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Úvodní slovo 
 

Právě držíte v rukou další vydaní 
našeho Oběžníku.  Toto vydání je bohužel 
laděno spíše negativně než pozitivně. Je to 
z toho důvodu, že hlavně v rubrice 
Informace z CI, se dočtete zprávy ve 
kterých nás někdo opouští …, někdo kdo 
nám bude velice chybět.  Na druhou stranu 
doufáme, že například rubrika Kuriozit vás 
rozesměje. 

Vzhledem k tomu, že se tak zúží 
i náš pracovní tým, který se podílel na 
vydávání tohoto Oběžníku věříme, že to 

nenaruší dosud celkem pravidelné 
vydávání. Budeme se snažit, abychom 
zachovaly i nadále interval vydávání, tzn. 
měsíčně.  

V tuto chvíli více než jindy přivítáme 
vaší aktivní snahu zapojit se do vydávání 
Oběžníku !!! 

                        
    

                                         Verča 

             

 
 
 
 
 

Naše akce: 
1. V březnu si u nás můžete vypůjčit 
divadelní lístky na skupinu B na úterý 15. 3. 
Na programu je činohra od T. Dorsta Merlin 

aneb pustá zem (1 pár za 112 Kč). Představení 
začíná v 19 hodin. 
2. Pravidelné setkání na Peškově se 
tentokrát pořádá ve středu 16. 3. v obvyklých 
15 h. Na programu je turnaj v Člověče nezlob se, 
popřípadě v kartách. 
3. Z řad klientů se objevil nápad sejít se 
společně v čajovně či nějaké hospůdce. 
V případě,  že se některý klient ujme aktivity a 
domluví datum a zarezervuje příslušný 
podnik dáme Vám všem vědět. V tomto 
případě však nejde o „naši akci“ a  útratu za 

čaj či kávu (nebo i něco ostřejšího?) si hradí 
každý sám ve standardní ceně, za kterou se 
prodávají v příslušném podniku. 

 
Ostatní akce: 
1. V sobotu 19. 3. 2005 se můžete přijet 
podívat na Národní turnaj vozíčkářů ve 

stolním tenise, který se koná v Děčíně. 
2. Ve středu 9. 3. 2005 je v AMC klubu 
(bývalém S-klubu) strhující koncert pěti 
bubeníků hrajících na téměř 50 bubnů a 
percussí  JUMBING DRUMS. Vstup je 
bezbariérový, WC však nikoliv. Začátek 
koncertu je v 18.00, předprodej lístků probíhá 
v Centru Poznání, tel.: 777 658 358. 
3. 10. 3. až 12. 3. 2005 se koná na Flóře knižní 
veletrh a literární festival LIBRI. 

 

  

 
 
 
 

1. Až do odvolání můžete hlasovat o název našeho Oběžníku, návrhy jsou Infotrend, 
Trendservis, Drbnička,  Rychlovzkaz, Infoposel a nebo stávající Oběžník. 

Hlasovat můžete osobně v CI nebo telefonicky. Vyhraje ten název, který obdrží  nejvíce 
hlasů a to nejméně 10 hlasů od různých lidí (tzn. autoři nehlasujte jen pro své návrhy). 
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Pan rada Vacátko by se asi divil … 
 

PRAHA - Krutou ironii osudu poznali 
minulý týden ozbrojení banditi, kteří 
přepadli prodejní halu v Praze 9. Loupež 
měli zřejmě připravenou, maskovali se 
a měli i pistoli, ale zapomněli na jeden 
podstatný detail. Nezjistili si, kolik peněz 
může v danou chvíli prodavač mít. Podle 
jeho výpovědi tak získali asi 46 korun. 
Policie po nich stále pátrá. 
 

V nesprávnou chvíli na nesprávném místě 
byl také pachatel z Karvinska, který chtěl ve 
středu v Ostravě okrást důchodce. Nevšiml 
si totiž, že kolem něj právě projíždí policejní 
auto a vrhl se na svoji oběť. Důchodce 

o peníze nepřišel a nebyl ani zraněn. 
Policisté mladého muže ihned zadrželi 
a nyní mu hrozí až desetiletý trest. 
 

Korunu všemu nasadil jeden pražský 
zloděj, který si ve stejný den vyhlédl auto 
zaparkované na nábřeží Vltavy. Majitel ho 
při krádeži zahlédl a začal ho honit. Po 
chvíli zloděj uklouzl na sněhu a zřítil se do 
ledové řeky. Okradenému muži se ho 
zželelo a dokonce mu pomohl na břeh. To 
už ale dorazila i policie a mokrého 
a poníženého recidivistu si odvezla na 
stanici. 
     Peťa

 
 

 
 

 
 

Odcházím … 
Toto je poslední číslo oběžníku, 

při jehož přípravě jsem v TRENDu. Od 
března opouštím řady sociálních 
pracovnic TRENDu. Důvodem je to, že 
nastupuji na nové místo do Brna. Proto se 
chci s Vámi se všemi touto cestou 
rozloučit.  

Věřte mi, že TREND opouštím 
velmi nerada. Nerada se loučím se 
skvělým týmem pracovníků i s Vámi 
klienty. Ovšem nedá se nic dělat. Můj 
osobní život se vyvíjí poněkud jinak než 
jsem si představovala, když jsem do 
TRENDu nastupovala, a nasměroval moji 
životní cestu zpět na Jižní Moravu, 
odkud pocházím.  

Tímto se tedy s Vámi loučím 
a přeji TRENDu, pracovníkům i jeho 

klientům a asistentům hodně úspěchů 
v dalším fungování.  Jana Plachá 

 
 
Doplnění informací a dodatečná 
omluva 
 Ráda bych se vám všem omluvila 
za neúplné informace v minulém čísle, 
které se bohužel týkaly smutných událostí  
spojených s úmrtím.  I když většina z Vás 
ví, které dvě naše dlouholeté příznivkyně  
nás navždy opustily, jsou i tací, kteří 
nevědí o koho jde a proto opět tato nemilá 
záležitost. 

 Bohužel nás na vždy opustily dvě 
dlouholeté klientky, členky, příznivkyně a 

sice paní Hana Morkesová a paní Věra 
Pohlídalová.    Verča 

V
 

Žhavá nabídka rehabilitačních osobních asistentů – končí 
 Aby těch špatných zpráv nebylo málo, tak přináším ještě jednu. Jedná se o nabídku, 
kterou jsme uveřejnili v minulém čísle a jednalo se o možnost využít rehabilitační 
pracovníky v rámci služeb OsA. Někteří z vás již na tuto nabídku reagovali a osobně i přišli 
do kontaktu s těmito pracovníky.  
 Bohužel vězte, že tato nabídka již NEPLATÍ.  Důvody, proč je tomu tak vám nejlépe 

odůvodní citace z dopisu, který jsem dostala od bratrů Čtvrtlíkových a kde vše vysvětlují: 
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         „Vážení, omlouváme se tímto, ale po zvážení všech možností a nabídek, které nám byly 

v součastné době nabídnuty od jiných organizací, jsme zvážili podmínky, které jsou pro nás 

výhodnější (tj. např. proplácení jízdného, stravenek, masáží a základního platu). Pochopte prosím naší 

situaci, musíme i my alespoň malinko, myslet i na sebe. Hluboce si vážíme Vaší organizace, která 

pomáhá lidem v těžkých životních situací. Mějte se všichni moc hezky a nezlobte se na nás!“ 

                                                                                                            S úctou Karel a Oldřich Čtvrtlíkovi 

 
 

 I přesto, že tato možnost nevyšla, připomínám, že existuje i jiná možnost jak využívat 
služeb RHB v domácím prostředí: v Olomouci existuje několik agentur domácí péče, které se 
této práci, krom jiné, věnují. Podmínky, které musí člověk splnil, chce-li využívat jejich 
služeb jsou následující: - obvodní lékař musí vystavit doporučení na využívání služeb RHB, - 
poté se zájemce spojí s agenturou, kterou si zvolí a - na základě toho využívá jejich služeb, 
které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 
 V praxi to probíhá tak, že podle doporučení lékaře dochází RHB pracovník 2 až 3* 
týdně – dle doporučení - ke klientovi domů a rehabilituje s ním dle individuálního plánu, 
který si společně vypracují. 
 Kontakty na tyto jednotlivé agentury jsou k dispozici u nás v CI, takže pokud byste 
měli zájem využívat těchto služeb, ozvěte se. 

Verča
 

Psychorehabilitační pobyt na Orbitě 
Od neděle 12. 6. do pátku 17. 6. 2005 jedeme na psychorehabilitační pobyt do 

rekreačního a školicího střediska R.B. Orbita v Dolní Bečvě (kousek od Rožnova pod 
Radhoštěm). Jde o bezbariérové středisko s pouze  dvoulůžkovými pokoji, bezbariérovou 
koupelnou (vybavenou perličkovou vanou), WC, společenskou místností, venkovním bazénem 
atd. (vše samozřejmě bezbariérové). V okolí je možno podniknout spoustu výletů „bez bariér“.  

Cena tohoto pobytu je 2.000 Kč pro klienta, asistent má pobyt zdarma. Přihlásit se 
můžete v CI prostřednictvím přihlášky, která je v tomto Oběžníku přiložena. Jelikož není nic 
nafukovací, rozhoduje pořadí doručených přihlášek (písemně!) do CI. 

Pokud Vám termín Orbity nevyhovuje nebo se nestihnete přihlásit včas nezoufejte, 5. –
10. 9. 2005 jedeme ještě na jeden pobyt – na již vyzkoušený Březejc. 

Marcela 
 

Dokolečka na kolečkách podruhé 
12. 2. 2005 proběhl již druhý ples naší organizace. Věřím, že ti z Vás, kteří se akce 

zúčastnili nelitovali. Tombola byla tento rok mimořádně bohatá díky šikovnosti našich 
fundraiserů i štědrosti dárců. Na vítěze čekala celá řada cen od pánského toaletního balíčku až 
po dvoudenní pobyt v bezbariérovém rekreačním zařízení. Je dobré, že tuto cenu vyhrála paní 
na vozíku. Pokud jde o účast lidí s několika kolečky navíc, byla velmi dobrá a zvláštní 
poděkování patří paní Jiřině, která zorganizovala návštěvu přátel až z Čech i severu Moravy. 
Snad pro nepřízeň počasí nenašla cestu do Domu armády větší skupinka široké veřejnosti. 

O hudební doprovod se postarala skupina Fragment. Zlatým hřebem programu byla 
travesti show v podání pražské skupiny First girls Praha 

S potěšením mohu říct, že jsme se od prvního plesu mnohému naučili a věřím tomu, že 
v příštím roce se s vámi opět sejdeme buď na parketu, či u sklenky dobrého vína. Už dnes si 
začněte plánovat velkou párty přátel na začátek příštího roku, kdy to společně opět roztočíme. 

Díky patří všem, kteří přípravě věnovali mnoho a mnoho hodin i těm z Vás, kteří jste se 

sněhovou bariérou protlačili až na taneční parket      Milan



 4 

Mažoretky 
Již před časem projevila jedna naše 

klientka zájem vystupovat jako mažoretka. 
Nyní nás oslovila paní Schneiderová 
z Centra Poznání a ráda by tento zajímavý 
nápad zrealizovala. Pokud máte zájem 
zapojit se stačí nás zkontaktovat v CI. Ještě 
není stanoveno žádné pevné datum 
zkoušek ani vystoupení (to by proběhlo 
zřejmě společně se seniory a dalšími), vše 
záleží na dohodě a vašem zájmu, 
pochopitelně také určitém osobním 
nasazení a ochotou věnovat svůj čas. 
Zkoušky povede zkušená cvičitelka 
mažoretek. Pokud se najde dost odvážlivců 
výsledek bude jistě stát za to a určitě vyvolá 
i velký zájem veřejnosti a médií. 

Marcela 
 

Dejte o sobě vědět 
 V příštím měsíci je opět na řadě 
vydání našeho rozšířeného Oběžníku, 
nebo-li ZpravOběž. Chtěli jsme Vás 

všechny vyzvat k účasti na tvorbě tohoto 
čísla. Pokud jste zažili, prožili, potkali, 
setkali se s něčím co by zajímalo i ostatní, 
dejte vědět. Uzávěrka příspěvků je do 
21.3.2005. Příspěvky můžete donést osobně 
nebo zaslat poštou k nám do CI. Budeme 

se těšit!                                                Verča 

 

Ještě jeden den na Peškově 
V minulém Oběžníku jste se dočetli 

o možnosti pronajmout si ještě jeden den 
jídelnu v domě s pečovatelskou službou na 
Peškově 1. Jelikož žádný klient neprojevil 
přílišnou ochotu věnovat se přípravě 
programu na tuto „Peškovu“ rozhodli jsme 
se, že žádný pravidelný den předběžně 
nezamluvíme. V případě, že budete mít 
jakýkoliv nápad, který by se dal v jídelně 
zrealizovat, zkontaktujte nás v CI a my 
zařídíme dodatečné pronajmutí na určitý, 

domluvený den. 

Marcela

 
 

   

Minule jsme se zabývali jednorázovými nárokovými dávkami, takže tentokrát se logicky 
pustíme do opakujících se nárokových dávek.  

1. Příspěvek na provoz motorového vozidla – tento příspěvek vyplácí obecní úřad 
obce s rozšířenou působností občanu, který má přiznány mimořádné výhody pro těžce 
zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně na provoz motorového vozidla, které pravidelně 
používá pro svou dopravu (neznamená, že ho musí řídit sám) nebo dopravu dítěte, které je 
hospitalizováno ve fakultní nemocnici pro stanovené onemocnění. Tento příspěvek se poskytuje 
na dobu jednoho kalendářního roku a jeho výše je různá dle toho, zda jde o jednostopé či 
dvoustopé vozidlo a zda má občan přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně. 

2. Příspěvek na individuální dopravu – vyplácí ho obec na dobu jednoho 
kalendářního roku občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který není 
vlastníkem motorového vozidla ani přepravovanou osobou, na kterou někdo pobírá výše 
zmíněný příspěvek. Výše tohoto příspěvku je 6.000 Kč. 

3. Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu – na tento příspěvek má 
nárok občan s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který užívá bezbariérový byt. 
Vyplácí ho pověřený obecní úřad ve výši 400 Kč měsíčně. 
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