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Slovo i pozvánka na úvod 

 
Spolek Trend vozíčkářů slaví 20.výročí  založení. 

Je to neuvěřitelné, ale náš Trend slaví krásné výročí a to 20. výročí svého založení. Oslava 
se uskuteční v pátek 5. září s tímto programem: 

Den otevřených dveří: 

10.00 – 13.00 hod. -   Lužická 7, Holečkova 9  Olomouc 

Areál TJ Sokol Slavonín:  

14.00-14.15 hod.       Oficiální zahájení a předání pamětních listů 

14.20-14.40 hod.       Prezentace 20 let činnosti 

14.45-16.00 hod.       Vystoupení Baletu Globa 

                Ukázka břišních tanců 

                Vystoupení šermířské skupiny Dragers 

16.00 hod.               Raut 

17.00-20.00              Hudební produkce skupina Kajmani. 

Tímto chci pozvat na oslavu všechny uživatele služeb k hojné účasti. Svoji účast prosím 
potvrďte na telefonu 582 777 702, nebo emailem: kancelar@trendvozickaru.cz.  

         Alena Ivanová - ředitelka 

 

Č. 7-8 / 2014 X. 

ROČNÍK 
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Informace z Trendu 

„PROČ SEDĚT DOMA, KDYŽ MŮŽEME LÉTAT“ 

Motorový paragliding - tandem 

 

 

Milí uživatelé sociálních služeb, 

ráda bych Vás pozvala na velmi ojedinělou akci, kterou pořádá Spolek Trend vozíčkářů 

Olomouc. Vidět svět z ptačí perspektivy a zažít pocit svobody můžete při tandemu na 

motorovém paraglidingu. Tímto chceme poukázat, že často největší bariérou pro člověka 

není jeho fyzický handicap, ale spíše vnitřní zábrany. Adrenalinové aktivy nejsou určeny 

pouze pro zdravé osoby, ale je možné, aby se jich zúčastnili i handicapovaní lidé, byť někdy 

je třeba aktivity upravit, ale nezapomenutelný prožitek je přítomný i v tomto případě (sedíte 

vpředu před instruktorem na trojkolce a jen si užíváte výhled). 

Akce se bude konat u Olomouce (místo upřesníme) a bezpečnost bude zajišťovat 

profesionální tandem pilot. Samotný let trvá cca 20 minut. Termín také upřesníme dle počasí, 

bohužel zatím větru a dešti poručit neumíme.  

Příspěvek na tento zážitek je 350,-.  

No a jelikož je kapacita přihlášených již naplněna, ale rádi byste se přišli podívat, tak 

mě, prosím, také kontaktujte. 

 

Bližší informace: 

Mgr. Marie Pijáčková 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc  
pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 731 501 388 
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Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit. 

 

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

 PRACOVNÍ TERAPIE – MOZAIKA NA KVĚTINÁČÍCH 

 

 

 

Dne 17.9. 2014 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14h 

do 17h pracovní terapie, ve které budeme vyrábět mozaiku na květináčích.  

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 , mobil: 734 442 040 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 
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LOUČENÍ S LÉTEM  U TÁBORÁKU 

 

Srdečně vás zvu na poslední opékání v tomto roce, které se uskuteční ve středu 10.9.2014 
od 16h do 19h  na zahradě u Trendu. 

Na opékání si přineste co máte rádi. 

Trend zajistí oheň, prostory a posezení. (v případě nepříznivého počasí bude akce zrušena) 

Těším se na vás: 

sociální pracovnice služeb, sociální rehabilitace, volnočasových aktivit a půjčovny 
kompenzačních pomůcek Kamila Zábojová 

 

Vaše okénko

Slunečný Březejc 
 
V neděli 15. 6. 2014 za krásného slunečného počasí v počtu 17-ti natěšených lidí jsme do 
dětského ústavního střediska Březejc dorazili i my Trenďáci. 
V pondělí jsme si "zaletěli" za hawajskou kulturou - proběhla výroba barevného květinového 
věnce. Poté následovala výuka anglického jazyka. Den jsme zakončili střelbou ze 
vzduchovky v počtu 5 ran na vzdálenost 10 metrů. Vítězem se stal Marek Schmid. 
 
V úterní den jsme proletěli Francií, kde jsme si vzpoměli na Monu Lisu, kterou jsme pomocí 
tužky dali do malebného obrazce. Ani angličtina nechyběla. Následovala relaxační procházka 
do Březejckého obchůdku. Po návratu proběhlo padákové koulení. Po večeři nás čekala 
opékačka v plném počtu, kterou nám hudebně zpříjemnila Janička, pod jejími prsty si 
harmonička nestačila odpočinout! Vypomohli jsme jí pomocí bubnů a malých hudebních 
nástrojů. 
Ve středu jsme prošli Egypt, zastavili jsme se u pyramid a sfingy a poté jsme to vše 
modelovali samotvrdnoucí hmotou. Každý z toho vytvořil různou krásu, která se líbila až moc! 
Angličtinu jsme si vylepšili tím, že nám byla napsána trasa v anglickém jazyce, kterou jsme 
hledali. Ve večerních hodinách byl promítán film Mumie. 
 
Čtvrteční den byl indický. Zahloubali jsme se do její historie a poté jsme vyráběli obrazce z 
přírodních materiálů. Angličtina nechyběla. Turnaj šipek vyhrál Tomáš. Příjemnou svalovou 
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únavu jsme si prožili u ping-pongového stolu. Co se týče jídla mi nezbývá mi než zase chválit 
a děkovat kuchařkám za to, jak nám vylepšily chuťové buňky. 
 
V páteční den odjezdu se nám vůbec nechtělo domů. To velké krásno, které nám umožnili 
prožít vedoucí Kamila Zábojová, Tomáš Zrnka a fotograf Marcel Skýba. Vám patří velký dík 
za to krásno, které jste nám umožnili prožít! Nestačím otřít slzy nad tím úprkem času. Moc 
krásné! Zakončím citátem: duch  se nikdy nerodí a nikdy neumírá, jelikož se nezrodí, nemůže 
zemřít, je věčný a neumírá, když umírá tělo. 
 
Krásné teplé dny Vám přeje vozíčkář Pepa. 
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Foto: Marcel Skýba a Michal Koutný 
 
 
Píší o nás 
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Zdroj: Olomoucký deník 
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Informace z domova i ze světa 

 

Nový objev: Deodorační spodní prádlo zlepšuje život zdravotně postiženým. 

Brno, 1. 7. 2014 – Na trh přichází 
převratná novinka, která zkvalitňuje život 
zdravotně postiženým a pro širokou 
veřejnost je značným komfortem. Jedná 
se o tzv. deodorační spodní prádlo, 
které umí zabránit úniku tělesných 
pachů z nadýmání, inkontinence aj. a 
tím zamezí vzniku mnohdy velmi 
nepříjemných situací. 

V čem že je toto spodní prádlo tak 
jedinečné? Deodorační spodní prádlo 
dokáže zachytit tělesné pachy 
pocházející z intimních oblastí těla a 
nepropouští je ven. Do okolí se dostane pouze čistý vzduch. Díky aktivnímu uhlí, které je zde 
obsaženo, prádlo filtruje pachy vzniklé například z plynatosti, inkontinence, ale i pocení, nebo 
menstruace. Navíc díky svému běžnému vzhledu není na první pohled nijak odlišné, takže je 
zcela diskrétní. 

Deodorační spodní prádlo uvítají v prvé řadě osoby trpící zdravotními potížemi jako jsou 
inkontinence, nadměrná plynatost nebo také lidé, kteří ztratili schopnost ovládat svěrače či 
konečník ad. Své o tom vědí například pacienti s dráždivým tračníkem, roztroušenou 
sklerózou, střevními záněty a další, kteří jsou bohužel mnohdy vystaveni zvlášť nepříjemným 
situacím. Tento prostředek má nyní pomoci navrátit lidem sebejistotu a odbourat třeba i 
strach vkročit do společnosti. “Díky svým vlastnostem pomůže překonat mnohé bariéry 
zdravotně postižených a usnadní jim návrat do společnosti” říká Adam Gálik, jednatel 
společnosti DeoWear s.r.o., která zajišťuje distribuci deodoračního prádla v České republice. 
Nejedná se však pouze o pomůcku pro zdravotně postižené. Jeho využití si našla i široká 
veřejnost. 

Adam Gálik 

 

Cestujících s hendikepem ve vlacích přibývá, České dráhy zjednodušily objednávky a 
upravují vozidla 

Přes 2 350 cestujících s hendikepem již využilo objednávkový systém na webu ČD, který 
národní dopravce spustil loni v prosinci. V případě, že cestující potřebuje asistenci personálu, 
může si přepravu objednat z domova. Díky tomuto zjednodušení a díky větší nabídce 
pravidelných bezbariérových spojů se počet předhlášených přeprav za první pololetí 
meziročně výrazně zvýšil. 

„Hendikepovaní si na tuto novinku velmi rychle zvykli. Zhruba 70 % objednaných přeprav je 
dnes realizováno přes internet,“ říká Michal Štěpán, náměstek generálního ředitele ČD pro 
osobní dopravu. „Z nedávného průzkumu vyplývá, že skoro 60 % oslovených zákazníků s 
hendikepem s námi cestuje až šestkrát do roka, dalších 30 % až čtyřikrát měsíčně a kolem 5 
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% využívá naše spoje denně nebo několikrát do týdne. Jako jeden z mála dopravců, kteří tyto 
služby poskytují, proto cítíme závazek podmínky pro cestování lidí s omezenou pohyblivostí 
dál zlepšovat.“  

Potřeba hlásit přepravu předem vyplývá z platné legislativy, nejen ze Smluvních přepravních 
podmínek ČD, ale je řešena i nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) 1371/2007 o 
právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.  

„Důvodů je hned několik. Je potřeba ověřit 
vhodnost vybraných spojů, odzkoušet zdvihací 
zařízení, případně ho přesunout. Někdy musíme 
do vlaku zařadit jiný vůz,“ vysvětluje důvody 
Naďa Bluďovská z Českých drah, která má 
přepravu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace na starosti. „Může se také stát, že je 
vůz obsazený jinými cestujícími na vozíku a další 
přepravu v tomto vlaku již nelze realizovat. I naši 
zaměstnanci by měli předem vědět, že povezeme hendikepovaného cestujícího, který 
vyžaduje asistenci, aby přeprava proběhla bez problémů a výstup nebo nástup v co 
nejkratším čase, aby nebyl extrémně prodloužen pobyt vlaku ve stanici. V mnoha stanicích je 
dnes omezený počet zaměstnanců a plošiny pro vozíčkáře mohou z bezpečnostních důvodů 
obsluhovat jen někteří speciálně proškolení zaměstnanci s příslušným platným průkazem pro 
obsluhu plošin.“  

Přibylo bezbariérových vozů  

České dráhy provozují téměř 600 jednotek a vozů, které jsou přístupné pro vozíčkáře. V 
loňském roce se rozšířily bezbariérové soupravy hlavně v souvislosti s dodávkou zcela 
nových klimatizovaných a nízkopodlažních souprav RegioPanter a RegioShark. Díky tomu 
mohly České dráhy zvýšit počet bezbariérových spojů v jízdním řádu 2014 na 4 404. 
 
České dráhy disponují dvěma základními skupinami vozidel, která jsou přístupná pro 
vozíčkáře. Jednou z těchto skupin jsou nízkopodlažní vozidla, kterých je více než 400. Jedná 
se o elektrické a motorové jednotky s podlahou nástupního prostoru ve výši moderních 
vysokých nástupišť, tedy cca 550 mm nad kolejnicí. Pro nástup a výstup vozíčkáře do těchto 
vozidel je nutné překonat jen několikacentimetrovou mezeru mezi nástupištěm a podlahou 
vozidla. Díky tomu v mnoha případech cestující vozíčkář ani nepotřebuje asistenci dopravce 
a nemusí svou cestu předhlašovat.  

Další skupinu o téměř 200 vozidlech tvoří vozy s podlahou v klasické výšce a nástup, resp. 
výstup, je zajištěn prostřednictvím plošin, které jsou buď přímo součástí vozu, nebo se 
využívají mobilní plošiny na nástupištích. Těch České dráhy postupně v uplynulých letech 
nakoupily 93 a fungují v 82 stanicích.  

ČD se přizpůsobují trendu ve vývoji kompenzačních pomůcek 
„Modernizované, multifunkční, klimatizované vozy pro dálkovou dopravu, které jsme začali na 
pravidelné spoje nasazovat letos na jaře, mají vlastní plošinu. Právě tu ale chceme na 
základě podnětů zákazníků upravit. Stejně tak interiér vozu určený pro vozíčkáře. Reagujeme 
tak na skutečnost, že stále více z nich má elektrický vozík. Ten je těžší a širší,“ říká Michal 
Štěpán. 
 
„Plošina by mohla mít například zábranu proti sklouznutí vozíku do mezery mezi ní a vlakem. 
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Nabízí se také možnost natočit plošinu v otevřené poloze o 15 stupňů, čímž mezera prakticky 
zmizí. Pro vozíčkáře je to i psychologický moment,“ doplňuje Václav Krása, předseda 
Národní rady osob se zdravotním postižením. „Stejně tak bychom ocenili odstranění dvou 
sklopných sedadel v oddílu pro hendikepované, abychom měli více místa pro pohyb na 
elektrickém vozíku. Dopravce nám slíbil i úpravu dveří a některých ovládacích tlačítek.“ 
Dodatečné úpravy v 60 vozech přijdou řádově na několik milionů korun. První třicítka by měla 
být hotová do roka.  

Podobné úpravy, které vyplynou z běžného provozu a z měnících se potřeb zákazníků, 
provádí České dráhy průběžně. Jednou z nich je i doplnění zvukového naváděcího zařízení 
pro nevidomé a slabozraké do příměstských vlaků (např. CityElefant). 
 
Petr Šťáhlavský 

Zdroj: helpnet.cz 

 
 

Nominujte svého zdravotně postiženého zaměstnance na cenu Zaměstnanec roku!  

Až do 15. září 2014 mohou společnosti nominovat dva své zaměstnance, kteří jsou osobami 
se zdravotním postižením, do soutěže Zdravotně postižený Zaměstnanec roku 2014. Soutěž 
již čtvrtým rokem pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením (NFOZP) a probíhá ve dvou kategoriích. První kategorií je Zaměstnanec roku z 
chráněného trhu práce, druhou kategorií pak je Zaměstnanec roku z běžného trhu práce.  

Čtvrtý ročník soutěže pořádá NFOZP za podpory a ve spolupráci s AV Institut, Národní 
politikou kvality – projektem Česká kvalita, Kardia, Komerční bankou, Generálním 
ředitelstvím úřadu práce, Hospodářskou komorou České republiky, Lázněmi Vráž, Sdružením 
automobilového průmyslu, společností Pfizer a Šancí na vzdělání. Mediálními partnery jsou 
Český rozhlas, vydavatelstvím Economia a společnost LMC.  

Ukažte svojí nominací, jak si svého kolegy, který je zdravotně postižený, vážíte a jak je jeho 
práce pro vaši společnost či organizaci důležitá. Nominaci mohou firmy provést ZDE     

ROČNÍK 2013  

Na slavnostním vyhlášení v prostorách 
Staroměstské radnice byly 23. října 2013 večer 
již potřetí rozdány tituly Zaměstnanec roku 
osobám se zdravotním postižením z chráněného 
i běžného trhu práce.  

V tvrdé konkurenci 39 finalistů ve dvou kategoriích 
si letos ocenění odnesli paní Magda Majo ze 
společnosti Siemens, nominovaná v kategorii 
běžného trhu práce a pan Josef Fučík z občanského sdružení Život bez bariér za 
chráněný trh práce. Inspirativní profily obou oceněných můžete najít ZDE.  

Soutěž pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V 
roce 2013  ve spolupráci s  Českým rozhlasem, vydavatelstvím Economia, Sdružením 

http://byznys.ihned.cz/c1-62408300-navrhnete-zdravotne-postizeneho-kolegu-na-cenu-zamestnanec-roku-2014
http://www.nfozp.cz/projekty/aktualne/magda-majo-a-josef-fucik-se-stali-zamestnanci-roku-a2643708
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automobilového průmyslu, Komerční bankou, společností LMC, která provozuje portály 
prace.cz a jobs.cz, Centrem andragogiky, s. r. o. a Šancí na vzdělání o. p. s.  

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích. První kategorií je Zaměstnanec roku z chráněného 
trhu práce a druhou kategorií je Zaměstnanec roku z běžného trhu práce.  

Ukažte svojí nominací, jak si svého kolegy, který je zdravotně postižený, vážíte a jak je jeho 
práce pro vaši společnost či organizaci důležitá!  

Víte, že tým, ve kterém pracuje člověk se zdravotním postižením:  

 bývá výkonnější, než tým zdravých zaměstnanců!  
 je v něm méně absencí kvůli krátkodobým nemocem!  
 je v něm lepší sociální klima! Na myšlenku vyhlásit soutěž o nejlepšího zdravotně 

postiženého Zaměstnance roku přivedl pořadatele (NFOZP) fakt, že stojí za to nejen 
zviditelňovat samotné kvalitní zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a jejich 
produkty, ale také přímo jejich nejlepší zaměstnance.  

Zdroj: nfozp.cz 

 

Fotosoutěž Život nejen na kolech 

Potkáváte se s hendikepem a rádi fotíte? 
Spojte to. Zúčastněte se soutěže Život 
nejen na kolech. 

Letos se bude pod záštitou Ligy vozíčkářů 
konat už devatenáctý ročník fotosoutěže 
Život nejen na kolech. Tato brněnská 
organizace pomáhá hendikepovaným žít 
podle svých představ a také se právě 
prostřednictvím fotografií snaží ukázat 
veřejnosti, jaký život s postižením je. 

Jak dokazují tisíce fotografií, které jsou ke 
zhlédnutí v archivu na webových stránkách 
www.nejennakolech.cz, někdy je plný 
zážitků, jindy je všední a obyčejný. Rozhodně je ale nezaměnitelný. Stejně jako soutěž Život 
nejen na kolech. Každý rok se v ní sejdou téměř dvě stovky snímků, které vyhodnotí porota 
složená z předních českých fotografů. V loňských letech jí předsedal Jindřich Štreit. 

Autoři vítězných fotografií dostanou hodnotné ceny a navíc budou jejich snímky vystaveny 
v říjnu v Galerii Vaňkovka. 

Soutěžní fotografie je možné posílat v elektronické podobě od 1. července do 30. září na 
adresu prezentace@ligavozic.cz. Je nutné uvést jméno a kontaktní údaje autora fotografie. 

Více informací najdete na www.nejennakolech.cz. 

 Zdroj: vozickar.com 

http://www.nejennakolech.cz/
mailto:prezentace@ligavozic.cz
http://www.nejennakolech.cz/
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Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Ivanová Alena, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, 
Baranová Martina, Effenberger Pepa, Jenda Hroch Gálik Adam 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: 10.8. 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. září 2014 

mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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