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Úvod-kník  
…Konec roku je opět o několik týdnů blíže, než při vydání 
minulého čísla našeho úžasného Zpravodaje. Na náměstí 
už vyrostla hromada stánků, na tom Dolním dokonce 
kluziště a většina kašen je obehnána zábradlím. 

Ani tentokrát jsme nezaháleli a máme pro Vás další novinky, reportáže 
a pozvánky.  

Do nového roku, který ještě nezačal, hledáme nového PR manažera 
a Fundraisera, což je pozice v Trendu velmi důležitá a nezbytně nutná pro jeho 
přežití, troufám si myslet, že je těžká a náročná v rámci komunikačních 
schopností a určitě prozkoumá až na samé hranice psychickou odolnost jedince. 
Tím však nechci nikoho odradit. Pokud znáte někoho, kdo má mrštný jazyk, 
ničeho se nebojí a je schopen „vymámit z jalové krávy tele,“ sem s ním! Nejlépe 
včera   

Rovněž se dočtete výsledek podzimní části sbírky Zasukované tkaničky, že 
nás podpořil magistrát města Olomouc, jak bylo v Brně na výstavě REHAPROTEX 
a Marek Schmid při příležitosti Dušiček vzpomíná na bývalého předsedu. 

Opět připomínáme, že pracovní doba jednotlivých úseků našeho Spolku bude 
během svátků jiná a je potřeba s tím počítat a připravit se, stejně jako 
se chystají kapři a dárky a stromky a cukroví a sníh, atd… 

Dále Vám přinášíme výzvu a žádost o pomoc při odstraňování bariér ve městě, 
novinky ze sociální oblasti od Mgr. Martiny Brožové a samozřejmě nesmí chybět 
jedinečný kótek pana Otakara, což mi připomíná…:  

 Tohle je glaucus atlanticus (vlevo), zvaný též modrý drak, 
ale ve skutečnosti je to plž. Vodní dráček se říká rovněž 
jinému zajímavému tvorečkovi (vpravo) jménem Axolotl 
mexický a to je, prosím pěkně, pro změnu mlok, přičemž 
Xolotl je jméno aztéckého božstva dvojčat a podivností, 
včetně lidí narozených s tělesným handicapem. Hustý, že?  

No a na samém konci máte klasický seznam volnočasových 
aktivit, u některých je pozměněno datum oproti minulému 
vydání Zpravodaje, tož se mrkněte, jestli se nezměnilo třeba 
u Vámi vybraných akcí. A příjemné čtení přeji.  
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Hledá se FUNDRAISER A PR MANAGER 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc hledá zaměstnance na HPP na pozici 
Fundraiser a PR Manager, nástup od 1. 1. 2020. 

  

Náplň práce: 

 zodpovědnost za oblast firemního a individuálního fundraisingu 
(oslovování firem, jednotlivců, řízení vztahů s firemními dárci) 

 vyhledávání dalších finančních a materiálních zdrojů 
 shromažďování informací k trendům financování NNO a sociálních 

služeb, zpracování dlouhodobých strategií financování 
 spolupráce na tvorbě dílčích materiálů (výroční zpráva, placená inzerce, 

reklamní grafika, individuální fundraising) 
 komunikace s médii 
 komunikace na sociálních sítích 
 organizace benefičních akcí 

  

Požadujeme: 

 min. SŠ vzdělání 
 dobré komunikační dovednosti 
 český pravopis a stylistika na dobré úrovni 
 schopnost samostatné i týmové práce 
 zodpovědnost, pečlivost a systematičnost 
 pokročilou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, sociální sítě) 
 znalost anglického jazyka na úrovni minimálně A2 
 souznění s posláním a hodnotami Spolku 
 ochota vzdělávat se a pracovat na sobě 

  

Výhody: 

 OZP (není to ale nutná podmínka) 
 řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) 
 znalost prostředí sociálních služeb a orientace v neziskovém sektoru 
 zkušenosti s fundraisingem 
 schopnost tvorby jednodušších grafických výstupů 
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Nabízíme 

 práce na HPP, úvazek 1,0 v neziskovce s 25 letou historií 
 příjemné pracovní prostředí 
 možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje 
 pestrá a smysluplná práce 
 nástupní mzda od 22 000Kč + procenta ze smluv 
 25 dnů dovolené + 3 dny sick days 
 stravenky 
 příspěvek na penzijní připojištění 
 možnost občasné práce z domova 
 pružná pracovní doba 

  

V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis s kontaktními údaji a MOTIVAČNÍ 
DOPIS do 20. 11. 2019 na email: reditel@trendvozickaru.cz 
Do předmětu emailu či na obálku napište - FUNDRAISER. Všem uchazečům 
odpovíme, vybrané pozveme k osobnímu pohovoru. 

Kontakt: 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 
Bc. Tomáš Zrnka 
Ředitel 
Lužická 101/7, 77900 Olomouc 
Tel: 582 777 701, 731 501 385| Email: reditel@trendvozickaru.cz 

 

 

 

 

 

 

 
(A ty bys to nechtěl dělat, kámo?) 
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Zasukované tkaničky podzim 2019 
 

Milí přátelé a členové Spolku Trend vozíčkářů. 

Druhá část tedy podzimní kolo sbírky „Zasukované tkaničky“ je za námi. I když 
nám občas kápla nějaká ta kapka za krk a sluníčko jsme viděli jen v podobě 
žlutých balónků s logem sbírky, můžeme být nadmíru spokojeni. 

                                

Dovolte mi poděkovat všem studentům, žákům a učitelům olomouckých 
středních škol, kteří se do sbírky opět zapojili - VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, 
Církevnímu Gymnáziu Německého Řádu, Gymnáziu Čajkovského 9, 
a v neposlední řadě SOŠOS Štursova 14, kteří nám v čele s paní učitelkou 
Mgr. V. Říhoškovou přichystali teplé kafíčko a výborný mrkvový koláč. 

   

 

Nemohu zapomenout ani na ty, kteří sbírku jakýmkoli způsobem podpořili: 

Organizačně: Město Olomouc – hlavně paní Blanka Marková, která nám 
nezištně pomáhá už několik let. 
 
Finančně: BLUE TRADE, s.r.o., ISH PUMPS OLOMOUC a.s., Mafila stav s.r.o. 

Hlasově v podobě koncertu: Daniela Hořínková, Milan Hradil a Jaroslav Ticháček 

Svojí přítomností: ředitel MDO pan Ing. David Gerneš a paní Ivana Plíhalová 
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Výsledek sbírky však nejvíce záleží na dárcích, kteří nám do kasiček házejí 
své mnohdy těžce vydělané penízky, za což jim patří veliké DÍKY. 

 

71 492,-Kč 
Tato částka bude použita na podporu Spolku v jeho činnosti ve prospěch nejtíže 
zdravotně handicapovaných a k dofinancování poskytovaných sociálních služeb. 

 

 

                                        Za Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Všem děkuje 
                                                                prmanager: Libor Geier 
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Pracovní doba o Vánocích na sociální sekci:   
 
Osobni asistence   
Vážené klientky a vážení klienti osobní asistence, 
službu osobní asistence a vaše požadavky budeme plánovat na dva týdny. 
To znamená, že požadavky na asistence na období od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020 
budeme evidovat nejpozději do pátku 20. 12. do 9:00 hodin. 
Od odpoledních hodin v pátek 20. 12. 2019 do 2. 1. 2020 bude kancelář osobní 
asistence zcela uzavřena. Neodkladné život ohrožující situace bude možné řešit 
pouze přes krizovou linku. 
Pokud už tedy víte, že budete potřebovat asistenci i o Vánocích nebo mezi 
Vánocemi a Novým rokem, nebojte se oslovit asistenty a dohodnout si s nimi 
přesný termín už nyní. Dojednané asistence můžete nahlašovat do kanceláře 
osobní asistence emailem, telefonicky nebo osobně. 
Děkujeme a přejeme krásný a poklidný konec roku 
tým koordinátorek osobní asistence 
 
Sociální rehabilitace:  
Kancelář sociální rehabilitace bude fungovat do pátku 20. 12. 2019 a poté bude 
až do 1. 1. 2020 uzavřena. Na kanceláři SR nás opět najdete od 2. 1. 2020. 
Pokud víte, že ve všedních dnech mezi svátky nebo v prvních lednových dnech 
budete potřebovat pracovní asistenci, dejte nám prosím vědět co nejdříve, 
ať máme dost času vymyslet, zda a jak dokážeme Váš požadavek v tomto 
období pokrýt. Děkujeme. 
 
Půjčovna kompenzačních pomůcek:   
- do 20. 12. 2019 do 12h, nepřítomnost od 21. 12. do 1. 1. 2020, od 2. 1. 2020 
opět možnost výpůjček. 
 
Odborná poradna: 
- ve dnech 20. 12. 2019 – 1. 1. 2020, bude poradna z důvodů dovolené 
uzavřena.    
Pokud budete chtít odpověď na některý z vašich dotazů, obracejte se 
na poradnu nejpozději do čtvrtka 20. 12. 2019, nebo pak až 2. 1. 2020., kdy 
již bude poradna opět fungovat a to dle stanovených konzultačních hodin.  
 
Zásilkovna: 
- provoz dle provozní doby bude do 20. 12. 2019 a otevřeno bude od 6. 1. 2020. 
- nově i možnost platit kartou 
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Vzpomínka na Milana Langera 

 

 Je tu čas Dušiček a já bych rád věnoval několik řádků vzpomínce 
na zesnulého člena výboru, bývalého dlouholetého předsedu a člena Spolku 
Trend vozíčkářů Olomouc Mgr. Milana Langera. 

 Zemřel, jak jistě víte, 7. 8. 2019 ve francouzském městě Rodez ve věku 
60 let. Stalo se tak během jeho pouti z Olomouce do španělského poutního 
střediska Santiago de Compostela, kterou se rozhodl vykonat pěšky 
s doprovodem a na kterou se vydal 21. března tohoto roku. 

 Milan byl v tomto městě hospitalizován pro celkovou vyčerpanost 
a dehydrataci organismu. Po počátečním zlepšení zdravotního stavu však 
nakonec jeho tělo oslabené nemocí a dlouhou cestou tuto zátěž nevydrželo. 

 Poslední rozloučení se konalo 19. srpna 2019 v kostele Neposkvrněného 
početí Panny Marie v Olomouci. Po mši svaté bylo jeho tělo převezeno 
a pohřbeno na hřbitově v Otrokovicích. 

 Touto řečí jsem se s ním z pověření výboru a jménem celého Spolku 
Trend vozíčkářů Olomouc loučil: 

 „Jsem tady, Milane, abych se s Tebou rozloučil nejen sám za sebe, ale 
především za celý Spolek Trend vozíčkářů Olomouc. Jako jeho člen a dlouholetý 
předseda jsi pokračoval v odkazu zakladatelů a úspěšně jsi naši organizaci 20 let 
vedl a ve spolupráci s ostatními členy a zaměstnanci rozvíjel její činnost tak, aby 
v duchu hesla, které jsi hlásal, „nerozdávejme lidem ryby, ale naučme je, ať si je 
uloví sami“, plnila svoje poslání prosazovat rovnost příležitostí pro lidi tělesně 
znevýhodněné a dopomáhat tak k jejich integraci do společnosti. 

 Obdivoval jsem s jakou cílevědomostí a důsledností jsi bojoval za práva 
tělesně znevýhodněných v oblasti sociálních služeb, bariér technických 
i psychologických, vzdělávání a pracovních možností a příležitostí. 

 Byl jsi otcem či spoluautorem mnoha nápadů a projektů nebo aspoň 
jejich významným hybatelem a podporovatelem, jako bylo získání sídla Trendu 
a rozšiřování jeho činnosti o další sociální služby a o sociální podnikání, založení 
dnes už tradiční sbírky Zasukované tkaničky, vznik štafety na vozíku, projekt 
Bezbariérová Olomouc a další. 
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 Obdivoval jsem i Tvoji aktivitu a angažovanost v dalších organizacích 
a institucích, ať už jsi tam zastupoval Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, nebo 
jen sám sebe z vlastní vůle, zato se stále stejným cílem, hájit práva 
hendikepovaných. 

 Nebylo mnoho věcí, která bys nedokončil, nedotáhl do konce, a jednou 
z nich bylo vykonání pouti do Santiaga de Compostela. Tato pouť se ale stala 
Tvou poutí poslední. Vlastně předposlední, protože na té poslední Tě tady dnes 
všichni vyprovázíme. A tu už musíš zvládnout a dokončit Ty sám, bez svých 
blízkých, bez osobních asistentů a spolupracovníků, bez jakéhokoliv doprovodu. 
Jen s pomocí Boží. 

 Budeme na Tebe, Milane, vzpomínat!“ 

          Marek Schmid 

 

 

Okénko z poradny  
Pozvánky  

Zveme čtenáře Trendy zpravodaje na Školení v rámci 
Odborné poradny ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, 
které vede sociální pracovnice poradny paní 
Mgr. Martina Brožová, PhD. Školení se konají v učebně 
Trendu vozíčkářů na Lužické 7 a jde o tato témata a termíny:  

14. 11. 2019, 13,00 – 14,30 – Kompenzační pomůcky  

29. 01. 2020, 15,30 – 17,00 – Změny v roce 2020  
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Aktuality  

Spor o bílý program 

Potřebujeme krizové řešení. S budoucími úhradami ze zdravotního pojištění 
však nesouhlasíme, argumentují specialisté České asociace paraplegiků - CZEPA. 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na základě návrhu Komise pro kategorizaci 
a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZČR navrhuje řešit akutní 
a aktuální úhradu zdravotnických prostředků pro zvýšení soběstačnosti 
při vlastní hygieně formou zařazení do úhradové skupiny „Nekategorizované 
zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 100 % na základě smlouvy 
o sdílení rizik se všemi zdravotními pojišťovnami, s platností po dobu 
cca 1 roku, jelikož je to nejrychlejší cesta, jak vyřešit současný alarmující stav 
a tyto pomůcky dostat zpět k pacientům. 

Ministr zdravotnictví na základě jednání ze dne 27. 9. 2019, které pomáhala 
iniciovat naše spinální specialistka Zdenka Faltýnková, rozhodl, že bude 
respektovat doporučení Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci 
zdravotnických prostředků MZČR a nebude pomůcky tzv. bílého programu 
opětovně zařazovat do kategorizačního stromu. Ponechá tedy možnost Komisi 
nadále jednat o úhradě těchto pomůcek se zástupci MPSV ohledně doporučující 
varianty odborných lékařských společností zařadit tyto zdravotnické pomůcky 
do vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Navrhovatelům je doporučeno, aby respektovali indikační omezení navržená 
odbornou společností, tedy „pro prevenci poranění u těžce imobilních osob 
(osoby s parézou nebo plegií končetin, poruchou vestibulárního aparátu, 
těžkým stupněm artrózy nosných kloubů, amputaci končetin a funkčně 
obdobným velmi těžkým postižením motorických funkcí) k zajištění bezpečného 
přesunu a vykonání základních hygienických úkonů“. 

Všem zdravotním pojišťovnám bude zaslán oficiální dopis od ministra 
s podporou tohoto řešení. Zdravotní pojišťovny budou očekávat žádosti 
dodavatelů k uzavření smlouvy o sdílení rizik. Současné kompromisní řešení 
se snaží vyhnout situaci, kdy by od května 2020 kvůli změně evropské legislativy 
cca 80% těchto zdravotnických pomůcek nebylo SÚKLem uznáno jako 
zdravotnické prostředky. Bez přechodného období by se tak zavřela cesta 
k jejich úhradě v gesci MPSV.  

Zdroj: www.helpnet.cz  
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Kdo bude předepisovat zdravotnické pomůcky? Podle novely by mohly mít 
sestry příští rok více pravomocí 

Už příští rok by zdravotní sestry v primární péči - tedy v ordinacích praktiků, 
gynekologů a stomatologů - mohly samy pacientům předepisovat zdravotnické 
pomůcky. S rozšířením jejich kompetencí počítá novela zákona 
o zdravotnických prostředcích. Vládě ji chce ministerstvo zdravotnictví předložit 
do konce roku. Malé pravomoci sester Česku nedávno vyčetla Světová 
zdravotnická organizace, bez jejich posílení podle ní hrozí kolaps primární péče. 

V zahraničí ale kromě předepisování zdravotnických pomůcek sestry 
taky dohlíží na chronické pacienty třeba s diabetem, vysokým tlakem nebo 
onemocněním štítné žlázy. 

„Provede většinu prohlídky a dává lékaři výsledky a ten je hodnotí. V některých 
zemích mají systém nastavený tak, že v průběhu roku, pokud je stav 
stabilizovaný a nemění se, tak menší prohlídku pravidelnou co tři měsíce může 
provést sestra a lékař vidí toho pacienta jenom, pokud dojde ke změně, anebo 
třeba jednou za půl roku,“ doplňuje David Halata ze Společnosti všeobecného 
lékařství. 

Podobným směrem se do budoucna dívá i ministerstvo zdravotnictví. Podle 
jeho šéfa Adama Vojtěcha za hnutí ANO by zdravotní sestry mohly samy dělat 
některá základní vyšetření. 

Ruku v ruce s tím ale musí jít i změny ve vzdělávání sester. V českém systému 
totiž chybí výuka pro ty, které budou pracovat v ordinacích praktických lékařů, 
říká prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová. 

Změny ve vzdělávání i v kompetencích by mohly začít platit příští rok - pokud 
se stanou součástí nových pravidel pro zdravotnické prostředky, která musí 
Česko podle nařízení Evropské unie přijmout do května 2020. 

Zdroj: www.irozhlas.cz  

 

Nečekat na volání a přijet. Hasiči vytváří databázi ohrožených pacientů, kteří 
by mohli potřebovat evakuace 

Pacienti odkázaní na přístroje, neslyšící nebo ti, kteří se špatně pohybují, 
se mohou hlásit do nového registru hasičů. Vznikl ve spolupráci s nemocnicemi 
a jako první ho plní pacienti z Karlovarského kraje. Seznam pomůže hasičům 
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hlavně při živelních katastrofách: upozorní je na pacienty, o nichž jinak většinou 
neví, a přijedou jim na pomoc. 

Aby se na příklad k lidem na přístrojích pomoc dostala, mohou se zařadit 
do databáze hasičů. „Tu uvidíme při výpadcích elektřiny. Nebudeme čekat, 
až nás zavolají, pojedeme tam,“ vysvětluje Kasal. 

Zatím tuto možnost mají lidé v Karlovarském kraji. Právě pro pacienty s plicním 
ventilátorem by v případě živelní katastrofy měli hasiči přijet. 

Karlovarští hasiči teď chtějí inspirovat své kolegy a nemocnice, aby registr 
spustili i jinde. Chystají třeba ukázku cvičné evakuace, při níž se hasiči naučí 
manipulovat s pacientem nebo zasahovat ve vyšších patrech budov. S lidmi 
na přístrojích se totiž hasiči setkávají při zásahu minimálně. Zásah by ale měl 
být rychlý, jako když hasiči při povodních ze zatopených domů vyprošťují 
seniory nebo nevidomé. 

zdroj: www.ct24.cz  

 

Pro přístup k lékovému záznamu nebude nutný souhlas pacienta, sněmovna 
opětovně schválila novelu 

Sněmovna opětovně schválila vládní novelu, která takzvaný lékový záznam 
pacienta zavede. Odmítla senátní návrh, aby pacient musel dát lékárníkovi 
k nahlížení do seznamu svých léků kvůli obavám ze zneužití dat aktivní souhlas. 
Podle schváleného znění předlohy, jak ji dostane k podpisu prezident, bude mít 
pacient právo vstup do databáze zakázat. 

Novela také zavede úhradu většiny ceny léčebného konopí z veřejného 
zdravotního pojištění. Upraví navíc distribuci léčiv do lékáren, což chtěla horní 
komora z předlohy vypustit. 

Ošetřující lékaři a lékárníci, ale i zdravotničtí záchranáři budou mít v návaznosti 
na elektronické recepty podle vládní novely přehled o všech lécích, které má 
pacient předepsané. Lékový záznam by mohl zamezit vícečetnému 
předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí 
účinky. V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám 
předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených 
receptech. 

Zdroj: www.lidovky.cz  
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Ministerstvo vnitra vydalo příručku „Asistence lidem s disabilitou 
při katastrofách“ 

Publikace se soustředí na spolupráci s lidmi se zrakovým, sluchovým, 
psychickým či pohybovým postižením. Jejím cílem je zlepšit krizovou 
připravenost a spolupráci policistů, hasičů, zdravotnických záchranářů a dalších 
s lidmi se zdravotním postižením při řešení mimořádných událostí.  

Veškeré materiály včetně výstupní publikace jsou umístěny na webových 
stránkách projektu: http://eunad-info.eu/, související materiály v českém jazyce 
jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra: 
https://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-projekty.aspx. 

Ministerstvo vnitra vydalo publikaci v tištěné verzi v nákladu 600 ks pro účely 
vzdělávání psychologů, krizových interventů a dalších expertů IZS. 
Všem zájemcům je volně k dispozici v elektronické podobě  

Zdroj: www.mvcr.cz  

 

‚Každá informace zvyšuje šanci‘. Záchranáři v terénu testovali nový čip 
s diagnózou pacienta Urgent ID 

„Dvě třetiny volání na záchranku je pro někoho, nikoliv pro sebe, takže jsme 
hledali, jak předat ta samá data, která jsou v aplikaci Záchranka, záchranářům 
jiným způsobem,“ popisuje Radiožurnálu Ondřej Wretzl, který Urgent ID 
vyvinul. 

Je to NFC čip (tedy podobný, jaký je v platební kartě), na který pomocí 
stejnojmenné mobilní aplikace nahrajete svá osobní data - tedy krevní skupinu, 
případnou diagnózu a kontakty na blízké. K přečtení těchto údajů stačí mít 
chytrý telefon, který podporuje NFC technologii. 

 „Naše aplikace je výhodou, ale není potřeba. Stačí buď jakákoliv NFC čtečka 
nebo jakákoliv dostupná aplikace. Další výhodou je, že většina telefonů 
s operačním systémem Android, když už NFC podporuje, tak to dokáže načíst 
sama,“ doplňuje Wretzl. 

Urgent ID je možné koupit jako náramek nebo přívěšek na krk nebo na opasek. 
Pomáhat může nejen jako identifikátor zraněných, ale je vhodný i pro děti 
a seniory. 

Podrobnější informace na: www.irozhlas.cz  
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První zpráva ombudsmanky z monitorování práv lidí s postižením 

V prvním roce působnosti jako monitorovacího orgánu pro práva lidí 
s postižením zahájila ombudsmanka řadu výzkumů k zásadním tématům 
a problémům. Na jejich vytipování se výrazně podíleli přímo lidé s postižením, 
zejména prostřednictvím poradního orgánu ombudsmanky. Na některé zjištěné 
nedostatky upozornila ombudsmanka Výbor OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením. 

Zpráva ombudsmanky shrnuje první rok působnosti, v některých oblastech 
s přesahem do první poloviny roku 2019.  

• Výzkum dostupnosti vlakové přepravy pro lidi používající vozík. Předběžné 
výsledky ukazují, že pouze zlomek z celkového počtu nástupišť je alespoň 
částečně přístupný lidem na vozíku a to samé platí o železničních 
stanicích/zastávkách. Výzkum bude dokončen v průběhu roku 2019. 

• Výzkum výkonu volebního práva pro lidi s postižením. V návaznosti 
na komunální volby na podzim 2018 ombudsmanka v 7 domovech pro osoby 
se zdravotním postižením zjišťovala, jestli klienti mohli volit, resp. jakou 
podporu jim sociální služba poskytla, aby mohli uplatnit své právo volit. 
Zaměřila se zejména na klienty s omezenou svéprávností. Zjistila, že někteří 
z nich nemohli volit, i když nejsou ve volebním právu omezeni, že se sociální 
pracovníci obtížně v rozsudcích o omezení svéprávnosti orientují a zařízení 
nemají vytvořeny postupy pro případ voleb. Některá zařízení rovněž klienty 
o volbách aktivně neinformovala. O zjištěních a budoucím zajištění přístupnosti 
voleb pro všechny skupiny lidí s postižením ombudsmanka jedná 
s Ministerstvem vnitra. 

• Výzkum k problematice omezování svéprávnosti a dalších podpůrných 
opatření. Z předběžných výsledků výzkumu vyplývá, že soudy v naprosté 
většině případů upřednostňují omezení svéprávnosti před využitím podpůrných 
opatření, jako je zastoupení členem domácnosti, nápomoc při rozhodování aj. 
Soudy také často přistupují k tzv. souhrnnému omezení svéprávnosti, aniž 
by uznaly individuální schopnosti v určitých záležitostech života. Rozdíly mezi 
soudy jsou také při stanovení částky, s níž může osoba s omezenou 
svéprávností samostatně nakládat. Výzkum bude dokončen v průběhu 
roku 2019. 
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• Výzkum k otázkám pracovní rehabilitace si klade za cíl zmapovat činnost 
odborných pracovišť podílejících se na rozhodování o pracovní rehabilitaci, 
způsob rozhodování aj. 

• Výzkum dostupnosti azylových domů a nocleháren pro lidi s postižením. 
Ombudsmanka zjišťuje, zda je služba určená lidem v mimořádně nepříznivé 
situaci a ohroženým ztrátou bydlení dostupná také lidem se zdravotním 
postižením. Následnými doporučeními by chtěla přispět k odstranění překážek 
a zpřístupnění služeb lidem s postižením. 

• Výzkum zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru. Cílem výzkumu 
je zjistit, jak je ve veřejném sektoru plněn zákonný podíl lidí s postižením, 
jaký je počet zaměstnaných lidí s postižením ve veřejném sektoru a do jaké 
míry je upřednostňováno náhradní plnění. 

Jedním z úkolů ombudsmanky je poskytovat Výboru OSN pro práva osob 
se zdravotním postižením podněty a informace o tom, jak Česká republika 
naplňuje práva lidí s postižením. Výbor OSN tyto podklady může využít 
pro vytvoření tzv. seznamu otázek, kterými se bude dotazovat české vlády, 
jak naplňuje Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením a jaká opatření 
k tomu přijala. 

Ombudsmanka upozornila Výbor OSN např. na to, že neexistují veřejně 
dostupné informace o přístupnosti veřejných budov, v praxi není dodržován, 
ani vymáhán zákonem stanovený minimální standard přístupnosti pro nově 
stavěné objekty. Zákon také neupravuje status a podmínky výcviku psů 
určených jako doprovod osob se zdravotním postižením. Výbor OSN by se měl 
také vlády dotázat, proč Česká republika stále umožňuje omezení svéprávnosti, 
když se přijetím Úmluvy zavázala garantovat plnou svéprávnost lidí 
s postižením. Ombudsmanka Výboru rovněž navrhla, aby ověřil, jak hodlá Česká 
republika zajistit dostupnost různých sociálních služeb, a upozornila například 
také na dlouhodobý nedostatek lékařské posudkové služby a tlumočníků 
do českého znakového jazyka. 

Zdroj: www.helpnet.cz  
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V Ý Z V A 
Milí přátelé,  

dovolujeme si Vás oslovit a vyzvat Vás ke spolupráci. V Olomouci pracuje 
při magistrátu pracovní skupina, která se zabývá bariérami v našem městě. 
Poslední schůzka se konala začátkem letošního října. Této schůzky jsme se 
zúčastnily a předložily, mimo jiné, nedostatky týkající se přepravy osob 
se zdravotním postižením v MHD v Olomouci. 

Pro další jednání jsme byly pověřeny, abychom sestavily seznam prioritních 
požadavků, tak aby byla možnost postupného odstraňování nejčastěji 
kritizovaných oblastí. Abychom mohly co nejlépe plnit nám zadaný úkol, 
potřebujeme k tomu Vaše zkušenosti, příklady a připomínky, se kterými se 
při cestování v MHD nejčastěji setkáváte.  

Uvítáme od Vás i informace týkající se nevhodně umístěných, špatně 
přístupných či jinak nefunkčních WC pro občany se zdravotním postižením. 
Například, pokud jsou v prostoru WC umístěny úklidové prostředky, chybí 
madla a podobně. 

 

Vaše reakce, prosím, posílejte: 

 Písemně na adresu Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 
Olomouc 

 Elektronicky na e – mail - vyoralova@trendvozickaru.cz nebo 
svobodova@trendvozickaru.cz 
 

Prosíme o zasílání Vašich připomínek a podnětů nejlépe do konce listopadu 
2019. Tyto podklady budeme ještě dále zpracovávat, proto potřebujeme, 
abyste dodrželi námi uvedený termín. 

 
Děkujeme za spolupráci a přejeme krásné dny. 
 
S pozdravem 
 
Zdeňka Vyoralová,                                                          
Pracovnice poradenství 
v odstraňování bariér 

Marie Svobodová  
Předsedkyně Spolku  
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Dobré zprávy z půjčovny   
- poděkování Magistrátu města Olomouce za čtyři nové vozíky 
Od počátku, kdy byl založen Spolek Trend vozíčkářů, funguje také půjčovna 
kompenzačních pomůcek. Největší zájem je o mechanické vozíky, půjčujeme 
také elektrický zvedák, schodolezy, nástavec na WC, stoličku do sprchy 
a do vany, podavač, toaletní křesla. 
V letošním roce jsme se zaměřili na „obnovu vozového parku,“ protože většina 
vozíků je více než deset let stará a některé z nich jeví známky opotřebení. 
V rámci projektu „Půjč si mě a dojeď dál“ nás Magistrát města Olomouce 
podpořil částkou 31 800 Kč a my jsme mohli zakoupit čtyři nové mechanické 
vozíky značky Breezy basix od firmy Medicco. Ke všem pasuje také 
polohovatelná stupačka. Díky ní může mít sedící osoba nataženou nohu. Využijí 
ji především klienti po úraze se sádrou až ke kyčli.  
Máte-li v okruhu svých známých někoho, kdo by potřeboval zapůjčit 
kompenzační pomůcku, doporučte mu, prosím, naši půjčovnu. Úřední hodiny 
jsou PO, ČT 8-12, ST 8-12, 14-17. 
Všechny zdraví Ludmila Macková, sociální pracovnice půjčovny kompenzačních 
pomůcek. 
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Rehaprotex 2019 
Cílem dalšího výletu, který jsme pořádali, byl tentokrát 
veletrh Rehaprotex na brněnském Výstavišti. Ve dvou 
pavilonech se představily novinky z oblasti rehabilitačních, 
kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek, 
produkty pro aktivní život seniorů, výrobky z chráněných dílen 
i služby poskytovatelů zdravotní a sociální péče. 
Měli jsme možnost vidět oceněné pomůcky v soutěži Zlatý 
Rehaprotex 2019. Byl jím exoskelet Unilexa od společnosti Mebster. Jedná se 
o zcela první český exoskelet určený pro paraplegiky. Vyniká spolehlivostí, 
bezpečností, stabilitou chůze, nízkou hmotností a možností jednoduchého 
nasazení přímo z vozíku. 
Dále jsme viděli oceněný obytný vůz pro těžce tělesně postižené osoby Charley 
Tramp. Umožňuje nezávislou dovolenou lidem, kteří se neobejdou 
bez elektrického vozíku. Posledním oceněným výrobkem byl elektrický pohon 
mechanického vozíku HURT-e. 
Novinkou ročníku se stala Emil sport aréna, 
která každý den představovala parasporty – 
florbal, ragby, basketbal, parahokej, curling, 
bocciu, futsal nevidomých. My jsme měli 
možnost vyzkoušet paragolf a snag. V rámci 
programu Ligy vozíčkářů vystoupila i naše paní 
Schmidová a zacvičila si se zájemci její ozdravné 
cvičení vycházející z čchi-kung. 
Příští ročník veletrhu bude 5. – 8. října 2021. Věřím, že si ho nenecháte ujít. 
Stojí za to. 
 
Zdroj obrázku: https://www.bvv.cz/rehaprotex/aktuality/kdo-dosahl-na-zlaty-rehaprotex-2019/ 
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Otův kótek 
Recenze: Devět dnů kosmických  
(ČSSR, SSSR, Karel Pacner, Michail Rebrov, Otto 
Dufek, 1978) 

Kniha zachycuje devět dní pobytu prvního 
československého kosmonauta ve vesmíru. 
2. března 1978 vzlétla z kosmodromu Bajkonur 
kosmická loď Sojuz 28 s posádkou Alexej 
Gubarev a kapitán Vladimír Remek. Třetí národností ve vesmíru byl po Rusech 
a Američanech Čechoslovák. Jednalo se tehdy o obrovský úspěch. Remek 
v knize popisuje své zážitky i radost nad tím, že z kosmu zazněla čeština. 
Pracoval na několika experimentech, pozoroval Zemi a mimo jiné popisoval 
i nevolnosti a závratě, které ho postihovaly a které sovětští kosmonauti 
zatajovali ze strachu, že by se už do vesmíru nedostali.  

10. března se Remek vrátil na Zemi. 
Poté obdržel vyznamenání Hrdina SSSR 
a Hrdina ČSSR, jezdil po besedách, kde 
vykládal své zážitky a nakonec se vrátil 
k létání. Po roce 1989 nový režim nevěděl, 
co s ním. Nakonec skončil jako velvyslanec 
v Moskvě. Zatímco všude na světě si svých 
kosmonautů váží, a Remka uznává 
i americká NASA, v rámci protiruské 
propagandy je Remek spíše dehonestován, 
či opomíjen. Jó, kdyby vyletěl na Apollu, že? 

 

Fejeton 

Letošní rok pádí jako zběsilý ke svému konci a za chvíli tu budeme mít rok 2020. 
My, kteří si rádi hrajeme s čísly, ho můžeme nabídnout jako velmi vhodný pro 
ty, kdo přemýšlejí o uzavření manželství. Spojení dvojek a nul se bude krásně 
vyjímat na svatebním oznámení. Jako úplně nejvhodnější se mi jeví neděle 
2. února, tedy 02. 02. 2020. Navíc zepředu i odzadu se to čte úplně stejně! 
Další vhodné termíny jsou čtvrtek 20. února – tedy 20. 02. 2020 nebo sobota 
22. února – tedy 22. 02. 2020. 
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Samozřejmě tomu lze přizpůsobit i čas. Pro nočňátka, upíry a chronické 
nespavce mám k dispozici dokonce osm různých časů. Takže tady jsou: 

 00:00      02:00 

 00:02   případně  02:02 

 00:20      02:20 

 00:22      02:22 

A potom můžete slavit, juchat, zpívat, tančit, jíst a pít, co hrdlo ráčí a to 
tak dlouho, jak se vám zachce. 

Pro ty ostatní mám jiný návrh. Už od rána mohou slavit, juchat, zpívat a tak dál 
a na vlastní obřad jim navrhuji tyto hodiny: 

20:00      22:00 

20:02   případně  22:02 

20:20      22:20 

20:22      22:22 

Když jsem své únorové představy vyjevil jedné zatím stále ještě svobodné 
cácorce, začala se chechtat a prý: „To pojedu na saních?“ …zajásal jsem: 
„No to je nápad! A co na saních? Ruská trojka!“ Ne, ne, moji milí, to není to, 
co si myslíte – To je švédská trojka. To je něco úplně jiného  Taky fajn 
záležitost, ale patří to do jiné rubriky. To by mi ve Zpravodaji asi nezveřejnili  

Takže ruská trojka – 
máte to v Mrazíkovi. 
Saně s půlkruhovou 
vysokou opěrkou, tři 
krásně vystrojení koníci, 
rolničky, fáborky. Bílý 
sníh jiskří, koníci klušou, 
rolničky cinkají, fáborky 
vlají, na saních krásná 
tmavovlasá nevěsta 
v bílém, huňatém 
kožíšku – prostě nádhera. Tak doufám, že se toho v příštím roce někdo ujme. 

Otakar Altman  
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Pozvánky 
 

Hudební setkání s prvky 
muzikoterapie 

Kdy: pondělí 18. 11. (POZOR ZMĚNA) 
/ 16. 12. 14:30-16:00 

Kde: učebna, Spolek Trend vozíčkářů 

Zveme Vás na další hudební setkání 
s panem Jiřím Ondrušákem, kde 
se budeme věnovat hudbě ve všech 
směrech – budeme zpívat, hrát, tvořit, poslouchat i nahrávat. Vlastní nápady 
na písničky všech žánrů na přání jsou vřele vítány. 

Na akci jsou přednostně zváni klienti sociální rehabilitace. 

V případě zájmu se hlaste na e-mail soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz 
nebo tel. 731 144 670 

 

Trendy kvíz se Zuzkou Plachou a Kryštofem Amchou 

Kdy: úterý 19. 11. 2019 14:00 – 16:00 hod 
Kde: učebna Trendu vozíčkářů, Lužická 7 

Seberte odvahu společně se svými 
vědomostmi a přijďte si zasoutěžit 
ve vědomostní hře. Čeká na vás společnost 
dobrých lidí a kvíz na téma TREND. 
Celou akcí vás bude provázet Kryštof Amcha 
a Zuzana Plachá, kteří pro vás připraví mnoho záludných otázek, na které 
společně v týmech budete vymýšlet odpovědi. Všichni klienti i pracovníci jsou 
srdečně zváni.  

Přihlášky a další informace: Ludmila Macková email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 
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Ozdravné cvičení vycházející z Čchi-kung  
s paní Věrkou Schmidovou, 
fyzioterapeutkou na vozíčku  

Kdy: 21. 11., 5. 12., 19. 12. 2019  
         od 13:00 – 14:30 
Kde: učebna Trendu vozíčkářů (Lužická 7)  

Máte ztuhlou krční páteř? Máte problémy 
s karpálním tunelem? Chcete se rozhýbat, udělat něco pro sebe a zároveň 
se nezpotit? Zveme Vás na pohodové a zároveň velmi účinné cvičení s paní 
Věrou Schmidovou. Žádný hendikep není překážkou. Pozvěte i své známé! 

Těšíme se na Vás. 

Přihlášky a další informace: Ludmila Macková email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 
Zdroj obrázku: http://veraschmidova.eu/wp-content/uploads/fotka.bmp 

 

 

Dračí doupě (4. a 5. sezení) 

Kdy: 27. 11. a 11. 12. 2019 cca 15:30 – 19:00 (změna) 

Kde: učebna Trendu, Lužická 7 

Vžijte se do role válečníků, kouzelníků, lupičů, elfů, 
barbarů, trpaslíků či hobitů a přidejte se do nového 
příběhu ve fantasmagorickém světě, kde je téměř vše 
možné.  

Vlci, lupiči, náhodní kolemjdoucí, karavany a unesené princezny třeste se. 
Máme k dispozici 3 hobity, litinovou pánev, barbarku, krolla, žoldáka 
a genderově neurčené trpaslíko. A možná přijde i kouzelník. Nebo kněžka. 
Nebo někdo úplně nový? 

Krysa říká: Nahlaste, prosím, svou účast na mail drtil@trendvozickaru.cz, 
krysa@trendvozickaru.cz, třeba hned, nebo do 25.11.   
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Filmový klub: Jmenuji se Khan 
Kdy: 28. 11. 2019, 14:00-16:00  
Kde: učebna Trendu vozíčkářů (Lužická 7)  

Muslim a muž trpící Aspergerovým 
syndromem se zamiluje do indické 
emigrantky. Usadí se společně 
v San Franciscu a založí rodinu. 
Jenže po tragických událostech 11. září 
se rodina stává terčem anti-muslimského 
násilí. 
Rizvan Khan, muslim z Indie, se přestěhoval za bratrem do San Francisca a žije 
spolu s ním a jeho manželkou. Rizvan trpí Aspergerovým syndromem. Ve městě 
potkává Mandiru a zamiluje se do ní. Přes protesty rodiny se s ní ožení 
a společně si založí malý rodinný byznys. Žijí šťastně a spokojeně, ovšem pouze 
do té doby, než přijde 11. září a s ním teroristický útok na newyorská dvojčata – 
muslimové se z rázu stanou veřejnou hrozbou. Mandira je zděšená 
a svého manžela opouští. Rizvan je zmatený a nechápe, proč ho láska 
jeho života opustila. Ve snaze získat svou manželku zpět, se vydává 
na dojemnou a inspirující cestu napříč Amerikou. Toto je triumfální příběh 
o netradičním hrdinovi, jež se snaží překonat nesnadné překážky ve jménu 
lásky. 
Přihlášky a další informace: Ludmila Macková email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 
Zdroj textu a obrázku: https://www.csfd.cz/film/248568-jmenuji-se-khan/prehled/ 
http://www.asianstar.cz/videa/24583-my-name-is-khan-recenze 

 

 

Šachy v Trendu 

Kdy: 2. 12. 2019 14:00-16:00 
Kde: učebna Trendu vozíčkářů (Lužická 7) 

Máte rádi šachy? Přijďte si je zahrát k nám. 
Pan Přenosil z Šachového klubu, z.s. je výborný 
spoluhráč a určitě vás něco nového naučí.  

Do 28. 11. 2019 se, prosím, přihlaste, 
abychom zajistili šachovnice.  
Kontakt: Ludmila Macková 
volnocasovky@trendvozickaru.cz  
nebo tel.: 734 442 040. 
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Trénink paměti 

Kdy: úterý 3. 12. 14:00-15:30 

Kde: učebna, Spolek Trend vozíčkářů 

Jaká je ideální náplň prosincového 
odpoledne, kdy je venku mráz 
a na zdobení stromečku je ještě brzo? 
Přijďte za námi na Trénink paměti. 
Procvičte si svůj mozek při plnění nejrůznějších úkolů a uvidíte, jak se 
při soustředění příjemně zahřejete a ještě se něco naučíte. Na setkání se těší 
Kateřina Šindelářová. 

Na akci jsou přednostně zváni klienti sociální rehabilitace. 

V případě zájmu se hlaste na e-mail soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz nebo 
tel. 731 144 670 

 
 
Předvánoční posezení na 
Peškové 
Kdy: 6. 12. 2019, 15:00-19:00  
Kde: Dům s pečovatelskou službou, 
Peškova 

Rok se pomalu chýlí ke konci, zveme 
Vás tedy na tradiční předvánoční 
posezení v jídelně domu 
s pečovatelskou službou na ulici 
Peškova. Nebude chybět občerstvení, 
příjemná atmosféra, příležitost setkat se a popovídat si. 
Přijďte se předvánočně naladit! 
 
Přihlášky a další informace: Ludmila Macková email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 
 Zdroj obrázku: https://www.apetitonline.cz/recept/radcino-linecke-cukrovi 
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Kadeřnický salon pro přihlášené! 
Kdy: 10. 12. 2019, 14:00-16:00 
Kde: učebna Trendu vozíčkářů (Lužická 7) 

Minulý kadeřnický salon se povedl. Kadeřníci – učni ze Štursovky byli 
velmi šikovní. Máte-li chuť se nechat zkrášlit (ostříhat, učesat, vyfoukat, oholit), 
ozvěte se obratem Ludmile Mackové. Na každé setkání je místo 
pro 7 přihlášených. Vše je zdarma. 

Přihlášky a další informace: Ludmila Macková, email: 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 

 
 

Plavání pro vozíčkáře v Baluo centru – 
pouze pro přihlášené! 
Kdy: každou středu od 23. 10. do 18. 12. 
Kde: Baluo centrum, Neředín 

Pokud rádi plavete, nebo si to chcete 
vyzkoušet, přihlaste se. Lekce probíhají 
v Baluo centru v rámci výuky Centra APA 
při Univerzitě Palackého  v Olomouci. 
Vedou je studenti Centra APA (pod dohledem vyučujících), kteří 
vám také pomohou s převlečením a přípravou na i po lekci. 
 
SRAZ PRO PŘIHLÁŠENÉ je v 11.50 hodin v recepci Baluo centra. Cena: 80,- Kč 
za 1 lekci (platí se na recepci centra). S sebou si vezměte plavky, 2x ručník 
a brýle na plavání (pokud je máte). 
Máte-li o plavání zájem, přihlaste se Ludmile Mackové: 
mackova@trendvozickaru.cz, 734 442 060    
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Shrnutí 
18. 11. – Muzikoterapie  
19. 11. – Trendy kvíz 
21. 11. – Čchi-kung 
27. 11. – Dračí doupě 
28. 11. – Filmový klub 
02. 12. – Šachy  
03. 12. – Trénink paměti 
05. 12. – Čchi-kung  
06. 12. – Předvánoční posezení 
11. 12. – Dračí doupě 
16. 12. – Muzikoterapie  
19. 12. – Čchi-kung 
 

Milí Trenďáci, 
        Pokud půjde vše podle plánu a nevyskytnou se nějaké náhlé změny. 
Měl by se v sobotu 7. 12. 2019 od 17:00. hod. uskutečnit Benefiční koncert 
pro Trend vozíčkářů. Koncert by se měl konat na Horním náměstí v Olomouci 
u příležitosti Vánočních trhů. Svoji účast mi přislíbili účastníci koncertů na jarní 
a podzimní Zasukované tkaničce – Radek Žalud, Matěj Plíhal, Daniela 
Hořínková, moje maličkost a můj kamarád Broněk Chromý. Vše je zatím 
v jednání, ale doufám, že vše dopadne dobře a budeme se moci sejít 
na náměstí u pohárku punče. O průběhu akce budete včas informováni. 
Zatím se mějte hezky a nepodléhejte předvánoční panice. 

 

                                                                                    S pozdravem Libor Geier, píárko. 
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