předsedou představenstva a 

současně ředitelem jedna a tatáž osoba. Z důvodu posílení kontrolních funkcí a také lepšího rozvržení pracovního 
zatížení bylo rozhodnuto provést malé výběrové řízení na místo ředitele. Jedná se v současné době o úvazek 0,5 a 
lze jej v případě potřeby kumulovat i s jinou funkcí.  

Členové i příznivci spolku mohou navrhovat vhodné kandidáty do 31.10.2008 a to písemně na adresu Spolek 
Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc. Podmínkou je, že navržená osoba souhlasí s účastí ve 
výběrovém řízení. Požadavky: dobrá znalost problematiky neziskových organizací jakož i problematiky osob se 
zdravotním postižením a min. středoškolské vzdělání. Podmínkou není členství ve spolku. Ve 2. kole budou vybraní 
uchazeči vyzváni ke zpracování svých vizí dalšího rozvoje spolku. 
 

V Olomouci 8. 10. 2008                                                            Mgr. Milan Langer, předseda představenstva 
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Močová infekce – tichý zabiják 
 

Chronická  infekce  močových cest, pokud není  řešena, má sklon k postupu  vzhůru po  močových cestách , 
výsledkem   může být zasažení  ledvin a  jejich postupné  selhání. Tato zprvu nenápadná nemoc  nemusí  ani  podstatně  
obtěžovat a pokud  je  řešena, léčena  a  vyléčena jedná se  zpravidla  o  onemocnění , které  nezanechává následky. Pokud 
se vrací a nebo trvá velmi dlouho jde o  velmi závažný problém , který  se řeší  velmi svízelně. Jsou nemocní,  kteří  k tomuto 
problému  mají  blízko . Mezi  ně patří  lidé  s poškozenou  imunitou jinou nemocí (těžký  diabetes např.), lidé s vrozenými  
vadami  močového  ústrojí, muži  se  zvětšenou  prostatou a pacienti  s poškozenou  inervací  močového  měchýře. Prostě je 
to vždy tam , kde  se moč nevyprazdňuje  zcela  a  v močovém  měchýři  zbývá moč (reziduum), ve které  se  množí 
choroboplodné  bakterie.  V těchto případech až u 90% pacientů  nebývá  moč  sterilní tak jak u  zdravého  člověka. Proto  
byla  před  lety zavedena u pacientů   s poškozením míchy, kteří mají  problémy s vyprazdňováním   močového  měchýře  tzv. 
intermitentní samokatetrizace, která  již jen sama  o  sobě  pomůže  více než  50% pacientů k normalizaci  močového  nálezu. 
Je to prostě  tím,  že u této  metodiky   nezůstává  reziduální  moč.  

Tato metodika (intermitentní katetrizace) je  jednoduchá, postižený  si   5-6x denně  zavede  do  močového  měchýře  
hadičku (katetr), pomocí  níž  se močový měchýř úplně  vyprázdní. Metoda potřebuje  zaškolení, nicméně  je  jednoduchá, 
bezbolestná, dá se použít i na veřejném   WC , v koupelně a pod. O vhodnosti pro  pacienta je  schopen  rozhodnout  
erudovaný  urolog, znalý problematiky. Většinu potřebných  pomůcek  pojišťovny  hradí. 

Velkým pokrokem v této oblasti je  zavedení  hydrofilních  katetrů na jedno použití, což je  vlastně  hadička po celé 
délce potažená gelem, který se aktivuje vodou. Původně  se  používaly  běžné  katetry, na které se nanesl gel z tuby, ale 
tento postup je  značně složitější na manipulaci. Také  rozdíl v kluzkosti  katetru  je  také  zhruba 10x lepší  u  katetrů 
potahovaných, stejně tak manipulace  je  neskonale  jednodušší. Použitím  tohoto systému  je pacient  chráněn před 
poraněním močové trubice, následnými  záněty , ev. jejím zužováním.  

Rozdíl v ceně proti nepotahovaným katetrům je   zásadním způsobem  kryt  rozdílem v ceně proti  léčení  infekcí a 
jejich  komplikací. Hlaví rozdíl je ale v kvalitě života, míře  samostatnosti  a podstatně nižšímu zdravotním riziku. 

MUDr.  J.Selucký 
 
 
 

Sociálně-právní poradna informuje…… 
 

Informace pro Vás vyhledala a připravila Martina Brožová ze Sociálně-právní poradny. Pokud se 
budete chtít na cokoliv zeptat, můžete přijít v úřední hodiny poradny (pondělí 8-12h, středa 8-12h a 14-17h 
a čtvrtek 8-12h), zavolat na tel 585 431 012 nebo napsat na email: poradna@trendvozickaru.cz svůj dotaz 
či sjednat si schůzku. 

 
VZP přispěje lidem na preventivní prohlídku, zda nemají rakovinu 

 

Brněnští onkologové chtějí přitáhnout víc lidí k 
preventivním prohlídkám zaměřeným na zjišťování nádorů. 
Masarykův onkologický ústav na 
tom bude spolupracovat se 
Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou (VZP). Pojišťovna 
svým klientům od 40 let dá na 
preventivní prohlídku 
tisícikorunový příspěvek. 
Vyšetření stojí normálně 2500 
korun. Zájemci mohou možnosti využít do konce června 
příštího roku, řekli dnes novinářům zástupci jihomoravské 
pobočky VZP. 

Placené preventivní prohlídky poskytuje ústav asi 
dva roky. Podle ředitele onkologického ústavu Jiřího Vorlíčka 
jsou určené lidem, kteří nemají žádné obtíže. Rakovinu 
zatím odhalily u bezmála dvou procent vyšetřených. U 

čtvrtiny z nich zjistili lékaři nemoc dokonce v takzvaném 
přednádorovém stadiu, kdy se dá zcela odstranit 
chirurgickou operací. Právě včasné odhlalední nemoci je pro 
úspěšnost léčby zásadní. Péče pak vyjde i levněji. 

Když se dá rakovina vyléčit pouhou operací, léčba 
přijde na desítky tisíc korun. V pokročilejším stadiu stojí 
statisíce až miliony korun, uvedl Vorlíček. VZP zkouší 
preventivní onkologický program jako pilotní - jihomoravská 
pobočka je jediná v ČR, která ho nabízí. Podle Radky 
Beranové z pojišťovny se však mohou přihlásit i lidé z jiných 
krajů. Stačí, aby si prohlídku na ústavu domluvili. Proplacení 
tisícikoruny pak mají žádat na své pobočce VZP. Nemocnice 
i pojišťovna očekávají, že o program bude velký zájem. Za 
rok jím však bude moci projít omezený počet lidí - asi 2000. 
Číslo je dáno kapacitou preventivní ambulance v 
onkologickém ústavu. Příští rok pojišťovna projekt vyhodnotí 
a rozhodne, zda v něm bude pokračovat.  

ČTK, 17. 09. 2008 
 

Nečas: Důchodové připojištění bude transparentní 
 

Podle připravované druhé etapy důchodové reformy by se měly současné důchodové fondy postupně přeměnit v 
důchodové společnosti, které by klientům měly nabízet větší možnosti vybrat si způsob spoření. Nebudou však na rozdíl od 
nich klientům již zaručovat minimální roční zhodnocení vkladů. Účastník pojištění tak bude mít větší šanci na zhodnocení 
peněz, současně však ponese i větší riziko. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) chce jasně definovat podmínky, 
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za nichž budou důchodové společnosti lidem spravovat peníze ukládané na důchod v rámci penzijního připojištění. Podle 
Nečase nebudou moci nastavit podmínky nevýhodné pro klienty. "Chceme, aby tyto věci byly regulovány zákonem," řekl ČTK 
Nečas. 

Hodlá tak zamezit přístupu obvyklému u některých bank, který označil za zlodějský. "I za 
peníze, které přicházejí na jejich účet, si drze strhávají poplatky," vysvětlil. Majetek akcionářů bude 
navíc důsledně oddělen od majetku klientů. Systém tak podle Nečase bude transparentní, klienti 
budou moci porovnávat výhodnost nabídek jednotlivých společností. "Nechceme se dostat do 
situace jako je u našich bank, kde jsou jednotlivé produktové balíčky úmyslně tak nepřehledné, že 
nedokážete posoudit jednotlivé nabídky," vysvětlil Nečas.  

Zákon by měl ke spoření na důchod motivovat pracovníky i zaměstnavatele. Firmám, které 
budou zaměstnancům přispívat na důchodové připojištění, by se mohly zvýšit daňové slevy z 
nynějších 24.000 korun až na 32.000 korun; případně dokonce 36.000 korun. Na přípravě 
důchodové reformy Nečasův úřad spolupracuje s ministerstvem financí, které je jejím gestorem. 
"Ministerstvo financí připraví základní koncepční materiál pro vládu ještě tento měsíc," uvedl Nečas, 
který počítá s tím, že paragrafové znění koncepce bude hotovo do konce letošního roku.  

Ještě na podzim chce rovněž dokončit koncepci závěrečné třetí etapy reforem. Nečas chce 
všechny reformní návrhy ještě před hlasováním ve sněmovně projednat v komisi složené ze 
zástupců všech parlamentních politických stran, stejně jako tomu bylo u první fáze reforem. Komise by se podle jeho plánů 
mohla poprvé sejít ještě v září. Podle Nečase již vláda splnila některé záměry druhé série reformních kroků. "Například je to 
vytvoření zvláštního účtu pro důchodovou rezervu, který umožňuje kapitalizovat přebytky z důchodového pojištění," dodal. 

První zákonem upravená a již schválená etapa důchodové reformy mění parametry státního důchodového systému. 
Podle ní se od ledna 2010 postupně začne zvyšovat věk odchodu do důchodu až na 65 let. Druhá etapa má změnit penzijní 
připojištění a fondy na důchodové společnosti. Třetí etapa by měla umožnit převedení části odvodů do spoření, tedy zavést 
takzvaný opt-out. Nečas chce hlavní reformní kroky dokončit do voleb v roce 2010. Podle jeho původních plánů však měl 
zákon o první etapě reformy platit již od letošního roku.  

S řadou reformních kroků nesouhlasí opoziční strany ani odbory. Navíc v první polovině příštího roku bude Česko 
předsedat Evropské unii, takže potom mu do voleb na realizaci plánů zbude necelý rok. 

ČTK, 17. 09. 2008 
 
 
 

Sportovní a paintballový den pro handicapované spoluobčany 
18.10.2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
Do městského parku Flora v Olomouci zve milovníky 
adrenalinové zábavy zlatá paralympionička Eva Kacanu. 
 
Ahoj všem, 
máte rádi adrenalin a zábavu? Pokud ano a máte náladu a chuť, 
určitě přijeďte na již 4. ročník akce Paintball pro handicapované v 
Olomouci. Máte možnost si zastřílet, trochu zařádit a získat nějakou 
tu cenu a hlavně se pobavit. Jste vítání vy i vaši rodinní příslušníci a 
kamarádi.  
 
Přihlášky na adresu: pgo@pgo.cz  

                                                                                                                              
Ahoj Eva Kacanu 
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Vaše okénko 

 
 

Zasukované tkaničky 
 

Celostátní tkaničková sbírka, pořádaná ve středu 24. a ve 
čtvrtek 25.září byla deštivě uplakaná, ale přesto bylo Trendové 
vozíčkáře vidět! Nejvíc ve středu od 15-ti do 17-ti hodin, protože na 

Horním náměstí vystoupila hudební skupina Dětského domova v Olomouci na 
podporu sbírky. Také tu byl rozhovor se světovou rekordmankou ve vrhu koulí Evou 
Kacanu. I já jsem se také toho po oba dva dny zúčastnil. Podařilo se mi se svými 
studenty zaplnit pokladnu až po víko. Studentům za pomoc moc děkujeme! Nemůžu 
také zapomenout na herce Moravského divadla, kteří nám svým příjemným 
vystupováním i vlastní popularitou mezi lidmi pomohli plnit kasičku. Byli to Lukáš Král, 
Zdeněk Svobodník, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Vlaďka Včelná a Jakub Dostál.     

vozíčkář Pepa 

 
 

Vážení Trenďáci! 
 

Já Pepa a Michal jsme využili možnost televizního přenosu fotbalového utkání Olomouc-Brno, které se hrálo v neděli 
21.9.2008 v Olomouci na Andrově stadionu ve 20.00 hod. Bylo nám umožněno před začátkem utkání pronést náš proslov na 
zviditelnění spolku Trend vozíčkářů. Podařilo se! Proslov sice nebyl v přímém přenosu, přesto si nás olomoučtí diváci 
zapamatovali - což nám velice pomohlo při celostátní sbírce "Zasukované tkaničky".  

Já jsem měl tento proslov: „Vážení a milí fotbaloví nadšenci, dobrý 
den, celý den a plno fotbalové lásky v něm. Každý den, celý náš život má 
být modlitbou. Než začneme sportovně fandit, zkusme si hlasitě říci  f o t b 
a l o v o u    m o d l i t b u  : Pane Bože, dávám tento zápas pod tvou 
ochranu, nabízím ti svou hru jako modlitbu a vkládám Pane Bože do této 
hry své srdce. Dávám také své chování během utkání Tobě,Ježíši Kriste, 
Panně Marii a Svatému Josefovi. Pomož mě, abych nechal stranou svou 
pýchu a abych dobře hrál. V případě, že bych byl poražen, dej Bože, abych 
ponechal stranou také pocit pomsty, zlosti a závisti. Zároveň ó Bože, si 
přeji abych zvítězil! AMEN.  Vaše fotbalové srdce ať s láskou fandí celý 
zápas  f a i r   p l a y , abych na konci zápasu nemusel říkat, že fotbalová 
láska je jako cigareta - čím rychleji hoří, tím je kratší. Náš život je jediná 
věc, kterou máme doživotně. Proto žijme sportovně a mějme teplo u srdce! 
Tento proslov ukončím citátem: Popřej mi, pane, abych v boji, který jde 

životem, měl odvahu udeřit a riskovat a mám-li prohrát, dej, abych dovedl stát u cesty a pozdravit vítěze, až půjde kolem. To 
vše vám povídal vozíčkář PEPA. Co na tento proslov říká vaše srdce? Je to pro potlesk anebo pro pískot? Děkuji.“   

MICHAL oslovil diváky tímto proslovem: „Vážení diváci, olomoucký Trend vozíčkářů pořádá ve středu 24. a čtvrtek 
25.září "Dny zasukovaných tkaniček". Je to celostátní sbírka na služby a pomoc zdravotně postiženým jako osobní asistence, 
doprava, odstraňování bariér, zaměstnávání, poradenství. Je osvěžující potkávat lidi, kterým to není jedno a rádi finančně 
pomohou. A proto - pomáhejme si! Moc vám za to děkujeme!!! 

vozíčkář Pepa 
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Přihláška  

 

Medical Fair 2008 a Rehaprotex Brno –  
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky 

a výstava kompenzačních pomůcek 
 

Termín: 23.10.2008 
Čas odjezdu: od 8.30h (a dále dle nahlášených zastávek)  
Přibližný čas příjezdu: do 16.00h  
Příspěvek na dopravu: 80,-Kč/osoba (neplatí pro osobního asistenta) – bude vybírán 
až v autobusu, prosíme, připravte si drobnější bankovky nebo mince.  
   

Klient: 
Jméno a příjmení: _______________________________________________________________  

Adresa: _________________________________________________________________________ 

RČ (z důvodu cestovního pojištění): _____________________________________________ 

Telefonní kontakt: ______________________________________________________________ 

Nejideálnější místo k nástupu do autobusu: ______________________________________ 

 

Osobní asistent (vyplňte v případě, že znáte asistenta, který s Vámi pojede):   

Jméno a příjmení: _______________________________________________________________  

Adresa: _________________________________________________________________________ 

RČ (z důvodu cestovního pojištění): _____________________________________________ 

Telefonní kontakt: ______________________________________________________________  

Zdravotní pojišťovna: ___________________________________________________________ 

nebo zatrhněte jednu z následujících možností: 

 potřebuji bezpodmínečně zajistit osobního asistenta 
 nepotřebuji zajistit osobního asistenta, zvládnu to sám/a 

 
V případě, že potřebujete zajistit osobního asistenta, uveďte k jakým činnostem ho 
potřebujete: (pomoc s hygienou, WC, doprovod, pomoc při podávání jídla atd. …) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Řádně vyplněnou přihlášku odevzdávejte nejdříve 13.10. od 8.00 hod v Trendu 
vozíčkářů nebo pošlete poštou na adresu: Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, 
zašlete e-mailem (merkova@trendvozickaru.cz) případně ji odfaxujte (585 431 986). 
Více info: Jana Měrková – 585 754 924, 777 974 455. 
 
Bohužel, kapacita míst v autobuse je omezena, bude rozhodovat datum a čas přijetí 

řádně vyplněné přihlášky!!! 

 

 


