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Slovo úvodem
Dobrý den,
začátek měsíce května jsem očekávala s velkým napětím a moc jsem se na něho těšila. Ptáte se proč? Konaly se dvě
velké akce, na kterých se podíleli členové Trendu a jednu z nich pracovníci Trendu přímo organizovali. Mé očekávaní však
realita nakonec naprosto předčila. Boj sv. Jiří s drakem a následně Duše v pohybu se velmi vydařili a troufám si říci, že
některé momenty jsou opravdu nezapomenutelné. Naštěstí existuje spousta techniky a mohli jsme ta k pořídit ze sv. Jiří
spoustu fotografií a Duši v pohybu dostaneme nahranou na DVD. Vše hezké si tak můžeme připomenout i po nějaké době.
V tomto čísle však nebudeme jen vzpomínat, ale opět se dozvíte co Vás čeká nového a kam se můžete jít podívat. Ke
zpravodaji je přiložena přihláška na pobyt v Březejci, takže zájemci vyplňujte a odevzdávejte. Posune se také termín
pravidelného středečního setkání, které jsme tentokrát změnili na středu 28.5. Určitě si všimněte letáčku týkajícího se nové
Taxi služby Alfa pro vozíčkáře – najdete na něm všechny důležité informace.
Přeji hezký den
Šárka Schmucková

Duše v pohybu
8.květen 2008 – 17.00h – Moravské divadlo
Duše v pohybu – divadelní představení na které jsem se těšila několik měsíců a
určitě jsem nebyla sama. Jsem si jistá, že všichni rodinní příslušníci našich divadelních
hvězd byli daleko netrpělivější. Od Nového roku se vydávali jejich tančící členové čím dál
tím častěji na zkoušky do divadla a zatímco jejich profesionální kolegové (Monika a Valerij
Globovi) obyčejně dostávají budoucí představení do krve ve zkušebnách, oni absolvovali
vždy přímo jevištní nácvik.
Vzpomínám si, jak na podzim loňského roku při návštěvě rekonstruovaného
divadla Libor Brázda prohlásil při prohlídce jeviště: „Tak to jsou ta prkna co znamenají
svět? To jsem netušil, že na nich budu jednou stát“. Prohlížel si při tom prázdné a tmavé
hlediště. V té době opravdu ještě netušil, že za necelý rok bude na těch PRKNECH tančit a
obdivovat ho bude zaplněný divadelní sál. A nejen jeho, spolu s ním vystoupili na hudbu z
muzikálu Cats další členové Trendu:
- Marie Svobodová
- Věra Schmidová
- Eva Kvapilová
Ještě jednou Vám moc děkujeme za nádherný zážitek a už se moc těšíme na DVD a fotografie, které samozřejmě
hned vyzdobí naše prostory. Třeba se příští rok najdou další odvážlivci, kteří rozšíří řady divadelních Star.
Hana Šnoblová

Olomoučtí vozíčkáři mají své non-stop taxi
Taxi pro vozíčkáře, které je klientům k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, začala v úterý fungovat v Olomouci. Za
jeden kilometr jízdy ve speciálně upraveném voze si soukromý provozovatel účtuje zhruba deset korun. Vozíčkáře bude
přepravovat speciálně upravené auto, do kterého se vejdou dva lidé na vozíku a dalších pět pasažérů.
„Když ji ještě jako sociální službu dotovanou ministerstvem poskytovala Charita Olomouc, zákazníci platili dvacet
korun za jednu jízdu po Olomouci. Teď je o něco dražší, nicméně služba je pružnější, poskytována 24 hodin denně,“ doplnil
uvedl náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs. Město na provoz přepravy vozíčkářů ročně přispívá částkou půl
milionu korun.
Přeprava lidí na invalidních vozících byla od 1. ledna loňského roku novým zákonem o
sociálních službách vyčleněna ze systému sociálních služeb. "Hledali jsme způsob, jak ji v
Olomouci zachovat tak, aby mohla být provozována bez finanční podpory ministerstva. Podařilo
se nám navázat spolupráci se soukromým subjektem,“ uvedl náměstek primátora města
Olomouce Ladislav Šnevajs.

-1-

„Pan Šnevajs mě oslovil, jestli to nechci zkusit. Udělal jsem si propočet a zjistil jsem, že to financovat jde. Podal jsem
si žádost o grant a vyšlo to,“ uvedl provozovatel služby Karel Ťulpa, který má s taxi službou dvanáctiletou praxi.
„Občas jsme vozíčkáře vozili, ale je to hodně složité. Klient musí mít obyčejný vozík, který se složí, zákazníka musíme
dostat do auta, není to jednoduché. Osobní auta k tomu nejsou uzpůsobena,“ přiznal Ťulpa.
Speciální úprava auta stála sto tisíc korun. Pokud se služba osvědčí, její provozovatel by chtěl pořídit další auto.
„Pokud to bude fungovat a ukáže se, že bude potřeba službu rozšířit, tak bychom chtěli pořídit ještě jedno auto. Naši řidiči
jsou proškolení a jsou zároveň i ošetřovateli,“ doplnil.
http://olomoucky.denik.cz

„Boj sv. Jiří s drakem“
V tělocvičně Sokolu-Slavonín bojovali vozíčkáři po všech stránkách.
3. květen sliboval hezké počasí a
v pravé poledne začali probíhat přípravy a
chystání sálu na společensko-kulturní akci „Boj
sv. Jiří s drakem“. S dopravou materiálu a
dalších potřebných věcí pomohla nová Taxi
služba Alfa - převozy vozíčkářů, takže ani
s tímto nebyl žádný problém.
Jako první bod programu nastoupil po 3.-tí hodině odpolední Pepa
Franěk z Fakulty tělesné kultury se sportovním šermem pro vozíčkáře. Nejprve
sdělil všem příchozím základní pravidla a pak už stačilo pozvat první zájemce,
aby si šerm zkusili na vlastní kůži. A musím říct, že jich nebylo málo a navíc to
všem parádně šlo. Všichni se snažili a chtěli porazit svého soupeře v počtu
„zapíchnutí“, což nebyla zase tak snadná věc. Po sportovním klání dostala
většina účastníků hlad
a vydala se do místní hospody ochutnat čerstvě pečené makrely a
klobásy. Občerstvení a pivečko nebo minerálka byli skvělým
osvěžením za asistence teplého jarního sluníčka.
Kolem 6-té hodiny se začali připravovat herci se svým
krátkým představením „Pranostikiáda“, které si vymysleli a nacvičili
ve spolupráci s Dominikou Linhartovou a Vendulou Bartoňovou
(studentkami
Speciální
pedagogiky
UP).
Krátké
scénky
s tématickými motivy pranostik zimy a jara předvedli 4 členové
Trendu vozíčkářů – Libor Brázda, Eva Kvapilová, Marie Svobodová a
Helena Zapletalová, která také namalovala všechny kulisy s jarní
tématikou. Vtipné představení bylo postaveno na symbolech
jednotlivých pranostik, takže jsme měli možnost uvidět Martina na
koni, opilou Lucii, hejno slepic na Nový rok a hady svatého Jiří.
Scénky sklidili smích i velký potlesk od diváků.
Po celou dobu hrála k tanci Hudební skupina Dětského domova, která doprovodila i „Soutěž nestandarních tanců
amatérských párů“. Té se účastnilo celkem 6 smíšených párů, tzn. že vždy tancoval vozíčkář s nevozíčkářem. Předváděné
taneční kreace byly tak různorodé, že 3-členné porotě se z toho točila hlava kolem a bylo pro ni velmi těžké rozhodnout, kdo
že má být ten nejlepší taneční pár. Po velmi dlouhém rozhodování vyhrál taneční pár – Pavla Přecechtělová a Radek
Tošinovský. Ale protože všichni tancovali naplno a byli skvělí, nikdo nezůstal bez drobného ocenění.
Zbytek večera proběhl ve víru tance všech přítomných.
Tancovali vozíčkáři i nevozíčkáři. V rámci celého dne si mohl půjčit
každý kdo chtěl sportovní vozík a zkusit si divočejší jízdu. Ne jednou
se pak také stalo, že se nějaký člověk najednou zvedl z vozíku a
odešel jako by nic…. ☺ Den byl plný překvapení….
Děkujeme všem, kteří přišli a společně se bavili. Jsme moc
rádi i za ohlasy, které přišli během dalších dnů a moc nás těší, že byli
pozitivní a plné chvály o tom, jak se Sv. Jiří líbil.
Těšíme se na příští akci a věříme, že opět přijdete a dorazí i
další, kteří tentokrát chyběli. Tělocvična Sokolu-Slavonín je dostatečně
velká a vejdeme se tam všichni.
Na závěr děkujeme katedře Aplikovaných pohybových aktivit
(FTK UP), která zapůjčila vybavení k šermu a sportovní vozíky. Dále
patří poděkování MK ČR, firmě Porsche, firmě Billa, firmě Alfa Taxi,
paní Soně Melichové, Hudební skupině Dětského domova, firmě Asopol a TJ Sokolu-Slavonín. Velké „děkujeme“ patří také
všem účinkujícím a všem, kteří nám s organizací Sv. Jiří pomáhali.
za pracovníky Trendu vozíčkářů Šárka Schmucková
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Cenu Olgy Havlové získal JUDr. Jan Hutař
Cenu Olgy Havlové, která se uděluje lidem se zdravotním handicapem
pomáhajícím ostatním, převzal Jan Hutař z Národní rady osob se zdravotním postižením
(NRZP). Výbor dobré vůle jej ocenil za dlouholetou legislativní práci pro zdravotně
postižené. Poděkování za vynikající projekty si dnes také vyslechli zástupci Projektu
Šance, SKP Centrum Pardubice, IQ Roma servis Brno a Institut zrakové rehabilitace
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Hutař ve čtyře ch letech onemocněl dětskou obrnou a je upoután na invalidní vozík.
Nyní působí jako ředitel legislativního odboru NRZP. V poslední době se věnuje
problematice zaměstnávání zdravotně handicapovaných. V organizacích osob se
zdravotním postižením se devětapadesátiletý Hutař angažuje již 17 let. Za tu dobu se podle
něj změnila situace handicapovaných v mnohém k lepšímu. Například v dostupnosti budov
pro vozíčkáře.
Jinak je tomu ale v oblasti zaměstnávání postižených. "V poslední době spíš tak
trochu couváme," řekl dnes při přebírání ceny Hutař. "Každý rok dostává výbor spoustu návrhů na ocenění, protože těch lidí,
ač mají nějaké postižení a starají se o druhé, je v naší zemi hodně," řekla ČTK ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové Milena Černá. Na Janu Hutařovi se ale prý porota shodla jednomyslně. Vybrala ho prý proto, že jde o důležitého
zástupce rady postižených, který se ale málo objevuje ve sdělovacích prostředích. "Je to člověk velmi skromný," dodala
Černá.
Poděkování za své aktivity dnes od výboru uslyšel také koordinátor Projektu Šance László Sümegh. Dlouhodobě se
věnuje práci s komerčně sexuálně zneužívanými dětmi. Nedávno pro ně slavnostně otevřel pracovní terapeutickou dílnu.
Ocenění přichází podle Sümegha paradoxně v době, kdy projekt čeká vystěhování z Domu Šance v Praze 5. O ukončení
pronájmu rozhodla městská část Prahy 5. O dalším osudu dílny bude Sümegh jednat se svými klienty ke konci tohoto týdne.
Loňskou Cenu Olgy Havlové získal zakladatel a ředitel chráněné dílny Ergotep Jiří Herynek z Proseče u Skutče.
Sošku s názvem Povzbuzení od sochaře Olbrama Zoubka převzal z rukou bývalého prezidenta Václava Havla. Výbor dobré
vůle založila v dubnu 1990 první Havlova manželka Olga, po níž je cena pojmenována. Olga Havlová, která zemřela v lednu
1996 po těžké nemoci, cenu vyhlásila v roce 1995. Nadace rozděluje peníze neziskovým organizacím na projekty k začlenění
postižených, seniorů, opuštěných dětí či jinak znevýhodněných lidí do běžného života.
ČTK, 13. 05. 2008

Informace o výjimce od paní účetní a z poradny
V pondělí 19.5. najdete paní účetní Lenku Ročkárovou v kanceláři až od 10h.
Ve středu 21.5. jsou zrušeny úřední hodiny poradny z důvodu celodenní nepřítomnosti Martiny Brožové. Můžete
jí zanechat vzkaz u dalších pracovníků Trendu (tel: 585 431 012) nebo jí napsat na poradna@trendvozickaru.cz.
Lenka Ročkárová
Martina Brožová

Obrázek jakkoliv o čemkoliv
Výtvarná soutěž časopisu Vozka pro děti se zdravotním postižením.
Zhotov obrázek s libovolnou tématikou a libovolně provedený! Posílej kresby, malby, grafiku,
kresli pastelkami, fixy, tužkou… fantazii se meze nekladou! Obrázek můžeš zhotovit štětcem,
pomocí prstů, dlaněmi, nosem, můžeš obtiskovat předlohy, můžeš udělat koláž s
vystřihnutých obrázků a fotografií, můžeš všechny techniky zkombinovat. Záleží jen na tom,
co ti tvůj hendicap dovoluje a jakou máš fantazii. S obrázkem mohou pomoci i rodiče.
Pokud se chceš zúčastnit soutěže, pošli obrázek doplněný tvým jménem, věkem a adresou
bydliště do redakce na adresu: Petr Dzido, Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh.Na obálku uveď
„Výtvarná soutěž“.
Uzávěrka prací je 25. května 2008.
Z došlých výtvarných dílek pak redakce za asistence autorky knihy vybere sedm obrázků. Jejich autorům redakce zašle knihu
Pohádky z tajemného lesa Gabriely Kopcové.
www.helpnet.cz
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Volňásky do Moravského divadla – opakovaná výzva
V minulém čísle jsme informovali o možnosti 4 volných lístků (zdarma) do Moravského
divadla na různá přestavení, které nám dává paní Novotná. Žádali jsme Vás, pokud budete mít
zájem, ať se nahlásíte Janě Cmielové, abychom Vás mohli v případě volňásků kontaktovat. Volné
lístky nejsou totiž na každé představení, ale jednou za čas. Paní Novotná se také občas ozve na
poslední chvíli a my pak horečně tipujeme kdo by mohl mít zájem a ne vždy se nám podaří
volňásky rozdat mezi uživatele a členy Trendu. Protože se nám nikdo nenahlásil, upozorňují Vás na volňásky znovu, je totiž
škoda této nabídky nevyužít.
Lístky nejsou přímo do bezbariérové lóže, ale minimálně 1 elektrický vozík se tam vejde nebo 2 mechanické vozíky.
Přístup do lóže samozřejmě bezbariérová je, ale samotná lóže není prostě tak velká.
Takže volejte, volejte Janě Cmielové na tel. 585 754 924, 777 974 455 nebo email: cmielova@trendvozickaru.cz.
Jana Cmielová

Jaroslav Čajka: Drama prosincové noci
Nevidomý autor líčí dramatický příběh své známé, v
němž internet pomohl při záchraně života. Protagonistka
tohoto příběhu Jana Hodková převzala na konferenci INSPO
při vyhlášení výsledků zvláštní cenu časopisu Můžeš.
Je jedna z běžných nočních směn na zdravotní
pohotovostní službě brněnské nemocnice. Po půlnoci zvoní
další z telefonů. Po chvilce dohadování je hovor ukončen se
slovy operátorky, že nerozumí. Co si myslela nevíme. Je
známo, že mnoho lidí obtěžuje v různém stavu, že je mnoho
poplachů. Tak do knihy přibyl jeden zápis o zbytečném
volání.
Jinak to ale vypadalo na druhém
konci spojení. Tam se schylovalo k
tragedii. Žena na invalidním vozíku sedí u
kamaráda, který má obrovské potíže, a oni
jí nerozumí… Tady příběh pokračuje slovy
paní Jany Hodkové, jak mi to popsala v emailu:
„ Na Vinohradech bydlím sama už
12 roků a protože není dobře člověku
samotnému, našla jsem si tu před časem
kamaráda. Je sice o dost starší a
nemocný, ale máme se hrozně rádi! Dá se
říct,
že
mu
pomáhám,
aby
žil
plnohodnotně! Občas tam i přespím,
abych byla nablízku, pokud by potřeboval
pomoc.
A právě 12. 12. 07 jsem tam byla.
Z večera mu nebylo valně, tak jsem mu nachystala k posteli
čaj atd. Bohužel to bylo čím dál horší! Začal se úplně dusit!!!
Bylo to úplně šílené! Bylo 00,30 a už se to nedalo vydržet!
Volala jsem záchranku. V domnění, že mi pomohou! Paní to
zvedla a řekla mi: "Paní, mrzí mě to, ale já vám
nerozumím!!!"
Byla jsem úplně zoufalá!!! (Nerozumí - no, snad by
se to dalo pochopit! Jsem po autonehodě a pokud jsem
rozčílená, rozumět mně není jednoduché, i když na
záchrance…)
Telefon byl bez baterek, mobil jsem měla rovněž
akorát vybitý! Co teď? Byla noc! Potom jsem si vzpomněla,
že mám doma internetet. A protože chodíme zrovna
náhodou do kurzu, vrhla jsem se na internet na chat,
poslední moje záchrana!!! (tonoucí se stébla chytá!)
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Byl tam náhodou Leošek - jeden frekventant našeho
počítačového kursu! Napsala jsem mu SOS, jak se věci
mají, co je potřeba. Věřila jsem, že pomůže. BINGO! Za
chvíli už bylo slyšet záchranku. Sláva! Pan doktor jej vyšetřil,
dali mu chvíli dýchací přístroj, něco mu píchli a odvezli do
nemocnice.
--- Nikdy bych nevěřila tomu, že internet může
sloužit k zábavě, hrám, ke korespondenci, najít si na něm
různé informace, ale i ZAVOLAT POMOC! Moc děkuji, že
jsem měla tu možnost, díky!
Jana Hodková“
Jak já rozumím těm zkratkám, nebyl
čas tehdy a i dnes to bere dech a slova
zdržují. Je skutečně neuvěřitelné, že Jana se
dala na počítačový kurz právě v tuto dobu.
Počítač dlouhé roky ani neviděla. Na kurzu
od Deep Boskovice poprvé v září roku 2007
šáhla na klávesnice počítače. Aby měla
možnost vše si řádně osahat, zkoušet,
zapůjčilo jí vedení Deep počítač a službu
Internetu přes CDMA. A hlavně počítače jim
zůstanou s internetem do doby, než si pořídí
svůj. Mnohé si musela sama nastudovat, s
mnohým se prala až k breku. Na kurzu se
ostatní připravovali na testy ECDL –
evropský řidičák na počítače, Janě se
pomáhalo. Ne jen přes Internet, a to i v
průběhu výuky - pravidelně s Janou
komunikovala např. Calanchoe, ale chodili za
Janou a Františkem domů, učila se ovládat počítač nejdřív
trackbalem, pak trápili myš skládáním puzlí a klávesnici
opisováním....
A tak Jana pokračovala krůčky od zapnutí počítače,
přes internet na chat a k poště. To že vše zvládá, o tom
svědčí tento tak jednoduchý příběh, ale tak hluboký lidský
čin! Na kurzu seděla často vedle mne. Milá, usměvavá s
krásným úsměvem. S komunikací to má složité. Doba je
uspěchaná, a mnoho z nás mávne rukou, než by trpělivě
vyslechlo moudrého člověka, který jen hůř artikuluje. Dík
Internetu a jeho možnostem má Jana nyní dost kamarádů, ti
ji perfektně rozumí, jak dokazuje výše uvedený e-mail. Snad
brzy bude mít svůj počítač a moci rozvíjet své dovednosti!
www.helpnet.cz

Sociálně-právní poradna informuje…..
Informace pro Vás vyhledala Martina Brožová ze Sociálně-právní poradny. Pokud se
budete chtít na cokoliv zeptat, můžete přijít v úřední hodiny poradny (pondělí 8-12h, středa 812h a 14-17h a čtvrtek 8-12h), zavolat na tel 585 431 012 nebo napsat na email:
poradna@trendvozickaru.cz svůj dotaz či sjednat si schůzku.

Olomoucký kraj zvýší od června poplatky v domovech a ústavech
Olomoucký kraj od 1. června zvýší poplatky v
sociálních ústavech, domovech seniorů (dříve domovy
důchodců) a chráněném bydlení (dříve penziony). Zvýšení
cen je rozdílné v každém ústavu i pro jednotlivého klienta.
Pohybuje se v rozmezí 25 až 40 procent. Petr Prinz z
oddělení sociálních služeb krajského úřadu ČTK řekl, že
zdražení se netýká klientů, kteří do zařízení nastoupili před
rokem 2007. "Změna úhrady za služby se netýká klientů,
kteří do zařízení nastoupili před změnou sociálního zákona.
Ti zde byli umístěni na základě rozhodnutí správního
orgánu, dříve okresního, později krajského úřadu, podle
pořadníku," uvedl Prinz. Tito lidé budou podléhat stejnému
režimu úhrady až od roku 2010, kdy i pro ně bude platit
pouze smluvní vztah s poskytovatelem služby. Podobně se
současné zdražení nedotkne ani osob se zdravotním
postižením v ústavech sociální péče, kterým musí zůstat
alespoň 15 procent jejich příjmů. "Pokud se jim nezvedne
důchod, nemůžeme jim ani zvýšit úhradu," vysvětlil Prinz.
Zvýšení úhrady za služby je hodně individuální. "Záleží na
ústavu, umístění, ale třeba i na tom, zda je klient na pokoji

sám nebo ve čtyřlůžkovém pokoji," dodal Zbyněk Vočka z
oddělení sociální pomoci.
Náměstkyně hejtmana Jitka Chalánková uvedla, že
poplatky byly dosud poměrně nízké a ani nyní nebude kraj
klientům účtovat zákonem povolené maximum. "Klienti často
platí za bydlení v domově se sociálními a zdravotními
službami kolem tří tisíc korun,"
poznamenala. Podle Chalánkové
chybí 33 domovům a ústavům, které
kraj zřizuje, v rozpočtu 59 milionů
korun. Zvýšení úhrad přinese do
rozpočtu organizací asi sedm milionů
korun ročně, přitom jejich celkový
roční rozpočet činí 936 milionů. "Příjmy od uživatelů tvoří
letos v rozpočtu okolo 270 milionů. Faktické navýšení příjmů
od uživatelů bude tvořit měsíčně něco okolo 2,6 procenta. V
průměru tedy na jedno lůžko bude fakticky vybrána vyšší
cena o 160 korun měsíčně," objasnil Prinz. Ve všech
zařízením má kraj nyní k dispozici přes 3700 lůžek.
ČTK, 05. 05. 2008

Nemocenská musí být placena i v prvních třech dnech
Ústavní soud ve středu zrušil část zákona, podle níž jsou první tři dny nemocenské neplacené. Ostatní návrhy
opozice na zrušení sociální části vládní reformy soud zamítl. Změna vstoupí v platnost od letošního 30. června. „Zaměstnanci
jsou nuceni platit za první tři dny nemoci, zatímco jejich povinnost platit pojistné zůstala nedotčena,“ uvedl soud. Norma,
kterou obsahuje reforma financí, je podle soudců v rozporu s právem každého občana na přiměřené hmotné zabezpečení.
Systém nemocenského pojištění má prý chránit před pojistnými událostmi, kterou nemoc, a to i krátkodobá, je.
Stát postihl plošně všechny, míní soud
„Nevyplácení nemocenské v prvních třech dnech je v rozporu s Listinou základních práv
a svobod. Byl to pouze pohodlný postup státu, který kvůli jednotlivcům, kteří
nemocenskou zneužívali, postihl plošně všechny občany. Lidé tak v nemoci zůstali bez
prostředků, ale museli platit pojistné i regulační poplatky,“ řekl při odůvodnění soudce
zpravodaj František Duchoň s tím, že nemocenské dávky jsou pro pojištěné občany
pojistným plněním ve chvíli, kdy nastane pojistná událost - tedy nemoc, případně
nařízená karanténa.
Topolánek: V Evropě je to běžné
Vládní politiky nález Ústavního soudu zaskočil. Premiér Mirek Topolánek (ODS) novinářům řekl, že rozhodnutí ÚS respektuje.
„To neznamená, že s ním souhlasím. Tato úprava je natolik běžná v celé Evropě, že by mě opravdu zajímalo, co je na tom
protiústavní. Myslím si, že to povede vládu k dalším krokům v této oblasti,“ reagoval Topolánek a dodal: „Budeme muset
hledat jiné nástroje, které nám umožní dosáhnout téhož cíle.“ Podle něho první čtvrtletí, v němž platila reforma ukázalo, „že
se o 20 procent snížilo čerpání nemocenské, která byla nadužívána zcela evidentně“.
Nečas: Slova o politizaci byla na místě
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) přiznal, že takové rozhodnutí nečekal. „Nejdříve se musím seznámit s
odůvodněním. Musím ale konstatovat, že například tzv. kadenční lhůta je zavedena ve 12 z 15 původních unijních zemí, čili je
to naprosto standardní opatření,“ řekl novinářům. Nechce zatím předjímat, zda zkusí jinou legislativní úpravu. „Myslím si, že
se do značné míry prokázalo, že moje slova byla namístě,“ reagoval na otázku, jestli se tak prokazují jeho vyjádření o
zpolitizování Ústavního soudu. Ministr vznesl v této souvislosti řečnickou otázku, zda je náhoda, že je ve Sněmovně návrh
novely zákona o nemocenské, v níž ČSSD chtějí zrušit kadenční lhůtu. „Můžeme se bavit, jestli je to čirá náhoda nebo jestli je
to určitý druh souhry mezi ústavními soudci a sociálními demokraty ve sněmovně,“ poznamenal. Podle Nečase analýzy
vypovídají o pozitivním vlivu kadenční lhůty, protože se výrazně omezila krátkodobá onemocnění, která často souvisela se
dny před nebo po víkendu.
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ČSSD nabízí pomoc při návratu k původním pravidlům
Předseda ČSSD Jiří Paroubek uvedl, že je s rozhodnutím soudu spokojen. Místopředseda strany Bohuslav Sobotka uvedl, že
ČSSD je připravena vládě ve Sněmovně s vrácením nemocenské do původního stavu pomoci: „Jsme připraveni vládě v tomto
vyjít vstříc, pokud předloží takovou úpravu, která by znamenala návrat k pravidlům, které pro zaměstnance platily před 1.
lednem letošního roku,". Soc. dem. pak podle něj podpoří zrychlené projednávání takového návrhu zákona. "Je na vládní
koalici, aby si zajistila stejně rychlé projednávání v Senátu,“ řekl Sobotka. Za nejhorší považuje nejistotu, jaký systém bude
nakonec platit. Sobotka dal za pravdu argumentu, že nehrazení nemocenské po první tři dny nemoci je diskriminace
nemocných. „Domnívám se, že to nepochybně je diskriminace, protože občanům byl snížen nárok a přitom jim byla
ponechána stejná výše odvodů na nemocenské pojištění,“ reagoval Sobotka.
Filip žádal předvolání Hovorky, neuspěl
Ačkoli ho netěší, výrok ÚS respektuje i šéf poslanců ODS Petr Tluchoř, obává se ale dopadů rozhodnutí. „Bude to
samozřejmě znamenat velký zásah do státního rozpočtu a bude to opět znamenat znemožnění toho pozitivního efektu, tedy
podle mě znovu nárůst nemocnosti v těch krátkých dobách,“ řekl novinářům Tluchoř. ÚS se ve středu zabýval třetí částí
zákona o veřejných financích včetně takzvané třírychlostní rodičovské dovolené a přídavků na děti. K důležitým sociálním
bodům patřily kromě nemocenské také úpravy podpory v nezaměstnanosti a porodného. Předseda KSČM Vojtěch Filip ve
středu navrhl, aby soud vyslechl lidoveckého poslance a kritika poplatků Ludvíka Hovorku, soud mu ale nevyhověl.
Hovorka verdikt přivítal
Lidovecký rebel Ludvík Hovorka narozdíl od představitelů vlády s rozhodnutím ÚS souhlasí. „Myslím si, že to je v pořádku,“
řekl Novinkám. Nyní je podle něj třeba rozhodnout, zda se má nemocenská vrátit k původní verzi, kdy se první tři dny platilo
25 procent ze mzdy, nebo problém řešit jinak. O konkrétní výší nemocenské za první tři dny se bude podle Hovorky jednat.
Kloní se k tomu, aby její výše byla minimálně 25 procent platu, jako za vlád ČSSD. „Myslím, že by to mělo být minimálně tak,
jak ta úprava byla před tím,“ prohlásil.
O poplatcích ve zdravotnictví soud zatím nerozhodl
Podnět k zrušení celého zákona dali loni v říjnu opoziční poslanci. Ústavní soud jeho projednávání rozdělil do tří částí. V prvé
části, zaměřené na ústavnost přijetí této právní normy a na daňové otázky, nedali soudci opozičním poslancům za pravdu.
Projednávání zákona mělo podle nich řadu nedostatků a vyznačovalo se malou politickou kulturou, ale nebylo neústavní. V
případě druhé části, věnované zdravotnictví a zejména regulačním poplatkům, se soudci neshodli ani po dvou veřejných
jednáních a odročili vyhlášení verdiktu na neurčito.
www.novinky.cz, 24.04.2008

Dvojí inspirace ze Šternberka
Středomoravský Šternberk má už dva roky převážně bezbariérovou hlavní trasu, která propojuje vlakové nádraží s
centrem města a pokračuje až ke koupališti. Radnice hodlá pro vozíčkáře i zrakově postižené lidi upravit další komunikace,
chodníky a přechody v ostatních lokalitách. Žádá proto o dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Na vozíku jen obtížně dostupný je i tamní proslulý hrad: na úpravy se zatím
nepodařilo získat dotaci z ministerstva kultury.
K projektu Bezbariérová trasa městem, který je zveřejněn na internetových stránkách
radnice www.sternberk.eu v odkazu Zveřejňované informace – Strategie rozvoje města, se nyní
mohou vyjádřit i obyvatelé. Do konce května mohou sdělovat své připomínky a podněty ke
stávajícím bariérám Stanislavu Orságovi (vedoucímu kanceláře starosty) na e-mailovou adresu
orsag@sternberk.cz, případně písemně na adresu Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16,
785 01 Šternberk.
Jinou zajímavou aktivitu ve městě rozvíjí od loňského listopadu Petr Dvořák, otec
malého syna. Zkoušel s ním navštívit tamní obchody, avšak zjistil, že do řady z nich se s
kočárkem nedostane, stejně jako lidé na vozíku. Začal si pořizovat fotky a rozhodl se
zveřejňovat své poznatky na internetových stránkách http://www.mlocek.estranky.cz, pod
výstižným heslem Bezbariérový Šternberk – pro vozíčkáře i pro rodiče s kočárky. Obchody jsou
rozděleny na dostupné a nedostupné, ke každému je připojen snímek. Ke každému objektu
může kdokoliv přidat svůj komentář.
Pan Dvořák zveřejňuje na webu i své nahlas vyřčené myšlenky otce malého dítěte. Do svého úsilí o zpřístupnění
nejen prodejen, ale třeba i knihovny, galerie či hradu, chce zapojit odborné komise zřízené na městském úřadě, policii,
vozíčkáře a ostatní rodiče. Mimochodem, pochod matek s kočárky proti bariérám se loni v květnu uskutečnil například v
Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a Karviné, předloni třeba v Novém Městě nad Metují. Tyto akce se odehrály v rámci
kampaně, kterou vyhlásilo sdružení Síť mateřských center.
I v menším městě, kde nežije mnoho vozíčkářů, se prostě mohou dít pozoruhodné věci.
Vozíčkář 3
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Postižený muž vytvořil kolem Brna turistické stezky pro vozíčkáře
Vozíčkáři z Brna mohou snadno vyrazit do přírody. Tělesně
postižený sportovec Radim Liška pro ně vytvořil v okolí
města osm turistických tras, které za pomoci Klubu českých
turistů vyznačil a
popsal a doplnil
také doporučeními,
kterým místům se
vyhnout. Tato práce
zahrnovala náročný
průzkum terénu, při
němž nebyla nouze
ani o pády z vozíku.
ilustrační foto
Informace
o
stezkách naleznou
zájemci na internetových stránkách www.handicaptour.cz
nebo v brožurce, která byla nyní vydána. Trasy vytyčil tak,

že vedou po současných silnicích, lesních a polních cestách
i lesních stezkách. Nejkratší má pět a nejdelší téměř 30
kilometrů. Brněnské stezky pro vozíčkáře jsou první trasy
svého druhu v Česku.
Třicetiletý Liška je sportovec tělem i duší. Pomohlo
mu to prý před čtyřmi roky psychicky se vypořádat s
následky nehody, při níž ochrnul. Jako cyklista se tehdy
účastnil závodu, při kterém v Mokré-Horákově na Brněnsku
náhle vjelo na závodní trať auto, s nímž se následně střetl.
Výsledkem je jeho ochrnutí od prsou dolů. Po ukončení
léčby začal přemýšlet, jak trávit volný čas. Jednou z
možností byly výlety do přírody. „Udělal jsem si řidičák, což
mi umožní zajíždět dále, tvořit nové trasy a ty současné
rozšiřovat,“ slibuje Liška.
Vozíčkář 3

Pražský dopravní podnik má bezbariérové internetové stránky
Internetové stránky Dopravního
podniku
hlavního
města
Prahy
www.dpp.cz jsou přístupné i lidem se
sníženou
pohyblivostí
a
zrakově
postiženým. Se spuštěním nových
stránek mohou cestující najít také
informace o obsazenosti odstavných
parkovišť, průjezdnosti pražských ulic
nebo o teplotě a síle větru na různých
místech Prahy. Vozíčkáři najdou na
novém
webu
informace
o
bezbariérových výtazích v metru i

garantovaných
nízkopodlažních
linkách. Ještě letos chce dopravní
podnik zorganizovat kurzy cestování
pro mentálně postižené, nevidomé i
slabozraké. Podnik se také bude
podílet na brožuře, která bude
vysvětlovat, jak mohou lidé pomoci
postiženým
v
dopravních
prostředcích. Nové stránky přinášejí
novinky i pro většinového uživatele.
Zájemci si například mohou založit
blog věnovaný dopravě. Od června

si lze nechat zasílat informace o
výlukách pomocí SMS, k dispozici bude
také interaktivní mapa. Od srpna si
budete moci na stránkách spočítat, zda
se vám vyplatí jezdit na jednorázové
jízdenky, nebo je pro vás výhodnější
koupit si časový kupon. Stránky umožní
srovnat náklady na provoz automobilu a
používání MHD. Lidé si také budou moci
od poloviny letních prázdnin na webu
koupit časový kupon.
Vozíčkář 3

Vaše okénko
Vozíčkové tančení
(3. května 2008 v době 15-22 hod.)
Sobotní boj Svatého Jiřího s drakem proběhl v tělocvičně TJ Sokol Slavonín.
Začal osaháním meče, ve kterém si vozíčkáři a i chodící mohli vyzkoušet svou
dovednost. Hudební skupina Dětského domova nám předvedla své umění
v krásných písních. Z každého účastníka čišela výborná taneční nálada. Ta se
přenesla na parket a v taneční soutěži vozíčkář s „choďákem“ byli ve svém živlu!
Proto bylo těžké rozhodnout o vítězích. Každý do toho dal vše! No prostě u mě
zvítězili všichni! Taneční parket dostal zabrat. Vozíčkové pneumatiky vydržely.
Divadelní představení „Pranostikiáda“, kterou zahráli naši členové, bylo překrásné.
Za to jim patří velký DÍK!!! Této kulturní akce se zúčastnilo kolem 30-ti nadšenců.
Občerstvení bylo sladké i slané. A místní hospůdka nám nabídla opékané makrely,
kabanos a různé druhy „ohnivé vody“. Velký DÍK si zaslouží také Jana, Šárka a
ostatní pomocníci, kteří nám umožnili toto krásné odpoledne zažít! Pro mě je to
nezapomenutelný zážitek a mé srdce říká, volá, křičí, více těchto nádherných
společných chvil!!!
Je třeba žít a ne jen přežívat!
Nejkrásnějším uměním člověka je umění žít!
Život je jediná věc, kterou máme doživotně!
Vozíčkář Pepa

-7-

 INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE


NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Hromadné zpracování dat - práce z domova pro každého
„přepisování účetních závěrek do elektronické podoby prostřednictvím editační konzole přes webové rozhraní“,
Požadujeme: základní znalosti práce s PC, vlastní PC s připojením na internet.
Nabízíme: práci z domova, odpovídající finanční ohodnocení.
Obor činnosti: Administrativa - s PC, Účetnictví, Finance
Pracovní omezení: ZTP, ZTP/P, jiná
Pracovní poměr: práce z domova
Lokalita: celá ČR
Kontakt na zaměstnavatele: CCB - Czech Credit Bureau, a.s., Praha, Kontaktní osoba: Věra Kameníčková, Email:
Vera.kamenickova@creditbureau.cz, Telefon: 420 222 811 089
Práce na PC a na internetu
Jedná se o práci na PC a na internetu. Jedná se o vyhledávání informací, plnění
databází, dále je možnost pracovat i na korekturách. Pracovní poměr je uzavřen
řádnou pracovní smlouvou. Dále nabízíme pozici telefonista.
Požadujeme: Základní znalost práce na PC, vlastní PC a možnost připojení k internetu 24
hodin denně
Nabízíme: Pracovat lze z DOMOVA nebo z naší kanceláře. Pro práci z DOMOVA je nutný
internet ( možno dodatečně zřídit) a PC.
Mzda je závislá od produkce práce - při 50% je mzda 4000 Kč. Dále poskytujeme až 35
dnů placené dovolené. Možno získat příspěvek na internet ( u dlouhodobé spolupráce).
Pracovní doba bude určena po dohodě, a to včetně úvazku.
Strukturovaný životopis - nezapomeňte poznamenat druh důchodu a kontaktní spojení
včetně telefonu, výhodné přezdívka pro SKYPE (www.skype.cz).
Životopis zaslat na osobni@apz.cz
Místo doporučujeme pro těžce zdravotně postižené – s plným invalidním důchodem.
Obor činnosti: Administrativa - s PC,
Pracovní omezení: ZTP, ZTP/P,
Pracovní poměr: HPP, VPP
zkrácená pracovní doba
práce z domova
Lokalita: celá ČR
Kontakt na zaměstnavatele: Sdružení Radost Občanu CZ o.s, Česká lípa, Kontaktní osoba: Jana Juřicová, Email:
osobni@apz.cz, Telefon: 481 120 200
Zdroj: http://www.bariery.cz/burzaprace
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UPOZORNĚNÍ: Každý, kdo dostal od obce příspěvek na opatření zvláštní pomůcky podle vyhlášky 182/1991 Sb., § 33, se písemně
zavazuje, že pomůcka bude minimálně 5 let jeho vlastnictvím. Pokud někdo pomůcku před uplynutím této doby prodá, vystavuje se riziku,
že obec bude vyžadovat vrácení poměrné části příspěvku. Trend vozíčkářů neručí za obsah inzerátů a nenese žádnou zodpovědnost v
případě, že někdo takovou pomůcku prodá.
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Letošní mezinárodní turnaje na českých dvorcích
V letošním roce startuje sezóna, v níž bude Český tenisový svaz vozíčkářů pořádat již
počtrnácté v řadě turnaje mezinárodního okruhu NEC Wheelchair Tennis Tour. Je tomu právě
čtrnáct let, kdy se do Brna poprvé sjela mezinárodní hráčská konkurence, aby prověřila domácí
hráče v době, kdy tenis na vozíku v Česku teprve vznikal. Od tohoto momentu se stal
Wheelchair Czech Open stabilní součástí celosvětového kalendáře tenistů na vozíku a Český
tenisový svaz vozíčkářů získává cenné zkušenosti organizátora takovýchto akcí. Od prvního
mezinárodního turnaje u nás se však mnohé změnilo. Nabídka těchto klání na našem území se
rozrostla o další dva vozíčkářské tenisové „svátky“ (SSŽ Cup v Brně 8. – 10. srpna a Prague
Cup Czech Indoor v Průhonicích 26.–30. listopadu), kterých už se účastní elitní světoví
tenisté i tenistky, přibývá i nul na symbolických vítězných
šecích a všechny turnaje postupně získávají od managementu
ITF vyšší kategorie. Jak tedy bude letošní NEC Wheelchair
Tennis Tour v Česku vypadat?

KPM CONSULT Czech Open 2008 (18.–22. června) v Prostějově
Tento turnaj jsme již zmínili jako nejstarší mezinárodní akci, kterou organizuje Český tenisový
svaz vozíčkářů od svých začátků. Jeho historie začala v roce 1995 a první čtyři ročníky se
odehrály v Brně. Od roku 1999 je pravidelně pořádán v areálu Hotel Tennis Clubu v
Prostějově a dnešní Národní tenisové centrum Morava bude místem konání i letos.
Prostějovští tenisoví fandové budou moci opět přivítat zhruba 80 skvělých hráčů i hráček z
celého světa. V letošním roce to bude opět atraktivní podívaná, i když KPM CONSULT
Czech Open klesl v kategorii na ITF2. Turnaj je dotován dvanácti tisíci eur a loňské prvenství
budou obhajovat Robin Ammerlaan (NED), Jiske Griffioen (NED), stejně jako páry
Ammerlaan – Vink (oba NED) a Gravellierová (FRA) – Griffioenová (obě NED). V soutěži
kvadruplegiků zvítězili Američané David Wagner a deblisté Wagner – Taylor.

Pojďte zažít něco nového!
Občanské sdružení Užitečný život pořádá 20.–26. července v Javorné na Šumavě 4. ročník zážitkového kurzu o
stereotypech, který však rozhodně nebude stereotypní. Je určen všem, kteří stále chtějí poznávat, zkoušet a získávat nové
zkušenosti.
Více na www.uzitecny-zivot.cz/podhladinou.
28. srpna–6. září pořádáme kurz zaměřený na uvědomění si běhu času v našem životě a na umění prožívání každé
chvíle naplno. Více na www.arbor-vitae.cz.
Kontakt:
Naďa Kratochvílová, Užitečný Život, o. s., tel.: 602 100 118, e-mail: kratochvilova.nada@email

Redaktoři: Šnoblová Hana, Brožová Martina, Cmielová Jana, Ročkárová Lenka, Schmucková
Šárka
Grafická úprava: Schmucková Šárka
tel.: 585 754 918, mobil 731 501 388
Tisk a odesílání: Mosslerová Dana
Datum vydání: 15.5.2008 Počet výtisků: 90
Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984,
email: schmuckova@trendvozickaru.cz

Uzávěrka příštího čísla 6/2008: 6.6. 2008
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Vystoupení
Vojenského uměleckého souboru

s programem

Den:
!!! pozor změna !!! jedná se až o

v měsíci !!!

Začátek:
Místo setkání:
V případě nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v Divadelním sále Domu armády.

V rámci pravidelného setkání se půjdeme podívat na vystoupení Vojenského souboru
Ondráš Brno. Hromadný sraz bude v 16:50h před Domem armády. Pokud na místo setkání
netrefíte, přijďte v 16.00h do Trendu na Lužickou a můžeme vyjít společně.
Všechny zájemce, kteří se budou chtít jít na toto představení společně podívat,
prosím, aby mi předem zavolali nebo napsali. Vstup je sice volný, ale je potřeba rezervovat
místa.
Těším se na Vás a děkuji za zavolání

Jana Cmielová
Tel: 585 754 924, 777 974 455
Email: cmielova@trendvozickaru.cz
- 10 -
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Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
Lužická 7, 779 00 Olomouc


































































Odjezd bude v pondělí 21.7.2008 ze zastávek dle přihlášených účastníků a návrat bude v neděli
27.7.2008. Cena za pobyt (ubytování, strava, cesta) je pro 1 uživatele 2.700,-Kč + 1.000,-Kč příspěvek na
pobyt svého osobního asistenta.

Celková cena pro 1 uživatele s 1 osob. asistentem:
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Jméno a příjmení : …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
RČ (z důvodů cestovního pojištění): ………………..……………………………………………………………………….
Telefonní kontakt: ……………………………………………………………………........................…………………….
Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………………………………………………………….
Nejideálnější místo k nástupu do autobusu: …………………………………………….........................….
Dieta (popřípadě vegetariánství), jaká ……………………………………………………………………………………..
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Jméno a příjmení: ………………………………………………………………...........................…………………….
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………
RČ (z důvodů cestovního pojištění): …………………………………………………………………………………………
Telefonní kontakt: …………………………………………………………………………..................................….
Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………………………………………………………………………
Dieta (popřípadě vegetariánství), jaká ……………………………………………………………………………………
V případě, že neznáte asistenta, který by s Vámi mohl jet, zatrhněte, prosím, jednu z níže uvedených
možností:
Potřebuji na pobyt bezpodmínečně zajistit osobního asistenta, ale neznám nikoho, kdo by se mnou jel.
Nepotřebuji osobního asistenta, zvládnu to sám/sama.
V případě, že potřebujete zajistit osobního asistenta, uveďte k jakým činnostem ho potřebujete: (pomoc se
vstáváním, hygienou, WC, krmení, pomoc s ukládáním, při procházkách, …)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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26.5.2008 v 10.00h
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Dříve odevzdané přihlášky nebudeme moci z důvodu spravedlivé soutěže i pro mimo Olomoucké
uživatele a členy akceptovat. Děkujeme za pochopení.
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Tel: 585 431 984
E-mail: trend@trendvozickaru.cz
IČO: 6198468
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Fax a záznamník: 585 431 986
http://www.trendvozickaru.cz
Bankovní spojení: ČSOB: 377803743/0300
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