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Slovo úvodem… 20 let Klubu stomiků Přerov
Vážení čtenáři,
bulletin vychází
v různých podobách již od roku
2001 a s přerušením v letech
2005 a 2006 je
to již deset let.
Z počátku vycházel bulletin pouze pro neziskové organizace v Olomouci a od roku 2007
pak pro celý Olomoucký kraj. Do
konce roku 2011 bulletin vycházel
pod názvem OKNO (Olomoucké koalice neziskových organizací) pod
hlavičkou Nadačního fondu OKNO
a od loňského roku vychází pod názvem Bulletin UNO (Unie neziskových organizací Olomouckého kraje)
pod hlavičkou NURS (Nadační ústav
regionální spolupráce).
Já osobně mám tu čest vést redakci bulletinu již sedm let a jsem
rád, že jsem měl možnost formou
samostatného časopisu napomáhat
v informovanosti čtenářů jak z neziskového sektoru, politiků či
úředníků, tak i ostatních občanů.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat Ing. Jiřímu Rudolfovi za
pomoc při obnově bulletinu v roce
2007, který také v prvních letech
zajišťoval sazbu časopisu, a Mgr. Haně Zbořilové, která do roku 2012
pracovala na jazykových korekturách a podílela se hlavní měrou na
odborné kvalitě bulletinu.
Pokračování na str. 2

Přerovský Klub stomiků je humanitární nezisková organizace.
Vznikl v roce 1992 a sdružuje lidi
postižené stomií (vývodem střeva).
U většiny postižených bylo tímto
způsobem řešeno nádorové onemocnění tlustého střeva či konečníku. Počet postižených s ohledem
na známé ekologické zatížení stále roste. Cílem Klubu stomiků je
sdružovat občany postižené rakovinou se stomickým vývodem,
pomáhat postiženým zvládnout
problémy života, informovat o dostupných pomůckách (o výši úhrady pojišťovnou), napomáhat psy-

nášky níže uvedených odborníků
a snaží se o zlepšování kvality
života. V současné době sdružuje
chickému zvládnutí nové situace, 40 členů. Klub se za dobu své exiszajišťovat styk se stomasestrou, s lé- tence neustále vyvíjí a rozšiřuje se
kaři a dodavateli zdravotnic-kých i jeho členská základna. Klub pořápomůcek. Bez pomoci zůstávají dá i kulturní akce, rekondiční pomnozí postižení často vyřazeni ze byty, sportovní a turistická setkání.
společnosti. Dále klub pořádá předPokračování na str. 5

Moravský ornitologický
spolek vystavuje v Přerově

Symbolicky 4. 12. 2012, přesně na
den 80 let od založení druhé nejstarší ornitologické organizace
v České republice – Moravského
ornitologického spolku (MOS),
proběhla v Muzeu Komenského
v Přerově vernisáž výstavy, která
přiblížila veřejnosti historii i současnost tohoto spolku. Výstava, která je instalována v galerii přerovského zámku v prvním poschodí,
potrvá do 3. 3. 2012. Nevšední expozice mapuje nejen historii ornitologického a ochranářského hnutí
na střední Moravě, ale také vývoj
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neziskové organizace zaměřené na
ochranu a výzkum ptactva ve společensko-politickém kontextu minulého století až po současnost.
Mimo řady historických dokumentů, fotografií a předmětů jsou součástí expozice také informační panely o významných osobnostech
MOS i ptačích lokalitách na Moravě.
Bohatou činnost dokumentuje ukázka vydávaných časopisů, monografií
i brožurek a letáků. Návštěvníci si
připomenou i řadu akcí, kdy podpora veřejnosti, kterou MOS získal, pomohla zvrátit špatná rozhodnutí

nebo alespoň dodatečně napravit
chyby. Příkladem může být jak původně vybraný, ale naštěstí nerealizovaný lanový Tyršův most, tak
i dodatečná úprava skleněných protihlukových stěn mostu Legií proužkováním. V obou případech se zabránilo zbytečnému zabíjení ptáků.
Návštěvníci si mohou prohlédnout,
jak vypadá odchytové místo pro
kroužkování ptáků, i ukázku preparátorského pracoviště. Pro děti je
připravena počítačová hra. Výstavní
panely jsou bohatě prokládány
atraktivními fotografiemi a malbami. Vystaveny budou i dalekohledy
Meopty, které spolek využívá jak
k vědecké činnosti, tak při akcích
pro veřejnost.
Pokračování na str. 8
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Seminář k novele občanského
zákoníku

Lomikare, Lomikare, do roka a do dne! nás je to právě teď.“ Laicky řeaneb Co bude, až tu nebude, do- čeno, k 1. 1. 2014 zmizí z povrchu
jemně... občanské sdružení?
zemského všechna občanská sdružení. Takže máme rok na to, abyDva citáty: výhružný s vykřiční- chom se na tu změnu připravili
kem na konci i ten odlehčenější od a rozhodli se co dál.
valašského krále, avšak končící
Možností je víc a jsem ráda, že
otazníkem. A oba vyjadřují důvo- to naše o. s., které je založené na
dy, proč UNO Olomouckého kraje členské základně, může jen čekat
uspořádalo na počátku prosince na datum zlomu, aby se pak autopro neziskovky seminář o legisla- maticky stalo spolkem. I když pak
tivě.
budou samozřejmě následovat
Jak řekla v úvodu paní před- nutné změny, kolem nichž bude
nášející Ing. Jolana Turnerová: plno práce.
„Občanský zákoník se mění tak
Ale mnohá o. s., která poskyjednou za 100 let, ale bohužel pro tují veřejně prospěšné služby ať už

za úplatu či z dobroty srdce, na
tom budou mnohem hůře, alespoň
co se týče papírování a rozhodování, nemluvě o dohadování. Buďto se z nich stanou obecně prospěšné společnosti (pozor, na to je
málo času – jen do roka a do dne!)
a nebo se změní na ústavy. Sdružení vyvíjející prospěšnou činnost
za účelem sociální a pracovní integrace znevýhodněných osob by
se mohlo stát sociálním družstvem.
A též mohou být zakládány s. r. o.
se statutem veřejné prospěšnosti.
A pokud máte ve vašem sdružení více z těchto činností či směrů, tak vám pravděpodobně nezbývá než se rozmyslet a pak se
rozštěpit na několik organizací
s různým statutem.
Toto byl velice laický přelet

Téma celokrajského významu

nad přednáškou „Čas na změnu“,
problematika je ve skutečnosti
mnohem složitější. Ale v každém
sdružení se bude muset něco stát,
a proto je třeba o tom vědět dopředu. Čímž jsem chtěla velice poděkovat olomouckému UNO (dle
slov pražské lektorky opravdu
UNIkátní organizaci, která se tu
o nás NNOčka stará) za uspořádání
semináře (zdarma) i za to, že
chystá další informační „podujatia“, aby jsme se v těch paragrafech neutopili. Takže nashledanou 4. února 2013 v olomouckém sídle UNO, dozvíme se určitě
zase víc.
Za zatím ještě občanská sdružení
ODKUD a SRÚD z podhůří Jeseníků
F. K. Černohousová

Seminář magistrátu města Olomouce
Již v pořadí 3. celodenní seminář
„Komunikace s médii a s novináři“ pořádal dne 30. 10. 2012 Magistrát města Olomouce v rámci
projektu „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb
v Olomouci“, který byl určen pro
poskytovatele sociálních služeb.
Lektorem semináře byl firemní
sociolog, odborný specialista, manažerský a mediální poradce, pe-

z řad poskytovatelů sociálních služeb v Olomouci. Všichni účastníci
semináře obdrželi písemné poddagog a spisovatel PhDr. Vojtěch dy, jakým způsobem začít s prací klady k semináři a na závěr osvědBednář.
s médii, jakým způsobem se do čení o jeho absolvování. Seminář
Přítomní byli lektorem sezná- médií prosadit a jakým způsobem byl účastníky hodnocen jako přímeni se skutečnostmi a techni- řešit krizovou komunikaci, když nosný pro jejich praxi.
kami, které je potřeba znát při mediální výstup neodpovídá našim
Mgr. Marie Švejnohová
komunikaci s médii. Pan Bednář představám, případně jsme se stamanažer komunitního plánování
velmi poutavě hovořil o tom, jak li obětí kritiky novináře.
města Olomouce
s novinářem komunikovat, jak si
Seminář navštívilo 29 osob
připravit podklady, jak přilákat jeho pozornost, jak napsat tiskovou
zprávu. Velmi cenné byly také ra-

Doslova „obří“ zakázku pro Charitu ČR v podobě výroby 3 190 000
kusů dutinek tříkrálových cukříků
dokončují v těchto dnech bývalí
zaměstnanci Charity Zábřeh. Po
roční pauze, kdy byla zakázka realizována komerční firmou, se tak
do chráněné dílny v Paloníně vrátila příprava tradičního dárku, který již 13 let rozdávají koledníci
Tříkrálové sbírky v navštívených
domácnostech po celé České republice. Tři zaměstnanci musí
zvládnout během 20 dní ve dvousměnném provozu zabalit do necelé 1 tuny obalového materiálu

téměř 13 tun cukru na výrobní lince, kterou Charita vlastní.
Společnost REPARTO Zábřeh,
s. r. o., která zakázku realizuje, je od
pololetí letošního roku právním nástupcem úseku chráněných dílen
a pracovišť Charity Zábřeh. „K této
změně nás přinutila legislativní
změna, novelizace zákona o zaměstnanosti. Se zrušením pojmu chráněná dílna přestalo být možné zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením v rámci pestré činnosti
naší neziskové organizace. Byť
v tomto úseku aktuálně zaměstnáváme 17 lidí, s ohledem na další ak-

tivity organizace – poskytování
domácí zdravotní péče, sociálních
služeb, organizování dobrovolníků
– jde přeci jen o menšinovou činnost,“ vysvětlil důvody pro změnu
právní formy ředitel Charity Zábřeh
Jiří Karger. Přestože jednou z variant bylo úplné ukončení provozu,
s ohledem na důležitost existence
pracovních příležitostí pro lidi s postižením se Charita rozhodla, byť
s razantní organizační změnou,
pokračovat. Díky nasmlouvaným
kontraktům na spolupráci a zajištěnému odbytu výrobků bylo výše
uvedené řešení lepší variantou. „Za-

ložili jsme tedy samostatnou sociální
firmu, kam jsme veškerou činnost
i zaměstnance, snad kromě zábřežské šicí dílny, kterou jsme pro nekonkurenceschopnost rušili ke konci
dubna 2012, převedli.
Pokračování na str. 7

Slovo úvodem...
Pokračování článku ze str. 1
Od roku 2011 zajišťuje grafickou sazbu sponzorsky nezisková
organizace Liberix. V roce 2012
došlo k posílení redakce a jazykové korektury převzala Mgr. Lucie Loutocká.
V prvních letech vycházel

bulletin s podporou Magistrátu
města Olomouce a dnes se kromě
něj podílí na financování nákladů
především Olomoucký kraj v rámci významného projektu Pomáháme neziskovkám.
Bulletin je rozesílán e-mailovou poštou na cca 600 adres NNO
v Olomouckém kraji a v tištěné

podobě je v počtu 300 kusů distribuován v Olomouci a v dalších
městech kraje. Vychází 10× ročně
s pravidelnou uzávěrkou k 10. dni
předchozího měsíce. S archivními
vydáními se mohou čtenáři seznámit na webu www.uno-ok.cz nebo
v knihovně UNO. Výtisky jsou
rovněž archivovány v největších

knihovnách v celé ČR.
Věřím, že Bulletin UNO přispívá ke vzájemné informovanosti
nestátních neziskových organizací
a je dobrým nástrojem pro prezentaci a propagaci práce neziskových organizací Olomouckého
kraje.
Zdeněk Beil, odpovědný redaktor

Sociální podnikání Charity Zábřeh
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Krajský sněm
UNO

Krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje se bude konat během
několika týdnů, sledujte naše webové stránky www.uno-ok.cz, kde
bude včas vše uvedeno, Zdeněk Beil

www.uno-ok.cz

Zprávy z regionů a místních sekcí UNO

Seznamovací večírek
Olomoucké sekce
Olomoucká sekce UNO uspořádala ve čtvrtek 22. listopadu 2012
„Seznamovací večírek OS“. Vzhledem k tomu, že přeregistrací členů
vstoupily do sekce nové organizace, sešli jsme se všichni v podvečerních hodinách, abychom se
vzájemně představili, poznali se
osobně, pochlubili se svými aktivitami a pozvali na ně ostatní
členy OS.
Večírku, který se konal v nové
učebně o. s. INspiro na Palackého
21, se zúčastnilo 14 zástupců deseti organizací. Představili svou
činnost, pozvali ostatní na nejbližší
aktivity a rozdali přítomným své

propagační materiály. M. Šnajdrová novým členům představila
Unii nestátních neziskových organizací i její Olomouckou sekci
a popsala činnost pomocníka pro
NNO.
Poté se přítomní při občerstvení a v neformální diskuzi vzájemně informovali o detailech své
práce, plánech i problémech, vyměňovali si kontakty. Naplánovali jsme předběžně setkání členů OS
při nordic walkingu, na který nás
pozvali Zdraví Hanáci.Účastníci
velice ocenili možnost se potkat
a vzájemně se poznat.
Za organizátory Milada Šnajdrová

Z pohádky do pohádky
za zvířátky
V sobotu 17. listopadu se v olomoucké zoologické zahradě na
Svatém Kopečku konalo soutěžní
dopoledne pro rodiče s dětmi Z pohádky do pohádky za zvířátky.
Uspořádal jej místní klub přátel
přírody Malá liška, a to za podpory města Olomouce. Na zájemce,
kteří na akci přišli, čekala nejen
zoo se zvířaty z nejrůznějších koutů světa, ale také list otázek a úkolů a přislíbená sladká odměna za
jejich splnění.
Listopadovým sychravým počasím se nedal nikdo odradit, takže v 10 hodin se před zoo sešla
docela velká skupina účastníků –
od těch nejmenších ještě v kočárku
až po prababičky a pradědečky.
Včetně pár opozdilců, kteří nestihli
sraz, se za bránu zoo vydalo téměř
70 lidí. Všichni se hned s nadšením vrhli mezi zvířátka a doslova
se předháněli o správné odpovědi.
Komu nestačily informační ce-

www.uno-ok.cz

dulky u výběhů, hledal znalosti na
panelech s informacemi, pár jedinců zkoušelo i krátké interview
se žirafami a dikobrazem.
Během shánění odpovědí samozřejmě zbyl čas i na prohlídku
zvířátek, která se pomalu ukládají
k zimnímu spánku. Všichni si s náročným pracovním listem nakonec
hravě poradili, a mohli se tak vydat do cíle, kde už na ně čekali organizátoři z klubu Malá liška se
sladkou odměnou.
Všem soutěžícím tímto děkujeme za účast na akci i originální
odpovědi v pracovních listech.
Za nejsprávnější odpověď má
u nás autor speciální ocenění.
Velké díky patří samozřejmě
také Zoologické zahradě Olomouc,
v jejíchž prostorách jsme akci
mohli uspořádat, a v neposlední
řadě statutárnímu městu Olomouc
za finanční podporu.
Za pořadatele Štěpánka Štrajtová
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Daně, účetnictví a Jeseník
Unie neziskových organizací Olomouckého kraje v pondělí
3. 12. 2012 poprvé uspořádala
v Jeseníku seminář týkající se daňové problematiky a základů účetnictví ve vazbě na neziskový sektor. Nové prostory Mateřského
centra Krteček zaplnilo celkem 15
ze 17 přihlášených zájemců o toto
ožehavé téma. Seminář měl celkem 3 bloky. V první části byli zástupci neziskového sektoru seznámeni se základy účetnictví a především s problematikou daně
z příjmu právnických osob ve vazbě na neziskové organizace. Druhý

blok zahrnoval praktický příklad
vyplňování daňového přiznání.
Třetí a zároveň závěrečná část semináře byla věnována odpisům
majetku. Lektorkou byla daňová
odbornice Ing. Alena Jendřejková.
Bylo zřejmé, že svou práci dělá
s láskou a radostí. Paní Jendřejková s lehkostí a nadhledem zodpověděla veškeré dotazy, které na
ni byly směřovány. Jesenický neziskový sektor zasílá poděkování
na adresu UNO OK a samozřejmě
nemůže opomenout srdečně poděkovat paní Jendřejkové.
Mgr. Veronika Prokopová

Svoji činnost v novém roce zahajuje olomoucký klub přátel přírody Malá liška akcí z cyklu
cestovatelských večerů. Opět přivítáme Karin a Michala Majerovy
z o. s. M.O.S.T., které se zaměřuje
na pomoc Tibetu a tibetským
uprchlíkům v Indii. Tentokrát s nimi přijede i Tibeťan Jigme Tenzin.
Tématem bude Tibet a jeho současné problémy.
Beseda se bude zabývat historickými a geografickými kontexty,
postavením obyvatelstva, vlivem
moderního způsobu života na tibetské tradice a neopomene ani
současné ekologické problémy,
stav vzdělávání v Tibetu a indickém exilu či postavení žen a dětí
ve společnosti. Účastníci se také
seznámí s hodnověrnými zdroji
informací o Tibetu. Nepřijdou
samozřejmě o možnost zeptat se
na vše, co je v souvislosti s Tibetem zajímá.
Občanské sdružení M.O.S.T.,
které vzniklo v roce 2004, se zabývá rozvojovou a humanitární
pomocí a realizuje kulturně-vzdělávací akce pro školy a veřejnost.
Posláním sdružení je podpora

vzdělanosti a zlepšování životních
podmínek lidí v Tibetu a v indických Himálajích – tibetských
uprchlíků i původních obyvatel
Ladaku a regionu Spiti. Formou
kmotrovství na dálku pomáhá
M.O.S.T. dětem v exilových i klášterních školách, nomádům a starým lidem bez rodin. Podporuje
místní školy a řemeslné tradice.
Stojí rovněž za zmínku, že
sdružení pořádá pro českou veřejnost celoroční kulturně-vzdělávací akce vrcholící „Festivalem ProTibet“. Školám nabízí workshopy
a přednášky v rámci globální rozvojové výchovy. Součástí projektů
o. s. M.O.S.T. je také podpora
dobrovolnické činnosti a spolupráce s univerzitami a dalšími neziskovými organizacemi nejen v České republice. Příspěvek na akci pro
nečleny klubu je 20 Kč, členové
mají vstup zdarma.

Novinky ze střechy světa opět
v Olomouci

Kdy: čtvrtek 24. ledna v 18 hodin.

Kde: Fox club (klub pro seniory),
Javoříčská 2, Olomouc, tramvaj 1,
4 nebo 6 – zastávka Okresní soud.
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Významné ocenění pro P-centrum Olomouc
Olomoucká organizace P-centrum
obdržela nejvýznamnější ocenění
pro organizace pracujícími s lidmi
se závislostí – cenu Kiron za
projekt „Dokážu to?“. V rámci
projektu vznikla metodika pro práci s lidmi závislými na pervitinu,
kteří se chtějí léčit ambulantní formou. Metodiku vytvořil anglický
odborník Aidan Grey, který s ní
pracuje s lidmi závislými na kokainu a cracku v Londýně. Terapeuti P-centra společně s Aidanem
Greyem metodiku přizpůsobili pro
české prostředí a specifika lidí závislých na pervitinu.
Ocenění P-centrum získalo za
to, že v České republice vznikly
nové možnosti, jak léčit lidi závislé na pervitinu.
Lidé, kteří se chtějí léčit ze své
závislosti, mohou nastoupit léčbu
v psychiatrické léčebně nebo terapeutické komunitě. V takovém
případě opouštějí na delší dobu
své zaměstnání a rodinu. Někteří
lidé tuto možnost nemohou z různých důvodů využít a právě oni
mají možnost léčit se ambulantní
formou. Na terapii pravidelně docházejí a nemusí opustit své za-

městnání ani rodinu. Poradna pro
alkoholové a jiné závislosti P-centra Olomouc jim tuto možnost nabízí. Metodika pomáhá klientům
lépe se orientovat ve své závislosti
na pervitinu, v důsledcích jeho
užívání a v následném zastavení
braní pervitinu, aniž by museli nastoupit do léčebny.
Metodika také přináší užitečné
informace pro odborníky, zejména
ty začínající, a je možné ji využít
i v jiných typech služeb. P-centrum ji dalším organizacím nabízí
k využití v léčbě závislosti na
pervitinu.
Léčbou dle metodiky „Dokážu
to?“ prošlo více než sto klientů,
a to v Poradně P-centra, v K-centru sdružení Podané ruce a ve
Vojenské nemocnici Olomouc –
detoxifikační oddělení. I touto spoluprací mezi různými organizacemi byl projekt výjimečný. Projekt
vedli Mgr. Michal Růžička, Ph.D.,
a Mgr. Edmund Wittmann.
Cena Kiron byla P-centru předána dne 22. 11. 2012 v Lékařském domě v Praze. Společně
s cenou Kiron se udělovala Cena
adiktologie, kterou obdržel profe-

Bajkazyl Olomouc
V říjnu 2012 otevřel v Olomouci
na Wurmově ulici 7 svou pobočku
Bajkazyl Olomouc, inspirovaný
stejnojmenným spolkem působícím
v Praze. Důvodem otevření olomouckého Bajkazylu byl zájem
o vytvoření zázemí pro nadšence,
kteří mají rádi stará a retro kola,
ale také úmysl podporovat cyklokomunitu v Olomouci. Bajkazyl
nabízí řadu služeb, mezi něž patří
servis všech typů kol, prodej starých repasovaných kol, půjčovna
kol se zaměřením na studenty i širokou veřejnost a také zázemí pro
vlastnoruční opravy kol pro ty,
kteří si zvládnou sami kolo spravit.
Servis kol zajišťujeme pravidelně od úterý do pátku od 9 do
16 hodin, případně kdykoliv jindy
po telefonické či e-mailové domluvě. V rámci servisu jsme naprosto flexibilní, v případě jednoduchých oprav jsme schopni kolo
spravit na počkání. Všem příchozím a čekajícím nabídneme pro
zkrácení chvíle aktuální denní tisk,
kávu, čaj, pivo nebo nealkoholické
nápoje.
Prodejna starých kol závisí na
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aktuální nabídce kol, pravidelně je
aktualizována nabídka na webových stránkách www.bajkazyl
olomouc.cz a na facebooku. Paleta
starých kol sahá od veteránů z 20.
a 30. let (značky Zbrojovka, Ahoj,
Stadion) až po obyčejné „ukrajiny“, Favority, Liberty, Sobi nebo
skládačky. V případě zájmu provádíme i repasy kol na přání zákazníků, případně sháníme kolo konkrétní značky nebo podle konkrétního přání zákazníka a upravíme
jej podle jeho požadavků. Hlavním
cílem je nabízet kola ve 100%
funkčním stavu, případně upravit
je maximálně podle představ
nových majitelů – na požádání
můžeme osadit košík, nové brzdy,
zvonek či další doplňky.
Vedle prodejny od října funguje také půjčovna kol (rent-abike), která nabízí široké spektrum
starých kol, kde si vybere skutečně
každý. Půjčovna je otevřena ve
stejných provozních hodinách
a kola je možno objednat také
e‑mailem nebo telefonicky. Půjčovné kol se pohybuje v rozpětí od
200 Kč/den po 900 Kč/6 měsíců,

Cenu Kiron udělují Klinika
adiktologie 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Všesor Lumír Hanuš, olomoucký ro- obecná fakultní nemocnice v Praze
dák žijící v Izraeli.
spolu se Společností pro návykové
nemoci České lékařské společnosti
P-centrum je nestátní nezisková Jana Evangelisty Purkyně.
organizace, která působí v Olomouci od roku 1994. Poskytuje Kontaktní osoba:
služby z oblastí prevence, péče
PhDr. Dagmar Krutilová, ředio rodinu s dětmi, poradenství, léč- telka P-centra, e-mail: dagmar.
by a doléčování závislostí.
krutilova@p-centrum.cz, tel.: 731
Adiktologie je věda zabývající 520 102
se závislostmi, jejich prevencí, půMgr. Renata Jakubcová, závodem, léčbou, výzkumem, pora- stupce vedoucího Poradny pro
denstvím a jinými souvislostmi. alkoholové a jiné závislosti, e‑mail:
V užším pojetí se zabývá závislost- renata.jakubcova@p-centrum.cz,
mi na návykových látkách.
tel.: 736 535 181

pro studenty jsou nabízeny speciální slevy. Více informací a ceník
najdete na webových stránkách
www.bajkazylolomouc.cz.
Bajkazyl Olomouc se ale nehodlá zaměřit jen na sociální
podnikání, ale také rozšířit svůj
okruh zájmu na aktivní podporu
cyklistické dopravy v Olomouci
a prosazování kola jako běžného
a běžně dostupného dopravního
prostředku. V rámci osvěty připravujeme pravidelné popularizační přednášky, diskuse a prezentace, které představí svět starých
kol i jejich praktické využití
v dnešní cyklodopravě. Bajkazyl

hodlá podporovat aktivity Centra
Semafor, Olomouckých kolařů
a dalších subjektů pod hlavičkou
společné platformy KOLOMOUC.
Ta má sloužit jako odrazový můstek a informační základna pro
všechny, kteří se věnují cyklistice,
mají zájem o kola nebo sledují
novinky v legislativě, designu,
cyklokomunitách a chtějí se na
rozvoji cyklokomunity v Olomouci podílet.
Základním mottem olomouckého Bajkazylu je „Kola hrou!“.
Mgr. Pavel Bednařík
e-mail: pavel.bednarik@gmail.com
GSM: 0042 605 844 090

www.uno-ok.cz
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Pozvání do RC Provázek
V Rodinném centru Provázek
pokračujeme i v roce 2013 s aktivitami zajímavými pro děti, rodiče i prarodiče. Navštívit můžete
nový program – Hodiny pro rodiče. Bude probíhat formou besed,
diskusí a seminářů, je zařazen na
středu dopoledne. Po dětském
hravém cvičení s říkankami a pohádkami budeme začínat souborem témat Mateřství od A do Z.
Jde o flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle

20 let Klubu stomiků Přerov
Pokračování článku ze str. 1
Představitelé Klub stomiků se
v průběhu roku aktivně účastní
různých společenských akcí, ať se
jedná o přednášky, prezentace ze
života stomiků, odborné semináře
nebo výstavy.
V pátek 23. 11. 2012 proběhla
v Klubu Teplo v Přerově oslava
20 let od založení Klubu stomiků
Přerov. Součástí slavnostního aktu bylo předání pamětních medailí za pomoc a spolupráci. Dík patří
zejména hlavnímu sponzorovi –
městu Přerov – v zastoupení senátora a primátora Ing. Jiřího Lajtocha. Dále městu Olomouc zastoupeném vedoucím odboru sociálních věcí Mgr. Bc. Michalem Majerem, který omluvil z důvodu

zahraničních zkušeností. Rodina
a profese jsou viděny jako dvě
strany téže mince, nejde o to hledat rozpor, ale harmonii. Maminky
budou jistě obohaceny nejen připraveným programem, během kterého si zkušená hlídací teta
hodinku pohraje s jejich dětmi, ale
také sdílením osobních zkušeností
a příkladů.
Magda Mečkovská
vedoucí RC Provázek

nemoci pana primátora Martina
Novotného. Dále lékařům, primáři chirurg. oddělení nemocnice
Přerov MUDr. Stanislavu Kalabusovi, MUDr. Lubomíru Skopalovi
z centra Klinické onkologie Přerov,
zástupci primáře nemocnice v Hranicích MUDr. Petru Večeřovi
a zdravotnímu personálu – stomasestře nemocnice v Přerově paní
Věře Hradilové (sestře roku 2007)
a stomasestře nemocnice v Hranicích paní Ivě Pokorné. V neposlední řadě byli oceněni předsedové
spřátelených
klubů
doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc.,
předseda KS Ostrava, Pavel Elbl,
předseda KS Opava, Jaroslav Pecha, předseda KS NJ, Jaromír Obr,
předseda VV KS Prostějov, předsedkyně Českého ILCO Ing. Marie
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Pozvánky RC Heřmánek
• 8. 1. od 16.30 do 18.00 hodin
KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT
• 10. 1. od 9.00 do 11.00 hodin
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO
ZÁJEMCE O ŠKOLIČKU ANIČKU
• 11. 1. od 10.30 do 11.30 hodin
ŠIKULOVÉ – vyrábíme sněhuláky
• 12. 1. od 9.30 do 11.30 hodin
SOBOTA PRO TÁTY
• 14. 1. od 10.00 hodin P-CENTRUM a jeho služby pro rodinu
• 15. 1. od 16.30 do 18.00 hodin
TVŮRČÍ DÍLNA pro rodiče
s dětmi – malování na sklo
• 16. 1. od 10.00 hod., POHÁDKA V DIVADLE HUDBY – Království

Ředinová, předseda SLOVILCO Ján
Čačko a dodavatelé zdravotnických pomůcek. Pamětní medaili
převzal z rukou primátora i předseda Klubu stomiků Josef Matoušek spolu s místopředsedou klubu
Jaroslavem Vančurou. Mezi hosty
nechyběli ani ti, kteří s námi za
město Přerov nejvíce spolupracují: náměstek primátora Mgr. Dušan
Hluzín a vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Jana Žouželková. Svůj čas si pro nás
našla i poslankyně Evropského
parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, která nás navštívila v závěru
našich oslav, neboť cesta ze
Štrasburku trvá trochu déle. Ve
svém vystoupení jako lékařka
ocenila práci Klubů stomiků pro
druhou etapu života, která nastane

•
•
•
•

Rodinné centrum Heřmánek, o.s.
Heřmánci, www.rc-hermanek.cz

v momentě získání stomie.
V kulturním programu vystoupila francouzská šansoniérka Céline Bossu, rodačka z Lyonu, která
v nás svou nádhernou barvou hlasu, krásou francouzského jazyka
a podmanivou melodií zanechala
hluboký zážitek. Svůj podíl na
vznešenosti celého slavnostního
aktu měli i žáci ZÚČ Iši Krejšího
v Olomouci pod taktovkou Vladimíra Vavruši. Dík patří rovněž
tanečníkům Filipovi a Michaele
z Taneční školy Přerov. Slavnostní
večer doprovázel vtipným slovem
moderátor Marek Zahradníček.
Josef Matoušek
předseda Klubu stomiků Přerov
e-mail: Josefmatousek1@seznam.cz
www.ilco.cz

Bulletin UNO – měsíčník Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vydává Nadační ústav
regionální spolupráce, o. p. s. (Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc, IČ: 26844389). Uzávěrka tohoto vydání
byla 10. 12. 2012, uzávěrka příštího vydání bude 10. 1. 2013. Náklad 300 kusů. Redakční rada: Ing. Jiří Rudolf,
Mgr. Marcela Vystrčilová, Mgr. Hana Kroupová, JUDr. Hynek Pečinka, Luboš Langer. Jazyková korektura:
Mgr. Lucie Loutocká. Odpovědný redaktor: Ing. Zdeněk Beil, tel.: 587 206 308, 606 591 096, e-mail:
beil@uno-ok.cz. Povoleno MK ČR, registrováno pod E 20198 potvrzením ze dne 11. 5. 2011. V elektronické podobě jsou bulletiny archivovány na adrese www.uno‑ok.cz. Bulletin vychází s podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc. Informace uvedené v tomto bulletinu neobsahují vyčerpávající analýzu daných témat.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor
příspěvku. Jednotlivé příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí korespondovat s postoji vydavatele.

www.uno-ok.cz

od 9.00 do 12.30 hodin FINANČNÍ GRAMOTNOST – rodinný rozpočet
18. 1. od 10.30 do 11.30 hodin
ŠIKULOVÉ – krmení pro ptáčky
25. 1. od 10.30 do 11.30 hodin
ŠIKULOVÉ – domácí plastelína
28. 1. od 16.30 do 17.30 hodin
E-(NE)BEZPEČÍ
30. 1. od 10.00 hodin AROMATERAPIE – prevence nemocí
z nachlazení
Za RC Heřmánek Marie Veselá
náves Svobody 41
779 00 Olomouc-Holice

Připravuje Liberix, o. p. s.
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Představujeme Sdružení Most k životu
Sdružení Most k životu je nestátní
nezisková organizace působící
v sociální oblasti, jejímž cílem je
integrace osob se zdravotním postižením bez rozdílu věku, typu
a stupně postižení do společnosti.
Svou činnost Sdružení Most k životu zahájilo v roce 1998 a snaží se
s minimálními finančními prostředky realizovat cíl, aby děti,
mládež i dospělé osoby se zdravotním postižením mohly žít ve své
rodině, se svými kamarády, ve
společnosti.
Sdružení v současné době realizuje následující aktivity: chráněné pracovní místo pro zdravotně
postižené osoby, integrovanou zájmovou činnost – především pro
děti a mládež – keramický ateliér
Sociálně terapeutickou dílnu, Sociální rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání, Job Klub,
prodejnu a prodejní místa,
Chráněná pracovní místa pro
zdravotně postižené.
V roce 1999 zahájila činnost
chráněná dílna Sdružení Most
k životu – nyní chráněné pracovní
místo, ve které sdružení zaměstnává zdravotně postižené bez rozdílu zdravotního postižení – i s těžkým mentálním postižením. Hlavním cílem je integrace osob se
zdravotním postižením bez rozdílu věku, typu a stupně postižení do
společnosti. Usilujeme o to, aby
děti, mládež i dospělé osoby se
zdravotním postižením mohly žít
ve své rodině, se svými kamarády
a s námi všemi v našem městě.
V keramické dílně zaměstnanci vyrábějí dekorativní a užitkové
předměty, v dřevařské dílně hračky, drobné dřevěné předměty a didaktické pomůcky, v šicí dílně je

strana 6

náplní šití na zakázku a opravy.
Tkalcovská a košíkářská dílna má
v programu tkaní koberců, polštářů, tašek, pletení výrobků z pedigu. V keramická dílně pracují
osoby s kombinovaným i mentálním postižením pod vedením asistentky, mezi výrobky převažuje
dekorativní keramika, např. ozdoby na zeď, sezonní výrobky (vánoční, velikonoční ozdoby), misky, hrnky, vázy, tužkovníky a jiné. V letošním roce došlo vzhledem k omezení příspěvku státu
prostřednictvím Úřadu práce ČR
k omezení finanční podpory na zaměstnávání zdravotně postižených
osob, potýkáme se s možností udržení pracovních míst pro zdravotně postižené osoby v našich
dílnách.
Další sociální službou sdružení
je Sociálně terapeutická dílna, která zahájila činnost v roce 2007.
Tato sociální služba je službou sociální prevence dle zákona č. 108/
2006 Sb., o sociálních službách,
§ 67, a je registrována KÚ Olomouckého kraje, č. j. KUOK 91694/
2012. Služba je pro uživatele dle
zákona bez úhrady.
Sociální služby této dílny
představují ambulantní služby poskytované osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném
trhu práce.
Deseti uživatelům zde sdružení
od pondělí do pátku poskytuje
podmínky pro osobní hygienu, pomoc při běžných úkonech osobní
hygieny, při přípravě stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování. Součástí

služby je podpora vytváření
a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, nácvik a upevňování motorických,
psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností, pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
V roce 2006 zahájila činnost
Agentura podporovaného zaměstnávání Sdružení Most k životu,
která byla zrušena, a od roku 2007
nová služba Sociální rehabilitace
formou podporovaného zaměstnávání dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, § 70, jejíchž služeb využívají zdravotně
postižené osoby, které hledají
možnost zaměstnání na otevřeném
trhu práce. Služba je registrována
KÚ Olomouckého kraje, č. j. KUOK
91694/2012. Služba je pro uživatele dle zákona bez úhrady.
Služby využívají zdravotně postižené osoby, které hledají možnost zaměstnání na otevřeném trhu práce. Se cca třiceti uživateli
pracují ve sdružení individuálně
i skupinově v tzv. Job Klubu, který se schází 2× měsíčně. Posláním
sociální rehabilitace formou podporovaného zaměstnávání je podpora rozvoje schopností a dovedností osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením a posilování jejich návyků potřebných pro samostatný
život s důrazem na nalezení vhodného pracovního uplatnění, poskytnutí pomoci při řešení problémů, motivace při vyhledávání
vhodného pracovního místa.
Při individuálním přístupu
k uživateli je poskytováno kariérové poradenství s ohledem na
zdravotní postižení, pomoc při
uplatňování práv uživatelů a jejich
oprávněných zájmů, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, asistence a doprovod
při jednání s úřady, zaměstnavateli atd., jsou poskytovány výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rozvíjena a upevňována počítačová gramotnost.
Výrobky ve sdružení vyhotovené si můžete zakoupit přímo
v budově Sdružení Most k životu,
Bohuslava Němce 4, Přerov, kde se
nachází naše prodejna s otevírací
dobou pondělí–pátek od 8.00 do

Představujeme NNO

14.30 hodin. Dále v InfoCentru pro
zdravotně postižené, Kratochvílova č. 35 – Přerovanka. Dlouhodobými odběrateli našich výrobků
jsou Nadace Okřídlené kolo, Přerov, Meopta, a. s., Přerov, Magistrát města Přerova, za což jim
patří náš dík. Pravidelně nabízíme
své výrobky na vánočních a velikonočních trzích, pořádaných na
náměstí TGM v Přerově.

Jak to bylo s financováním jednotlivých projektů v roce 2012?
Provoz chráněných pracovních
míst byl dotován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Úřadu
práce České republiky, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Přerov dle zákona č. 435/
2004 Sb., o zaměstnanosti, § 78,
dále pak z přímé dotace Magistrátu města Přerova a z tržby za
prodej výrobků dílny.
Provoz Sociálně terapeutické
dílny a Sociální rehabilitace formou podporovaného zaměstnávání
je financován Evropským sociálním fondem – Operační program
lidské zdroje a zaměstnanost –
a Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR.
Pokud máte zájem o poskytování služby, kontaktujte prosím
Sdružení Most k životu osobně nebo na tel.: 739 007 292, 581 207
238. Služba je uživatelům poskytována bez úhrady. Služby jsou
poskytovány v pracovní dny osobám se zdravotním postižením ve
věku 18–64 let. Sociální služby
jsou registrované dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba není určena lidem
s diagnostikovaným agresivním
chováním a lidem závislým na
alkoholu nebo jiných návykových
látkách.
Pro příští vydání bulletinu
máme připravený rozhovor
s Mgr. Dagmar Plškovou, statutární zástupkyní sdružení.
www.mostkzivotu.eu
Zdeněk Beil
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Sloučení exekucí ušetří tisíce
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stejné osoby, tedy stejný dlužník,
věřitel a exekutor. Nejčastěji tato
situace nastává při řízení u dluhů
za nezaplacení jízdného v MHD.
Vzhledem k tomu, že zatím
není novela schválena, může dlužník podat exekutorovi návrh na
spojení exekučních řízení do jednoho. Pokud exekutor tomuto návrhu nevyhoví, pak se dlužník
s tímto návrhem obrátí na exekuční soud. I když exekutor ani
soud dlužníkovi nevyhoví, neměl
by se dlužník vzdát, a pokud návrh na spojení exekucí podal, může se bránit proti nadměrným
nákladům exekuce podáním námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce. Příkaz k úhradě
nákladů exekuce je exekutor povi-

nen vydat, jakmile byl vymožen
celý dluh. Věcnou námitkou je
v tomto případě to, že náklady
exekuce by byly nižší, kdyby exekutor vyhověl důvodně podanému
návrhu na spojení exekucí. O námitkách již rozhoduje soud a šance uspět je tak značná. Pozor,
povinný musí tyto námitky podat
ke každému řízení zvlášť (ke každému příkazu k úhradě nákladů
exekuce).
Nejen s vypracováním návrhu
na spojení exekucí vám můžeme
pomoci zdarma v organizaci Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Olomouc, Litovelská 14, Olomouc,
tel.: 581 010 131.
Monika Vinklárková, e-mail:
monika.vinklarkova@gmail.com

Zájmové sdružení právnických
osob OK4EU spolu s Olomouckým
krajem připravilo veletrh komunitárních programů, který se uskutečnil v úterý 27. listopadu 2012
v Olomouci.
Hlavním cílem akce bylo seznámit představitele měst a obcí,
univerzit a zástupce podnikatelského sektoru s možnostmi financování projektů z prostředků komunitárních programů. Komunitární programy představují finanční nástroje Evropské komise,
z nichž mohou evropské subjekty
čerpat prostředky na své aktivity.
Žádosti se obvykle posuzují přímo
v Evropské komisi, případně v některé z jejích výkonných agentur.
V členských státech EU jsou
kontaktní místa, kde mohou zájemci konzultovat své projektové
záměry.

mů. Tyto programy mohou být alternativou pro subjekty z našeho
regionu. Dnes je zřejmé, že v příšPro projekty je třeba mít tím programovacím období budepartnery z jiných členských států me muset hledat finanční zdroje
a každý podpořený projekt musí i jinde než ve strukturálních fonnaplňovat znaky evropské přidané dech. Výhodou je nepochybně
hodnoty. Během odpoledního pro- mezinárodní spolupráce, díky ktegramu byly představeny tyto ré dojde k navázání nových konprogramy: 7. rámcový program, taktů a výměně zkušeností,“ doRámcový program pro konkuren- plňuje náměstek hejtmana Michael
ceschopnost a inovace (CIP), Program PROGRESS, Program celoživotního učení, LIFE+. Programy
představily kontaktní osoby z výkonných agentur a ministerstev,
které administrují komunitární
programy. Michaela Vráželová ve
své prezentaci vysvětlila rozdíl
v čerpání finančních prostředků
z
komunitárních
programů
a strukturálních fondů.
„Veletrh jsme v letošním roce
pro naše subjekty připravili již podruhé a pravidelně informujeme
foto: Blanka Poštulková
i o výzvách komunitárních progra-

Fischer, který veletrh zahájil.
Veletrh se konal v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. V úvodu programu bylo stručně představeno
zájmové sdružení právnických
osob OK4EU, které zastupuje zájmy Olomouckého kraje.
Michaela Vráželová, OK4EU,
Olomouc, tel.: +420 737 331 647,
e-mail: vrazelova@ok4eu.cz

Sociální podnikání Charity Zábřeh
Pokračování článku ze str. 2
I nadále jsme si tak udrželi výhodu v podobě možnosti poskytnout našim partnerům a firmám
v regionu tzv. náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby s postižením. Jde o variantu, jak předejít odvodu pokuty zhruba 60 tisíc Kč za každou osobu nezaměstnanou do státního rozpočtu na
konci kalendářního roku,“ doplnil
ředitel Charity.
Další významnou zakázku společnost REPARTO v této době realizuje v potravinářském provozu
loštické dílny pro firmu HOPI POPI,
a. s. Již od srpna se zde kompletují

košíky se sušeným ovocem, které
jsou určeny pro obchodní řetězce na
předvánoční tuzemský i zahraniční
trh – do Německa, Rakouska, Polska
i Slovinska. Protože se jedná
o opravdu velkou zakázku, sociální
firma přijímá na dobu kompletace
košíků dalších téměř 60 brigádníků,
převážně nezaměstnaných z evidence úřadu práce. Na dobu tří měsíců
tak významně rozšiřuje zaměstnanost na Mohelnicku a Lošticku.
Během uvedené doby pracovníci seskládají zhruba 340 tisíc ovocných
košíků a jejich rukama projde skoro
150 tun sušeného ovoce. Nejžádanějším tvarem bambusových podtácků je v předvánočním období mo-

ší obdarované a pomohou tak
k další práci i lidem zdravotně
znevýhodněným,“ sdělila manažerka výroby a odbytu Marcela Klimková a dodala: „Možná, že i na
vašem stole se letos objeví pozdrav
z Loštic v podobě ovocného košíku.“ Výrobky je možné zakoupit
v recepci Charity Zábřeh v přízemí Charitního domu na Žižkově
ulici, případně je lze elektronicky
objednat v e-shopu organizace na
adrese www.charitazabreh.com/eshop.
Zdroj: www.uno-ok.cz/index.
php?option=com_content&view=
article&id=1187:sladka-prace-prozamstnance-socialni-firmy&catid
=1:aktivity-nno&Itemid=13

Dlužíte dopravnímu podniku hned
za několik pokut najednou nebo
jste nezaplatili regulační poplatky
za několik návštěv u lékaře či na
pohotovosti? Dluh vám velmi
lehce, díky nepřiměřeným odměnám exekutorům a advokátům,
mnohonásobně vzroste. To by se
však mělo v blízké době změnit.
Exekuce drobných částek již nebude takový byznys.
Do této doby byla praxe taková, že věřitel (např. dopravní
podnik) předal jednotlivé stokorunové částky k vymáhání advokátovi či rovnou exekutorovi. Ti však
nevymáhali celý váš dluh (např. 3

Informace z OK4EU

pokuty za jízdu na černo) najednou, ale každou částku zvlášť. Tím
rostly náklady na soud a exekuci
několikanásobně více, než je nutné. Rázem se poplatky za vymáhání tří pokut za 500 Kč vyšplhaly
z 5000 na 15 000 korun.
Novela exekutorského řádu,
která má přinést několik změn, je
v rukou Senátu a čeká na schválení. Pro dlužníky je významnou
změnou slučování exekucí. Sloučení exekucí by po schválení novely mělo být prováděno vždy. Podmínkou pro sloučení exekucí je to,
že ve všech řízeních, které chce
dlužník spojit, musí vystupovat

Komunitární programy EU

www.uno-ok.cz

tiv hvězdy, ryby, komety a stromku.
Kromě ovocných košíků se zde
také kompletuje 13,5 tisíce figurek
čertíků, jež jsou tradičním výrobkem pro rakouský trh. Tzv. Krampus je složen z fíků, švestek, ořechů
a půl roku dopředu pro něj dílna
připravuje dřevěné stojánky, režné
metličky, molitanové rohy, jazyky
a límce z filcu, řetízky do ruky.
„Pro firmy v našem regionu již
několik let připravujeme vánoční
nabídkovou akci, při níž mohou
svým zaměstnancům, obchodním
partnerům a přátelům darovat
místo tradiční čokoládové kolekce
zdravější alternativu v podobě kolekce ovocné. Tímto dárkem potě-
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Taneční lahůdka v srdci Hané

Olomouc poprvé v historii hostí pres- padě do Olomouce přijede elita
tižní Mistrovství ČR ve standardních tanečníků vůbec poprvé v historii
tancích.
města,“ upozorňuje Jitka Opravilová z Klubu sportovního tance
Poprvé v historii bude Olomouc QUICK Olomouc. „Aby nám byla
hostit nejvýznamnější soutěž v ob- tato soutěž byla přidělena, museli
lasti tanečního sportu – Mistrov- jsme opět projít náročným výběství ČR ve standardních tancích rovým řízením Českého svazu
2013. Prestižní taneční klání se tanečního sportu,“ zdůrazňuje
uskuteční 26. ledna 2013 ve Spor- Opravilová s tím, že takto významtovní hale UP v Olomouci. Mi- né soutěže se dosud konaly jen ve
strovství se zúčastní ty nejlepší velkých městech, jako jsou Praha
tuzemské taneční páry ve všech nebo Brno.
věkových kategoriích.
Na Mistrovství ČR ve stanPořadatelem Mistrovství ČR ve dardních tancích 2013 se do Olostandardních tancích 2013 je Klub mouce sjedou nejlepší páry ČR ve
sportovního tance QUICK Olomouc všech věkových kategoriích – juve spolupráci s Českým svazem nioři, mládež, dospělí a senioři.
tanečního sportu. Spolupořadateli Taneční soutěž odstartuje už ráno
jsou Univerzita Palackého v Olo- od 9 hodin a vyvrcholí před
mouci a Taneční škola Coufalovi. 21. hodinou. Dopoledne se mohou
„Po úspěšném zorganizování Mi- diváci těšit na kategorie Junior-II
strovství ČR v kombinaci deseti a Mládež a odpoledne pak na Jutanců 2012 jsme znovu získali dů- nior-I, Dospělí a Senioři. Umění
věru Českého svazu tanečního špičkových párů bude možné obsportu i pro pořádání atraktivního divovat od 16 hodin, vrchol soutěklání, které rozhodne o nejlepších že začne kolem 19. hodiny, kdy
párech v kategorii standardních jsou na programu semifinálová
tanců pro rok 2013. I v tomto pří- a finálová kola.
Moravský ornitologický spolek
vystavuje v Přerově
Pokračování článku ze str. 1
Jakých bylo těch dlouhých 80
let? Vše začalo 4. 12. 1932, kdy se
sešla valná hromada v počtu 21
účastníků a rozhodla o založení
ornitologického spolku, jehož
předsedou se stal učitel František
Ginter. Významné ocenění získal
spolek za svou expozici na Středomoravské výstavě v roce 1936.
Dne 10. 6. 1937 byla zahájena
stavba ornitologické stanice. Budova byla dokončena už v roce
1938, ale k jejímu slavnostnímu
otevření plánovanému na 28. říjen
nedošlo. Politická situace přinesla
zcela jiné starosti.
Po okupaci republiky nastalo
těžké období perzekucí. Časopis
musel být přejmenován na Ornitolog. Knihovníkem a archivářem
se stal František Hejl. Tuto funkci
zastával 46 let a svojí osobní statečností společně s Františkem
Ginterem přispěl k tomu, že spolek
nezanikl. Velkou ranou spolku bylo také vybombardování poloviny
stanice při náletu amerického letectva 20. 11. 1944.
V roce 1946 se podařilo s pomocí sbírky mezi občany areál
stanice opravit. Politické změny
v roce 1948 vedly k vynuceným
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„Na mistrovství dorazí aktuálně 8. nejlepší pár světa Martin
Dvořák a Zuzana Šilhánová. Koncem listopadu 2012 si naši reprezentanti přivezli z mistrovství
světa v australském Melbourne vůbec nejlepší umístění v historii českého sportovního tance. Na svém
kontě mají celkem 21 domácích
titulů,“ připomíná Opravilová. Na
tanečním parketu se objeví
i tanečníci z úspěšné televizní
show „StarDance… když hvězdy
tančí“, zejména královna tanečního parketu z první řady StarDance
a olomoucká rodačka Kristýna

Coufalová. Mezi diváky potkáte
známou porotkyni Evu Bartuňkovou i manžele Tománkovy, kteří soutěžili v nedávné páté řadě
této populární show.
Předprodej vstupenek je k dispozici v síti TicketPortal od 1. ledna 2013 (www.ticketportal.cz).
Kontaktní osoba:
Mgr. Jitka Opravilová
Klub sportovního tance
QUICK Olomouc
tel.: 724 722 723
www.standard2013.cz
www.kstquick.cz

odchodům řady činovníků a perzekucím. V letech 1957–1958 se vedení za cenu velkých perzekucí
podařilo zabránit začlenění spolku
do Československého mysliveckého svazu tím, že se stal dobrovolnickou organizací při Moravském
muzeu v Brně. Po řadě sporů
a problémů došlo konečně v roce
1970 k dohodě, že ornitologickou
stanici i MOS převezme okresní
muzeum v Přerově, a nastalo relativně stabilní a úspěšné období
činnosti. V letech 1979–1981 byla
postavena nová budova ornitologické stanice. V roce 1991 se kolem Jiřího Šafránka vytvořila skupina lidí, která se rozhodla obnovit
činnost Moravského ornitologického spolku K nejvýznamnějším oceněním patří třetí místo v mezinárodní soutěži japonské nadace
Sasakawa v roce 1997 za realizovaný projekt „Získávání veřejnosti
pro ochranu přírody a ptactva“.
Od 12. 2. 2005 se Moravský ornitologický spolek stal středomoravkou pobočkou České společnosti ornitologické, přičemž si zachoval svou právní subjektivitu.
Adolf Goebel
jednatel Moravského
ornitologického spolku
– středomoravské pobočky ČSO
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