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Slovo na úvod 

 
Ahoj Trenďáci,  

pro spoustu z nás je jaro časem, kdy můžeme bez obav a bez 
okolků na počasí vyrazit ven. Mělo by to tak být po celý rok. 
Myslím, že Trend pořádá spoustu aktivit, do kterých se může 
zapojit každý. A tak pojďme do toho. Zrovna květen a červen 
je ideální čas, kdy můžeme ukázat, že dovedeme spoustu 
věcí. Máme tu Zasukované tkaničky, tradiční to sbírku 
s bohatým doprovodným programem, vozíčkářskou štafetu, 
smělý to čtyřiadvacetihodinový projekt, kdy se pokusíme o 
něco, co tu ještě nebylo, anebo vílet do lanového centra, kde nás ani výšky neodradí. 
Kamarádi, přátelé, kolegové, pojďme ven a dokažme světu, že pro nás neexistuje slovo 
překážka. 

Příjemné počtení u nového čísla přeje za redakci Michal Koutný  

Informace z Trendu             

Zasukované tkaničky 2015: přípravy v plném proudu. 

Milí přátelé, kolegové a členové Trendu vozíčkářů.  
Jak již bývá tradicí, v květnu tohoto roku – v pondělí a úterý, 18. a 
19. května proběhne v Olomouci 13. ročník veřejné sbírky 
Zasukovaná tkanička. Doprovodný hudební program na Horním 
náměstí je naplánován na pondělí, 18.května 2015 od 13 do 18 
hodin. Vystoupí naše spřízněné kapely a můžete se i těšit na novou 
hudební smršť a hlavní třešničku, zpěváka Voxela, který získal 
ocenění na Zlatém Slavíkovi 2014. 
Doufám, že počasí nám bude přát jako v letech minulých a budu 
velmi rád, když se v hojném počtu přidáte s pokladničkami ke studentům a hercům 
Moravského divadla Olomouc, kteří se opět pokusí získat od dárců tolik potřebné finance na 
podporu Spolku Trend vozíčkářů, zejména na osobní asistenci.  
 
Uvítám také organizační pomoc od kolegů a kolegyň, až se na Vás obrátím. 
 
Děkuji, že jsme jeden Trend tým a budu se těšit. 

 
Tomáš Helísek 

Č. 5 / 2015 XI. 

ROČNÍK 
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Olomoucká štafeta na vozíku 2015 - 19. - 20. červen 2015  

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, město Olomouc, PIM (Prague 
International Marathon), Univerzita Palackého, Olomoucký kraj a další 
připravují v předvečer Olomouckého půlmaratonu druhý ročník 
Olomoucké štafety na vozíku a srdečně zvou širokou veřejnost k účasti 

na této akci.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Přijďte se  aktivně zúčastnit neobvyklé štafety, kdy se spojí dva světy v jeden jediný. 

Zapojte se do 2.ročníku Štafety na vozíku! Pokus o 24 hodinovou aktivitu!! Součástí 
můžeš být i Ty! 

Akce se koná v pátek 19. 6. 2015  od 9.00 do soboty 20. 6. 2015 do 9.00 hodin ve 
Smetanových sadech (hlavní park Flory – Rudolfova alej - u altánu ) 

250m ujede každý! 

Přijďte se zapojit, podpořit nás, společně podebatovat a vyzkoušet si, jak se jezdí na 
invalidním vozíku.  Zažít radost z pohybu jinak, trochu si zasoutěžit a hlavně se pobavit. 

Prvních 1000 jezdců dostane silikonový náramek! 

Cílem akce je spojit lidi na vozíčku a lidi s jakýmkoliv handicapem se zdravými lidmi. Cílem 
pomocí této unikátní akce je vytvořit co největší společnou štafetu zdravých a 
handicapovaných lidí a tím vytvořit pouto solidarity, vzájemného sdílení a  ohleduplnosti. 

Zúčastněte se výjimečné akce, u pokusu o rekord nemůžete chybět. 

Kdo nejede, ten fandí! Stačí jen málo, zúčastnit se :-) 

Registrovat se můžete na webových strankách Trendu v určených časech, nebo se 
můžete zúčastnit také jako dobrovolníci. 

Pokud budete mít problém s přihlášením či nějaké konkrétní dotazy, kontaktujte koordinátora 
akce, pana Svatopluka Sladkého, tel.776 708 696, případně 
email: stafeta@trendvozickaru.cz 

mailto:stafeta@trendvozickaru.cz
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SETKÁNÍ S RYSEM 

Zveme Vás na povídání o životě velké kočkovité šelmy Evropy. 

KDE: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 

KDY: 4.6.2015 od 14:00 

Zájemci o přednášku se hlaste do 28.5.2015. Počet míst omezen!! 
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NÁVŠTĚVA LANOVÉHO CENTRA 

Máte odvahu? Chcete zkusit něco netradičního? 

Spolek Trend vozíčkářů Vás zve na odpoledne plné her, zábavy a 

adrenalinu do Lanového centra Proud. Speciálně pro nás připravili 

na míru ušitý program. 

KDY: 16.6.2015 

KDE: Sraz u Spolku Trend vozíčkářů Olomouc v 13:00 

Zájemci o přednášku se hlaste do 28.5.2015. Počet míst omezen!!  
 

Přihlášky a bližší informace na obě akce: 
Kontakt: Mgr. Marie Pijáčková 

e-mail, tel. : pijackova@trendvozickaru.cz, 731 501 388 
 

 
 

 

Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit. 

 

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

PRACOVNÍ TERAPIE - DEKORACE Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 

 

 

mailto:pijackova@trendvozickaru.cz
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Dne 21.5. 2015 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14h 
do 17h pracovní terapie na téma DEKORACE Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ. Využijeme i to, 
co najdeme v domácnosti a vyrobíme si ozdoby, okrasné věnce na dveře, květinové vazby, 
nebo dekorace z papíru. 

Srdečně zveme nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních služeb 
Trendu vozíčkářů v Olomouci.  

Na setkání s Vámi se těší Jana Měrková a Kamila Zábojová 

 

 

PRACOVNÍ TERAPIE - POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH 
 

 
Zdroj: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-bydleni/236006/jaro-v-kuchyni-vypestujte-si-cerstve-bylinky-na-okne.html 

 
 

Dne 25.6. 2015 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14h 
do 17h pracovní terapie na téma POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH, zkusíme bylinné čaje, 

vytvoříme si bylinkovou zahrádku na balkon. Pokud máte možnost, doneste si prosím 
nádobu, do které si bylinky zasadíte. 
Srdečně zveme nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních služeb 
Trendu vozíčkářů v Olomouci. 
Na setkání s Vámi se těší Jana Měrková a 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 
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Sociálně-právní poradna informuje 

 
MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro OZP v roce 2015  

Z důvodu velkého zájmu z řad odborné i laické veřejnosti se MPSV rozhodlo pro již II. vydání 
aktualizované Příručky pro OZP v roce 2015. Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s 
handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému, a to zejména ve vztahu k 
posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči s ohledem na 
některé dílčí změny v letošním roce. Obsahuje ale také informace o trhu práce či další 
praktické rady a tipy v sociální oblasti.  

 „Prostřednictvím příručky chceme opět pomoci lidem zorientovat se v 
sociálním systému, v zákonech a paragrafech, které se jich 
bezprostředně týkají a často jim třeba nerozumějí. Naším cílem je stále 
zlepšovat komunikaci ministerstva směrem k veřejnosti, a k tomu by 
měla mimo jiné sloužit i tato příručka,“ říká ministryně práce a 
sociálních věcí Michaela Marksová. 

Publikace přináší odpovědi na řadu důležitých otázek: například, kdo a 
za jakých podmínek má nárok na příspěvek na péči, jaká je jeho výše, 
kde může o dávky žádat, kdo o příspěvku rozhoduje, kde se vyplácí, 
jaké dokumenty a tiskopisy žadatel potřebuje a mnoho dalšího. 

Dozvíte se i kdy, proč a jak se změnilo posuzování zdravotního stavu u 
lidí se zdravotním postižením a jak náš resort chrání a podporuje 
zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem. 

Nechybí zde ani informace o dávkách státní sociální podpory, 
invalidních důchodech nebo dávkách pomoci v hmotné nouzi. V 
příručce naleznete také informace o tom, jaké projekty z evropských fondů se v ČR realizují a 
jak se snaží EU pomáhat zdravotně postiženým. Publikace, která má 31 stran, vyšla v 
nákladu 80 tisíc výtisků. Příručka je k dispozici ve vestibulech budov MPSV, na kontaktních 
pracovištích ÚP ČR a na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ).  

Převzato z: www.mpsv.cz 

Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová 
 

 

Informace z domova i ze světa 

Toníkův deník seznamuje děti s bariérami. 

Jak se žije na vozíku? Dá se hrát basketbal i když nemůžete běhat? Co všechno zvládne 
asistenční pes? Na tyto otázky odpoví Toníkův deník. Nová publikace vydaná Ligou 
vozíčkářů je určena především těm nejmenším čtenářům.  

Děti poznají Toníka, malého školáka, který by se jednou chtěl naučit lyžovat, rád jezdí na 
výlety, podobně jako jeho vrstevníci. V jednom se však od svých kamarádů přece jen liší. 
Jezdí na vozíku. „Deníkovou formu jsme zvolili proto, aby Toník byl dětem blíž, aby ho vzali 
jako kluka, který jim povídá, co všechno zažil. Chtěli jsme ukázat, že život na vozíku může 
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být někdy docela dobrodružství,“ říká autorka textů, 

Ladislava Blažková, která je sama od dětství 
hendikepovaná. 

Díky Toníkově vyprávění se dozvíme, že třeba jízda 
vlakem může být, jste-li na vozíku, hodně složitá. Knížečka 
je doplněna krásnými obrázky, které pomáhají malým 
čtenářům představit si, jak vypadá schodišťová plošina 
nebo speciální basketbalový vozík. Součástí Toníkova 
deníku jsou i kvízové otázky, kde si děti ověří, jak životu s 
hendikepem porozuměly. Na stránkách brožurky je čeká i 
úkol namalovat sluníčko pusou, tak jak to dělají ti, kteří 
nemohou používat ruce.  

Deník není tedy jen o čtení, ale také o tom, že si čtenáři 
sami něco zkusí. Na osobních zkušenostech staví i celá 
osvětová kampaň Ligy vozíčkářů Přisedni si. Na besedách 
ve školách si žáci mohou promluvit s mladými lidmi, kteří 
navzdory hendikepu žijí normální život. 

Celý deník je vlastně příběhem toho, že se Toník chce dostat na koncert své oblíbené kapely 
Kašpárek v rohlíku. „Chtěli jsme, aby deník působil zábavně, aby každý, kdo si ho vezme do 
rukou, Toníkovi fandil, a díky tomu se učil o bariérách a hendikepu, aniž by si toho všiml,“ 
doplnila autorka. 

Toníkův deník si můžete objednat na www.ligavozic.cz/tonik 

Zdroj: vozickar.cz 

 

 

Když se senioři starají o své handicapované potomky. 

Dvě různé rodiny pojí jedna věc: rodiče-
senioři se v nich starají o své 
handicapované děti. Tento společný 
jmenovatel měl však na životy jednotlivých 
rodin různé dopady. A ty s námi v 
rozhovorech ochotně sdílely. 

"Dejte si, co chcete, já vás zvu," překvapuje 
mne svou vstřícností a nehasnoucím úsměvem 
paní J. (70). "To nepřichází v úvahu, já jsem tady ta vděčná," snažím se bránit, 
jelikož mi svědomí nedovoluje nechat za sebe zaplatit důchodkyni, která se celý život stará o 
postižené dítě. Před jarním sluncem se schovávám ve vinohradské kavárně spolu s vlídnou 
paní, ze které cítím, že se s nelaskavostí osudu rozhodla nikoli poprat, ale smířit a těžit z 
toho, co jde. Se stále vzhůru zdviženými koutky úst se pořád ujišťuje: "Neříkám to moc 
rychle?" Na naše uši útočí bezstarostný refrén písničky od Chinaski: "Jsem absolutně 
šťastnej. Jak se můžeš tak hloupě ptát?", který znesnadňuje náš rozhovor a jenž s jeho 
náplní absurdně kontrastuje. 

http://www.ligavozic.cz/prisedni-si
http://www.ligavozic.cz/tonik
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Zdeněk (44), syn paní J. (nepřála si uvést celé příjmení), má vrozenou mozkovou obrnu, 
konkrétně spastickou kvadruparézu, což je kombinovaná vada postihující všechny končetiny, 
v případě Zdeňka obzvláště nohy. Postupem času dochází u tohoto postižení ke zhoršení, 
takže přestože dříve chodil o berlích, dnes užívá invalidní vozík. "Čte, píše, počítá, dokáže i 
logicky odpovídat, ale rád je ve společnosti lidí, kterým to myslí míň. S nimi je větší legrace," 
objasňuje mi matka jeho mentální stav. 

Paní J. se naštěstí nemusela kvůli péči o syna vzdávat práce, jelikož jí maminka a manžel 
pomáhali. Oba však už zemřeli. "Pomáhají mi asistenti z Jedličkova ústavu, já bych ho sama 
do školy nedotáhla. Bez pomoci by to nešlo. Naštěstí bydlíme v bezbariérovém domě, ve 
kterém máme rehabilitaci i asistenty." 

Zdeněk přes svůj handicap tráví čas aktivně. Navštěvoval speciální školu v Jedličkově 
ústavu, celý život pracuje, nyní v dílně, ve které se zpracovává vlna a vyrábějí svíčky. "Ale 
protože se všechno zdražuje, tak si lidi tyhle výrobky tolik nekupují a v dílně mají finanční 
potíže. Bojíme se, že mu ta práce dlouho nevydrží," komentuje paní J. Zdeňkovo zaměstnání. 
Kromě toho hraje její syn ping-pong, plave a chodí do tanečního sdružení pro postižené. 
"Rád by s někým chodil nebo se s někým kamarádil, ale těžko se pohybuje, takže nestačí 
mentálně postiženým, a lidé na vozíku chtějí někoho klidnějšího, rozumného. On je něco 
mezi tím, to je nejhorší." 

Pomoc ze strany státu považuje paní J. za nedostatečnou. Kromě důchodu dostává Zdeněk 
příspěvek na péči a měl by si z něj hradit asistenty a cvičení. Jenže je to jen osm tisíc a on 
potřebuje asistenty na veškeré pochůzky jako návštěvy kadeřníka či doktora. Nárok na 
rehabilitaci má pouze dvakrát ročně maximálně na deset cvičení. "My si ještě připlácíme 
jedno cvičení za 350 korun a jednu rašelinu za 80 korun týdně. Oni to potřebují. Kdyby 
necvičili, tak se za chvíli se ani nepohnou," říká paní J. "Kdyby měli s těmi penězi vystačit, 
nemohli by vůbec nikam chodit. Mentálně postižení si dojdou na plavání sami, ale on ne a já 
věčně řídit nebudu." Příspěvek na benzin je 400 korun měsíčně a to bez rozdílu postižení. 

Přesto paní J. chválí, že podmínky pro postižené se značně zlepšily. Existuje víc stacionářů a 
ústavů přímo v Praze a zdůrazňuje zvýšení kvality Jedličkova ústavu. "Dříve nebyly praktické 
školy, takže pokud někdo neměl chytrou hlavu nebo šikovné ruce na vyučení, tak už nemohl 
dál pokračovat," odkazuje na další nedostatek, který však už byl odstraněn. Paní J. nikdy o 
ústavní péči pro syna nepřemýšlela: "Na druhou stranu taky není dobré, že je pořád doma. 
Kdybych umřela, tak on by hrozně trpěl. Kdyby byl zvyklý žít v ústavu od čtrnácti, tak by to 
snášel lépe, starší si na to hůř zvykají. Budoucnost je špatná a moc možností není. Tím, že 
má kombinovanou vadu, tak je to zúžené, těch zařízení tu moc není. Buď můžeme jít do Psár 
(Ústav sociální péče v Praze-západ, pozn. aut.) a tam 

bychom pro sebe měli jeden pokoj. Až bych umřela, 
mohl by tam zůstat. Pak je Svatá rodina (domov pro 
osoby s mentálním postižením, pozn. aut.), kde by 

mohl dožít sám. Tam já s ním nemůžu." 

Michal jedináček 

Za rodinou Koníčkových jsme se vypravily na pražskou 
Hanspaulku. Michal (58) je jedináček a má vrozenou 
mozkovou obrnu. Dříve rodina přebývala v bytě na 
Újezdě. "Bydleli jsme ve druhém patře, to byly ty byty z přelomu 19. a 20. století. Tři šedesát 
do stropu, takže to dělalo dvakrát 14 schodů. Tak jsme sháněli výměnu, ale vždy ty byty byly 
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malé, studené, vlhké a zchátralé. Až potom se naskytla příležitost družstevní výstavby. 
Manžel má záda v háji, z toho nošení do schodů," říká paní Koníčková. 

"Moji rodiče mi pomáhali, oba byli kantoři. Takže se o Michala starali. V podstatě jsme měli 
jednodušší situaci než ostatní, kdy matka byla nucena zůstat doma." Na otázku, jak stát 
pomáhá rodinám, které se nacházejí v podobné situaci, odpovídá paní Koníčková: "Je to 
nesrovnatelně lepší, než to bylo, ale lehké to není, samozřejmě. " Začíná převažovat 
tendence starat se o své handicapované příbuzné doma, byť s pomocí, všímá si. "Konečně 
se přišlo na to, že je to tak lepší." 

Přístup předrevolučního státu k lidem s handicapem vystihuje následující příběh: "První 
licence na vozík, a to mechanický, nikoli elektrický, byla zakoupena až poté, kdy měl syn 
komunistického ministra havárii. Předtím jsme měli jen takový skládací vozík, který nám 
známý vyrobil na koleni. Já jsem ho vzala pod paží, manžel vzal Michala do náručí a šli 
jsme." 

"Pak let přibývalo a sil ubývalo. A taky před sedmi lety musel jít manžel do nemocnice. Do 
vany jsem Michalovi pomoci zvládla, ale potom z vany člověk cítí každý centimetr. To už 
nešlo. Tak jsem začala uvažovat o řešení. Pak jsem náhodou potkala kamarádku, která mi 
řekla o Asistenci. Začala k nám docházet jejich hlavní terapeutka. Dohodli jsme se a od té 
doby k nám docházeli asistenti. Postupem času k nám začali chodit každý den, to víte, mně 
je pětaosmdesát a manželovi je devadesát. Asistenti přicházejí ráno i večer. Pomůžou vstát, 
dát na vozík, umýt ... a pak, když potřebujeme, doprovodit k lékaři, k zubaři či na nějakou 
pochůzku." Služeb asistentů začali Koníčkovi využívat až v momentě, kdy začali pociťovat 
úbytek sil. "Asistence je skvělá. Hlavně pro ty mladší, ti tak mají doprovod do dílen, do klubů, 
nebo do bazénu. Pro nás je to velká pomoc, aby Michal nemusel do ústavu." 

"Michal má rád sport, rád sleduje sportovní dění v televizi." vypráví paní Koníčková a já si 
prohlížím plakáty českých tenistů na skříni. "Má rád vědomostní pořady, kde ho zaráží ta 
neznalost studentů. Odpoledne chodíme ven, máme tu terasu. Učíme se anglicky, tak občas 
čteme zjednodušené knížky, nebo luštíme křížovky." 

Vtom do domu vchází Michalův tatínek a radostně se vítá se synem. Ptá se, jaký byl jeho den 
a na oplátku popisuje ten svůj. A já v přímém přenosu vidím, co paní Koníčková myslela tím, 
že je lidem s handicapem v rodinném kruhu o tolik lépe než v ústavu... 

Texty připravili studenti žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v rámci 
semináře vedeného proděkanem Filipem Lábem a docentkou Alicí Němcovou Tejkalovou a 
za pomoci Erika Čipery, ředitele organizace Asistence, o. s. Autorkami textu jsou Petra 
Dvořáková a Daniela Ešnerová. 

Zdroj: Tyden.cz 
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Soutěž! 

Vážení čtenáři Trendy zpravodaje, pokračuje soutěž s šotkem. Vaším 
úkolem bude najít gramatickou chybu, kterou jsme v Trendy zpravodaji 
úmyslně nechali - takzvaného šotka. Najděte ho a pošlete nám ho na mail: 
koutny@trendvozickaru.cz nebo formou sms na číslo 736 689 841 do 
10. května 2015. Jednoho z vás vylosujeme a odměníme zajímavou 

cenou. Pokud někdo z vás najde i jinou neúmyslnou chybu, bude odměněn 
malou prémiovou cenou. Dá se říci, že nám pomáháte zlepšovat Trendy zpravodaj a i za to 
vám patří dík. Hodně štěstí při hledání. A kdo že je vítězem dalšího dílu naší soutěže? Tím 
se stala paní Jitka Obšilová. Gratulujeme. 

Redakce Trendy zpravodaje 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Brožová Martina, 
Helísek Tomáš, Ivanová Alena a svět internetu. Graficky upravil: Koutný Michal. Distribuce a info s 
úsměvem: Miluška Březinová, Alena Třešková a Anička Koziolová. 

Datum vydání: 15.5. 2015 -  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. června 2015 
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