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Úvodní slovo 

 

Ahoj Trenďáci, 

máme tu nový rok a s ním i pokračování našeho nekonečného 

seriálu s názvem Trendy zpravodaj. Věřím, že i v tomto roce se 

budeme na jeho stránkách setkávat a vyměňovat si svoje zážitky a 

zkušenosti.  Pokud tedy budete mít jakýkoliv nápad či námět na jeho 

zlepšení, neváhejte a podělte se s ním. Nu a cože vás čeká v prvním 

čísle roku 2012? Pozvánka na divadelní vystoupení skupiny Olivy, na 

ples Dobrého místa pro život nebo do nové Kolárny přístupné i pro 

vozíčkáře. Opět je tu Filmový klub Trendu, nebo se můžete kouknout na zajímavé filmy na 

internetu, jejichž odkazy vám přinášíme (vřele doporučuji). Samozřejmě nechybí spousta 

zajímavostí a článků. Na závěr křížovka a něco pro zasmání ať do toho nového roku vjedeme 

zvesela (pokud by se někoho netradiční humor dotknul, tak se omlouváme). A tak vám za 

redakci přeji příjemné počteni a ať se vám splní všechna tajná přání, která máte v srdci. 

Michal Koutný 

Olivy pro vozíčkáře 

Olomoucká Liga V Improvizaci pořádá benefiční divadelní „klání“ v improvizovaném pásmu 

zábavy (obdoba vystoupení na Mikulášské ve Slavoníně v r. 2010). Výtěžek ze vstupného 

bude ve prospěch Spolku Trend vozíčkářů. Toto představení pro nás OLIVY i organizují, od 

nás se očekává pouze aktivní účast zaměstnanců a klientů. Přijďte se v hojném počtu 

pobavit. Svou účastí tak nejlépe poděkujeme lidem, kteří se nám snaží pomoci. V úvodu 

vystoupí zástupce Spolku a představí přítomným divákům naší organizaci.  

Představení se koná ve čtvrtek, 19. ledna 2012 v kavárně kina Metropol 

(bezbariérový přístup vč. WC, vchod do kavárny z boku budovy kina), od 18 

do 19.30 hod. Vstup pro vozíčkáře a případný doprovod zdarma. Ostatní 90,-

Kč, studenti 70,-Kč. Kavárna bude otevřena pro příchozí od 17.45 hod, neboť 

do té doby bude probíhat příprava na vlastní představení. 

Případné doplňující informace podá Evžen Hlaváček, 731 501 389, 585 754 917, 

hlavacek@trendvozickaru.cz 

Na Vaší účast se těší OLIVI a Evžen Hlaváček 

Č. 1 / 2012 IX. 

ROČNÍK 
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Informace o monoski 

Jako v loňském roce, tak i letos, v rámci spolupráce s katedrou 

Aplikovaných pohybových aktivit FTK UP se několik uživatelů 

služeb Trendu vozíčkářů bude účastnit lyžařského výcviku - 

monoski. Proto, abychom zamezili nesprávným informacím 

v oběhu, je třeba uvést některé věci na pravou míru. 

Jak už jsem se výše zmínila, na monoski spolupracujeme 

s fakultou tělesné kultury, tuto možnost dostáváme od katedry 

APA díky projektu, ale umožňuje pouze velmi omezenému počtu lidí (maximálně pěti 

osobám) aby na dvoudenní kurz jeli (je také třeba počítat s vlastní dopravou).  

Hlavním cílem projektu APA je ale výcvik instruktorů monoski, nikoliv jen nabídka pěkného 

víkendu na horách pro naše uživatele. Účastníky na monoski oslovujeme v první řadě  již z 

dříve zúčastněných (jde hlavně o instruktorský kurz pro studenty) a proto není tato akce 

zveřejňována a dále nabízena vzhledem k bleskovému naplnění počtu zájemců. 

V rámci volno-časových aktivit se totiž málokdy stává, že by poptávka převýšila nabídku, ale 

pokud mají čtenáři Trendy zpravodaje zájem se monoski účastnit alespoň v příštím roce je 

možné se nahlásit jako zájemce už nyní. V případě velkého zájmu až bude další ročník 

monoski aktuální můžeme přistoupit k osvědčené férové metodě přihlášek, a rozhodne 

pořadí jejich odevzdání. Děkujeme za pochopení. 

Míša Hladišová, volnocasovky@trendvozickaru.cz, 777 974 455.     

  

Film Do Dna zaujal už přes tisícovku mladých lidí 

Sotva se unikátní filmový projekt Ligy vozíčkářů s názvem Do Dna 
objevil na internetu, už má přes tisíc zhlédnutí. A každým dnem 
přibývají stovky nových diváků. Tajemství a poselství, které v sobě tento 
příběh skrývá, se tak šíří po celém světě. Premiéru měl tento film 2. 
ledna 2012. V sále brněnského Café Práh jej vidělo asi 150 diváků. Ti 
ocenili především vizuální stránku filmu. „Věděl jsem, co mě čeká, ale i 
tak jsem nemohl odtrhnout oči od plátna,“ vyznal se jeden z nich. Teď 
už má film otevřenou cestu do světa. Reakce na něj přicházejí 
z Nizozemí, z Austrálie i z USA. Lidé oceňují hlavně myšlenku a 
tajemství, které v sobě tento film má. To však prozradit nelze – 
podívejte se na scény plné napětí, erotiky, hádek i zvratů a zamyslete 
se, zda všechno není jinak, než jste mysleli. 

Film režiséra, autora a kameramana Filipa Laureyse v produkci Ligy vozíčkářů je možné vidět 
zde: http://vimeo.com/34680196 Film o filmu Lukáše Kořízka je k vidění zde: 
http://vimeo.com/34703048 

Zajímá nás váš názor na film, projekt i jeho myšlenku. Co říkáte provedení? Jak se vám líbily 
scény ze zákulisí? Rozuměli jste poselství a příběhu? Těšíme se na vaše komentáře.  
            Zdroj: vozickar.cz  

mailto:volnocasovky@trendvozickaru.cz
http://vozickar.com/film-do-dna-zaujal-uz-pres-tisicovku-mladych-lidi/
http://vimeo.com/34680196
http://vimeo.com/34703048
http://vimeo.com/34703048
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Sociální rehabilitace informuje. 

ZNOVU PROMÍTÁME!!!! 

I v novém roce jsme se opět rozhodly promítat filmy s tématikou lidských práv, které jsou 
zapůjčovány od organizace Člověk v tísni, o. p. s. v rámci projektu Promítej i ty! Důvodem 
promítání filmů s takovou tématikou je velmi prostý. O nespravedlnosti a špatnosti se musí 
mluvit, nesmí se zavírat před nimi oči. I když příběhy se často odehrávají ve vzdálených 
místech, tak to neznamená, že nás to nemusí zajímat. 

AKCE SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE  

 

FILMOVÝ KLUB – JEDEN SVĚT 

Promítáme: Zločinci podle zákona (titulky) 

Kdy?: 8.února 2012 

Kde?: učebna v Trendu vozíčkářů Olomouc 

Vstup: ZDARMA 

Thieves by Law Alexander Gentelev / Izrael, Německo, Španělsko / 2010 / 91 min 

O životě se neučili ve školách, ale v kriminále. Tam si také vybírali své budoucí 
spolupracovníky. Tetování jim neslouží jako ozdoba, ale jako projev pohrdání autoritami a 
znak příslušnosti k vězeňské kastě a její hierarchii. Nikdy normálně nepracovali, přesto jsou 
milionáři. A jsou na to náležitě pyšní. Řeč je o hlavních postavách znepokojivého dokumentu 
Alexandra Genteleva, jemuž se podařilo získat důvěru několika čelních představitelů 
ruskojazyčného podsvětí, takzvaných vorů v zakoně. Ti musejí dodržovat speciální kodex – 
nepsané zákony, které vznikly ve třicátých letech minulého století v sovětských gulazích. 
Jejich nebývale otevřené výpovědi společně s archivními záběry z ruských věznic či 
ukázkami „mafiánských radovánek“ podávají velmi komplexní a ucelený pohled na rozvoj 
organizovaného zločinu v Rusku od perestrojky až do dnešní doby. Podle bývalého 
pracovníka ruského Interpolu mají dnes tito lidé zásadní vliv na ekonomická a politická 
rozhodování své země, neboť dobře vědí, že kromě po zuby ozbrojených bodyguardů musejí 
disponovat i „svým“ politikem. 

Na setkání se těší sociální pracovnice Mgr.Marie Pijáčková, Bc. Kamila Zábojová, Mgr. 
Michaela Hladišová. 

Bližší informace: Mgr. Marie Pijáčková a Bc. Kamila Zábojová 

soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, 
Lužická 7, 779 00 Olomouc. 

 

Projekt  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
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Sociální rehabilitace Vás zve na kurz  

Umění hospodařit s penězi 

Kurz je určen pro lidi se zdravotní handicapem. 

Kurz se koná v PC učebně u nás v organizace – Spolek 
Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7. 

Vstup: Zdarma 

 Jak je důležité míti finanční rezervu 
30.1.2012               10:00-13:00  
 tvoření finančního rozpočtu, 
 základní principy hospodaření, 
 rezervy a možná rizika finančního hospodaření. 

 

Zájemci na kurz se hlaste sociálním pracovnicím sociální rehabilitace!!!!! 
Kontakt: soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz  mobil: 734 442 012, tel.: 585 431 012 

 

 
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

 

Trilobit 

Napište svůj názor a podpořte výzkum multifunkčního invalidního vozíku Trilobit 

 

Marek Velešík, student 3. ročníku Fakulty tělesné kultury 

Univerzity Palackého v Olomouci, pracuje na bakalářské práci s 

názvem „Návrh marketingového plánu nového produktu na trhu - 

Multifunkční invalidní vozík Trilobit.“ Jedná se o realizaci 

univerzálního sedáku (sedačky) s vyměnitelným příslušenstvím 

(in-line brusle, lyže, sledge hokej-brusle, handbike). Projekt řeší 

tým z UTB ve Zlíně. Výsledky ankety budou sloužit pro potřeby 

bakalářské práce. Tento vozík má charakter sportovního nářadí. 

Podobný sedák, který je součástí řešení, se u sportovních nářadí 

používá již řadu let, zejména u sledge. Je připravena i varianta s rozepínáním přední části. 

Zatím bylo vyřešeno jen několik variant. Uvažuje se o 3 až 5 velikostech, dále bude brán 

zřetel na stupeň postižení uživatelů a délka pobytu ve vozíku. Projekt je ve vývoji, počítá se s 

variantami, jak pro výkonnostní sport, tak pro běžného uživatele.  

Jestliže Vás, uživatele invalidních vozíků, tento nový produkt zaujal, tak více informací o 

projektu multifunkčního ortopedického vozíku včetně anketního dotazníku najdete na 

webových odkazech na našich stránkách www.trendvozickaru.cz 

mailto:soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz
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Odstartovala osvětová kampaň „No a co?!“ 

 

První celostátní kampaň, která má širokou veřejnost upozornit na existenci ochranné známky 
Práce postižených a na vysoce kvalitní práci osob se zdravotním postižením, byla spuštěna s 
Novým rokem 2012. Zadavetelem osvětové kampaně s názvem "No a co?!" je Nadační fond 
pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Cílem kampaně je poukázat na vysokou kvalitu práce lidí se zdravotním handicapem a jejich 
zaměstnavatelů - držitelů ochranné známky Práce postižených. Lidé v kampani otevřeně 
přiznávají své konkrétní zdravotní postižení - to je sice významné, ovšem nijak neovlivňuje 
kvalitu a konkurenceschopnost jejich výsledné práce. Tito lidé od nás nepotřebují dary, ale 
férovou pracovní příležitost a poptávku po jejich výrobcích či službách – dokáží pak být 
soběstační.  
 
Protagonisté kampaně jsou skuteční zaměstnanci, kteří v životě bojují s různými typy 
zdravotního handicapu – nejedná se tedy o žádné najaté herce. Jde většinou o pracovníky 
firem, které jsou držiteli ochranné známky Práce postižených. Jedna z protagonistek 
kampaně, paní Hana Klírová, je dokonce  vítězkou soutěže „OZP Zaměstnanec roku 2011“ 
kterou vyhlašuje zadavatel této kampaně.    

Ochranná známka Práce postižených, která je součástí Národní politiky kvality, je po přísném 
posuzování (auditu), udělována na dva roky zaměstnavatelům, kteří alespoň z 75 % 
zaměstnávají zdravotně postižené spoluobčany, kteří i přes svůj handicap vytvářejí stejně 
kvalitní výrobky a služby jako „zdraví“ spoluobčané.  Důraz na kvalitu výrobků či služeb je zde 
klíčový. V současnosti je hrdými držiteli známky již více než 30 firem. Známka si klade za cíl 
tyto zaměstnavatele podporovat v oblasti poptávky na trhu - pomáhá tak vytvářet a udržovat 
pracovní místa pro zdravotně postižené.  

V kampani figuruje odkaz na nový katalog firem poskytujících prověřené náhradní plnění a 
internetový obchod s výrobky a službami, které nabízí portál ochranné známky 
www.pracepostizenych.cz. Tento e-shop garantuje klientům expedici objednaného zboží do 
48 hodin od objednávky. Portál vytvořila a spravuje společnost Ergotep, v. d., která je sama 
držitelem ochranné známky Práce postižených. 

Kampaň probíhá od ledna do března po celé České republice například v kinech, novinách, 
časopisech, dále na billboardech, zastávkách MHD, na internetu nebo třeba v čekárnách 
lékařů. S týmem NFOZP ji připravili: komunikační agentura OgilvyOne, Zoom production a 
Frmol  production. Nafocení kampaně se (bez nároku na honorář) ujal Nikola Tačevski, 
uznávaný fotograf, který byl mnohokrát oceněn na různých mezinárodních festivalech. 

Kampaň finančně podpořily společnosti Všeobecná zdravotním pojišťovna, Poštovní 
spořitelna, Magistrát hl. města Praha a  ICZ.  Mediálními partnery kampaně jsou CineStar, 
RailReklam, Economia, TV Metropol, Lidové noviny, Mediapharma, Zdravotnické noviny a 
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další. Všichni partneři vzali kampaň „za svou“ a přistoupili k jejímu vzniku velmi ochotně a 
vstřícně, za což jim NFOZP vřele děkuje! 

O NFOZP Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) 

si již od svého vzniku v roce 2007 klade za cíl pomáhat lidem se zdravotním postižením k 
tomu, aby mohli dlouhodobě  pracovat. NFOZP nechce svými projekty vzbuzovat soucit. 
Naopak. Lidé se zdravotním postižením jsou hrdí, že něco umějí, že nepotřebují dávky od 
státu, že se dokáží uživit sami.   

Projekty fondu NFOZP jsou vždy cíleně zaměřeny na skutečné zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Jedná se např. o aktivní burzu práce na portálu www.prace.cz, které 
je NFOZP partnerem, dále o online poradny pro zaměstnavatele i pro zájemce o zaměstnání, 
odborné semináře, festivaly a trhy propagující práci zdrav. postižených (např. festival „Žiju 
stejně jako TY!“).  

NFOZP organizuje i farmářské, velikonoční či vánoční  trhy (například v OC Letňany), nebo 
vyvíjí aktivní spolupráci se zákonodárci při tvorbě legislativy věnující se zaměstnávání 
zdravotně postižených. 

Jedním z nejdůležitějších projektů NFOZP je  ochranná známka Práce postižených, která je 
od roku 2010 součástí Národní politiky kvality a zařadila se tak mezi prestižních 25 národních 
ochranných známek České republiky. Známku uděluje NFOZP na 2 roky. Správcem známky 
je Sdružení pro oceňování kvality. Pro veřejnost má tato ochranná známka jasné a zřetelné 
sdělení. Vypovídá o zaměstnavateli, který pracuje s lidmi se zdravotním postižením na 
chráněném pracovním trhu: „Toto je skutečná a férová práce lidí se zdravotním postižením. 
Zde jsou jasně a přísně nastavena pravidla,  vymezujeme se proti nepoctivému podnikání  a 
zneužívání zdravotně postižených. Zde nepodvádíme a proto nás koupí tohoto výrobku či 
služby můžete bez obav podpořit“. 

Více informací na www.nfozp.cz, www.pracepostizenych.cz.  

Hana Potměšilová         Zdroj: Helpnet.cz 

Sexualita aneb život se vším všudy 

Nový web Diakonie nabízí informace o sexualitě lidí s postižením. 

"Sexualita aneb život se vším všudy" je název právě spuštěného webu Diakonie ČCE – 
středisko v Plzni. Na adrese http://sexualita.diakonie.cz lze najít 
aktuální informace o sexualitě lidí s mentálním postižením, které 
mohou například pomoci v praktické práci s uživateli služeb. 
Web rovněž pravidelně přináší nabídku vzdělávacích kurzů 
k problematice sexuality lidí s mentálním postižením.  

Informační portál s adresou http://sexualita.diakonie.cz je 
součástí projektu „Sexualita aneb život se vším všudy – 
vzdělávací programy pro oblast sexuality“. Cílem zmíněného 
projektu je rozšířit systém akreditovaného vzdělávání zadavatelů 
a poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském 
kraji v oblasti sexuality lidí s mentálním postižením. Realizátorem projektu je Diakonie 
Českobratrské církve evangelické – středisko v Plzni. Prostřednictvím portálu je možné 

http://www.nfozp.cz/
http://www.pracepostizenych.cz/
http://sexualita.diakonie.cz/
http://sexualita.diakonie.cz/
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například získat výukové materiály v oblasti sexuality lidí s mentálním postižením a také 
odkazy na ostatní stránky zabývající se touto problematikou. 
V rámci projektu probíhají dva typy vzdělávacích kurzů. První je specificky zaměřen na 
pracovníky v sociálních službách, a druhý typ kurzu reaguje na vzdělávací potřeby sociálních 
pracovníků. Oba typy vzdělávacích kurzů probíhají pod vedením lektorů s bohatými 
zkušenostmi z praxe a pomáhají pracovníkům lépe pracovat se sexualitou lidí s mentálním 
postižením, a tím zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v neziskových organizacích. Kurzy 
obsahují i specializovanou část, která se zaměřuje na osvětu lidí s mentálním postižením a 
na problematiku sexuálního zneužívání. Oba kurzy probíhají formou prezenční výuky a 
účastníci dostávají navíc e-learningovou podporu dostupnou na již zmíněné adrese 
http://sexualita.diakonie.cz, kde mají přístup k přeložené odborné zahraniční literatuře, která 
v současné době není dostupná na českém trhu. Účastníci mají také možnost 
prostřednictvím informačního portálu klást lektorům a garantům kurzu praktické otázky. 
 
Další informace a dotazy posílejte na e-mailovou adresu: mentberger.plzen@diakonie.cz 
nebo kontaktujte přímo koordinátorku projektu Veroniku Pavlíkovou Brožovou na telefonu 739 
244 617. Projekt „Vzdělávání v oblasti sexuality“ je podpořen Evropským sociálním fondem 
prostřednictvím  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu 
ČR. 

Zdroj: Helpnet.cz 

 

Chodicilide.cz: nelétám, ale žiju docela normálně (porucha létání) 

Jak má vypadat správná pomoc lidem s 
postižením ukazuje Nadace Sirius v kampani 
„Chodící lidé“. Na webu www.chodicilide.cz 
ukazuje několik konkrétních příkladů pomoci 
postiženým lidem z praxe. Obecně prospěšná 
společnost Sirius se snaží upozornit na 
lhostejnost, ale i nevhodnou nebo přehnanou 
pomoc či lítost, které jsou pro lidi s tělesným 
postižením stejnou překážkou. 

Citlivé sdělení, že nestačí pomáhat, ale pomáhat správně, zobrazuje Sirius ve spotu 
Chodicilide.cz pomocí absurdního světa, ve kterém je normální létat a chůze se považuje za 
handicap. To by nám mělo usnadnit pochopit nesnáze, se kterými se mohou postižení lidé 
setkávat. 

Jmenuju se Tomáš. Teď jsme v metru a já jedu do práce. Je mi přes čtyřicet a narodil jsme 
se s poruchou lítání. Nemám pocit, že bych se lišil od ostatních a žiju docela normální život. 
Práce… někdy dobrý, někdy blbý… po práci jdem na pivo… s klukem chodim na skály, 
lezeme. To je muj kluk, je taky chodič. Co to děláte, dyť o to se nikdo neprosil! 

Tak ty zdravý, teda lítající lidi, se nám samozřejmě snaží pomoc, ale většinou pořádně ani 
neví jak. A někdy se stane, že nám někdo chce pomoc, zrovna když kdy to vůbec 
nepotřebujeme… Přál bych si, aby se pohled na lidi s postižením změnil. Co děláš?! Tahle mi 
nepomůžeš! O takovouhle pomoc nestojíme! Jsme normální lidi!! 

Jak pomoci lidem s postižením se dozvíte na chodicilide.cz. 

http://sexualita.diakonie.cz/
mailto:mentberger.plzen@diakonie.cz
http://www.chodicilide.cz/
http://www.nadacesirius.cz/
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Představte si, že je létání přirozenou schopností člověka, takže my všichni, kteří to 
nedokážeme, jsme „postižení“. Jak bychom chtěli, aby s námi „zdraví“ lidé jednali? Lidé žijící 
s postižením někdy pomoc potřebují, zároveň jsou to ale lidé s vlastní důstojností. Podle 
oslovených dětí s tělesným a smyslovým postižením vytváří přístup okolí jediné skutečně 

nepřekonatelné překážky na jejich každodenních cestách. 

Ze všeho nejvíce zraňuje projevovaný soucit a nejméně pomáhá 
nevhodná pomoc. Často je to pomoc přehnaná, která přichází bez 
ohledu na to, zda-li skutečně pomůže nebo je-li skutečně potřeba. 
Jednání, kdy „zdravý“ lituje „postiženého“, nebo mu pomáhá, jak 
sám uzná za vhodné, často plyne z nejistoty a strachu a je stejně 
nevhodné jako obyčejná lhostejnost. Místo lítostivých pohledů a 
zbrklé pomoci si lidé žijící s hendikepem přejí, aby s nimi ostatní 
jednali jako se sobě rovnými a nebáli se je normálně oslovit a zeptat 
se, jestli a jak pomoci potřebují.      
   zdroj: www.chodicilide.cz 

 

Stephen Hawking slaví 70. narozeniny 

Stephen Hawking je inspirací pro mnohé. Pro světové vědce i pro lidi s 
tělesným postižením. Tento britský teoretický fyzik, který před studii 
onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou, se navzdory neblahým 
předpovědím lékařů 8.ledna 2012 dožil sedmdesáti let.  

Své jednadvacáté narozeniny slavil po boku své přítelkyně. Leželi v 
trávě, pozorovali hvězdy, povídali si o fascinujícím vesmíru, který se 
stal později pro Hawkinga denním chlebem. Když pak chtěli odejít 
domů, Stephenu Hawkingovi se nepodařilo vstát. 

Po několika vyšetřeních mu lékaři sdělili diagnózu a taky neblahou 
předpověď. Amyotrofická laterální skleróza a pouhé dva roky života. 

Toto onemocnění totiž napadá nervovýá systém a způsobuje postupné celkové ochrnutí těla. 
Hawking se však nezavřel do sebe, naopak nastoupil na Cambridgskou univerzitu na obor 
kosmologie. Svůj osud měl totiž doslova vepsaný ve hvězdách. Studium zakončuje v roce 
1962, na uvirezitě však zůstává a do povědomí akademiků i veřejnosti se dostává jako jeden 
z autorů teorie velkého třesku. 

Věnoval se souvislostem velkého třesku s černými děrami, které dopodrobna zkoumal a 
popsal jejich existenci v jedné ze čtrnácti knih. Jeho činnost vyústila v tzv. Hawkingův effekt, 
který popisuje nekonečnou kumulaci energie právě černých děr. K tomu uvádí: „Úvahy o tom, 
že černá díra emituje částice, nasvědčují, že bůh nejenže v kostky hraje, ale občas je hází i 
tam, kde je nikdo nemůže vidět.“ 

Ve své práci rozvíjel kvantovou teorii, Einsteinovu teorii relativity a věnoval se otázkám 
plynutí času. Čas, jak vidno, plyne rychle, a světoznámý profesor gravitační fyziky se dožil 
doslova neuvěřitelných sedmdesáti let. Stephen Hawking  se od roku 1968  pohybuje jen na 
vozíku a od roku 1985 s okolním světem komunikuje jen pomocí speciálního počítače.  Je 
ženatý, má tři děti a jedno vnouče.        Vozickar.cz 

http://vozickar.com/stephen-hawking-slavi-70-narozeniny/
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Info 

 

Srdečně zveme vozíčkáře k návštěvě. Do konce března servisní práce 
kol a duší zdarma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaše okénko 

Trochu jiné vánoce 

Když člověk sedí na invalidním vozíku a ještě k tomu žije sám, mívá nějaký svůj velký sen. Já 

toužil po tom prožít trochu jiné Vánoce. Zatím se všechny podobaly jako vejce vejci – přivézt 

si z hospody trochu bramborového salátu a kousek smažené ryby, otevřít si láhev vína, 

podívat se na televizi… Rok co rok už třicet let. Jenom s tím rozdílem, že v posledních pěti 

letech tady se mnou žila Betynka, malá černá fenečka. 

Ty letošní vánoce nebyly výjimkou. Salát a kapr už čekali na talíři, na stole láhev vína, 

sváteční sklenička…V koutě stál malý umělý stromeček, pod ním jeden dáreček - sáček 

s tyčinkami pro Betynku…Jako každý rok. Ale měl jsem pocit, že jí to nevadilo, spíš naopak. 

Koukl jsem na hodinky. Za chvíli začíná večerní pohádka. Oblekl jsem si teda rychle bundu, 

pískl na Betynku a jeli jsme. Venku byly hromady sněhu. „Nesmím sjet z chodníku, nebo 

zapadnu a budu zle,“ napadlo mě. Pozdě. Po pár metrech za domem mi to ujelo a já, sjel do 
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nějaké jámy a převrátil se.. „To není dobré,“ napadlo mě. „Tady nikdo dnes večer nepůjde, 

není tu pořádný chodník, ani osvětlení. Křičet ani nemá cenu.“ Betynka poskakovala okolo 

mě, v první chvíli to považovala za novou hru. Její pohled říkal: „super! Pojď! Budeme si hrát, 

budeme se válet ve sněhu.“ 

„Běž domů! Toto není hra. Utíkej, nebo tu zmrzneš.“ Začala mi být 

pořádná zima. „Běž! Utíkej!“ Poslechla. Zůstal jsem sám. Začalo se 

mi chtít spát. 

„Co tady děláš?“ Zaslechl jsem teňounký hlásek. Otevřel jsem oči. 

Všude byla tma. Jen malé, asi pětileté děvčátko, stálo přede mnou. 

„Ty tady čekáš na toho pejska, viď? Neboj, on se vrátí. Ale neměl 

bys ležet na zemi.“ Překvapeně jsem přikývl: „Já vím. Ale co tady 

děláš ty?“ 

Zasmála se a zmizela. Začalo hustě sněžit. Opět jsem zavřel oči. Sněhové vločky byly tak 

těžké. „Do rána ze mě bude hromada sněhu,“ uvědomil jsem si ještě. Nijak mi to nevadilo, 

bylo mi to úplně jedno. Hlavně, že mi už přestala být zima…. A že 

Betynka…Betynka…Pomalu jsem usínal. „Už spíš?“ S vynaložením všech sil jsem opět 

otevřel oči. Na víčkách jsem měl snad kilo sněhu, tak byly těžké. „Co ty tady zase děláš?“ 

Zeptal jsem se jí. „Přišla jsem se na tebe podívat. Už tady ležíš moc dlouho.“ 

„To jsi hodná, ale utíkej domů, je strašná zima, maminka bude mít strach.“ Zesmutněla: 

„Nebude. Ona ani neví, že jsem tady. Dívá se na pohádku. Ach jo, to jsou zase vánoce!“ 

Přišlo mi jí líto. Nevěděl jsem, jak jí udělat radost. Místo toho udělala radost ona mně: „Můžu 

ti dát pusinku?“ Zeptala se. „Jen tak, k vánocům.“ Nečekala na souhlas, dala mi pusu na tvář 

a zmizela. Sněžení ještě zhoustlo. To je dobře – vánoce mají být bílé. Všichni mají radost – 

mají stromečky… a bramborový salát… a kapra… 

V hlavě mi začala znít píseň: … tichá noc… svatá noc… jak je to dál? Co na tom záleží? 

Opět jsem zůstal sám. Ani na tom nezáleží. Posledních třicet let jsem vlastně pořád sám.  

Tiché zaštěkání mě donutilo vrátit se do reality. Měl bych otevřít oči. Tak strašně se mi 

nechtělo. Nebudu je otvírat, možná se mi to jenom zdálo. Nezdálo – štěkání se opakovalo. 

Tak jsem je teda otevřel. Přede mnou stála Betynka. Přitiskl jsem ji k sobě: „Proč ses vrátila? 

Měla jsi zůstat v teple, někdo by se o tebe postaral. Cítil jsem, jak se chvěje zimou. Rozepnul 

jsem si bundu a schoval ji. Pevně se ke mně přitulila.  „Neboj,“ konejšil jsem ji. „Mně už zima 

není, za chvíli nebude ani tobě.“ 

To nebyly černé myšlenky co mě přepadaly, pouze jsem věděl, že by se musel stát zázrak, 

aby na štědrý večer v noci šel někdo kolem, kde široko-daleko nesvítilo jediné světlo a 

odnikud sem nebylo vidět. „A kde se tady teda vzala ta holčička?“ Napadlo mě. „Žádná 

holčička tady nebyla,“ oponovalo mi moje druhé já. „To se ti jenom zdálo. Kdo ví. Zavřel jsem 

oči a pomalu upadal do milosrdného spánku.  

„Člověče, zbláznil jste se?! Nespěte!“ Někdo mě vytáhl na vozík, třepal se mnou a tlačil mě 

přes závěje čerstvě napadaného sněhu k vchodovým dveřím mého domu: „Vy máte štěstí, že 
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jsem musel vzít za kolegu službu, chtěl si zkrátit cestu a že vás znám.“ Na chodbě ze mě 

smetl sníh a naložil mě do výtahu: „Kde máte klíče od bytu?“ 

Co na tom záleží? – problesklo mi hlavou. Nevím, kde je vzal, ale najednou jsem byl ve svém 

vlastním bytě a zase sám. Jenom Betynka vesele poskakovala okolo mě. Tak teď nevím – je 

pravda to, že jsem v teple bytu a sen to, že jsem málem umrzl venku, nebo je pravdou to, že 

mrznu venku a sním o teple svého bytu?         Věra Schmidova 

 
 
 

"Tak se žlutými vlaky se stále nesvezeme" aneb takový malý rohovor po mailu. 
 
Dobrý den, 
v září jste slibovali, že od prosincového jízdního řádu již budete zajišťovat u vlaků Regio Jet i 
přepravu osob na invalidním vozíku, včetně elektrických. Chci se proto zeptat, zda si mohu již 
přepravu objednat, kam a jak dlouho před jízdou mám přepravu na el. inv. vozíku nahlásit, 
příp. jaký druh jízdního dokladu si mám přes internet pro sebe a průvodce zajistit.  
Děkuji za odpověď. 
  
S pozdravem Mgr. Milan Langer 
                        předseda 
 
 
Vážený pane Langere,  
děkujeme za Váš email, zatím to bohužel stále není možné, ale od pondělí nabídneme 
cestujícím na vozíku pohodlnější nástup do soupravy 
pomocí plošiny - samotná přeprava se tedy nezmění (pořád 
nebude možné přepravovat elektrické vozíky), ale 
usnadníme tak nástup. Nový typ vozů je zatím ve vývoji a 
čeká na test a schválení do pravidelného provozu, k 
nasazení dojde behěm tohoto roku. 
  
S pozdravem, David Svoboda - operátor call centra 
STUDENT AGENCY – centrála Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno  

 

 

Start reformy? Až na ty prachy zatím dobrý…… 

A je to tady, s novým rokem vstoupila do našich životů sociální reforma, strašák, o kterém se 

hodně mluvilo, málo vědělo a každý z něho měl strach. Do toho mého vstoupila bylo 

prostřednictvím příspěvku na mobilitu a formou žádosti o tento příspěvek. 

Protože nerad chodím na úřady (vlastně neznám nikoho, kdo by tam chodil, vy ano?) a nerad 

tam zbytečně marním čas, rozhodl jsem se zjistit podrobnější informace o této žádosti a o 

náležitostech, které je k ní třeba doložit. Nejprve jsem navštívil webové stránky Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Potěšilo mě, že žádost si lze vytisknout, v klidu doma vyplnit a na 

pracovišti Úřadu práce ji už pouze odevzdat. A také mě potěšilo, jak je jednoduchá a kromě 

osobních dokladů není třeba sebou nosit fůru všelijakých potvrzení. 
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Na některé detaily jsem se chtěl zeptat na telefonní infolince, kterou ministerstvo zřídilo a 

plošně inzerovalo před rozjezdem reformy. Čekal jsem profesionální přístup a detailní 

odpovědi nepřipouštějící ani náznakem dvojí výklad. To máte těžké, každá ta bába 

v kanceláři chce něco jiného, řekla mi na mé otázky familiérním tónem sousedky z pavlače 

jiná bába z kanceláře. Přístup a slovník této paní mě sice zarazil (volám přece do Prahy a na 

ministerstvo!), ale musel jsem uznat, že to občas tak bývá. Radu jsem však přece jen dostal, 

ať se obrátím přímo na úřad v místě, a k tomu i telefonní číslo. Naštěstí jsem na Úřadu práce 

v Olomouci nenarazil na bábu z kanceláře, ale na úřednice v tom nejlepším slova smyslu, 

která se chovala jako správná profesionálka a jasně a s ochotou mi na vše odpověděla. Teď 

už jen vše správně vyplnit a vyrazit na úřad. 

Jenom ne ve středu, protože protest vyhlášený NRZP reprezentovaný panem Krásou jsem 

nepovažoval za přínosný a jak jsem pozoroval ve svém okolí, nepřijala ho za svůj asi většina 

olomouckých vozíčkářů. Cestou jsem se hrozil chodeb plných čekajících lidí a nervozity, která 

se dá krájet, neochotných a ztrhaných úředníků a hrozivé ztráty času. Jaké bylo moje 

překvapení, když chodby na úřadu byly téměř prázdné, na recepci mě hned nasměrovali 

k té“mé“ úřednici, která mě s ochotou a vlídností bez čekání přijala. Celá procedura tedy 

proběhla coby dup. A nemusím prý podávat žádost každý měsíc, jak informovala jedna fáma 

šířící se koncem roku. 

Já na ty úřady snad začnu chodit rád, napadlo mě v té 

euforii při odchodu. Naštěstí mně facka uštědřená na 

ulici zimním chladem včas probrala a vyhnala podobné 

zpozdilé nápady z hlavy. Uvidíme, jaké bude 

pokračování a zda i další průběh nového systému bude 

tak hladký, jako podání žádosti o příspěvek na mobilitu. 

Uznávám, že v době zmítané krizemi, kdy se na nás valí jedna katastrofická zpráva za 

druhou, se musí šetřit, ale mělo by to být všude a na všech, nejenom na těch, kteří se 

nemohou příliš bránit, i když je to nejjednodušší. Jen doufám, že to bude vyváženo 

jednoduchostí a průhledností celého systému. Prostě jak už jsem napsal na začátku. Sociální 

reforma? Až na ty prachy zatím dobrý………. 

Xaver T. Kolečkář  
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Uzávěrka příštího čísla 2/2012 : pátek 10.2. 2012   

A na závěr tradiční křížovka o ceny. Opět se vracíme ke třem cenám. Tajenku křížovky posílejte do 

konce uzávěrky zpravodaje (10.1.2012) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 

776 576 555 případně osobně v Trendu na Lužické u Míši Hladišové. Výherci se stávají. 1. cena 

Jarka Rédrová, 2. cena Bohuslava Sokolová a 3. cena Josef Effenberger. Ceny si můžete 

vyzvednout u Míši Hladišové na Trendu.  

 

           

 

A na závěr pár vtipů o nás. 

Víte, proč se němí nemusí holit? 
Líná huba, holý neštěstí. 

Říká slepý beznohému: „Nechoď mi na oči!”  

Ptají se kamarádi vozíčkáře: „Kdybys byl sám na pustém ostrově, jaké dvě věci bys tam s 
sebou chtěl mít nejvíc?”   -   „Nohy.” 

Dívají se hluchý, slepý a beznohý na televizi. Zničehonic hluchý zařve: 
„Jé, kluci, já slyším.” 
Slepý na to: „Jé, kluci, já vidím.” 
A beznohý: „Držte huby, nebo vás nakopu...” 

Koho totálně nebere, že je krůček od propasti? Vozíčkáře. 

Beznohý invalida jede na vozíku kolem obchodu s obuví a náhle ho osloví jedna paní, jestli si 
nechce koupit boty. Invalida si jí nevšímá a jede dál. Pak spatří strážníka a povídá mu: 
„Pane, víte, já jsem beznohý a támhleta paní z obuvi mi říká, jestli si nechci koupit boty. 
Nemohl byste s tím něco udělat?” 
Strážník odpoví: „Měl jste ji nakopnout do prdele.” 
Invalida naštvaně jede domů a vše vypráví ženě. Manželka mu naleje panáka a povídá: „Na, 
vem si panáka, ten tě postaví na nohy!” 

Vyčítá vozíčkáři přítelkyně své velké břicho: „Vždyť jsi mě ujišťoval, že máš gumu!” 
   „No jasně, že jsem ji měl,” říká vozíčkář, „jak jinak bych se k tobě asi dostal?” 

 Co nejvíc dopálí vozíčkáře? 
   Když mu jeho tajná láska řekne, jestli by s ní nechtěl chodit.  

mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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