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Úvodní slovo 

 

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

čas vánoční, na který se všichni těší, malí i velcí. Čas 

pohody, dobré nálady, rozjímání a odpočinku. Vánoce mají totiţ 

své velké kouzlo, kterému odolá málokdo. Tohle kouzlo je čarovné 

a leckdy dokáţe vyloudit úsměv na tváři i největšímu morousovi.  

Ale je to také období bilancování, co se povedlo, co méně, 

nebo co se nepovedlo. Ten právě končící rok 2011 přinesl řadu 

významných událostí, a to i z pohledu Spolku. Přes všechny 

problémy spojené s financováním provozu organizace jsme 

nemuseli přistoupit ke zrušení nebo omezení některé ze sluţeb. 

Sociální podnikání – digitalizace a call centrum – pracují od podzimu v třísměnném provozu. 

Napsali jsme a podali několik projektů, které by měly udrţet finanční stabilitu Trendu i v roce 

2012. V červnu jsme zahájili další tříletý cyklus veřejné sbírky „Zasukované tkaničky“. Prostory 

Trendu prošly rekonstrukcí jak zvenku, tak uvnitř.  Poohlíţíme se po nových větších 

prostorách. 

A co nás čeká v roce 2012? Ukončení a náročné vyúčtování projektu „Oslaďme si ţivot 

prací“ financovaného Evropskou unií. Budeme se poohlíţet po dalších moţných programech, 

abychom mohli uskutečnit všechny naše smělé plány.  

Od 1. 1. 2012 přichází v platnost nová sociální reforma. Jedná se o nejrozsáhlejší změny 

v sociálním systému za posledních několik let. Tyto změny se citelně dotknou i Spolku. Pevně 

věřím, ţe „naše základy“ jsou natolik pevné, aby reformu přeţili bez ztráty bodu. 

 Tady vidíte, ţe o Vánocích je třeba si odpočinout, uţít si pohody i trochu lenošení. Být co 

nejvíce s našimi blízkými. Děkuji svým kolegům za jejich obětavou práci, kterou přispívají ke 

spokojenosti uţivatelů našich sluţeb. Jejich přičiněním patří Trend vozíčkářů ke spolehlivým 

poskytovatelům sociálních sluţeb, k předním organizacím v regionu.   

Závěrem chci poděkovat všem uţivatelům, příznivcům a přátelům Trendu vozíčkářů za 

to, ţe nám zachovávají svojí přízeň a důvěru. Všem přeji hezké Vánoce a mnoho pohody 

v novém roce 2012. 

Alena Ivanová 

ředitelka 

Č. 12 / 2011 VIII. 

ROČNÍK 
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Provoz kanceláří a služeb během Vánoc 

Blíţí se Vánoční svátky a s tím jsou spojené i dovolené zaměstnanců Trendu vozíčkářů. 

Přinášíme Vám informace týkající se změn úředních hodin, provozu jednotlivých kanceláří a 

zadávání poţadavků na zajištění osobní asistence. Ve dnech státních svátků budou kanceláře 

zavřeny. 

Sekce osobní asistence: 

Pátek 23. 12. 2011 nahlášení poţadavků nejpozději do 9.00h, vyřizování poţadavků na 

zajištění osobní asistence na následující týden 

Pondělí 26. 12. 2011 státní svátek 

Úterý 27. 12. 2011 dovolená 

Středa 28. 12. 2011 dovolená  

Čtvrtek 9. 12. 2011 úřední den 8.00 – 14.00h, nahlášení 

poţadavků nejpozději do 10.00h, vyřizování poţadavků 

zajištění osobní asistence na následující týden 

Pátek 30. 12. 2011 dovolená 

 

Informace k nahlašování požadavků na zajištění OA: 

Poţadavky na zajištění asistence během týdne 19.-25.12.2011 nahlašte nejpozději do pátku 

16.12.2011 do 9.00h. 

Poţadavky na zajištění asistence během týdne 26.12.2011-1.1.2012 nahlašte nejpozději do 

pátku 23.12.2011 do 9.00h. 

Poţadavky na zajištění asistence během týdne 2.-8.1.2012 nahlašte nejpozději do čtvrtku 

29.12.2011 do 10h. 

Požadavky na asistenci volejte nebo zanechávejte na záznamníku 585 754 924, nebo 

piště SMS na 777 974 455, email asistence@trendvozickaru.cz. U poţadavků, prosím,  

uvádějte den, čas (od-do), místo a náplň asistence. 

Pro případ krizové situace bude po celé Vánoce v pohotovosti linka krizové asistence 

775 974 455. 

 

Sociálně právní poradna: 

Pondělí 26.12. státní svátek 

Úterý 27.12. - pondělí 2.1. dovolená 

Během Vánočních svátků můţete dotazy zasílat na email: poradna@trendvozickaru.cz, 

zanechat vzkaz na záznamníku: 582 777 704 nebo napsat SMS na mobilní číslo 732 430 321.  

Vaše dotazy bude sociální pracovník postupně vyřizovat od úterý 3.1.2012.   

 

mailto:asistence@trendvozickaru.cz
mailto:poradna@trendvozickaru.cz
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Sociální rehabilitace: 

Středa 21.12.- pátek 30.12.2011 dovolená 

Své dotazy nebo informace piště během Vánočních svátků na email 

soc.rehabiliatce@trendvozickaru.cz, nebo zanechejte vzkaz na záznamníku 585 431 012, 

případně zašlete SMS na mobilní číslo 734 442 040. Pracovníci se Vám opět budou věnovat 

od pondělí 2.1.2012. 

 

Ekonomický úsek – účtárna, ředitelka: 

Pátek 23. 12. 2011 dovolená 

Pondělí 26. 12. 2011 státní svátek 

Úterý 27. 12. 2011 dovolená 

Středa 28. 12. 2011 dovolená  

Čtvrtek 29. 12. 2011 úřední den 8.00 – 14.00 hod. 

Pátek 30. 12. 2011 dovolená 

 

Sociální podnikání – digitalizace, call centrum: 

Pondělí 26. 12. 2011 státní svátek 

Úterý 27. 12. 2011 – pátek 30. 12. 2011 dovolená 

 

Opět mezi vámi 

Tři roky utekly jako voda a z mého synka Ondráška se stal šikovný klouček, který uţ 

nepotřebuje pouze maminku, ale i své vrstevníky a tak se snaţí své touhy po hře najít 

v nedaleké mateřské školce. Mě uţ také mateřská dovolená uběhla jako voda a tak se vracím 

opět k vám do Trendu do sociálně-právní poradny na pozici poradenského pracovníka.  

Od 14. listopadu 2011 se můžete na mě opět obracet s různými 

dotazy.  

Kde mě najdete?  

V budově Trendu na adrese Lužická 7 v kanceláři se Šárkou 

Schmuckovou nebo na telefonu: 582 777 709. Můţete mě také 

kontaktovat emailem na adrese poradna@trendvozickaru.cz 

Úřední hodiny v poradně jsou kaţdé pondělí a čtvrtek od 08,00 – 12,00 a ve středu od 

08,00 – 12,00 a od 14,00 – 17,00. 

Budu se těšit na setkání s vámi. 

Martina Brožová - Sociální pracovník poradenství 

mailto:soc.rehabiliatce@trendvozickaru.cz
mailto:poradna@trendvozickaru.cz
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Projekt „Oslaďme si život prací“ 

Informace o projektu „Oslaďme si život prací“, plánované aktivity na prosinec 2011  

Přestoţe se tento rok nezadrţitelně blíţí ke konci, i v předvánočním čase jsme naplánovali pro 

účastníky projektu různé aktivity. Je to pravidelné relaxační setkání, skupinová podpora – 

supervize, pro poslední skupinu účastníků projektu pracovní diagnostiku, spoustu 

volnočasových aktivit a další setkání v rámci sociální rehabilitace. 

Relaxační kurz s prvky arteterapie pro operátory call centra 

 

 

Téma: „VÁNOČNÍ LADĚNÍ “  

 

KDY?  pondělí 12. 12. 2011 od 9:30 do 13:00 hodin 

 

KDE? učebna Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 

 

Tentokrát bude setkání zaměřeno na posílení jemné motoriky, procvičování paměti a 

výrobu drobného dárečku. 

 

Přineste si s sebou bavlněné tričko – lépe světlejší barvy.  

 

Přijďte a prožijete hezké dopoledne a naberte novou energii pro vánoční čas. 

 

Profesní diagnostika 

individuální pohovory, testování, vyhodnocení 

                 

 

Odborný psycholog: Mgr. Zuzana Faldynová 

Termín: 15. 12. 2011 individuální pohovory dle rozpisu a společné testování 

             18. 1. 2012 individuální vyhodnocení dle rozpisu 

Místo: v počítačové učebně Trendu vozíčkářů na Lužické 7, Olomouc 

Každý, kdo profesní diagnostiku absolvuje, získá doklad o svých schopnostech a 

dovednostech pro výběrová řízení a potenciální zaměstnavatele. 
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V podobném duchu bude probíhat i začátek příštího roku. Projekt končí v únoru a na tento 

měsíc připravujeme závěrečný workshop, kde budou předvedeny výstupy projektu a 

dosavadní činnost call centra. Proběhne zhodnocení projektu, jeho komplexnost, role podpory 

z Evropského sociálního fondu, předání zkušeností a výstupů dalším organizacím a 

v neposlední řadě proběhne prezentace vize, jak dál po skončení projektu.  

V současné době projektový tým zajišťuje místo a strukturu workshopu. Bliţší informace 

přineseme v lednovém vydání zpravodaje.  

 

Všem čtenářům přejeme krásné proţití vánočních svátků a v Novém roce se opět budeme 

setkávat na stránkách Trendy zpravodaje. 

 

Za projektový tým   

Iveta Macháčková – sociální pracovník call centra 

 
Projekt „Oslaďme si život prací“ je financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“ z Evropského 

sociálního fondu a z rozpočtu ČR.  

 

 

 

Stres a komunikace v krizových situacích – uvedení do problematiky 

  

AKREDITOVANÝ KURZ MPSV ČR určený pro OPERÁTORY CALL CENTRA 

s Mgr. Veronikou Haiclovou 

 

KDY?  pátek 6. 1. 2012 od 8:00 – 14:00 hodin 

 

KDE?  učebna Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 

 

Kurz poskytuje teoretickou i praktickou podporu pracovníkům při komunikaci ve stresu a 

v krizových situacích. Účastníci se seznámí se specifiky komunikace ve stresu, uvědomí si 

situace, které je stresují a způsoby, jak se mohou v těchto situacích starat o své potřeby. 

V průběhu kurzu je nabízen a vyuţíván Gestalt přístup a Přístup zaměřený na člověka – 

Rogersovský přístup.  

Cílem kurzu je zvýšit připravenost na krizové situace, jejich rozpoznání a prohloubení 

dovednosti v těchto situacích reagovat. 
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 Naučíte se rozpoznávat a uvědomovat si stres. 

 Uvědomíte si své tendence jednání ve stresové situaci. 

 Seznámíte se se zásadami, jak ve stresových situacích zajistit své potřeby. 

 Seznámíte se s postupy, jak jednat s osobami, které jsou ve stresu. 

 Uvědomíte si, jak řešit vybrané stresové a krizové situace při telefonickém hovoru a jak 
jim předcházet. 

 Vytvoříte si představu, jak rozvíjet své dovednosti předcházet stresovým a krizovým 
situacím a tyto situace řešit.   

 

Po absolvování kurzu účastníci získají osvědčení. 

 

 
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

ze státního rozpočtu ČR. 

 

Informace ze Sociálně-právní poradny Trendu vozíčkářů… 

Změny v sociálním systému od ledna 2012 

 V rámci sociální reformy došlo od ledna 2012 k některým změnám v 

oblasti péče o osoby zdravotně postiţené, a to například v dávkovém, 

pracovněprávním či systému posuzování zdravotního stavu. Budu se těmto 

změnám v Trendy zpravodaji postupně věnovat. Nejprve si v prvním článku 

jednotlivé změny shrneme, abychom obecně věděli, jakých oblastí se 

budou týkat a pak postupně se jim budeme věnovat v jednotlivých článcích 

v následujících číslech Trendy zpravodaje zvlášť kaţdé z nich podrobněji. 

Zásadní změna se týká jednotlivých dávek pro osoby se zdravotním postiţením. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí přijalo změny ve struktuře dávek pro osoby se zdravotním postiţením, 

tak, aby z nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postiţené, které byly 

poskytovány samostatně u několika orgánů státní správy, resp. samosprávy, vznikly pouze 

dvě dávky – PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU. Jejich 

výplata bude zajištěna na jednom místě, a to v rámci Úřadu práce ČR. Cílem těchto opatření je 

zjednodušení celého systému, jeho zefektivnění pro samotné příjemce dávek a vytvoření tak 

komfortnějšího přístupu k jejich administraci. 

Došlo také ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního 

místa, coţ od 1.1.2012 vede ke sloučení dvou téměř shodných nástrojů podpory zaměstnávání 

zdravotně postiţených osob. 

Od ledna 2012 dochází také ke změnám ve způsobu posuzování nepříznivého 

zdravotního stavu, a to při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na 

péči. NOVĚ posudkoví lékaři popisují jen 10 ucelených oblastí kaţdodenního ţivota člověka 

namísto 36 úkonů ve 129 dílčích činnostech. Dochází také k navýšení příspěvku na péči u 

osob mladší 18 let ve II. stupni závislosti z 5 000 Kč na 6 000 Kč. 
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Od ledna 2012 se zavádí institut ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE, kterým můţe být zdravotně 

způsobilá osoba starší 18 let a jedná se o osobu jinou neţ blízkou, která pečuje o zdravotně 

znevýhodněnou osobu v případech, kdy v daném místě se například nenachází ţádný 

registrovaný poskytovatel sociálních sluţeb anebo tato osoba nemá ţádnou jinou moţnost v 

zajištění individuální péče.  

Další výraznou změnou je KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ. Hlavním cílem zavedení Karty je 

větší účelovost a adresnost sociálních dávek a také modernizace celého systému. Kartu 

sociálních systémů bude vydávat úřad práce České republiky. U osob se zdravotním 

postiţením bude plnit funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami. V tomto 

případě dochází pouze k nahrazení papírové průkazky za plastikovou. Karta bude obsahovat 

jméno a příjmení, číslo karty, rodné číslo (bude uvedeno na zadní straně, aby při identifikaci 

nebylo ihned vidět, dokud ji drţitel nedá z ruky), dále pak bude na kartě podpis a fotografie. U 

osob zdravotně postiţených bude karta obsahovat stupeň mimořádných výhod. 

Pokud byste chtěli získat podrobnější informace ohledně změn v sociálním systému, 

můžete se obrátit do poradny Trendu vozíčkářů na tel: 582 777 709, mobil: 732 430 321 a 

email: poradna@trendvozickaru.cz nebo přijít osobně a to v pondělí a čtvrtek mezi 08,00 

– 12,00 a ve středu 08,00 – 12,00 a 14,00 – 17,00h. 

Další možností je informovat se na telefonním čísle 

callcentra služeb zaměstnanosti 844 844 803, které 

provozuje MPSV pro informování občanů. Provozní doba 

calll centra je  PO - PÁ od 08,00 do 20,00h. Informace 

k sociální reformě platné od 1.1.2012 lze také najít na 

http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/ 

Martina Brožová 

Sociálně-právní poradna Trendu vozíčkářů 

 

Info 

Bydlení bez bariér 

Publikace, kterou vydala Liga vozíčkářů, je zdarma ke staţení. Liga 
vozíčkářů v rámci projektu S Ligou proti bariérám vydává publikaci 
BYDLENÍ BEZ BARIÉR. Publikace je cíleně zaměřena na navrhování 
vlastního bydlení osob s omezením pohybu. Jedná se o sborník rad a 
nápadů, jak přistupovat k návrhům jednotlivých místností bytu či 
rodinného domu. Informace jsou doplněny o obrazový materiál a 
vyuţitelné kompenzační pomůcky. Publikace je volně ke staţení na 
odkaze - http://ligavozick.skynet.cz/ip/Bydleni_bez_barier.pdf 

Zdroj: helpnet.cz  

 

mailto:poradna@trendvozickaru.cz
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/
http://ligavozick.skynet.cz/ip/Bydleni_bez_barier.pdf
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Zajímavá nabídka – šití kalhot na míru 

 
Na email do Trendu vozíčkářů v pondělí 12.12. přišla zajímavá nabídka viz. níţe, kterou Vám 
zprostředkováváme.  
 

Dobrý den, 
jsem studentkou Technické univerzity v Liberci, fakulty textilní a nyní zpracovávám diplomovou 
práci na téma "Příprava oděvu pro tělesně postiţenou osobu pomocí metody MTM-šití na míru 
na systému AccuMark firmy Gerber Technology".  Cílem práce je navrhnout model, zhotovit 
střih, veškerou  dokumantaci  a vytvořit návrh reklamy vybraného druhu oděvu (v mém případě 
dámské vycházkové kalhoty) pro osobu na vozíčku. Na interentových stránkách 
www.adattamento.webnode.cz jsou bliţší informace o nabídce - šití kalhot na míru. 
Na Vaši organizaci se obracím s dotazem, zda by měl někdo o tuto sluţbu, objednání kalhot 
na míru, zájem. 
Jen v krátkosti vysvětlím co znamená metoda MTM (Made To Measue). Zákazník si vybere 
model (např. kalhoty), zjistí se poţadované tělesné rozměry (obvod pasu, obvod sedu, obvod 
stehna...), které se zaznamenají na objednávku. Dále si zákazník vybere modifikaci modelu 
(např. kapse, manţety....), vybere si materiál z katalogu materiálů. Na základě poţadavků 
zákazníka a jeho tělesných rozměrů se oděv (kalhoty) ušije. 
  
Velice ráda uvítám jakékoliv připomínky a náměty k tomuto 
tématu a k nabídce "šití kalhot na míru".  
  
Děkuji 
S pozdravem 
Markéta Bořilová 
Resslova 2 
Prostějov 
Email: marketa.borilova@atlas.cz 
mobil: 607 122 809 

  
Pokud bude mít někdo zájem, ozvěte se paní Bořilové na uvedené kontakty.  

Šárka Schmucková 

 
 

Vaše okénko 

O skřítcích ze zdejších lesů  
 

Většina z vás jistě ví, ţe Týništi se říká „město v lesích“. Ze všech stran 
ho obklopují hluboké borové lesy plné hub, borůvek a jiných lesních 
plodů. Z těchto lesů měli odpradávna uţitek všichni obyvatelé města, 
aproto, kdyţ bylo potřeba, pomáhali hajným s výsadbou nových stromků. 
Hlavní zásluhu na tom, ţe lesy v okolí prospívaly, však měli skřítkové 
Borovníčci. Jsou to prý skřítkové malí povahou podobní lidem. Najdeme 
mezi nimi skřítky hodné, zlé, pracovité i líné. Ţijí v chaloupkách u kořenů 
borovic, lidskému oku jsou tyto chaloupky téměř neviditelné. Skřítci  

pomáhají borovicím růst, starají se , aby měly dostatek ţivin a odhánějí od nich různé škůdce. 
Staré nebo nemocné borovice označují takovými značkami, které pozná kaţdý hajný a nechá 
je pak co nejdříve pokácet.  

http://www.adattamento.webnode.cz/
mailto:marketa.borilova@atlas.cz
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Zdejší lidé o těchto lesních muţíčcích slyšeli mnoho různých příběhů. Často je také vyprávěli 
dětem před spaním místo pohádek. Nikdo však ţádného skřítka nikdy neviděl.  

Jednoho pozdního odpoledne se vydal syn místního koţeluha Lojzík na houby ke 
Křivicům. Bylo teplo a vlhko, počasí jak stvořené pro houbaření. Měl velkou radost, šel totiţ 
poprvé sám. Dříve chodil do lesa často s tatínkem, který ho učil, jak se má v přírodě chovat. 
Proto zlehka našlapoval, malé stromky obcházel a sbíral jen ty houby co znal. Netrvalo dlouho 
a měl téměř plný košík. Uţ uţ chtěl odejít domů, kdyţ tu najednou uslyšel hrozný hluk.  

Zvuky vycházely z nedalekého nízkého borového lesíka. Vystrašený Lojzík pustil košík a 
utíkal k nejbliţší houštině. Ze svého úkrytu pak pozoroval, co bude dál. Dusot provázený 
neustálým praskotem větví sílil. Najednou se borovice na kraji lesíka prudce zachvěly, aţ 
v nich luplo. Lojzík v tu chvíli ve svém úkrytu úplně strachy zdřevěněl. Za chvíli však spatřil 
mezi stromy zavalitou postavu oblečenou do bílé zástěry. Byl to týnišťský řezník Prouza. 
Všichni ve městě věděli, jaký je to velký lakomec. Dokonce i v lese se choval, jako by mu 
patřil. Dupal, nadával a olamoval kolem sebe větve tak aby mohl vůbec projít mezi stromy. 
Kdyţ došel na malou mýtinku, kde ještě před malou chvílí stál chlapec, náhle zastavil. Všiml si 
totiţ rozsypaného košíku. Sám měl na dně velkého koše sotva tři babky, proto na nic nečekal 
a začal rozsypané houby sbírat. Lojzík ještě trochu vystrašený odhodlaně zvolal: „ Pane 
Prouza, to jsou moje houby.“ S řezníkem to však ani nehnulo. Proto Lojzík nečekal uţ ani 
chviličku. Rozběhl se ke svému košíku znovu volajíc, ţe jsou to jeho houby. Náhle Prouza 
vstal, přibíhajícího chlapce odstrčil a hrubým hlasem řekl: „Co jsem našel, to je moje.“ Potom 
znovu začal házet rozsypané houby do svého koše.  

Z povzdálí sledoval tuto nespravedlnost jeden ze skřítků 
Borovníčků, jemuţ před chvílí řezník zničil chaloupku. Malý 
muţíček náhle louskl prsty. Borovice v tom okamţiku oţily. 
Kousek od nohou klečícího Prouzy najednou vykoukl kořínek, 
vedle něho další. Neţ bys řekl švec, uţ jich bylo nejméně 
deset. Po dalším lousknutí začali kořeny pomalu omotávat 
řezníkovy nohy. Při třetím lousknutí se pevně utáhly. Prouza 
náhle vykřikl tak silně, aţ vyplašil všechnu zvěř v okolí. Hned 
nato začal vší svojí silou kořeny vytrhávat. Čím víc za ně 
tahal, tím víc je skřítek louskáním utahoval. Nějakou dobu 
trvalo, neţ řezníkovi došly síly. Teprve potom začal Lojzíka 
prosit o pomoc. Ten však seděl opodál, nevěřícně na něho koukal a nedokázal ze sebe vydat 
jedinou hlásku. Z poza jedné borovice náhle zazněl hluboký hlas: „Já, skřítek tohoto lesa, jsem 
tě potrestal za tvé neuctivé chování k lesu i lidem. Zůstaneš tu svázán kořeny tak dlouho, 
dokud své chování neodčiníš.“ Prouza si pro sebe chvíli něco povídal. Kdyţ Skřítek skončil, 
zkusil ještě Prouza jednou uvolnit své nohy z kořenového sevření. I tento pokus skončil 
nezdarem. Pokořený lakomec náhle začal slibovat. Škemral tak úpěnlivě aţ probral z údivu i 
Lojzíka. Ten hnedzačal koukat kolem sebe, jestli někde nezahlédne lesního skřítka. Nikoho ale 
neviděl. Teprve potom začal pozorovat řezníka. Ten klečel opodál připoutaný k zemi, klaněl se 
kaţdému stromu, na který dohlédl, a prosil skřítka o slitování. Najednou začalo být Lojzíkovi 
bezmocného Prouzy líto. Svým dětským hláskem začal také prosit, aby ho pustil. Tentokrát 
zazněl hluboký hlas za jeho zády: „ Pokud vrátíš všechny houby, co jsi ukradl, a slíbíš tu, ţe do 
lesa nikdy nevkročíš, propustím tě.“ Vystrašený řezník bez rozmyšlení přikývl. Hned potom 
kořeny povolily. Prouza na nic nečekal, podal svůj koš naplněný houbami Lojzíkovi, ještě 
jednou poděkoval za odpuštění a rychle zmizel v nedalekém houští. 

Skřítek jeho slibu nevěřil. Moţná byl také trochu škodolibý. Nechal proto řezníka 
překročit bludný kořen. Ten pak bloudil ve zdejších lesích několik dnů, neţ ho našli úplně 
bezmocného místní dřevorubci. 

Lojzík ještě chvíli hleděl směrem k houští, ve kterém zmizel Prouza. Najednou ho něco 
zatahalo za rukáv košile. U jeho ruky stál muţíček né větší, neţ jeho prst. Šaty i čepičku měl 
vyrobené z borové šišky. Neţ stačil Lojzík překvapením vykřiknout, skřítek k němu promluvil: 
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„Já ti neublíţím, trestám pouze ty, co lesu škodí. Vím, jak máš zdejší lesy rád, proto si 
zaslouţíš poznat jejich tajemství.“ Po těchto slovech vylezl chlapci do dlaně, pohodlně se 
posadil a dlouze zapískal.  

Ještě ozvěna nestačila doznít, kdyţ tu najednou okolí oţilo. Ze všech směrů přiběhlo 
k Lojzíkovi několik lesních muţíčků. Borovníček všechny postupně představil. První z nich byl 
Boruvinka - skřítek vypadající jako trs borůvčí. Dalšímu říkali Mechura, protoţe měl na sobě 
oblečení udělané z mechu. V Prouzově košíku pak seděl Podhoubníček s houbovým 
kloboukem na hlavě. Po té, co se mu skřítci představili, mu všichni začali vyprávět, co všechno 
mají v lese na starosti. Poradili mu také, kde rostou ty nejlepší maliny i ostruţiny. 
Podhoubníček mu pak ještě ukázal místa plná hub.  

Od toho dne znal Lojzík les lépe neţ zdejší hajní. Ve společnosti skřítků odpoledne 
rychle uteklo. V dálce uţ zněl zvon oznamující klekání, kdyţ dorazili na okraj lesa. Tam se 
Lojzík rozloučil a utíkal co nejrychleji domů. 
Po návratu celý příběh vyprávěl svým rodičům. Ti však mysleli, ţe si chlapec vymýšlí kvůli 
svému pozdnímu příchodu. Dokonce ani Prouzův košík je nepřesvědčil. Teprve kdyţ v letech 
následujících, suché počasí sběru hub nepřálo a člověk nezakopl ani o prašivku, byl jediný, 
kdo nosil plné košíky byl Lojzík, teprve tehdy přesvědčil rodiče o svém přátelství se skřítky. 

Pavel Rulík 

 

 
   

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštího čísla 1/2012 : úterý 10.12. 2012   

A na závěr tradiční kříţovka o ceny. Opět se vracíme ke třem cenám. Tajenku křížovky posílejte do 

konce uzávěrky zpravodaje (10.1.2012) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 

776 576 555 případně osobně v Trendu na Luţické u Míši Hladišové. Výhercem 1. ceny a jediné 

exklusivní vánoční ceny se stává Leopold Martínek. Cenu si můţe vyzvednout u Míši Hladišové na 

Trendu.  
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