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ROČNÍK

Úvodní slovo
Ahoj Trenďáci,
je máj lásky čas a tak i my přinášíme nové číslo s láskou stvořené .
Opět plné pozvánek a zajímavých informací. Hlavním tématem je
jubilejní 10. ročník sbírky Zasukované tkaničky. Doufáme, že vy i vaši
kamarádi příjdete a pomůžete dobré věci. Pak tu máme pozvánku na
koncert Josefa Fouska, do čajovny, na malování hrnečků nebo
drátování s Janou Měrkovou. Je zde i atraktivní nabídka na rafty.
Představí se vám i další půvabná posila v řadách Trendu. Máme tu i
něco málo informací z Trendu a tradiční křížovku. K ní snad jen jednu poznámku. Ceny
pomalinku zatraktivňujeme, tak se zapojte. A když jsme u toho máje a lásky, tak pro váš
úsměv na tváři jsou tu pěkné komentáře od dětí.
Příjemné počtení někde pod rozkvetlou třešní přeje za redakci Michal Koutný

POZVÁNKA NA KONCERT
Milí klienti a přátelé Spolku Trend vozíčkářů. Již jsem avizoval, že
plánujeme uskutečnění benefičního koncertu. Vše je tedy
připraveno a zvu Vás jménem Spolku na recitál Josefa Fouska
„Úsměv je lék“. Pokud se chcete něco bližšího dovědět o člověku,
který se rozhodl přijet nás podpořit opravdu bez nároku na jakýkoli
honorář, navštivte www.pepafousek.cz stránky.
Věřím, že se zúčastníte v hojném počtu a přijdete podpořit autora
známých textů, Nohavici středních Čech a svérázného člověka do
Reduty ve čtvrtek, 14. června 2012 od 19 hod. Klienti a jejich asistenti mají vstup zdarma.
Jedinou podmínkou je včas projevit zájem, přihlásit se u Mileny Březinové, 585 431 984,
734 310 535, brezinova@trendvozickaru.cz nejpozději do 31.5. 2012. Po té budou
rezervované vstupenky dány do prodeje.Bylo by škoda, aby propadly a také každá koruna je
vítaná.Tak neváhejte a ozvěte se včas. Budu rád, když budete koncert propagovat i mezi
Vašimi přáteli.
Těším se na Vás v Redutě a jsem přesvědčen, že se úsměv s panem Fouskem dostaví.
Váš Evžen Hlaváček
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Dny ZASUKOVANÝCH TKANIČEK
Barevné tkaničky - tradice
V letošním roce Spolek Trend vozíčkářů Olomouc spojil
jméno sbírky Zasukované tkaničky s firmou AUTO
KUBÍČEK s.r.o., významným prodejcem vozů Renault a
Dacia. Společnost Auto Kubíček s.r.o. se tak stává hlavním
partnerem celostátní veřejné sbírky Zasukované tkaničky.
Ve dnech 23. – 24.5. 2012 proběhne jubilejní, 10. ročník
této sbírky. Olomoučtí vozíčkáři společně s dalšími dobrovolníky – studenty budou v ulicích
měst rozdávat jako poděkování za štědré příspěvky barevné svázané tkaničky. Do
zapečetěných přenosných kasiček s barevným logem je na speciální služby pro tělesně
postižené možné přispět nejen v Olomouci ale i ve Velké Bystřici, Zábřehu a Uničově.
Na podporu sbírky vystoupí ve středu, 23. května 2012, od
13 do 18 hodin na Horním náměstí v Olomouci známá
hudební skupina Jumping Drums. Dále zahrají Amigos,
Fan Tajm, Přátelé a hudební skupina Dětského domova
v Olomouci.
Přijďte si poslechnout dobrou muziku, podpořit účinkující klienty -vozíčkáře a vytvořit
pohodovou jarní atmosféru.
Získané finanční prostředky budou použity na: osobní asistenci nebo na kompenzační
pomůcky.
A pokud na dvojice s kasičkami nenarazíte, můžete přispět i jiným způsobem:
- dárcovskou SMS na tel. číslo 87777 s textem:DMS TKANICKA ( cena 1 SMS je 30,-Kč,
obdarovaný obdrží 27,-Kč)
- bankovním převodem na účet sbírky č.:
2767065001/5500
Podrobnější informace:
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7,
779 00 Olomouc
Ing. Evžen Hlaváček:
mobil 731 501 389, tel. 585 754 917
hlavacek@trendvozickaru.cz
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Čajovna v čajovně aneb druhé pozvání na čaj
Protože nám nemoci zkřížili plány, nabízíme
fanouškům paní Schmidové a milovníkům čaje,
vodních dýmek a exotických pochutin náhradní termín.
Sedánek v bezbariérové čajovně Wabi se uskuteční
ve středu 16.5. 2012 od 15.30 hodin
aby nikdo nezabloudil sraz bude v ústí Lafayetovi ulice
u restaurace „U Mlýna“ (to je ta od parku vedoucí na
Dolní náměstí) tentokrát se dozvíte něco víc o relaxaci
a jarní očistě organizmu s přípravou na letní zátěž. Těšíme se na hojnou účast – přijďte
všichni 
Více informací tradičně na čísle 777 974 455 nebo na volnocasovky@trendvozickaru.cz
u Míši Hladišové.

Pomáháme malováním hrnečků
Jako tomu bylo v loňském roce před Vánoci, tak i
letos na jaře budeme v Trendu zdobit hrnečky. Jedná
se o podporu Spolku Trend hlavně reklamou a
drobnou finanční částkou, protože hrnečky poslouží
jako prodejní reklamní zboží na 1.
Veletrhu
sociálních služeb na Horním náměstí v Olomouci.
Zdobení Hrnečků proběhne v učebně Trendu,
v pondělí 21.5. 2012 od 15.30-16.30 hodin.
Na keramiku budeme malovat speciálními fixaci, je to
sranda, tak se přijďte pobavit.
Více informací tradičně na čísle 777 974 455 nebo na volnocasovky@trendvozickaru.cz
u Míši Hladišové.

Sportujme s APOU
Ve skvělé spolupráci s katedrou APA Fakulty tělesné
kultury Vám tentokrát nabízíme adrenalinový zážitek
v podobě RAFTU!!
Termín konání: 30 - 31.5.2012
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Speciálně upravený raft pro vozíčkáře, bezpečnostně
upravený, zájemce z řad uživatelů a čtenářů trendy
zpravodaje sveze po řece Moravě a to i s přespáním
ve stanech!!
Dobrodružné povahy hlaste se, počet míst je omezen
na dvě volná místa.
Aby vše bylo férové, přihlásit se můžete jakýmkoliv
způsobem (telefonicky, sms, emailem, osobně..) ale
nejdříve 21.5. 2012, asistenty vám zajistíme zdarma a
jinak je i vše ostatní je zajištěno a zdarma.
Podrobnosti sdělíme přímo až účastníkům.
Více informací tradičně na čísle 777 974 455 nebo na volnocasovky@trendvozickaru.cz
u Míši Hladišové.

Info sociální rehbilitace
PRACOVNÍ TERAPIE - DRÁTOVÁNÍ
PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Dne 30.5. 2012 se v prostorách Spolku Trend
vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14 do 17 h
pracovní
terapie
v rámci
projektu
sociální
rehabilitace.
Na setkání si budete moci vyzkoušet různé techniky
práce s drátkem – vyzkoušíme si odrátovat hrníček,
vytvořit si šperk z drátků, svícen, práci s paměťovým
drátem atd. Technika bude uzpůsobena potřebám a možnostem jednotlivých účastníků
kurzu.
Součástí bude i prostor pro diskuzi na téma „ jak a kde nabídnout své výrobky“ a zkusíme si
založit svůj vlastní internetový obchod – cvičení proběhne na začátku kurzu.
Na setkání s Vámi se těší Jana Měrková
Zájemci se hlaste sociálním pracovnicím sociální rehabilitace!!!!!
Kontakt: soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz mobil: 734 442 012, tel.: 585 431 012

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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Kurz kreslení pravou hemisférou – přesun termínu
Z důvodu nemoci paní Gazdové, která zajišťovala
komunikaci a celou organizaci kurzu, byl přesunut
plánovaný Kurz kreslení pravou hemisférou na nový
orientační termín – podzim 2012.
Jsou rezervována 4 místa pro uživatele služeb nebo
členy spolku. Zájemci se mohou předběžně přihlásit
Míše
Hladišové
na
tel
777 974 455,
asistence@trendvozickaru.cz . Více informací jsme
uvedli v minulém čísle Trendy zpravodaje nebo se
můžete zeptat uvedené pracovnice.
Šárka Schmucková

POZOR ! OZNÁMENÍ O MIMOŘÁDNÉ AKCI !!!
Dne 31.5. 2012, čtvrtek, od 16. hodin proběhne v zasedací místnosti za účasti soc.
pracovnice OA
PRAKTICKÁ PŘEDNÁSKA na zajímavé téma:
DOZVÍTE SE
1) o dalších zajímavých možnostech využití internetu
2) o příležitosti, která se dělá výhradně z domova - bez nutnosti
kamkoliv cestovat - s využitím Vašeho počítače a internetu.
3) Dozvíte se o zábavnější komunikaci se svými přáteli a o
navázání nových kontaktů po celém světě.
Nejedná se tedy o žádný podomní prodej, ani pojištění, ani o
klikání na internetu, ale o seriozní nabídku, nejen pro lidi se zdravotním omezením.
V této firmě, jsou v naší republice už zapojeni také sluchově postižení, kteří si touto cestou
opatřují finanční prostředky, v sociální oblasti tak potřebné.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání
Hana Ungrová - Ze zdravotních důvodů jsem téměř před rokem musela přestat pracovat, teď
mám ale již několik týdnů možnost pracovat z domu a postarat se přitom o svou starou
maminku. Proto jsme se zamýšleli s kolegyní nad podobnou situací u ostatních lidí.
Lenka Štěpánková - Jsem matka těžce postižené již dospělé dcery a velmi dobře znám
problematiku zdravotně postižených. Vím, jak ,,štědrý“ náš stát v této oblasti dokáže být.
Chtěly bychom Vám touto cestou poskytnout příležitost.
Těšíme se na Vás a přejeme krásné letní dny.
Více informací tradičně na čísle 777 974 455 nebo na volnocasovky@trendvozickaru.cz
u Míši Hladišové.
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Pumpy pro život
Spolek Trend vozíčkářů oslovila managerka projektu PUMPYPRO ŽIVOT a nabízí zájemcům
z našich řad čtenářů Trendy zpravodaje účast na chystané přednášce.
Paní Kucejová nám o tom prozradila:
Projekt samotný funguje od minuleho roka kedy sme začali s prednáškami priamo pre
pacientov. Na prednášky sme nadviazali s redesignom webu, ktorý sme spestrili blogom
Radky Krcmarovej (pacientka, ktorá ma implantovanu baclf.pumpu) a aj nadalej pokračujeme
s projektom a šírime povedomosť o baclofenovej pumpe dalšími aktivitami (online,
prednášky,eventy, apod.)
Tento rok sme s pumpami odštartovali prednášky pre odbornů veřejnost, pre lekárov,
zdravotne sestry, fyzioterapeutov. Prednášky boli v roznych rehabilitačných centrach a boli
velmi úspešné (info na našom webe www.pumpyprozivot.cz).
V podobnom duchu chceme pokračovať s prednáškami pre pacientov so spinálnymi
ochoreniami a roztroušenou sklerozou. Prednášať bude pani Lenka Laiblova (odbornik na
spasticitu) a bude hovoriť o samotnej spasticite a jej klinických prejavoch, potom nastupi
pacientka Radka Krcmarova, ktorá s pumpou žije a podělí sa o svoje praktické skůsenosti a
predstaví pacientom svoj blog, tiež v závere predstavime webstranku a možnosť registracie
pacientov k liečbe spasticity.
Zaujimavé informacie nájdete na našom webe, hlavně o prednáškach, ktoreprebehli.
S pozdravom a prianim pekneho dňa,
Dana Kucejova - Account manager
BOMTON agency s.r.o.
Václavské nám. 43, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 734 266 114
www.pumpyprozivot.cz
Plánované datum přednášky je 23.5. 2012 od 16 hodin, prostory jsou stále v jednání, atak
zájemcům o toto téma sdělíme bližší informace telefonicky, najdete je také na našem webu a
na tištěných pozvánkách vyvěšených např. v prostorách Domu pro senioryna Peškově 1.
Michaela Hladišová

Sociálně-právní poradna informuje
Desatero změn v právech pacientů
Zdravotnická reforma přináší řadu změn. Vybíráme pro vás deset změn, plynoucích ze
zákona o zdravotních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění, které se v praxi
pacientů podstatně dotknou.
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I. Nezletilí nemohou dát sami souhlas ani s banální péčí Nově již děti, respektive nezletilí pacienti, nemají právo udělit platně souhlas či nesouhlas se
zdravotnickým výkonem, aniž by s tím souhlasil jeden z jejich rodičů (zákonných zástupců),
případně oba dva. Nová úprava v podstatě znamená, že nezletilý pacient si nebude moci bez
svého rodiče nebo jeho předešlého souhlasu dojít ani na běžné vyšetření. Na druhou stranu
je stanoveno, že se musí vždy zjišťovat názor nezletilého, který je schopný situaci vnímat a
vyjádřit se k ní. V případě nezletilého staršího 15 let sice může rodič písemně odsouhlasit,
aby nezletilý
docházel sám k registrujícím lékařům (obvodní lékař, gynekolog a zubař). Není ale vyřešena
situace, kdy rodič z nějakého důvodu takový souhlas odmítá vydat nebo v případě jiných
specialistů, jako je např. kožní lékař, alergolog apod. Navíc v případě „zákroků, které mohou
podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho
života“ bude nově potřeba souhlas obou rodičů. Podle názorů lékařů do této kategorie ale
spadá téměř veškerá péče včetně očkování. V případě, že nebude dán souhlas obou rodičů
nebo že názor nezletilého v případě těchto potenciálně závažných zákroků bude v rozporu s
názorem rodiče, bude muset lékař tuto skutečnost oznámit do 24 hodin soudu.
II. Zavedení zneužitelného práva lékaře vypovědět pacienta ze své péče –
Nová úprava posiluje práva lékařů tím, že jim umožňuje jednostranně ukončit péči o pacienta
mimo jiné z důvodu nespolupráce ze strany pacienta. Tato možnost může být lékaři
zneužívána k potlačování práv pacientů na svobodnou volbu. Lékaři tak budou moci pacienta
vypovědět z péče, pokud pacient s poskytováním péče sice vyslovil souhlas, ale úmyslně a
soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný
postup, nebo pokud pacient nedodržuje vnitřní řád a nebo pokud přestal poskytovat
součinnost nezbytnou pro další poskytování péče. Výjimkou, kdy lékař péči ukončit nesmí, je
situace, kdy je jednání pacienta zapříčiněno jeho zdravotním stavem.
III. Pacient má právo na přítomnost svých blízkých nebo rodičů –
Nová legislativa výslovně ukotvuje právo dospělého pacienta na přítomnost rodinného
příslušníka nebo jiné zvolené osoby při poskytování zdravotní péče. V případě nezletilých jde
o právo na nepřetržitou přítomnost zákonných zástupců. Toto právo je významné zejména v
porodnictví, kdy už nebude možné podmiňovat přítomnost doprovodu rodičky u porodu
zaplacením vysokých a neodůvodněných
poplatků. Nově totiž bude mít rodička na přítomnost zvolené osoby k porodu právo, tudíž to
musí být umožněno bezplatně. Výjimkami z tohoto práva je situace, kdy je tato přítomnost v
rozporu s nemocničním řádem nebo přímo překáží zdravotnímu zákroku (např. při operaci).
Dále toto právo nemají osoby ve výkonu trestu odnětí svobody či podobného opatření.
IV. Právo pacienta a rodičky na přednostní poskytování ambulantní a domácí péče Nově má pacient výslovně zakotvené právo na „poskytování zdravotních služeb v co
nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních
služeb“. V praxi to znamená, že nemá docházet ke zbytečným hospitalizacím pacienta tam,
kde je možné péči poskytnout formou ambulantní, jednodenní nebo domácí péče. Toto právo
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pomůže především pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou nebo opakovanou léčbu (např.
psychiatričtí pacienti, pacienti paliativní péče), u kterých dosud byla upřednostňována ústavní
zdravotní péče ve formě léčeben nebo lůžkových oddělení před léčbou ambulantní. Práva na
péči v co nejméně omezujícím prostředí se budou moci alespoň teoreticky dovolávat i ženy,
které upřednostňují porod doma. Nový zákon totiž výslovně umožňuje poskytování porodní
péče ve vlastním sociálním prostředí ženy formou domácí péče.
V. Omezení dříve vyslovených přání pacienta –
Nové a detailní úpravy se dočkal institut dříve vysloveného přání. Pomocí dříve vysloveného
přání může pacient dopředu vyslovit souhlas nebo nesouhlas se zdravotní péčí a způsobem
jejího poskytnutí pro případ, že se v budoucnu dostane do bezvědomí nebo že kvůli chorobě
ztratí schopnost o sobě rozhodovat. Nová úprava ovšem podmiňuje platnost dříve
vysloveného přání písemným poučením pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí lékařem. Tím
se prakticky popírá smysl dříve vysloveného přání, které je zaměněno s informovaným
souhlasem či negativním reversem. Smyslem úpravy by mělo být zohlednění potřeb a
životních hodnot pacienta bez ohledu na stanovisko lékaře. Hrozí však to, že bez aktivní
spolupráce lékaře nebude pacient moci platně vyjádřit svá přání. Platnost dříve vyslovených
přání je také bezdůvodně omezena na 5 let a nezletilým a osobám zbavených způsobilosti k
právním úkonům je právo platně vyjádřit své přání odpíráno bez ohledu na jejich vyspělost.
Nová právní úprava je pozitivní v tom, že dříve vyslovené přání a způsob jeho vyslovení a
uchovávání zavádí do zákona. Na druhou stranu lze vinou problematické a omezující úpravy
očekávat soudní spory tam, kde nebude přání s ohledem na znění zákona respektováno.
VI. Pacient může dopředu určit, kdo o něm bude rozhodovat v bezvědomí –
Nově je výslovně upraveno, kdo rozhoduje o poskytování
neakutní zdravotní péče pacientovi, který s ohledem na
svůj zdravotní stav nemůže sám vyslovit souhlas, tedy
typicky u pacienta v bezvědomí. Místo pacienta bude
rozhodovat primárně ten, koho pacient při přijetí do péče
určil jako osobu, která může být informována o jeho
zdravotním stavu. Pokud pacient nikoho neurčil nebo tato
osoba není dosažitelná, bude rozhodovat manžel nebo
registrovaný partner. Pokud ani ten není dosažitelný, pak
souhlas bude dávat rodič pacienta. V případě, že ani ten
není dosažitelný, bude se souhlas vyžadovat od jiné osoby blízké pacienta, která je
zdravotníkům známa a která má způsobilost k právním úkonům. Na první pohled je úprava
přínosná a logická, na druhou stranu patrně vyvolá v praxi problémy s určením, kterou péči
bude muset odsouhlasit jiná osoba a jakým způsobem se bude posuzovat její „dosažitelnost“.
VII. Právo pacienta vyžádat si konzultaci s jiným lékařem –
Nová úprava ukotvuje právo pacienta vyžádat si konzultační služby u jiného lékaře nebo
zdravotnického pracovníka, než je jeho ošetřující lékař. V praxi to znamená, že pacient může
navštívit jiného lékaře a konzultovat s ním otázky týkající se jeho zdravotního stavu či léčby
navrhované a poskytované jeho ošetřujícím lékařem. Ještě je potřeba, aby se změna
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promítla do systému úhrad, což se zatím nestalo. Z pochopitelných důvodů nelze tohoto
práva využít, pokud je pacientovi potřeba poskytnout neodkladnou péči, nebo pokud se
pacient nachází ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
VIII. Pojišťovny nehradí léky bez předpisu –
Nově zdravotní pojišťovny nehradí léky, které lze koupit i bez lékařského předpisu (s
výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely). Nicméně pojišťovny se mohou ve speciálním
řízení shodnout, že některý lék i přesto hradit budou a pacienti za něj nebudou muset platit.
Podmínkou je, aby se shodly všechny pojišťovny a úhrada byla na základě veřejného zájmu.
IX. Standardní a nadstandardní zdravotní péče –
Již od 1. ledna 2012 existuje možnost poskytovat zdravotní péči více způsoby. Jedná se o
tzv. standardní (základní) variantu, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění, a
nadstandardní (ekonomicky náročnější variantu), která je hrazena pouze částečně. Nadále
však existuje povinnost poskytovat vždy alespoň jeden způsob zdravotní péče v dané situaci
plně hrazený pojišťovnou.
X. Jednotné lhůty pro přezkoumání lékařského posudku –
Pokud pacient nesouhlasí s lékařským posudkem, může podat návrh na jeho přezkum v
jednotné lhůtě 10 dní, a to jak obecně, tak pro účely nemocenského pojištění. Pokud lékař
tomuto návrhu nevyhoví, předá návrh jako odvolání příslušnému správnímu orgánu do 10
dní, pokud se jedná o posudek týkající se zdravotní způsobilosti, jinak do 30 dní.
Pokud byste chtěli získat další informace a to nejen v oblasti příspěvku na péči,
můžete se na mě obrátit přímo do poradny.
Tel: 582 777 709 Mobil: 732 430 321 Mail: poradna@trendvozickaru.cz
Martina Brožová

Info z Trendu
Zdravím všechny nadšené čtenáře Trendy zpravodaje!
Jmenuji se Lucka Michalíková a přicházím do Trendu jako nová posila
sekce sociálních služeb – koordinátorka osobní asistence a sociální
pracovnice. V předchozích sedmi letech jsem žila, studovala a pracovala
jako učitelka a sociální pracovnice v Brně a protože se mi stýskalo po mé
milované Hané, kde jsem strávila dětství a „divokou“ pubertu, vrátila jsem
se do Olomouce.
Od malička miluji společenský ruch a proto mě můžete potkat všude tam,
kde se něco děje – v divadle, v kavárnách, na koncertech, festivalech,
výstavách nebo jarmarcích. Hudba a tanec je moje celoživotní láska.
Proto zpívám hlasitě a ráda v rozličných sborech či jen tak pro radost u ohně s kytarou a
přáteli, učím se tance různých národů a věnuji se dětem na hudební škole.
Těším se, že se brzy poznáme osobně!

Lucka Michalíková
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Vozíčkáři získali nového partnera.
Na sklonku minulého roku proběhlo jednání Spolku Trend vozíčkářů
Olomouc se společností WANZL s.r.o. V dubnu tohoto roku došlo
k zahájení spolupráce a firma WANZL se stala součástí Klubu
příznivců Spolku jako nejvýznamnější partner. Společnost již 21.
rokem působí v Hněvotíně, kde vyrábí nákupní vozíky, výrobky pro
logistiku a vybavení obchodů. Společnost patří ve svém oboru ke
světové špičce a např. na americkém kontinentě zaujímá vedoucí pozici.
Jsme velmi potěšeni, že k navázání partnerství došlo a věříme, že bude prospěšné pro obě
strany. Již na úvod se společnost rozhodla zdarma do prodejny BILLA na Jeremiášově ulici
dodat 2 nákupní vozíky vhodné pro kupující na invalidním vozíku. Dále byla přislíbena aktivní
účast pracovníků společnosti na Handicap Rally v září 2012.
Pokud se chcete o firmě dovědět více, navštivte stránky www.wanzl.cz.
Evžen Hlaváček

Inzerát
Prodám automobil Renault Megane 1,6 benzín, rok
výroby 1996, automat. Vozidlo je vybaveno el.
ovládáním levých zadních dveří, které jsou výsuvné,
pro ovládání pravou rukou je vybaveno ručním plynem
a brzdou, ovládání směrových světel.
Cena 40 000 Kč. Pro více informací se prosím
obracejte pouze na telefoní číslo 725 025 680
Karel Pojsl

Nová šance pro dobrodiní a jeho společenského uznání.
Již před 12ti lety se zrodil v mysli pana Richarda Langera nápad důstojným způsobem
poděkovat mecenášům, dobrodincům a sponzorům, podporujícím širokou paletu kulturních,
společenských a charitativních aktivit na celém území České republiky, ale i za jejími
hranicemi. Vznikla myšlenka a projekt Cena Ď.Spolek Trend vozíčkářů Olomouc se do
projektu zapojil teprve v roce 2011. A ihned si jej vzal za své. Rádi bychom veřejnost
upozornili na tuto alternativu různých soutěží úspěšných a TOP čehokoli. Cena Ď si klade za
cíl ocenit ty, kteří se rozhodli konat dobro a pomáhat nezištně potřebným, kultuře a třeba i
zoologickým zahradám nebo i lidem za hranicemi naší republiky.
Na tomto místě si dovolujeme ocitovat text úvodní stránky www.cena-d.cz , který tento
projekt charakterizuje:
„Cena Ď nebo-li dík (děkování) je projektem v ČR, který se jako jediný snaží komplexněji
mapovat a oceňovat aktivity mecenášů, sponzorů a dobrodinců za podporu kultury, charity v
ČR. Rozsahem svých nominačních kategorií ukazuje, že je nadmíru možností k podporování
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kulturních, charitativních a dalších projektů. To vše s důrazem na to, že taková bohulibá
činnost by měla být v civilizovaném světě naprosto normální.
Cenu Ď při ceremoniálech už tradičně dostávají firmy za
miliónové podpory kultury a charity a vedle nich
„obyčejní“ lidé, kteří nezištně roky pomáhají potřebným.
Každý někam dohlédne a součástí naší kultury je, že
nejsme slepí. Důkazem je dvanáctiletá existence cen Ď.
A pokud někdo raději nevidí, tak mu naše cena Ď
noblesně svou přítomností říká: „Kup si brýle!“ – A
protože ke kultuře odjakživa také patří umění poděkovat,
konají se tyto ceremoniály. Kdo se nenaučil děkovat,
další podporu nepotřebuje „
Na webových stránkách Ceny Ď se také uvádí:
V určitém světě zná cenu Ď velmi dobře pár desítek tisíc lidí, dobře možná statisíce lidí
- mnozí pak považují cenu Ď za dost důležitý projekt a dokonce existuje paní – jmenuje
se Běla Gran Jensen, která loni nejen před kamerami TV METROPOL zveřejnila názor,
že: „Cena Ď je nejdůležitější kulturní projekt v České republice!“
Spolek vozíčkářů uspěl v tomto roce se svou nominací na
krajské kolo ceny Ď. To se konalo v Přerově 5.dubna 2012.Ze
všech nominovaných obdržel cenu Ď Olomouckého kraje jako
vítěz pan Dr.Jaroslav Kováč za společnosti COMMODITY
TRADING s.r.o. Společnost se zabývá obchodem
s komoditami, sídlí v Daskabátu a již řadu let se snaží
podporovat asistenční službu Spolku. Tato firma vša
k podporuje i další projekty např. v Napajedlech, v domovské
obci. Pan Dr.Kováč je také vyznavačem výtvarného umění –
podporuje např. ateliér Hofman na Soláni v Beskydách. To
vše ve vší skromnosti, jak nakonec vyznělo i z jeho slov při
předání ceny. Uvedl, že cenu Ď Olomouckého kraje chápe
jako ocenění všech přítomných mecenášů a sponzorů,
nepovažuje se za výjimečného a to, že padla volba na jeho
společnost jej naopak motivuje k pokračování a zvýraznění
pomoci. Také poznamenal, že si váží spolupráce se Spolkem
vozíčkářů, našel již dávno smysl své práce nejen v řízení své
firmy k dosahování zisků, ale v potřebě pomoci těm, kteří to potřebují. Že je rád, že tato
spolupráce mu umožnila dojít k přesvědčení, že život není jen o hromadění materiálních
statků. A my mu za to velmi děkujeme a přejeme jemu, Ceně Ď a všem, kteří se realizují
v oblasti dobročinnosti, aby se toto společenství rozrůstalo o další, ochotné podat pomocnou
ruku.
Těšíme se na celostátní finálový ceremoniál Ceny Ď 21.června 2012 v Národním divadle.
Ing.Evžen Hlaváček
- 11 -

Honda HDX3 pro vozíčkáře
Skútr Honda SH byl přepracován na tříkolku HDX3, která má pomoci vozíčkářům s
transportem.
Vozíčkáři to nemají v životě jednoduché. Mimo jiných
trablů, jako jsou např. schody, patníky a jiné překážky,
je problém i se vzdáleností různých obchodů a služeb.
Pomocníkem vozíčkářů při transportu by v budoucnu
mohl být nový koncept tříkolového skútru, Honda HDX3.
Za projektem HDX3 stojí Enrico Battistini, šéf oddělení
Hyperdivision - Mobility Motorcycles. Kompletně přepracovaný skútr Honda SH má totožnou
přední část, ale vzadu má přepravovací plošinu mezi dvojicí kol. Zadní otevřená část má
částečně vysouvací nájezdovou hranu a nad zadními
blatníky jsou madla, díky kterým se vozíčkář pohodlně
vytáhne do tříkolky. Informace zatím nehovoří o ukotvení
vozíčku, ale věříme, že na to vývojové oddělení
nezapomnělo.
Honda HDX3 je ve fázi těsně před dokončením a
následnou homologací do běžného provozu. Pohánět ji
bude dvojice čtyřdobých jednoválcových motorů o
objemech 125 a 150 ccm. Vzhledem k současným trendům je v plánu i elektromotor.
Zdroj: internet

Příručka chytrého vozíčkáře
Deset nejčastějších chyb při volbě vozíku, odpovědi na devět nejčastěji kladených otázek na
to, jak získat nový vozík a další rady sepsal zdravotník Petr
Rusek.
Zájemci mohou získat 15stránkovou příručku bezplatně
http://mechanicky.invalidnivozik.cz/cs
zdroj: helpnet.cz
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Vaše okénko

To je úžasný... Dětské názory na lásku
Několik profesionálů se na tuto otázku zeptalo skupiny dětí starých mezi čtyřmi a osmi lety.
Jejich odpovědi byly mnohem širší a hlubší, než si kdo dovedl představit.
Přesvědčte se sami:
Od té doby, co moje babička onemocněla artrózou,
nemůže se už ohnout a namalovat nehty na nohou.
Tak to za ní teď pokaždé dělá můj dědeček, i když
sám má artrózu v rukách. To je podle mě láska.
Rebecca, 8 let
Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše jméno tak
trochu jinak. A tak prostě víte, že vaše jméno je v
jejich ústech v bezpečí. Billy, 4 roky
Láska je, když si na sebe dívka nastříká parfém a kluk použije vodu po holení a pak si spolu
vyrazí ven a jeden druhého očuchávají.
Karl, 5 let
Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte někomu většinu svých hranolků a nechcete
na oplátku žádné z jeho porce.
Chrissy, 6 let
Láska je to, co vás nutí se smát i když jste unavení.

Terri, 4 roky

Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka a usrkne, aby se přesvědčila, že dobře
chutná.
Danny, 7 let
Láska je, když se s někým stále pusinkujete. A až pusinkování přestane bavit, tak pořád
chcete být spolu a víc spolu mluvit. Moje maminka s tatínkem jsou takoví.
Billy, 7 let
Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a
zaposloucháš se.
Bobby, 7 let (Neuvěřitelné!)
Když se chcete naučit někoho lépe milovat, měli byste začít u kamaráda, kterého nenávidíte.
Nikka, 6 let (potřebovali bychom o pár milionů více Nikk na této planetě).
Láska je, když řeknete klukovi, že se vám líbí jeho tričko a on ho pak nosí každý den. Noelle,
7 let
Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále přátelé, i přes to, že se už tak
dobře znají. Tommy, 6 let
Když jsem hrála na koncertě na piáno, byla jsem na pódiu a hrozně jsem se bála. Podívala
jsem se na všechny ty lidi, co mě pozorovali, a zahlédla jsem mého tatínka, jak na mě mává
a usmívá se. Byl jediný, kdo to dělal. Pak už jsem se vůbec nebála.
Cindy, 8 let
Láska

je,

když

maminka

dá

tatínkovi

nejlepší

kousek

kuřete.

Elaine,

5

let

Láska je, když mamka vidí taťku celého smradlavého a upoceného, ale i tak o něm říká, že je
větší fešák než Robert Redford.
Chris, 7 let
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Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej i přes to, že jste ho nechali doma samotné
celý den. Mary Ann, 4 roky
Když někoho milujete, tak se vaše řasy hýbou nahoru a dolu a odlétávají z nich malé
hvězdičky. Karen, 7 let (obdivuhodná představivost)
A na závěr – autor a lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o soutěži,
kde měl dělat porotce. Cílem soutěže bylo najít nejstarostlivější
dítě. Vítězem se stal čtyřletý chlapec. Sousedovi od vedle zrovna
nedávno zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil
se na jeho dvorek, vlezl mu na klín a jen tak tam zůstal sedět.
Když se matka zeptala, co sousedovi řekl, chlapec odpověděl:
"Nic, jen jsem mu pomohl brečet."
Buďte dětmi celý život, nestyďte se za své city!!!

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Hladišová Michaela, Schmucková Šárka, Brožová Martina, Ivanová
Alena, Langer Milan, Hlaváček Evžen, Michalíková Lucka.
Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 776 576 555
Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová a Anička Koziolová.
Datum vydání: 12.5. 2012 - 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

Uzávěrka příštího čísla 6/2012 : čtvrtek 7.6. 2012 
A na závěr tradiční křížovka o ceny. Opět se vracíme ke třem cenám. Tajenku křížovky posílejte do
konce uzávěrky zpravodaje (7.6. 2012) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo
776 576 555 případně osobně v Trendu na Lužické u Míši Hladišové. 1. cenu získává: Gabriela
Nekvasilová, 2. cenu: Lenka Janalíková a 3. cenu: Ludvík Antonů. Gratulujeme. Ceny si můžete
vyzvednout u Míši Hladišové na Trendu.
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