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Úvodní slovo 

 
Ahoj Trenďáci, 
 
další číslo Trendy zpravodaje je i malou pozvánkou na prázdniny. Sluníčko konečně 
přemohlo mraky a přívaly deště. Věřme, ţe vydrţí i do pobytu na Březejci, na který 
se určitě velká spousta z vás uţ těší. Přinášíme i pár tipů na výlety a akce, které 
Vám určitě zpříjemní právě začínající léto. A samozřejmě nesmí chybět i nějaké ty 
uţitečné informace a rady. Závěrem pak nějaké to pěkné počtení na pláţ k vodě.  
 
Příjemné letní počtení přeje redakce Trendy zpravodaje  
 

Tip na dovolenou 

 

Vodácká akce, sjíždění Berounky 3. - 10.7. 2010 

Cena akce: 3300,- Kč; cena pro dobrovolníky zajišťující provoz akce 1500,- Kč 
V ceně zahrnuto: ubytování, polopenze, vodácké vybavení 
Ubytování: kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u Křivoklátu, čtyřlůţkové chatičky 
(včetně lůţkovin), sociální zařízení společné; vše bezbariérové 
Stravování: polopenze. Doprava na akci: vlastní 
Pozn.: Asistence při nastupování a vystupování z lodí zajištěna. V případě potřeby 
celodenní osobní asistence si tuto účastníci zajišťují sami. Vyjádření lékaře o 
způsobilosti k účasti na akci nutné. Určeno pro účastníky od 18 let či pro děti s 
doprovodem.  

Bliţší informace: Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 777 701 867 nebo www.prosaz.cz  Zdroj: Helpet.cz 
 

Z valné hromady Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc 

 
V sobotu 5.6.2010 proběhla v Olomouci v Klubu seniorů na ulici Peškova 1 valná hromada Spolku 

TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc.  
Protoţe se na dobu svolání v 9.30 hod nesešel dostatečný počet členů, byla v souladu se stanovami 

Spolku svolána náhradní valná hromada na 10,00 hod na stejném místě, přičemţ pro její usnášeníschopnost 
je potřeba niţší účast. Kaţdý člen by si měl uvědomit, ţe účast na valné hromadě patří k základním právům, 
ale také povinnostem kaţdého člena. Členství ve spolku umoţňuje spolurozhodovat o směru jeho dalšího 
vývoje a mělo by být odrazem vědomí naší spoluzodpovědnosti za chod organizace. 

Náhradní valná hromada schválila zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009, plán činností a 
hospodaření na rok 2010 a vzala na vědomí revizní zprávu.  

Vedle těchto povinných součástí valných hromad bylo také rozhodnuto o zvýšení členských příspěvků 
Trendu vozíčkářů na částku 100,- Kč ročně a to s účinností od 1.1. 2011. 

Členské příspěvky nebyly měněny od vzniku Spolku, tedy 16 let. V ţádném případě není členství 
vázáno na vyuţívání sluţeb poskytovaných Trendem vozíčkářů. Je proto na zváţení kaţdého, zda chce pouze 
vyuţívat nabízené spektrum aktivit a sluţeb, nebo má zájem být za 8,33Kč měsíčně aktivním hýbatelem 
rozvoje Spolku s jeho právy a také povinnostmi. 
 

Mgr. Milan Langer předseda představenstva 

Č. 5 / 2010  VII. ROČNÍK 

http://www.prosaz.cz/


- 2 - 
 

Zvukové knihy ve Vědecké knihovně Olomouc 

 
V pondělí  24. května zahájilo svou činnost oddělení Zvukové knihy ve Vědecké knihovně Olomouc. 
Nachází se v přízemí hlavní budovy knihovny na Bezručově ulici č. 3 ve studovně audio-vizuálních  medií. 
Díky penězům z projektu "Knihovna 21. století" mohla Vědecká knihovna  nakoupit zvukové knihy, které tvoří 
základ vznikající zvukové knihovny.  
Celkem bylo zakoupeno 182 titulů zvukových knih, které jsou k dispozici na CD ve formátu MP3. Mezi 
zakoupenými knihami jsou jak novinky, tak klasická díla světové i české literatury. Zastoupeny jsou i 
nejrůznější ţánry (cestopisy, memoáry, romány, detektivky, literatura faktu atp.) tak, aby si z nabídky mohl 
vybrat opravdu kaţdý uţivatel zvukové knihovny. 
Půjčovat zvukové knihy si bude moci uţivatel s platným čtenářským průkazem a potvrzením od očního lékaře 
či SONS, ţe pro zrakové postiţení je oprávněn si půjčovat zvukové knihy. Stejnou platnost má i průkaz ZTP/P, 
vydaný pro zrakové postiţení. 
 
Formulář potvrzení je k dispozici v TyfloCentru, v kanceláři OO SONS v Olomouci, vydají vám jej přímo v 
knihovně nebo si jej můţete stáhnout z internetových stránek knihovny: 
http://www.vkol.cz/cs/sluzby/sluzby-pro-zrakove-a-telesne-postizene/zvukova-knihovna/ 
Zde si také najdete odkaz na seznam zvukových knih. 
Je moţno si jej také zaslat na svou e-mailovou adresu pomocí jednoduchého formuláře. 
V příloze najdete na ukázku seznam prvních 179 titulů. Doporučujeme však čas od času si seznam 
aktualizovat, protoţe se bude nabídka postupně rozšiřovat. 
 
Registrace a půjčování dokumentů pro drţitele ZTP, ZTP/P a důchodce nad 70 let je bezplatné. Při první 
návštěvě Vědecké knihovny je třeba se zaregistrovat. Vezměte s sebou občanský průkaz a výše zmíněné 
potvrzení. 
 
TyfloCentrum spolupracuje s Vědeckou knihovnou po řadu let a taktéţ se jistou měrou podílí na přípravě 
zvukových knih. Z tohoto místa chceme vyjádřit poděkování naší klientce paní Márii Hrubé, která vyrobila 
popisky na 200 CD se zvukovými knihami a svou spolupráci přislíbila i do budoucna. 
 
Věříme, ţe Oddělení zvukové knihovny v rámci Vědecké knihovny Olomouc rozšíří moţnosti zrakově 
postiţených v Olomouci a širším okolí  pro zapůjčování literatury různých ţánrů a ţe tato sluţba bude hojně 
vyuţívána. 
Jménem našich klientů touto cestou děkujeme vedení Vědecké knihovny za 
porozumění pro potřeby osob se zdravotním postiţením včetně zrakově 
postiţených. Velké poděkování patří jmenovitě Mgr. Olze Chmelíčkové, 
která má provoz zvukové knihovny na starosti. 
 
Návštěvní doba: pondělí aţ pátek 8:00 aţ 19:00 hodin. 
Telefon: 585 205 333 
Zdroj: TyfloCentrum Olomouc 
 

Zajímavý tip: 

Kino bez bariér v Karlových Varech již podesáté 

Součástí 45. ročníku Mezinárodního filmového festivalu, který začíná v Karlových Varech 2. 
července, bude jiţ podesáté projekt Kino bez bariér, který se snaţí po všech stránkách usnadnit 
vozíčkářům návštěvu filmového festivalu. Momentálně aţ do 18.června probíhá na internetových 
stránkách www.kinobezbarier.cz soutěţ o ubytování v Karlových Varech během 
festivalu. Handicapovaným účastníkům a jejich doprovodu jsou k dispozici zdarma vstupenky do 
bezbariérových kin, asistenční sluţby, doprava po Karlových Varech a okolí, parkovací místa u hotelu 
Thermal, rozsáhlý informační servis, který pomůţe s orintací ve festivalovém dění. Za 9 let své existence si 
tento počin získal řadu věrných návštěvníků a počty hostů kaţdým rokem rostou. Sponzorem úspěšného 
projektu je společnost RWE. Veškeré informace o chystaných filmech, programu, doprodných akcích sledujte 
na www.kviff.com.  

Zdroj: Helpnet.cz 

http://www.vkol.cz/cs/sluzby/sluzby-pro-zrakove-a-telesne-postizene/zvukova-knihovna/
http://www.kinobezbarier.cz/
http://www.kviff.com/
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Okénko Sociální rehabilitace 

Téma měsíce: Pozvánky na červen 

Tentokrát Vás pozveme na několik akcí, které Sociální rehabilitace ve spolupráci 

s Volnočasovými aktivitami pořádá. 

Přednáška Ing. Zdeňka Hladiše 

O možnostech pojištění pro osoby se zdravotním postižením 

17.6. 2010 v 17:00 v počítačové učebně Trendu na Lužické 

Co Vás čeká? 

Získáte přehled o různých druzích pojištění, které mohou vyuţít osoby se zdravotním postiţením, Ing. Hladiš 
se také zaměří na ţivotní a úrazovou pojistku, nabídne přehled produktů na trhu, zodpoví dotazy. 

Na setkání se těší Lidka Benadová a Míša Hladišová 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UMĚLECKOTERAPEUTICKÝ WORKSHOP 

s Bc. Kristýnou Bruchterovou 

23.6.2010 v 16:00 

v počítačové učebně Trendu vozíčkářů a blízkém okolí 

Co Vás čeká? 

BUDOU VÁM ZÁŢITKOVOU FORMOU PŘEDSTAVENY ZÁKLADNÍ EXPRESIVNÍ 
 (VÝRAZOVÉ) TERAPIE -  ARTETERAPIE A DRAMATERAPIE. MOŢNÁ POZNÁTE SEBE SAMA TROCHU JINAK, OBJEVÍTE SVŮJ 

SKRYTÝ TALENT, NEBO (A TO HLAVNĚ) S NÁMI ZAŢIJETE SPOUSTU ZÁBAVY. (TEDA ASPOŇ DOUFÁME) 
URČITĚ PŘIJĎTE. 

TĚŠÍ SE NA VÁS KRISTÝNA, LIDKA A MÍŠA 
 

 

Stále přijímáme do naší služby nové uživatele. Mohou se jimi stát osoby se zdravotním postižením či 

zdravotním znevýhodněním starší 15-ti let, které mají zájem na sobě zapracovat, něco se naučit, něco nového 

zkusit. Služba je bezplatná. Kamila Zábojová a Ludmila Benadová 

  

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropské unie a rozpočtu ČR. 
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POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ VOZÍČKÁŘŮ - VELEHRAD 2010 

 

Maltézská pomoc, o. p. s. ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů a 

pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera pořádá tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů na 

Velehradě. Akce se uskuteční v neděli 4. července v rámci Dní lidí dobré vůle v předvečer státního svátku 

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Pro účastníky setkání je zajištěný pestrý program, který 

vyvrcholí Večerem lidí dobré vůle. Odpoledne proběhne přátelské setkání se zajímavými osobnostmi, které 

bude moderovat Monika Ţídková. 

PROGRAM:  

o 16:00 - poutní mše pro zdravotně postiţené 
 místo konání: Bazilika Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje 

o 17:15 - přátelské setkání se zajímavými osobnostmi spojené s hudbou, rozhovory a občerstvením 
 místo konání: nádvoří před ZŠ  

o 19:30 - Večer lidí dobré vůle, který v přímém přenosu vysílá ČT a Český rozhlas 1 – Radioţurnál 
 

Po ukončení koncertu čeká na účastníky příjemné posezení na nádvoří před ZŠ. Veškerou 

asistenční a zdravotní službu během večera zajišťuje Maltézská pomoc. V případě zájmu můžeme 

zajistit ubytování a také asistenční službu i na následující den – tj. pondělí 5. července 2010, kdy se 

uskuteční tradiční Národní pouť na Velehrad. Pokud se chcete setkání zúčastnit, kontaktujte prosím sl. 

Petru Vašíčkovou nejpozději do 19. června na níže uvedené adrese. Bližší informace také na 

www.velehrad.eu  

Srdečně Vás zdraví a na setkání se těší  Karel Paar 

     Velkopřevor Řádu maltézských rytířů 

Maltézská pomoc, o.p.s., PO Box 179,  

771 11 Olomouc 

E-mail: velehrad.setkani@seznam.cz ,  

Tel: +420 / 605 946 306 
 
 

 
 

Výzva pro členy Spolku Trend Vozíčkářů. 

 
Jelikož jsme si při poslední valné hromadě všimli, že některým z vás již 
vypršela platnost členských průkazek. Přistoupíme tedy k nápravě. Těm z vás, 
kterým skončila platnost, či členský průkaz nemáte, vystavíme nový. Dostavte 
se proto do kanceláře Trendu vozíčkářů na Lužickou a tam vám jí obratem 
vydáme. Podrobnosti u Milušky Březinové tel.: 585 431 984 nebo 734 310 535, 
mail: kancelar@trendvozickaru.cz 
 

 
 

http://www.velehrad.eu/
mailto:kancelar@trendvozickaru.cz
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Vaše okénko 

Uplakané tkaničky 

Letošní ročník sbírky zasukované Tkaničky, byl mírně řečeno “malinko deštivý“. Skupinky vozíčkářů a studentů 

vybíraly příspěvky do kasiček a na oplátku rozdávali tkaničky a dobrou náladu. Povinnou výbavou byly 

deštníky, pláštěnky, něco na zahřátí a další pomůcky proti promoknutí a prochladnutí. Pro všechny byl, proto 

milým rozptýlením program na náměstí, v jehoţ rámci 

vystoupily kapely Fantajm, Swing Visitors, miláček ţen i dívek 

David Spilka, no a samozřejmě bubenická smršť v podání 

Jumping Drums. A právě s bandou Ivo Batouška jsme si 

zabubnovali i my vozíčkáři z Trendu. Pepovi, Pavle, Jirkovi a 

mojí maličkosti to šlo jedna radost a zaslouţeně jsme sklidili 

potlesk přihlíţejících. Jako pěkná rekvizita parkoval před 

podiem kamion Marka Spáčila z Czech Dakar Teamu. Aţ na 

to počasí to byla vydařená akce. A tak jen doufejme, ţe při 

podzimních tkaničkách nám bude přát počasí a penízek se 

vybere o trochu víc.  

Michal Koutný  
 
 

VŠICHNI MOJI PEJSCI – DEJVI, MŮJ MALÝ CAPERFIELD 

Kdyţ jsem si přivezla Dejviho domů, měl na krku obojek, ostatně jako kaţdý pes z útulku. Já osobně povaţuji 
obojek dobrý jen na nošení známek a tak jsem mu hned šla koupit postroj. Rychle přišel na to, ţe je to 
mnohem příjemnější a „kšíroval“ se do něj rád. Dokonce mi v tom i sám pomáhal. Sedl si a poslušně zvedal 
jednu tlapku, potom druhou a trpělivě čekal, aţ se mi podaří postroj zapnout i na zádech. Ve chvílích, kdy na 
mě čekával před obchodem, zkoumal, co to ten postroj vlastně je a jak to funguje. Samozřejmě, ţe mi to 
neřekl. Došlo mi to aţ ve chvíli, kdy si volně běhal před obchodem a vodítko i s prázdným postrojem visely 
přivázané k zábradlí. 

Kdyţ se to stalo jednou, nevěřila jsem svým očím. Kdyţ se to stalo podruhé, mávla jsem s úsměvem na rtech 
rukou. No kdyţ se to stalo potřetí a postarší pán se mě zeptal, jaký to má význam, nechat psa volně běhat a 
přivazovat prázdné vodítko k zábradlí, tak to uţ mi došla trpělivost, vzala jsem Dejviho a zamířili jsme do 
zverimexu pro nový postroj, v domnění, ţe tento uţ je vytahaný a tudíţ nefunkční. 

Pani prodavačka si odborným okem prohlídla Dejviho a přinesla mu nový, pevný postroj. Hned jsem mu ho 
nasadila a šli jsme domů. Já jsem jela na mém invalidním vozíku a Dejvi klusal vedle mě. Chvíli poskakoval, 
no pak se zklidnil a poslušně cupital vedle mě. Aspoň já si to naivně myslela. Uţ jsem ho chtěla za to 
pochválit, kdyţ jsem si koutkem oka všimla, ţe Dejvi je asi pět metrů ode mě a očúrává patník. A já, 
samozřejmě, tahám prázdné vodítko. Kdy a jak se dostal z postroje a ještě k tomu za pochodu, netuším. 
Obrátila jsem vozík a vrátila se do zverimexu vyměnit postroj za menší. 

„Ale paní,“ protestovala prodavačka: „Nemůţe mít menší, bude mu těsný.“  

Vyzkoušela jsem – těsný byl, ale neškrtil, netlačil, v dýchání nebránil. 

Dejvi celou cestu domů poskakoval, zkoušel to, no dostat se z něho se mu 
nepodařilo. „Konečně!“ Vydechla jsem si. „Konečně nebudu vypadat jako 
blbec, ţe uvazuji prázdné vodítko k zábradlí.“ Moje radost ale trvala pouze 
do druhého dne – do chvíle, kdy Dejvi na mě chvíli čekal před obchodem. 
Jak to udělal, ţe se opět dostal z tak pevného postroje, mi nikdy neprozradil 
a já to dodnes netuším – prostě to byl můj malý Caperfield. 

 
Věrka Schmidová 



- 6 - 
 

Jen tak se proletět. 

Proletět se vrtulníkem či letadlem byl vţdy můj velký 

sen. Kdyţ k tomu připočtu mou slabost pro armádu, bylo 

jasné, ţe na akci Nebe pro handicapované děti nesmím 

chybět. Tuto akci uspořádal 1. letecký školící pluk v 

Olomouci – Neředíně ve spolupráci s nově vzniklým 

Leteckým muzeem v Olomouci. Nejdříve jsme se 

s kamarády trochu porozhlédli a pak vyrazili obhlédnout 

co je na letišti k vidění. Vyzkoušeli jsme výstroj a výzbroj 

Vojenské policie a okoukli vojenskou ambulanci. Při 

poslechu ţivé hudby jsme sledovali práci kynologů i 

umění pilotů modelářů. No a nad hlavami nám poletovali 

parašutisté. Prozkoumali jsme hangáry Leteckého muzea které se úspěšně rozrůstá. Paradoxně s horšícím se 

počasím přišlo to nejlepší. Let armádním vrtulníkem Mi – 8. K němu nás dovezl retro autobus Škoda, se 

kterým jsem naposledy jel jako dítě. Inu teleportace v čase jako vyšitá. Vojáčci si nás pěkně naskládali do 

prostoru pro výsadkáře a mohli jsme vzlétnout k nebesům. Let byl sice krátký, ale bylo to super. Hned bych si 

to zopakoval i několikrát za sebou. Pohled z výšky na Hanou byl impozantní a pilotům jsem jen tiše záviděl, ţe 

mají tak úţasnou práci. Následovalo hladké přistání a odvoz zpět na základnu. Akce to byla výborná a tak jen 

mohu doporučit navštívit příští ročník nebo se jeďte kouknout do Leteckého muzea v Neředíně. 

Letu zdar přeje Míša Koutný  
 

 
Jumping Drums a Trenďáci bubeníci.  

Spojení Trend vozíčkářů a Jumping Drums funguje jiţ delší dobu velmi dobře. Napíšu o 

dvou příkladech. První se váţe ke sbírce Zasukované tkaničky. I letos jsme měli k této 

naší sbírce doprovodný program. Jeho součástí bylo i společné vystoupení Jumping 

Drums a nás Trenďáků. Jelikoţ bylo při doprovodné na náměstí akci poněkud nevlídno, 

rozhodl lídr Jumpíků Ivo Batoušek ţe vystoupíme s ním na podiu, aspoň trochu 

uchráněni před deštěm. Coţ o to, dostat tam mě nebyl problém, ale co s Pepou, Jirkou 

a Pavlou? Ale hoši si poradili a během několika vteřin jsme byli na podiu všichni. 

Bubenická seance tak mohla začít. Bez nějakého pořádného tréninku nám to šlo myslím hodně dobře. 

Vystoupení mělo úspěch a tak jsme se s Ivošem dohodli, ţe mu to oplatíme a příjdeme na jeho narozeninový 

koncert do Sidie 2. června. 

No a tak jsme si na onu středu připravili hlasivky na povzbuzení, ruce na tleskání a uši na bubenickou smršť. 

Do Sidie sice není bezbariérový vstup, ale s asistenty jsme si nějak poradili. Sál se 

pomaličku plnil hosty, aţ bylo úplně narváno. Ivoš se pak divil, ţe 700 lístků 

zmizelo jak nic. Jumping Drums tímhle koncertem slavili 10. narozeniny a byla to 

pecka. Zároveň se koncert natáčel pro dvd Jumping Drums Live. 8 kamer mělo co 

dělat, aby vše stíhalo. 15 bubeníků to rozjelo na 100 bubnech ve velkém. Publikum 

se dostávalo do varu, ţe nebylo slyšet vlastního slova. 3hodinová jízda, kdy 

z podia tryskala energie na všechny strany, končila mohutným potleskem a 

děkovačkou. A tak nezbývá, neţ Ivošovi a jeho superbubenické partě popřát vše 

nej. Vyprodané haly, miliony vydaných cd a dvd, ale hlavně, ať jsou pořád takovou 

partou jako doposud. 

Na příští společné bubenické párty s Jumping Drums naviděnou. Michal Koutný  
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Víte, jak zní zvuk bubnů? 
 
Ve středu 2.6.2010 jsem byl s Pavkou Přecechtělovou na koncertu, který nemá za 
poslední čas obdoby. Jednalo se o koncert Jumping Drums s vynikajícím 
bubeníkem Ivo Batouškem a jeho bubenickou kapelou. Uţ při cestě na koncert 
jsem veděl ţe nás Ivoš nezklame a moc jsem se těšil na to, aţ zazní první tón jeho 
bubnů. 
 
Koncert byl v Olomouckém kulturím domě Sidie a sjelo se tam více jak 700 diváků. 
Je to prostě nádhera, kdyţ slyšíte zvuky různě velkých i docela malinkých bubínků. 
Souhra těchto bubnů je velice příjemná na poslech. Atmosféra během koncertu 
byla výborná. Někteří si dokonce zapařili na písně, které Ivoš zahrál, a to se mi velice líbilo. Jeho písně jsou 
rytmické a dohánělo mne k šílenství, kdyţ jsem slyšel, jak místo pěti hlavních hrdinů večera doslova a do 
písmene tříská do bubnů ještě dalších dvacet lidí z různých bubenických škol. Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem, co se mnou byli a uţívali si tu nádhernou atmosféru.  

Pavel Šaich 

 
 

Inzerce: 

 
Nabízím k odkoupení elektrický vozík. Cena dohodou. Více informací získáte na 
telefonu: 585 385 328 

Kontaktní osoba: Kliment Stanislav, Dvorského 46, Svatý Kopeček 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Koupím použitý mechanický invalidní vozík (značka nerozhoduje) za nízkou cenu.  
Nabídky e-mailem antlu@centrum.cz nebo SMS na číslo 737854590 
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