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Slovo úvodem…
Vážení kolegové a čtenáři,
jak jste jistě zaznamenali, Olomoucký kraj mění svoji koncepci spolupráce s neziskovými
organizacemi. Bohužel v rámci úspor letos zamítl finanční prostředky a poprvé po osmi
letech nepodpořil náš významný projekt "Pomáháme neziskovkám". Předsednictvo UNO OK
je proto nuceno přistoupit k jistým změnám ve své bohaté činnosti. Aktivity, které pro vás,
pro neziskovky, byly přínosem, samozřejmě nadále zachováme. A to především díky podpoře měst jako Jeseník a Šumperk, která chápou význam toho, co UNO pro neziskové organizace ve svém regionu
dělá, a naši činnost opět podpořila. Za to jim patří velký dík!
Pokračování na straně 2

Neziskovky mají dostaveníčko. Blíží se výstava a veletrh Mezi námi
Olomouc – Humanitární a neziskové
organizace, občanská sdružení,
chráněné dílny nebo ústavy sociální
péče se ve dnech 6.–8. června představí na tradiční výstavě Mezi námi.
Akce, kterou hostí olomoucké Výstaviště Flora, je už druhým rokem
zaměřena na zdravý životní styl,
sport, pohyb i relax pro všechny –
zdravé, handicapované, mládež i
aktivní seniory.

Výstava, která je letos spojená s
veletrhem poskytovatelů sociálních
služeb, se bude konat v pavilonech
G, H a na volných plochách Smetanových sadů. Na výstavišti se představí projekt Euroklíč, odstartuje
Albert Triatlon Tour, triatlonový
závod, do nějž se zapojí děti z více
než stovky dětských domovů v ČR, a
také 2. ročník akce Senioři bez hranic. Nejmladší návštěvníci se mohou
těšit na Den dětí na kolečkových
bruslích či na turnaj v Discgolfu.

V rámci doprovodného programového projektu Handicapiáda dostanou na výstavišti prostor nejrůznější
aktivity zdravotně postižených.
„Program nabídne výstavu výtvarných prací handicapovaných, ukázky
pohybových aktivit, workshopy zaměřené na muzikoterapii, ukázky
canisterapie, tvůrčí dílny, hudební,
taneční a divadelní představení.
Chybět nebudou ani zdravotní poradny, sportování, pohyb, nordic
walking, relaxace a odpočinkové
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aktivity a také alternativní medicína,“ uvedla tisková mluvčí výstaviště Zuzana Studená.
Mnoho užitečného bude k vidění a
zakoupení i na stáncích prodejců a
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výrobců zdravé výživy, bylin a čajů
nebo doplňků stravy. Letošní program nabídne zábavnou – a hlavně
chutnou – „open air“ novinku: guláš
fest, tedy soutěž ve vaření kotlíkového guláše pod širým nebem.

Soutěž, která je otevřená pro
všechny gulášové mistry, amatéry i
profesionály, je kvalifikací na IX.
ročník Mistrovství ČR ve vaření kotlíkového guláše.
Od guláše a workshopů si návštěvníci mohou „odskočit“ na další voňavou akci. Na Výstavišti Flora se
totiž ve stejném termínu koná Vyznání růžím, přehlídka více než tisíce
různých
druhů
a
odrůd
růží domácích, polských, slovenských a nizozemských pěstitelů.
Vstup na obě výstavy je zdarma.
Brány výstaviště budou otevřeny
denně od 10 do 18 hodin, poslední
den do 17 hodin. (red)

Slovo úvodem…
Pokračování ze str. 1

První změna se týká našeho informačního zpravodaje Bulletinu UNO,
který bude nově vycházet pouze v
elektronické podobě pod názvem
e-Bulletin UNO. Pozitivní zprávou je,
že už to nebude měsíčník jako dosud, ale že bude vycházet každých
čtrnáct dnů. Nikdo z vás už nebude
muset hlídat uzávěrku dalšího čísla,
naopak budete moci posílat své
příspěvky
průběžně.
Novinky
z vašich organizací se rychleji dostanou k ostatním čtenářům a neztratí
tolik na své aktuálnosti. Vydání,
které jste si právě otevřeli na svých

monitorech, je ještě obsáhlé, neboť
materiálů se za poslední měsíc sešlo
mnoho. Další čísla e-Bulletinu UNO
už budou „kratší“, aby vám čtení
neunavovalo oči. Zpravodaj bude
nadále sloužit jako jeden z informačních kanálů pro vaši činnost,
pozvánky, akce, nabídky a jiné. Novinkou je zde možnost zveřejnění
reklamy podle našeho ceníku, který
lze najít v tiráži nebo na www.unook.cz.
V další činnosti UNO OK bychom
rádi zachovali webové stránky, na
nichž shromažďujeme a zveřejňujeme všechny dostupné informace
určené pro neziskový sektor. Najde-

te na nich mimo jiné aktuální databázi neziskovek a odkaz, který pro
vás může být cenným zdrojem informací o nové legislativě pro NNO.
Na další období plánujeme pokračování již započatých seminářů k novému občanskému zákoníku. Na
podzim připravujeme cyklus takto
zaměřených školení. Témata dalších
seminářů určí vaše potřeby a spolupráce s vámi. Těším se, že se i nadále budeme potkávat nejen prostřednictvím e-Bulletinu.
Šťastné dny Vám přeje
Marcela Vystrčilová
místopředsedkyně UNO OK

Street dance nebo jízda na in-line bruslích po šedesátce? Proč ne. Projekt Senioři bez
hranic 2013 toho chystá víc.
Olomouc – Slavnostní zahájení druhého ročníku projektu Senioři bez
hranic 2013 se uskuteční v pátek 7.
června na Výstavišti Flora Olomouc
v rámci veletrhu Mezi námi.
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Tento den je akce zaměřena na
seniory. Od 10 do 16 hodin budou
neziskové organizace nabízet ukázky
svých aktivit, v programu vystoupí
sbor Zpěvanky a roztleskávačky z

Domova pro seniory Pohoda.
Ve 13 hodin pak pozvaní hosté slavnostně zahájí tříměsíční maratón
aktivit pro seniory 55+.
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Senioři bez hranic jsou realizováni
ve spolupráci s Olomouckou sekcí
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, koordinátorem je o. s. INspiro. Od června do
konce srpna budou v Olomouci a
okolí probíhat například výtvarné
kurzy a dílničky, semináře
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zájmového vzdělávání, výuka společenského tance i street dance, jízdy
na in-line

hejtman Olomouckého kraje Jiří
Rozbořil a náměstkyně primátora
města Olomouce Eva Machová.

bruslích, rekondiční a rehabilitační
pohybové aktivity, naučné vycházky,
nordic walking a návštěva atraktivních míst, vše pro seniory zdarma.
Nad projektem převzali záštitu

Milada Šnajdrová
předsedkyně Olomoucké sekce UNO
OK
tel. 776 133 372
www.miladasnajdrova.cz

Olomouc ocenila hasičské „rytíře“
Olomouc – Trojici dobrovolných
hasičů
z Olomouce, kteří se
pyšní titulem Zasloužilý
hasič, ocenili v květnu
zástupci olomouckého
magistrátu. Titul je nejvyšším vyznamenáním,
kterého může dobrovolný hasič u nás dosáhnout. Jako poděkování
za celoživotní práci jej
každoročně
uděluje
Sdružení hasičů Čech,
Moravy
a
Slezska.
V Olomouci jsou jeho
nositeli Marie Prášilová
ze Sboru dobrolných
hasičů Droždín, Ladislav Pudil z SDH
Olomouc-město a Antonín Geprt,
člen SDH Chválkovice.
„Před vaší dlouholetou prací, kterou
jste sborům dobrovolných hasičů
věnovali, můžu jedině smeknout,“
řekla náměstkyně primátora Eva
Machová, která zasloužilé hasiče
přijala ve své pracovně. Zejména v
oblasti práce s mládeží a na úseku
preventivně výchovné činnosti má
podle ní tato práce obrovský smysl.
„Umět se obětovat pro druhé není v
dnešní době samozřejmostí. O to
více si této práce vážím," dodala
náměstkyně.
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Všichni tři ocenění hasiči patří mezi
zakladatele celorepublikové hry pro
mládež Plamen, která letos slaví už
40. výročí. Hra v celoroční činnosti
vychovává hasiče už od dětského
věku.
Nositelé titulu Zasloužilý hasič se
shodli, že práce ve prospěch druhých je časově velmi náročná a vyžaduje pochopení ze strany nejbližších, protože vždy jde na úkor osobního volna a mnohdy i rodiny. Současně je však i obohacením a radostí, když lze pomoci ostatním či učinit
něco v jejich prospěch. „Být hasičem je svým způsobem posláním,“

podotkl vedoucí odboru ochrany
olomouckého magistrátu Jan Langr,
který má oblast požární ochrany ve
své působnosti.
Jako poděkování předala náměstkyně Eva Machová všem oceněným
dárkové balíčky společně s knižní
publikací o Olomouci.
Titul Zasloužilý hasič získalo letos na
jaře šedesát lidí z celé republiky. Na
Olomoucku žije přes dvacet lidí,
kteří byli takto oceněni již
v minulosti. (red)
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Výrobků se značkou „HANÁ regionální produkt“ je už šedesát

Červenka – Bylinné sirupy, majonéza či šperky z vinutých perel. To jsou
výrobky, které rozšířily nabídku
zboží, jehož kvalitu zaručuje značka
Haná regionální produkt. Certifikát
nedávno získalo dalších sedm výrobců. Nálepkou regionální kvality
se tak dnes pyšní přesně 58 výrobců
a šedesát produktů.
„Nabídku značky rozšířily brambory
Josefa Hýbla z Dílů Dětkovice, hole-

šovská tatarská omáčka a pochoutková majonéza z Drůbežárny Holešov, bylinné sirupy a pečené čaje
Radmily Červinkové z Říkovic a kabelky a tašky Jolanetta od Renáty
Janošové z Přílep. Certifikát obdržely také šperky a korálky z vinutých
perel, které vyrábí Marta Nevrlá
z Čelechovic na Hané, ovoce
z Úsovska a zdobený medový perník
Evy Luljakové z Dřevohostic,“ vyjmenovala koordinátorka značky
Julie Zendulková.
Výrobky vhodné pro udělení značky
hodnotí vždy certifikační komise,
kterou tvoří zástupci místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. „Zaměřujeme se především
na základní kritéria, mezi něž patří

místní původ, kvalita, šetrnost
k životnímu prostředí a jedinečnost
ve vztahu k regionu. Regionální
značka naopak garantuje zákazníkům původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu na toto území. Zároveň
slouží ke zviditelnění místní produkce,“ vysvětlila Zendulková.
Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční v červnu.
Značku Haná uděluje MAS Moravská
cesta se sídlem v Července, kam se
mohou výrobci, řemeslníci a producenti se svými žádostmi obracet.
Julie Zendulková
předsedkyně MAS Moravská cesta
tel. 724 111 510
e-mail:
julie.zedulkova@moravska-cesta.cz

Sdružení D spouští kluby Na cestě
Olomouc – Už víc než deset let působí olomoucké Sdružení D v oblasti
primární prevence a osobnostní
výchovy. I díky tomu ví, jak velkému
riziku je vystavena skupina mladých
opouštějících dětské domovy.
Nezisková organizace, která se specializuje na prožitkové programy,
proto navázala spolupráci s několika
dětskými domovy z Olomouckého
kraje (Olomouc, Zábřeh, Prostějov,
Plumlov), ve kterých chce prostřednictvím nového projektu Kluby Na
cestě zavést systém preventivních
a osobnostně rozvojových programů. Ty mají za cíl snížit riziko výskytu patologických jevů u této ohrožené sociální skupiny, posílit kompetence dětí pro samostatný život
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v dospělosti a naučit je lepším dovednostem potřebným pro uplatnění na trhu práce.
Lektoři Sdružení D budou s dětmi
nacvičovat modelové situace například z oblasti získávání práce nebo
hledání bydlení. V nich si klienti lépe
osvojí sociální a profesní dovednosti, s nimiž se v dětském domově
zřídkakdy setkají.
Velmi důležitou součástí projektu je
v Olomouckém kraji unikátní program Big Brother & Big Sister. Jedná
se o vrstevnické poradenství, kdy
každý klient bude mít k dispozici
jednoho průvodce. Bude to kamarád, rádce, který mu bude pomáhat
v těžkých životních situacích a bude
mu oporou při těžkých životních

rozhodnutích. „Díky tomu, že
na tuto část projektu je vyhrazena
doba celých osmi měsíců, budou
moci klient s průvodcem navázat
hlubší vztah, který se dítěti
z dětského domova opravdu může
stát opěrným pilířem po zbytek
života,“ sdělil Pavel Němeček, ředitel Sdružení D a manažer projektu
Kluby Na cestě. Tento tříletý program finančně podpořil Evropský
sociální fond v ČR.
Zuzana Zapletalová
lektorka a fundraiserka Sdružení D
tel. 608 455 457
e-mail: funds2@sdruzenid.cz
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Co výstřel – to rána
Olomoucký kraj – Na 24. ročníku
mezinárodní střelecké soutěže Free
Contest pořádané AVZO Cheb se
družstvo složené z řad dobrovolných
hasičů Olomouckého kraje opět
neztratilo. Především díky finanční
podpoře Olomouckého kraje se na
konci dubna jako jediný zástupce
hasičů zúčastnilo soutěže ve střelbě
ze samopalu vz. 58 na 100 m a ve
střelbě z pistole CZ 75 na 25 m.

Olomoucký kraj reprezentovali Marcela Vystrčilová z SDH Dub nad Moravou a Evžen Mikeš a Zdeněk Kovařík z SDH Kladníky. V kategorii G
(organizace a firmy) se umístili
v celkovém pořadí na 11. místě. Do
soutěže se zapojilo celkem dvě stě
družstev v různých kategoriích.
Marcela Vystrčilová
SDH Dub nad Moravou
tel. 724 983 780

Děti dětem: obrázky ze soutěže vyzdobí dětskou kliniku
Olomouc – Zoologická zahrada,
bazilika na Svatém Kopečku, dům „U
Zlatého jelena“ nebo Ariónova kašna patří mezi nejoblíbenější místa
dětí v Olomouci. Vypovídají o tom
jejich obrázky, které vznikly v rámci
výtvarné soutěže projektu Měníme
věci kolem nás. Nejlepší díla budou
vystavena a potěší malé pacienty
olomoucké fakultní nemocnice.
„Já jsem namalovala svoji oblíbenou
cukrárnu, protože je vždycky plná
dobrot a moc ráda do ní chodím
mlsat,“ svěřila se Anežka Doleželová, která získala ocenění za nejsladší
obrázek. Matěj Musil má zase nejraději zoologickou zahradu na Svatém Kopečku: „Mám rád zvířata a
rád je pozoruju. Nakreslil jsem žirafu
a vedle strom, aby bylo vidět, jak je
vysoká.“
Děti v doprovodu rodičů nosily celý
měsíc své obrázky do restaurace
Fontána ve Smetanových sadech.
Odborná komise složená ze zástupců Magistrátu města Olomouce a
sdružení Olivy pak vybrala nejlepší

Stránka | 5

díla v kategoriích předškolního a
školního věku. „Záměrně jsme neudělovali jednotlivá místa, protože
posoudit výtvarné práce je vždy
velmi subjektivní,“
uvedla zástupkyně
občanského
sdružení
Olivy Hana
Kroupová.
Náměstkyně primátora Eva Machová dodala: „Porota
to
neměla vůbec jednoduché, protože
všechny obrázky se dětem povedly.
Jsem moc ráda, že je ve městě tolik
míst, které děti rády navštěvují a
dokáží je tak krásně namalovat.“
Projekt Měníme věci kolem nás,
reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0236, je
zaměřen na podporu a rozvoj aktivního občanského života v regionech
ČR. Jeho cílem je zapojit lidi do dění

v místě, kde žijí, probudit u nich
zájem o věci veřejné, posílit odpovědnost za vlastní život i dění kolem. Je spolufinancován Evropským

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více na stránkách www.pridamse.info.
Martina Vysloužilová
o. s. Olivy
tel. 603 359 126
e-mail: konvik@klikni.cz
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DC 90 má Den otevřených dveří
Olomouc – Den otevřených dveří
pořádají ve čtvrtek 20. června občanské sdružení DC 90, Střední a
Základní škola DC 90 a Dílny DC 90.
Akce, která je neformálním setkáním sponzorů, přátel a veřejnosti,
začíná v 10 hodin v areálu Dětského
centra 1990 v Olomouci - Topolanech, Nedbalova 36/27. Na programu jsou prohlídky areálu, prodej
výrobků, vystoupení, soutěže, zábava a tvorba keramiky. Více informací
na www.dc90.cz. (red)
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Muzejní společnost pořádá výlet
na Zlatohorsko
Litovel – Na autobusový zájezd do
Zlatých Hor a okolí zve Muzejní společnost Litovelska. Mezi místa, kam
chce sdružení účastníky zavést, patří
například Hornický skanzen – Zlatorudné mlýny, Městské muzeum
Zlaté Hory nebo poutní místo Panny
Marie Pomocné. Sraz účastníků je
v sobotu 22. června v 8 hodin na
náměstí Přemysla Otakara v Litovli.

Cena zájezdu je 250 korun, členové
Muzejní společnosti Litovelska zaplatí o padesát korun méně. Cena
zahrnuje dopravu, průvodce i vstupy, nevztahuje se však na případný
oběd nebo cestovní pojištění. Předpokládaný návrat do Litovle je mezi
18. a 19. hodinou. Zájemci se mohou závazně přihlásit a uvedenou
částku zaplatit nejpozději do neděle
9. června v Muzeu Litovel u Zdeňky
Frištenské nebo Roberta Najmana.
(red)

Deskohraní a Posed – dvě nejbližší akce Malé lišky
Olomouc – Zvykli jste si plánovat
volný čas podle programu Malé lišky
– klubu přátel přírody z Olomouce?
Tady jsou jeho nejbližší červnové
akce.
Už v pátek 7. června zve sdružení na
Deskohraní – setkání a posezení nad
společenskými, deskovými i stolními
hrami. Můžete si přijít zahrát hru,
kterou znáte, s dalšími zkušenými
hráči. Nebo si můžete přinést hru,
kterou máte doma. Akce začíná v 17
hodin ve Fox clubu, v prostorách
klubu pro seniory, Javoříčská 2 (u
tramvajové zastávky Okresní soud).
Členové klubu mají vstup zdarma,
hosté platí 20 korun.

V úterý 11. června se pak
koná Posed – vítání navrátilců z Banátu. U dobrého
vína či nealka se můžete
setkat se členy výpravy,
která se vrátí po deseti
dnech strávených mezi
českými
starousedlíky
v rumunském
Banátu.
Akce se koná od 18 hodin
ve vinotéce U Vojáčků,
Schweitzerova 19 (u zastávky autobusu č. 16, 17
a 27 „U Botanické zahrady“). Více informací na
www.malaliska.cz. (red)

Jak se nezbláznit z vlastních potomků? Nechte si poradit
Šumperk – Máte pocit, že vám
vlastní děti přerůstají přes hlavu? Že
už nevíte, jak dál? Pak si 12. června
v Šumperku nenechte ujít seminář
„Jak žít a nezbláznit se“, který povede autorka stejnojmenné knihy o
výchově dětí ve věku od tří do sed-
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mi let Lidmila Pekařová. Dozvíte se
například, jak děti motivovat, jak
dodržovat důslednost ve výchově či
jaký je rozdíl mezi klukem a holčičkou. Seminář, který pořádá Rodinné
centrum Vikýrek, se koná od 16 do
19 hodin v G-klubu Šumperk. Cena

je 100 korun na osobu nebo 150
korun za rodičovský pár. Zájemci se
mohou přihlásit do 5. června na
telefonním čísle 604 109 712 nebo
na emailu: KalinovaP@seznam.cz.
(red)
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Nenechte si ujít procházku na Paprsek. Přijďte na Pradědovy letokruhy
Šumperk – Na čtvrtý ročník
turistického pochodu Pradědovy
letokruhy zvou 22. června na chatu
Paprsek Knihovna Šumperk a Klub
českých
turistů
Šumperk.
V programu, který začíná v poledne,
se účastníci mohou těšit na
dvouhodinový koncert kapely Time
jazzband Loučná nad Desnou a také
křest
knihy
Tucet
báchorek
z Podesní.
„Jde o sborník dvanácti příběhů.
Publikace, sepsaná na motivy

původních
pověstí,
obsahuje
legendu
z
každé
obce
Podesní, krátké
informace
pro
turisty a jedinečné ilustrace P.
Válka,“ popsal Martin Černohous
z občanského sdružení Obnova
kulturního dědictví údolí Desné,
které knihu vydává.
Jak se na Paprsek dostat? Pěší
turisté se mohou vydat ze sedla
Ramzová, osm kilometrů po červené
značce, nebo ze Starého Města po

šestikilometrové trase po zelené
značce. Pro seniory a ty, kteří na
Paprsek nemohou jít pěšky, bude ze
Šumperka vypraven autobus. Počet
míst je ovšem omezený. Zájem o
místo je třeba předem ohlásit v
Městské knihovně Šumperk, tel.
583 283 138. Autobus odjíždí v 9.15
hodin z autobusového nádraží (zast.
MHD 2 a 4) u Penny Marketu.
Předpokládaný příjezd do Šumperka
je do 17 hodin. (red)

Páry si mohou vytancovat pohár starosty
Mariánské Údolí – Milovníci sportovního tance se mohou těšit na
další ukázku této krásné činnosti
pohybující se na samém pomezí
sportu a umění. Už v sobotu 15.
června se v Mariánském Údolí na
Olomoucku uskuteční taneční klání
O pohár starosty obce Hlubočky.
Soutěž se bude konat v kulturním
domě Na Letním a soutěžit se začne
již v ranních hodinách, a to jak ve
standardních,
tak
v latinskoamerických
tancích.
Prostor ukázat své taneční umění
dostanou nejen dospělí, ale i juniorské a dětské kategorie, včetně těch
úplně nejmladších. Soutěžní páry se
budou moci utkat v neuvěřitelných
21 soutěžních kategoriích. Pro ty
nejlepší z každé z nich je připraven
slíbený pohár.
Klání pořádá Klub sportovního tance
QUICK Olomouc ve spolupráci
s Taneční školou Coufalovi. „V Mariánském Údolí nejsme poprvé, sou-
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těž jsme tu pořádali již před dvěma roky v rámci
Olomouckého
tanečního festivalu,“
uvedla
zástupkyně pořadatele
Pavlína
Mičková a dodala: „Byli jsme tu
tehdy velice spokojeni, a tak se
sem rádi podíváme znovu. Doufáme, že soutěž
bude
stejně
úspěšná
jako
přede
dvěma
roky, kdy se sem
sjelo více než tři
sta tanečních párů z celé České republiky.“
V průběhu soutěže bude pro hosty i
soutěžící
otevřen
stánek
s občerstvením, který zajistí místní

dobrovolní hasiči. Více informací na
www.kstquick.cz.
Josef Kopp
KST QUICK Olomouc
tel. 608 463 228
info@kstquick.cz
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Podpořte hipoterapii pro Haničku
Vyšehorky - Hiporehabilitační centrum občanského sdružení Ryzáček
ve Vyšehorkách na Mohelnicku shání finanční prostředky na hipoterapie pro devítiletou Haničku. Tato
dívka je jedna z mnoha dětí navštěvujících Ryzáčka. Haničku od narození trápí omezená pohyblivost
dolních končetin, kterou hipoterapie pozitivně ovlivňuje.
„Při prvních jízdách se jí uvolnil trup.
Po dalších začala chodit za ruku,“
s nadšením líčí maminka Iveta Ulmanová.
Odbornou hipoterapii musí Hanička
absolvovat dvakrát týdně osm měsíců v roce. Třicetiminutová hipoterapie stojí 1 700 korun. Rodiče přispívají Haničce stokorunou. „Vyšší
částku po nich nechceme, protože
už tak za celý rok do hipoterapie
včetně dopravy investují asi dvacet

tisíc korun,“ popsala zakladatelka
sdružení Ryzáček Alena Fritscherová. Zbylých 1 600 korun zajišťuje
Ryzáček. Letos poprvé ale nemá
dostačující finanční podporu. „Odbornou hipoterapii zdravotní pojišťovna neproplácí, proto žádáme o
podporu pro Haničku. Bez finančních darů nebude možné v hipoterapii pokračovat,“ dodala Fritscherová.
Hanička navštěvuje Ryzáčka od roku
2011. Odbornou hipoterapii musí
absolvovat každým rokem. Pomáhá
jí rozvinout nové motorické dovednosti a udržet ty stávající. „Hipoterapie nesmírně pomáhá. Fyzioterapeutka Vojtovy metody se Hančině
zlepšení divila se slovy: panebože,
co jste s ní dělali?" uvádí s radostí
rodiče.

Ryzáček vznikl v roce 2006 za účelem smysluplného využití koní. Je
členem České hiporehabilitační
společnosti a jedním ze šesti středisek praktické výuky pro obor hiporehabilitace v České republice.
Odbornou hipoterapii zajišťuje fyzioterapeut, vodič koně, asistent pro
hipoterapii a kůň s licencí pro hipoterapii. Hanička má přiděleného
koně jménem Anys, který má nejvhodnější délku kroku a pohyb
hřbetu. Příspěvek pro Haničku lze
zasílat
na
číslo
účtu:
1816534309/0800, v.s. 001.
Alena Fritscherová
vedoucí hiporehabilitačního provozu
tel. 605 766 154
e-mail: ryzacek@email.cz
www.ryzacek.com

Květinový den v Olomouci? Lidé si koupili přes tři tisíce žlutých kvítků
Olomouc – Přes tři tisíce kusů žlutých kvítků prodali v polovině května v ulicích Olomouce dobrovolníci
z občanského sdružení Mamma
HELP. Prodej žlutého kvítku na výzkum rakoviny se letos konal už po
sedmnácté. Olomoucký Mamma
HELP se do akce zaojil potřetí.

na pomoc. Magistrát města Olomouce Mamma HELP podpořil nakoupením většího množství kytiček.

se usmívají a jsou ochotni přispět na
dobrou věc. Moc si přeji, aby to tak
zůstalo i v dalších letech,“ dodala.

„Zážitků máme za celý den prodeje
hodně, ale nejkrásnější je asi ten,
když vám lidé sami řeknou, že jsou
rádi, že si mohou kytičku od nás

Do ulic vyrazili nejen dobrovolníci
z Mamma
HELPu,
ale
také
z Polygrafické školy v Olomouci,
oddělení plastické chirurgie Fakultní
nemocnice Olomouc a MAMMA
CENTRA na Lazcích. Přidala se také
spousta jejich kamarádů a rodinných příslušníků, kteří ochotně přišli

koupit. Nikdo nám nevynadal, nikdo
se na nás netvářil škaredě. Lidé si
nás sami vyhledali a s ochotou nakupovali ne jednu kytičku,“ popsala
koordinátora
Mamma
HELPu
v Olomouci Karla Otavová. „Je radost vidět, že v dnešní době lidé
ještě něčemu věří, při koupi kytičky

Mamma HELP děkuje všem, co si
kytičku zakoupili, a hlavně těm, co
celý den prodávali a drželi na ramenech těžké vaky s penězi: „Je to
opravdu pěkná fuška, ale stojí to za
to!“
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Karla Otavová
koordinátorka Mamma HELPu
v Olomouci
tel. 734 500 635
e-mail: olomouc@mammahelp.cz
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Příměstské tábory v Provázku? Letos jich centrum nabízí už pět
Olomouc – „Máme pocit, že je potřeba, aby o prázdninách pro maminky s dětmi bylo něco víc než jen
pískoviště, koupaliště, ZOO a tak
podobně.“ To byla hlavní myšlenka,
díky níž začaly zakladatelky Rodinného centra Provázek v Olomouci
pořádat příměstské tábory pro maminky s dětmi. Jsou to tematicky
zaměřené, na sebe navazující dopolední aktivity, na které chodí stále
stejná skupina maminek s dětmi.
Letos je centrum pořádá potřetí.
„Nesměle jsme začali s jedním táborem, toto léto jich bude pět. Z toho
jeden celodenní jen pro děti a jeden
s programem zaměřeným pro maminky s hlídáním dětí,“ říká manažerka RC Provázek Magda Mečkovská.
Lákavý bude jistě program pro zvídavé děti – Kouzelník jménem Fyzika a jeho pohádková laboratoř. Cílem je podnítit dětskou zvídavost,
fantazii, podpořit rozvoj slovní zá-

soby a schopnost vyjádřit vlastní
názor. Děti jsou motivovány příběhem s maňásky, poté provádějí pokusy a nahlas vyslovují svá vlastní
pozorování. Následují kouzelníkovy
otázky, pomocí nichž se kouzelník
Fyzika snaží od dětí získat odpověď
vysvětlující daný fyzikální princip a
jeho uplatnění v přírodě a technice.
Děti si na závěr každého pokusu
upevňují získané poznatky formou
pracovního listu (vybarvování, kreslení, skládání…). „Většinou stihneme
čtyři až pět pokusů. Odměna za
odvedenou práci je Pasování na
kouzelníkovy pomocníky daného
řádu,“ říká Irena Klanicová, vedoucí
programu. Pro děti probíhal
v rodinném centru Provázek stejnojmenný kroužek, a tak už teď je tábor z poloviny zaplněný.

na mateřské dovolené velice příznivé, protože centru hodně pomáhají
dobrovolníci. Statutární město
Olomouc podpořilo volnočasové
aktivity, které centrum dělá během
celého roku, takže část prostředků
je určena i na nákup materiálu a
pomůcek na příměstské tábory.
„Byla jsem překvapená, kolik si toho
Filípek pamatuje! Celý příběh O
královně Ester i s detaily převyprávěl doma taťkovi. Myslím, že to je
díky promítání obrázků. Že to není
rychlý chaotický děj, ale obrázek a
čtení,“ uvažovala jedna z maminek –
účastnice tábora z minulého roku,
která měla zároveň na starost tvoření k příběhům.
Příměstské tábory dělají v Provázku
rádi. Účastníky to baví a organizátory také.

Náplní ostatních táborů jsou pohádky, příroda, příběhy z Bible nebo
angličtina. Některé z nich jsou už
obsazeny. Ceny jsou pro maminky

Magda Mečkovská
manažerka RC Provázek v Olomouci
tel. 774 105 557
e-mail: info@rcprovazek.cz

Ryzáček chystá tábor u koní
Vyšehorky – Pětidenní outdoorový
příměstský tábor s názvem Poznej
život koně připravuje pro děti od
osmi do dvanácti let občanské sdružení Ryzáček z Vyšehorek na Mohelnicku.

„V případě nepříznivého počasí je zajištěn
náhradní
program,“ dodala
Dvořáková.

„Na každý den je připraven pestrý
program – krmení koní, hry v přírodě, sportovní aktivity a soutěže,“
popsala Hana Dvořáková ze sdružení Ryzáček. Tábor proběhne ve dvou
turnusech, to v době od 15. do 19.
července a od 22. do 26. července.
Cena tábora je 1 300 korun, přičemž
zahrnuje oběd a celodenní pitný
režim. Koním se děti budou moci
věnovat denně od 7.30 do 16 hodin.

Dítě je nutno
přihlásit přímo v
občanském
sdružení Ryzáček, Vyšehorky
16, 789 85 Mohelnice, nebo přes vyplněnou přihlášku, kterou lze zaslat elektronickou poštou na adresu: ryzacek@email.cz. Informace o obsazenosti tábora rodiče získají na tele-
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fonním čísle 605 766 154. Závazné
přihlášky společně s poplatkem
1 300 korun je nutné poslat nejpozději do 30. června. (red)
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Nové centrum jógy v Olomouci
Olomouc – U příležitosti 40 let
Českého svazu Jóga v denním životě
v České republice otevřela tato
nezisková
organizace
nové
„jógacentrum“
v
Olomouci.
„Věříme, že bude místem pro
zlepšení zdraví, nalezení harmonie,
pohody a nových přátelství,“ uvádí
zástupci svazu. Nové centrum nabízí
pravidelné kurzy jógy, a to
v dopoledních
i
odpoledních

hodinách. Organizuje také kurzy
zaměřené na specifické zdravotní
potíže, očistné techniky a vaření.
Aktuální nabídku programů lze
sledovat na
http://joga.cz/olomouc/kurzy/
(red)
ee-mail: om@joga.cz
Wurmova 7, Olomouc
tel. 608 321 162

Pro bono advokáti můžou pomoct i vaší neziskovce
Tábor, Olomouc – Pro bono aliance
prostřednictvím svého Pro bono
centra nabízí neziskovým organizacím možnost zajištění bezplatné
právní pomoci pro jejich klienty
nebo pro ně samotné. Momentálně
spolupracuje s Pro bono centrem víc
než padesát advokátních kanceláří,
které jsou ochotné poskytnout své
služby za určitých podmínek pro
bono, tedy bezplatně. Nejčastěji jde
o případy, kdy situace klienta neziskové organizace vyžaduje právní

služby, ale klient si je nemůže dovodov
lit.
„Neziskové organizace se na Pro
bono centrum obracejí s různými
požadavky. Může se jednat napřínapř
klad o zastupování klientů neziskonezisk
vek v soudních nebo správních
správníc řízeních, od úpravy poměrů k dětem,
přes domácí násilí až po zadlužení a
exekuce. Spolupracující advokáti
můžou pomoct i přímo neziskové
organizaci se změnou stanov, transtran
formací, pracovněprávními otázkaotázk

mi nebo autorským právem,“ uvedla
nová koordinátorka
koordinátork Pro bono centra
Alexandra Dubová.
Za pět let fungování Pro bono centcen
ra se podařilo zajistit právní pomoc
v bezmála dvou stech případech. O
zprostředkování advokátních služeb
může požádat každá nezisková oro
ganizace, jejíž činnost se dá považopovaž
vat za obecně prospěšnou. Více
informací na
www.probonocentrum.cz (red)
www.probonocentrum.cz.

Švédové hledají českého partnera do programu Mládež v akci
Olomoucký kraj – Možnost jedinečné spolupráce spojené se studijními
návštěvami Švédska mají české
neziskové organizace. Magistrát
města Falkenberg ze západního
Švédska hledá evropské partnery,
kteří se jako hostující organizace
chtějí podílet na projektu „Vzdělávání a vytváření sítí osob činných v
práci s mládeží a v mládežnických
organizacích“ v programu Mládež
v akci.
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Projekt má za cíl oslovit pracovníky s
mládeží s novými nápady a novými
nástroji pro práci s ní, podpořit aka
tivní účast mládeže v místních kok
munitách, a to zejména s pomocí
inovativních technologií. Studijní
návštěvy v rámci této akce poskytnou účastníkům informace o práci s
mládeží v oblasti politiky mládeže v
jiné evropské zemi, různých projekproje
tech a organizacích ve vybrané zez
mi.

Konkrétním cílem projektu je zlepšit
propojení mezi mladými lidmi a
politickými činiteli a sdílet zkušenoszkušeno
ti s prací s různými skupinami dětí,
dospívajícími a mladými. Projekt se
zaměří na inovativní technologie a
počítačové technologie, neboť počípoč
tače, chytré telefony a další zařízení
jsou dnes běžným způsobem, jak
mladší generace komunikuje. ZároZár
veň chce program
pr
využít těchto
komunikačních technologií
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na místních úřadech pro spojení s
mladými občany.
Projekt předpokládá vědomostní
výměnný program s pracovníky s
mládeží. Ten bude zahrnovat čtyř až
sedmidenní studijní návštěvu, semináře, kde budou zapojeni všichni
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partneři, či pozvání zkušeného lektora pro inspiraci, informace a
motivaci. Každý nový partner bude
moci vyslat na výměnný program až
deset lidí. Uzávěrka přijímání žádostí je 1. října 2013. Termín pro
vyjádření zájmu švédskému partnerovi je už 10. června.

Kontaktní osoba:
Jenny Antonsson, Secretary of the
Executive board, Kanslienheten
Falkenbergs komun, 311 80 Falkenberg,
Sweden.
E-mail:
jenny.antonsson@falkenberg.se, tel.
0046 346 885033. (red)

Přidejte se k festivalu STARTfest 2013
Olomoucký kraj – Šanci prezentovat
se na multikulturním a multižánrovém festivalu STARTfest 2013 mají

neziskové organizace z Olomouckého kraje. Akce se uskuteční 6. července v Želči, vesnici mezi Vyškovem a Prostějovem. Letošní ročník
je
druhý
v pořadí.
Prezentaci si organizátoři představují
formou
workshopů nebo
aktivit, které nalákají jejich potencionální nové

klienty či zákazníky. Spolupráci již
potvrdilo například ICM Prostějov a
EKO centrum IRIS. Zájemci pomohou nejen rozšířit doprovodný program, ale hlavně osvětu lidí z vesnic
ohledně služeb neziskových organizací a sdružení Olomouckého kraje.
Více informací na www.startfest.cz
nebo
www.facebook.cz/StartfestZelec.
Eva Gartnerová
mažerka festivalu
STARTfest Želeč
tel. 722 507 877
e-mail: fkgartnerova@gmail.com
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