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Úvodní slovo 

 

Vážení čtenáři,  

blíží se konec roku, což obnáší vyhledávání a psaní projektů na rok následující, vyúčtování 
stávajících projektů, sestavuje se rozpočet na rok 2013, ale také bilancujeme rok letošní – co 
se podařilo, co méně, v čem můžeme naše služby a aktivity vylepšit, nebo co budeme muset 
vzhledem k finanční situaci příští rok omezit. Proto mi dovolte pár slov k činnosti Spolku 
v letošním roce.  

Trend vozíčkářů zaměstnává 47 
zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 
přepočteno na úvazky to činí 28,5 úvazku. 
Z tohoto počtu je 32 osob se ZPS, 
přepočteno na úvazky to činí 15,04 úvazku. 
Dále zaměstnáváme 6 pracovních asistentů 
a 32 osobních asistentů na dohody o 
provedení práce, nebo dohody o pracovní 
činnosti. Aktuálně máme 44 uživatelů služeb 
osobní asistence a 15 uživatelů služeb 
sociální rehabilitace.  

Jsme již hodně velká organizace, která mimo služby osobní asistence poskytuje služby 
sociální rehabilitace, poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek a volnočasové aktivity. 
Velkou pozornost věnujeme zaměstnávání osob, které jsou zdravotně znevýhodněné na trhu 
práce.  

Občas slýchám názor, že zaměstnanců ve Spolku přibývá, ale málokdo si uvědomí, že je to 
způsobeno právě tím, že jsme dali možnost pracovat 32 zaměstnancům ze ZPS.  

Většina zaměstnanců se ZPS pracuje v sociálním podnikání Trendu – digitalizaci dokumentů 
a call centru. Máme vizi, že nám sociální podnikání v budoucnu vykryje chybějící finanční 
zdroje. Chceme být finančně nezávislí a jen „nenatahovat ruce“ a čekat, co nám kdo dá. 
Velkou pomocí při zaměstnávání osob se ZPS je podpora Úřadu práce, který nám do 30. 6. 
2012 plně hradil mzdové náklady zaměstnanců se ZPS. S přijetím nového zákona s účinností 
od 1. 7. 2012 přispívá Úřad práce na mzdové náklady těchto zaměstnanců jen ve výši 75%, 
zbytek mzdových nákladů ve výši 25% hradí Spolek.   

Proto pečlivě zvažujeme, které činnosti podpoříme a které musíme omezit.  Prioritou jsou pro 
nás registrované služby a taktéž zaměstnávání osob se ZPS. Co budeme muset omezit a již 
jsme i v  letošním roce omezili, jsou volnočasové aktivity, na kterých bývá často nízká účast. 
Letos poprvé se neuskutečnil pobyt na Březejci, což je finančně velmi náročná akce. Spolek 
na tuto akci přispívá cca 55 000,- Kč.  

Č. 12 / 2012 IX. 

ROČNÍK 



- 2 - 
 

Z mého pohledu je letošní rok hodně náročný, jelikož udržet všechny služby za stávající 
finanční situace není jednoduché. Proto bych touto cestou chtěla poděkovat svým kolegům 
za obětavou práci, bez které by Trend nebyl tam, kde je.  

Závěrem chci poděkovat všem uživatelům, příznivcům, sponzorům a přátelům Trendu 
vozíčkářů za to, že nám zachovávají svoji přízeň a důvěru. Všem přeji hezké Vánoce a 
mnoho pohody v novém roce 2013. 

        Alena Ivanová, ředitelka 

 

Provozní doba sociálních služeb a ekonomické sekce přes Vánoce 

Během státních svátků (24.-26.12. a 1.1.2012) nebudou pracovníci přítomni v kancelářích a 
také v níže uvedených dnech. 

Osobní asistence 

Dovolená sociálních pracovníků 27.12. a  31.12.2012. 

Požadavky na asistenci v týdnu 24.12.-30.12. přijímáme do pátku 
21.12. do 9h. 

Požadavky na asistenci v týdnu 31.12.2012-6.1. 2013 přijímáme 

v pátek 28.12. do 9h, kdy bude také probíhat zajištění požadavků a 
následující týden. Čtvrteční úřední den (27.12.) je zrušen. 
Požadavky můžete volat nejen až v pátek ráno do 9-ti hodin, ale i dříve napsat na email 
asistence@trendvozickaru.cz nebo SMS na 777 974 455 nebo zanechat vzkaz na 
záznamníku pevné linky 585 754 924. 

Asistence v terénu u uživatelů probíhá i během státních svátků, během celých Vánoc dle 
požadavků klientů. 

Prosíme klienty, kteří již vědí, že nebudou potřebovat služby asistence během Vánočních 
svátků nebo budou mít jiné požadavky než je obvyklé a tyto své požadavky již znají, aby je 
dali vědět do kanceláře OA. Vaše spolupráce nám pomůže naplánovat a zajistit dobře služby 
dle Vašich potřeb – děkujeme. 

Poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek 

Dovolená od 21.12.2012 – 4.1.2012 

Sociální rehabilitace 

Dovolená od 21.12.2012 – 1.1.2012 

Ekonomická sekce 

Dovolená 27.12. 2012. Čtvrteční úřední den (27.12.) je zrušen. Ředitelka a účetní budou 
přítomny v kanceláři v pátek 28.12. v době od 8.00 – 12.00 hod. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí v roce 
2013. I když se 13 obecně nepovažuje za příliš šťastné číslo a působí trochu pochmurně, 
věříme v naděje a očekávání, která nový rok vždy přináší  

Sociální pracovníci služeb a pracovníci ekonomické sekce  

mailto:asistence@trendvozickaru.cz
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Info z Trendu 

Dočasný zástup na službě OA 

Z důvodu dlouhodobé nemoci nebude minimálně do konce roku 
2012 možné kontaktovat sociální pracovnici Lucii Michalíkovou. 
Jako na její dočasný zástup se můžete obrátit nejen na Lenku 
Janákovou, ale i na zastupující pracovnice Marii Pijáčkovou nebo 
Šárku Schmuckovou, které na službě osobní asistence potkáte.  

Děkuji za pochopení. 

Šárka Schmucková, manager sociálních služeb 

 

Sociálně-právní poradna informuje 

 

Poradna trochu jinak  

Milý čtenáři, konec roku nám již klepe na dveře, venku se bělá první sněhová pokrývka a já 

Vám opět přináším další informace z poradny. Dlouho jsem přemýšlela, jaký článek do 

zpravodaje tentokrát pošlu, aby to pro vás bylo zajímavé a zároveň i informativní. Situace na 

sociálním poli se natolik v současné chvíli mění a nic není jistého, že informace z téhle 

oblasti, by už ve chvíli, kdy budete číst zpravodaj nemusely být platné. Rozhodla jsem se 

proto i kvůli blížícím se Vánočním svátkům tématicky trochu odlehčit a zároveň přinést 

malinko informací. Nabídnu vám článek, který s poradnou tak trochu souvisí, ale i nesouvisí. 

Věřím, že vás zaujme a pro některé může být i přínosem.  

Paralympionik Jan Povýšil se stal novou tváří 

programu Auto ESA Handy Car 

Auto ESA, jeden z nejúspěšnějších autobazarů na 

tuzemském trhu, podepsal smlouvu s 

paralympionikem Janem Povýšilem. Třicetiletý 

plavec, který si z posledních čtyř paralympiád přivezl 

dohromady pět bronzových medailí, se zapojí do 

programu Handycar a pomůže společnosti Auto ESA 

lépe reagovat na potřeby řidičů se zdravotním postižením. 

„Handycar nabízí postiženým řidičům komplexní služby včetně poradenství při hledání vozu a 

asistenci při zajišťování administrativních a finančních záležitostí. Specialisté dokonce 

pomáhají motoristům vybrat ten nejvhodnější vůz s ohledem na předpokládaný vývoj jejich 

onemocnění. To je obrovská pomoc,“ upozorňuje Jan Povýšil. „A to je hlavní důvod proč jsem 

na nabídku spolupráce kývnul.“  

Program Handy Car společnosti Auto ESA využilo od začátku roku již více než 100 motoristů 

s těžkým zdravotním postižením. Handicapovaní zájemci o koupi vozu mají k dispozici 

obsluhu v bezbariérovém prostředí, od společnosti Auto ESA navíc získávají možnost 
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zprostředkování zvýhodněného spotřebitelského úvěru, asistenční program zdarma či 

sníženou sazbu pojištění. 

Auto ESA handicapovaným zákazníkům pomáhá také s 

finanční a technickou stránkou nákupu ojetého vozu. Jde 

například o překlenutí DPH, jehož zaplacení vyřídí Auto 

ESA s příslušným finančním úřadem za kupujícího, či 

pojištění státního příspěvku na zakoupení automobilu. 

Samozřejmostí je pomoc s úpravami vozů pro ruční řízení, 

kterou zajišťuje specializovaná společnost Josef Hurt. 

„Handicapovaní řidiči oceňují především komplexnost služeb. V rámci programu je největší 

zájem  o vozy značky Škoda, zejména v úpravě combi,“ říká Filip Kučera z Auto ESA. 

Pětinásobný paralympijský medailista Jan Povýšil bojuje se zdravotním postižením již od 

patnácti let, kdy si při jízdě na tobogánu přivodil vážnou zlomeninu obratle. Na vodu ale 

nezanevřel, začal trénovat a z paralympiády v Sydney v roce 2000 si přivezl první bronzovou 

medaili. Další tři bronzové medaile vylovil z olympijského bazénu v Pekingu a zatím poslední 

bronzová paralympijská medaile je z Londýna. K největším koníčkům handicapovaného 

plavce, který tráví v bazénu i osm hodin denně, patří vedle plavání především fotografie a 

filmy  

Převzato z www.helpnet.cz 

Mail: poradna@trendvozickaru.cz Tel: 582 777 709 - Mobil: 732 430 321 

Případně můžete přijít osobně do poradny a to v pondělí a čtvrtek mezi 08,00 – 12,00. A 
ve středu 08,00 – 12,00 nebo 14,00 – 17,00 

Martina Brožová 

 

Info sociální rehabilitace 

Pracovní terapie pro uživatele sociální rehabilitace 

Vánoční setkání  

Poslední setkání s Jančou Měrkovou v tomto roce se 

uskuteční 19.12. 2012 u nás ve Spolku Trend 

vozíčkářů od 14:00 do 19:00. Protože je to poslední 

setkání v tomto roce, rozhodli jsme se pro prodloužené 

setkání. Přijďte prožít vánoční atmosféru a vyrobit si něco 

dárek pro vánoční stromeček. 

Informace podává a přihlášky přijímá: 

Mgr. Pijáčková Marie 
pijackova@trendvozickaru.cz 
734 443 040 

http://www.helpnet.cz/
mailto:poradna@trendvozickaru.cz
mailto:pijackova@trendvozickaru.cz


- 5 - 
 

Ze světa i domova. 

O bezbariérovém cestování a mapování přístupných památek v ČR 

Pro natáčení hledá mladé zájemce od 20 do 35 let s 
handicapem (např. po amputaci končetin nebo s poškozením 
míchy) firma Simply Different. 

Finanční odměna je 200 euro za jeden natáčecí den. 
Přihláška by měla obsahovat běžné osobní údaje a foto. 
Tento projekt je spolufinancovám Evropskou Unií pro 
zaměstnanost, integraci a sociální začleňování. 

Vedoucí projektu je velmi zkušený, speciální pedagog a novinář, pan Mgr. Matthias Sandau z 
SRN. Cílem tohoto projektu je zviditelnit možnosti cestování a místa k návštěvě nabízené pro 
klientelu se zdravotním postižením.  

Přihlášky a dotazy na bližší informace posílejte poštou nebo na e-mailovou adresu:  
ivana.subrt@t-online.de 

Zdroj: helpnet  

 
 

Vozka už také on-line 

Nové webové stránky magazínu Vozka, 
časopisu pro vozíčkáře a jejich přátele z 
celého Česka, dnes byly spuštěny na adrese 
www.vozka.org.  

Přání mnoha čtenářů, aby se k informacím, které jim usnadňují a zpříjemňují život, dostávali 
on-line, má konečně svou podobu ve webu, který s každým dalším vydaným číslem bude 
obsahovat výběr těch nejzajímavějších článků z jednotlivých tématických bloků. Web je určen 
nejen čtenářům tištěného Vozky, ale i dalším zájemcům o problematiku života vozíčkářů a lidí 
s těžkým tělesným postižením. Stránky připravila společnost Web & Media a.s., která se 
zabývá výrobou a servisem internetových stránek a aplikací, spolu s redakcí magazínu 
Vozka. Aktualizaci stránek díky autonomnímu redakčnímu systému provádí přímo redakce 
Vozky. 

Na stránkách najdete nejen informace o aktuálním čísle magazínu Vozka, ale i pravidelný 
týdenní zpravodajský přehled z České republiky, průběžnou čtenářskou i komerční inzerci, 
informace o redakci, o historii a současnosti magazínu Vozka, návštěvní knihu, anketu, 
přihlášku k odběru, kalendárium, odkazy na důležité instituce a organizace a stáhnout si 
můžete i užitečné obsahy tří ročníků a jednotlivá čísla z předchozího ročníku magazínu 
Vozka (ve formátu pdf). Součástí menu je i bonusová stránka, kde najdete odkazy na 
zábavné flash hry, zajímavé powerpointové prezentace nebo naučná videa. 
 
Zdroj: helpnet.cz 
 
 

mailto:ivana.subrt@t-online.de
http://www.vozka.org/
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sKarta 

Systém sKaret se změní, dohodlo se na tom MPSV s Českou spořitelnou i 
Českou poštou 

sKarta bude přátelštější, nabídne více služeb zdarma a umožní čerpat dávky složenkou. 
Oznámili to předseda vlády Petr Nečas a ministryně práce a sociálních věcí Ludmila 
Müllerová po jednání s vedením České spořitelny a České pošty. 

Shodli se, že:  

 sKarta je průkazka, její používání pro platby je dobrovolné. 
 I držitelé sKarty budou moci čerpat sociální dávky na základě poštovní poukázky. 
 Lidé se zdravotním postižením mohou zdarma vybírat peníze z sKarty v hotovosti 

u přepážek na pobočkách ČS. 
 Od ledna budou všechny výběry sKartou z bankomatů ČS zdarma. 
 sKarty jsou chráněny proti exekucím. 
 Neplánuje se žádná povinná výplata důchodů přes sKarty. 
 Od 2. pololetí 2013 bude možné čerpat sociální dávky také poštovní poukázkou ČP. 
 Systém se postupně zavádí, držitelům bylo vydáno více než 160 000 karet. 
 Změny si vyžádají úpravu legislativy a 

modifikaci smlouvy mezi ČS a MPSV. 

“sKartu je třeba vnímat jako průkazku, kterou se 
příjemci sociálních dávek budou prokazovat Úřadu 
práce,“ říkápředseda vlády Petr Nečas a dodává: „Už 
dnes je na pouze na zvážení každého klienta, zda 
využije platební funkci sKarty. Vše přitom podléhá 
zákonným ustanovením, která upravují bankovní styk 
a ochranu před praním špinavých peněz.“ Stejně tak 

legislativa stanovuje jasná pravidla pro nakládání 
s osobními údaji a jejich ochranu. 
„Od ledna příštího roku budou výběry z bankomatů České spořitelny pro držitele sKaret 
zdarma a do května 2013 připraví Česká spořitelna a Česká pošta doručování sociálních 
dávek poštovní poukázkou“, konkretizuje plánované změny ministryně práce a sociálních 
věcí Ludmila Müllerová. S tím, že sKarty budou rovněž více zohledňovat osoby se 
zdravotním postižením či seniory: „Naší snahou je maximálně jednoduchý postup předání 
sKarty, například by ji pracovníci Úřadu práce v důvodných případech mohli doručit přímo do 
domova seniorů nebo handicapovaným lidem.“ Ministryně přitom zdůrazňuje nutnost 
legislativních změn, které už Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje. Teprve na 
základě úpravy právních předpisů může dojít ke změně existujících smluv. sKartu má 
v současné době k dispozici více než 160 000 lidí. Jejím prostřednictvím dostali dávky 
v celkové výši cca 1 mld. Kč. Česká spořitelna realizuje tento projekt pro stát bez nároku na 
odměnu, jediný potenciální výnos plyne z budoucích případných plateb sKartou 
u obchodníků. "Projekt sKarta je jedním znejrobustnějších z technicky nenáročnějších 
projektů, jaký jsme kdy realizovali. Máme velkou radost, že po technické stránce vše běží 
naprosto hladce, a že sKarta bude výrazným příspěvkem k elektronizaci a zefektivnění státní 
správy. Uděláme maximum pro to, aby projekt byl jak přínosem pro stát, tak aby přinesl 
vysoký užitek a pohodlí příjemcem dávek. Jsem přesvědčen, že dohoda, kterou nyní máme, 
tuto ambici pomůže naplnit," říká generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka. 
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Generální ředitel České pošty Petr Zatloukal dodává: Je logické, že se možnosti plateb 
modernizují, je to trend, se kterým počítáme. Považuji za rozumné, že je Česká pošta nadále 
součástí celého systému, protože tento typ služeb prostě k poště patří. Na druhé straně jsou 
pro nás alfou i omegou skutečné potřeby zákazníků. A je zjevné, že zachování výplaty dávek 
prostřednictvím poštovní poukázky, je stále pro mnohé potřebné. Fakt, že úhradu poštovní 
služby u zákazníků v hmotné nouzi bude nadále platit stát, potvrzuje solidární přístup vlády 
k celé problematice.“ 
Celkem se plánuje vydat 1,2 milionu sKaret. Kromě tohoto moderního elektronického 
způsobu výplaty, který se osvědčil i jinde ve světě, zůstanou zachovány dříve zavedené 
nástroje: zasílání na účet či složenkou. sKarta znamená služby navíc, například výběr 
z bankomatu, platba kartou, výběr hotovosti u obchodníka (cash-back) atd. Systém sKaret 
spravuje Česká spořitelna na základě výběrového řízení, které se uskutečnilo na konci roku 
2011. 
 
sKartu změníme ve prospěch občanů  

 
Zákon, který se týká zavedení sKarty, chce 
ministryně práce a sociálních věcí Ludmila 
Müllerová zpřesnit v nejbližší době. Měl by se 
změnit tak, aby se „nová sKarta“ nabídla další 
funkce přátelské lidem. 
Stejně jako dnes bude možné sKartu naprosto 
dobrovolně využívat jako platební kartu a každý 
klient si bude moci nechat převádět peníze na 
svůj účet zdarma. Přibude i další služba, a to 
zasílání peněz prostřednictvím poštovních 
poukázek. 
„Vycházíme vstříc těm klientům úřadů práce, pro které jsou bankomaty těžko 
dostupné. Nebo těm lidem, kteří nejsou dosud zvyklí používat bankovní účet a tedy 
i platební kartu,“ říká ministryně Ludmila Müllerová a dodává: „Za zásadní v tomto ohledu 
považuji dohodu všech, kterých se týká zavedení nové sKarty.“ 
Sociálně nejslabší lidé, kterým stát posílá dávky v hmotné nouzi, nebudou muset platit za 
žádnou službu, ať už si vyberou jakoukoliv cestu, kterou k nim stát peníze pošle. Pokud si 
vyberou složenku, poštovné za ně zaplatí stát. Nová sKarta umožní lidem vybírat peníze od 
státu v bankomatech České spořitelny bezplatně, nejen při prvním výběru každé dávky. 
Peníze na sKartě nebudou podléhat exekuci. Zákon se změní také tak, že státu umožní 
doručit dávky lidem s vážným zdravotním postižením a seniorům v domovech důchodců. 
„Ujišťuji všechny seniory, že v tuto chvíli není mým cílem a zájmem vyplácet 
prostřednictvím karet také penze. Proto změníme smlouvu s Českou spořitelnou tak, 
abychom v ní zrušili ustanovení týkající se výplat důchodů přes sKartu,“ uvedla 
Müllerová. V současné době je sKarta průkaz, kterým se klienti prokazují svým úřadům práce 
a slouží jako identifikační doklad těch, kteří pobírají sociální dávky. Dnes používá karty přes 
160 tisíc lidí, kterým stát poslal více než miliardu korun. Celkem se vydá 1,2 milionů sKaret. 
Každý občan získá při převzetí sKarty informace o všech funkcích, které může využít, včetně 
způsobu jejího používání jako průkazu TP, ZTP a ZTP/P. 
„Chci, aby nová sKarta odrážela jako prostředek moderní technické trendy a zároveň 
zůstala přátelskou službou k občanům. Lidé budou mít možnost dostat peníze státu, 
které potřebují, pro ně nejvhodnější cestou,“ dodala ministryně Müllerová. 
Jednání Úřadu práce s Českou spořitelnou i Českou poštou pokračují a ministryně práce a 
sociálních věcí Ludmila Müllerová vše průběžně řeší s premiérem Petrem Nečasem. 

Zdroj: MPSV 
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sKarta: Převzít či nepřevzít ji? 

Z páteční tiskové konference předsedy vlády P. Nečase, ministryně práce a sociálních věcí L. 
Müllerové, generálního ředitele České spořitelny a.s. P. Kysilky a generálního ředitele České 
pošty s.p. P. Zatloukala vyplynulo, že budou změněny zákony, které se týkají sKarty. Jak 
uvádí na webu NRZP ČR její předseda Václav Krása, až do přijetí nové zákonné úpravy platí, 
že tomu, kdo nyní nepřevezme sKartu, budou chodit dávky tak jako dosud. To znamená i 
poštovní poukázkou, a to bezplatně.   

Co v té souvislosti radí Václav Krása?  

"Z tiskové konference vyplynulo, že budou 
změněny zákony, které se týkají sKarty. Celé 
fungování sKarty bude v zákonech upřesněno, 
to však neznamená, že by mělo dojít 
k nějakému výraznému zlepšení. Převzetí 
sKarty na Úřadech práce a její používání jako 
průkaz osoby pobírající sociální dávky by mělo 
být povinné. Tím by došlo vlastně k zpřísnění současného stavu. Určitě však bude nepovinná 
platební funkce sKarty. Občan si opravdu bude moci zvolit způsob výplaty jednotlivých dávek, 
přičemž za posílání dávek poštovní poukázkou by musel občan zaplatit. Je samozřejmé, že 
toto je velmi problematický bod a budeme chtít o něm ještě jednat. Legislativa by měla být 
upravena do konce  měsíce května 2013.  

Z tiskové konference však vyplynul jednoznačný závěr. Kdo nepřevezme nyní sKartu tak má 
pokoj a dávky mu budou chodit tak jako dosud. To znamená i poštovní poukázkou, a to 
bezplatně. Toto bude platit až do přijetí nové zákonné úpravy. Proto na Vás znovu apeluji. 
Pokud nechcete mít nyní komplikace, doporučuji Vám, abyste nereagovali na výzvy Úřadu 
práce k převzetí sKarty. Nemůže Vás postihnout žádná sankce. Samozřejmě, že problém 
vzniká tam, kde končí platnost výplaty PnP či například platnost průkazu TP, ZTP nebo 
ZTP/P. I tady však není povinnost převzetí sKarty a můžete požadovat, aby bylo rozhodnuto 
o prodloužení výplaty PnP i bez sKarty." 

Zdroj: NRZP ČR 

 
 

Inzerce 

 
NABÍDKA PRÁCE – OPERÁTOR CALL CENTRA 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc hledá na pracoviště call centra operátora/operátorku - pracovník 
telefonních panelů. Místo je pouze pro osoby se zdravotním postižením, nástup leden/únor 2013.  

Náplň práce:  

 telefonické oslovování klientů (aktivní telemarketing) 

 příjem hovorů (pasivní telemarketing) 

 práce na různorodých produktech 

 drobná administrativa 
 

Požadujeme: 
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 komunikativnost a prezentační dovednosti 

 příjemný hlasový projev a vystupování 

 schopnost samostatné práce 

 pečlivost 

 rutinní práci na PC a internetu 
 
Nabízíme: 

 práci pro OZP na 0,5 úvazku, směnný provoz 
– v rozmezí 08:00 – 20:00 hodin 

 průběžná školení  

 moderní bezbariérové pracovní prostředí 
 
V případě Vašeho zájmu nám, prosím, zašlete Váš životopis s kontaktními údaji na email: 
machackova@trendvozickaru.cz. Do předmětu emailu napište OPERÁTOR CALL CENTRA. Všem 
uchazečům pošleme vyrozumění, vybrané pozveme k osobnímu pohovoru. Životopisy je možné 
zasílat do 18. 12. 2012. 

Kontaktní osoba: 

Iveta Macháčková 

sociální pracovník call centra 

tel:  582 777 711 
mobil: 734 442 041 
email: machackova@trendvozickaru.cz 

 

 

Servisní technik zahradnické techniky – Olomouc Pozice pro OZP 

POŽADUJEME: 
- praxe v oboru podmínkou 
- samostatnost, spolehlivost 
- časová flexibilita (v sezóně je více práce než mimo ni)  

NABÍZÍME: 

- práce možná na zkrácený úvazek  

- zázemí stabilní firmy  
- motivační odměny dle výkonnosti 
- místo výkonu práce Olomouc 

PRACOVNÍ NÁPLŇ: 
- Oprava zahradní techniky – sekačky, křovinořezy 

 
Ing. Veronika Paráková 

Specialista náboru 
AB Facility a.s. 

Kodaňská 46 

CZ 101 00 Praha 10 
Mobile: + 420 734 174 396 
E-mail: veronika.parakova@abfacility.com 
www: www.abfacility.com 

 

 

mailto:machackova@trendvozickaru.cz
mailto:machackova@trendvozickaru.cz
mailto:marcela.curdova@abfacility.com
http://www.abfacility.com/
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Vaše okénko

HRA NA PRAVDU 
 

Irena se s Pepou seznámila v lázních. Láska na první pohled? Na Pepův možná ano, ale víc 
než to, sehrály zde svoji roli vzájemné sympatie, podobné názory, záliby, koníčky a v 
neposlední řadě i podobný osud. 
Pepa zůstal po nešťastné autonehodě na vozíku a Irena po prodělaném zánětu mozkových 
blan skoro slepá. To ji však nebránilo v tom, aby den co den chodila sama ven - hůlkou si 
proťukávala cestu, naslouchala a opatrně našlapovala po asfaltových chodnících. Jindy 
zkoušela, jestli to dokáže i na travnatém povrchu. Pepa často jezdil na vozíku potichu kus za 
ní. Sledoval ladné křivky jejího těla, hltal ji očima, rád pouštěl uzdu své fantazii, ale hlavně ji 
hlídal. Nevěděla o tom, ale často měla pocit, že ji někdo sleduje. 
Jednou se rozhodla přijít tomu na kloub. Vsadila všechno na jednu kartu - při odpolední 
procházce se záměrně tvářila, že chce vstoupit do vozovky zrovna ve chvíli, kdy jelo auto. 
„Stůj!" Ozvalo se jí za zády. Prudce se otočila a uchopila dotyčného za rukáv. „Pepa?" 
zeptala se překvapeně. „To ty mě pokaždé sleduješ?" 
Mlčel.  
„Proč? Já přece vím, co můžu a co ne. Dnes jsem to udělala záměrně, abych odhalila, kdo 
mě hlídá." Zarazila se: „Hlídáš mě? Nebo je v tom snad i něco jiného?" zeptala se a 
nepřestávala ho držet za ruku. Byla překvapena, jaká je příjemná a jak jí dělá dobře, dotýkat 
se ho. Najednou nevěděla, jakou odpověď vlastně chce slyšet. „Hlídám. 
Mám o tebe strach. Přece jenom" 
„Máš o mě strach? O tom mi musíš chvíli povídat. Pojďme k rybníku." 
Mlčky kráčeli vedle sebe, po chvilce ho Irena opět chytila za ruku: 
„Počkej. Je tady tráva?" 
„Ano." 
Irena si sedla na zem, sundala brýle a nastavila tvář slunci: „Pojď, 
budeme si hrát na pravdu - tak povídej, já poslouchám." 
„Co chceš slyšet?" znejistěl Pepa. Chtěl jí toho tolik říct, o svojí lásce, o svojí touze, ale ve 
chvíli, kdy měl o tom všem začít, ztratil odvahu. 
„Začni třeba o tom, proč mě hlídáš. Ty máš o mě strach?" Snažila se mu pomoci, když 
vycítila jeho rozpaky. „Když to víš, proč se ptáš?" 

„Třeba proto, že to chci slyšet." Po chvíli ještě jednou pomalu s důrazem na každé slovo 
zvlášť zopakovala: „Od tebe to chci slyšet." Nic. Ticho. „Bože, z tebe aby to člověk páčil 
heverem." Zasmála se. 
„Tak jo," Pepa se zhluboka nadechl: „Za pár dnů skončí tady ten náš pobyt a já bydlím na 
jednom konci republiky, ty na druhém." 
„Ano. A co dále? Jenom to jsi mi chtěl říct? To přece vím taky. Jsem skoro slepá, ale ne 
padlá na hlavu." 
„Pamatuješ, jak jsem sem přijel?" 
Irena se s chutí zasmála: „Jo - morous, uzavřený, zamračený, ani na pozdrav skoro 
neodpověděl." 
Mlčky přikývl. „A dnes? Jsem jiný člověk." 
Teď přikývla Irena. Objala si rukama kolena a opřela si o ně hlavu. Tušila, co přijde. Bylo jí při 
tom krásně. Pocity štěstí zaplavovaly celé její tělo. Z venku ji hladilo slunce a Pepův 
nenasytný pohled, zevnitř^ ani sama nevěděla, co to je, ale bylo to moc příjemné. 
Vychutnávala si každý okamžik. Chtěla, aby trval věčně, aby se čas zastavil, aby tady byli 
jenom oni dva - jejich láska a touha. Touha dvou těl po vzájemném sbližování, po vzájemném 
splynutí. 
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„Byl jsem morous," přerušil Pepa tok jejích myšlenek. „Protože jsem žil sám, uzavíral jsem se 
do sebe, schovával se před lidmi. Chtěl jsem být sám. Nadosmrti pořád sám." Odmlčel se. Po 
chvíli se zhluboka nadechl a pokračoval: „ Ale už nechci. Od té doby, co tě znám, už nechci. 
Našim jsem to taky řekl." Irena zpozorněla: „Co jsi řekl vašim?" „Že už nechci být sám, že už 
nebudu sám." 
Nechápala: „Tys jim řekl" nedokončila větu, protože najednou ani nevěděla co říct. „Ano, řekl 
jsem jim, že jsem si tady našel přítelkyni, se kterou chci strávit celý svůj život." 
Irena zbledla. Ten se teda rozjel, napadlo ji. Vzápětí si uvědomila, že její myšlenky a 
představy se rozjely mnohem víc a že on o ní pouze mluvil s rodiči, tudíž že to asi fakt myslí 
vážně. Po zádech jí přejel mráz, potom teplo, které začínalo naplňovat celé její tělo. A ona v 
tom zmatku nevěděla, jestli je to dobře, nebo ne. Najednou dostala strach. Strach ze svého 
těla, ze své touhy, strach z lásky, z budoucnosti. „Co oni na to?" Zeptala se s obavami. 

„Byli rádi. Prý už bylo načase. Že jsem byl otřesný bručoun. Brácha už mi chtěl zaplatit 
prostitutku, jestli prý mi to pomůže. Teď si, ale oddechl, že nemusí nic domlouvat a 
vysvětlovat." 
„Jistě jsi jim neřekl“ Irena se na chvíli odmlčela. 
„Řekl," skočil jí do řeči, protože věděl, jak ji trápí její handicap. „Řekl 
jsem jim celou pravdu - že já budu tvýma očima, když ty budeš 
ochotná žít se mnou^ sdílet se mnou stůl i lože." 
Irena se na něho překvapeně podívala. V představách o tom snila, 
toužila po tom, ale najednou ji ta nahlas vyřčená slova zaskočila. 
„Copak? Hrajeme přece hru na pravdu, nebo už ne?" 
„Jo, to jo. Já jenom… začala koktat: „ Slyšela jsem, četla jsem, že 
vozíčkáři. „Co? Nemůžou? Nejsou schopni? To ale není pravda, 
neboj. Nebo jsi doufala, že to pravda je a teď máš strach?" Po krátké 
odmlce pokračoval: „ A co se toho obyčejného života týče, já se 
budu za tebe dívat, budu ti všechno popisovat, budu ti číst knihy. Co 
ty na to? Souhlasíš?" 
Irena se zamyslela. Dlouho čekala na tento rozhovor, ale najednou se jí toho všeho zdálo 
moc. Bála se, jestli zvládne život s vozíčkářem. Dostala strach z intimního života s ním. Ale 
představa jeho teplých a roztoužených rukou na svém těle byla silnější. 
„Co je?" zeptal se zaraženě Pepa, když se mu zdálo, že Irena mlčí moc dlouho. 
„Dostala jsi strach? Chceš couvnout?" 
„Ne, pouze přemýšlím," odpověděla. 
„Nad čím?" Evidentně se lekl. Její váhání nečekal. 
Irena si ale všechno pomalu srovnávala v hlavě, pak se usmála: „Nad čím? No přece, kterou 
knihu si nechám přečíst jako první." 
 
Věra Schmidová 

 

Valašská moudra  

❁ Když je chlap potichu, přemýšlá. Když nic neříká ženská, je nasraná. 

❁ Klaustrofóbia, je strach z uzavřených prostorů. Například: Jdu do hospody a bojím sa, že 

je zavřené. 

❁ Strč mobil do čaju a máš T- mobile. Strč ho do vody a máš Vodafone. Rozlom ho a máš: 

Oú tú!  

❁ Fejsbúk, je jak lednička. Chodíš tam každých 10 minut, aj když víš, že tam nic néni. 
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❁ Všecko sa dá vysvětlit. Bohužel né všeckým. 

❁ Když ťa tvoji rodiče přistihnú při cigánění, podívaj sa jim hluboko do očí a chladnokrevně 

řekni: "Mikuláš, Ježíšek, čápi..." 

❁ Bavíja sa dvě vlaštovky a jedna praví téj druhéj: "Bude chcat." "Jak to poznáš?"  "Lidi na 

nás čumíja." 

❁ To, že ti něco někdy nedojde, není chyba Českéj pošty. 

❁ Proč stvořil pánbu Evu? Aby mňél Vašek s 

kým zpívat. 

❁ Pesimista, vidí v tunelu tmu. Optimista vidí 

světlo na konci tunelu. Realista vidí světla vlaku. 
Strojvedúcí vidí tři debily na kolejách.  

❁ Buď cestu najdu, nebo si udělám vlastní. 

❁ Život není zlý, to jen lidi jsou kurvy. 

❁ Zkúšky, sú jak ženské. Nemožete je udělat 

všecky a už vůbec ne napoprvé. 

❁ Nikdo neni dokonalý, aj hovno má své muchy. 

❁ Život je krásný, ale člověk mosí byt pořáď trochu opitý. 

❁ Život je tak rozmanitý. Každý deň ňa nasere negdo iný. 

❁ Nevěřím ničemu, z čeho teče krév pět dní a neumře. 

❁ Život je jak žebřík do kurníku. Krátký a posraný. 

❁ Šak já to přeca nedělám pro sebe! Já to dělám pro prachy! 

❁ Začínál sem z ničeho a většinu z toho pořád mám. 

❁ Strana zelených je hromada lidí, keré spojuje enom obdiv k úspornéj žárovce. 

❁ Tvářím sa, že pracuju, protože firma sa tváří, že ňa platí. 

❁ Když majú manželé problémy, tak za to možú vždycky obě strany. Jak manželka, tak aj 

tchýňa. 

❁ Jak to má kola nebo kozy, tak s tým budú brzo problémy. 

 
Autor: asi někdo z Valašska  
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Co zastaví padání vlasů?? 

Podlaha…. 

Víte, co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátu elektrického vedení?? 

Popelka… 

Jaký je rozdíl mezi autem a nočníkem?? 

V autě sedí čtyři a vezou se, na nočníku sedí jeden a tlačí…  

Víš, co je to maximální rychlost?? 

Když běháš dokolečka a vidíš si záda… 

Víš co to je?:Jedeš na koni, před tebou je tramvaj, vedle tebe prase a za tebou jede 
formule?? 

Kolotoč 

Co je horší než přejet autem psa?? 

Dostat ho potom z pneumatik… 

Víš, jak se oblékají eskymáci?? 

Rychle… 

Víš, jaké má žába oči?? 

Vodotěsné… 

Jak se japonsky řekne skokan na lyžích?? 

Dole Na Kaši… 

Jaký je rozdíl mezi medvědem a učitelkou?? 

Medvěd tě sežere hned, učitelka tě žere roky… 

Víš, jaký je rozdíl mezi máslem a buldozerem?? 

Zkus si natřít buldozer na chleba… 

Víš, jaký je rozdíl mezi průjmem a smrtí?? 

Žádný! Přijde a musíš jít… 

Může slon chodit na základní školu?? 

Nemůže, nevešel by se do dveří… 

A může slon chodit na střední školu?? 

Nemůže, nevychodil základní!!… 
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Víš, jak znemožníš kluka?? 

Napíšeš mu na dveře: Pavlíku, zavolej mi. Stýská se mi po tobě. S tím Michalem tomu 
nevěř! Ahoj puso, Leošek… 

Jak se smějí ufouni?? 

Od ufa k ufu… 

Víš, co to je?? Je to červený a tancuje to na podiu?? 

Kulturní vložka… 

Víš, co prolétne broučkovi hlavičkou, když narazí na přední sklo auta?? 

Přeci prdelka… 

Víš, proč kluci nemají tři vajíčka?? 

Protože z jednoho se vyklubal ptáček…  

Víš, jak se rozlišuje dámské poprsí?? 

Na náboženské - při sundání podprdy padne na kolena! 

Na sportovní - při sundání podprdy vyskočí!  

Na nesmrtelné - kde nic není, ani smrt nebere! 

Jak popsat připínáček?? 

Vzrušená lentilka… 

Co se stane z beránka, když přijde o nožičky?? 

Obláček… 

Víš, kolik je vtipů na policajty?? 

Bohužel žádný, všechno je krutá pravda… 

Co je to prd?? 

Marný pokus přírody naučit zadek zpívat… 

Co je sadismus?? 

Vystrašit pštrosa na betoně!:-D 

Otec Moniky má pět dcer: Lolu, Lalu, Lulu a Lelu. Jak se jmenuje ta pátá? Pokud tě 
logicky napadla Lila, tak je to špatně! Jasně, že je to Monika! 

Z čeho má nábytek hrabě Drákula? 

Z krevních destiček… 

Víš, kdo je nejchytřejší na světě? 

Zápalka! Hlavičku má sice malou, ale jak jí to pálí 
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Uzávěrka příštího čísla 1/2013 : středa 9.12. 2013   

Křížovka o ceny. Tajenku vánoční křížovky posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (9.12. 

2012) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 776 576 555, případně 

osobně v Trendu na Lužické. Výherci křížovky se stávají Bohuslava Sokolová, Marek 

Schmid a Vladimír Marčan. Gratulujeme. 

 

Veselé Vánoce a spoustu radosti a smíchu v novém roce 2013 Vám přeje redakce 

Trendy zpravodaje. 

 

Řím         Kyjev 

 

Milano        Varšava 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Ivanová Alena, Pijáčková Marie, Schmucková Šárka, Brožová 
Martina, Schmidová Věra, Polák Miloš. 

Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 776 576 555 

Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová a Anička Koziolová. 

Datum vydání: 13.12. 2012 -  Počet výtisků: 90 

Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984; 

email: koutny@trendvozickaru.cz 
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 Abú Zabí        New York 

 

Bogota        Washington (Bílý dům) 

 

Istanbul       Vilnius 

 

Minsk         Paříž 


