
1 
 

 

 

  

 

 

12/2017 

 

Milí kolegové, pracovníci, uživatelé i přátelé Trendu vozíčkářů, 
 

letošní rok pomalu končí a my budeme opět začínat s novými předsevzetími, plány a 
možná i několika nedodělky z roku stávajícího. Jaký byl rok 2017? Bezpochyby náročný a vcelku 
úspěšný. To, že fungovala po celý rok osobní asistence, poradenství, půjčovna kompenzačních 
pomůcek, sociální rehabilitace a sociální podnikání, se již stalo samozřejmostí. I přes mediálně 
oblíbené slovo krize se nám podařilo udržet kvalitu a rozsah služeb. Sociální podnikání jsme 
rozvíjeli s důrazem na kvalitu odvedené práce, pokračoval již 15. ročník veřejné sbírky 
„Zasukovaná tkanička“ a udrželi jsme si podporu široké škály sponzorů a donátorů, což je pro 
život každé neziskové organizace hodně důležité. Jsme pyšni na to, že v Trendu vozíčkářů našlo 
v letošním roce pracovní uplatnění 28 zaměstnanců se ZPS.    
 Historie a prosperita každé firmy je přímým odrazem kvality zaměstnanců, kteří ve 
firmě pracují. Tímto chci poděkovat Vám, svým kolegům, za obětavou práci, kterou přispíváte 
ke spokojenosti uživatelů našich služeb. Společným přičiněním patří Trend vozíčkářů ke 
spolehlivým poskytovatelům sociálních služeb, k předním organizacím v regionu.   

V závěru bych ráda poděkovala všem uživatelům, příznivcům, dárcům a přátelům 
Trendu vozíčkářů za to, že nám zachovávají svojí přízeň a důvěru. Všem přeji hezké Vánoce a 
mnoho pohody v novém roce 2018. 

 
Úspěšný rok plný pohody a úsměvů přeje 

 

   

 
 

        Alena Ivanová 
            ředitelka 
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PROVOZNÍ DOBA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, EKONOMICKÉ SEKCE A 
SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ BĚHEM VÁNOC 

 
Osobní asistence:  
Během svátečních dnů nebudou pracovníci přítomni v kancelářích, také budou čerpat řádnou 
dovolenou. Osobní asistence v terénu bude probíhat i během vánočních svátků.  
Nepřítomnost pracovníků v kanceláři:  
Od 23. 12. 2017 do 27. 12. 2017  
Středa 27. 12. 2017 – službu zajišťuje pracovník KOA 
Pracovní dny:  
Pátek 22. 12. 2017 pracovní den – hlášení požadavků OA do 9:00 na období od 25. 12. 2017-
31. 12. 2017  
Čtvrtek 28. 12. 2017 – pracovní doba v kanceláři 8-12h 
Pátek 29. 12. 2017 – pracovní doba od 8h, požadavky do 9h na období 1. 1. - 7. 1. 2018 
 
Také bychom poprosili uživatele osobní asistence, kteří již znají své požadavky, popř. budou 
potřebovat jiné než stálé asistence, aby to oznámili sociální pracovníkům OA kvůli 
efektivnějšímu zajištění služby během svátečních dnů. Děkujeme za pochopení.  
Požadavky lze hlásit prostřednictvím telefonu 582 777 707, 734 236 589, prostřednictvím 
e-mailu asistence@trendvozickaru.cz nebo SMS na 777 974 455.  
 
Sociální rehabilitace:  
Dovolená od 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 
 
Sociálně – právní poradna 
Dovolená od 19. 12. 2017 do 2. 1. 2018 
 
Půjčovna kompenzačních pomůcek:  
Dovolená od 22. 12. 2017 - 2. 1. 2018  
 
Psychologické poradenství: 
Dovolená od 19. 12. 2017 do 2. 1. 2018 
 
Ekonomická sekce:  
Nepřítomnost pracovníků v kanceláři:  
Od pátku 22. 12. 2017 do středy 27. 12. 2017  
Pátek 29. 12. 2017 
Pracovní den:  
Čtvrtek  28.12.2017  8:00-14:00 hod.  
 
Sociální podnikání:  
Během svátečních dnů nebudou pracovníci přítomni na pracovišti Holečkova 9, budou čerpat 
řádnou dovolenou: od 20. 12. 2017 – 2. 1. 2018  
V nutných případech nás kontaktujte na:  
E-mail: podnikani@trendvozickaru.cz  
Mobil: 731 501 387 – Hulín Libor, vedoucí digitalizace, 734 442 041 – Macháčková Iveta – 

vedoucí call centra 
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Okénko z poradny 
 
Přelom roku posune výplatu důchodů na 2. ledna. Vánoce naopak „nadělí“ důchody dříve 
Klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kteří mají výplatu důchodu bezhotovostně 
na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech 
výjimečně ve středu 3. ledna 2018. Jde o mimořádné opatření související s tím, že finanční 
prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2018 může ČSSZ čerpat až v úterý 2. 1. 2018. V 
dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem. Klienti, kteří 
dostávají důchody na účet vždy 4. a 6. den v měsíci již obdrží lednovou splátku v řádném 
termínu. Vánoční čas výplatní termíny důchodů rovněž mění. Štědrý den, tj. 24. prosinec, 
připadá na neděli, takže důchody, které mají být vyplaceny tento den, budou vyplaceny v 
pátek 22. prosince. Důchody s termínem výplaty 22. prosince, vyplatí ČSSZ o den dříve, tj. ve 
čtvrtek 21. prosince.  
Zdroj: www.mpsv.cz  
 
Na ministerstvu zdravotnictví byla jmenována pacientská rada, nový poradní orgán 
Ministerstvo zdravotnictví má nový stálý poradní orgán. Je jím 24 členná pacientská rada, jejíž 
členy jmenoval ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Ti tak budou na ministerstvu 
zprostředkovávat hlas pacientů, přinášet podněty a vyjadřovat se k navrhovaným opatřením.  
Rada byla ustanovena letos 4. srpna příkazem ministra 15/2017, přičemž členové jsou 
jmenováni z řad pacientských organizací. Ministerstvo přitom muselo stanovit jasná pravidla, 
co musí pacientské organizace splňovat. Kritéria, která musely zapojené organizace splnit, 
vycházejí ze zahraniční praxe zejména Francie a Německa, dále mezinárodních organizací i 
Evropské lékové agentury. zdroj: www.zdravotnickydenik.cz 
 
Ombudsman bude moct lépe chránit osoby se zdravotním postižením 
Od ledna 2018 bude mít veřejný ochránce oprávnění, která mu umožní lépe hájit práva osob 
se zdravotním postižením. Bude dohlížet na dodržování jejich práv, provádět výzkum 
a vydávat doporučení k otázkám souvisejícím s právy osob se zdravotním postižením. Jeho 
úkolem bude také zvyšovat povědomí veřejnosti o problémech osob se zdravotním postižením 
a jejich právech. Zajišťovat by měl také výměnu zkušeností a informací s obdobnými 
monitorovacími orgány v zahraničí.  
zdroj: www.pecujdoma.cz  
 
Konec svrchovaného rozhodování pojišťoven o pomůckách 
Na základě stížnosti senátorů na nepřehlednost a neprůhlednost stanovování úhrad za 
zdravotnické prostředky zrušil Ústavní soud ke dni 31. prosince 2018 část ustanovení § 15 odst. 
12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podle tohoto ustanovení se 
stanovuje cena, na jejíž úhradu vznikne výdejcům pomůcek nárok vůči zdravotní pojišťovně, 
jestliže za splnění dalších zákonných podmínek vydali jejímu pojištěnci některý ze 
zdravotnických prostředků uvedených v seznamu v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. 
Od stanovené ceny se také odvíjí, zda bude pojištěnci vydán zdravotnický prostředek 
bezplatně nebo zda mu s jeho vydáním vznikne povinnost doplatku. Cílem zrušení uvedeného 
ustanovení není odstranit jakýkoli limit pro úhradu zdravotnických prostředků, ale změnit 
současný stav, kdy úhradu pomůcek stanovují zdravotní pojišťovny dle vlastního uvážení. 
Účinnost změn nastane od 1. 1. 2019. 
zdroj: www.vozickar.com  

http://www.mpsv.cz/
http://www.pecujdoma.cz/
http://www.vozickar.com/
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Úřad práce ČR bude část příspěvku na živobytí vyplácet v poukázkách 
Úřad práce ČR musí podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplácet část příspěvku na 
živobytí prostřednictvím poukázek. Od prosince tak každý, kdo pobírá příspěvek na živobytí 
déle než půl roku, dostane část v poukázkách. Příjemci příspěvku na živobytí dostanou část 
dávky vyplacenou ve formě poukázek na nákup potravin, drogistického a dalšího základního 
zboží. Poukázky nebude možné využít k nákupu alkoholu ani tabákových výrobků. V 
poukázkách bude vypláceno nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky. Úřad práce ČR poskytne 
příjemcům seznamy obchodníků, u kterých lze poukázky uplatnit a rovněž je bude informovat 
o termínech, ve kterých si budou moct poukázky vyzvednout. Větší část dávky vyplacená v 
poukázkách bude využita tam, kde má pracovník ÚP ČR podezření, že příjemce nevyužije 
příspěvek k jeho účelu, tj. k zajištění základních životních potřeb.  
zdroj: www.mpsv.cz  
 
VZP začne od ledna jako první pojišťovna přispívat pacientům na náplasťovou inzulinovou 
pumpu 
Na rozdíl od běžných inzulínových pump, kdy diabetik nosí část zařízení v držáku na opasku a 
odtud je inzulín veden hadičkami do jeho těla, nová pomůcka je menší než krabička od sirek. 
Pacient si ji přilepí jako náplast například na paži a inzulín mu proudí do těla nepatrnou 
jehličkou. Všeobecná bude svým klientům přispívat tři čtvrtiny ceny. Přístroj si cukrovkáři 
sloupnou a vymění jednou za tři dny. Jedna taková náplast dnes vyjde na 600 korun, pojišťovna 
přitom uhradí tři čtvrtiny ceny. Celkem by si tedy měli pacienti za deset náplastí měsíčně 
doplatit 1500 korun. Nové zařízení budou moci využívat všichni, kteří mají indikovanou 
inzulinovou pumpu. Ti, jimž již pojišťovna pumpu uhradila, však nárok budou mít až po 
skončení životnosti zařízení, která je čtyři roky. Úhrada bude podléhat schválení revizního 
lékaře. K tomu, aby novinka fungovala, je vedle náplastí potřeba také samostatná ovládací 
jednotka připomínající mobilní telefon. Ta na dálku umožňuje nastavit správné dávkování 
inzulinu a slouží také jako glukometr. Pořizovací cena je sedm tisíc korun, i v tomto případě 
pak tři čtvrtiny uhradí pojišťovna. 
Podrobnější informace na: www.zdravotnickydenik.cz  
 
Po Přerově začnou jezdit nové nízkopodlažní autobusy 
Nové nízkopodlažní vozy jasně modré barvy vyjedou na přerovské silnice první lednový den. 
Jejich majitelem je společnost Arriva Morava, která vyhrála výběrové řízení na nového 
dopravce. Ten bude zajišťovat provoz na linkách po dobu desíti let dvaadvaceti autobusy. 
K novým klimatizovaným autobusům firma zařadí už známé vozy na zemní plyn, které dnes 
v Přerově jezdí. Autobusy budou také vybaveny větším počtem 
bezbariérových míst, doplněny rozměrným vnitřním LCD panelem, na 
němž mohou cestující sledovat průběh trasy, následující zastávky a čas 
příjezdu. Na obrazovkách bude možné zobrazit i informace jiného než 
dopravního charakteru. Ve výbavě nechybí ani přijímač pro nevidomé, 
který usnadní cestování zrakově postiženým. Všechna vozidla - jak 
nová, tak i původní - budou navíc vybavena bankovními terminály, 
které umožňují platbu jízdného u řidiče bezkontaktními bankovními 
kartami. 
zdroj: www.vlmedia.cz  

Martina Brožová  

http://www.mpsv.cz/
http://www.zdravotnickydenik.cz/
http://www.vlmedia.cz/


5 
 

Veletrh sociálního podnikání 
 

 
Dne 25. 10. 2017 se pracovníci organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc  - sekce 

sociálního podnikání - zúčastnili 2. Veletrhu výrobků a služeb sociálních podniků a chráněných 
dílen, který pořádala Komora sociálních podniků.  

Na veletrhu se prezentovalo mimo jiné vystavovatele i na 30 sociálních podniků a 
chráněných dílen, které se různým způsobem starají o hendikepované osoby, zaměstnávají je 
a tím podporují jejich začleňování do společnosti a aktivního života. Bylo možné vidět, 
vyzkoušet a nakoupit produkty organizací vytvářejících drobné řemeslné výrobky – např. 
košíky, svíčky, mýdla a různé textilní výrobky, také výrobky z odvětví potravinářského, 
strojírenského, služeb IT, grafických společností, organizací s výrobou reklamních předmětů, 
úklidových společností, překladatelské činnosti, digitalizace apod.  

Naše organizace se 
představila s prezentací 
pracovišť call centra a 
digitalizace – převodem 
papírových dokumentů do 
elektronické podoby, ukázkou 
výstupů na dárkových DVD a 
CD, prezentovali jsme také 
knižní repliky kronik, ale i další 
drobné produkty, jako jsou 
výroba kalendářů, kompletace 
krabiček, výroba drobných 
reklamních předmětů - 
buttonů, odznaků a dřevěných 
ručně psaných pastelek. 

Cílem veletrhu bylo 
představení výrobků a služeb 
sociálních podniků a 
chráněných dílen, kdy všichni 
vystavovatelé měli možnost 
vlastních obchodních jednání, 
navazování kontaktů 
s ostatními vystavovateli, ale i 
s návštěvníky a obchodními 
partnery a mnoho jiných 
příležitostí, jak se zviditelnit. 
 

Iveta Macháčková, vedoucí call centra a  Libor Hulín, vedoucí digitalizace 
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Kam (ne)patří bariéry 
 

Šel jsem po hřebeni Nízkých Tater už čtvrtý den a na zádech měl batoh, který vážil snad 
tunu. Přechozí tři noci jsem spal venku, předchozí tři dny jsem se ani jednou nesprchoval. 
Poslední dva dny pršelo a já měl všechno mokré. Byl jsem unavený, hladový a v docela dobré 
náladě. Na horách byl klid, a já jsem nic nemusel, nikdo po mně nic nechtěl, nikdo mě nerušil. 
Blížil jsem se k vrcholu hory Chopok, druhé nejvyšší v tomto pohoří a najednou jsem začal 
potkávat lidi v míře větší, než by mi bylo milé. Lidi upravené a čisté jako při nedělní vycházce 
do kavárny. Měli bílé tenisky a džíny nebo sukně, dokonce i nějaký ten podpatek a kabelka by 
se našly. Nechápal jsem, jak to dokázali, vylézt až sem a ani trochu se nezamazat, nezmoknout, 
nezpotit se… Potom jsem to uviděl. Těsně pod vrchol Chopoku vedla sedačková lanovka, po 
které tito pečlivě pěstění tvorové v houfech přijížděli a následně udělali pár kroků po svých, 
aby se postavili na vrchol hory a mohli říct, že tam byli. Ti odvážnější z nich se potom ještě 
porozhlédli po okolí, než sjeli lanovkou zase zpátky dolů na halušky a pivo. Vrchol Chopoku 
jsem obešel. Bylo by to jen pár desítek kroků navíc, ale nechtěl jsem svým neupraveným 
zevnějškem kazit těm kultivovaným lidem zážitek z horské turistiky.  
 Kecám, vrchol té hory pro mě ztratil jakýkoliv význam, když k němu mohl každý pražák 
vyjet bez námahy lanovkou. 
 Na světě jsou totiž dva druhy bariér. Jedny z nich vytvořila příroda a ty druhé člověk. 
Zatímco výtvory člověka by měly vytvářet fyzické i sociální bariéry pro jiné lidi co nejméně, u 
bariér přírodních to úplně pokaždé neplatí.  
 Takže když dopravní psycholog Matúš Šucha kritizuje rekonstrukci třídy 1. máje 
v Olomouci, souhlasím s ním, protože kromě jiného zmiňuje, že na ulici by nemusely být žádné 
vyvýšené chodníky a obrubníky. Tím by se zvýšila bezbariérovost ulice a úplně odstranila 
problematika nájezdů. Matúš Šucha přitom konkrétně vozíčkáře vůbec nezmiňuje. Dlažba 
ulice v jedné rovině bez vyvýšených prvků by udělala ulici pohodlnější pro všechny. 
 A tak by to také mělo být. Ve městě žijí lidé a my všichni jsme lidé. Prostředí města by 
mělo být vstřícné ke všem jeho obyvatelům a být pro život co nejpohodlnější. Asi jsem nezažil, 
že by mě nějaká bezbariérová úprava jako chodícího člověka nějak omezovala, naopak z ní 
často těžím i já. Zato když jsou na plaveckém stadionu mezi sprchami a bazénem schody, tak 
vozíčkář po nich nevyjede a já se na nich pokaždé bojím, že uklouznu a vozíčkář se ze mě stane. 
 Ale v přírodě je to něco jiného. Tam je člověk vetřelec. Jestli nevěříte, zkuste se 
svléknout do naha a zjistit, jak dlouho vydržíte bez jídla a bez přístřeší v lese. Ani v červenci to 
moc dlouho nebude. Právě díky svým překážkám si příroda uchovává své tajemství a stejně 

Najdete sto rozdílů? 
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jako žena je nejkrásnější, když je nepřístupná. Díky tomu, že dostat se na nějaké pěkné místo 
je často těžká fyzická dřina, zajdou si ti, kteří tuto námahu nejsou ochotni podstoupit, udělat 
selfíčka a vypít limonádu radši do obchodního domu (pardon, do galerie). Zato ten, kdo tu 
dřinu cesty do přírody absolvuje a nezkrátí si ji lanovkou, pochopí, že v přírodě platí jiná 
pravidla chování než v obchoďáku. 
 Můžete argumentovat, že Česko není Aljaška a že i člověk na vozíku se chce podívat na 
krásná místa, jako jsou hory a jeskyně. S tím já souhlasím. Na Praděd, nejvyšší horu Moravy, 
se člověk na vozíku může dostat pohodlně (pokud nechce jet veřejným autobusem, ale to je 
jiný příběh) a s uživateli Trendu jsme byli v propasti Macocha, Punkevní jeskyni a taky v jeskyni 
Na Špičáku. Na švýcarskou horu Bürgenstock vede dokonce výtah. Zároveň by měla ale stále 
existovat místa, kam se nedostane každý. Místa, která vyžadují od člověka nějakou oběť, aby 
se na ně dostal. Jeskyně, do nichž nemůžete bez lana a čelovky, hory, na které bez dřiny a 
předchozího tréninku nevylezete. Proč? Mě osobně tato místa dělají pokornějším, příjemně 
bezvýznamným červem uprostřed všehomíru. A taky si je chci užít bez toho, že mi za zády 
budou puberťáci pouštět nejnovější hiphopové hity ze svých nejmodernějších telefonů. A 
pokud stále trváte na tom, že Česko není Aljaška, řeknu to takto: Nemusíte zmoknout, aby bylo 
za deštivého dne doma útulno. 

Ivo Buček 
 

 

 
5. Blondýny budují v jiných světech 

 
Jelikož máme příšerně prudké schody a rozestupy mezi nimi jsou jak noty na buben, 

rozhodla se majitelka zachovalé howavartice (11 let, ale i veterinářka si myslí, že je přerostlé 
štěně) vyrobit jí (fence) žebřík. Inspirace pramení ze cvičáku, kde žebřík pro psy vypadal jako 
vchod do kurníku. Pro našeho psa by to sedělo, má inteligenci jako slepice, možná ani to ne.  

Mamka vzala pidi žebříček, který našla na půdě. Hojně jsme ho využívaly při demolici, 
ale nyní měl jiné poslání. Našly jsme 2 stejné široké desky a chtěly jsme na ně přibít žebříček. 
Na „terase“ se plocha zdála dosti křivá, vše pružilo a hřebíky nezajížděly. Přenesla jsem 
komponenty do kuchyně. Nella samozřejmě musí u všeho být, oblažovala nás tedy svou 
přítomností i v tuto nejméně vhodnou chvíli. Hřebíky byly zatlučeny a mohlo se jít na 1. pokus. 
Naaranžovaly jsme výtvor na hrůzné schody, já na jejich vrcholku čekala na tvorečka. Abych ji 
dostatečně motivovala, vzala jsem si s sebou piškoty. Stála jsem na konci žebříku, mamka na 
začátku, aby nepodjížděl. Nellinka se vydala nejužší možnou cestou, pochopitelně mimo 
žebřík, po schodech. Mamka jí chtěla pomoct a přetáhla ji na žebřík. Všechny 4 psí nohy 
podjížděly a celé tělo se klepalo, doufejme že ze zatnutých svalů a ne strachu.  

První piškot si, filuta, sebrala pouhým natažením krku. Další byl ale dál, tak se musela 
pokusit vylézt, opět jako na kluzišti, ale zatla se. Když už byla skoro u mě, natáhla jsem pravou 
ruku s piškotem, jakože za odměnu. Ona byla ta ráda, že ji má, honem chramstla a s tím i můj 
ukazováček. V první chvíli jsem si myslela, že mi ho prokousla. Bolest tomu odpovídala. Na 
nehtu mám jen fialovou tečku o velikosti barevné špendlíkové hlavičky, ale bolí to jako čert. 
Tak s ním nikam neťukám, což je v dnešní době chytrých telefonů poměrně obtížné. I na 
notebooku více využívám ostatní akrální konce. Prsty mám celkové krátké, tak se namakají. 
Aspoň to bude ladit s ostatními vypracovanými svaly z fyzické práce.  
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Dalším vybudovaným počinem byl chytač a odtok dešťové vody z nově vzniklé terasy 
po demolici šopky (slušně by se dalo říct kůlny, ale to bych slovo kůlna urazila). Koupily jsme 
odtokový kanál a k němu příslušenství na odtok. Vymlátila jsem zbytek kachliček, mamka 
vykopala díru, já odnosila hlínu. Už jen udělat díru skrz zeď, nasadit trubky, spárovat to 
s okapem a může pršet. Jak mamka kopala, zjistila, že pod zdí je beton. Tím vzal náš plán za 
své. Jsme realistky a usoudily jsme, že se nebudeme mordovat s betonem ručně a přenecháme 
práci mužům. „Tak aspoň nasadíme ty zaslepováky.“, rozhodla majitelka prosvětleného 
prostoru. „Jasně, není problém. Tady se to zasune a máme to“, sdělila jsem. Načež jsem vzala 
kanál se zaslepovátkem a snažila se tak učinit. Jenže ono to nějak nešlo.  

Mamka se zamyslela: „No je tady k tomu návod, co kdybychom si ho přečetly…“. Tak 
jsem ho vytáhla a studovala názorné fotky. O nasazování zaslepovátek tam nic nebylo. Jen 
nákres, že se má něco ulomit. Na samotném kusu byly 2 varianty urvání dané oblasti, pro 
kovový nebo plastový kanál. Tak jsme si řekly, že i tohle 
přenecháme panu inženýrovi (mamčinýmu příteli). „Ještě bychom 
mohly přehazovat hlínu.“  

Já, zhroucená na kyblíku: „Hmmm.“  
„No nebo taky ne. Umyjeme se a vyrazíme, ať ten vlak 

stihneš. Můžeme se v Hodoníně dát třeba zmrzku.“  
Já s radostným výrazem: „Tak jooo.“  
Ne že bych už nechtěla mamce pomáhat, ale 4 dny fyzické 

práce se na mě podepsaly. Řekla bych, že víc psychicky než fyzicky. 
Zatím mě nic nebolí. A to jsem se ibalginovou mastí mazala jen 1x!  

Viola Jónová 

 

 

Co vy na to, Oto? 

 Recenze 
 Carrie/ Stephen King, USA, 1973/ 

 Mistr napětí a horroru se narodil 21. září 1947. Už od dětství začal psát 
různé povídky a ve 12-ti letech vydával svůj vlastní časopis. V roce 1966 
dostal stipendium na univerzitě v Orono v oboru tvůrčí psaní. Jako učitel 
ale nemohl sehnat práci, tak posílal do různých časopisů své povídky. 
V univerzitní knihovně se seznámil se svou budoucí ženou Tabithy. 
 V roce 1972 začal psát svůj první román – Carrie. Nebyl s tím ale 
spokojený, tak papíry vyhodil. Jeho žena je našla a přiměla jej k tomu, 
aby román dopsal. 
 Carrie Whiteová je středoškolská studentka, krutě doslova terorizována 
vlastní matkou – náboženskou fanatičkou, pro kterou je vše světské proti 
Bohu. Ušlápnutá a zakřiknutá dívka je kvůli svému nemodernímu 
oblečení terčem posměchu také ve škole. Možná právě pod tímto 

obrovským tlakem v Carrie začnou probouzet paranormální schopnosti! 
 Když se blíží školní ples, domluví se dívky z její třídy, že Carrie na plese zesměšní. Aby ji 
tam dostaly, začnou najednou předstírat, že jsou kamarádky, omlouvají se za své chování a 
dokonce jí pomohou s výběrem šatů a s účesem a z ošklivého káčátka se vyklube krásná labuť. 
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 Carrie je zvolena královnou plesu. Namísto konfet ji ale zlomyslné dívky polejí kýblem 
červené barvy, což vyvolá v sále obrovské veselí. Krutě ponížená dívka uteče ze sálu, použije 
svých paranormálních schopností, způsobí v sále požár, zablokuje východy a spoustu lidí tam 
nechá uhořet… 
 Za román Carrie dostal King honorář – 200 000 dolarů, takže pověsil učitelství na hřebík 
a věnoval se psaní. Takové skvosty jako To, Misery nechce zemřít, Zelená míle nebo Prokletí  
Salemu také patří do Kingova portfolia. Většina jeho knih byla s úspěchem zfilmována. 
 70- letý Mistr žije v Bangoru ve státě Maine, USA. 

Otakar Altman 
 

  
Výročí 

 13. prosince 1981 byl vyhlášen výjimečný stav v Polsku 
 V srpnu 1980 oznámila polská komunistická vláda zvýšení cen 
potravin o 40%. Odpovědí dělníků byly stávky, které se rozšířily 
po celé zemi. V gdaňských loděnicích se zrodilo nové odborové 
hnutí – Solidarita. Stávkové hnutí bylo tak silné, že donutilo polské 
komunisty k jednání. Výsledem bylo uznání Solidarity a splnění 
jejich požadavků. 
 Původně dělnické hnutí se ale postupem času změnilo na 
politický souboj. Po každém rozhodnutí polské vlády následovaly 
stávky. Obchody byly prázdné a hospodářství se hroutilo.  Polští 
komunisté ustupovali a nakonec se ocitli na kolenou. Solidarita 
měla vítězství na dosah ruky. 

 O půlnoci z 12. na 13. prosince 1981 vyhlásil tehdejší předseda polské vlády generál 
Wojciech Jaruzelski výjimečný stav a moci se ujala armáda. Do ulic polských měst vyjely tanky 
a obrněná vozidla. Pokus o generální stávku byl zlomen silou a střelbou do lidí. Na dole Wujek 
bylo zastřeleno 6 horníků a na dole Manifest Lipcowy další 2. Celkem si střelba vyžádala 90-
100 obětí. Předáci Solidarity byli zatčeni a vojenskými soudy poté odsuzováni k desítkám 
měsíců vězení. Lídra Solidarity Lecha Walesu komunisté doslova prosili, aby výjimečný stav 
podpořil a nabízeli mu jakoukoliv funkci! Walesa to odmítl a zůstal 11 měsíců v internaci. 
Solidarita byla zakázána a přešla do ilegality. 
 Výjimečný stav byl odvolán 22. července 1983. 

Otakar Altman 
 

 
 Fejeton 
 Původně jsem chtěl psát o Vánocích. Ale říkal jsem si, že o tom budou psát všichni, tak 
jsem zvolil něco jiného. 
 Už pár týdnů s nevěřícným kroucením hlavou sleduji to, co se zase děje v Americe. 
Myslím tím to šílenství, jak si tam nějaká herečka stěžuje, jak jí někdo sáhnul v roce 1986 na 
koleno a podobně. Proč to proboha vykládá po 31 letech? Ona neví, co má dělat? Má 
dotyčnému vrazit facku a tím je to vyřízené. Já věřím tomu, že se všechny ty pozvání do 
karavanů a hotelových pokojů staly a všechny ty nabídky něco za něco padly! A dotyčná neví, 
že může říct NE? Že mu má plivnout do obličeje nebo mu do něj chrstnout sklenici s vodou 
nebo vínem, kterou právě popíjí? Vždyť přece nemusí být herečka. Může dělat cokoli jiného! 
A jestli na nějakou tu službu přistoupila, tak proč o tom po 20 letech mluví? 
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 Samozřejmě, že to není správné, ale takový je život. Jeden muž v Dánsku už spáchal 
sebevraždu po takovém obvinění. Atmosféra strachu už je taková, že už i taková veličina, jako 
je režisér Ridley Scott přetáčí scény s obviněným Kevinem Spaceyem! Společnost Netflix 
nebude kvůli tomu natáčet další řadu seriálu Domek z karet! No připadá vám to normální? 
 Ale nemyslete si, pánové, že je to jen v Americe. Ony ty gender s kastrovacími noži 
v kapsách jsou už i u nás! Ono to přijde… 
 K tomu jsem se v Olomouckém deníku z 29. listopadu dočetl neuvěřitelnou věc. Nějaká 
Sarah Hallová z britského města Tyneside žádá, aby ze školních osnov jejího šestiletého syna 
byla vyřazena pohádka O Šípkové Růžence.  Pohádka prý obsahuje 
sexuální poselství, které je pro děti nevhodné. Princ v ní líbá spící dívku, 
aby ji zbavil prokletí. V chlapcích to prý může vyvolat dojem, že líbat 
spící dívky je v pořádku… PANEBOŽE! A co by s ní tak asi měl dělat? 
Teda – já bych věděl, ale to sem fakt napsat nemůžu, to by fakt 
neprošlo  … 
 Ovšem věděl bych, co s dotyčnou Sarah. Malý dvůr a velký bič. 
A řezat a řezat a řezat…. 
 No, a tak si hezky užijte ty Vánoce, vždycky může být hůř… 

Otakar Altman 

 

 

Vzdělávací kurzy sociální rehabilitace v roce 2018 

 Služba sociální rehabilitace Spolku Trend vozíčkářů Olomouc připravila do roku 2018 
balíček vzdělávacích a sebezdokonalovacích kurzů, jejichž seznam a anotaci si můžete 
prohlédnout níže. Kurzy jsou určeny pro uživatele služby sociální rehabilitace a také pro další 
lidi s tělesným postižením a znevýhodněním. Kurzy se budou konat od začátku února 2018 v 
počítačové učebně Trendu vozíčkářů na ulici Lužická 7 a účast na nich je zdarma. Na kurzy je 
potřeba předem se přihlásit, nejpozději do 31. 1. 2018, a to buď na e-mail 
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz, na telefon 731 144 670, nebo osobně sociálnímu 
pracovníkovi služby sociální rehabilitace Ivu Bučkovi. 
 Doufáme, že si vyberete kurz, který pro Vás bude užitečný a bude Vás bavit. Těšit se na 
Vás budou lektoři Marie Pijáčková, Miroslava Šaldová a Ivo Buček. 
 

Kurz komunikačních dovedností 

Termín: středa 12:30-14:00 

Lektor: Marie Pijáčková 

Obsah: verbální a neverbální komunikace, vliv 
jednotlivých aspektů na komunikaci, zlozvyky versus 
efektivní komunikace, aktivní naslouchání, obrana proti 
manipulaci, asertivita, empatická a nenásilná 
komunikace 
 

mailto:soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz
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Profil absolventa: účastník se seznámí se základními prvky komunikace, které ovlivňují 

mezilidské vztahy. Teoretické pozadí komunikace se převede do praktických ukázek z běžného 

života. Prostřednictvím kurzu bude dovednost rozvíjet, naučí se, jakým způsobem se bránit 

manipulaci a naopak jak jednat asertivně a nepodléhat pasivnímu či agresivnímu způsobu. 

Absolvent kurzu se seznámí a prakticky vyzkouší zvládat konflikty pomocí empatické a 

nenásilné komunikace, která pomáhá vymanit se z kolotoče obviňování a výčitek. 

 

Počítačový kurz 

Termín: pondělí 12:30-14:00 

Lektor: Miroslava Šaldová 

Obsah: počítačové názvosloví, tvorba složek a souborů, typy 

souborů, běžná nastavení PC – zvuk, tapeta, spořič, 

spouštění videa…, flash disk, spouštění CD/DVD, 

vyhledávání na internetu, bezpečnost na internetu, 

užitečné webové stránky a internetové bankovnictví, e-

mailová schránka a posílání e-mailů, sociální sítě, MS Office 

(Word, Excel, PowerPoint) 

Profil absolventa: účastník bude znát základní počítačové názvosloví, dokáže vytvořit novou 

složku v počítači, uspořádat soubory v počítači, nastavit si pozadí plochy a spořič obrazovky, 

nastavit zvuk, umí spustit video, pracovat s flash diskem. Dokáže vyhledávat informace na 

internetu, používat webové stránky jako idos.cz, mapy.cz, internetové slovníky, youtube, 

internetové bankovnictví. Orientuje se v prostředí e-mailové schránky, umí poslat e-mail i 

s přílohou, poslat větší soubor přes úschovnu. Zvládne napsat a upravit text ve Wordu, 

vytvářet tabulky i grafy ve Wordu i v Excelu, umí zhotovit prezentaci v PowerPointu. 

 

Klub přátel anglického jazyka 
 
Termín: čtvrtek 12:30-13:30 

Anotace: Účastníci kurzu se pod dohledem lektora 
zdokonalují ve schopnosti porozumění a aktivního 
užívání angličtiny. Kurz se zaměřuje také na 
angloamerickou kulturu a reálie. Účastníci kurzu 
přinášejí vlastní výuková témata a referáty. Kurz je 
zaměřen na aktivní používání anglického jazyka, proto 
se ho mohou účastnit lidé na různých úrovních 
zvládnutí angličtiny.  
 
Lektor: Ivo Buček 
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Výukové metody: 

- Naučení se základním frázím a běžně užívaným obratům 
- Překlad písňového textu, novinového článku, prozaického textu 
- Komunikace při běžných sociálních situacích – obchod, restaurace, cestování atd. 
- Informace o angloamerické historii, kultuře, politice, vlivu angloamerické kultury na 

zbytek světa 
- Aktuality ze světa anglického jazyka a angloamerické kultury 

Účastníci kurzu se sami podílí na jeho obsahu. Přinášejí zpracované materiály a přebírají 
výuku v určitých částech lekce a celkově se podílí na obsahu lekcí společně s lektorem. 
 

Klub přátel českého jazyka 

Termín: čtvrtek 13:45 – 14:45 

Lektor: Ivo Buček 

Anotace: Kurz se zabývá gramatickou a obsahovou stránkou 

jak písemné tak mluvené češtiny. Kurz je zaměřen na 

zvládnutí bezchybného písemného a ústního projevu jak po 

formální, tak obsahové stránce. 

Obsah:  Zvládnutí gramatiky a pravopisu: vyjmenovaná 

slova, shoda přísudku s podmětem, velká a malá písmena, 

skloňování, psaní čárek ve větách, psaní mě a mně.  

Zvládnutí základních slohových útvarů – popis, zpráva, 

výpis, výtah, úvaha, dopis, stížnost, vyprávění, reportáž, 

fejeton. 

Profil absolventa: Písemný projev je gramaticky bezchybný a obsahově srozumitelný. Dokáže 

rozlišovat spisovné a nespisovné výrazy. Umí využívat Pravidla českého pravopisu. Rozlišuje a umí 

využívat základní slohové útvary, jako je zpráva, reportáž, výklad, fejeton, výpis, životopis, dopis atd. 

V ústním projevu dokáže rozlišit mezi formální a neformální komunikací a svůj ústní projev této situaci 

přizpůsobit. 

 

Události v Trendu listopad – prosinec 

 

Olomoucká synagoga 
Výstava v Arcidiecézním muzeu Olomouc 
Arcidiecézní muzeum Olomouc připravilo výstavu, která 
se věnuje historii zaniklé olomoucké synagogy a přibližuje 
význam židovské komunity v historii města Olomouce. 
Výstava přibližuje synagogu prostřednictvím dobových 
fotografií, plánů a předmětů, z nichž řadu zapůjčilo 
Židovské muzeum v Praze. 
Kdy: 2. 1. 2018 ve 13,00 h. 

https://magazin.aktualne.cz/zide/l~2ad067f8ca2211e3b3cb002590604f2e/
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Kde: sejdeme se na Václavském náměstí u brány Arcidiecézního muzea 
Cena: 35,- Kč/osoba 
 
Akce je určena pro všechny klienty, zaměstnance a příznivce Spolku TREND vozíčkářů 
Olomouc. V případě zájmu se, prosím, hlaste na tel. 734 442 040 nebo emailem 
vaclavkova@trendvozickaru.cz. 
 
 
 
Snoezelen 
Pojďme se společně vydat do světa smyslů. Lektoři multismyslového relaxačního centra 
Snoezelen pro nás připravili hodinový program, v němž nás provedou úžasnou krajinou barev, 
chutí, vůní, zvuků a pocitů. Budeme relaxovat a zároveň zažijeme něco nevšedního. 
 
Kdy: úterý 9. 1. 2018  ve 14,00 
hod. 
Sraz: sejdeme se ve 13,40 hod. 
u kašny na nám. Republiky 
Snoezelenu 
Cena: 65,- kč/osoba 
 
Akce je určena pouze klientům a pracovníkům Spolku TREND vozíčkářů. Ale pozor - počet míst 
je omezen! Programu se může zúčastnit maximálně 15 osob (včetně asistentů). Hlaste se, 
prosím, co nejdříve, po naplnění kapacity vás můžeme zaregistrovat pouze jako náhradníky. 
Na setkání s vámi se těší Dana Václavková 
Přihlášky a další informace na tel. čísle: 734 442 040 nebo emailem 
vaclavkova@trendvozickaru.cz 
 
 
 
 
 
Dramaterapie 
Dramaterapie je disciplína, která zahrnuje 
terapeutické, pedagogické a umělecké prvky. 
Budeme pracovat v otevřené skupině, kde pomocí 
hry, dramatické scénky a prací s příběhy lze 
nahlédnout na sebe a na ostatní z trochu jiného 
úhlu než obvykle. 
Akce je určena pro všechny uživatele sociálních 
služeb, členy a pracovníky Spolku Trend vozíčkářů.  
 
16. 1. 2018 (úterý) od 14:00 do 15:30 v učebně 
Trendu vozíčkářů 
Kontakt: Bc. Ivo Buček, Tel.: 731 144 670,  
e-mail: bucek@trendvozickaru.cz 
 

mailto:vaclavkova@trendvozickaru.cz
mailto:bucek@trendvozickaru.cz
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Beseda s Petrem Papouškem, předsedou Židovské obce Olomouc 
 
U příležitosti Mezinárodního dne památky 
obětí holocaustu navštíví Spolek 
 
Kdy:  23. 1. 2018 od 14,00 hodin 
Kde:  v prostorách Spolku TREND       

vozíčkářů, Lužická 7 
Cena: vstup volný 
 
Pro klienty, zaměstnance a příznivce Spolku TREND vozíčkářů se naskytla jedinečná příležitost 
zúčastnit se besedy s předsedou Židovské obce Olomouc a zároveň předsedou Federace 
židovských obcí v ČR, Petrem Papouškem. Součástí programu je i promítání dobových 
fotografií. 
 
 
 
 Insolvenční seminář 
Jak se nedostat do insolvence? A co dělat, když už v ní jste? 
Co je to osobní bankrot? Co může a nemůže exekutor? Všemi 
těmito tématy se bude zabývat kurz vedený profesionální 
insolvenční specialistkou Ing. Mgr. Jana Popelková MBA 
Kdy: 24. 1. 2018 ve 14:00 
Kde: Počítačová učebna Trendu vozíčkářů, Lužická 7 
Kontaktní osoba: Ivo Buček, bucek@trendvozickaru.cz,  
731 144 670 
Akce je určena pro uživatele sociálních služeb a pro 
pracovníky Spolku Trend vozíčkářů Olomouc. Na seminář je potřeba se předem přihlásit, a to 
nejpozději do 19. 1. 2018. Počet míst je omezen. 
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