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Úvodní slovo 

 
Ahoj Trenďáci, 

plesová sezona skončila, ale náš zpravodaj vychází zvesela dál. Tentokrát vám 

přinášíme pozvánky na relaxační arteterapii, bowlingový turnaj, velikonoční 

setkání v Trendu a na další kolo sbírky Zasukované Tkaničky. Informace o 

projektu “Oslaďme si ţivot prací“. Nechybí ani zajímavé články o turnaji v bocci a 

APA karnevale 2011 vše ozdobené fotografiemi. No a na závěr obrázek 

s moudrem na tento měsíc a soutěţní kříţovka. Nezbývá neţ vám popřát příjemné počtení. Uţíjte si 

krásné jaro a veselé velikonoce. A ještě jedno upozornění! Dne 28.4. bude ve Spolku Trend vozíčkářů 

od 15.00 hodin omezen provoz na pevných telefoních linkách. V případě nutnosti volejte prosím na 

mobilní telefony.           Michal Koutný 

Dny Zasukovaných Tkaniček. 

Milí členové Spolku Trend vozíčkářů. Po delší odmlce Vás zvu na tradiční sbírku a dovolím si několik 

informací. Jarní část sbírky Zasukované tkaničky proběhne ve středu a čtvrtek, 18. 

a 19.května 2011. Nedílnou součástí bude i hudební program na Horním náměstí 

v Olomouci, od 13. do cca 18 hodin. Vystoupí stejné hudební skupiny, které 

v loňském roce hrály díky velmi špatnému počasí prakticky pro sebe a několik 

statečných z našich řad. Vystoupení proběhne jen v případě příznivého počasí. 

Budu velmi potěšen Vaši hojnou účastí ne programu.  

Také se obracím na tradiční opory z Vašich řad, zda by opět aktivně pomohli s pokladničkami. Pokud 

se někdo další přidá podle svých moţností, budeme velmi rádi. Dobrovolníci ať se laskavě přihlásí 

Evţenu Hlaváčkovi na hlavaček@trendvozickaru.cz nebo na mobil 731 501 389. Na tomto místě velmi 

rád děkuji manţelům Novákovým, kteří zasukovali téměř všech 20.000 párů tkaniček. DĚKUJEME.  

      Na hojnou účast se těší Váš Evţen Hlaváček 

Velikonoční setkání 

 

Zveme Vás k posezení, povídání a pojídání u tradičních předvelikonočních 

aktivit. 

Ve středu dne 20.4.2011 v 15.30 hodin. Opět se budeme věnovat výtvarnu. 

Tentokrát si budete moci vytvořit slavnostní výzdobu pro uvítání jara. 

Nazdobíme si jarní věnec nebo vytvoříme sváteční dekorace do vázy. 

Techniky budou různé, dle zájmu a odvahy jednotlivých tvůrců, ale jejich 

základem bude klasická kraslice.Proto prosím zájemce aby si přinesli alespoň tři vyfouknutá vajíčka 

v oblíbené velkosti a barvě. Ostatní potřeby a dekorace budou k dispozici. Občerstvení zajištěno, 

k poslechu a případnému tanci hraje rádio. Těšíme se na setkání.       

            Míša Hladišová 

Č. 4 / 2011  VIII. ROČNÍK 

mailto:hlavaček@trendvozickaru.cz
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Rubrika Sociální rehabilitace. 

Sociální rehabilitace Trendu vozíčkářů Vás zve na 

Relaxační kurz s prvky arteterapie 

aneb relaxace na májovou notu     
KDY?  v pátek 20.května  15:00 do 17:00 
KDE? Spolek Trend vozíčkářů Olomouc na Luţické 

 

Další setkání s arteterapeutkou Izabelou Machútovou je zaměřeno na rozvíjení 

tvořivosti. Během odpoledního kurzu také naberete novou energii pro další slunečné dny  

Kurz je určen pro osoby s fyzickým handicapem nebo fyzickým handicapem v kombinaci s jiným 

zdravotním handicapem. 

Svou účast, prosím, potvrďte do pondělí 16.května e-mailem, osobně či telefonicky sociálním 

pracovnicím sluţby Sociální rehabilitace, protoţe v případě malého zájmu se kurz konat nebude!!!!!! 

Děkujeme. 

Kontakt: soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz  mobil: 734 442 040, tel.: 585 431 012; Spolek Trend 

vozíčkářů Olomouc, Luţická 7, 779 00 Olomouc 

 

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

Informace o projektu „Oslaďme si ţivot prací“ 

 

Sociální podnikání - call centrum 

Jiţ několikrát jsme vám přinesli informace o dění v call centru. Nezahálíme ani v letošním roce a 

uspořádali jsme pro operátory školení „Telemarketing v praxi“, který se uskutečnil 11. 3. 2011 pod 

vedením zkušené lektorky a ředitelky Českého vzdělávacího centra Mgr. Jany Řehulkové. 

Operátoři si osvojili techniku, jak pomocí telefonu informovat zákazníky o novinkách, domlouvat 

schůzky, přijímat objednávky a podpořit prodej.  Naučili se různým postupům, aby zákazník chtěl 

poslouchat, jak po telefonu působit pozitivně a důvěryhodně, jak zuţitkovat svůj osobní styl jednání ve 

svůj prospěch, jak se připravit na telefonický hovor, jak hovor zahájit a další. 

Spolu s lektorkou probrali stávající hovory a získali spoustu dobrých rad, jak na zákazníka působit 

pozitivněji a vnuknout mu myšlenku, ţe pracují a nabízejí sluţby právě pro něho. Školení se zúčastnilo 

7 operátorů a jeden pracovník digitalizace.   

Vzhledem k psychické náročnosti chystáme v tomto roce pro operátory call centra další aktivity 

v rámci projektu jako jsou supervize pod vedením zkušené psycholoţky Mgr. Zuzany Faldýnové a 

pravidelná měsíční relaxační setkání.  

Projekt „Oslaďme si život prací“ je financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  a zaměstnanost 
z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.  
  

 

mailto:soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz
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Informace o projektu „Oslaďme si ţivot prací“ za třetí monitorovací období od 1. 9. 2010 – 28. 2. 2011 

Dobrý den, milí čtenáři.  

V několika minulých číslech jsme vás informovali o probíhajícím projektu „Oslaďme si ţivot prací“, 

který je zaměřený na zaměstnávání handicapovaných a na pomoc osobám se zdravotním postiţením 

v podpoře jejich nezávislosti, samostatnosti a rozvoji specifických dovedností.  

Do konce února tohoto roku jsme do projektu zapojili 4 účastníky se ZP, kteří se průběţně zúčastnili 

několika aktivit a byla jim poskytnuta individuální a skupinová podpora prostřednictvím sociálního 

pracovníka.  Na pracoviště call centra jsme přijali celkem 8 handicapovaných osob.  

Účastníkům projektu jsme nabídli odbornou konzultaci psychologa v oblasti profesní diagnostiky pod 

vedením zkušené psycholoţky Mgr. Zuzany Faldýnové. Kaţdý z uţivatelů si odnesl písemné 

doporučení pro svůj další postup a potvrzení o vhodnosti k práci pro potencionální zaměstnavatele. 

Pomocí profesní diagnostiky získali účastníci povědomí o své profesní a zájmové orientaci. Zjistili svůj 

výkonnostní potenciál v oblastech – pozornost, úsudek, schopnosti učit se nové věci, předpoklady pro 

rekvalifikaci nebo studium. Cílem profesní diagnostiky byla snaha zvýšit šanci nezaměstnaných 

uplatnit se na trhu práce vhodným nasměrováním pracovní dráhy s přihlédnutím k individuálnímu 

potenciálu uchazečů a prohloubit sebepoznání účastníků programu a posílit jejich pozitivní vnímání 

sebe sama a motivaci k vlastnímu rozvoji.  

V rámci skupinové podpory se někteří účastníci projektu zúčastnili kurzu Jak se bránit manipulaci a 

Relaxačního kurzu s prvky arteterapie. Tato podpora proběhla formou různých společných aktivit, při 

nichţ účastníci projektu měli moţnost naučit se rozeznávat manipulaci a jak jí čelit. V rámci 

relaxačního setkání se všichni naučili relaxovat pomocí různých technik tvoření. Další skupinové 

aktivity budou vedeny ve dvou rovinách – odděleně pro účastníky projektu v rámci sociální 

rehabilitace a pro pracovníky call centra, které budou zaměřeny na počítačové dovednosti, 

komunikační dovednosti a moţnosti odreagovat se relaxací.  

V polovině projektu můţeme říci, ţe jsme podpořili celkem 12 handicapovaných osob, coţ je více neţ 

50% poţadovaného počtu podpořených osob se ZP. Průběţně budeme sdělovat další informace o 

plánovaných akcích, pozvánky a výsledky projektu.  

        Iveta Macháčková – sociální pracovník call centra 

Projekt „Oslaďme si život prací“ je financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.   
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Fotosoutěţ Ţivot nejen na kolech 

Váţení přátelé, 

jako kaţdoročně i letos se těšíme na Vaše fotografie zaslané do soutěţe Ţivot 

nejen na kolech. Letošní ročník bude jiţ šestnáctý. Probíhat bude za stejných 

podmínek jako v loňském roce. Tématem všech soutěţních fotografií jsou 

tradičně ţivotní okamţiky lidí se zdravotním postiţením.  

Své fotografie můţete zasílat jiţ nyní aţ do 30.9.2011 v elektronické podobě na 

adresu prezentace@ligavozic.cz. 

Digitální forma zaslaných fotografií musí splňovat tyto náleţitosti:  

Snímky se přijímají ve formátech JPEG, BMP nebo TIFF. Minimální velikost 

soutěţní fotografie jsou 2 Mpx. 

Snímky se zasílají elektronicky prostřednictvím e-mailu či úschovny nebo vypálené na CD na adresu 

Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno. Kaţdá zásilka musí být doplněna seznamem, ve kterém 

budou uvedeny názvy všech zaslaných snímků, jméno a příjmení soutěţícího, jeho platná poštovní a e-

mailová adresa a telefon. 

Práce budou posouzeny odbornou porotou následujícím způsobem:  

V prvním kole vybere ze všech soutěţních fotografií zaslaných v digitální podobě 30 nejlepších. Tyto 

fotografie budou vystaveny letos v říjnu na akci Pro Váš úsměv. Ve druhém kole vybere porota ze 30 

nejlepších fotografií vítěznou trojici, jejíţ autoři budou ohodnoceni cenami od sponzorů soutěţe. 

Porota bude hodnotit námět, technické zpracování, originalitu a naplnění tématu soutěţe. Výherci 

budou o výhře vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky. Vyhlášení proběhne na veletrhu Medical Fair. 

Zároveň bude vyhlášena Cena diváka, o níţ rozhodnou návštěvníci veletrhu. Veškeré podrobné 

informace hledejte na našich webových stránkách pod tímto odkazem: 

http://www.ligavozic.cz/?akce=248.  

Všechny informace tam uvedené budou v nejbliţších dnech zaktualizované. 

Ráda zodpovím vaše další dotazy a doplním potřebné informace na telefonním čísle Ligy vozíčkářů, 

o.s. – 537 021 493, kontaktní osoba Pavla Hokszová, 725 468 329, pavla.hokszova@ligavozic.cz.  

Těším se na spolupráci. Pavla Hokszová  

 

Pozvánka na bowlingový turnaj 

Dobré místo pro ţivot vás zve na Velikonoční bowlingový turnaj.  

KDY?  v neděli 24. dubna 2011 od 15:30hod. 

KDE?  Bowland Olomouc, třída Svobody 31 

Svou účast prosím potvrďte na: info@dobremistoprozivot.cz 

Těšíme se na vás. 

 

mailto:prezentace@ligavozic.cz
http://www.ligavozic.cz/?akce=248
mailto:pavla.hokszova@ligavozic.cz
mailto:info@dobremistoprozivot.cz
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Pozvánka na konferenci 

Váţení kolegové a přátelé aplikovaných pohybových aktivit!  

Ve dnech 19. – 20. 5. 2011 se v prostorách Fakulty tělesné kultury 

Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční 1. česká národní 

konference aplikovaných pohybových aktivit.  

Konference je určena všem zájemcům o rozvoj aplikovaných pohybových aktivit v České republice, 

kteří působí v oblasti vzdělávání, asistenčních sluţeb, volnočasových aktivit dětí, ţáků, studentů či 

dospělých se speciálními potřebami. Zároveň je určena všem rodičům dětí se zdravotním postiţením, 

kteří mají zájem dozvědět se něco nového v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. 

Konferenci pořádá Speciálně poradenské centrum APA ve spolupráci s Katedrou aplikovaných 

pohybových aktivit FTK UP v Olomouci a Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.  

Náklady na konferenci jsou hrazeny z projektu Speciálně poradenské centrum APA a účast na ní je 

zdarma. 

Těšíme se na Vaši aktivní účast v posterové sekci i ve workshopu. 
Konference je součástí oslav 20 let vzniku APA na FTK UP a v ČR 
Více informací a registraci naleznete na www.konferenceapa.upol.cz 

Mgr. Alena Vyskočilová 

Kontakt:  

Centrum APA  
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 
Třída Míru 115, 771 11, Olomouc, Tel: 585 636 362 
Alena Vyskočilová (administrátor) vyskocilova.apa@upol.cz 
Hana Válková (chairman) hana.valkova@upol.cz 

 

Aquapark – vodní svět bez barier 

kaţdé ÚTERÝ pro občany ZTP a ZTP/P sleva 40% po celý den 

Cena: 1,5 hodiny 66 Kč 

 
3 hodiny  114 Kč 

 
u občanů ZTP/P doprovod zdarma 

Zvýhodněné vstupné platí do 18.30 hod. 
Programem Vodní svět bez bariér chceme podpořit jednu z primárních ideí 
projektu Aquaparku Olomouc, jehoţ cílem bylo zpřístupnit maximum vodních atrakcí a sluţeb areálu 
občanům se zdravotním handicapem. 
Kromě dvou hlavních výškových atrakcí Space Bowl a dušový tobogán můţete vyuţívat všechny 
dostupné atrakce. 

 příjemné masáţe pod vodními děly či chrličerm 
 relaxaci v masáţním bazénu 
 vzrušení z divoké vody v proudovém kanálu 
 plavání v protiproudu 
 whirpool 
 tepidarium (suchá prohřívárna) 
 parní lázeň s vonnou esencí     zdroj: www.aqua-olomouc.cz  

mailto:vyskocilova.apa@upol.cz
mailto:hana.valkova@upol.cz
http://www.aqua-olomouc.cz/
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Vaše okénko 

Vozová hradba Trendu vozíčkářů vyrazila ku Praze 

 

V úterý 22. března 2011 se v Praze mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem 

zdravotnictví konalo protestní shromáţdění. Bylo svoláno Národní radou osob se zdravotním 

postiţením proti navrţeným změnám několika zákonů týkajících se osob se zdravotním postiţením. 

Díky podpoře NRZP ČR, firmy Bartoň a Partner s.r.o. a Veolia Transport a.s. se podařilo na akci zajistit 

bezbariérový autobus.  

 

Brzy ráno se do autobusu naskládalo 7 vozíčkářů a ještě řada 

dalších „demonstrantů“. Vedle dobré nálady a odhodlání jsme 

sebou měli dokonce i jednu vuvuzelu. Před Prahou jsme sice 

kufrovali na dálnici, a to se hned tak někomu nepodaří, ale 

dorazili jsme doslova za pět minut dvanáct. Počasí nám 

mimořádně přálo a snad i proto se na protestní shromáţdění 

sešla nebývalá síla lidí s handicapem i bez, ţe si na nás pan 

ministr Drábek musel pozvat posilu ze sousedního 

ministerstva zdravotnictví, svého kolegu ministra Leoše 

Hegera. Program s grácií sobě vlastní moderovala Táňa Fišerová a na nevelké tribuně se za hodinu a 

půl vystřídalo více neţ deset řečníků. Čas ukáţe, zda i naše účast přispěla k tomu, ţe reformy přinesou 

dle veřejně učiněného slibu pana ministra Drábka skutečné úspory zejména na administrativě a zajistí 

důstojný ţivot těm, kteří pomoc státu skutečně potřebují. Petici ze shromáţdění můţete i vy stále ještě 

podepsat v sídle Trendu vozíčkářů. 

 

Děkuji všem, kteří se na cestu do Prahy vydali nejen s námi autobusem, ale i individuálně či ve 

skupinkách vlakem.             

Mgr. Milan Langer 

 

Probuď v sobě zvíře 

Kaţdý člověk je jiný, originální a přesto ve skrytu duše si přeje být jiný. Objevit v sobě něco čím by 

mohl být. Třeba probudit v sobě zvíře. Spousta z nás to zvíře v sobě mohla 

probudit na APA karnevalu 2011, který měl téma uvedené v titulku. A tak jste 

mohli 2. dubna ve věţáku RCO potkat spoustu zvířat i zvířátek. Medvědi, vlci, 

kočky, zajíci, psy, bejci, tučňáci, tygři a další se na parketu i v zákulisí jen 

hemţili. A mezi nimi poletovali broučci, kobylky a další jiná drobná havěť. 

Berušky dokonce vyhlásili i sbírku na svou záchranu. No bylo jich celkem dost a 

jedna hezčí neţ druhá . Na vše dohlíţel páreček lovců, kteří číhali co by tak 

ulovili. 

Jako kaţdý rok, se karneval s podtitulem roztancujem bariery povedl na 

výbornou. Jedlo, pilo, hodovalo se aţ do noci. A to přímo na baru u včelích 

medvídků. Ale hlavně se tančilo, aţ se z noţek a koleček na vozíčcích tanečníku jen kouřilo. Bodejť by 

ne, kdyţ vás hned na začátku, dostane do varu bubenické vystoupení studentů APY a vozíčkářů 

z Trendu pod vedením Ivo Batouška. A pak vám hraje jednu pecku za druhou skupina Pavla Helána. 

Tyhle akce s Apači mají neopakovatelné kouzlo. Poznáte spoustu prima lidiček, kteří vás berou 

takového, jaký jste. A tak mi na závěr nezbývá neţ poděkovat aspoň hrstce těch, díky kterým se akce 

povedla na výbornou. Lenko, Barčo, Lucko, Aleši, Honzo, Ondro, Vendulko a další. DÍKY a příští rok 

zase na parketu. 

Michal Koutný 
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Ve víru tance – karneval APA 

Tak jako kaţdý rok, i letos studenti APA uspořádali ples. Tento byl výroční, 20 let zaloţení a tak se 

slavilo a slavilo.  

Studenti ho pojali úplně skvěle (stejně jako kaţdý rok), ale hlavně vesele – měl téma: objev v sobě 

zvíře. V míru! Mohli jste tam vedle sebe vidět vlka a zajíčka, medvěda a slepici, mouchu a pavouka, 

zebry a tygra, poletovaly tam včeličky, bez úmyslu někomu vpíchnout ţihadlo… 

Dveře zábavy byly otevřeny také vozíčkářům ze Spolku Trend Olomouc. APAči 

vědí, ţe se dovedou bavit. A rádi. Proto tam hodně zvířat bylo na invalidních 

vozících a nikomu to nepřipadalo divné. 

Kdyţ začala hrát hudba, olomoučtí vozíčkáři předvedli jako jedni z prvních 

předvedli, ţe  tanec jim není cizí. Snaţili se roztancovat úplně kaţdého. Jejich 

„řádění“ na parketu bylo tak nakaţlivé, ţe si i choďáci dodali odvahu a šli si to 

s nimi vyzkoušet. Mnozí ale zjistili, ţe vozíčkářům prostě nestačí. Olomoučtí 

vozíčkáři se hned jen tak nedali a předváděli různé taneční, někdy aţ baletní 

prvky (občas na vozíku a občas i na zemi, ale jak sami říkají, i to patří k ţivotu). 

Uţ teď se všichni těší na další rok a na další ples APA. 

Věra Schmídova  

 

Vítání jara 

Dny se opět prodluţují, sluníčko nabírá na síle a zahrádkářská sezona začíná. 

Je to čas, na který jsme všichni čekali. Čas, kdy si začneme opět uţívat krás 

našich zahrádek. Přivítejme společně jaro, a začněme pracovat po dlouhé 

zimní přestavce. Přeji Vám hodně slunečních dnů a úspěchů na vaší 

probouzející se zahrádce. 

Vozíčkář Pepa 



- 8 - 
 

 

Boccia turnaj v Havířově 

Sportovat se dá jakýmkoliv způsobem. Ať uţ jste na vozíčku, nebo neslyšíte. Boccia je sport pro 

všechny (je podobný pétanque). Zjistil jsem, ţe ho můţe provozovat úplně kaţdý. A s jakýmkoliv 

handicapem můţete zvítězit i nad soupeři, na které by jste si normálně netroufli. I já jsem se tedy 

odhodlal a s Evičkou a Filipem, jako druţstvo Tukanů za Jitro jsme se vydali směr Havířov na tradiční 

turnaj. Ten se odehrál v Církevním středisku Jana Boscca v Havířově-Šumbarku. Přiznám se, ţe jsem 

poprvé viděl tělocvičnu v areálu kostela. Ale bylo to tam útulné a podobnou bychom potřebovali i tady. 

Trend s Jitrem by tak mohli pořádat podobný turnaj. Na něj se sjelo 26 vozíčkářu ze všech koutů 

Moravy. Konkurence byla velká a ozdobená účastí paralympijského mistra Evropy a bronzového 

z paralympiády z Pekingu Radkem Procházkou. I já měl tu čest si proti němu zahrát a byla to vysoká 

škola hraní. Výsledky byli druhořadé a hlavně to bylo o tom, si zahrát, poměřit síly s jinými. A hlavně 

poznat nové kamarády a prostě se vyřádit. Naše malá olomoucká skupinka byla celkem úspěšná a 

odvezla si domů i nějaké ty maličkosti jako ceny. Jinak vítězem se stal domácí borec Milan Lučný který 

turnajem prošel s grácii. Uţ teď se těším na další turnaj. Na závěr patří poděkování Martinu Kučerovi, 

dobrovolníkům z Charity a malé armádě asistentů, kteří nám pomohli, kdyţ bylo třeba. No a můj 

soukromý dík patří naší hanácké skupince Tukanů (Fildovi, Evičce, Peťce, Lence, Adélce, Kristýnce, 

Věrce a Standovi). 

Sportu zdar a koulení zvlášť.  

Michal Koutný 
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A na závěr tradiční kříţovka o ceny. Tajenku kříţovky posílejte do konce uzávěrky zpravodaje 

(11.5.2011) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 776 576 555 případně osobně v 

Trendu na Luţické u Míši Hladišové. Správnými luštiteli a výherci z minulého čísla se stávají. 1. cena 

Josef Effenberger, 2. cena Jarka Rédrová a 3. cena Dalibor Brázda. Ceny, které nám pomohla sehnat 

Věra Novotná a Dobré místo pro ţivot, si můţete vyzvednout u Míši Hladišové na Trendu. 
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