Č. 2 / 2011 VIII. ROČNÍK

Úvodní slovo
Ahoj Trenďáci,
plesová sezóna je v plném proudu a tak i Vy si můţete zaplesat u nového čísla Trendy
zpravodaje. Opět nabité informacemi a zajímavými články. Jako třeba pravidla a ceník
internet studovny v Trendu na Luţické, informace o cestování vozíčkářů po republice.
Nové přepravní podmínky DPMO Olomouc. Info o uţitečné sluţbě na webu helpnet.cz.
4lánek o dalším velkém úspěchu Evy Kacanu u protinoţcú. Vyčerpávající
zpravodajství z Monoski 2011 se studenty FTK-APA. A na závěr zajímavý inzerát a soutěţní kříţovka. Pod
onou kříţovkou přinášíme podrobnosti jak soutěţit a jména výherců z minula. Přejeme Vám příjemné zimní
chvilky u doufejme zajímavého počtení pro Vás.
Michal Koutný

Informace z Trendu
Ceník za využívání internetové studovny a tisk nebo kopírování k soukromým účelům
ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
(Rozhodnutí představenstva č. 1/2011)

platnost od: 1.1.2011
Uvedené ceny nejsou výdělečné a slouží pouze k pokrytí části nákladů za materiál a energie.
Měsíční paušální poplatek za návštěvu internetové studovny

30 Kč/měsíc

Tisk nebo kopírování formátu A4 černobíle jednostranně

1,- Kč/list

Tisk nebo kopírování formátu A4 černobíle oboustranně

1,50 Kč/list

Tisk nebo kopírování formátu A4 barevně jednostranně

3,- Kč/list

Tisk nebo kopírování formátu A4 barevně oboustranně

6,- Kč/list

Alena Ivanová
ředitelka Trendu vozíčkářů
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Informace Olomouckého kraje
Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (SPP
IDSOK)
Čl.7. Přeprava osob na vozíku pro invalidy
1) Ve vozidlech (tramvaj, autobus) lze přepravu osob na vozíku pro invalidy
uskutečnit, dovoluje–li to technické provedení vozidla a jeho obsazenost a to
pouze s vědomím řidiče. Přeprava osob na vozíku pro invalidy je vyloučena ve
speciálním cyklobusu DPMO.
2) Osoba na vozíku pro invalidy je zodpovědná za svůj bezpečný nástup a výstup do a z vozidla a za svoji
bezpečnost během přepravy. Osoba na vozíku pro invalidy si musí zajistit doprovod osoby či osob (dále jen
„doprovod“), které ji pomohou s nástupem a výstupem do a z vozidla. U bezbariérového vozidla, pokud osoba
na vozíku pro invalidy sama bezpečně nastoupí a vystoupí, není její doprovod nutný.
3) Osoba na vozíku pro invalidy se při nástupu do vozidel řídí mezinárodním symbolem přístupnosti nebo
piktogramem kočárku umístěným na dveřích nebo u dveří vozidla.
4) Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou ruční brzdou znemoţňující po celou dobu přepravy jeho
samovolný pohyb. Je-li vozidlo vybaveno zádrţným bezpečnostním systémem (bezpečnostními pásy), je
povinna osoba na vozíku pro invalidy se těmito bezpečnostními pásy zajistit nebo ji zajistí její doprovod.
5) Osoba na vozíku pro invalidy nebo její doprovod musí dbát na to, aby během přepravy osoby na vozíku pro
invalidy nebyla ohroţena bezpečnost ostatních cestujících a nedošlo k poškození zařízení vozidla dopravce.
Výstup z vozidla osoba na vozíku pro invalidy nebo její doprovod oznámí pověřené osobě pouţitím
signalizačního zařízení (dvojí krátké stisknutí tlačítka „Znamení k řidiči“).
6) U vozidel vybavených nájezdovou rampou je cestujícím zakázána manipulace s touto rampou. Manipulaci s
nájezdovou rampou můţe provádět jen pověřená osoba.
7) Prázdný vozík pro invalidy lze přepravit ve vozidle na místech k tomu určených se souhlasem řidiče,
dovoluje-li to technické provedení vozidla a jeho obsazenost.
8) Na ŢD platí: osoby na vozíku pro invalidy přepravuje dopravce ve všech vlacích na ŢD. Ţádost o přepravu
můţe být uplatněna u obsluhy vlaku bezprostředně před nastoupením jízdy. Naloţení do vlaku a vyloţení z
vlaku si cestující zajišťuje sám, přičemţ obsluha vlaku na poţádání asistuje. Vozík pro invalidy musí být
opatřen účinnou ruční brzdou k zajištění vozíku ve voze. O umístění vozíku pro invalidy ve vlaku rozhodne
obsluha vlaku. Obdobně se postupuje i s dětským kočárkem s dítětem.
9) Ve vlacích ČD se osoba na vozíku pro invalidy přepravuje ve vozech, které umoţňují takovou přepravu,
bliţší informace poskytnou zaměstnanci ţelezničních stanic. Vozy se zvedací plošinou pro osoby na vozíku
pro invalidy jsou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti. Přeprava u ČD je realizována v souladu s
SPPO.
Platnost od 1.1.2011

Zdroj: kr-olomoucky.cz
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Rubrika Sociální rehabilitace.

Sociální rehabilitace
VÁS ZVE NA

Kurzy finančního plánování a hospodaření

Kurzy jsou určen pro osoby s fyzickým handicapem nebo fyzickým handicapem v kombinaci s jiným
zdravotním handicapem.

Místo setkání: učebna Spolek Trendu vozíčkářů Olomouc
Témata a čas setkání:
2.3. 2011 od 15:00 – 18:00
Exekuce (práva a povinnosti, průběh exekuce, rozhodčí řízení, jak se bránit proti exekuci)
16.3.2011 od 15:00 – 18:00
Možnosti navýšení příjmů, osobní bankrot, možnosti řešení zadluženosti, praktické pokyny
Více informací podá Mgr. Marie Pijáčková.
Kontakt: pijackova@trendvozickaru.cz mobil: 734 442 012, tel.: 585 431 012

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

Helpnet informuje
Nová služba Helpnetu - soustředěná nabídka práce pro osoby se zdravotním postižením
Usnadnit lidem se zdravotním postiţením hledání nabídek práce má
nová sluţba, kterou portál Helpnet přináší ve spolupráci s inteligentním
vyhledávačem Careerjet. Vyhledávač monitoruje velké mnoţství internetových stránek a takové nabídky
práce, které jsou vhodné nebo přímo určeny pro osoby se zdravotním postiţením, se pak ihned zobrazí pod
menu v levé části portálu Helpnet.
V rámečku pod menu se zobrazí vţdy pět nejaktuálnějších nabídek. Pokud zájemce klikne
na nápis Nabídky práce pro osoby se zdravotním postiţením, dostane se na stránku
Careerjetu, na které jsou soustředěny všechny nabídky zaměstnání pro osoby se zdravotním
postiţením, v tuto chvíli jde například o 1045 nabídek z nejrůznějších zdrojů v ČR..

Zdroj: helpnet.cz

-3-

Příručka o bezbariérovém cestování v ČR
Unikátní příručku Přístupný cestovní ruch v kostce vydal realizační tým projektu ATHENA na cestách.
Užitečné informace o problematice bezbariérového turismu a cestování s hendikepem zde naleznou
nejen poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, vzdělávací zařízení, ale i orgány státní a veřejné správy
a neziskové organizace. Jedná se o první českou publikaci, která se komplexně věnuje tématu
bezbariérového cestování a poskytuje nezbytné informace všem, kteří se přístupným cestovním
ruchem zabývají.
Příručka
obsahuje
vysvětlení
základních
pojmů
souvisejících s přístupným cestovním ruchem, dostupná
data o velikosti trhu i spotřebitelském chování a uvádí
důvody, proč rozvoj přístupného cestovního ruchu
podporovat.
„Cílem této publikace je nejen šířit povědomí o přístupném (bezbariérovém) cestovním ruchu v trendu
univerzálního designu, takzvaného DESIGN FOR ALL, ale hlavně motivovat k jeho prosazování do všech
aktivit ovlivňujících rozvoj cestovního ruchu u nás,“ uvedla manaţerka projektu ATHENA na cestách Ing.
Jarmila Šagátová. Příručka se má stát uţitečnou pomůckou nejenom pro poskytovatele sluţeb v cestovním
ruchu, ale také pro tvůrce politik, neziskové organizace, školy a vzdělávací instituce a pracovníky úřadů, které
se zabývají územním rozvojem, sociální integrací, případně zaměstnaností osob se zdravotním postiţením.
Příručka nabízí čtenářům dvě podoby – tištěnou a elektronickou prostřednictvím přiloţeného CD, které
obsahuje informace o specifických potřebách osob ve vztahu k poskytování sluţeb, o principech
bezbariérového uţívání staveb, o poţadavcích na odpovídající informační servis a vzdělávání v oblasti
přístupného cestování a komunikace. Elektronická forma také uvádí příklady úspěšných projektů, které mohou
slouţit jako další zdroje zajímavých dat a zkušeností.
V tištěné verzi se pak čtenáři formou příběhů dozvědí, jaké překáţky musí při cestování lidé s hendikepem
řešit a jak by těmto potřebám měli poskytovatelé vyjít vstříc. „Na příbězích se snaţíme ukázat, ţe zvyšování
přístupnosti cestovního ruchu souvisí nejen se stavbami a dopravou, ale také s informacemi, komunikací a
vzděláváním,“ podotkla Šagátová.
Příručka vznikla ve spolupráci s Evropskou sítí pro přístupné cestování (ENAT- European Network for
Accessible Tourism), která je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností mezi evropskými organizacemi
zabývajícími se bezbariérovým cestováním. „V České republice se podařilo zpracovat publikaci, která
poskytuje rozsáhlý a přesto výstiţný úvod do problematiky přístupného cestovního ruchu. Ukazuje důvody a
způsoby jeho uplatnění, jeho potenciál v oblasti regionálního rozvoje a inovací v podnikání a samozřejmě i
přímé přínosy pro turisty, pro něţ je přístupnost nezbytná,“ poukázal na význam příručky ředitel sítě ENAT Ivor
Ambrose.
Zájemci si mohou o příručku napsat na e-mailovou adresu kazuist@kazuist.cz. Publikace bude na uvedenou
poštovní adresu zaslána zdarma.
V elektronické podobě je příručka ke stažení na webu helpnet.cz

Zdroj: helpnet.cz

Inzerát
Jsem sběratel od Znojma a koupim mašinky TT nebo HO a staré hračky 70let. René Vaněk
email: renevanek@seznam.cz

mobil: 775 032 370.
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Další úspěch Evy Kacanu
V zemi stříbrného kapradí pršel Evě Kacanu bronzový déšť
Předposlední den atletických soutěţí pátého světového šampionátu v atletice
IPC se nebe nad druhým největším novozélandským městem zatáhlo a
maorští šamani pustili na sportovce i přihlíţející studený déšť. V koulařském
sektoru nastoupila v největším lijáku jediná zlatá česká atletka z Pekingu
koulařka Eva Kacanu. Od poslední paralympiády však došlo ke změně
přepočtového systému, a proto byly šance na medailová umístění jiné.
Kacanu se navíc podařil jediný vrh za šest metrů (6,34), ten stačil na bronzovou medaili. Vítězkou koule
sloučených kategorií F54/55/56 je německá legenda Marianne Buggenhagenová. Druhá Slovinka Majcenová
výkonem 6,64 m překonala rekord šampionátu pro skupinu postiţení F54, který od Assenu patřil právě Evě
Kacanu.
Zdroj: handisport.cz

Vaše okénko
Na horách je vţdycky fajn
Kdyţ jsme loni odjíţděli s Pájou z monoski lyţáku v Koutech nad Desnou, říkali jsme si, ţe co nejdříve sem
musíme přijet znovu a na delší dobu. A tak kdyţ Miška Hladinová oznámila, ţe se chystá další lyţák, vybuchli
jsme nadšením. Ono spásné datum 26.leden byl tady a mi byli v plné polní připraveni vyrazit. Jelo nás
tentokrát více a na delší dobu.
Kdyţ jsem dorazili na místo chumelilo a my věděli, ţe sněhu bude habaděj. Vybalili jsme a vyrazili na první
večeři a takovou malou přivítací párty. Ráno na druhý den nás probudilo sluníčko a modrá obloha. Prostě jsme
si počasí přivezli sebou. Po snídani hurá na svah. Tam proběhlo malé přivítání a seznámení se studenty FTKAPA. Spoustu z nich uţ jsme znali z minulých společných akcí, takţe jsem věděli ţe bude o zábavu
postaráno. Moc se s námi nemazlili. Šupli nás do monoski a uţ jsme svištěli první jízdy. Řeknu vám, je to
adrenalin a fofr jako blázen. Jedete s asistentem dolů ze svahu, krásně řeţete obloučky a aţ dole si
vydechnete. A takhle třeba desetkrát za sebou. I kdyţ je zima, tak je vám spíš z toho fofru horko. Někteří
asistenti s vámi jedou pomalinku a něţně, jiní se s tím nemazalí a jedou šupem dolů, co to dá. Jak to komu
vyhovuje.
Po kaţdém dnu jsme příjemně unaveni a tak kaţdý odpočívá, jak mu to vyhovuje. Já s Jirkou a Klárkou volíme
první den saunu a výřivku. Úplně cítíme, jak se únava odplavuje a víme, ţe další den budeme úplně v poho.
Ostatní odpočívají na pokoji. V dalších dnech relaxujeme většinou při společných večerech u něčeho dobrého
a při dobré zábavě. Kaţdý den máme podmínky pro lyţování ideální. Sluníčko, perfektně upravené svahy,
kamarády co s námi řádí aţ do pozdního odpoledne.
Poslední večer je rozlučkový a to ve velkém stylu Las Vegas. Večírek v maskách a při dobrém jídle a pití. Ale
hlavně ve společnosti fajn lidí. Blíţe se tak máme moţnost seznámit i se zahraničními studenty kteří byli na
lyţáku s námi. Loučíme se aţ do noci a vůbec se nám nechce pomyslet ţe ráno odjíţdíme. Celých pět dnu
bylo prostě SUPER! Moc děkujeme všem, kteří se o nás tak perfektně starali a rádi se s námi vyblbli. Budu
jmenovat aspoň pár lidiček, se kterými jsme se tak vyřádili. Ondro, Lucko, Tome, Aleši, Lenko, Maruško,
Karlosi, Honzo, Andrejko, Filipe, Evo, Radime, Moniko a další superlidičky. Bylo nám s váma fajn a těšíme se
na další akce s vámi. Děkujeme moooooooc.
Za bandu lyţařů (Pavla, Tomáš, Klára, Pavel, Jiří, Věrka, Marek, Filda, Andrejka) ten nejmenší na svahu
Michal “Alberto Tomba“ Koutný
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MONOSKI 2011
Jako zdravá jsem hodně a ráda lyţovala. Ţila jsem na Slovensku a tak být na Chopku kaţdou chvíli, nebyl
problém.
Kdyţ jsem zůstala na vozíku, s těţkým srdcem jsem prodala lyţe, boty a vše ostatní. Z nostalgie a pro pár
krásných vzpomínek jsem si nechala lyţařské kalhoty a rolák. Leţely na dně skříně aţ do dne, kdy nám Ondra
začal vysvětlovat, ţe i vozíčkáři lyţují Ani nás, s Markem, nemusel tenkrát moc přemlouvat, rádi jsme se jeli
podívat, zkusit to. Byli jsme nadšeni a uţ jsme se těšili na další rok. To nás ale schvátila chřipka a tak jsem
letos preventivně nakoupila Coldrexy, Tantum verde, Strepsils a začala balit.
Ve středu jsme s výkřikem „Hurá směr Kouty!“ vyrazili.
Ondra s Luckou nás přivítali, ubytovali a v následující den ráno zaveleli: „na svah!“
Přivázali nás do monoski (asi se báli, ţe jim utečeme), na hlavu nám nasadili přilby (to bylo fajn, občas se
nějaká poma rozhodla praštit mě), za sebe zdravého lyţařského asistenta (ten byl opravdu potřeba při mojí
nestabilitě) a vyvezli nás na vleku na kopec.
Sjeli jsme svah jednou, dvakrát, třikrát a ve mně to vyvolalo vzpomínky, ţe se dá jezdit i rychleji a touha zase
to zkusit. Aspoň trošku! Holky - asistentky odmítly, se slovy, ţe je těţké ubrzdit monoski, kdyby něco.
Přemlouvala jsem je, nepomohlo. Aţ se mi nakonec přece jenom podařilo ukecat Aleše.
-6-

Byla to paráda! A taky jsme byli jediné tříčlenné monoski na svahu, protoţe s námi jezdila i Kačenka –
talisman pro štěstí.
Chvílemi jsem si fakt připadala jako kdysi! A vlekařova slova: „vy uţ
jste tady zase?“ mě pohladila po duši. Byla to krása! Hlavně ve
chvíli, kdy jsme se s Alešem rozhodli zkusit slalom. Samozřejmě, ţe
pomalý, klidný, ale slalom.
Aby studenti viděli, ţe i od nás, vozíčkářů, se můţou něco naučit,
některé z nich jsem poslední večer vyzvala na parket, aby si
vyzkoušeli tanec s člověkem na vozíku. Ne jenom takové to stání na
místě a pohupování se do rytmu. Pěkně kroky, otočky, půlobraty… a
některé studenty to vcelku unavilo.
Navzdory tomu doufám, ţe uţ teď se (stejně jako my, vozíčkáři) těší
na příští lyţovačku, na příští řádění monoski na svahu.
Věra Schmidova

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Ivanová Alena, Pijáčková Marie, Schmidova Věra, Karafa
Tomáš.
Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 776 576 555
Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová, Anička Koziolová a Alena Třešková
Datum vydání: 15.2.2011 - Počet výtisků: 90
Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Luţická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984;
email: koutny@trendvozickaru.cz
obsah: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku

Uzávěrka příštího čísla 3/2011 : čtvrtek 10.3.2011 
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Opět je tu křížovka o ceny. Tajenku křížovky posílejte na mail
koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 776 576 555 případně
osobně v Trendu na Lužické u Míši Hladišové. Výherci z minulého
čísla: 1.cena Jarka Rédrová, 2.cena Jiří Kukuczka a 3.cena Josef
Efffenberger. Ceny si můžete vyzvednout u Míši Hladišové na
Trendu.
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