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Slovo na úvod 

 
Ahoj Trenďáci, 

po trošku delší odmlce je tu opět pravidelné číslo Trendy 
zpravodaje. A co jsme pro Vás připravili? Ohlédnutí za podzimní 
etapou sbírky Zasukované tkaničky. Pozvánku do Čajovny na 
kolečkách, promítání fotek z cest Jendy Hrocha nebo třeba na 
výrobu ozdob z „cédéček“. Nemůže chybět fotogalerie z oslav 20-ti 
let Trendu a další zajímavosti. Příjemné podzimní počtení přeje za 
redakci Michal Koutný  

Výsledky podzimní části sbírky. 

 
Dne 24. září 2014 proběhla jarní část tradiční sbírky „Zasukované 
tkaničky“ v Olomouci a ve Velké Bystřici. Akci počasí velmi přálo, chladné 
ráno prohřálo v pozdějších hodinách sluníčko. To přineslo nejen příjemné 
oteplení vzduchu, ale i ohřálo srdce dárců. Díky jejich štědrosti se 
podařilo získat 49.466,-Kč. Srovnáme-li částku s výtěžkem v květnu 
2014, kdy se částka za 2 dny zastavila na 60tis. korunách, můžeme 
mluvit o velmi potěšujícím výsledku.   

Naše poděkování patří těm studentům olomouckých středních a studentům Teologického 
semináře, kteří rozhodující měrou přispěli svou aktivitou v ulicích města k tomuto výsledku. 
Ze všech zúčastněných se nejvíce dařilo studentům Teologického semináře, kteří se již 
dlouhá léta zapojují právě v podzimní části sbírky Zasukované tkaničky. Velmi úspěšné byly 
také studentky a studenti Čajkovského gymnázia, gymnazia Hejčín a Církevního gymnázia 
Německého řádu. Ti si zaslouží největší slova uznání.  Dále se do sbírky s většími i menšími 
úspěchy zapojila Střední odborná škola logistiky a chemie.  Velmi aktivně se do sbírky zapojili 
i samotní klienti Spolku Trend – vozíčkáři. Celkem se sbírky zúčastnilo 42 dvojic a 3 
vozíčkáři. Všem zúčastněným jménem klientů Trendu vozíčkářů děkujeme. Především však 
děkujeme dárcům a velmi si jejich ochoty podpořit asistenční službu vozíčkářům na 
Olomoucku vážíme.  

A pokud jste nemohli přispět do pokladniček, můžete poslat SMS ve tvaru:  DMS TKANICKA 
na číslo 87777 (Cena 1 SMS je 30,-Kč, obdarovaný obdrží 28.50 Kč) a nebo vložit svůj 
příspěvek na sbírkový účet č. 10010014/5500. 

Klienti Trendu vozíčkářů děkují všem štědrým dárcům za poskytnuté příspěvky. 

Evžen Hlaváček 

Č. 9-10 / 2014 X. 

ROČNÍK 
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WANZL spol s.r.o – stabilní partner Trendu vozíčkářů Olomouc. 

5. září 2014 oslavil Spolek Trend vozíčkářů 
Olomouc 20 let existence. Jsme velmi potěšeni, 
že s našimi klienty – vozíčkáři a zaměstnanci 
přišli tuto událost oslavit i zástupci našeho 
významného partnera, společnosti WANZL spol. 
s r.o. Přítomen byl jednatel společnosti pan Ing. Roman Adami a paní Mgr. Marie Urbášková. 
Velmi si ceníme jejich přítomnosti a děkujeme, že si našli v nabitém pracovním kalendáři čas. 
Ne všem příznivcům, podporovatelům a přátelům Trendu vozíčkářů se to podařilo.  

Oslavu zahájil předseda Trendu vozíčkářů, Mgr. Milan Langer a s přáním se připojili i 
zástupci Magistrátu města Olomouce v čele s náměstkem primátora Ing. Ivo Vlachem a Mgr. 
Evou Machovou.  

Ředitelka Trendu Alena Ivanová předala zakladatelům Spolku pamětní listy. Zároveň předala 
pamětní listy dlouholetým klientům Spolku. 

Společnost WANZL spol. s r.o. je již 5 rokem partnerem naší organizace. Ve svém výrobním 
programu myslí i na postižené a v minulém roce darovala několik nákupních vozíků pro 
vozíčkáře do prodejny BILLA v Olomouci. Pomáhá nám významnou finanční částkou 
s financováním asistenční služby. Spojuje prosperitu firmy se společenskou odpovědností a 
jsme moc rádi, že si v této oblasti zvolila za partnera nás. Přejeme jí další úspěchy 
v podnikatelských aktivitách, invenci a děkujeme i zaměstnancům, že se svou svědomitou 
prací podílejí na skvělých výsledcích a tím i na možnosti podpory třeba i Trendu vozíčkářů 
Olomouc. 

Evžen Hlaváček 

 

Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit 

ČAJOVNA NA KOLEČKÁCH A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ                         

Kdy: 8. 10. 2014 od 10h do 17h                                                                    

Kde: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc  

         Lužická 7, Olomouc 779 00                                                                                                       

PROGRAM: 

10h-11h             přednáška Michala 
Koutného o zdolání vrcholu Sněžky a Rysy 

11:30h-13h        přednáška Radky Cázerové 
o Hydroponii                  

13:30h-15h        přednáška pana Mgr. 
Milana Langera o procestování severských zemí   

15:30h-17h        přednáška sledgehokejového brankaře Libora Hulína o Paralympiádě v Soči 
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V průběhu dne budete moci ochutnat dobré čaje a můžete si popovídat s přítomnými uživateli 

a zaměstnanci Trendu. 

                                                                                                                                                           

Těším se na vás                                                                                                                                                              

Bc.Kamila Zábojová 

  

Pozvánka na promítání fotek Jendy Hrocha 
22. 10. 2014 v 15.00 hodin ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc. 

Jendovy fotky budou dokumentární z jeho 

cest za poznáním, po jeho toulkách po 

podkrkonoší. 

Byl na léčení v R.Ú. Hostinné na 6 týdnů, 

najel tam 1017 km. Jendu v hecu napadlo, 

že by jel na svém oři domů do Šternberka. 

Přes Orlické hory, Polsko, Rychlebské hory 

a též hory Jeseníky a stalo se to. Ta cesta 

trvala domů 5 dní a najel tam 303 km. 

VŠICHNI JSTE ZVÁNI NA JEHO POVÍDÁNÍ O JEHO CESTOVÁNÍ.  

 

 

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

PRACOVNÍ TERAPIE – OZDOBY Z CD 
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Dne 29.10.2014 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14h 
do 17h pracovní terapie, ve které budeme vyrábět zajímavé ozdoby z použitých CD.  

Srdečně zvu nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních 
služeb Trendu vozíčkářů v Olomouci na zajímavé vyrábění a posezení u dobrého čaje. 

Na setkání s Vámi se těší Kamila Zábojová 

 

Bližší informace:  

Bc. Kamila Zábojová 

Sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek  

a volnočasových aktivit 

soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz,  
volnocasovky@trendvozickaru.cz,  
pujcovna@trendvozickaru.cz, 

mobil: 734 442 040 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

 

Sociálně-právní poradna informuje 

 
Vláda podpořila snazší výměnu průkazu pro handicapované 
  
Od ledna příštího roku si budou moci držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto 
průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu 
posuzovalo jejich zdravotní stav. Několik set tisíc držitelů průkazů mimořádných 
výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením nemusí v nejbližší době absolvovat 
nové posouzení zdravotního stavu, které by měl podle platné legislativy absolvovat 
každý žadatel do konce roku 2015.  
Na dnešním jednání návrh podpořil kabinet premiéra Bohuslava Sobotky. Ministryně práce a 
sociálních věcí Michaela Marksová předložením novely zákona vládě splnila slib, který dala v 
dubnu toho roku zástupcům organizací a svazů zdravotně postižených a poskytovatelů  
sociálních služeb.  
Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz OZP. 
Schválená úprava je pro dobrou zprávou, neboť umožní dřívější přiznání příspěvku na 
mobilitu.  
„Novela zákona byla připravena na základě jednání s organizacemi osob se zdravotním 
postižením jako krok ke zjednodušení a urychlení výměny průkazů osob se zdravotním 
postižením, která by jinak byla podle platné právní úpravy mnohem náročnější, a to zejména 
pro držitele těchto průkazů,“ vysvětlila ministryně Marksová.  

Výměna se týká průkazů mimořádných výhod vydaných podle předpisů účinných před 1. 
lednem 2012 a průkazů vydaných podle předpisů účinných v letech 2012 až 2013. Platnost 
těchto průkazů končí nejpozději dnem 31. prosince 2015. Podle České správy sociálního 
zabezpečení přijetí navrhované úpravy znamená, že nebude muset požadovat navýšení 

mailto:soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz
mailto:volnocasovky@trendvozickaru.cz
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mzdových nákladů a nákladů spojených s úhradou zdravotních výkonů ve výši více než 75 
milionů korun. O tuto sumu ze státního rozpočtu by musela žádat, kdyby k právní úpravě 
nedošlo.  
„Jde o to, aby celý systém přechodu byl plynulý a přinášel co nejméně nesnází osobám se  
zdravotním postižením,“ zdůraznila náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou  

politiku Zuzana Jentschke Stőcklová. 
 
Petr Habáň  
tiskový mluvčí  

Z www.mpsv.cz převzala a pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová 

  

 

Euroklíče od podzimu zdarma v celé zemi 

Národní rada osob se zdravotním postižením zřejmě začne na podzim zdarma distribuovat ve 
všech krajích euroklíč. Tato pomůcka zajišťuje snadnou dostupnost veřejných bezbariérových 
záchodů, výtahů a zdvižných plošin, které jsou osazeny eurozámkem a uzamčeny, osobám 
s postižením. 

Jde o účinný způsob, jak zabránit poškozování či zneužívání míst důležitých pro vozíčkáře a 
další vytipované skupiny lidí. Euroklíč si mohou opatřit držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, 
diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou 
chorobou, Crohnovou chorobou, močovými dysfunkcemi a také rodiče dětí do tří let. Moderní 
veřejné toalety jsou totiž zpravidla vybaveny přebalovacím pultem a díky své velikosti 
umožňují zaparkování dětského kočárku. Průvodce po místech ČR osazených eurozámkem, 
aktualizovaný 31. prosince 2013, je k dispozici ZDE. 

Průvodce po místech v ČR osazených Eurozámky PDF 

Jak v osazování míst eurozámkem, tak v poskytování euroklíče patří k nejaktivnějším 
Pardubický kraj. Centrálním distribučním místem je pardubické regionální pracoviště NRZP 
(kontakt: Radka Svatošová, telefon: 466 952 423, mobil: 736 751 202, e-mail: 
pardubice@nrzp.cz), ale pomůcku lze získat i ve čtyřech centrech pro zdravotně postižené a 
seniory v Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad Orlicí. Poskytují ji též odbory sociálních věcí na 
všech městských úřadech v kraji. Rodiče malého dítěte si euroklíč mohou pořídit 
prostřednictvím Sítě mateřských center: koordinátorkou pro Pardubický kraj je Petra 
Benešová (Litomyšl), telefon: 602 178 849, e-mail: petra.benesova@materska-centra.cz. 

K 24. září měla Národní rada zajištěnou distribuci euroklíče 
ve Středočeském, Plzeňském, Olomouckém, 
Jihomoravském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Jak 
oznámil Pavel Hříbek z Evropského institutu pro udržitelný 
rozvoj, který má za projekt hlavní odpovědnost, během 
podzimu k nim přibudou ostatní kraje. V našem časopisu o 
tom samozřejmě budeme informovat. 

Zdroj: vozickar.com 

 

http://www.mpsv.cz/
http://vozickar.com/wp-content/uploads/2014/09/Pr%C5%AFvodce-po-m%C3%ADstech-v-%C4%8CR-osazen%C3%BDch-Euroz%C3%A1mky-n%C3%A1hl-PDF.pdf
mailto:petra.benesova@materska-centra.cz
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Oslava 20ti let Trendu 
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Foto: Marcel Skýba 
 
 

Informace z domova i ze světa 
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ŠERPA Z OSTRAVY POMÁHÁ HANDICAPOVANÝM UŽÍT SI VÝHLED Z VRCHOLKU HOR 

 

Zdeněk Pácha má na české poměry velmi netypického koníčka - dělá šerpu. 

 

Ve třiceti letech mu začaly čéšky v kolenou vypovídat službu, s budoucností plnou bolesti se 

však nehodlal smířit. Nemohl jezdit na kole, a proto začal běhat na Lysou horu. 

 

„Všiml jsem si, že pokaždé zdolám třeba o sto metrů více, než při předchozím pokusu. 

Kolenům to evidentně prospívalo," říká šestačtyřicetiletý valcíř trub z Ostravy. 

 

Výstup na Rysy ve Vysokých Tatrách. Letos se rozhodl, že již podruhé udělá dobrý skutek a 

pomůže handicapovaným užít si výhled z vrcholku hor, který je pro ně jinak nedosažitelný. 

Podle jeho slov bylo nejobtížnější sehnat lidi, kteří by o podobnou akci měli zájem. Druhým 

bodem příprav na výšlap je pokaždé fyzický trénink. 

 

„Já třeba chodím , zalévat kopce'. Vezmu si třicet, někdy i osmdesát litrů vody a vyrazím na 

cestu. Jiní šerpové zase trénují s pískem, dlaždičkami nebo lahvemi minerálek na zádech," 

vysvětluje Zdeněk Pácha. Nosit lidskou 

bytost je však něco zcela odlišného. 

„Pokud vozíčkář váží například padesát 

kilogramů, musím počítat s tím, že se 

pronese jako sedmdesátikilový pytel 

kamení. Navíc je to mnohem větší 

zodpovědnost, ale o to větší radost," 

usmívá se. 

 

Nejraději vzpomíná na Michala 

Koutného, kterého vynesl před několika 

dny v rámci akce Rysy 2014. Celkem 

osmnáctičlenné expedice se zúčastnili 

tři nosiči, kteří handicapované nesli ve 

speciálně upravených krosnách až na dva a půl tisíce metrů vysoký vrchol Vysokých Tater. 

Ke kýženému cíli vystoupali až po čtyřech hodinách. „Na konci cítíte strach, štěstí i nadšení. 

Z Michala vypadlo jediné slovo děkuji. To bylo to nejkrásnější, co jsem v tu chvíli mohl slyšet," 

dodává sportovec.  

 

Jeho plány na výstupy se neomezují jen na českou kotlinu. „Jednou jsem se zmínil o tom, že 

bych možná někdy mohl zdolat Mont Blanc. Od té doby se toho hodně lidí chytlo a slyším to 

ze všech stran. Takže je možné, že to v blízké době zrealizujeme," zubí se šerpa. 

 

Zdroj: Car Club 

 

 



- 9 - 
 

Zveme vás na otevřenou debatu 

Sexuální asistence a sexualita lidí 

s hendikepem 
 

Navazujeme na úspěšná předchozí setkání a témata v časopise Vozíčkář celorepublikovým 

fórem s účastí odborníků, neziskových organizací a lidí s hendikepem  

Příspěvky do debaty přednesou o.s. Rozkoš bez rizika, Liga vozíčkářů, Inventura, Terapie 

dotykem (tantra), Magdalena Hanková atd. V programu se 

objeví i projekce dokumentárních filmů – Scarlet Road 

(Šarlatová cesta), německý dokument o sexualitě lidí 

s hendikepem i film Sezení (na závěr).  

Témata: co je sexuální asistence, jak to funguje v zahraničí, 

etické problémy, možnosti v českých podmínkách a akční plán Rozkoše bez rizika, současný 

stav – jak se sexualita řeší, poptávka vs. nabídka, sexualita žen, sexualita mužů, různé typy 

hendikepu a specifika sexuality, důsledky nestimulované sexuality…   

 

Kdy: 21. listopadu 2014, 9.30 – 16.30 + večerní projekce  

Kde: Divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, Brno – Královo Pole 

Účastnický poplatek pro pokrytí nákladů: 100 Kč 

Přihlášky prosíme e-mailem:   

prezentace@ligavozic.cz 
 
 
 
Wagnerova optika 

  
Styl, profesionální servis a přístup, kvalita za normální ceny 
nabízíme: kvalitní stylové brýle, kontaktní čočky, měření zraku, 
největší výběr na Olomoucku 
Pro klienty s handicapem po domluvě sreening zraku doma, brýle 

po domluvě v kazetách přivezeme a rovnou i vybereme. Sleva pro 

ZTP 25% (po předložení Trendy zpravodaje nebo použití hesla 

“Trend“ 

https://www.facebook.com/wagnerovaoptika?fref=ts 

http://wagnerovaoptika.cz/ 

mailto:prezentace@ligavozic.cz
https://www.facebook.com/wagnerovaoptika?fref=ts
http://wagnerovaoptika.cz/
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Inzerce: 
 
Prodám Opel Corsa 1,4, 44kwh, upravená pro vozíčkáře, 2 majitel, najeto 161 000km, 
nebouraná. Zadní odsuvné dveře, ruční ovládání – páka push pull, automat. Centrál, 
posilovač řízení, rádio s usb. Cena 20 000kč. 
Kontakt: Blažková – mobil: 601 632 179. 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 10. 2014) na mail 

koutny@trendvozickaru.cz, nebo sms na číslo 776 576 555, případně osobně v Trendu na 

Lužické. 

 

 

 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Hlaváček Evžen, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, 
Brožová Martina, Skýba Marcel a svět internetu. 

Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 736 689 841 

Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová, Alena Třešková a Anička Koziolová. 

Datum vydání: 10.10. 2014 -  Počet výtisků: 90 

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 je 10. listopadu 2014 

mailto:koutny@trendvozickaru.cz
mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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