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Slovo na úvod 

 
Ahoj Trenďáci, 

zima klepe na dveře a my se vás budeme snažit zahřát novým číslem Trendy zpravodaje. A 
co v něm najdete? Pozvánku na Mikulášskou, která opět nabídne nabitý program a spoustu 
zábavy. V našich dílničkách bude prostor pro Vaše šikovné ruce. Určitě se za námi stavte, ať 
se tam sami nebojíme. Filmový klub, křížovka a zajímavé čtení jsou další lákadla.  

Příjemné počtení někde v teple, přeje za redakci Michal Koutný  

 

Informace z Trendu 

 

Č. 11 / 2014 X. 

ROČNÍK 
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Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit. 

 

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

PRACOVNÍ TERAPIE – VÁNOČNÍ VÝZDOBA 

 
Dne 26.11.2014 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14h 

do 17h pracovní terapie, ve které budeme vyrábět vánoční výzdobu na stůl.  

Srdečně zvu nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních 

služeb Trendu vozíčkářů v Olomouci na zajímavé vyrábění a posezení u dobrého čaje. 

Na setkání s Vámi se těší Kamila Zábojová a Martina Baranová 

Bližší informace:  

Bc. Kamila Zábojová 

sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek  

a volnočasových aktivit 

soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , volnocasovky@trendvozickaru.cz, 
pujcovna@trendvozickaru.cz  

mobil: 734 442 040 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

PRACOVNÍ TERAPIE – VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

 
Dne 10.12.2014 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14h 

do 17h pracovní terapie, ve které budeme vyrábět vánoční blahopřání.  

Srdečně zvu nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních 

služeb Trendu vozíčkářů v Olomouci, aby si přišli vyrobit vánoční blahopřání nebo si s námi 

posedí a popovídají u dobrého čaje. Tak si přijďte zpříjemnit den a vyrobit si vánoční přání 

pro své blízké. 

Na setkání s Vámi se těší Kamila Zábojová a Martina Baranová 

Bližší informace:  

Bc. Kamila Zábojová 

sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek  

a volnočasových aktivit 

soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , volnocasovky@trendvozickaru.cz, 
pujcovna@trendvozickaru.cz  

mobil: 734 442 040 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 
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TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB 

uvádí 

JEDEN SVĚT – DOKUMENTÁRNÍ OKÉNKO 

 

 

Promítáme: VZDÁM TO AŽ ZÍTRA 
 
Kdy?:  12.11.2014 15:00 
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 
Vstup: ZDARMA 
 
Je možné, aby byl někdo odsouzen k trestu smrti za zločin, který s největší pravděpodobností 
nespáchal? Navíc v situaci, kdy není jasné, zda se onen zločin, vzhledem k tomu, že 
neexistují těla obětí, důkazy ani průkazná svědectví, skutečně stal? Film Vzdám to až zítra 
vypráví osobní příběh mladého muže Paca Larrañagy, odsouzeného k trestu smrti během 
ostře sledovaného procesu společně s šesti dalšími mladíky za údajný únos, znásilnění a 
vraždu dvou sester na filipínském ostrově Cebu. Je brilantní ukázkou toho, kam až může zajít 
společenská a politická poptávka po rychlém nalezení a odsouzení pachatelů zločinu, který v 
červenci 1997 otřásl filipínskou veřejností. Ukazuje také, jak absurdních, až groteskních 
podob může nabýt zkorumpovaný a zmanipulovaný právní a soudní systém, navíc podpořený 
rozsáhlou účelovou mediální kampaní a všeobecnou hysterií. Vynikající dokument sleduje po 
třináct let soudní procesy a následné snahy o osvobození nevinných. Víc než cokoliv jiného 
však ukazuje nezlomnou sílu ducha Paca Larrañagy a jeho rodiny v jejich snaze po dosažení 
spravedlnosti. (oficiální text distributora – zdroj wwww.jedensvet.cz) 
 
 
Bližší informace:  
Mgr. Marie Pijáčková 
pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 731 501 388 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 
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Sociálně-právní poradna informuje 

 

Jak bude vypadat valorizace důchodů v roce 2015  

Od konce měsíce září jsou již známy přesné údaje týkající se valorizace důchodů v roce 
2015. Podmínky by měly být příznivější než v minulých letech a navíc se v některých 
případech použije tzv. „mimořádná“ valorizace dle článku II zákona č. 183/2014 Sb.  

Jaké jsou tedy parametry navýšení?  

Základní výměra důchodu (ta část, která je u všech důchodů stejná) se zvýší o 60,-Kč, tedy 
na 2400,-Kč.  

Procentní výměra se pak zvýší běžně o 1,6%. Průměrně by se tedy měly důchody zvednout o 
cca 200,-Kč.  

Jak si to můžu vypočítat v praxi?  

Pojďme si ukázat příklad, kdy současná výše invalidního důchodu činí 8400,-Kč: 

8400 Kč – 2 340 Kč (aktuální základní výměra důchodu) = 6060,-Kč (současná procentní 
výměra)  

Základní výměra by měla být na rok 2015 zvednuta o 60,-Kč, tedy na 2400,-Kč.  

Procentní výměra by se měla zvednout o 1,6 % – tedy 6060 x  1,016 = 6157,-Kč.  

Běžná valorizace by tedy zvedla tento důchod na částku 2400 + 6157 = 8557,-Kč (tedy o 
157,-Kč).  

A co mimořádná valorizace?  

„Mimořádná valorizace“ dle článku II zákona č. 183/2014 Sb. se ve výše uvedeném případě 
nepoužije, protože kdybychom takto vysoký důchod celkově zvýšili o 1,8% (procento 
mimořádné valorizace) , výsledná částka by byla nižší (8552,-Kč).  

Mimořádná valorizace se tedy použije pouze u důchodů stejných či vyšších než průměrný st.  

důchod: Např. invalidní důchod ve výši 13 500,-Kč: 13 500 Kč – 2 340 Kč (aktuální základní 
výměra důchodu) = 11160,-Kč (současná procentní výměra) Základní výměra by měla být na 
rok 2015 zvednuta o 60,-Kč, tedy na 2400,-Kč.  

Procentní výměra by se měla zvednout o 1,6 % – tedy 11160 x  1,016 = 11339,-Kč.  

Běžná valorizace by tedy zvedla tento důchod na částku 2400 + 11339 = 13739,-Kč (tedy o 
239,-Kč) . 

Mimořádná valorizace by pak vypadala tak, že celý důchod zvýšíme o 1,8% – tedy 13500 x 
1,018 = 13743,-Kč (tedy o 243,-Kč)  

V druhém případě se tedy nevyužije běžná valorizace ale valorizace „mimořádná“.  

Doplňuji, že nová částka zvýšeného důchodu by Vám měla přijít vždy od první splátky v roce 
2015.  

Převzato z www.vozickar.com 

Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová  

http://www.vozickar.com/
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Vaše okénko

Josef Fousek opět pro vozíčkáře. 

Ve středu 15.října 2014 vystoupil v sále MF Reduta po dvouleté přestávce pan Josef Fousek 

s recitálem „Fousek se nemění“. Opět jej doprovázel syn Tomáš. Příznivci tohoto zpěváka, 

textaře, fotografa, spisovatele, prostě řečeno všestranného umělce byli zvědaví, zda se od té 

doby, co v červnu 2012 vystoupil pro Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, opravdu nezměnil. 

Již od prvních chvil na jevišti nebylo pochyb, že název recitálu „sedí“. Ač o pár let zkušenější, 

jak se často u delšího odstupu od data narození jemně říká, je to stále ten stejný člověk 

s laskavým humorem, rozdávající radost, naději a smích. Na jevišti Reduty jakoby pominuly 

neduhy těla a naopak zesílil duch. A to ještě po přestavení poseděl pan Fousek s vozíčkáři a 

zaměstnanci Trendu vozíčkářů a bavil je historkami. Všichni přítomní odcházeli s pocitem 

krásna a ještě dlouho budou jistě čerpat 

z tohoto setkání.  

Spolek Trend vozíčkářů děkuje panu 

Josefu Fouskovi za jeho vystoupení, 

podporu a uznání práce naší organizace 

pro klienty – vozíčkáře. Výtěžek ze 

vstupného bude použit na asistenční 

službu. 

Děkujeme i společnostem, které akci 

podpořili. Byly to WANZL spol. s r.o., 

LOGISTIC CENTER Olomouc s.r.o., 

Go4games, ARRIVA a.s., Technické 

služby města Olomouce a.s. a mediálně 

ČR Olomouc, rádio Haná a INZERTNÍ A REKLAMNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o.  

Evžen Hlaváček 

 
 

Informace z domova i ze světa 

Kriplíček – návod k použití 

Ze všeho nejdříve bych se chtěl omluvit všem těm, které uráží slovo kriplíček. Já i mé okolí jej 
hojně užíváme a víc než urážlivě mi zní skoro až mazlivě. Co mě opravdu rozčiluje, je čím dál 
více bobtnající pseudokorektní označení typu „osoba s omezenou schopností pohybu a 
orientace“. Za chvíli bude potřeba sepsat celý odstavec, jen abyste vystihli to, co se dá 
vyjádřit jedním slovem – kriplíček. 

Nedávno jsem potkal jednu kamarádku, která byla pro mne příkladem skvělého osobního 
asistenta. Měla nadšení, inteligenci, empatii, spoustu energie a své klienty měla opravdu 
ráda. Bohužel už tuto práci dál dělat nemůže. Totálně vyhořela. Povídala mi, jak si myslela, 
že jí se to nikdy nemůže stát, má přeci spoustu koníčků a kamarádů. Časem je ale od sebe 
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odstřihávala, až vše skončilo tak, že to jediné, co dokázala po práci dělat, bylo spát. Není to 
zdaleka výjimečný případ. Tato práce je psychicky náročná sama o sobě, ale myslím si, že 
velký kus viny na tom mají samotní kriplíci. Po asistentech se vyžaduje, aby se chovali jako 
profesionálové, ale je stejně tak důležité, aby se jako profesionálové začali chovat i klienti. 

Nejprve bych prosil každého kriplíčka, co využívá asistenci, aby si plně uvědomil, že jenom 
díky těmto statečným, špatně placeným pěšákům na poli sociálních služeb můžeme žít 
opravdu důstojně. Nemusíme tak jako mnozí jiní jen přežívat jako bizarní rostlinky v 
předražených lidských sklenících, jež se s drzou hrdostí zvou ústavy sociální péče. Myslím, 
že je fér vracet jim darovanou důstojnost a chovat se k nim jako k lidským bytostem. Stávají 
se případy, kdy se klient opitý mocí nad nebohým asistentem vmžiku přemění na ukrutného 
feudála, kterému k dokonalosti chybí pouze řádně dlouhý bič a hodně hluboká hladomorna. 

Dalším neméně důležitým aspektem jak uchránit asistenta 
před vyhořením je nedělat si z něj hromosvod svého 
vzteku, nálad a frustrací. Nejčastěji se to děje v případě, 
když kriplíček není smířen se svým postižením a 
rozhořčení potřebuje ventilovat na kohokoliv kolem sebe. 
Rozdíl mezi spokojeným kriplíčkem a tím naštvaným na 
celý svět je zejména v tom, jak je srovnán s vlastní 
bezmocí. Cesta je to mnohdy přetěžká, ale asistent nikdy 
nesmí být obětí tohoto vnitřního boje. 

Poslední, ovšem neméně důležitá věc, která může 
vzájemnému vztahu velice pomoci, je to, aby každý 
kriplíček vlastnil ke své osobě takový stručný návod k použití. Je dobré přesně vědět, co 
vlastně potřebuji, a pak mít v hlavě sled jednoduchých, dobře srozumitelných příkazů, podle 
nichž dovede průměrně inteligentní asistent provést vše, jak má. Příkazy typu „podej mi 
takové to s takovým tím“ nebo „posuň mě víc tam“ nejsou úplně to pravé ořechové. Návod k 
použití je obzvlášť důležitý, když se asistenti u vás často střídají anebo když potřebujete 
zasvětit svého kamaráda. Čím více lidí vás dokáže obstarat, tím větší nezávislosti dosáhnete. 
V případě zhoršené komunikace lze použít formu jakéhosi příbalového letáku, kde je vše v 
podobě nákresů znázorněno. 

Nejlepší asistent je každopádně takový, kterému nemusíte téměř nic vysvětlovat a on už 
leccos ví ze zkušenosti s vámi. Takováto symbióza nastane ovšem jen v případě, že s 
asistentem spolupracujete dlouhodobě. Vyzývám proto všechny kriplíčky: Starejte se o své 
asistenty! Pomůžete hlavně sami sobě. 

Michael Vidura 

 

JSEM MRTVÁ, NEBO SE STAL ZÁZRAK? 

Asi jako každý vozíčkář i já mám spoustu přidružených zdravotních problémů, hlavně bolestí. 
Jednou je to bolest bederní páteře, poté kolen, za krkem, ramena… nebudu to tu rozebírat, 
prostě nic moc. Na rehabilitaci chodím již mnoho let pravidelně, v mezidobí ke mně dochází 
můj osobní fyzioterapeut, jak jsem ho nazvala. Výsledek je asi ten, že bolestí nepřibývá 
(hurá!) a drží se pořád na stejné, vcelku snesitelné úrovni (hurá!). Kdo to zná, jistě chápe i to 
hurá! 
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Když si tady kousek od nás otevřel jeden doktor ordinaci čínské medicíny, hned jsem se 
objednala. Čínské medicíně – bylinkám, akupunktuře, moxování i speciálním masážím věřím, 
sama jsem to kdysi trochu studovala a s úspěchem občas praktikovala. 

Na první návštěvě se mě pan doktor zeptal, co mě trápí a co mě bolí. 

„Zeptejte se mě, co mě nebolí. Výčet bude kratší.“ 

„Dobrá – co vás tedy nebolí?“ 

„Nos. Pokud naň nespadnu a nenarazím si ho.“ 

Pan doktor dostal záchvat smíchu. Najednou si 
všiml, že já se nesměji ani neusmívám, tudíž to 
vtip asi nebyl. Zvážněl: 

„Až tak?“ Přikývla jsem. 

Začal tedy píchat jehly jednu za druhou, zapnul 
speciální moxovou lampu, dal mi nějaké bylinky a 
já jela nic netušíc, ale s vírou domů. 

Ráno jsem se vzbudila s pocitem, že tady něco schází, že něco je úplně jinak. Chvíli jsem 
přemýšlela a brzy mi to došlo: nic mě nebolí! „Tak to jsem asi mrtvá,“ napadlo mě. „Jinak to 
totiž není možné“. Když skoro třicet let trpíte neustálými bolestmi nebo křečemi a najednou 
nic, klid, nic jiného vás ani nenapadne než to, že jste asi mrtví. 

Pohnula jsem teda jednou rukou – dobrý, hýbe se. Druhou rukou, jednou nohou, druhou – 
dobrý, vše se hýbalo, nic nebolelo. Pro jistotu jsem otevřela i ústa a zamlela nimi – vše 
v pořádku. Chvíli jsem tak ležela a užívala si tu krásu. Na ten pocit, když vás ale fakt vůbec 
nic nebolí, už jsem totiž dávno zapomněla. Byl to tak slastný pocit, že jsem se divila ostatním 
lidem žijícím bez bolestí, že nejsou permanentně šťastní. 

Ještě jsem chvíli přemýšlela, jestli nejsem náhodou fakt mrtvá. Do kruté reality mě vrátil 
nevydařený pokus dostat se na vozík, který skončil tvrdým dopadem mé sedací části na zem. 
Hodně tvrdým. A vše se vrátilo do starých kolejí. Škoda. No, aspoň vím, že žiju. 

Věrka Schmidová   
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Klasické vanilkové rohlíčky 

Suroviny 

Na přípravu budeme 
potřebovat: 

120 gmáslo 

100 gkr. cukr 

2 ksžloutky 

220 gpolohrubá mouka 

1 bal.vanilkový pudink 

2 lžícemléko 

1 bal.vanilkový cukr 

3 lžícemoučkový cukr 

Postup přípravy 

1. Mouku si prosejeme do misky, přidáme cukr, žloutky, vanilkový pudink a na kostičky 
nakrájené máslo. Postupně vypracujeme a přidáme 2 lžíce mléka.  
 

2. Když máme vypracované hladké těsto, odložíme ho na hodinku do lednice.  
 

3. Těsto si vyválíme oběma rukama na pásek, ze kterého si odřízneme takové části, jak 
velké chceme mít rohlíky. Ukládáme je na papírem vyložený plech na pečení.  
 

4. Pečeme při teplotě 180 stupňů cca 12 minut.  
 

Práškový a vanilkový cukr si smícháme v misce a upečené je posypeme touto směsí cukru 
(pomocí sítka). Dobrou chuť! 

 

 

Disway nabízí hodnocení už tří tisíc míst z pohledu vozíčkářů 

Disway je komunitní síť pro zdravotně postižené uživatele. Má jim umožňovat výměnu 
zkušeností z cestování a nabízet ověřené tipy na možné výlety a dovolené bez bariér. Na 
březnové konferenci INSPO byl tento projekt představen v úplných začátcích. Kam se 
posunul za půl roku? O tom informuje Jiří Maule, jeden z jeho tvůrců. 

"Po startu, za který považujeme konferenci INSPO, jsme se zaměřili hlavně na vylepšování 
aplikace, abychom uživatelům nabídli co největší komfort a funkčnost. Zároveň jsme začali 
aktivně hledat ambasadory. K Marušce Harcubové se nám podařilo získat druhého 
ambasadora Jindru Jonáka, který má zkušenosti hlavně s cestováním na vozíku po Alpách. 
Získali jsme i nového kolegu na sociální sítě. Abychom si ověřili, zda má Disway šanci uspět i 
v komerčním světě, přihlásili jsme se do soutěže Nápad roku 2014 a dostali jsme se až do 

http://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/down_101446-44041.pdf
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finále, kde jsme skončili sedmí." V soutěži se setkali i s kamarády z projektu BlindShell, jenž 
byl rovněž představen na konferenci INSPO a nakonec v soutěži Nápad roku 2014 zvítězil. 

"Začali jsme i další aktivity ohledně například mapování přístupných míst, až nakonec bylo 
jasné, že Disway a aktivity s cestováním se musí oddělit od naší chráněné dílny blue.point 
Solutions, a proto jsme založili spolek," pokračuje Jiří Maule.  

"Prvního srpna jsme konečně spustili upravenou verzi Disway 2.0. A pak jsme se soustředili 
na to,  jak rychle získat aktivní uživatele. Absolvovali jsme různé akce, kde byla možnost 
setkat se s uživateli. Ať už třeba Kladrubské hry, výročí Jedličkova ústavu v Liberci a 
podobně. Rozběhli jsme i spolupráci s akademickou sférou, mimo jiné jsme získali záštitu od 
ČVUT FD. " 

Jiří Maule přiznává, že uživatelů mají zatím méně než čekali. Aktivních je okolo 300. Co se 
týká hodnocení, tak již je v databázi  popsáno téměř tři tisíce zajímavých míst a stále přibývají 
další. Ze sledování návštěvnosti a vyhledávání však vyplývá, že většina uživatelů se 
neregistruje, pouze na mapě zjišťuje, zda místa, 
která je zajímají, jsou bezbariérová. A také 
pročítají hodnocení a doporučení od 
registrovaných uživatelů. 

Aby zvýšili počet aktivních uživatelů, vyhlásili 
nedávno soutěž  Výlety bez bariér, která trvá do 
20. listopadu. Do slosování o hodnotné ceny 
budou zařazeni všichni, kdo se v tomto období 
přihlásí nebo zaregistrují a vloží hodnocení na 
zajímavé bezbariérové místo. 

"Teď se nám podařilo dostat do Laboratoře 
Nadace Vodafone, kde se zkušenými mentory řešíme, jak nastavit finanční udržitelnost 
projektu a nebýt závislí na nejistých dotacích nebo grantech. Současně se ale snažíme i 
rozšířit povědomí o Disway, a to jak mezi uživateli, tak mezi lidmi a firmami pomáhajícími 
hendikepovaným. Využíváme každé drobné možnosti, takže třeba minulý týden nám NRZP 
umožnila prezentaci Disway na jejich stánku na veletrhu Non-hendikep, nebo včera na 
Inovačním koktejlu 2014," dodává Jiří Maule. 

Zdroj: helpnet.cz 

 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Baranová Martina, 
Brožová Martina, Hlaváček Evžen, Schmidová Věra a svět internetu. 

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

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

Datum vydání: 15.11. 2014 -  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. prosince 2014 

http://www.disway.org/cs
http://www.disway.org/cs/soutez
http://www.disway.org/cs/soutez
mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 12. 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 pan Josef Effenberger. Gratulujeme. 
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