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Slovo na úvod 

 

Rok se s rokem sešel a máme tu opět nádherný čas vánoční… 

čas vánoční, na který se všichni těší, děti i dospělí. Čas pohody, dobré nálady, rozjímání a 

odpočinku. Vánoce mají totiž své velké kouzlo, kterému odolá málokdo.  

Ale je to také období bilancování, co se povedlo, co méně, nebo co se nepovedlo. Ten právě 

končící rok 2013 přinesl řadu významných událostí a to i z pohledu Spolku. Od 1. ledna 2013 

jsme se stali plátci DPH, museli jsme se poprat s daňovými zákony a se změny v Zákoníku 

práce.  Přes všechny problémy spojené s financováním provozu organizace jsme nemuseli 

přistoupit ke zrušení nebo omezení některé ze služeb. Sociální podnikání – digitalizace a call 

centrum – se díky kvalitní práci dostalo do podvědomí široké veřejnosti, což se projevilo 

v zájmu o spolupráci. V září jsme zahájili již 4. cyklus veřejné sbírky „Zasukované tkaničky“.  

A co nás čeká v roce 2014? Od 1.1.2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, který 

přinese změny všem občanským sdružením, tedy i nám. Budeme se poohlížet po dalších 

možných projektech a programech, abychom mohli uskutečnit všechny naše smělé plány a 

cíle.  

Děkuji svým kolegům za jejich obětavou práci, kterou přispívají ke spokojenosti uživatelů 

našich služeb. Jejich přičiněním patří Trend vozíčkářů ke spolehlivým poskytovatelům 

sociálních služeb, k předním organizacím v regionu.   

Závěrem chci poděkovat všem uživatelům, příznivcům a přátelům Trendu vozíčkářů za to, že 

nám zachovávají svojí přízeň a důvěru. Všem přeji hezké Vánoce a mnoho pohody v novém 

roce 2014. 

Alena Ivanová 

ředitelka 
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Ahoj Trenďáci, 

je tu prosinec a s ním i poslední číslo Trendy zpravodaje pro rok 2013. 
Končí rok, ve kterém jsme vydali 11 čísel a myslím, že až na pár 
chybiček se nám práce dařila. Příští rok oslaví náš i Váš zpravodaj 10 
let. A jubileum by se mělo oslavit. Už teď přemýšlíme, co si pro Vás 
připravíme speciálního. 

Děkujeme Vám za přízeň a budeme se snažit Vám ji oplatit.  

Za redakci Trendy zpravodaje Vám krásné Vánoce a vše nej, nej do 
roku 2014 přeje Michal Koutný 
 

 
 
 
PROVOZNÍ DOBA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A EKONOMICKÉ SEKCE BĚHEM VÁNOC: 
 
Během svátečních dnů (24.-26.12.2013 a 1.1.2014) nebudou pracovníci přítomni 
v kancelářích, také budou čerpat řádnou dovolenou.  Osobní asistence v terénu bude 
probíhat i během vánočních svátků.  
- požadavky OA od 23.-29.12. prosíme hlásit do 20.12. do 9:00 
- požadavky OA od 30.12.-5.1. prosíme hlásit do 27.12. do 9:00 
 
Osobní asistence: 
23.12., 31.12. 2013 a 2.1.2014 – dovolená 
 
27.12.2013 – pracovní den od 8:00-13:30 
30.12.2013 – pracovní den od 8:00 – 13:30 
3.1.2014      - pracovní den od 8:00 – 13:30 
 
Také bychom poprosili klienty, kteří již znají své požadavky, popř. budou potřebovat jiné než 
stálé asistence, aby to oznámili sociální pracovníkům OA kvůli efektivnějšímu zajištění služby 
během svátečních dnů. Děkujeme za pochopení.  
Požadavky lze hlásit na záznamník pevné linky 585 754 924, prostřednictvím e-mailu 
asistence@trendvozickaru.cz nebo SMS na 
777 974 455. 
 
Sociální rehabilitace: 

Dovolená od 23.12.2013 - 3.1.2014 
 
Sociálně – právní poradna a půjčovna 
kompenzačních pomůcek: 
Dovolená od 23.12.2013 - 3.1.2014 
 
Těšíme se na další spolupráci v roce 2014. Přejeme 
příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí po 
celý nový rok.  
  

 

 

mailto:asistence@trendvozickaru.cz
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Sociálně-právní poradna informuje 

 

Dovolená v poradně  

Milí čtenáři Trendy zpravodaje, ráda bych vám oznámila, že ve dnech 23. 12. 2013 až 03. 1. 
2013, si budu vybírat řádnou dovolenou, tak bude v těchto dnech poradna mimo provoz.  

Pokud byste ještě něco potřebovali do konce roku 
vyřídit, obracejte se na mě prosím nejpozději do čtvrtka 
19. 12. 2013 nejpozději do 12,00 hod a pak až 6. 01. 
2014, kdy bude opět poradna plně v provozu.  

Děkuji za pochopení a také vám přeji klidné a 
pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce jen 
to dobré.  

Martina Brožová  

Sociálně-právní poradna spolku Trend vozíčkářů 

 

Info sociální rehabilitace 
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Vaše okénko

Mikulášská fotoreportáž 
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Jsou vozíčkáři rozmazlení? 

Přepravu olomouckých vozíčkářů již pár 
let zajišťuje taxi služba, která vlastní 
mimo své klasické vozy jeden určený 
pro převoz člověka na invalidním vozíku 
(Fiat dobló s plošinou pro snadný nástup 
a výstup i člověka na velkém, těžkém 
elektrickém vozíku, který nelze složit do 
kufru běžného vozu.) Takových 
vozíčkářů jezdí po Olomouci hodně. 

Jenže přišly změny a o dotace na přepravu osob na vozíku se domáhá i jiná organizace, 
která také zabezpečuje přepravu hendikepovaných osob. Teda aspoň to tvrdí, už ale 
zapomíná dodat, že jsou schopni převozu pouze člověka na skládacím, mechanickém 
vozíku, který si sám přesedne na klasické sedadlo automobilu a vozík složí do kufru. 

Tady mě napadá – a co ti ostatní? My, kteří jsme odkázaní na elektrický vozík? Údajně se 
jedna dáma (která má také co mluvit do toho, kdo dotace dostane) vyjádřila, že vozíčkáři jsou 
moc rozmazlení. Nevím, a tak se ptám vás, všech ostatních: Jsem rozmazlená, když mě řidič 
poloprázdného autobusu nevezme a nechá mě stát na zastávce jenom proto, že prší a on by 
musel vyjít ven a v tom dešti mi vyklopit plošinu? 

Jsem rozmazlená, když ve dvacetistupňovém mrazu musím hodinu čekat na zastávce na 
další nízkopodlažní spoj, protože v tomto už jeden vozíčkář byl a dalšího vozíčkáře řidič 
podle předpisů prý vzít nesmí a nechce a já kvůli hromadám sněhu nemůžu jet po svých? 

Jsem rozmazlená, když se musím kvůli autu zaparkovanému na jediném nájezdu široko  
daleko vracet několik desítek metrů, protože tak vysoký rantl z cesty na chodník vyskočit 
nelze? 
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Anebo když kvůli autu zaparkovanému přímo na chodníku musím jet po silnici plné aut i 
v tom největším provozu a doufat, že mě nikdo neporazí? 

Jsem rozmazlená, když se kvůli schodům, nebo dveřím, u kterých jde otevřít pouze jedna 
polovina, nedostanu všude tam, kam ostatní lidé? 

A takových otázek by bylo ještě hodně. 

Nepřeji té dámě, ani nikomu z těch, kteří hlasují v náš neprospěch nic špatného, ani si 
nestěžuji, nelituji se. Pouze mě napadá, že by nebylo tak špatné všechny tyhle lidi na měsíc 
(nejlépe v zimě, v mrazech a ve sněhu) posadit na invalidní vozík, ať si to zkusí, a dopřát jim 
tu rozmazlenost lidí na vozíku. 

Věra Schmidová 
 
 
 

Letem internetovým světem 

Z bariérové základní školy až na prestižní univerzitu v USA 

Neobyčejný pohled na svět, vyslyšení výzev, optimismus, touha po úspěchu a cílevědomost. 
Nechte se inspirovat i vy, změňte své myšlení, změňte svůj přístup k hendikepu, vyplácí se 
to. 

Jednadvacetiletý Patrik Procházka má od 
narození kvadruparetickou formu mozkové 
obrny. Jeho hendikep ho však nepřipravil o 
entusiasmus, ambice a touhu pomáhat druhým 
lidem. Jeden velký sen si přitom už splnil – 
studium na prestižní internátní škole Open Gate 
v Babicích a následně na floridské Lynn 
University. Cesta za kvalitním vzděláním se však 
neobešla bez překážek a komplikací. S čím se 
musel student prvního ročníku psychologie a 
managementu vypořádat? 

„Svůj hendikep beru spíš jako zajímavou zkušenost, než jako obtíž. Vnímám to jako 
příležitost si své cíle opravdu zasloužit,“ přibližuje svou životní filozofii Patrik, který se narodil 
v sedmém měsíci těhotenství. Další komplikace v podobě zápalu plic a následného kříšení se 
však dostavily ještě v nemocnici o pár týdnů později. Ač se prvotně zdálo, že jedinou 
chlapcovou zdravotní obtíží bude revma, později se ukázalo, že správná diagnóza zní: dětská 
mozková obrna. Patrik ale komplikace a překážky související s jeho hendikepem bere 
pozitivně a s nadhledem. „Všechno se dá překonat – čím je překážka těžší, tím je pro mě 
zajímavější a nesmírně obohacující.“ 

Jak se odvíjela jeho cesta do školy v USA? Na základní školu začal Patrik chodit v rodné 
Bánské Bystrici, po přestěhování do České republiky nastoupil na základní školu v Praze. Ta 
nebyla bezbariérová, a tak měl třídu až v prvním patře budovy. Pomohla mu maminka, kterou 
později škola zaměstnala jako vychovatelku, takže jedinou úpravou byla nová madla na 
toaletách. Jakmile se Patrikova povinná školní docházka chýlila ke konci, stále častěji se 
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vynořovala otázka, kam dál. O elitní škole Open Gate, která své brány otevřela v roce 2005 a 
kde se vyučuje v anglickém jazyce, sice již slyšel, ale nedokázal si představit, že by se 
jednou mohl stát jejím studentem. Ve dvanácti se mu tam totiž ještě nechtělo. Když si ale 
později zjistil veškeré informace, byl si stoprocentně jistý, že by rád strávil čtyři středoškolská 
léta právě na Open Gate a že udělá maximum proto, aby se tak stalo. „Jedinou možností, jak 
se na Open Gate dostat, byl přestup. Jenže se tam spolu se mnou hlásilo devět dalších 
uchazečů a bylo volné jen jedno místo. Ale šel jsem si za tím a ono volné místo jsem dostal,“ 
popisuje začátky mladík a dodává, že samotné přestupové řízení sestávalo ze tří částí – z IQ 
testů, pohovoru a z testů studijních předpokladů. 

Otevřeně ale přiznává, že čtyři roky strávené tady nebyly snadné, protože bylo vidět, že 
někteří lidé nesouhlasí s jeho přítomností. Ale ani tato skutečnost jej neodradila a učil se 
naplno. Vcelku bezproblémové studium ovšem narušila operace čéšek v Motole, již 
podstoupil před třemi lety. Na první pohled běžná operace se totiž kvůli přerušení nervu na 
noze zkomplikovala, takže tehdy čerstvě plnoletý Patrik strávil dva týdny na JIP a další tři 
měsíce mu dělaly společnost pouze zdi nemocnice. „Měl jsem pocit, že se nedožiju rána,“ 
vzpomíná na nepříjemné bolesti. I v té době ale plnil veškeré studijní povinnosti, a to formou 
individuálního vzdělávacího plánu. “Já jsem učitelům posílal splněné úkoly e-mailem, oni mi 
posílali zpátky svoje hodnocení a také další úkoly. V matematice jsem se ale nevyhnul 
komisionálnímu přezkoušení.“ I přes veškeré peripetie se probojoval až do maturitního 
ročníku a poslední rok dokonce působil ve Studentské radě, kde zastával funkci prvního 
místopředsedy. 

Po úspěšném složení mezinárodní maturity a díky 
stipendiu od Nadace Zdeňka Bakaly a Konta Bariéry 
si Patrik jako svou alma mater vybral Lynn 
University, jež se nachází v Boca Ratonu na Floridě. 
Jaké to bylo opustit domovinu a odletět tisíce 
kilometrů daleko? „Je důležité v sobě najít odvahu a 
sílu neúnavně překonávat všechny překážky, a 
zároveň mít podporu okolí,“ říká mladík, který 
v současnosti bydlí ve Státech na bezbariérové 
koleji. Pochvaluje si nejen dveře na dálkové 
ovládání, ale také snadno přístupné okolí. „Florida je 
placatá, takže je pro lidi pohybující se na vozíku 
ideální,“ doplňuje. Přiznává ale, že si za svým snem šel i přesto, že mnoho lidí nevěřilo, že 
tuto životní výzvu zvládne. Po roce stráveném za oceánem však už ví, že jde o nejlepší 
rozhodnutí, jaké kdy udělal. 

„Jsou tu nejen skvělé studijní podmínky, ale i dokonale otevřené prostředí. Lidé se tady více 
tolerují, druhé za jejich úspěchy obdivují a navzájem se podporují. Z akademického hlediska 
oceňuji možnost kombinace předmětů dle zájmu a zkušené vyučující. Jedním z mnoha 
důvodů, proč jsem si vybral právě Lynn, je také to, že tu studuje zhruba 2000 studentů. Jde 
tedy o malou univerzitu s individuálním přístupem,“ upřesňuje důvod své volby Patrik. Na 
přednáškách se setkává se studenty z různých ročníků, se kterými se vzájemně ovlivňují a 
inspirují. Nadto si již od prvního ročníku může volit oborové předměty a díky malým studijním 
skupinkám získává potřebnou zpětnou vazbu. Chválu pěje také na průběh testů, které může, 
stejně jako ostatní studenti, vyplnit v testovací místnosti. Tady totiž není časově limitován, 
„Považuju to za velice dobré, protože si myslím, že čas není na testu nejdůležitější 
proměnnou. Mnohem důležitějším faktorem je znalost a možnost dát do testu všechno, co 
víme.“ Kromě toho oceňuje zkušené přednášející, kteří do výuky přináší příklady z vlastní 
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klinické praxe, a širokou škálu předmětů z oboru psychologie. S úsměvem však dodává, že 
jej zaujaly úplně všechny předměty, neboť si je mohl sám a bez jakéhokoli omezení vybrat. 

Po prázdninách Patrika čeká nástup do druhého ročníku. Chce si však zapsat předměty 
navíc, aby mohl finančně náročné studium ukončit dříve. A co plánuje pak? Konkrétní vize si 
zatím schovává ve své hlavě a postupně směřuje k jejich realizaci. Prozradil ale, že jeho 
hlavním cílem je inspirovat lidi kolem sebe, a to zejména k bezbariérové komunikaci mezi 
lidmi se zdravotním znevýhodněním a bez něj, která v Česku zatím chybí. Kromě toho se 
chce zasadit o zkvalitnění a zpřístupnění potřebné zdravotní péče. Je tedy dost možné, že o 
Patrikovi a jeho úspěších v budoucnu ještě uslyšíme. 

Magdalena Hanková – vozickar.com 

 

 

MPSV otevírá cestu ke zdražování sociální péče  

Miliardové IT zakázky, jen v letošním roce přes 
miliardu nedočerpaných dotací či stamilionový nákup 
nového sídla Úřadu práce na Letné na straně jedné. 

Na straně druhé "omezené možnosti státního 
rozpočtu", které se mimo jiné projevují stále se 
snižující podporou poskytovatelů sociálních služeb 
formou dotací ministerstva práce a sociálních věcí. 

A jelikož lze v následujících letech podle ministerstva 
očekávat další snižování provozních dotací pro 
poskytovatele sociálních služeb, přichází Koníčkův 
úřad s nepříliš sociálně citlivým krokem - zvýšením 
současné maximální výše úhrad pro jejich klienty.  

Týkat by se to přitom mělo celého spektra služeb, od 
ubytování v domovech důchodců až po praní prádla v azylových domech či pomoc s velkým 
nákupem. Počítá s tím novela vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí. 

Její účelnost je ale sporná a ukazuje, jaké priority má kabinet, který najde miliardu pro 
navýšení armádního rozpočtu, ale už není podobně velkorysý v sociální péči.  

Ministerstvo tento svůj krok obhajuje prostým zvyšováním nákladů, ať už z důvodů inflace, 
zvyšování spotřebitelských cen nebo sazby DPH. Navrhované opatření by mělo podle něj 
umožnit poskytovatelům sociálních služeb sjednávání individuálních úhrad za poskytované 
služby tak, aby lépe odpovídaly skutečně vynaloženým nákladům. 

Pro mnohé, kteří těchto služeb využívají, to může znamenat navýšení finančního zatížení 
sociální péče v řádech stokorun měsíčně. Například za ubytování v domově pro seniory by 
mohlo být nově jeho obyvatelům účtováno o desetikorunu denně více (namísto současných 
200 korun za den tedy 210 korun), podobného zvýšení se dočká i limit pro cenu celodenního 
stravování (tj. ze 160 na 170 korun). 

Maximální výše úhrad za poskytování sociálních služeb 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=795569
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=793296
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=793296
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=794661
http://najisto.centrum.cz/tag/socialni-sluzby/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/rantisek-konicek/
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9CPHKB9E
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  Nyní       Návrh 

Domov pro seniory, postižené, stacionáře... 200 Kč/den - 210 Kč/den 

Následná péče, terapeutická komunita... 170 Kč/den - 180 Kč/den 

Dům na půl cesty, azylové domy... 120 Kč/den - 130 Kč/den 

Celodenní strava 160 Kč/den - 170 Kč/den 

...z toho oběd 75 Kč/den 
 

Pečovatelské služby, osobní asistence... 120 Kč/hod - 130 Kč/hod 

Dovoz oběda 25 Kč - 30 Kč 

Vyprání a vyžehlení prádla 60 Kč/kg - 70 Kč/kg 

Realizace velkého nákupu 110 Kč - 115 Kč 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Otázkou je, do jaké míry povedou tato opatření k omezení dostupnosti minimálně u části 
zmiňovaných služeb. 

"Pokud se to týká služeb, kam lidé dochází, tak tam je vždycky otázka, zda když by se ceny 
moc zvýšily, tak zda by klienti těchto služeb dále využívali. Co se týče pobytových služeb, tak 
tam je to obtížnější, protože klienti jsou v takovém případě na této pomoci závislí a mnohdy 
nemají kam jít, takže tam by to pro ně mohlo být náročnější," říká Jana Kosařová z 
občanského sdružení Život 90. 

Snížit úhrady? Možnost, nikoli povinnost 

Ministerstvo však zůstává v klidu, minimálně si nepřipouští možnost zadlužování klientů 
těchto služeb. "K zadlužení uživatelů sociálních služeb by nemělo docházet - uživatel uzavírá 
s registrovaným poskytovatelem sociální služby smlouvu o poskytování sociální služby, ve 
které je uvedená výše úhrady. V případě, že by maximální výše úhrady překračovala finanční 
možnosti uživatele, posuzuje poskytovatel celkovou příjmovou situaci uživatele a má možnost 
přiměřeně úhradu snížit," míní Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva. 

"I když jsou úhrady za poskytování služeb jedním ze zdrojů financování námi poskytované 
služby (které se během posledních dvou let spíše krátí), neuvažujeme o jejich případném 
zvýšení. Již teď máme většinu klientek, které mají velice omezené příjmy, jsou závislé na 
různých dávkách, například rodičovská a podobně," popisuje svou zkušenost Martina 
Hronová z centra pro týrané a osamělé ženy ROSA. 

Nesmyslný krok ministerstva 

Podle Hronové tvoří státní dotace a grant kraje přibližně 70 % rozpočtu, prostředky nejen na 
poskytování azylového ubytování, ale také často i na základní  potřeby klientek a jejich 
dětí (jako jsou potraviny, oblečení a podobně) musí centrum neustále hledat mezi dárci 
samo. 

Pokud tedy vezmeme v potaz, že výše zmíněnou úpravu obhajuje Koníčkovo ministerstvo 
právě snahou pomoci poskytovatelům sociálních služeb, případ centra ROSA ukazuje, že v 
tomto ohledu nedává podobný krok příliš smysl, protože nové úpravy stejně mnozí 
poskytovatelé nebudou moci využít. 

Zvýšily se důchody, tak porostou i výdaje 
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Jedním z argumentů ministerstva pro navýšení limitů je také navýšení příjmů uživatelů cestou 
valorizace důchodů v letech 2013 a 2014. "Procentní výměra vyplácených důchodů se v roce 
2013 zvýšila o 0,9 % a základní výměra o 60 Kč (na 2330 Kč), v roce 2014 se procentní 
výměra zvýší o 0,4 % a základní výměra se zvýší o 10 Kč (na 2340 Kč)," citujeme z 
důvodové zprávy. 

Samotná státní spoluúčast přitom, jak již bylo zmíněno, dlouhodobě klesá. Dotace na sociální 
služby činily ještě v roce 2008 8,2 miliardy, v roce 2009 pak 7,4 miliardy, o rok později 6,8 
miliardy a předloni 6,2 miliardy korun. Loni sice dotace meziročně stouply, ale ani zdaleka 
nedosáhly úrovně roku 2010. 

Podle ministerstva by mělo podobné navýšení limitů otevřít dveře finanční spoluúčasti 
rodinných příslušníků. Jak, to však ministerstvo nesděluje. Kosařová je však k takovému 
postupu skeptická. 

"Sama za sebe si myslím, že zvyšování limitů není cestou k podpoře větší spoluúčasti ze 
strany rodiny, protože v domovech pro seniory často končí lidé, kteří mají třeba špatné vztahy 
s dětmi, nebo kdy ta rodina nějakým způsobem nefunguje, nebo kteří blízké lidi nemají. 
Obvykle, pokud rodina funguje a seniorovi přispívá, tak si ho většinou nechává v domácím 
prostředí a doplňuje to terénní péčí," říká.  

Zaručené minimum 

Jakousi pojistkou pro klienty poskytovatelů sociálních služeb zůstává pouze záruka 
minimálního zůstatku z příjmů klienta, který ve většině případů činí 15 %, respektive 25 % v 
případě klientů týdenních stacionářů. 

"V domově pro seniory by měli mít zajištěnou veškerou péči, včetně jídla či volnočasových 
aktivit. Těch 15 % je sice malá částka, ale... je otázkou, zda je to za těchto podmínek dost, 
nebo málo," míní Kosařová. 

"Nejvíce úpravami postiženou skupinou by byly osoby zcela závislé na sociálních službách, 
pobírající důchod a příspěvky na péči. Podmínka zachování 15, respektive 25 % příjmu po 
odečtení poplatků za ubytování a další sociální služby u této skupiny při poskytování služeb 
sociální péče není dostatečnou ochranou před chudobou," konstatuje Hronová. 

Místo organizace se inspekce zaměří na lidi 

Zmíněná vyhláška však kromě zmíněných limitů počítá ještě s úpravou činnosti inspekce 
sociálních služeb, kontrolující plnění zákonných povinností a standardů kvality. Po vzoru 
změn v České školní inspekci by se měli její pracovníci nově spíše než na procesní 
záležitosti zaměřit přímo na klienty těchto služeb a řešení jejich potřeb. 

"Současné inspekce posuzují podle standardů procesy řízení organizace, vychází převážně z 
pracovních postupů a pravidel o praxi poskytovatele. Navrhované změny inspekcí se mají 
zaměřovat primárně na klienta, na zjištění řešení jeho nepříznivé sociální situace pomocí 
sociální služby," popisuje změnu Trefancová. 

Inspekce tak podle ní lépe naplní svůj účel státní kontroly, která má za cíl chránit klienty tak, 
aby jim byla poskytována podpora "šitá na míru" a v důstojných podmínkách. 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=780852
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Všechny tyto změny, pokud nedojde k jejich výraznější proměně v rámci vypořádání 
připomínkového řízení, by měly vstoupit v platnost od prvního ledna 2014. 

Jakub Novák – aktuálně.cz 

 

Chuť na sex zaplatí sociálka 

Sociální pomoc lidem s hendikepem je v Evropské unii 
mimořádně pestrá. Například takový  „příspěvek na 
prevenci sexuálního násilí“ je v poslední době 
mimořádně populární. Málokdo však tuší, co všechno se 
z něj dá hradit. V sousedním Rakousku už to vědí. Chuť 
na profesionální sexuální služby platí sociálka zdravotně 
postiženým mužům i ženám. Nárok mají všechny osoby 
starší 19-ti let. A mohou si dokonce zvolit takové sexuální 
praktiky, které jim nejvíce vyhovují. Protože se 
požadavky zákazníků na uspokojování svých sexuálních 
potřeb velmi rychle zvyšovaly, otevřeli ve Štýrsku 
speciální tréningový program pro kvalifikovanou intimní asistenci. Poskytovatelé sociálních 
služeb tak mohou rozšířit svou odbornou terapeutickou nabídku. O absolvování kurzu 
v hodnotě 950 € je obrovský zájem. Ještě větší zájem je však o finanční příspěvek na čerpání 
nové formy osobní asistence. 

Úřady si výsledky boje proti „intimní frustraci“ a „depresivním stavům“ pochvalují. Asistovaná 
sexuální pomoc lidem se zdravotním postižením podle nich doplňuje chybějící vývojové kroky 
v historii sexuální výchovy. 

Petr Šika – vozickar.com 

 

 

 

Vozík v kleče? Zajímavý nápad mladé české designérky. 

Proč na vozíku jen sedět, když to jde i jinak. Bourat stereotypy a přicházet s novými nápady. 
Přesně to se očekává od mladé generace designérů. V praxi to dokázala realizovat naše 
úspěšná designérka s mezinárodními zkušenostmi – Věra Kunhartová a její ortopedický vozík 
Seiza. 

Čerstvá absolventka Fakulty umění a designu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem svojí diplomovou prací vzbudila 
mimořádnou pozornost. Tak invenční řešení 
zásadní inovace ortopedického vozíku se 
nevidí každý den. Koncept řešení zaujal i na 
Univerzitě v britském Loughborough, kde ho 
autorka skoro půl roku testovala. Po jejím 
návratu jsem požádal slečnu Kunhartovou, aby 
čtenářům časopisu Vozíčkář svou novinku 
představila. 

http://www.petrsika.com/
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V čem je váš nápad unikátní? 

Vozík Seiza je unikátní především možností změnit polohu ze sedící na klečící. Polohování 
má významný medicínský benefit a mimo jiné napomáhá pravidelné cirkulaci krevního oběhu 
a slouží jako prevence následných onemocnění (vzniku dekubitů, Flebotrombózy… ). Další 
výhodou je usnadněná manipulace s vozíkem, která byla docílena změnou pozice hnacích 
kol, zvětšením jejich průměru a náklonem pro lepší otočný moment. Celkově je vozík navržen 
tak, aby maximálně splňoval potřeby aktivního uživatele, byl co nejvíce odlehčený s požitím 
moderních materiálů a technologií a možný sestavit i přenastavit přímo na míru uživatele. 

Jak se na tuto koncepci tvářili skuteční vozíčkáři? 

Bylo těžké přesvědčit lidi, kteří jsou na vozíku celé dny, aby začali přemýšlet o docela jiné 
koncepci. Na druhou stranu každý, koho jsem oslovila, se mě snažil být nápomocný jak 
nejvíce mohl. Někteří z nich se dokonce natolik nadchli novým nápadem polohování, že se 
do toho se mnou ponořili naplno. Přišli se spoustou rad a nápadů. Myslím, že byli nadšeni 
hlavně z nového pohledu na věc, která se už léta vyrábí bez velkých změn. 

Vyrobila jste krásný prototyp. Kolik vás to stálo času a peněz? 

Celý projekt byl zdlouhavý a rozsáhlý. Trvalo mě několik měsíců, než jsem vůbec našla 
správný směr. Dá se říct,  že vše vznikalo na principu „pokus omyl“ – neustálého testování, 
předělávání a výroby nových zkušebních prototypů. Ta spousta hodin cestování po Anglii i po 
Čechách za konzultacemi s uživateli, fyzioterapeuty, konstruktéry a dalšími se nedá spočítat. 
Výsledek odevzdaný v rámci roční diplomové práce, který spočíval ve funkčním 
ergonomickém prototypu, prezentačním modelu 1:3 a všech tiskovinách, byl jen zlomek z 
celkového množství práce. Je těžké vyčíslit finance, ale do 100 000 Kč mnoho nezbylo. 

Jaký připravujete vašemu vozíku další osud? 

Plánů mám spoustu a rozhodně vozík nenechám usnout v šuplíku. Nejen že to je věc, které 
jsem se během své designérské činnosti věnovala nejdéle, ale také si myslím že stojí za to 
dotáhnout do konce a vyplnit tak další mezeru na trhu. Kromě pokračování ve vývoji se 
účastním designérských soutěží a plánuji konferenci s uživateli a odborníky. Na současné 
verzi vozíku je třeba ještě spousta práce a výzkumu, než bude možno vyrobit první 100% 
funkční prototyp. Největší kámen úrazu jsou ale samozřejmě finance, které proces zpomalují. 

Autorka v sobě objevila nespornou schopnost aplikovat zásady konceptu Disruption, čili 
zpochybňování zavedených pořádků, jak propaguje generální ředitel TBWA Jean-Marie Dru. 
Bylo by určitě potěšující, kdyby se s výsledky její práce mohli vozíčkáři seznámit v praxi co 
nejdříve. Do té doby si podrobnosti o zajímavém řešení mobility SEIZA můžete prohlédnout 
na stránkách http://www.coroflot.com/verakunhartova/Seiza. Za úspěšnou práci na novém 
konceptu ortopedického vozíku je Věra Kunhartová nominovaná do soutěže o Národní cenu 
za studentský design 2013. 

Petr Šika – vozickar.com 

 

 

http://www.coroflot.com/verakunhartova/Seiza
http://www.petrsika.com/
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Stylově na molu, stylově bez bariér 

Je již tradicí, že blížící se Vánoce s sebou 
přinášejí i trochu nostalgie, vzpomínání a také 
chvíle zastavit se, zamyslet a více vnímat, co se 
děje kolem. Proto jsou možná předcházející 
měsíce tou nejvhodnější dobou na uspořádání 
nějaké charitativní akce. Již jsme si zvykli na 
nejvíce zpopularizované jako Dobročinná 
akademie pro Centrum Paraple, která letos slavila 
20tiny, pořad Možná přijde i charita vznikající ve 
spolupráci Nadace Charty 77 – Konta Bariéry 
a České televize, či letošní oslava 10. narozenin 
Světlušky, která rozsvítila nejen pražskou 
Lucernu, ale především svět nevidomých. Po celé republice se ale koná řada podstatně 
skromnějších akcí, které jsou stejně potřebné… 

Žádný hendikep, žádné překážky, žádné bariéry… aneb benefiční večer s módní přehlídkou 
plnou hvězd a bohatým doprovodným programem, který se konal 24. října 2013 v 
Průmyslovém paláci v Holešovicích. Hlavním posláním akce Stylově bez bariér bylo získat 
finanční prostředky pro pomoc dvěma děvčátkům Karolínce a Alícii, o jejichž osudech si dnes 
také řekneme pár slov. 

Příprava spojená se skvělou náladou 

V zákulisí původně vyhořelé části Výstaviště, kde již několik let stojí designově vyšperkovaný 
obrovský stan, bylo slyšet cvrkot již od 10 hodin. I když molo a základní konstrukce již stály 
na svém místě, šikovné ruce řemeslníků ještě čekalo mnoho dodělávek. Zavěšení 
baldachýnů, napojení světel, upevnění bannerů s hlavními sponzory a v neposlední řadě 
nájezd ze zákulisí, který bude zajišťovat „sedícím“ modelům a modelkám cestu mezi světla 
reflektorů. Postupně se zadní část začala zaplňovat tendry s oblečením různých značek, 
někdo si vybíral model dle velikosti, jiný už měl zkoušení za sebou. V největším pracovním 
zápalu byly kadeřnice a vizážistky. Pod jejich rukama prošli postupně všichni aktéři přehlídky, 
kteří přijeli ze všech koutů republiky. A protože se již někteří potkali před půl rokem na 
podobné akci v Rychnově nad Kněžnou, nešetřilo se hlasitými výkřiky, objímáním a úsměvy 
od ucha k uchu. Prostě skvělá nálada už od začátku. 

Šípem do černého 

Odpoledne bylo nádherně a sluníčko příjemně vyhřálo celý stan. Po jeho západu však nastal 
mrazivý chlad. Sama oblečená v kabátě, obdivovala jsem všechny modelky a modely, 
nastartované k akci s drkotajícími zuby pouze v nádherném spodním prádle. To ještě netušili, 
že i když všichni pracovali na plné obrátky, přehlídka začne s hodinovým skluzem. Sál se 
postupně zaplňoval hosty, a když zvukařskou zkoušku obstaral Václav Noid Bárta, který zde 
doprovázel svoji nynější přítelkyni modelku Gábinou Dvořákovou, slavnostnímu zahájení nic 
nebránilo. 
Eva Decastelo a Vítek Havliš, průvodci večera, na úvod přivítali zlatého medailistu z Pekingu 
a stříbrného z Londýna paralympionika Davida Drahonínského, který přehlídku odstartoval 
vystřelením šípu. Bylo evidentní, že s vlastním lukem se cítí určitě bezpečněji než mezi 
modelkami oděnými pouze do krajek. 
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Aktéři 

Pak už šlo vše ráz na ráz. Na molu se střídali profesionální modelové a modelky s vozíčkáři a 
známými osobnostmi. Mužské i ženské publikum se mělo opravdu na co dívat. Českou Miss 
2012 Terezu Chlebovskou vystřídaly 1. vícemiss 2009 Lucie Smatanová, slovenská 
moderátorka a herečka Lenka Vacvalová, tanečnice, herečka a moderátorka Anife 
Vyskočilová. Mužské aktéry reprezentovali český běžkař Dušan Kožíšek, druhý nejkrásnější 
muž planety a držitel titulu Muž roku 2011 Martin 
Gardavský, následovaný Mužem roku 2013 Antonínem 
Beránkem a stříbrným Michalem Gajdosechem. Své 
překrásné tělo v rajcovním negližé předvedla Agáta 
Prachařová (Hanychová) a svými kousky publikum nejvíce 
rozpumpovali nepřehlédnutelní – herec a zpěvák Braňo 
Polák s lifestyle poradcem Davidem Radilem. Největší 
ovace patřily všem dvanácti vozíčkářkám a vozíčkářům 
v čele s nejkrásnějším Mužem roku 2009 Martinem 
Zachem a reprezentantkou v curlingu Olgou Vikturnovou, či 
téměř profesionální hendikepovanou modelkou a zároveň 
paracyklistkou Petrou Hurtovou. Na mole nechyběli ani 
Radim Liška, Petra Veselá, Káťa Jirsová a další. 
V rámci jednotlivých kolekcí byly představeny značky Represent, CHickei - Victoria’s Secret, 
Imperial design store, Madonna fabion, na závěr pak zazářily i společenské originální modely 
návrhářky Terezy Sabáčkové, která tuto kolekci vytvořila speciálně pro charitativní akci 
Stylově bez bariér. 

Čtyřnozí miláčci 

Nadšení diváků si vysloužili psi z Pestré společnosti, kteří spolu s ředitelkou Klárou 
Pragerovou a jednou z vozíčkářek na molu předváděli neuvěřitelné „psí“ kousky. Ochotně 
podávali spadlý mobil, přinesli pukličku, pomáhali se svlékáním…. Pestrá společnost, o.p.s, 
jeden z hlavních organizátorů přehlídky, se věnuje integračním aktivitám, které přináší 
moderní pohled na soužití psa s člověkem. Zároveň nabízí lidem se zdravotním postižením i 
široké veřejnosti pestré kynologické služby, k nimž patří 
specifický výcvik asistenčních psů dle individuálních potřeb 
klientů jako vodící psi pro slepce, asistenční psi pro osoby s 
tělesným postižením, asistenční signální a asistenční 
canisterapeutičtí psi. Mimoto se zabývají i aktivním 
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, vzdělávacími 
programy pro školy či realizací projektů k volnočasovým 
aktivitám zejména lidí s postižením, jako je například Cestovní 
agentura Bezbatour. V rámci celovečerního programu se 
konal i křest originálního kalendáře Gentlemen 2014 od 
fotografa Nešo Matiće. Je plný nádherných žen, včetně Dary 
Rolins, nafocených v retro stylu spolu s čtyřnohými mazlíčky 
pocházejících právě z Pestré společnosti. Kalendář přímo na 
molu pokřtil jeden z aktérů herec Saša Rašilov. 

Cílená charita 

Jak jsem již uvedla v úvodu, výtěžek akce je určen na pomoc dvěma šestiletým holčičkám. 
Karolínka onemocněla herpetickou encefalitidou s těžkými následky. Nedokáže se hýbat a 
potřebuje 24hodinovou péči. Nedokáže ani mluvit, ale na přehlídce jsme se všichni 
přesvědčili, že se nádherně směje. Celý život je odkázaná na lůžko či speciální sedačku a 
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potřebuje vertikalizační zařízení, aby také poznala svět stojících. Alicia trpí poruchou 

centrální nervové soustavy, atrofií mozku, silnou epilepsií a opožděným psychomotorickým 
vývojem. Následkem těchto postižení téměř nemluví a je velice limitována při chůzi. A právě 
jeden z protagonistů přehlídky – pes Bruce – poputuje po výcviku do její rodiny. Asistenční 
Border kolie jí pomůže při všech možných úkonech a činnostech, především při podávání 
spadlých předmětů a hraček ze země, otevírání a zavírání dveří, zásuvek, speciálně pak 
bude cvičena i pro kompenzaci Aliciiny stability. Při rehabilitačním cvičení bude Bruce 
nápomocen též k uvolnění a zklidnění svalstva. 

Akrobacie – tombola – ohňostroj 

Jednu z dalších atrakcí večera tvořila silová akrobacie, kterou předvedli jedni z vítězů 
soutěže Česko -Slovensko má Talent, duo DAEMEN. Pak již následovala závěrečná 
přehlídka nádherných originálních večerních rób návrhářky Terezy Sabáčkové a společné 
defilé všech aktérů. Výtěžek za prodané vstupenky i lístky do losované bohaté tomboly se 
spojily s výtěžkem za fotografie Mužů roku a dražbou nádherných společenských rudých 
šatů, aby pomohla dobré věci. Domnívám se, že přímo cílená charita s následnou pomocí je 
ta správná cesta. Nezbývá než organizátorům poděkovat a spolu s diváky doufat, že tato 
akce nebyla ojedinělá. 

Alexandra M. Videmannová - Foto autorka 

 

 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Ivanová Alena, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, 
Brožova Martina, Baranová Martina, Schmídová Věra. 

Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 736 689 841 

Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová, Alena Třešková a Anička Koziolová. 

Datum vydání: 15.12. 2013 -  Počet výtisků: 90 

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

email: koutny@trendvozickaru.cz 

doplněk: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku 

uzávěrka příštího čísla je 10. ledna 2014 

mailto:koutny@trendvozickaru.cz


- 16 - 
 

Vánoční koledy  

Neseme vám noviny  

Nesem vám noviny, poslouchjete, 
z betlémské krajiny, pozor dejte. 
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 
 
K němužto andělé z nebe přišli, 
i také pastýři jsou se sešli. 
Jeho vítali, jeho chválili, 
dary nesli. 
 
Andělé v oblacích prozpěvují, 
narození Páně ohlašují, 
že jest narozen, v jeslích položen, 
oznamují. 

 

Narodil se Kristus Pán  

Narodil se Kristus Pán, veselme se, 
Z růže kvítek vykvet nám, radujme se. 
 
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se. 
Jenž prorokován jest, veselme se, 
 
ten na svět poslán jest, radujme se. Z života... 
Člověčenství naše, veselme se, 
 
ráčil vzíti na sebe, radujme se. Z života... 
Goliáš obloupen, veselme se, 
 
člověk jest vykoupen, radujme se. Z života... 
Boží Syn se vtělil, veselme se, 
 
aby hříšné spasil, radujme se. Z života... 
Z nebe na zem sstoupil, veselme se, 
 
aby nás vykoupil, radujme se. Z života... 
Chudý s námi bydlel, veselme se, 
 
zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života... 
Ponížení přijal, veselme se, 
 
by nám nebe získal, radujme se. Z života... 
Pánem jsa všech pánů, veselme se, 
 
snášel pro nás hanu, radujme se. Z života... 
Syn jsa Boha Otce, veselme se, 
 
dán jest zemské Matce, radujme se. Z života... 
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Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 1. 2014) na mail 

koutny@trendvozickaru.cz, nebo sms na číslo 776 576 555, případně osobně v Trendu na 

Lužické. A výhercem z minulého čísla se stává paní Marek Schmíd. Gratulujeme. 
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