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Úvodní slovo 

 
Ahoj Trenďáci, 

průběh tohoto léta zdá se mi poněkud nešťastným. To jsou slova klasika a bohužel pravdivá. 
Ale to nám nebraní v tom, abychom vám nepřinesli další číslo Trendy zpravodaje nabitého 
zajímavým čtením a užitečnými informacemi. Máme tu pozvánku na velkou 
letní grilovačku v Trendu nebo do filmového klubu. Je zde i několik výzev a 
upozornění. A to ohledně rekonstrukce Trendu na Lužické, dalšího kola sbírky 
Zasukované tkaničky a atraktivního výletu do lázní. No a svůj prostor dostane i 
naše nejpilnější dopisovatelka  . A tak už jen zbývá, popřát příjemné 
podzimně-letní počtení.          Michal Koutný. 
         

Pozvánka na velké letní grilování 

Zveme všechny přátele, příznivce a známé na letní grilování na zahradu 

našeho Spolku. 

Úspěch loňské Zahradní party chceme i letos zopakovat a tak ve čtvrtek 

18.8. od 16. hodin vypukne opékání špekáčků, vegetariánské grilování 

zeleniny a hlavně pečení makrel pod taktovkou a zkušeným dozorem 

Pepy Effenbergera. K zakoupení budou i další drobné pochutiny a k hašení 

žízně výběr z lahvových piv. 

Pro příjemné čekání na výsledek opékání, budete mít možnost si 

prohlédnou předváděcí vůz firmy Handy Car Zlín, se kterým do 

Trendu po roce přijede pan Stanislav Bělík. Firma Handy Car nabízí 

komplexní soubor služeb a produktu pro handicapované, zejména 

vozy Škoda. 

Aby v tom motoristé ze Zlína nebyli sami, přijede z dalším vozítkem, a to se speciálním 

elektrickým invalidním vozíkem  Cart E 3000  terénní čtyřkolkou, paní Lenka Schafferová, 

jejichž reklama byla otištěna už v předchozím vydání Trendy zpravodaje. 

Akce se bude konat i za nepříznivého počasí – ryby venku a návštěvníci uvnitř. Srdečně Vás 

zveme a těšíme se na setkání. 

Další info. poskytne: Míša Hladišová na tel.: 777974455 nebo na e-mailu: 
volnocasovky@trendvozickaru.cz 

Č. 8 / 2011 VIII. ROČNÍK 
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Rubrika Sociální rehabilitace. 

FILMOVÝ KLUB – JEDEN SVĚT 

AKCE SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI 

VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT  

A 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE  

 

Promítáme: Krev v mobilech 

Kdy?: 24. srpna 2011 od 15:30 

Kde?: učebna v Trendu vozíčkářů Olomouc 

Vstupné: zdarma 

Krev v mobilech/Blood in the Mobile Frank Piasecki Poulsen / Dánsko, Německo / 2010 

/ 82 min 

Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví 

obětí války v Demokratické republice Kongo? A že každým zavoláním nepřímo podporujete 

největší válečný konflikt od doby druhé světové války, kterému za posledních patnáct let 

padlo za oběť pět milionů lidí? Ne, to není žert, bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina 

pochází z ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel. Dánský režisér Frank 

Piasecki Poulen své pátrání začíná na Světovém mobilním kongresu v Barceloně. Ke svému 

zděšení zjišťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaručit, že právě jeho mobily nemají s 

nelítostnou válkou o naleziště minerálů v Demokratické republice Kongo nic společného. 

Vypraví se proto na místo činu a po náročné cestě se dostává do jednoho z největších dolů v 

regionu v konžské Bisie. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt pod závalem a 

přestřelky mezi členy místních gangů jsou zde každodenní realitou. Stejně jako 

všudypřítomná korupce v celé Demokratické republice Kongo. 

Bližší informace: Mgr. Michaela Hladišová, hladisova@trendvozickaru.cz, mobil: 777 974 455 

Mgr. Marie Pijáčková, pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

mailto:hladisova@trendvozickaru.cz
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FILMOVÝ KLUB – JEDEN SVĚT 

AKCE SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI 

VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT  

A 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE  

 

Promítáme: Manželka za padesát ovcí 

Kdy?: 7. září 2011 od 15:30 

Kde?: učebna v Trendu vozíčkářů Olomouc 

Vstupné: zdarma 

Manželka za padesát ovcí/I Was Worth 50 Sheep Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 

52.min 

Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími o 

generace, se kterými někdy nejednají lépe než se psy. To je také případ šestnáctileté 

Sabere, které v sedmi letech zemřel otec a osvojil si ji blízký příbuzný. Když bylo dívce deset, 

prodal ji o čtyřicet let staršímu Tálibánci, jenž ji čtyřikrát přivedl do jiného stavu. „Často jsem 

myslela na sebevraždu,“ vzpomíná Sabere na manželský život se slzami v očích. Dívka měla 

jako jedna z mála štěstí, že se jí podařilo uniknout a ukrýt se v azylovém domě pro ženy s 

podobným osudem. Ani poté ovšem nemá vyhráno. V upřímném snímku režiséra Nimy 

Sarvestaniho sledujeme marnou snahu Sabeřiny chudé matky a jejího muže dosáhnout 

dceřina rozvodu. Když se zdá, že osud je jim konečně nakloněn, nevlastní otec dostává 

výhrůžky kvůli své druhé dceři, desetileté Farzenah. Výměnou za stádo ovcí ji kdysi slíbil 

jinému muži. 

„Splátka“ měla proběhnout po jejích patnáctinách, ženich si však usmyslel, že ji chce 

dříve…FILM 

Bližší informace:  

Mgr. Marie Pijáčková, pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040 

Mgr. Michaela Hladišová, hladisova@trendvozickaru.cz, mobil: 777 974 455   

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
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FILMOVÝ KLUB – JEDEN SVĚT 

AKCE SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI 

VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT  

A 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE  

 

Promítáme: Tři dary 

Kdy?: 7. září 2011 od 15:30 

Kde?: učebna v Trendu vozíčkářů Olomouc 

Vstupné: zdarma 

Tři dary/Three Gifts Erika Hníková / Česká republika / 2011 / 26 min 

Hníková se ve svém snímku Tři dary vydala po stopách české pomoci v Afghánistánu. 

Natáčení dovedlo českou filmařku na sever země, kde se už řadu let snaží společnost Člověk 

v tísni zlepšit životní podmínky místních lidí, živořících na hranici chudoby v podhorských 

vesnicích poznamenaných dlouholetou válkou. Dokument je složen ze tří příběhů rodin, 

kterým Člověk v tísni pomáhá zajistit stabilní zdroje příjmů. Diváci společně s autorkou 

zjišťují, jak může ovlivnit život rodiny darované hejno slepic, tkalcovský stav nebo včelí roje. 

Bližší informace: Mgr. Michaela Hladišová, hladisova@trendvozickaru.cz, mobil: 777 974 455 

Mgr. Marie Pijáčková, pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

 

Zasukované tkaničky na obzoru. 

Milí klienti, spolupracovníci, přátelé. Léto už vstupuje do závěrečné 

třetiny, a jestli si užijeme sluníčko, je nejisté. Jisté však je, že ve středu, 

21. září 2011 budeme pořádat podzimní část sbírky Zasukované 

tkaničky. Pokud tedy máte možnost opět pomoci a podpořit vaše 

osvědčené kolegy, dejte mi vědět na můj mobil 731 501 389. Počasí je 

zajištěné, tak na shledanou na sbírce. 

Váš Evžen Hlaváček 

mailto:hladisova@trendvozickaru.cz
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Inzerát 

Prodám elegantní německý 4kolový skůtr MEYRA Cityliner 410 
ve stříbrném provedení z důvodu stěhování. Zánovní baterie, ještě v 
záruce, vše plně funkční, 6 rychlostí, LED indikace stavu baterií, 
bezpečnostní spínací klíč, sklopný řídící panel, otočné polohovací 
odnímatelné šedé koženkové sedadlo s hlavovou opěrkou a zadní 
kapsou, chromované nárazníky, snímatelný černý nákupní košík, 
zpětné nastavitelné zrcátko, rychlonabíječka, nové přední pláště, ještě 
v záruce, výborný stav, servisovaný u MEYRY Ostrava, možno vyzkoušet a projet se. 
Výborný městský pomocník. Cena 27 000kč.  

Kontakt: Trombala Luděk, Vsetín. Tel: 721 726 538.  

Rekonstrukce budovy školky na Lužické. 

 

Magistrát města Olomouce se rozhodl v letošním roce financovat 

rekonstrukci budovy školky na Lužické 7, kde je Trend v pronájmu.  Dojde 

k výměně oken a bude opravena střecha budovy.  Práce budou započaty 

10. 8. 2011 a předpokládané ukončení prací je konec listopadu 2011. Pro 

Spolek byla tato zpráva potěšující a dlouho jsme na ni čekali.  Stávající 

okna netěsnila, náklady na centrální vytápění tomuto stavu odpovídaly. 

Pokud déle pršelo, zatékalo nám do některých kanceláří.  

Rekonstrukce bude ale obnášet změny v provozu Spolku. Budeme se muset přizpůsobit 

požadavkům stavební firmy.  Pokud dojde k úpravě úředních hodin, budou o tom klienti včas 

informování SMS zprávami. Informace bude možno taktéž získat u pí. Březinové na telefonu 

582 777 702, nebo na e-mailu:kancelář@trendvozickaru.cz. 

 Budeme se snažit, aby rekonstrukce příliš nenarušila zaběhnutý provoz Spolku, a věřím, že i 

Vy budete mít pochopení pro přechodný stav. 

        Alena Ivanová – ředitelka 
 

POZOR !  POZOR !  POZOR ! Dotaz na naše čtenáře, uživatele a členy. 

Uživatelům našich služeb a nejen jim, jak napovídá podtitul upozornění, 

se snažíme vymyslet a zrealizovat nové a zajímavé akce. A to jak 

v rámci volnočasových aktivit, tak i sociální rehabilitace. Nyní zvažujeme 

možnosti prodlouženého víkendu v některých příhraničních termálních 

lázních v Maďarsku. Akce by to byla opravdu veliká a tak než začneme 

se zařizováním podrobností, rádi bychom věděli, jaký byl o zřejmě prodloužený víkend zájem. 

Také je třeba, aby účastníci počítali s finanční účastí. 

Prosím tedy o jakoukoliv zpětnou vazbu od Vás, potencionálních zájemců na e-mail: 

volnočasovky@trendvozickaru.cz nebo na tel.: 777 974 455. Děkuji.    

            Míša Hladišová 

mailto:volnočasovky@trendvozickaru.cz
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Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením bude platit i v rámci EU 

 

S účinností od 1. srpna 2011 došlo ke změně zákona o provozu na 
pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., kde je stávající 
označení O1 (znak vozíčkáře do auta) nově označeno jako 
„parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“. Toto 
nové označení vozidla by nově mělo platit i v rámci zemí EU jako 
uznávaná parkovací karta. Parkovací průkaz se vztahuje na 
občany, kteří dosud používali označení O1 a O2. To znamená, že 
parkovací průkaz budou používat i vozidla řízená osobou se 

sluchovým postižením. Více informací přináší dopis předsedy NRZP ČR členským 
organizacím. 

Vážení přátelé, 

od 1. 8. 2011 platí zákon č. 133/2011, kterým se novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Od 
1. 8. 2011 platí také nový Parkovací průkaz označující vozidlo, přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou. Tento parkovací průkaz bude platný také v zemích Evropské unie. Je 
samozřejmé, že držitel průkazu musí v členských zemích dodržovat tamější předpisy o využití 
parkovacího průkazu. 
 
Parkovací průkaz se vztahuje na občany, kteří dnes používali označení O1 a O2. To 
znamená, že parkovací průkaz budou používat i vozidla řízené osobou se sluchovým 
postižením. Parkovací průkazy budou vydávat opět obce s rozšířenou působností, které 
doposud vydávaly označení O1 či O2. Parkovací průkaz může být vydán pouze osobě, která 
je držitelem výhod II. a III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) s výjimkou postižených úplnou nebo 
praktickou hluchotou. U osob s praktickou nebo úplnou hluchotou, které jsou držitelé 
mimořádných výhod II. stupně bude nadále vydáváno označení O2. 
 
Pro využívání parkovacího průkazu platí i nadále všechna ustanovení, která se týkala 
označení O1 a O2. To znamená, že parkovací průkaz může být použit pouze v případě, řídí-li 
vozidlo osoba se zdravotním postižením, nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je 
držitelem parkovacího průkazu. Přepravovaná osoba je povinna prokázat se na výzvu 
policisty, nebo strážníka obecní policie, že ji byly přiznány mimořádné výhody. To znamená, 
že musí vždy s sebou mít průkaz ZTP nebo ZTP/P. Nadále i platí také, že držitel parkovacího 
průkazu v naléhavém případě nemusí dodržovat zákaz stání, přitom však nesmí být 
ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dále platí dosavadní ustanovení, která 
umožňují vjet do míst se značkou „Zákaz vjezdu“ pokud je tam dodatková tabulka „jen 
zásobování“, „mimo zásobování“, „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhy“. Držitel 
průkazu současně může v naléhavém případě vjet i do oblastí označených značkou „Pěší 
zóna“. Platí i další ustanovení, která se týkají využívání vyhrazených parkovišť a zřizení 
vyhrazeného parkoviště v místě bydliště. 

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám návrh parkovacího průkazu, který je uveden 
v připravované vyhlášce. Tato vyhláška je teprve ve vnějším připomínkovém řízení. To 
znamená, že pokud byste v nejbližších dnech žádali o výměnu označení O1 nebo O2 za 
parkovací průkaz, tak jej ještě nemůžete obdržet. 

V přechodných ustanoveních zákona o silničním provozu je stanoveno, že výměna označení 
O1 a O2 bude probíhat do 31. 12. 2012. To znamená, že dosavadní označení O1 a O2 platí 
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až do konce roku 2012. Jakmile bude vyhláška o podobě parkovacího průkazu vydána, 
můžete požadovat výměnu dokumentů. Je samozřejmé, že o vydání vyhlášky Vás budu 
informovat.  

Vážení přátelé, konkrétní právní úpravu najdete v § 67, 
zákona č. 361/2000 Sb., v posledním znění. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 
Bc. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 
Vzor parkovacího průkazu: http://www.nrzp.cz/images/PDF/Vzor%20pp.pdf 
 
Zdroj: Helpnet.cz 
 
  

Vaše okénko 

TRENĎÁCKÝ BALET V OPAVĚ 

Trenďáci – baleťáci už nám vystupují pod hrdým názvem Balet Globa. Mají krásné kostýmy, 

krásnou hudbu, krásnou choreografii. Trénují, vystupují. V sobotu 11. června vystupovali na 

Flóře v rámci doprovodného programu dnů zdravotně postižených Mezi námi. Hned v neděli 

12. června jeli do Opavy, kde vystupovali v pásmu „Duše v pohybu“. 

Duše v pohybu je celovečerní program, kde vystupují v několika číslech členové Baletu Globa 

a v několika číslech Marianum z Opavy. Nesmíme zapomenout ani na děti z Klíče Olomouc. 

Všechna čísla měla veliký úspěch a diváci je odměnili aplausem. Zaslouženě – jeviště 

v Opavském divadle je šikmé, takže baletění je pro všechny trochu náročnější. Ale i tak se 

všichni do Opavy těší a doufají, že za rok je tam pozvou znova. 

Na podzim čeká Balet Globa ještě vystoupení v Brně, v rámci Rehaprotexu.    

            Věra Schmidova 

  

 

http://www.nrzp.cz/images/PDF/Vzor%20pp.pdf
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Terénní kolo pro vozíčkáře. 

Jedná se o model terénního handbiku značky One Off, který byl sestrojen v USA. Konstrukce 

handbiku je zhotovena z titanu, který je vhodným materiálem především pro svou vysokou 

odolnost a pevnost. Handbike je vybaven 8 převody a lze jej pohánět nejen pomocí řídítek, 

ale i prostřednictvím hrudního koše. Kolo je speciálně sestrojené pro pohyb, především pak 

sjezd v náročnějším terénu. Jediný model v ČR v současné době vlastní Centrum APA 

fungující pod záštitou katedry Aplikovaných pohybových aktivt na UP v Olomouci a proto se s 

ním můžete setkat převážně na akcích, pořádané právě Centrem APA. 

Věra Schmidova 

    

 
   

 

 

 

 

 

Uzávěrka př íštího č ísla 9/2011 : sobota 10.9. 2011   

A na závěr tradiční křížovka o ceny. Tajenku křížovky posílejte do konce uzávěrky 

zpravodaje (10.9.2011) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 

776 576 555 případně osobně v Trendu na Lužické u Míši Hladišové. Správnými luštiteli a 

výherci cen od našich sponzorů: nakladateství TYCHO, čokoládovny Nestle a neznámého 

dárce z minulého čísla se stávají. 1. cena Jan Hroch, 2. cena Jarka Rédrová a 3. cena 

Marie Kašpařilová. Ceny si můžete vyzvednout u Míši Hladišové na Trendu. 

 

 

 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Hladišová Michaela, Pijáčková Marie, Ivanová Alena, Hlaváček 
Evžen, Schmidova Věra. 

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

Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová, Anička Koziolová a Alena Třešková 

Datum vydání: 15.8. 2011  -  Počet výtisků: 100 

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 

mailto:koutny@trendvozickaru.cz
mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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Něco na čtení - Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér 2 

Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu představuje 
nového průvodce Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér 2. 

Národní památkový ústav spravuje 104 nejvýznamnějších národních 
kulturních a kulturních památek České republiky. Zastoupeny jsou mezi 
nimi hrady a hradní zříceniny, tvrze, zámky, vily, kláštery a hospitaly, 
kostely, hrobky, soubory lidové architektury a technické památky. Valná 
většina z nich je přístupná širší návštěvnické veřejnosti, do níž lze 
započítat i návštěvníky s pohybovým handicapem. Právě pro ně (a 
jejich doprovod) je určen průvodce Jak dobýt hrad. Památky takřka 
bez bariér 2, jehož vydání Národnímu památkovému ústavu umožnila 
dotace Ministerstva kultury České republiky. 

V pořadí druhý průvodce je věnován výhradně památkám ve správě 
Národního památkového ústavu. Informace o jejich dostupnosti byly 
získány během průzkumu realizovaného v letních návštěvnických 
měsících v letech 2008 a 2009. Veškeré v publikaci uváděné památky autoři navštívili a 
zdokumentovali. Získané informace byly nakonec ještě konzultovány se zástupci Pražské organizace 
vozíčkářů, o. s., a s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. 

Cílem průvodce je poskytnout údaje o tom, které z památek může návštěvník na vozíku navštívit sám 
bez pomoci, které s asistencí a které zůstávají pro něj zcela nepřístupné. V některých případech 
(Švihov, Křivoklát, Janský Vrch a další) je možné dostat se alespoň např. na nádvoří, dějiště celé 
škály kulturních akcí – koncertů, řemeslnických dílen, divadelních představení, jarmarků, slavností a 
dalších, když už samotné interiérové expozice nejsou bezbariérově přístupné. 

Všechny památky uváděné v průvodci jsou popsány dle následujícího schématu 

 Název památky, kategorie (Památka světového kulturního a přírodního dědictví – UNESCO; 
Národní kulturní památka – NKP; kulturní památka – KP) 

 Přístupnost (konstatování o stavu přístupnosti památky: památka je zcela bezbariérová, 
částečně bezbariérová, památka není bezbariérová, ale pro návštěvníky na vozíku jsou 
přístupné určité prostory, památka je pro vozíčkáře zcela nepřístupná) 

 Přístup k památce (popis přístupové cesty k památce, popis povrchů kolem památky, cest, 
pěšin a nádvoří – asfalt, dlažba, hrubá dlažba, štěrk, písek,l tráva – a upozornění na sklony 
povrchů) 

 Prodejna vstupenek a publikací (lokalizace v rámci památky a její dostupnost) 
 Popis základních prohlídkových tras a jejich dostupnosti (informace o dostupnosti 

památky, upozornění na pomůcky umožňující návštěvu vozíčkáře, u památek, které nejsou 
bezbariérové výčet bariér, šířky vstupů, počty schodů, zvýšené prahy, počty pater a další, 
upozornění na akce „dny bez bariér“, kdy se památka otevírá právě pro návštěvníky 
s pohybovými a jinými handicapy) 

 Informace o dalších možnostech návštěv v rámci památkového objektu (návštěvy 
zahrad, parků, zoo-koutků, případně muzeí souvisejících přímo s památkovým objektem) 

 Informace o hygienických zařízeních (bezbariérových toaletách upravených pro vozíčkáře, 
pokud jsou na památce instalovány, není-li tomu tak, je na to rovněž upozorněno) 

 Informace o parkování (informace o stáních vyhrazených pro invalidy) 
 Adresa, telefon, mail, internet 

Publikaci si můžete půjčit u Miši Hladišové na Trendu nebo stáhnout ve formátu pdf na webu 
www.npu.cz 

Zdroj: www.npu.cz 

http://www.npu.cz/
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