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Závěrečný úvodník 

Od září 2016 po duben 2018 to bylo dvacet čísel zpravodaje, na kterých jsem měl 

možnost pracovat. Dvacáté číslo je pro mě také závěrečné, protože květnový zpravodaj už 

bude pod vedením Přemka Drtila. Vytvořit oněch dvacet čísel stálo spoustu práce a něco se 

samozřejmě povedlo lépe a něco méně. Rozhodně to ovšem nebyla pouze moje práce, 

s přípravou každého čísla mi pomáhala spousta lidí. Z nich všech bych v první řadě chtěl 

poděkovat Otakaru Altmanovi, který kromě toho, že píše zábavné fejetony, originální recenze 

a má přehled o tom, kdy je jaké výročí, po celou dobu mého působení dělal také korektury 

všech článků. Z pravidelných přispěvatelů bych ještě rád zmínil Violu Jónovou, jíž bych 

doporučil, aby ze svých zábavných článků vytvořila online blog.  

Na tvorbě zpravodaje mě nejvíce bavilo, kromě toho, že jsem mohl všechny články číst 

jako první, dělání rozhovorů se všemi těmi zajímavými lidmi. Těm bych chtěl taky poděkovat, 

že si udělali čas a něco o sobě prozradili. Věřím, že byli inspirací nejen pro mě. 

Kromě toho, že už nebudu vytvářet Trendy zpravodaj, končím i jako 

sociální pracovník Spolku Trend vozíčkářů. Pracoval jsem tu pět let. Nemám 

k tomu nic moc, co říct. Doufám, že jsem to stačil všechno sdělit prací, 

kterou jsem udělal.  

Mějte se hezky. 

Ivo Buček 



Okénko z poradny 
 
Vozíčkáři budou mít snazší život. Google Mapy jim najdou trasu, Airbnb ubytování 
Plánování trasy v Google Mapách je hračka, pokud jste však upoután na kolečkové křeslo, záhy 
zjistíte, že ne každou navrženou trasu dokážete zdolat. Tento problém má řešit nová funkce, 
která při návrhu trasy dokáže tento hendikep zohlednit. Google Maps Accessible Transit 
Routes 
Google bere v potaz nejen samotné trasy, ale i další možné komplikace, např. přestupy na 
zastávkách či překonání silnice nadchodem/podchodem. Bohužel tato užitečná novinka je 
dostupná pouze v několika málo městech – Londýně, New Yorku, Tokiu, Mexiku, Bostonu a 
Sydney. Google nicméně slibuje, že jejich seznam bude v následujících měsících rychle 
rozšiřovat, tak snad se brzy dostane do užšího hledáčku alespoň Praha. 
Na postižené lidi myslí i služba Airbnb, která nově při vyhledávání ubytování nabídne 21 filtrů, 
které osoby s různými formami postižení ocení, např. rampy, široké chodby, sprchy a další 
funkce pro osoby se zvláštními požadavky na mobilitu.  
Zdroj: www.smartmania.cz  
  
Vláda schválila návrh na zvýšení důchodů od ledna 2019 
Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení 
penzí od ledna příštího roku. Novela zvyšuje základní výměru důchodu z 9 na 10 procent 
průměrné mzdy u nově přiznávaných i již vyplácených důchodů a také zvyšuje penzi o 1 000 
korun měsíčně důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let. Zvýšení se podle přechodného 
ustanovení bude týkat i těch důchodců, kteří dosáhli věku 85 let před účinností zákona. 
Předloha zvyšuje všechny důchody, bez ohledu na výši, o 320 korun.  
Zdroj: www.mpsv.cz  
 
Padělky léků nebudou mít šanci. Startuje pilotní provoz systému pro ověřování pravosti léčiv 
Na balení léčivých přípravků vydávaných pouze na lékařský předpis se v rámci zkušebního 
provozu systému od dubna 2018 objeví speciální 2D kódy. Tyto jedinečné kódy budou nově na 
lécích spolu s prostředky ke zjištění manipulace s léčivy. K ověření dochází před výdejem léku 
a jeho účelem je chránit pacienty před lékovými padělky. 
Nové kódy se prozatím objeví jen na vybraných léčivech. Začíná zkušební provoz, tedy 
praktické testování celého systému, který musí být podle platného evropského práva plně 
funkční od 9. února 2019. Od tohoto data již všechny léčivé přípravky vydávané na lékařský 
předpis musejí 2D kód obsahovat. Do systému ověření budou zapojeny všechny lékárny, 
výrobci léčiv i distributoři.  
Pacient v lékárně postřehne jen drobnou změnu. Jedno sejmutí kódu čtečkou navíc u každého 
balení. Výměnou za vteřinové zdržení získá stoprocentní jistotu, že vydávané léčivo není 
padělek, nebylo ukradeno a znovu vráceno do distribuční sítě a nikdo je dosud neotevřel. 
Na nabídky léků, jež jsou ve skutečnosti padělané, nejsnáze narazíme na internetu, ale to 
neznamená, že takový padělek nemůže proniknout i do oficiální sítě.  
Zdroj: www.helpnet.cz  
 
Škoda chce zvýšit počet aut pro hendikepované ze 700 na 1000 ročně 
Projekt Škoda Handy podporuje osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky 
od roku 2010. Během posledních pěti let program využilo více než 3000 zákazníků. 

http://www.smartmania.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.helpnet.cz/


Centra Škoda Handy pomáhají klientům při výběru vhodného vozu a jeho úpravách, ale také 
při jednání s úřady a další administrativou. Poradci asistují při zpracování žádostí o státní 
příspěvky na zvláštní pomůcky i na mobilitu. Mohou zajistit pomoc s vyřízením vracení daně 
z přidané hodnoty při nákupu nového vozu, doporučí vhodné dofinancování koupě vozu 
a poradí se spoustou dalších detailů. 
Nejdůležitějším kritériem při pořízení automobilu bývá finanční podpora, proto handicapovaní 
motoristé mohou získat slevu na koupi nového vozu Škoda, popřípadě zakoupit ojetý vůz ze 
sítě programu Škoda Plus s možným odpočtem DPH. Kromě přímé slevy z doporučené 
pořizovací ceny automobilu v hotovosti i na úvěr je zákazníkovi obstaráno přihlášení vozu 
zdarma, což mu ušetří další peníze i čas. 
Zdroj: www.novinky.cz  
 
Apple navrhl sadu nových emotikon, které zobrazují lidi s určitým postižením 
Společnost Apple v pátek předložila nové návrhy emotikon, které by se mohly objevit v jednom 
z nadcházejících updatů „smajlíkové palety“. Nové typy smajlíků se zaměřují na znázornění 
lidí, jež disponují nějakou formou postižení. Návrhy předložené společností Apple by se tak 
mohly objevit v praxi již příští rok. 
V novém dokumentu, ve kterém Apple navrhuje některé zcela nové emotikony ( najdeme 
například emotikon vodícího psa pro zrakově postiženého, osobu se slepeckou holí, osobu 
disponující ztrátou sluchu či ukazatel ušního implantátu. Stejně tak se zde objevuje několik 
verzí vozíčkářů, protéz apod. 
V oficiálním prohlášení společnosti Apple stojí, že chtějí i postiženým uživatelům nabídnout 
možnosti lepší reprezentace za pomocí emotikon. Kromě lepší reprezentace lidí s postižením 
Apple doufá také v to, že se mu tímto krokem podaří rozdmýchat debatu o přístupu a soužití 
s osobami s různými druhy postižení. 
Zdroj: www.jablickar.cz  
 
Funkční bydlení bez bariér 
Také pro lidi s postižením je důležité moci si zařídit a vybavit domácnost tak, aby co nejvíce 
vyhovovala jejich potřebám. Ty bývají velmi individuální. Zdánlivé detaily však mohou usnadnit 
každodenní fungování. Mnohdy je nutná i pomoc profesionála.  
První, na co bychom měli u člověka s nějakým funkčním omezením myslet, jsou bariéry a 
bezpečnost. Bezbariérovým řešením kuchyní se na našem trhu zabývají například firmy Koryna 
nebo Hanák. U koupelen je to například firma Siko. 
Kromě profesí jako je architekt, interiérový designer, nebo stavební inženýr, nám můžou 
cenné informace poskytnout organizace podporující lidi s daným postižením. Další důležitý 
odborník, na kterého se lze obrátit, je ergoterapeut. Ten by měl být schopen poradit v oblasti 
bariér, doporučit speciální pomůcky pro zlepšení mobility, pro běžné provádění všedních 
denních činností, jako je hygiena, sebesycení, vaření aj.. Také poradí, jakým způsobem 
vykonávat činnosti správně vzhledem k prevenci daného postižení, navrhne jak provádět 
činnost jinak, pokud je například klient ochrnutý na jednu polovinu těla (např.u klientů po 
cévní mozkové příhodě). 
Ergoterapeut pracuje nejen s klientem, ale také s jeho rodinou, zaškolí, poradí jakým 
způsobem s daným člověkem pracovat, aby byl klient co nejvíce samostatný. 
Kromě odborníků nám ovšem může pomoci také internet nebo kamarád s postižením, který 
už zkušenost s úpravou v interiéru má. 
Užitečné odkazy 

http://www.novinky.cz/
http://www.jablickar.cz/


Publikace Bydlení bez bariér. Volně ke stažení na:  
http://ligavozick.skynet.cz/ip/Bydleni_bez_barier.pdf 
Publikace Projektujeme bez bariér. Daniela Filipiová. Volně ke stažení 
na  
http://www.filipiova.cz/publikace/projektujeme_bb.html 
Tipy na bezbariérové úpravy bydlení: 
https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/192314-specialni-
upravy-bytu-pro-bydleni-bez-barier.html 
https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/155147-jak-zaridit-
bezbarierovy-byt.html  
zdroj: www.ligavozic.cz  
 

Pro Trendy zpravodaj zpracovala  
Martina Brožová  

 
 
 

Strojírenství pro vozíčkáře 
  

 Pro lidi na invalidním vozíku, které baví technika, nabízí Střední 
průmyslová škola strojnická Olomouc, sídlící na třídě 17. listopadu 
49, možnost studia strojírenství. Absolventi střední průmyslové 
školy strojnické jsou velmi žádáni v praxi a řada firem je schopna a 
ochotna zaměstnat vozíčkáře. 
 
 Jaké může být budoucí uplatnění? 
 Můžete pracovat jako konstruktér strojař nebo jen jako kreslič 
(obor počítačová podpora konstruování), ale také jako 
programátor a obsluha CNC strojů, která vás naučíme ovládat ze 
speciálního elektrického invalidního vozíku (obor počítačová 

podpora výroby). Pokud máte rádi přesnost, může být vaším oborem řízení a kontrola jakosti. 
Zajímá vás automobilová technika, výroba světel či jiných plastových částí? Potom je pro vás 
obor zpracování plastů. 
 
 Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci nabízí následující možnosti studia: 
 Čtyřleté denní studium zakončené maturitou pro absolventy základní školy v oboru 
strojírenství se zaměřením na počítačovou podporu konstruování, počítačovou podporu 
výroby, řízení a kontrolu jakosti a v oboru zpracování usní, plastů a pryže se zaměřením na 
zpracování plastů. 
 Jednoroční denní pomaturitní studium v oboru strojírenství se zaměřením na 
počítačovou podporu konstruování pro absolventy s ukončeným středním vzděláním 
v netechnickém oboru. 
 Dvouleté dálkové pomaturitní studium v oboru strojírenství se zaměřením na 
počítačovou podporu konstruování pro absolventy s ukončeným středním vzděláním 
v netechnickém oboru. 
 
  

https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/155147-jak-zaridit-bezbarierovy-byt.html
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Rekvalifikační kurz hrazený Úřadem práce 
 Na základě požadavků jednotlivých úřadů práce může být pro skupinu vozíčkářů 
otevřen jednoroční denní Specializovaný rekvalifikační kurz v rámci pracovní rehabilitace 
v oboru počítačová podpora konstruování. Kurz má stejný obsah a rozsah studia jako 
jednoroční denní pomaturitní studium, ale nevyžaduje maturitu účastníků kurzu. Proti 
dennímu studiu je rozvrh hodin upraven pro potřeby přesunu skupiny 6-12 vozíčkářů v rámci 
školy a je navýšen počet hodin výuky obsluhy CNC strojů. Účastníky kurzu musí přihlásit Úřad 
práce. 
 
 Ubytování vozíčkářů 
 Ubytování až 12 vozíčkářů pomaturitního studia a rekvalifikačního kurzu může být 
zajištěno již nyní v bezbariérových pokojích kolejí Univerzity Palackého. Ubytování žáků 
čtyřletého denního studia (15-19 let) může být zajištěno až po dokončení rekonstrukce 
domova mládeže SŠP, Rooseveltova 79, Olomouc. 
 
 Bezbariérová střední průmyslová škola 
 Škola se stane bezbariérovou od září 2019 a první vozíčkáři mohou začít studovat ve 
školním roce 2019-2020. Prosíme vozíčkáře, aby svůj zájem studovat oznámili co nejdříve, 
nejlépe již nyní, a my tak mohli připravit specifické podmínky pro předpokládaný počet 
studentů – vozíčkářů. 
 
 Kontakty 
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc 
17. listopadu 995/49 
779 00 Olomouc 
e-mail: spssol@spssol.cz 
tel.: 585 549 111-113 
spssol.cz  
 

 

 
Handicap tour – fotosoutěž 

 
Společnost Opel CS a její program Opel Handycars, Národní rada osob se zdravotním 
postižením, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Rehabilitační ústav Kladruby, 
Fujifilm Česká republika a ÚAMK Praha vyhlašují fotografickou soutěž na téma: 
Svoboda pohybu osob se zdravotním postižením “Pohyb je život“ a to u příležitosti konání 
třetího ročníku Handicap tour. 
Soutěžní kategorie:   
SINGL FOTO - jednotlivá fotografie zachycují reportáž/dokument z akcí Handicap tour. Nebo 
reportážní/dokumentární fotografie ze života osob se zdravotním postižením. 
FOTO SÉRIE – série fotografií zachycují reportáž/dokument z akcí Handicap tour. Nebo 
reportážní/dokumentární fotografie ze života osob se zdravotním postižením. 
Datum pořízení snímků nehraje roli. 

mailto:spssol@spssol.cz


Doba trvání soutěže 
14. 4. – 2. 11. 2018 
Každý zaslaný snímek přihlášený do soutěže musí být označen: 
názvem (ideálně obsahujícím i fotografované místo) 
jménem autora, jeho adresou, telefonním číslem, mailovou adresou a 
věkem autora 
číslem fotografie v sérii - pokud se jedná o sérii 

Mailová adresa pro zasílání snímků: soutez@handycars.cz 
Fotografie ve formátu JPG. Každý soubor maximálně 10MB 
Snímky mohou být do vyhlášení výsledku soutěže vystaveny na sociálních sítích k hlasování 
veřejnosti. 
Podmínky zařazení fotografie do soutěže: 
Uzávěrka soutěže je 2.11.2018 v 24:00. 
Každý soutěžící přihlášením do soutěže prohlašuje, že jím zaslané snímky jsou jeho vlastní 
autorské fotografie. Soutěžící může poslat maximálně 9 fotografií, nebo dvě série fotografií, 
každá musí obsahovat šest snímků. Série s menším nebo větším počtem mohou být na základě 
rozhodnutí poroty a komunikace s autorem vyřazeny ze soutěže. V případě, že bude zasláno 
menší než hodnotitelné množství sérií, může porota rozhodnout o rozdělení zaslaných do singl 
foto a na základě komunikace s autorem je může zařadit do hodnocení v SING, nebo může 
porota rozhodnout o zrušení kategorie. 
Na základě zaslání snímků do fotosoutěže: 



Autor snímků souhlasí, že vyhlašovatelé soutěže a jeho partneři mohou snímky veřejně 
vystavit a případně dále používat k propagačním účelům. Autor snímků souhlasí, že v případě 
potřeby dá vyhlašovateli soutěže k dispozici souhlas s uveřejněním snímků od osob na snímku 
nebo poskytne součinnost při získání výše zmíněného souhlasu. Autor snímků si je vědom, že 
vyhlašovatel nezodpovídá za práva třetích stran a jejich případné vymáhání bude přenecháno 
na autorovi snímků. Tři nejlepší snímky a tři nejlepší série obdrží ocenění. 
Autoři snímků berou na vědomí, že v případě ocenění se budou účastnit slavnostního vyhlášení 
soutěže. 
Oceněné snímky a další vybrané budou umístěny na putovní 
panelovou výstavu, která se bude konat průběžně u všech 
organizací, které se účastní Handicap tour. 

Vítězové: 
V každé kategorii Bude udělena první, druhá a třetí cena, 
vítězové obdrží věcné ceny společně s diplomy 
Ceny: 
- Zapůjčení auta Opel s plnou nádrží na týden 
- Zapůjčení aut Opel na víkend s plnou nádrží 
- Fotoaparáty Fujifilm 
- Poukázky na PHM od ÚAMK 

 
 

 

 

Co Vy na to, Oto? 

Výročí 
 12. dubna 1961 – první člověk ve vesmíru 

 Soupeření mezi Východem a Západem se projevovalo i 
v technické oblasti. Sovětští vědci dokázali přimět vládu k tomu, 
aby vývoj raket přešel i do civilní oblasti. 4. října 1957 dokázali 
Sověti vypustit první umělou družici Země – Sputnik. Boj o vyslání 
prvního člověka do vesmíru pokračoval i přes utajované nehody. 
Rozhodující den přišel 12. dubna 1961. Jako první člověk vzlétl do 
vesmíru Rus Jurij Alexejevič Gagarin. Za 108 minut jedenkrát 
obletěl Zemi a poté úspěšně přistál. Stal se slavným a uctil ho celý 

svět. Po období velké slávy se Gagarin vrátil k létání. Zahynul při dodnes ne úplně zcela 
vyjasněné letecké nehodě 27. března 1968. 

Otakar Altman 
 
  
 
 
 
 



Recenze 
  Dobrodružství v temných uličkách /Jaroslav Foglar, ČSSR, 1990/ 

 Zdánlivě neznámá kniha v sobě skrývá 3 známé 
příběhy klubu Rychlé šípy – Záhada hlavolamu, 
Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta. 
 Kdysi žil v tajemné čtvrti Stínadla chlapec Jan 
Tleskač. Jako učeň dokázal sestrojit létající kolo. Plánek 
na něj ukryl do hlavolamu, nazvaného ježek v kleci. 
Ten se stal symbolem chlapců, žijících ve Stínadlech – 
Vontů. Rychlým šípům se nakonec podaří ježka v kleci 
dostat, ale plánek je zničený. Ježek v kleci totiž skončil 

ve vodě a rez udělala své. Boje o Velkého Vonta, který chlapcům ve Stínadlech vládne, ale 
pokračují. Nakonec je jím zvolen Otakar Losna. 
 Jaroslav Foglar jako celoživotní skaut s přezdívkou Jestřáb napsal desítky knih, které 
dlouhá léta rozechvívaly chlapecká srdce. Podle politické situace byl Foglar buď zakázán, nebo 
povolován. Jednou ho sdělovací prostředky pohřbily zaživa . Spisovatel zemřel v roce 1999. 

Otakar Altman 
 
 Fejeton 

Příští měsíc začne zase další mistrovství světa v hokeji. Až do 60. let vládla lednímu 
hokeji Kanada. Od roku 1963 převzali její roli hokejisté SSSR. Vycepovaní a nadrilovaní Sověti 
získávali jeden titul za druhým a byli opravdu velmi těžko k poražení. Od roku 1970 Kanada 
mistrovství světa bojkotovala, protože jí hokejoví činitelé nechtěli povolit start profesionálů 
z NHL. Souboj o medaile se tak zúžil na Československo, Sovětský svaz a Švédsko. Občas jsme 
SSSR porazili my, občas je dostali Švédové, kteří ovšem pak porazili i nás, čímž nás několikrát 
připravili o titul mistrů světa či olympijských vítězů, přestože oni sami jej pak nezískali. Finové 
byli tenkrát slabí, USA občas padaly do B skupiny, obě Německa, Holandsko, Polsko nebo 
Rumunsko dostávali obrovské dvouciferné příděly a končili beznadějně poslední. A přece se 
stalo něco, na co se vzpomíná dodnes… 
 V roce 1976 se konalo hokejové mistrovství světa v polských Katovicích. K úvodnímu 
zápasu nastoupili domácí Poláci proti mnohonásobným mistrům světa, čerstvým olympijským 
vítězům, čtyři roky neporaženým a v té době prakticky neporazitelným hokejistům SSSR. Poláci 
byli do skupiny A dosazeni administrativně, protože tenkrát ji nehráli. A jaké by to bylo 
mistrovství bez domácího celku… 
 Polsko – ruské vztahy nikdy nebyly dobré a nejsou dobré dodnes. Stačí si vzpomenout 
na vraždu 20 000 vojáků a důstojníků v Katyni a Starobělsku v roce 1940. Utkání se tak 
odehrávalo v opravdu nenávistné atmosféře… Přesto však nikdo nepochyboval o vítězství 
SSSR. Otázkou snad byla jen výše skóre. Vždyť před čtyřmi lety v Praze vyhráli Sověti 20:0 a 
15:1… 
 Tak jako všude jinde vyjeli sovětští hokejisté na led za ohlušujícího pískotu diváků. 
Poláci se do boje pustili statečně a v 5. minutě vstřelili první gól… No-řekli jsme si u televize, 
aspoň ten čestný gól, nebude to s nulou… Sověty, vědomé si své absolutní převahy, to také 
nijak nevzrušilo a dál si hráli to svoje. Poláci se rvali dál, ve 12. minutě zvýšili na 2:0 a tak 
skončila dost překvapivě i první třetina… 
 Ve 22. minutě zvýšili Poláci na 3:0 a my jsme u televize nevěřícně zírali na to, co se to 
na katovickém ledě děje! Sověti vzápětí výrazně přidali a dvěma slepenými góly ve 23. a 24. 
minutě bleskově snížili na 3:2 a zdálo se, že zápas skončí nějakým divokým výsledkem 3:11… 



Vzápětí Poláci vyrobili během osmi sekund dva fauly a Sovětům se tak naskytla takřka 
dvouminutová přesilovka 5 na 3. A nám tuhla hrůzou krev v žilách, protože sovětské přesilovky 
byly smrtící… 
 Elitní útok Michajlov – Petrov – Charlamov rozpoutal v polském obranném pásmu 
neskutečné peklo. Děsivý kolotoč rychlých přihrávek rozleptával polskou obranu a při 
sovětských megašancích se o nás opakovaně pokoušel infarkt. Tři polští obránci se za 
frenetického povzbuzování 11 000 diváků bili statečně, po hlavě se vrhali Sovětům do střel. I 
tak byli ovšem mnohokrát překonáni, ale ve chvíli, kdy Sověti opakovaně už už zvedali hokejky 
nad hlavu, vynořila se odněkud ruka či noha polského brankáře, která zabránila puku v cestě 
do sítě. Bylo to strašlivých 120 vteřin, ale stalo se něco neuvěřitelného – Poláci vydrželi… 
 Nevyužitá přesilovka zřejmě sovětské hokejisty psychicky nalomila, protože upustili od 
své kolektivní hry a začali sólovat, což nikdy neuměli, protože měli nacvičené jen ty své 
strojové kombinace… Zato polským orlům narostla křídla – najednou byli všude, doslova po 
ledě létali, hravě mařili sovětské pokusy o průnik a ještě k tomu dvěma góly ve 34. a 37. minutě 
zvedli skóre na neuvěřitelných 5:2 pro Polsko po druhé třetině! A my jsme na sebe doma zírali 
s úžasem a v duchu jsme si říkali – že by?? 
 Do závěrečné třetiny nastoupili Sověti jako vyměnění. Hráli opět svůj rychlý kombinační 
hokej a opět dvěma slepenými góly ve 42. a 43. minutě snížili rychle na 5:4 a znovu to vypadalo 
na nějaké divoké skóre 5:9. 
 A potom se stalo něco podivného. Sověti po snížení jako by polevili. Pravda – hodně 
drželi puk, točili, kroužili, kombinovali, semtam vystřelili směrem k polské brance, ale 
najednou hráli způsobem, jako kdyby to všechno už bylo jasné, jako kdyby už se nemohlo nic 
stát a až budou chtít, tak si utkání rozhodnou. 
 Poláci dál úporně bránili svou modrou čáru a my doma u televize úplně zpocení a 
vynervovaní jsme jim drželi palce a očima jsme posouvali dopředu časomíru, která běžela 
mučivě pomalu… V 54. minutě katovický stadion explodoval nadšením a my jsme si doma 
mohli vyřvat hlasivky. Poláci vstřelili šestý gól a zrodil se ZÁZRAK… 
POLSKO – SSSR 6:4!!! 
 Co se v tu chvíli dělo na tribunách to si neumíte ani představit! Hledištěm se valily 
chorály a polská hymna a wodka wyborowa byla cítit i přes obrazovku … Šokovaní Sověti se 
už vůbec na nic nezmohli, nedokázali si ani přihrát a po skončení zápasu utekli z ledu… Polští 
fanoušci vtrhli na ledovou plochu a své hrdiny odnesli do kabiny na ramenou. Na druhý den se 
v Polsku nepracovalo … Pozdě večer se pak sešli polští hokejoví činitelé s našimi a 
velkomyslně nám v příštím vzájemném zápase nabídli remízu s tím, že proti nám nic nemají… 
Naši za nabídku zdvořile poděkovali a řekli, že to necháme, ať se to rozhodně na ledě. 
 Ne ne, kdepak – zas tak často se zázraky nedějí. Vyhráli jsme 
10:0 a odrazili se tak k zisku tehdy čtvrtého titulu mistrů světa… A bratři 
Poláci? V odvetě se SSSR prohráli 0:12, prohráli i šest dalších zápasů a 
v posledním kole museli porazit Západní Německo, aby se udrželi v A 
skupině. Dlouho vedli 1:0, ale 32 sekund před koncem dostali gól na 
1:1 a spadli zpátky do B skupiny. 
 Ale na ten zápas se SSSR se nezapomnělo dodnes… 

 
Otakar Altman 

 

 



Akce v Trendu duben – květen 

 
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 
 
 
 
 
 
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 

mailto:volnocasovky@trendvozickaru.cz
mailto:dekanova@trendvozickaru.cz


Kontakt: Dana Václavková, tel.: 734 442 040, volnocasovky@trendvozickaru.cz 
 

 

Šití, šití, šitíčko (přijďte pomoct maličko) 

V rámci prezentace naší organizace na Veletrhu 

sociálních služeb budeme šít látkové tašky. Budeme 

velmi rádi, když nám přijdete pomoci nebo nám 

alespoň dělat společnost. Veškerý materiál ke tvoření 

i drobné občerstvení budou zajištěny. 

Kdy: 2. 5. 2018 od 8:00 do 17:00 

Kde: učebna Lužická 7, Olomouc 

Bližší informace: Dana Václavková, tel.: 734 442 040, 

email: volnocasovky@trendvozickaru.cz 

 

 

 
 
 
Kouzelný svět optiky 
Výstava je věnována 85. výročí vzniku 
optického průmyslu v Československu a 
založení firmy Meopta v Přerově i novým 
trendům v tomto dynamicky se rozvíjejícím 
oboru.  
Výstava hravou formou představuje optické 
principy a zákonitostí a snaží se prezentovat 
optiku jako obor budoucnosti. Návštěvníci 
se mohou Těšit na laserové bludiště, obří 
krasohled či 
neonovou show. 
Bližší informace: Dana Václavková, tel.: 
734 442 040, 
E-mail: volnocasovky@trendvozickaru.cz 
pátek 4. 5. 2018 ve 14:00 hodin 
Cena: držitelé průkazu ZTP a jejich doprovod zdarma 
Sraz: před Vlastivědným muzeem Olomouc 

 

 

 



Pečem pecen 

Srdečně Vás zveme na další setkání u vaření, 

tentokrát se pustíme do pečení chleba. 

Zkusíme si upéct chléb z žitného kvásku, na 

který vám dám postup, vyzkoušíme si chleba i 

z kvasnic a můžeme tak porovnat, který nám 

bude lépe chutnat. 

Sejdeme se 9. 5. 2018 od 14 do 17h v učebně 

ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc.  

Srdečně zveme nejen uživatele sociální 

rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních 

služeb Trendu vozíčkářů v Olomouci. 

Na setkání se těší Jana Měrková 
Bližší informace:  
Dana Václavková DiS. 
sociální pracovnice půjčovny kompenzačních pomůcek a volnočasových aktivit 
volnocasovky@trendvozickaru.cz 
mobil: 734 442 040 
 
 
Veletrh sociálních služeb 
Zveme všechny naše klienty, podporovatele, přátele 

a známé na Veletrh sociálních služeb, který se bude 

konat v pátek 18. 5. 2018 na Horním náměstí. Také 

náš Spolek tam bude mít prezentační stánek, kde 

budeme mít pro všechny zájemce připravené 

drobné tvoření. Máte-li chuť příjít, něco si vytvořit 

nebo nás třeba jen podpořit, jste srdečně vítáni! 

Za organizační tým se na vás těší Jana Měrková a 

Dana Václavková. 
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