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Úvodní slovo 

 
Ahoj Trenďáci, 

Podzim plný barev je tu a s ním i další číslo Trendy zpravodaje. 
Přinášíme pozvánky do filmového klubu, tvorbu pohlednic či na 
atraktivní povídání o Tibetu. Několik zajímavých článků a na závěr 
báseň k zamyšlení.  

Příjemné počtení za redakci přeje Michal Koutný  

 

Info z Trendu 

TKANIČKA – PODZIM 2013 

Milí klienti, členové a zaměstnanci Trendu vozíčkářů Olomouc.  

Zdravím Vás s nástupem nového školního roku, jehož začátek nám 
připomíná, že se blíží podzimní část sbírky Tkanička. Ta proběhne 
v Olomouci ve středu, 18. září. Budu velmi rád, pokud se podle svých 
sil a možností zapojíte a napomůžete úspěchu sbírky jak z hlediska 
finančního efektu, tak i z pohledu propagace Trendu vozíčkářů 
Olomouc. Spoléhám na tradiční pomocníky a těším se na Vás. 

Evžen Hlaváček 

 

Změna ve vedení sociálních služeb. 

Dne 31.8. 2013 byl dohodou ukončen pracovní poměr s dlouholetou vedoucí sociálních služeb 
Šárkou Schmuckovou, DiS. Ať se jí na novém pracovišti daří. 

Novou vedoucí sociálních služeb Trendu vozíčkářů byla s platností od 1.9. 2013 jmenována Mgr. 
Marie Pijáčková, která dosud pracovala na pozici sociálního pracovníka sociální rehabilitace a 
vedoucí projektů IPOK (= Integrovaný projekt Olomouckého kraje). Mnozí ji znáte nejen 
z pracovní terapie, ale i kurzů angličtiny, filmového klubu, nebo volnočasových aktivit. Věřím, že 
se touto změnou podaří posílit zájem uživatelů o osobní asistenci a současně dojde k ustálení 
týmu sociálních pracovníků. 

Marušce Pijáčkové přeji do nové práce hodně elánu, pevné nervy a dobrý pracovní kolektiv. 

Alena Ivanová - ředitelka 

Č. 9 / 2013 IX. 

ROČNÍK 
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Představení 

Ahoj, jmenuji se Martina Baranová, pocházím z Přerova. Za vámi do 
Spolku Trendu vozíčkářů jsem se dostala po výběrovém řízení na 
pozici Sociální pracovnice Sociální rehabilitace. Vystudovala jsem 
CARTITAS - Vyšší odbornou školu sociální, Cyrilometodějskou 
teologickou fakultu na Univerzitě Palackého zde v Olomouci, obor 
Charitativní a sociální práce. Magisterské studium si doplňuji v Brně 
na Masarykové univerzitě. Jako studentka jsem prošla mnoha 
zařízeními sociálních služeb. Jednou z praxí byl i Trend. Svůj volný 
čas se snažím maximálně věnovat své dceři a rodině. Když mi zbyde 
trošku času, tak si ráda chodím zaplavat a zacvičit teabo. 

Martina Baranová 

 

Náš partner firma Wanzl a Handicap Rally 2013 

Tradiční akce pořádané v neděli 8. září občanským sdružením Dobré místo pro život se 
zúčastnil také Spolek Trend vozíčkářů Olomouc. 
Děkujeme pořadatelům v čele s paní Věrou Novotnou, 
že nám bylo umožněno přispět jednou ze zábavných 
sportovních disciplín ke skvělé atmosféře. Jako i 
v předešlých ročnících, přálo počasí a všichni jsme si 
odpoledne ve společnosti soutěžících a bavících se rodin užívali. Rádi bychom poděkovali i 
našim partnerům, kteří obohatili disciplinu jízdy mezi kužely na invalidním vozíku vozíky 
nákupními a dětem věnovali balonky. Je to výrobce nákupních vozíků a obchodního vybavení 
společnost WANZL spol. s r.o. a dodavatel technických plynů firma Radek Zdráhal. Společně 
s nimi se těšíme na další ročník v příštím roce a můžeme všem doporučit, aby se přišli 
podívat.  

Evžen Hlaváček 

 

Sociálně-právní poradna informuje 

 

Změny sazeb české pošty  

Zasílání dopisů a cenných psaní se od 1. srpna lidem i firmám prodraží o dvě až tři koruny. 
Česká pošta totiž zvedne cenu některých svých základních služeb. 

Dopad zdražení má zmírnit Zákaznická karta České pošty. Lidé si ji mohou už od poloviny 
července bezplatně objednávat na kterékoli z 3300 pošt, nebo na webové adrese 
www.zakaznicka-karta.cz. Obdrží ji do deseti dnů a získají tak u vybraných služeb nárok na 
slevu z poštovného. Například za obyčejné psaní budou držitelé karty od srpna platit jen o 
korunu více, při podání většího množství než deseti dopisů zaplatí za každý 10 korun, tedy 
stejně jako před zvýšením cen. Doporučený dopis pro ně zdraží maximálně o dvě koruny a 
podání cenného psaní se neprodraží vůbec. 

Jak se změní ceny… 
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druh zásilky                              dosud (v Kč)      od 1. srpna (v Kč)  

psaní do 50 gramů                                10                    13 

psaní do 100 gramů                              14                    17 

psaní do 500 gramů                              18                    21 

psaní do 1 kg                                         24                   27 

doporučený dopis do 50 gramů             26                    29 

doporučený dopis do 100 gramů           34                    37 

doporučený dopis do 500 gramů           37                    40 

doporučený dopis do 1 kg                      43                    46 

doporučený dopis do 2 kg                      49                    52 

cenné psaní do 50 gramů                      32                    34 

cenné psaní do 100 gramů                    36                    38 

cenné psaní do 500 gramů                    39                    41 

cenné psaní do 1 kg                              45                    47 

cenné psaní do 2 kg                              51                    53 

Zdroj: Česká pošta  

Z časopisu Majáček extraline převzala a pro Trendy zpravodaj upravila  

Martina Brožová 

 

Přijdou od nového roku tisíce osob se zdravotním znevýhodněním o práci? 

K poslednímu dni v roce 2013 končí statut osoby zdravotně znevýhodněné a zákon v 
současné době nedovoluje prodloužení takového posudku. Kvůli tomu by ale od ledna 2014 
zaměstnavatelé nedostali za takové zaměstnance ani korunu. Změnit to může pouze vláda 
ČR, pokud předloží Senátu návrh zákonného opatření. 

Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou lidé, kteří mají zdravotní postižení, ale to není tak 
velké, aby opravňovalo k přiznání invalidního důchodu. OZZ jsou na trhu práce podporovány 
dotací tak jako osoby v invalidním důchodu. 

"Zásadní problém je, že k 31. 12. 2013 končí většina posudků o uznání OZZ a nové posudky, 
či jejich prodloužení není ze zákona možné. Tím je ohroženo několik tisíc pracovních míst pro 
tyto osoby," upozorňuje předseda NRZP ČR Václav Krása.  

Vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny již není možné přijímat žádné zákony. Jedině 
Vláda ČR má možnost obrátit se na Senát se žádostí o zákonné opatření, které Senát může 
schválit. Předseda Krása s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem probíral 
možnost takového zákonného opatření v souvislosti s OZZ. Ministr se řešení tohoto vážného 
problému nebrání, ale vše záleží na předsedovi vlády J. Rusnokovi. Návrh zákonného 
opatření může Senátu předložit jenom Vláda ČR jako celek. 
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Zachování institutu OZZ podporuje Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených, SČMVD, odbory a další subjekty. 
"Bohužel současná diskuze v médiích o úloze zákonného 
opatření je trošku jednostranná a příliš nepomáhá prosadit tuto 
věc," konstatuje Václav Krása a vyzývá zainteresované: "Pokud 
nechceme, aby zanikl institut OZZ a od 1. 1. 2014 nepřišlo 
několik tisíc lidí o práci, je nutné dát o sobě vědět. Myslím, že 
tou nejvhodnější formou je oslovení předsedy Vlády Jiřího 
Rusnoka, aby vláda připravila zákonné opatření Senátu, které 
by umožnilo prodloužit současné posudky o OZZ." 

Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová  

 

Pokud byste chtěli získat další informace, můžete se na mě obrátit přímo do poradny. 

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

Případně 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 

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

 

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB 

uvádí 

 
 

mailto:poradna@trendvozickaru.cz
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Čtyři pírka: Zkouška cti 
Kdy?: 2.10.2013 15:30 
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 
Vstup: ZDARMA 
 

Píše se rok 1898 a britský důstojník se odmítá postavit do čela svého pluku, když se dozví, 
že jeho regiment odchází do Sudánu kvůli vojenskému konfliktu. Přátelé a příbuzní mu 
pošlou čtyři bílé pírka, která symbolizují zbabělství. Aby znovu získal ztracenou čest, převleče 
se za Araba a tajně zachrání ty, kteří ho předtím označili za zbabělce. (oficiální text 
distributora – zdroj wwww.csfd.cz) 
 
Bližší informace:  
Mgr. Marie Pijáčková 
pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

 

 

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

 

PRACOVNÍ TERAPIE – MALOVÁNÍ POHLEDNIC 

 

                                                             

 

Všechny moc zdravím a srdečně zvu nejen uživatele Sociální rehabilitace, ale i ostatní na 
další setkání pracovní terapie.  
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Vyrobíme si pohlednice, na které budeme malovat pastelkami, akr. barvami….. Namalovat si 
můžeme cokoliv, co se nám líbí nebo je jen barevně ozdobíme. 

Hotovou pohlednicí pak budete moci udělat radost komukoliv ze svého okolí.                                                               

KDE: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 

KDY: středa 25.9.2013 od 14:00 do 17:00                                                                     

Těším se na Vás. 

Bc.Kamila Zábojová  

pracovnice sociálních služeb: Sociální rehabilitace, Půjčovny kompenzačních 
pomůcek a Volnočasových aktivit 

Více informací: soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

 

Pozvánka 
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Vaše okénko

Báseň stařenky.  

 

Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro 

dlouhodobě  

nemocné  v Ashludieově nemocnici poblíž Dundee ve 

Skotsku.  

Personál nemocnice ji  nalezl mezi jejími věcmi, a tak se jim 
líbila, že ji  

opsali a báseň pak  putovala po celé nemocnici a dál.  

 
Báseň stařenky.  

 
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,  
řekněte, koho to před sebou vidíte.  
Ach ano, je to jen ubohá stařena  
s divnýma očima a napůl šílená.  

 
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,  
nevnímá, když po ní něco se žádá,  
o světě neví, jen přidělává práci,  
boty a punčochy napořád ztrácí.  

 
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,  
už potřebuje však krmit a přebalovat.  

 

Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?  
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.  

 
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,  
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.  

 
 Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let  

s bratry a sestrami slád život jako med.  
 

Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,  
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.  
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V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,  
co skládala svůj slib za bílou  kyticí. 

 
A když mi bylo pár let po dvaceti,  

já chtěla šťastný domov pro své děti,  
 

Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,  
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.  

 
A je mi čtyřicet, synové odchází,  

jenom můj věrný muž pořád mě provází.  

 

Padesátka přišla, ale s ní další malí,  
co u mě na klíně si jak ti první hráli.  

 
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,  
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.  

 
Život jde dál, mé děti mají vrásky  

a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.  
 

Příroda krutá je, i když byl život krásný,  
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.  

Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,  
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.  

 
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije  
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.  

Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,  
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.  

 
Málo bylo těch let a netáhla se líně,  

já smířila se s tím, že všechno jednou mine.  
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Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,  

neuvidíte seschlou stařenu...  

Teď už - MĚ uvidíte!  
 

 
Tento text by se měl stát povinným studijnim materiálem pro veškerý 

zdravotnický personál !!!  
I rodiny !!! 

 

 

"Nejsme vozíčkáři, ale muži a ženy na vozíku." Sex k životu na vozíku patří 

 
Je sex na vozíku tabuizován právem? Určitě ne. Vždyť sex jako takový patří mezi základní 
pudy dané nám matkou přírodou (pud sebezáchovy, pud obživy a rozmnožovací pud). Jsou 
situace – např. těžký stres, nemoc či úraz –, kdy se může 
některý z pudů částečně utlumit. Člověk je třeba v důsledku 
velkého stresu schopen spáchat sebevraždu. 
Rozmnožovací pud, potřeba sexu, se také může utlumit třeba v 
důsledku úrazu nebo vážné nemoci. Člověk nemá na sex chuť 
ani myšlenky. Alespoň z počátku.  

Zamýšlím se nad tím, proč je sex lidí na vozíku něčím, o čem se 
nemluví, nepíše, co se nemedializuje? Snad je to částečně i 
proto, že vozíčkář je brán jako „člověk na vozíku“, a ne jako 
žena na vozíku nebo muž na vozíku. A to je velká chyba! 
Spousta zdravých lidí si také myslí, že člověk na vozíku je vždy i 
mentálně postižený. Jistě jste se sami setkali s tím, že zdravý 
člověk při kontaktu s vozíčkářem buď mluví na jeho doprovod, 
nebo začne mluvit hlasitěji, pomaleji s výraznou artikulací… Ne vždy, ale často se to stává, a 
to dokonce i ve zdravotnických zařízeních od personálu. 

Nebojme se projevit chuť do života 

Možná si za to někdy můžeme sami. Sedíme ve vozíku schoulení, uhýbáme pohledem. 
Nebojme se narovnat, sebevědomě se podívat každému do očí, usmát se na svět kolem! 
Ženy, nebojme se malovat, navonět, nosit sukně, výstřihy nebo přiléhavá trička. Nebojme se i 
na vozíku být trochu sexy, vyzývavé, ukazovat okolí, že jsme ženy! Co na tom, že na vozíku? 
I tak můžu být krásná, žádoucí, plná energie a chuti do života. Do života se vším všudy, tedy i 
s partnerem a se svou sexualitou. 

Dále se o sexu lidí na vozíku částečně nemluví i proto, že my, vozíčkáři, sami často říkáme: 
jsme normální lidé, pouze nemůžeme chodit. A spousta lidí kolem nás si to vysvětlí tak, že 

http://www.vozka.org/aktuality/lide--vztahy/vera-schmidova-quot-nejsme-vozickari-ale-muzi-a-zeny-na-voziku-quot-sex-k-zivotu-na-voziku-patri-206cz
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jinak teda nemáme vůbec žádný problém a trápit nás nemůže nic jiného než to, že 
nemůžeme chodit. A tím pádem na nic jiného ani nemyslíme. 

Na co potřebuješ chlapa…? 

Je zajímavé, že pro lidi kolem nás je normální, že když máme hlad, musíme se najíst, ale 
když máme potřebu lásky a sexu, to už normální není. 

Sama se často setkávám s otázkami typu: „Na co potřebuješ chlapa?“ a „Proč se chceš 
vdávat?“ nebo „Proč chcete bydlet spolu? To nemůžete myslet vážně?!“… A bylo jich 
mnohem víc. 

K vozíčkářovi z pohledu zdravých lidí prostě patří pouze rodiče a pečovatelka. Když partner, 
tak přece jenom proto, aby se o něho staral nebo si s ním povídal apod. Ale sex? Proč se 
nemluví o lásce a o sexu v souvislosti s člověkem na vozíku? Možná taky proto, že si to nikdo 
neumí představit. 

Zkuste si klíčová slova zadat do vyhledávače a nic moc tam nenajdete. Pokud máte hodně 
trpělivosti a času, klikáte, zkoušíte, ale nic. Když vám dobrý kámoš poradí, dopracujete se 
třeba k diskusi na téma sex na vozíku na Vozejkově, na Adaptii nebo na YouTube k videím. 
Ale pokud je mi známo, pouze v jednom rehabilitačním ústavu takové video svým vozíčkářům 
pouštěli. A právě takové „instruktážní“ video by bylo pro mnoho lidí, nejen na vozíku, 
přínosem. Ocenili by to i jejich partneři, rodina či známí. Kdyby ho měli možnost zhlédnout 
zdraví lidé, hodně by pochopili a možná by se tak nebáli vztahu s vozíčkářem, možná by 
pochopili, že i sex k životu na vozíku patří. 

K lásce patří sex 

Ale pozor – není vozíčkář jako vozíčkář. Záleží na diagnóze, jestli jde třeba o některou formu 
obrny nebo svalové dystrofie, popř. o úraz (tady ještě záleží na tom, jestli je to para nebo 
tetra, který obratel je poraněný, jestli došlo k úplnému přerušení míchy, úplné ztrátě citlivosti, 
jestli je to plegik nebo spastik atd.). Co vozíčkář, to jiná omezení, jiné možnosti. Pak se stane, 
že jdeme pro rozumy a rady ke kamarádovi – taky vozíčkářovi – a jsme zklamní, když je to 
vše úplně jinak, než nám poradil. 

Když člověk zůstane na vozíku, tápe, hledá, zkouší… Pokud má ovšem s kým, protože i 
navazování vztahů u lidí na vozíku je trochu jiné, problematičtější. Vozíčkář možná trochu 
častěji slýchá slova: jsi fajn kámoš, ale… Ale! Ten druhý neví, netuší, do čeho by šel, co by 
mohl čekat a co zas ne. Velká neznámá. 

A vozíčkář zase zápasí s otázkou: říct tomu druhému o své inkontinenci, o svých problémech 
v sexuální oblasti, o omezeních (třeba v množství poloh, které vozíčkář zvládne), jak to říct? 
A kdy? Jak to ten druhý přijme? A přijme to vůbec? Neztrapním se? No jistě – nesnadná 
komunikace, co jiného? Otázek a problémů je víc než dost. 

Myslím, že právě ti vozíčkáři, kteří už mají něco za sebou, by o tomto problému měli mluvit a 
psát. A tím naznačit cestu druhým, kteří netuší nebo prostě jen nemají fantazii, bojí se či se 
stydí. Kdo jiný o tom musí začít a rozhýbat stojaté vody než sám vozíčkář? Že se bojíme? Že 
se stydíme? Bát se? Čeho a proč? Vždyť nebýt sexu, nejsme tady ani my ani ti ostatní. Dělali 
to naši rodiče, naši staří rodiče, dělají to naši sousedé, přátelé, známí, tak proč ne my? 
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A stydět se? Že se nám vysmějí, že nás odsoudí? Takových lidí se zeptejte – a vy to 
neděláte? Vy jste to nikdy nedělali? Vaši rodiče to nikdy nedělali? Jak jste se tady teda 
ocitli na tomto světě? 

Rozhodla jsem se jít příkladem a zeptat se několika vozíčkářů na jejich pocity a problémy 
související se sexuálním životem. Byla jsem překvapená, jak byli sdílní. Anketa je 
samozřejmě anonymní, pouze s uvedením věku respondenta a jeho diagnózy. 

Věra Schmídová 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 10. 2013) na mail 

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

Lužické. A výherci křížovky z minulého čísla jsou Bohuslava Sokolová, Dalibor Brázda, Jarka 

Rédrová. Gratulujeme. 

 

 

Nabídka placené reklamy v časopise „TRENDY 

zpravodaj“, který vychází pravidelně měsíčně 

v tištěné i elektronické podobě. 

Sazebník (zveřejnění v jednom vydání):  

Formát        A5  1.000,- Kč 

                   A6     500,- Kč 

poloviční     A6              250,- Kč  

V případě vícenásobné inzerce slevy podle četnosti 
dohodou. 

Bližší informace: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

Ing.Evžen Hlaváček: mobil: 731 501 389, tel.: 585 754 917,       

mail: hlavacek@trendvozickaru.cz 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Brožová Martina, 
Ivanová Alena, Hlaváček Evžen, Baranová Martina, Schmídová Věra, Langer Milan. 

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

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

Datum vydání: 16.9. 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. října 2013 
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