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Úvodní slovo
Přeji hezký den,
první měsíc nového roku máme za sebou – leden utekl jako voda a už se všichni těšíme až zase
bude pěkné počasí, tedy začátek jara a s ním spojené například velikonoční svátky. Pro zpříjemnění
těchto chladných dnů Vám nabízíme nové číslo Trendy zpravodaje. A co Vás v něm čeká ?
Celý měsíc jsme pro Vás střádali nové informace se kterými se s Vámi chceme
podělit. Tak např. upozorňujeme Vás jak nově v letošním roce žádat o důchod, představíme
Vám nové posily v Trendu vozíčkářů a také kolik přibylo bezbariérových vlakových spojů.
Jako každoročně pozveme na Paseckou trefu. Přečtete si také zajímavé příspěvky od Vás a
v neposlední řadě nabízíme zdokonalení v angličtině pro začátečníky i pokročilé.
Takže se mějte hezky a pokud by jste přišli s nějakým novým nápadem a nebo chtěli něco
uveřejnit, kdykoliv se na nás obraťte.
Dana Mosslerová

Nové posily v Trendu vozíčkářů
Dobrý den,
s velikou radostí jsem přijala zprávu, že se zase po letech, teď již ale jako sociální pracovnice
služby sociální rehabilitace, vrátím do Trendu vozíčkářů. Na své působení na pozici osobní asistentky a
setkávání s vámi moc ráda vzpomínám.
Co Vám služba spolu se mnou může nabídnout?
Sociální rehabilitace si klade za cíl podpořit osoby se zdravotním
postižením v rozpoznávání a rozvíjení jejich osobních potenciálů, má
napomáhat k přirozenému včleňování do společnosti, v otevírání nových
možností a také při přípravě a udržení si zaměstnání pro ty, kteří se
chtějí zapojit do pracovního procesu.
Když jsme přemýšleli, jaké motto či myšlenka by mohla dát celé službě
tvář, inspirovaly nás fotky z jedné z akcí Trendu vozíčkářů: „Zaměřte se
na svůj cíl!“ Těším se tedy, že Vám budu moci být na cestě k Vašim
snům, přáním a cílům ku pomoci.
V rámci služby plánujeme cyklus workshopů, přednášek a setkání na témata související
s rozvojem osobnosti, pracovním uplatněním, sebepoznáním, jazykové a počítačové kurzy, exkurze
nejen na chráněná pracoviště, pobyty, aktivizační činnosti, poskytneme pracovního asistenta, pomůžeme
a podpoříme při hledání zaměstnání a získávání kvalifikace a mnoho jiného. Nebojte se na nás obrátit.
A několik slov o mě, pro ty, kdo mě neznají?
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Hory, vítr, cestování, cesty, které vedou byť oklikou k cíli, rodinný krb, vůně a teplo mého
budoucího domova, krása umění, hloubky lidskosti a zatím aspoň v toužebném přání malý domek u
Olomouce s kurníkem a slepicemi…
Těším se na Vás!
Bc. Ludmila Benadová
Sociální pracovnice služby Sociální rehabilitace

Všem čtenářům Trendy zpravodaje přeji pěkný den,
jmenuji se Michaela Hladišová a od 1.2.2010 pracuji ve Spolku Trend
vozíčkářů na pozici koordinátor osobní asistence a volnočasových aktivit místo Jany
Měrkové.
Některé z vás jsem poznala již osobně a doufám, že co nejdříve poznám i vás
ostatní, se kterými budu spolupracovat.
Pokud mě budete chtít kontaktovat, pak volejte na číslo 777 974 455 nebo na e-mail
hladisova@trendvozickaru.cz nebo na asistence@trendvozickaru.cz
Těším se na společné zážitky.
Míša Hladišová

Sociálně právní poradna informuje...........

Informace pro Vás vyhledala a připravila Kamila Zábojová ze Sociálněprávníporadny. Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, můžete přijít v úřední hodiny
poradny (pondělí 8-12h, středa 8-12h a 14-17h a čtvrtek 8-12h). Telefonní číslo zůstává
stejné – 585 431 012 i emailová adresa: poradna@trendvozickaru.cz.
Jak žádat o důchod v roce 2010
Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního
zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného
pobytu v České republice, jde-li o cizince. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před
požadovaným dnem přiznání důchodu.
Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci.
Z jejího textu musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec musí za
zásadní prohlášení a sdělení (například o
žadatele uvést a podepsat některá
výchově nezletilých dětí, o pobírání
dávek
nemocenského,
o
dobách
odpracovaných od ukončení povinné
školní docházky, o náhradních dobách
pojištění), které nemusí detailně znát, je
vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při
sepisování žádosti zastupovat pouze
výjimečně.
Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat
sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez
toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o
dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.
Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod (prvního, druhého nebo třetího stupně) se
předkládá zejména:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti,
potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit
vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
doklady prokazující zaměstnání v cizině,
chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou
činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to
na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá
osoba pobírala důchod, se předkládá:
•
•
•
•

občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
úmrtní list zesnulého,
oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod.

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá
pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní,
případně invalidní důchod.
Podrobnější informace ve věci dokladování žádostí o důchod lze získat na kterékoli OSSZ/MSSZ/PSSZ.
Žádosti o důchod postupují OSSZ/PSSZ/MSSZ do ústředí České správy sociálního
zabezpečení (ČSSZ), která o nich rozhoduje a vypočítá výši důchodu. Délka vyřízení
žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se
stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou
povinnost a nezaslali potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí
chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je
evidence kompletní. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit
z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu
zálohu.
Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ může klient písemně požádat o změnu data přiznání
důchodu nebo jeho výplaty (takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož
důchodu).
Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci nebo zvláštnímu příjemci. A to
v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště nebo
bezhotovostním převodem na bankovní účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám
žadatel. ČSSZ zajišťuje také výplaty důchodů do ústavů sociální péče s celoročním pobytem.
Pokud bude důchodci vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty důchod
přiznaný od data spadajícího do období po 31. 12. 2009, důchodce bude hradit ČSSZ
náklady za poukazy splátek důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. Tato
povinnost úhrady se však nevztahuje na důchodce, jimž byl důchod přiznán od data
spadajícího do období po 31. 12. 2009, avšak od 31. 12. 2009 jim nepřetržitě trvá nárok
na alespoň jeden důchod (např. vdovský) z důchodového pojištění. Úhradová povinnost se rovněž
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nevztahuje na osoby, kterým byl důchod přiznán od data spadajícího do období před 1. 1. 2010. Výše
nákladů za každou splátku důchodu v roce 2010 činí 21 Kč.
Proti rozhodnutí ČSSZ ve věcech důchodového pojištění, které bylo oznámeno po 31. 12. 2009, lze
podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky se podávají
u kterékoliv OSSZ/MSSZ/PSSZ. Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení
a absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je nezbytným předpokladem k tomu,
aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby.Další informace o
důchodovém pojištění najdete na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/

Proti rozhodnutí o důchodu lze nově podat námitky
Od 1. ledna platí v důchodovém pojištění změny, o nichž řada lidí není zcela přesně informována. Pokud
nevyužijí nových možností, mohou se tak krátit na svých právech.
Od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy
sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou
možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí.
Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní
přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel
nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí
být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud
ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost
postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na
jakoukoli změnu.
Novinkou je i doručování posudku o zdravotním stavu žadateli o invalidní důchod. Tuto změnu se
podařilo ochránci prosadit k posílení postavení žadatele. Až dosud byl posudek lékaře odeslán orgánu
sociálního zabezpečení a praktickému lékaři žadatele a pojištěnec pak dostal
rozhodnutí o přiznání či nepřiznání důchodu, aniž by věděl, co bylo v posudku a na
základě čeho orgán sociálního zabezpečení rozhodoval. Od 1. ledna 2010 musí být
posudek pojištěnci předán okamžitě, případně zaslán nejpozději do sedmi dnů
prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení. Ochránce současně prosadil
změnu vyhlášky, která stanovuje náležitosti posudku. Mezi jiným musí být v posudku
uveden výčet podkladů o zdravotním stavu a pracovní schopnosti, z nichž orgán
sociálního zabezpečení vycházel, musí zde být další zjištění a především odůvodnění výsledku
posouzení zdravotního stavu. Pojištěnec se tak dozví, na základě čeho a proč orgán sociálního
zabezpečení dospěl k rozhodnutí, a může se tak účinně bránit.
Významné zlepšení postavení invalidních osob může přinést alternativní podmínka rozšíření
rozhodného období pro zjišťování doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod. Až
dosud platilo, že nárok na invalidní důchod vznikl tehdy, pokud byla invalidní osoba pojištěna 5 let v
období 10 let před vznikem invalidity. Vzhledem k tomu, že vzniku invalidity obvykle předchází
dlouhodobý pokles pracovní schopnosti, často v období výrazně delším než 10 let, řadě invalidních osob
nemohl být invalidní důchod přiznán pro nesplnění zákonné podmínky. Rozhodné období bylo nově
rozšířeno, takže v případě, že žadatel o důchod nesplní 5 let pojištění z posledních 10 let, alternativně se
uplatní podmínka 10 let pojištění z posledních 20. Invalidé, kteří dosud neměli nárok na invalidní důchod
tak o něj mohou znovu požádat. Tato nová pravidla však platí pouze pro pojištěnce starší 38 let.
Kancelář veřejného ochránce práv

V novém jízdním řádu jezdí o 45 procent více bezbariérových spojů pro vozíčkáře
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České dráhy v novém jízdním řádu opět zásadním způsobem zlepšily cestování vozíčkářů a
dalších osob se sníženou pohyblivostí. Na české tratě tak nově vyjíždí každý
den o 658 bezbariérových spojů více než loni. Celkem tak nese označení
bezbariérovosti již 2 122 vlaků. To je přibližně 28 % spojů, které České dráhy
denně vypravují.
Díky dodávce dalších nízkopodlažních souprav především typu
Regionova a CityElefant byl významně rozšířen počet přístupných vlaků se symbolem bezbariérovosti.
„V Jízdním řádu 2010 se nám podařilo rozšířit počet pro vozíčkáře přístupných spojů o 45 % na
2 122 vlaků denně, což je přibližně 28 % všech námi denně vypravených spojů,“ říká ředitelka
odboru provozu osobní dopravy Luďka Hnulíková. České dráhy tak provozují bezbariérové spoje na
podstatné většině rychlíkových tratích a nyní i na velkém množství regionálních drah.
„Jako příklad bych uvedla osobní vlaky na tratích z Děčína do Rumburku nebo České Lípy a
Liberce, z České Třebové do Zábřehu na Moravě nebo z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic. Díky
novým CityElefantům se zkvalitňuje také rozsah bezbariérové dopravy v Moravskoslezském kraji mezi
Opavou, Ostravou a Českým Těšínem,“ upřesňuje Luďka Hnulíková. „Ve spolupráci se zahraničními
dráhami pak přepravíme vozíčkáře např. do Popradu, Košic, Bratislavy, Budapešti, Vídně, Berlína nebo
Hamburku.“
Z celkového počtu bezbariérových spojů je jich 269 dálkových, kam patří jak běžné rychlíky, tak
vlaky InterCity, EuroCity nebo SC Pendolino. Pro tyto spoje využívají České dráhy především
bezbariérové osobní vagóny z konce 80. let a u motorových rychlíků nově modernizované řídící vozy.
V mezistátních vlacích jsou zařazeny také zahraniční bezbariérové vozy a pro cestování vozíčkářů je
uzpůsobena i souprava Pendolino.
V regionální dopravě je symbolem bezbariérovosti označeno celkem 1 853 vlaků. Tyto vlaky jsou
nejčastěji obsluhovány moderními elektrickými soupravami CityElefant a motorovými jednotkami
Regionova. Jejich dostupnost v některých zastávkách může být ale ovlivněna stavem infrastruktury,
hlavně nástupišť, které jsou ve správě státní organizace SŽDC.
České dráhy patří mezi přední dopravce v Česku při odstraňování bariér pro cestování vozíčkářů. Jako
zřejmě první dopravce v bývalém Československu uvedly do provozu speciální bezbariérová vozidla, a
to ještě před rokem 1989. První informace o síti bezbariérových spojů se objevila v jízdním řádu 1991/92
a zahrnovala pouhých 16 dálkových vlaků. Doba nutná pro objednání přepravy byla tehdy nejméně 7
dní.
Petr Šťáhlavský
tiskový mluvčí ČD pro provoz osobní dopravy
Ambuvak – cesta ke vzduchu
Vzduch, taková obyčejná věc. Není vidět, ale je všude. Stačí otevřít ústa, zapojit plíce, naše plicní sklípky
si už berou kyslík a posílají ho krví do mozku a jiných orgánů. Základy biologie přeci každý zná.
Pak přijde nemoc, křeč drtí kosti, plíce se nemohou zapojit …Otevřená ústa sama vzduch
nepojmou a vy jen nevěříte, že tak obyčejná věc jako je vzduch vás může stát život. Měla jsem
však veliké štěstí a poznala věcičku s názvem ambuvak.
Žádná kyslíková bomba u mého lůžka, žádný drahý oxygenerátor, ale ambuvak. Ten
nejjednodušší možný přístroj, který najdete i ve vozech záchranné služby. Organizmus ve stavu křeče
totiž nepotřebuje čistý kyslík, ale jen ten obyčejný vzduch. Umí si s ním poradit, jen ho nemůže dostat do
plic. A tak k ústům přiložíme ambuvak, zkoušíme dýchat a druhá osoba podle našeho dechu mačká
měch ambuvaku. Křeče pominou a zase sami dýcháte.
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Na základě vlastní zkušenosti tedy doporučuji ambuvak každému roskaři a vlastně
každému, kdo musí dnes a denně bojovat s tělesnou křečí. Ambuvak vás zkrátka rozdýchá.
Chce to jen klid i v této krušné chvíli, pokusit se pravidelně dýchat, svůj dech sledovat a
spoléhat na osobního asistenta, který vás bedlivě pozoruje a spolupracuje.
Musím se také přiznat k nižšímu počtu respiračních záchvatů. Všichni přeci víme, že klidný dech souvisí
s klidem na duši. Teď už se nemusím bát žádného záchvatu, teď už mám ambuvak a toto vědomí mě
vážně uklidňuje.
www.helpnet.cz

NETRADIČNÍ KURZY ANGLIČTINY V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ
V rámci služby Sociální rehabilitace začne od
března probíhat výuka anglického jazyka. Cílem
kurzu/ů (pro začátečníky i pokročilé dle zájmu
uchazečů) bude propojení teoretických znalostí
s praktickou schopností komunikovat anglicky a
domluvit se.
Přednášky povede zkušený lektor, který
jazykové školy Amadeus Jan Zámečník a do
hodin konverzace se zapojí, kromě pracovníků
služby, také dobrovolníci – převážně studenti z různých zemí a studenti anglistiky. Ti jednou
za 14 dní připraví zajímavá tématicky laděná
setkání s prezentací cizích zemí, nevylučuje se
ani ochutnávka exotických jídel a poslech či produkování domorodé hudby.
Rozšířit slovní zásobu pomohou hry, křížovky, soutěže,…Čeká vás také prohlídka
Olomouce z pohledu cizinců a mnoho dalšího. Nebojte se přijít!
První hodina proběhne 3. března od 14:00 hod, v Trendu vozíčkářů na Lužické 7
v Olomouci, kurz bude trvat 6 měsíců. Větší část nákladů bude hrazena z projektu,
zájemci se budou podílet příspěvkem 300Kč na materiály potřebné k výuce a na
provoz učebny.

Zájemci se mohou hlásit do středy 24.2. 2010 telefonicky nebo e-mailem:
Zábojová Kamila: 585 431 012, 734 442 040 zabojova@trendvozickaru.cz
Benadová Ludmila: 585 754 924 benadova@trendvozickaru.cz
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Vaše okénko
Balet
Rád bych se s Vámi podělil o dojmy z baletu. V neděli 24.1. jsem se byl podívat na
zkoušku baletu a ihned mě to nadchlo. Musím hluboce smeknout,před všemi,co již baletí.
Jsou opravdu skvělí. Hudba i choreografie,má opravdové kouzlo,které umocňuje
prostředí divadla. Je pravda,že je trénink na mechanickém vozíku náročný,ale nadšení
všech přítomných je i přesto ohromné a velmi inspirující.Proto pro mě bylo přímo fantastické,když mi
Monika
řekla,že
jsem
šikovný
a
že
se
mnou
počítá.
BOMBA!!!!!!!!
Nadchlo mě to tak, protože se mi od dětství líbí krasobruslení. Než jsem pochopil,že nebudu chodit, bylo
mým snem stát se profesionálním krasobruslařem. Balet je pro mne alternativou,jak si tento sen splnit.
Proto chci touto cestou poděkovat všem,kteří baletí,že mne přijali mezi sebe a už se moc těším na
společné trénování. Balet je pro mne
skvělý, i protože se mi díky baletnímu
nácviku krásně uvolní ruce,což mi pomáhá
při hraní Boccii ( Boči), kterou hraji
závodně. V tom,abych na všechny mé
zájmy i povinnosti měl dostatek sil a mé
tělo dostávalo vše,co potřebuje mi pomáhá
Aloe Vera – opravdu šikovná rostlinka.
V této souvislosti bych
chtěl Pavče
Přecechtělové ,,vyseknout‘‘ ze srdce
myšlenou
poklonu,za
to,že
v tomto
obtížném počasí sama dojela na
seminář o Aloe Vera. ,, Pavčo tvá
odhodlanost je pro mne velkou
inspirací.‘‘
Závěrem bych rád poděkoval všem
zaměstnancům, asistentům a dobrovolníkům Trendu, za skvělou práci,kterou neustále dělají a umožňují
nám tím naše sny realizovat a zvyšovat tak kvalitu života. Vám všem srdečné díky!!!!!
Také bych se touto cestou chtěl rozloučit s Jarkou Lochmanovou a poděkovat jí za skvělou spolupráci.
Díky!!!
A všem novým lidičkám, kteří v nedávné době řady Trendu posílili, přeji ať Vás práce
baví, naplňuje a navážete mnoho nových přátelství.
Pěkné dny plné radosti,ať je nejen Vaše tělo v pohybu,ale i duše a máte radost ze
života. A když se náhodou vyskytne nějaký ten problémek, najdete lidičky, kteří Vám
pomohou.
Ze srdce přeje Váš
V.P.Kolert
Srdce na pravém místě.
Povím Vám příběh se šťastným koncem, kterých je v dnešní uspěchané
době plné pesimistických zpráv pomálu. Je to příběh hokejový. Je 30.12.2009
den před koncem roku a bujarými oslavami Silvestra. Do Třebíče přijíždějí
hokejisté HC Olomouc k utkání 35.kola 1.ligy proti Horácké Slávii Třebíč. Vždy
před zápasem mají hráči obou týmů rozcvičku. V ten den je ale venku sychravo,
a tak se borci obou týmů protahují v hale, v malých skupinkách. V koutku haly se
připravuje i Lukáš Sláma. Z ničeho nic se hroutí k zemi a nedýchá. Opodál stojící
hokejisté Olomouce, okamžitě přibíhají k Lukášovi a zjišťují co s ním je. Jakub Bartoň, Jakub Čuřík,
Tomáš Zbořil a Dalibor Sedlář vidí, že nedýchá a tak mu okamžitě poskytují první pomoc. Masáž srdce,
umělé dýchání a ihned volají záchranku. Je to takový fofr že ani nemají čas na nějaké zmatky a dělají
vše pro to, aby Lukášovi pomohli. Po sedmi minutách přijíždějí záchranáři a pokračují v oživování. Při
tom ho okamžitě odvážejí do Třebíčské nemocnice. Hráči obou týmů jsou šokování, někteří mají i slzy v
očích a modlí se, aby Lukáš přežil. Nikdo v ten moment nemá na hokej ani pomyšlení. Takhle si konec
roku nikdo nepředstavoval. Utkání se odkládá na neurčito. Olomoučtí hokejisté i fanoušci odjíždějí domů
a věří, že nakonec vše dobře dopadne.
Zpráva o Lukášovi i obětavé pomoci olomouckých hokejistů se rychle šíří. Spousta fanoušků,
hráčů i lidí, kteří hokej jinak nesledují, posílají povzbuzení Lukášovi a veliký dík olomouckým hokejistům
za pomoc. Fanoušci obou týmů se vzájemně podporují a fandí jeden druhému. Lukáš se po pár dnech
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probouzí z umělého spánku a všem se obrovsky uleví, že žije. Při následujícím zápase HC Olomouc
fanoušci ve stoje aplaudují a děkují hráčům za záchranu Lukáše Slámy, kterého na dálku pozdravují a
drží mu palce ať se co nejdříve postaví na brusle a třeba se jen tak sklouzne. To po tom všem bude
bohatě stačit. O další týden se v Třebíči hraje ono odložené utkání a je to veliká událost. Třebíčský
stadion bouří a děkuje čtyřem hráčům z Olomouce za záchranu života hráče, kterého ho tam mají všichni
rádi. Nejkrásnější poděkování se jim dostane od Lukášové maminky. Ta jim se slzami v očích předává
dort ve tvaru srdce. Toho srdce, které pomáhali rozpumpovat, aby tady její syn zůstal.
Hokejisté jsou tvrdí chlapi ale velká spousta z nich se srdcem na pravém místě. Lukášovi se už
daří o hodně lépe a pomaličku plánuje že co nejdříve vyjede na led a zahraje si se spoluhráči hru, kterou
tak miluje. Jakub Bartoň, Tomáš Zbořil a Jakub Čuřík válí za naší Moru a věří, že se s Lukášem potkají
co nejdříve na ledě.
P.S. Berte tento článek i jako pozvánku na Olomoucký zimák, kde 21. a 22. února začíná play-off 1.ligy.

Michal
Brigádníci
„Moment!“ Zavolala Jana, zapnula si zip na kalhotech a otevřela dveře.
„Já… já…“ Petr nemohl najít ta správná slova. A tak strčil Janě pod nos prázdné láhve: „vodu… jestli by
jste nám dala. Pracujeme tady,“ kývl hlavou: „venku… kopeme… je horko…“
„Já vím,“ zasmála se Jana. Otevřela dveře dokořán a uhnula nabok: „pojďte, tady je koupelna a pokud si
necháte vodu chvíli odtéct, bude krásně studená.“
Petr naplnil láhve, něco si zabručel pod nos a utíkal po schodech dolů.
„No to ti to ale trvalo,“ přivítali ho kamarádi. „To jsi byl pro tu vodu až nahoře, v sedmém patře?“
„Ne… ne… tady,“ kývl Petr hlavou, ale myšlenkama byl viditelně někde jinde.
„Tam jak je to děcko?“
Petr se podíval do okna: „to není děcko.“ Aby se vyhnul dalším otázkám, skočil do jámy a začal zuřivě
kopat.
„Ale, ale. Že,by láska k malé ženě?“ Popíchnul ho Josef.
Petr bleskově vyskočil z jámy a praštil Josefa lopatou.
„Zbláznil ses?!“ Vyjel na něho vedoucí. „Chceš ho zabít?!“
„Tak ať si nechá ty blbé řeči!“
Vedoucí jenom pokroutil hlavou a pokračoval v práci.
„Ach, ta láska nebeská…“ začal si pobrukovat Josef. No vedoucí ho zchladil jediným pohledem. Mezi
kopáči zavládlo hrobové ticho až do chvíle, kdy dopili poslední láhev. Petr vyskočil z jámy, no Josef byl
rychlejší – posbíral prázdné láhve a zmizel v domě. Když se po chvíli vrátil, mlčel. Skočil do jámy a začal
kopat, aniž by se podíval vpravo, nebo vlevo.
„A kde máš vodu?“ Vedoucí pokroutil hlavou: „mládeži, mládeži! Na vás je teda spoleh!“ A sám vyskočil
z jámy a vešel do domu. Jana už ho čekala v otevřených dveřích, s plnými láhvemi u nohou: „zapomněl,“
zasmála se.
„Jak se dostáváte ven?“ Zeptal se, když uviděl její vozík a celé patro schodů.
„Nedostanu se,“ řekla tiše. Pak pohodila blonďatou hlavou a usmála se. V té chvíli jakoby vyšlo slunce:
„sedím u okna a sleduji život venku.“
„A tak to zas ne! Petře! Pojď, vezměte vozík!“ A než se stihla vzpamatovat, držel ji v náručí a snášel po
schodech dolů. Zanesl ji pod strom, počkal až Petr přinese vozík a opatrně ji do něho posadil: „pokud
tady budeme pracovat, budeme vás nosit ven. Taková krása, jakou jste vy, se hned tak nevidí a musí se
ukázat světu.“
„A tak dobré srdce a ochotné ruce člověk hned tak nepotká,“ dodala Jana tiše.
Věrka
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Novákové s manželem, kteří se ochotně nabídli při přípravě na
sbírku Zasukované tkaničky a to konkrétně při jejím zasukování. Celkem tak připravili 17 tisíc tkaniček .
Ještě jednou za celý Trend vozíčkářů děkuji.

Dana Mosslerová

NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA
.......kdo by chtěl vyřazenou mikrovlonou troubu ( zn. Mora nerezová ), která je občas funkční. Zájemce
se může obrátit v Trendu vozíčkářů na Danu Mosslerovou.
Trend vozíčkářů nabízí zdarma dva vyřazené mechanické vozíčky. Jeden z nich má řízení na pravou
ruku.
Kontakt: telefon 585 431 984, mobil 734 442 041, email.mosslerova@trendvozickaru.cz
NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA... NABÍDKA
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