Č. 1 / 2013 IX.
ROČNÍK

Úvodní slovo
Milí členové, přátelé a příznivci Trendu vozíčkářů
Otevíráme nový rok s třináctkou na konci a mnozí se ptáme: „Jaký asi bude?“ Jsem povahou
optimista a navíc mi bylo vždy líto zatracované třináctky jako nositele smůly a neštěstí, proto
ji natruc řádu světa považuji za svoje šťastné číslo. Jak říkal Henry Ford, „Máte-li dojem, že
jsou všichni proti vám, uvědomte si, že letadla startují proti větru, nikoli po větru.“
Očekávám, že se v roce 2013 mnoho nezmění ve financování z veřejných zdrojů a dotace
budou mít i nadále sestupnou tendenci. Musíme proto mimo jiné dále zvýšit úsilí v našem
sociálním podnikání, usilovat o udržení přízně dárců a také, jak už bylo avizováno v minulém
čísle zpravodaje, budeme od 1. března zvyšovat základní cenu za hodinu osobní asistence
na 90 Kč. Takový nemilý krok jsme byli nuceni podniknout hlavně proto, že MPSV ČR ve
svém metodickém pokynu stanovilo tuto cenu jako nejnižší přípustnou; v případě nižší ceny
za službu hrozí sankcemi ve formě snížení státní dotace.
Nejdůležitějším krokem v roce 2013 dozajista
bude příprava na transformaci Spolku na jiný typ
organizace
v souladu
s již
schváleným
Občanským zákoníkem. Jako spolek bychom
nemohli do budoucna poskytovat sociální služby.
Ať už se rozhodneme pro Ústav, Sociální
družstvo, Obecně prospěšnou společnost, nebo
nějak jinak, bude důležitým motivem pro
rozhodnutí vedení Spolku zachování kvalitních
služeb a maximální využití tradice dobrého jména
Trendu vozíčkářů. O všem vás bude
představenstvo
podrobně
informovat
a
s konečnou platností rozhodne o změně právní
formy valná hromada Spolku.
Mějme radost z každého úspěšného krůčku, ze setkání s dobrým člověkem i z pěkného dne.
V duchu úvodního citátu i vám všem přeji úspěšný start, příjemný let a samá měkká přistání
v roce 2013.
Milan Langer
předseda představenstva
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Rozloučení
Nazdar Vláďo!
Teprve před pár dny jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu,
že krátce před Vánocemi se s námi navždy rozloučil jeden ze
zakládajících členů Trendu vozíčkářů, čipera na vozíku Vladimír
Přikryl. Jeho široký úsměv a rošťácké jiskry v přivřených očích
jsem si od samého počátku, co jsem ho poznal, spojoval se
základním cílem Spolku, umožnit nezávislý a aktivní život lidem
bez ohledu na míru postižení. Vladimír patřil k výrazným
symbolům svobodného života na vozíku. Když venčil po sídlišti
neposlušného Bena, zastavoval se s mnohými na kus řeči a
dokud mu to zdraví dovolovalo, nechyběl na žádné akci Trendu.
Tím, co v životě se svou Aničkou zvládli, mohou být příkladem
aktivity i stálosti vztahu nám všem.
Už Tě na sídlišti nepotkám, ale stejně se někdy otočím, že
se vynoříš za rohem v pletených bačkůrkách a kraťasech,
s čepičkou na hlavě a hlavně pusou rozesmátou od ucha
k uchu. Takže, nazdar Vláďo a měj se tam báječně.
Milan Langer

Info sociální rehabilitace

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB
uvádí
Milion Dollar Baby
Promítáme: Milion Dollar Baby
Kdy?: 16.1.2013 15:30
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
Vstup: ZDARMA
Sportovní / Drama
USA, 2004, 132 min
Obsah
Stárnoucí Frankie Dunn (Clint Eastwood) se pokouší usmířit
se svou dcerou, nemá však štěstí. Frankie trénuje mladé a
nadějné boxery. Nedaří se mu je ale dostat k mistrovskému
zápasu. Okolo ringu Dunnovi pomáhá Eddie Scrap-Iron
Dupris (Morgan Freeman), bývalý boxer, kamarád a často i
zachránce. Zatímco Frankieho poslední talent zahne k jinému
managerovi, v tělocvičně se objeví Maggie Fitzgerald (Hilary
Swank). Odstrkovaná a naštvaná, Maggie prahne po tom, aby
jí někdo konečně věřil. Dunn jí ale trénovat nechce. Maggie se
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však na tréninku domluví s Eddiem a postupně si svou houževnatostí získá i Frankieho.
Během tréninku se pak oba naučí něco o smutné minulosti toho druhého. Když se ale
Maggiin sen začne naplňovat, čeká hrdiny další tragédie. Eastwoodovy snímky charakterizuje
autorova tvář. Je v nich tvrdost a smutek, ale prostupuje jimi i nezničitelná a žhavá srdečnost.
(www.csfd.cz)

Tmavomodrý svět
Promítáme: Tmavomodrý svět
Kdy?: 30.1.2013 15:30
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
Vstup: ZDARMA
Válečný / Drama / Akční / Romantický
Česko / Velká Británie / Německo / Dánsko, 2001, 112 min
Obsah
Válečné drama i milostný příběh o přátelství, hrdinství
a obětech i láskách českých stíhačů ve službách RAF
za 2. světové války. Divácky nejúspěšnější film roku
2001
oceněný
čtyřmi
Českými
lvy.
Film Jana Svěráka je komorním lidským dramatem,
odehrávajícím se na napínavém historickém pozadí.
Příběhu o statečnosti, hrdinství a nevděku historie, ale také
příběhu o velké lásce, přátelství a chlapské cti vévodí
Ondřej Vetchý v hlavní roli Františka Slámy, pilota, který po
okupaci Československa v roce 1939 odešel k Britskému
královskému letectvu bojovat proti Němcům. Do
každodenního boje o život, ve kterém má přátelství cenu
zlata, zasáhne osudové setkání s Angličankou Susan.
Příběh připomíná odvahu těch, které historie zradila a na
jejichž skutky by ani příští generace neměly zapomenout.
Divácky nejúspěšnější film roku 2001 byl oceněn čtyřmi
Českými lvy (režie, kamera, hudba a střih), Cenou
filmových kritiků, hlavní cenou na festivalu ve Varně a
dalšími. (www.csfd.cz)
Bližší informace:
Mgr. Marie Pijáčková
Sociální rehabilitace
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu ČR.
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PRACOVNÍ TERAPIE - QUILLING
PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dne 23.1. 2013 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14 do
17 h pracovní terapie v rámci projektu sociální rehabilitace.
Na setkání se budete moci seznámit s výtvarnou techniku QULLING – vyrobíte si dekorace
na přání, krabičky nebo květinové vazby.
Na setkání s Vámi se těší Jana Měrková
Zájemci se hlaste sociálním pracovnicím sociální rehabilitace!!!!!
Kontakt: soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz mobil: 734 442 012, tel.: 585 431 012

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Sociálně-právní poradna informuje
Co se mění od ledna 2013? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkají důchodů
a sociální karty. K 1. lednu se však mění také sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda,
zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách.
DŮCHODOVÁ REFORMA
Lepší zabezpečení ve stáří z více zdrojů má zajistit druhý pilíř důchodového systému
zavedený v rámci důchodové reformy. Mimo jiné umožní uzavírat nové celoživotní
důchodové spoření. Lidé se budou moci sami rozhodnout, zda do systému vstoupí - smlouvu
o důchodovém spoření bude moci uzavřít každý, komu je víc než 18 let a dosud nedostává
starobní důchod z českého důchodového pojištění, tedy z I. pilíře. Lidé nad 35 let mohou do
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II. pilíře vstoupit do 30. června 2013, mladší pak do konce kalendářního roku, kdy jim bude 35
let.
Každému, kdo se rozhodne spořit ve II. pilíři, se sníží pojistné na důchodové pojištění, které
dnes platí do I. pilíře. A to o 3 %, tedy z 28 % na 25 %. Tuto částku, k níž přidá další 2
procenta ze svých příjmů, si bude spořit na individuální účet u penzijní společnosti.
Klient si bude moci zvolit jeden ze tří způsobů výplaty: doživotní starobní důchod, doživotní
starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let, anebo
starobní důchod na 20 let. Výše vypláceného důchodu bude záviset na tom, jaký druh penze
si lidé zvolí, kolik si celkem naspoří a případně i na tom, kolik jim bude let.
Od 1. ledna 2013 se mění také III. důchodový pilíř:
. penzijní připojištění se státním příspěvkem se mění na doplňkové penzijní spoření,
. mění se pravidla výplaty dávek,
. zavádí se tzv. předdůchody.
DŮCHODY
Od splátky důchodu v lednu 2013 se zvyšují všechny důchody vyplácené z českého
důchodového systému, tedy z I. pilíře. Týká se to důchodů starobních (včetně předčasných),
invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně) a pozůstalostních (vdovských,
vdoveckých a sirotčích).
Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy
důchodů) se zvýší o 60 Kč z 2 270 Kč na 2 330 Kč.
Procentní výměra důchodu, která je individuální a odvíjí se
od získaných dob důchodového pojištění a příjmů, vzroste
o 0,9 %. Zvýšení provede Česká správa sociálního
zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně
žádat.
V září 2012 ČSSZ evidovala 2 855 623 lidí pobírajících
starobní, invalidní a pozůstalostní důchod.
sKARTY
Nová sKarta bude přátelštější k lidem. Novela zákonů o zaměstnanosti a sociálně-právní
ochraně dětí umožní do doby vydání sKarty - stejně jako u ostatních dávek - vyplácet
podpory v nezaměstnanosti a dávky pěstounské péče stávajícím způsobem, tedy převodem
na bankovní účet nebo v hotovosti. Chystají se i další zásadní legislativní změny, které
vycházejí z nedávné dohody ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové, premiéra
Petra Nečase, České spořitelny a České pošty. Mají se mimo jiné týkat způsobu nakládání s
osobními údaji a jejich ochrany. V zákoně by rovněž mělo být zakotveno zmocnění a rozsah
předávaných údajů držiteli bankovní licence. Právní předpis má definovat: dobrovolnost
platební funkce sKarty,
. povinnost převzít sKartu jako identifikační kartu,
. nebude nutné podepisovat žádný dokument o zřízení účtu k sKartě ani přebírání PIN,
. za doručení dávek prostřednictvím poštovní poukázky budou klienti platit regulovanou cenu,
. lidé, kteří pobírají dávky hmotné nouze, nebudou muset za poštovní poukázku platit vůbec.
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Současně se bude upravovat smlouva s Českou spořitelnou.sKartou, neboli průkazem, se
klienti prokazují úřadům práce. Slouží jako identifikační doklad těch, kteří pobírají sociální
dávky. sKarty dnes používá více než 180 tisíc lidí, stát jim přes ně poslal téměř dvě miliardy
korun. Každý občan při převzetí sKarty dostane také informace o všech funkcích, které může
využít, včetně způsobu používání jako průkazu TP, ZTP a ZTP/P. MPSV předpokládá, že se
celkem vydá 1,2 milionů sKaret.
PLATY SOUDCŮ
Od Nového roku by se měly zvýšit platy soudců na 2,75násobek průměrné nominální mzdy v
nepodnikatelské sféře. Potřebnou novelu zákona č. 236/1995 Sb., kterou poslední pátek roku
2012 nechal projít dál Senát, má nyní k podpisu prezident.
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Nový zákon podpoří výchovu dětí v přirozeném prostředí, případně v náhradním rodinném
prostředí a omezí jejich umísťování do ústavů. Stanovuje závazné postupy pro činnost
orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zejména využívání metod sociální práce či
vyhodnocování situace dítěte a rodiny se zaměřením na identifikaci ohroženého dítěte.
Součástí je i vypracování individuálního plánu ochrany dítěte či pořádání případových
konferencí. Více se rovněž bude podporovat pěstounská péče, sjednocovat její hmotné
zabezpečení, obecně jde tedy o profesionalizaci pěstounské péče. Nechybí ani standardy
kvality práce či nastavení minimálních rámců činnosti pro všechny, kdo v systému sociálněprávní ochrany dětí působí.
MINIMÁLNÍ MZDA
Od 1. ledna 2013 ruší všechny nižší sazby minimální mzdy a zůstává pouze jedna stejná pro
všechny. Pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou je 48,10 Kč za hodinu, pro
zaměstnance odměňované měsíční mzdou pak 8 000 Kč za měsíc. Obojí se týká
čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby. Vychází to z nařízení vlády č. 246/2012 Sb., které
vychází z principu rovnosti v odměňování zaměstnanců. Podrobnosti o minimální mzdě od 1.
ledna 2013 jsou dostupné na adrese http://www.mpsv.cz/cs/13833.
PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI
Podpora v nezaměstnanosti se zvyšuje. Zatímco v roce 2012 mohl uchazeč o zaměstnání
maximálně dostat 13 761 Kč za měsíc a v případě rekvalifikace pak 15 422 Kč, od ledna
2013 to je maximálně 14 157 Kč. Při rekvalifikaci pak 15 866 Kč.
ZÁKONÍK PRÁCE
Podle novely zákoníku práce a zákona o zdravotnické záchranné
službě se rozšiřuje okruh zaměstnanců, kteří mají nárok na
dodatkovou dovolenou. Nově mezi ně patří zdravotničtí
pracovníci, kteří vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické
záchranné služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní
pracovní doby.
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nově je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Příspěvek na
mobilitu budou dostávat – v případech hodných zvláštního zřetele – i lidé, kteří využívají
pobytové sociální služby. Rovněž se o 2 000 Kč zvýší příspěvek na péči pro nezaopatřené
dítě ve věku 4 až 7 let, kterému tato dávka náleží ve stupni III nebo IV.
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Novela zákona o sociálních službách umožní ministerstvu práce a sociálních věcí zřizovat
zařízení sociálních služeb jako státní příspěvkové organizace. Současně se mění právní
forma u existujících zařízení sociálních služeb, která byla zřízena ministerstvem jako
organizační složky státu, na státní příspěvkové organizace.
ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM
Částky životního a existenčního minima se nezvýší, nesplnily se totiž valorizační podmínky. V
platnosti tedy zůstává výše životního a existenčního minima podle nařízení vlády č. 409/2011
Sb. s účinností od 1. ledna 2012. Měsíčně je životní minimum pro jednotlivce i nadále 3 410
Kč, existenční minimum pak 2 200 Kč. Více na http://www.mpsv.cz/cs/11852.
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá
například nemocenské, jsou pro rok 2013 následující:
. první redukční hranice 863 Kč,
. druhá redukční hranice 1 295 Kč,
. třetí redukční hranice 2 589 Kč.
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Konkrétní změny:
. částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 25 884 Kč,
. maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 242 432 Kč,
. rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která
vykonává vedlejší činnost v roce 2013, je 62 121 Kč,
. minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní
činnost je 6 471 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 890 Kč,
. minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je
2 589 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 756 Kč.
VÝPOČET NEZAMĚSTNANOSTI
Od ledna 2013 se bude používat nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v České
republice s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Bude vyjadřovat podíl nezaměstnaných ze
všech obyvatel v daném věku. Dosavadní míra nezaměstnanosti poměřuje uchazeče o
zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.
Převzato z www.helpnet.cz
Pokud byste chtěli získat další informace, můžete se na mě obrátit přímo do poradny.
Tel: 582 777 709 Mobil: 732 430 321 Mail: poradna@trendvozickaru.cz
Případně přijít osobně do poradny a to v pondělí a čtvrtek mezi 08,00 – 12,00
A ve středu 08,00 – 12,00 nebo 14,00 – 17,00
Martina Brožová
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Vaše okénko
JAK RADEK MÁLEM PROSOULOŽIL VOZÍK
„Proč se pořád tak mračíte, Radku?"
„Vy byste se taky mračila, sestři, kdybyste ze dne na den zůstala na vozíku a přišla o
všechno. O své sny, představy, ideály"
„Nejste ani první, a obávám se, že ani poslední. Rozhlédněte se kolem. Je tady spousta
vozíčkářů a nemračí se, žijí! Já vím, je to kruté, ale život jde dál." Radek si povzdychl: „Mít
osmadvacet a invalidní vozík _ " Potom však mávl rukou a chystal se k odjezdu.
„Nebudu vás zatěžovat svými problémy." Řekl ještě mezi dveřmi.
„Mě tím nezatěžujete, ale probereme to raději někde jinde, co říkáte?" Zavolala ještě za
ním.
Radek si počkal, až měla mladá sestřička noční službu, využil chvíli klidu, kdy už celé
oddělení spalo a přijel za ní na ošetřovnu.
„To jste myslela vážně, že jste ochotná probrat se mnou
moje problémy?"
Sestřička nalila z termosky do hrnku trochu kávy a
podala ho Radkovi. Poté zvedla svůj
hrnek.
„Já jsem Milena, ahoj. Jasně, že jsem ochotná to vše s
tebou probrat."
V motorestu byl klid. Milena si po lehkém obědě dala
dvakrát dvě deci, aby se jí lépe mluvilo a aby se uvolnila.
Měla trochu strach z toho, co všechno by mohlo Radka
zajímat. Nemýlila se. Od běžného života až po hodně
intimní otázky. Pomalu popíjela víno a povídala a
povídala a povídala.
„Ty jsi nějaká zkušená." Radek to nemyslel zle, pouze ho překvapilo, co všechno Milena ví o
sexu a pohlavním životě vozíčkářů, jak otevřeně s ním o tom mluví. Zasmála se: „To ani ne,
ale snad každého zajímají ty samé věci. Vaše problémy jsou stejné i jejich řešení je podobné.
Stačí poslouchat a zkoušet. Když to nejde tak, vyzkoušet to jinak. Nesmíš se bát, musíš
experimentovat" „To tady radíš každému vozíčkářovi?"
Jemně ho pleskla po ruce: „Poradím, ano. Pokud ale myslíš na sex zarazila se. „Myslíš si, že
jsem nějaká… Větu nedokončila. Vstala a odcházela ke dveřím. Rychle ji dojel a chytil za
ruku.
„Promiň." Zašeptal a ruku jí políbil. „Promiň, odpusť. Jsem blbec. Jenom nemůžu uvěřit, že ty,
taková hezká holka, tady sedíš se mnou, s klukem na vozíku"
„Co má být? Čemu vozík překáží?" Naklonila se k němu a políbila ho do vlasů a pokračovala:
„Možná se mi líbíš. Pojď, sedneme si do auta a budeme si ještě chvíli povídat." Radek polkl.
Byla to výzva, nebo zkouška? Nevěděl, co má udělat, nevěděl, jak se zachovat.
Když mu ale Milena dala v autě ruce kolem krku a začala ho líbat, zatmělo se mu před očima.
V tu chvíli přestal přemýšlet. Rychle chtěl sklopit sedadla na lůžkovou úpravu. Hlavou ale
bouchl do svého invalidního vozíku. Tiše zanadával. Vztekle otevřel dveře a vyhodil vozík
ven. Milena se zasmála, opět ho objala a zavřela oči. Soustředila se na jeho doteky, tak
něžné a nedočkavé zároveň.
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Najednou ale měla pocit, že se na ni někdo dívá a Radek to nebyl, jeho hlavu cítila někde
úplně jinde. Otevřela oči. Nemýlila se - okýnkem je sledovaly dva páry očí. Zařvala.
V té chvíli zvedl hlavu i Radek. Tentokrát zanadával pěkně nahlas, zvedl si opěradlo,
nastartoval a rychle odjel. Ani jeden z nich už neměl na hrátky v autě náladu.
Když zastavili před rehabilitačním ústavem a chtěli vystoupit, Radek, zanadával znovu. „Kašli
na to," utěšovala ho Milena. „Příště nám to vyjde."
„Já ne pro to." Bouchl pěstí do sedadla. „Vozík. Zůstal kdesi tam - venku v příkopě." Milena
se začala šíleně smát. „Promiň, ale to tady ještě nebylo, aby pacient prosouložil vozík."
„Kdyby aspoň prosouložil" vzdychl si tiše Radek. Milena vystoupila z auta. „Zkusím ti půjčit
erární."
Mlčky se vrátili na oddělení, kde je už čekal službukonající lékař i s Radkovým vozíkem.
„To jste vy, ten hrdina, co vyhazuje vozíky z auta? Kdyby tohle viděl nějaký novinář, tak se
náš rehabilitační ústav stane světově proslulý - pacientům tady pomáháme natolik, že
vyhazují vozíky do příkopu. Co by na to ale řekl posudkovým" Po krátké odmlce pokračoval:
„Jel jsem zrovna do práce, když vyletěl vozík z auta. A ti dva chlápci, co šli tou dobou z
hospody, se museli kouknout, copak se v tom autě děje, že z něho lítají ven vozíky. To
zdravý člověk hned tak nevidí. Raději jsem vozík naložil, co kdyby se vám ještě někdy hodil."
Věra Schmidova

Rok 2012 očima šéfredaktora
Spousta časopisů, novin a webů vydává svoje ročenky. A tak se pokusím o něco podobného.
Z malinko nižšího pohledu z vozíčku i malinko ze svého soukromí.
Leden – Mění se systém sociálních dávek a tak i já vyrážím na „sociálku“. I z důvodu ztráty
osobních dokladů těsně před vánocemi. I když je všude frmol a kolabují servery, tak
v Olomouci vše běží jak na drátkách a sociální pracovnice jsou ochotné a během pár dnů
mám vše vyřízeno. A tak si mohu jet odpočinout na tradiční monoski lyžák s APOU.
Únor – Mrzne, až praští, padají teplotní rekordy a radši nikam nejezdit. Přesto se 4. února
vydávám na Horní náměstí na demonstraci STOP ACTA! Svoboda slova a projevu je jedna
z nejcenějších věcí, které by-jsme měli bránit. A i když všichni mrzneme, tak je cítit odhodlání
že se dokážeme bránit proti cenzůře a podobným zlořádům.
Březen – Jaro je tu a tak zahazuji zimní oblečení a vyrážím ven. Žádný sníh a mráz, ale
pěkně teplo a výlety kam se dá. Už bez jednoho z nás. Chlap, který měl charisma jako žádný
jiný. Ladislav Portyš. Ládiku zlob tam i nahoře ;-)
Duben – Odboráři se valí Prahou, korupce střídá korupci a člověk nepobírá, kam ta naše
maličká země směřuje. A tak se s kamarádem radši jedeme odreagovat na hokej do Brna. A
je to fakt paráda. Brno je prostě hokejem posedlé město.
Květen – Máj lásky čas. No pro mne zatím ne ;-) já spíš sportu čas. Naši získávají na
Mistrovství světa bronz. A fotbalisté Sigmy Olomouc Český pohár, svou první trofej v historii.
A na konci měsíce radostná zpráva. Dočkal jsem se a je mi přidělen bezbariérový byt. Cesta
za snem samostatnosti může začít ;-) No ale ještě před tím se neutopit na raftech 
Zemřel Mojmír Fryčák, jeden z klientů Trendu a moc fajn chlap.
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Červen – S kamarády vyrážíme na fotbalové EURO 2012 do Polska. Úchvatný zážitek.
Poláci nás přijali s otevřenou náručí. Pocit že jste v cizině a přitom se cítíte jako doma je
krásný. Podziękowania dla wszystkich Polaków
Červenec – Začátek prázdnin není moc veselý. Válka v Sýrii, zemřel Antonín Holý, chemik,
kterému spousta lidi na této planetě vděčí za záchranu života aníž to tuší. A pro mne? Měsíc
stěhování. V novém bytě se buduje ostošest a nějak vnitřně cítím že tady budu spokojen a
osamostatním se. Bude to chvilku trvat, ale půjde to. Členové Baletu Globa přiváží z Los
Angeles pět medailí z Mistrovství světa v improvizačním umění. Gratulujeme
Srpen – Léto je v plném proudu a já pomaličku nacházím to, co jsem vnitřně hledal celý život.
Opravdové štěstí, klid a lásku. Zamiloval jsem se až po uši do ženy, která mi dává to, co se
nedá koupit. Lásku. Děkuju broučku. Z Trendu odchází Miška Hladišová človíček, který mi
v mnoha věcech pomohl.
Září – Metanolová aféra kam se podíváš. Někteří z toho šílí, ale mě to nechává klidným.
Radši obnovuji své výlety s kamarády na in-linech a na kole. Prostě se opět utvrzuji v jedné
větě. I když jste na vozíčku, dokážete i nemožné. Trend slaví 18 narozeniny a stává se z něj
dospělí muž.
Říjen – Volby. Levice vyhrála na celé čáře. Jestli nám to prospěje nevím. Začínám mít jiné
zájmy a starosti než politiku. Třeba rodinu. A také cesty na tradiční podzimní turnaje v bocci
do Havířova a Litomyšle. Úspěchy se dostavují střídavě. Musím na sobě makat.
Listopad – Tomáš Klus zlatým slavíkem, představují se prezidentští kandidáti a hlavně čeští
tenisté i tenistky poráží celý svět. Davis cup a Fed cup zůstává doma. Velká gratulace jim
patří.
Prosinec – Závěr roku je tu a s ním opět zima. Ale hlavně Vánoce. Svátky klidu a pohody. Ty
letošní mají pro mne zvláštní příchuť. Prožívám je v novém prostředí a s těmi, které miluju.
A jaký že byl rok 2012? Plný změn a zážitků, které se mi vryli hluboko do srdce. A tak Vám
do nového roku 2013 přeji, aby i tento rok byl takový, jaký si ve skrytu srdce přejete.
Michal Koutný
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Uzávěrka příštího čísla 2/2013 : neděle 10.2. 2013 

A je tady menší změna. Osmisměrka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10.2.
2013) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 776 576 555, případně
osobně v Trendu na Lužické.

- 11 -

- 12 -

