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Skvělý nápad!
Co je to nezisková organizace?
Troufnu si říci,
že to snad ví už
každý Jeseničan.
Kdo by neznal
občanské sdružení Zahrada2000, Hnutí Brontosaurus Jeseníky, o. s. Darmoděj,
Sdružení pro alternativní vzdělávání v Jeseníku a v neposlední řadě o.
s. VIDA atd. Tyto organizace zastřešuje Unie neziskových organizací
Olomouckého kraje (dále jen UNO
OK). Podle předsedy UNO OK
Ing. Marka Podlahy je vzájemná
spolupráce nestátních neziskových
organizací (dále jen NNO) a také
spolupráce s místní samosprávou
na Jesenicku na velice dobré úrovni.
Toto není názor jen pana předsedy,
ale i pana místostarosty města Jeseník, MUDr. Stani. Tento názor presentoval pan místostarosta na volebním sněmu UNO OK počátkem
tohoto roku. A to je pro UNO OK
více než důležité. Spokojení občané,
spokojená samospráva.
Již dlouhou dobu mají NNO touhu
vytvořit místo, kde se lidé budou
moci potkávat v příjemném nekuřáckém prostředí, nabízející zajímavý program. Jednalo by se o tzv.
komunitní centrum. Po jednání
s místostarostou MUDr. Staňou
jsme se shodli na vhodném objektu, který by se stal téměř dokonalou
základnou sil neziskového sektoru.
Jedná se o budovu zvanou Katovna,
podle NNO Chatovna – centrum
neziskových aktivit Jesenicka. Jak
uvedl ředitel Zahrady2000 Mgr. Stanislav Turek: „Volbou tohoto místa
bychom zabili dvě mouchy jednou
Pokračování na straně 5
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III. Hanácká hasičská
pouť v Dubu nad Moravou
Stává se tradicí, že hlavní poutní sezóna bývá v našem kostele v Dubu
zahájena poutí hasičů. Před třemi
lety přišel s nápadem uspořádat hasičskou pouť na našem Mariánském
poutním místě bratr Josef Pavlík
z nedalekého Tovačova. Letošní,
opravdu krásné jarní počasí přivítalo odpoledne v sobotu 17. dubna 2010 zástupy poutníků a hasičů
v modrých uniformách. Ti se úderem druhé hodiny odpolední vydali
v mohutném průvodu z náměstí
v Dubu směrem k poutnímu kostelu.
Po cestě se poklonili u sousoší svatého Floriána. Před vchodem kostela
poutníky přivítal hlavní celebrant
slavnostní mše svaté Mons.
Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze
spolu s polským knězem
P. Prof. Jerzym Urbanem
z Opole a místním duchovním správcem P. Janem
Kornekem. Při mši svaté
jsme vzpomněli přímluvnou modlitbou i na oběti
letecké havárie v Polsku.
Z tohoto smutného důvodu nepřicestovala předem
ohlášená početná skupina
polských hasičů. I tak byl
kostel plný mladých i zasloužilých členů více jak třiceti hasičských sborů z celé
široké Hané. Na závěr bylo
předáno jedenáct čestných
uznání ve formě skleněných
plaket zasloužilým a stále
aktivním hasičům z rukou
předsedy ÚKRR SH ČMS

PhDr. Josefa Juráně. Potom již následoval pouťový program v prostorách
mezi kostelem a farou, kde vyhrávala
na zcela novém mobilním pódiu dechová kapela Věrovanka. Občerstvení bylo vskutku bohaté. Na své si
přišli nejmenší účastníci, například
se mohli vydovádět na skákacím
hradě nebo v pěnovém polštáři, který pro ně vyrobili členové Dubského
sboru ve spolupráci s HZS OK. Své
umění všem přítomným předvedli
malí a velmi šikovní Dubští dráčci
v ukázce záchrany kočky na stromě
a jejího ošetření za velikého potlesku přihlížejících. Také hasiči a hasičky všech věkových skupin mohli
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své schopnosti předvést při požárním útoku pomocí historické ruční stříkačky, kterou zapůjčilo SDH
Věrovany. Nejlepší čas měli ovšem
naši nejmenší, ale v podstatě vyhráli všichni! Rovněž soutěž o nejhezčí
historickou stříkačku byla vyhodnocena v závěru akce a vyhráli ji soutěžící z Chválkovic, kteří upoutali
přítomné svými dobovými uniformami. Co dodat závěrem? Hlavně
poděkovat organizátorům z Dubu
a okrsku Dub, z Tovačova, z Ivaně
a Kojetína za čas a poctivou přípravu
pouti. Snad se na stejném místě potkáme i příští rok. Děkovat je pořád
za co a setkávat se na takovéto akci
je jistě příjemné a lepší než u požáru
nebo jiných přírodních pohrom.
Ivo Čečman, kulturní referent SDH
Dub n. Mor.
Mgr. Marcela Vystrčilová, vedoucí
mládeže

strana 02

www.uno-ok.cz

Hravé prázdniny v Podolí

Přihlášky přijímáme do 7.7.2010 telefonicky, e-mailem: radka@permalot.org nebo na adrese: Radka VaňV týdnu od 12. do 16. července 2010 (Ing. Radka Jensen Vaculová) nebo ková, Podolí 6, Bouzov 783 25.
se bude v Podolí konat denní pří- 720 443 499 (Mgr. Radka Vaňková). Moc se těšíme na setkání s vámi
vesnický tábor pro děti ve věku od
3 do 6 let. Setkávat se budeme vždy
ráno v 9 hodin a rozcházet domů
odpoledne v 17 hodin. Program
bude koncipován na základě principů lesních školek, kde je základem
celodenní pobyt dětí venku ve volné
přírodě (více o tomto konceptu na
www.permalot.org/rarasci). Čekají nás malá i velká dobrodružství
v lese, na louce i na zahradě, zábavné tvoření z přírodních materiálů,
ale také vyprávění příběhů a písnič-

a na společné zážitky!
Jelikož jde o iniciativu zaštítěnou
o.s. PermaLot, najdete více na
www.permalot.org/rarasci.

ky. To vše se bude střídat v takovém
rytmu, aby byl program harmonicky vyvážen a den hladce plynul. Po
celý týden budou děti provázet dvě
lektorky, které mají pedagogické
vzdělání a dlouholetou zkušenost
s dětmi různých věkových skupin.
Cena: 250 Kč/den nebo 1000 Kč/celý
týden (v ceně je zahrnuto polední
jídlo, odpolední svačinka a úrazové
pojištění dítěte). Nutnou výbavou
pro každého účastníka bude oblečení vhodné i do nepříznivého počasí,
sada náhradního oblečení a spací
pytel pro chvíle odpočinku.
Dopravu do Podolí z Olomouce
a okolí je možné po domluvě zajistit
(není započtena v ceně).
Táborovou skupinku bude tvořit
nejvýše 15 dětí.
Kontakt pro přihlášení: 737 410 259
pro každého. Opravdu, a to ze tří
důvodů. JŠ má MTB i silniční část,
tratě jsou zvládnutelné i pro rekreační cyklisty a startovné je nízké
(většinou kolem 100 Kč, děti 20 Kč,
ností, které ho dělají výjimečným.
První a nejdůležitější je důraz na záleží na pořadateli). Na startu se
výchovu cyklistické mládeže. Na tak schází pěkná směsice účastníků.
každém závodě, bez výjimky (!) Od hobby cyklistů, kteří si na závod
jsou vypsané kategorie pro žákovské a juniorské kategorie. U silničních závodů je kladen důraz na
to, aby juniorské, ženské a mužské
kategorie startovaly dohromady.
Dostaneme pak pěkně početný peloton a silniční cyklistika je především o jízdě ve skupině. Zkušenosti
z takového stočlenného balíku jsou
k nezaplacení. Pro mládež je uzpůsobena i délka tratí a jejich náročnost, tzn. bez výrazných extrémních
prvků, zato s důrazem na technické
schopnosti a taktiku.
Skoro každé malé dítě má dnes horské kolo. Na většině závodů MTB
(„mountainbike“ neboli horská cyklistika) budou připraveny i závody
pro ty nejmenší. Ti úplně nejmenší
de facto nemusí mít ani kolo, vystačí
si i s tříkolkou nebo s odrážedlem.
Další vlastností JŠ je, že je určen

Jesenický Šnek 2010
A je to tady! Po dlouhé a kruté zimě
to konečně pro cyklistické nadšence vypadá nadějně. Sněhu ubývá,
zima sice bojuje z posledních sil,
ale největší nadšenci už hltají první
kilometry v sedle své silničky nebo
„bajku“.
Všichni jistě spřádáte plány, jak naložit s letošní sezónou, kam jet, kterých závodů se zúčastnit. Pokud si
třeba sestavujete i vlastní kalendář,
dopište si do něj závody Jesenického Šneka (dál jen JŠ). Když přijedete, nebudete litovat. Těchto pár slov
přijměte jako pozvání od všech pořadatelů JŠ.
JŠ je seriál s dlouhou tradicí. Letos slaví šestnáctiny, za tak dlouhou dobu prošel mnoha změnami
a mezi cyklisty ze Severní Moravy
si získal velkou oblibu. Průměrná
účast na závod byla v roce 2009 rekordní, a to 103 závodníků.
Jak charakterizovat JŠ? Je to zdánlivě
obyčejný seriál pro amatérské cyklisty, ale má řadu drobností a vlast-

OKNO do neziskového sektoru

odskočí např. od „piva“, po ty výkonnostní, kteří se chtějí rozjet před
pohárem, maratónem apod. Každý
si najde svou skupinu a s ní jede.
Ačkoliv se MTB i silniční část hodnotí zvlášť, najde se plno „bajkerů“,
kteří zjistili, že silnice není zas taková nuda. Rovněž několik silničářů,
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kteří aspoň párkrát do roka vymění
hladký asfalt za hluboké bahno.
A jaké závody nás letos ještě čekají?
20. června „Jedenáctka“ Stará Ves
11. července „Časovka na ČHS“ Jeseník, 25. července „Železný Drak“
Vrbno pod Pradědem, 11. září
„Okolo Vápenné“ Vápenná.
Tak to jsou termíny a názvy, ale co
pod tím hledat?
V červnu to bude Jedenáctka v okolí
Rýmařova. Nejede se jen 11 kilometrů, ale pěkných 50! Název se odvíjí
od páteřní silnice č. 11, na které se
bude závodit. Pořadatelé každý rok
trať různě obměňují, tak uvidíme,
co přichystají letos.
Závod časovky na ČHS je skutečně
Červenohorské sedlo - horský průsmyk s nadmořskou výškou 1010
m.n.m. Časovka má 16 km, z toho
je 8 km stoupání s převýšením 500
metrů. Pokud bude i foukat, je vám
jasné, že sranda to nebude.
Myslíte si, že časovka na ČHS je
těžká? Tak si představte, že odjedete 100 km, a pak vám někdo postaví do cesty nejvyšší horu Moravy
a Slezska – Praděd, a řekne vám, že
tam máte vyjet. Tak přesně tohle je
maratón Železný Drak. Nic víc, nic
míň. 111 km, s cílem ve výšce 1492
metrů. Stoupání má i s přípravou
z Malé Morávky úctyhodné parametry, 18 km a převýšení 850m.V
souladu s tím, že JŠ je seriál pro
všechny, je možnost závod ukončit na občerstvovacích stanicích ve
Vrbně nebo na Hvězdě.
No, a to je skoro všechno, zářijové
finále obstará závod Okolo Vápenné. Konečně snad na původní trati.
Poslední dva roky to nešlo, po povodních byly cesty v nebezpečném
stavu. Teď nás snad bude čekat nový
asfalt.
Nabídka dalších akcí:
26. června „MTB Grudynia Wielka“(Polsko), 5. července „3x Příčná“
Zlaté Hory (i dětské kat. od nejmenších), 10. července „XC Štědrákova
Lhota“ (i dětské kat. od nejmenších), 1.srpna „Zlatohorská časovka“ Zlaté Hory, 15. srpna „O cenu
Rapotína“ Rapotín (i dětské kat. od
nejmenších), 28. srpna „Rallye Horák“ Písečná, 29. srpna „Rallye Horák Junior“ Písečná (i dětské kat. od
nejmenších).
Do Polska do Grudynie Wielke je
to od nás z Jeseníků coby kamenem
dohodil. Hranice se překonávají i na
poli sportovním, a tak je tu první

polský závod. Zatím je to tak trochu
neznámá, ale kdo se o nic nepokusil, nic nedokázal. Polští závodníci
na JŠ jezdí už řadu let, tak je na čase
jim to (v dobrém) oplatit.
Jediným maratónem v kalendáři
je „3xPříčná“. Název hovoří jasně,
jede se třikrát na Příčný vrch (974
m.n.m), pokaždé ovšem jinou cestou. Když oprášíte matematiku
a odečtete si výšku místa startu ze
Zlatých Hor (410 m) a to vynásobíte
třemi, dostanete zajímavé číslo. To
vše na 52 km. Opravdová výzva.
XC ve Štědrákově Lhotě je nový
podnik. Nahrazuje loňského Temenického Klapušáka, který byl víc
než podařený. Podle všeho by nový
závod měl být ještě více hravější než
ten původní. Opět společně se Šumperským pohárem, takže možnost
pro případné „odvety“.
Časovek horských kol se moc nejezdí. V JŠ ale jednu máme. Z centra
Zlatých Hor je to sice na vrchol Biskupské kupy jen 6,5 km, rekord trati
je však 24:08. Zdá se vám to hodně?
Zkuste si to na vlastní kůži.
O cenu Rapotína. Jeden z nejpěknějších závodů. Tři 9km dlouhé
okruhy s pěkně prudkým stoupáním a zatraceně rychlým sjezdem.
V horkém parném létě je zázemí
závodu u koupaliště, čehož se hojně využívá. Pro Šumperský pohár
navíc mistrovský závod, takže kdo
nepojede „rapák“, jako by nebyl.
Poslední prázdninový víkend se už
stává tradičním pro závody v Písečné. Hlavní kategorie se jede v sobotu, muži 32 km a ženy 16km. Dostaneme se až na Rejvíz a k rozhledně
na Zlatém Chlumu. Pouze v Písečné

se dětské kategorie jedou samostatně až druhý den v neděli. Děti tak
budou hlavní hvězdy celého dne.
Loni jich startovalo skoro 70 a k vidění byly i velké souboje a emoce.

Více o regionální cyklistické soutěži
Jeseníků najdete na www.jesenickysnek.com, kde naleznete i propozice k jednotlivým závodům.
Jan Machala
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Velikonoční projížďka
Scházeli jsme se před rapotínským
kostelem pomalu a postupně, ale
nakonec se sešla dvacítka těch, kteří přijeli, aby vyjeli. Aby si vyjeli

touto tradicí, uspořádalo občanské
sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné v pořadí již pátou
"vlastivědnou cyklisticko-jezdeckou

na Velikonoční projížďku, dnes 25.
dubna, uprostřed doby velikonoční. Aby si užili jarního slunce a dozvěděli se něco nového o starých
památkách tohoto kraje, ale aby si
také připomněli jednu ze zaniklých
tradic tohoto údolí. Velikonoční jízdu - Osterreiten.
Během této Velikonoční jízdy před
80 lety místní obyvatelé pietně vzdávali čest svým padlým u pomníků
obětem 1. světové války. Objížděli
také sakrální památky a žehnalo
se polím, v čele slavnostního průvodu byl nesen kříž. Inspirováno

projížďku".
Po požehnání, kterého se nám dostalo před kostelem Nanebevzetí
Panny Marie, jsme osedlali svá kola
a vyjeli vzhůru údolím, kde právě
rozkvétaly meruňky, slívy i trnky
a do očí nám blýskl poslední sníh
na svazích Břidličné. Po cestě jsme
se zastavovali u památek a významných staveb, které nám "přišly do
cesty", abychom trošku poodhalili
historii těch známých i zapomenutých míst.
Byly to dvě Švédské kapličky, několik
památných křížů a kostelů, jeskyně

MC v nových prostorách
Ve spolupráci s Magistrátem města
Olomouce a Komisí městské části
(KMČ ) Holice se podařilo zajistit
vyhovující prostory pro další provoz
mateřského centra (MC) Heřmánek v Olomouci - Holici. Doposud
jsme působili v areálu zdejší mateřské školy (MŠ), tyto prostory jsme

kračovat v odpovídajících prostorách. Hrozilo, že 350 rodin s dětmi,
které se u nás v rámci pravidelných
i nepravidelných programů pro děti
i dospělé scházejí, přijde o smysluplnou náplň trávení svého volného
času.
Po sérii jednání s magistrátem města

a štoly, koupaliště, zámky i zámečky,
Kalvárie, zmizelý hostinec, lázně,
rychty, mlýny...
Jeli jsme proti proudu šplouchající
Losinky, pod vysokou věží losinského zámku až k lázním. Tam jsme
se na žaludovém koberci okraje lázeňského parku potkali s prvními
účastníky naší projížďky, kteří přijeli na koních. Byli to dospělí i děti
z TJ Morava Velké Losiny a časem se
k nim přidružili i další, takže celkem
se akce zúčastnil plný tucet jezdců
na koních. Kopyta vznešených zvířat klapala, šlapky poháněly bicykly
a všichni mířili k Maršíkovu a pak
dál nad sasankovými břehy Desné,
kolem staré rychty ve Filipové, aby
se sešli u zámku, který nese jméno
Vízmberk.
Tam jsme si prošli nově zrekonstruovaný zámecký park a objevili
obnovenou grottu - umělou jeskyni,
o které většina z nás neměla tušení.
A stejně tak nás na konci prastaré
lipové aleje nad bývalou přepřahací stanicí překvapila hrobka rodiny
Kleinů, která je nyní nově opravená.
Tady v loučenském parku jsme
se rozloučili a každý po vlastních
galuskách či podkovách odkvačil
domů. Děkujeme všem, kdo s námi
vyjeli, a doufáme, že jim zůstane
vlídná vzpomínka, stejně jako jednomu z účastníků, který naše putování rozkvétající krajinou neskromně nazval "jízdou královskou".

Pozvánka

neme v menším sále u holické pošty,
v současnosti nevyužívaném. Sál se
nachází v budově, která je v majetku
města.
Zástupci olomoucké radnice přislíbili, že stávající vybavení sálu přesunou do městských skladů, KMČ Holice pomůže s vyklizením prostor.
Heřmánku tak zde bude umožněno
pokračovat ve všech pravidelných
programech a akcích. Mimo to bude
i nadále v suterénních prostorách
mateřské školy v Holici paralelně
probíhat program pro dospělé. Také
zde budou nyní i v budoucnu nadále
pokračovat semináře pro rodiče či
pracovníky mateřských center a neziskových organizací z celého Olomouckého kraje.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem médiím, která se problému
Heřmánku se ztrátou zázemí a hledáním nového působiště věnovala
a tímto napomohla k uspokojivému
vyřešení situace.
Nové prostory plánujeme slavnostně
otevřít v průběhu září. O přesném
termínu akce, na kterou budete srdečně zváni, vás budeme s dostatečným předstihem informovat.
Lucie Opletalová, tisková mluvčí,
PR manažerka
Mateřské centrum Heřmánek Olomouc
Klub dvojčat a vícerčat Olomouc
tel: 777 012 503
e-mail: opletalovalucie@seznam.cz
www.mc-hermanek.cz

"Kdysi dávno přišli do našeho údolí
lidé, postavili si domy, začali obdělávat půdu, chovat zvířata, zkrátka
usadili se a byli tady doma... To
místo, které nazýváme i naším domovem, jim po staletí poskytovalo
vše potřebné k životu a vy si můžete
alespoň nepatrně vyzkoušet, jaké to
bylo, žít na DÁVNÉM DVOŘE V
ÚDOLÍ DESNÉ."
Pod tímto názvem pořádáme v sobotu 26. června 2010 aktivity pro
děti. Soutěže začínají v 9:00 hodin
na školním hřišti Rapotín, v 11:00
hodin v hostinci U Peterky a ve
13:00 hodin na louce u nádraží Petrov. Na programu bude osmiboj „O
nejlepší děvečku a čeledíny dávného
dvora“ a parkur „O nejlepšího jezdce dávného dvora“, doplněný ukázkami agility, čtverylky na koních,
drezury, ukázkami záchranářů a
požárníků.
Akci pořádají čtyři neziskové organizace sdružené v Údolí Desné ZRVJ ČR Šumperk, Ranč u Kulicha,
Hostinec U Peterky, Sbor dobrovolných hasičů Petrov nad Desnou, ZŠ
a MŠ Údolí Desné, o.s. ODKUD.
Více informací si můžete vyžádat na
emailové adrese srud@seznam.cz.
Za občanské sdružení Obnova
kulturního dědictví údolí Desné Ing.
Lenka Wágnerová

Mateřské centrum Heřmánek

ale nuceni opustit z důvodu rekonstrukce a otevření dalšího potřebného oddělení mateřské školy v Olomouci - Holici.
Po určitou dobu jsme nevěděli, zda
budeme moci v naší činnosti po-

a KMČ Holice se nám i díky jejich
vstřícnosti podařilo najít prostory,
ve kterých po menších úpravách
budeme moci pokračovat s naší
činností minimálně v dosavadním
rozsahu. Útočiště tedy nově nalez-

OKNO do neziskového sektoru

MC Heřmánek vzniklo v březnu
2006 v Olomouci - Holici. Téhož
roku založilo Občanské sdružení
Heřmánci a stalo se členem Sítě mateřských center, o.s. V roce 2007 získalo MC Heřmánek za svou činnost
ocenění Společnost přátelská rodině.
Díky čtyřleté koncepční práci Heřmánku je v současnosti na každý
pracovní den přichystaný pravidelný
program zábavného a vzdělávacího
charakteru pro dospělé i děti. Každý
měsíc probíhají i četné nepravidelné
akce. Programy mají za cíl podporu
hodnot rodiny, rozvíjení občanské
společnosti a sounáležitosti, osvětu

v oblasti zdraví a ochrany životního
prostředí.
Mateřské centrum Heřmánek eviduje za loňský rok celkem 350 různých
rodin ze střední Moravy, které je
navštěvují. Zajišťuje rodičům mimo
jiné i poradenskou činnost z oblasti
zdravotní, právní a psychologické.
Počet zaznamenaných vstupů do
Heřmánku jenom za rok 2009 překračuje deset tisíc.
MC Heřmánek se aktivně účastní
i několika evropských a celorepublikových projektů. Poskytuje též zázemí Klubu dvojčat a vícerčat Olomouc
a úzce s ním spolupracuje.

www.uno-ok.cz
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Softwar pro NNO

Skvělý nápad!

Obecně prospěšná společnost Liberix, jejíž zástupce byl přítomen
na letošním sněmu UNO, vydala
následující tiskovou zprávu: „Elektronický časopis openMagazin má
za sebou 12 úspěšných čísel.“
Zdarma a bez omezení šířený elektronický časopis openMagazin do-

Pokračování ze strany 1
ranou. NNO budou mít důstojné zázemí snadno přístupné všem
občanům a spoluprací Městského
úřadu Jeseník s NNO bude pro obě
strany jednodušší shánět peníze na
údržbu a provoz budovy.“
Podle Tomáše Hradila, předsedy
Hnutí Brontosaurus Jeseníky, je varianta spolupráce NNO s Městským
úřadem více než přínosná. NNO
jsou skutečnými zájemci o využití
Katovny, o ostatních vážných zájemcích se zatím dlouhodobě neví.
Katovna, jako významná kulturní
památka, tak dále může zůstat v rukou Městského úřadu, tedy majetkem všech Jeseničanů, a nebude
prodána soukromníkovi, což by jí
jinak hrozilo. Dále by byla v Katovně - Chatovně provozována čajovna,
která v Jeseníku chybí. Z různých
průzkumů vyplývá, že i mládež
vyjadřuje dlouhodobé volání po
čajovně, a tady by najednou mohla
být přirozenou cestou.

sáhl dvanácti vydání, během roku
2009 si vybudoval čtenářskou základnu a získal ISSN. Do roku 2010
plánuje redakce vizuální změny
a zapracování dobrých nápadů od
čtenářů.
Mezi stěžejní témata měsíčníku
patří novinky z oblasti informačních technologií, problematika
bezpečnosti, návody pro používání
softwaru, recenze programů a knih
a další témata.
Časopis kompletuje obecně prospěšná společnost Liberix.
Před rokem se zdálo nereálné, že
se domluví tři redakce a nabídnou
do společného projektu své klíčové
články. Dnes jich je bezmála deset
a všechno funguje výborně.
Chci všem zúčastněným velmi poděkovat, protože máme doloženo,
že magazín našel své čtenáře a ti

jsou velmi rádi, že openMagazin
existuje. Navíc je ho možné volně
šířit, jak uvedl Vlastimil Ott, ředitel
Liberix, o.p.s.
Časopis se věnuje volně šiřitelnému softwaru, např. operačnímu
systému GNU/Linux, kancelářskému balíku OpenOffice.org. Dalším
důležitým tématem
jsou také webové
prohlížeče Firefox,
Chrome a další.
Články jsou dodávány z redakcí významných českých
a slovenských portálů. Čtenáři tak dostávají vše v jednom
PDF souboru, u něhož je žádoucí
sdílení a kopírování. Magazín lze
zdarma stáhnou z webové stránky
http://www.openmagazin.cz/stahnout/.

O Liberixu
Liberix je obecně prospěšná společnost založená za účelem propagace
volně šiřitelného softwaru a otevřených technologií. Spolupracuje se
vzdělávacími institucemi, neziskovými organizacemi i komerčním
sektorem. Věnuje se osvětě, vzdělávání a organizaci propagačních
akcí. Společnost sídlí v Olomouci.
Více informací naleznete na adrese
www.liberix.cz, kontakt info@liberix.cz.
Vlastimil Ott, ředitel Liberix, o.p.s.

Kam kráčíš Evropská unie?
Otázkám aktuálního vývoje v Evropské unii se věnovala konference „Kam kráčíš Evropská unie?“,
kterou v pondělí 26. dubna uspořádala v hotelu Fit v Přerově Asociace přerovských neziskových
organizací (APNO) ve spolupráci
s regionálním klubem Mladých
konzervativců a RK MK Šumperk.
Na konferenci vystoupili politologové z Univerzity Palackého
v Olomouci – Mgr. Radim Kašpar,
který svůj příspěvek věnoval institucionální reformě EU v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy a PhDr. JUDr. Robert Zbíral,
věnující se postavení a roli České
republiky a možnostem prosazování našich národních zájmů na
poli Unie. Politice Hospodářské
a sociální soudržnosti EU a rozdělování tzv. evropských dotací se
pak věnoval nezávislý konzultant
Ing. Jakub Kulíšek. Obraz Olomouckého kraje v Bruselu představila vedoucí oddělení Vnějších vztahů Olomouckého kraje
Ing. Jitka Brabcová Ph.D.
V druhém bloku konference vystoupili se svými příspěvky po-

slanci PSP ČR Mgr. Zdeněk Boháč,
věnující se bezpečnosti, prevenci
kriminality a společné bezpečnostní politice EU a Ing. Petr

Po přednesení daného záměru jesenických NNO na zasedání UNO
OK předseda Ing. Marek Podlaha
chválou směrem k jesenickým NNO
nešetřil: „V čele NNO na Jesenicku
stojí velice schopní a aktivní lidé.
A to je pro mě záruka pozitivních
výsledků! Nápad je skvělý! UNO
OK se bude snažit NNO v jejich
záměru podpořit, jak se dá! Již nyní
můžeme město Jeseník uvádět jako
příklad ostatním městům v oblasti
spolupráce mezi NNO a Městským
úřadem. A pokud se tento projekt
dotáhne do konce, domnívám se,
že v Olomouckém kraji bude město Jeseník první. Jesenickým organizacím přeji hodně sil a energie
k uskutečnění jejich cíle. Spolehněte
se, UNO OK stojí za Vámi! Mohu
také sdělit, že při neformálním jednání v prosinci minulého roku nám
vyjádřil podporu i poslanec EP pan
Ing. Jan Březina.“
Co říci na závěr? Snad jen – nebyla
by to paráda, mít takové místo v Jeseníku?
Mgr. Veronika Sokolová, pomocník
pro NNO na Jesenicku

Pozvánka na „Hanácké kvitek“
Dne 17.července se bude konat 12.
ročník Mezinárodního hudebního
festivalu Hanácké kvítek v sokolské
zahradě ve Věrovanech. Program
začíná v 14.00 hodin a představí se
Vám dechová kapela Keramička,
Hanačka, Holanďanka (Holandsko), Věrovanka a Gloria, která
bude doprovázet i večerní lidovou
veselici. Dále vystoupí národopisné soubory a mažoretky. Festival

přijede moderovat zpěvák a bavič
František Uher. Pro návštěvníky
budou připraveny svozové autobusy
z Olomouce a okolí. K občerstvení
bude připraveno tradičně bohaté
občerstvení a hanácké speciality.
Návštěvníci se také mohou těšit na
tombolu o atraktivní ceny. Na festival vás srdečně zve Dechová kapela
Věrovanka.
Více na www.verovanka.cz.

Krill, který přítomným představil
tzv. Lisabonskou strategii.
Mezi návštěvníky konference byli
jak studenti středních a vysokých
škol, tak široká veřejnost, kteří
svými dotazy v následné diskuzi projevili svůj zájem o aktuální

situaci v EU a další vývoj, jímž se
evropská integrace bude ubírat.
Pokud vás zajímá více o činnosti
Mladých konzervativců v Přerově,
najdete nás na Facebooku.
Bc. Marcela Kropáčová,
předsedkyně Regionálního klubu

OKNO do neziskového sektoru
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Křížovka
1

2

Křížovku s tajenkou připravila paní řů a hádankářů Ječmínek. Tajenka da: „Vím jenom, že život nelze poMarie Švarcová z kroužku křížovká- obsahuje dokončení citátu O. Wil- chopit bez odpuštění ......

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
VODOROVNĚ: A. Miniaturní keřík nebo stromek; otrlý člověk. – B. Značka tisíciny litru; druhý díl tajenky; předložka. – C. Latinsky „den“; ústav k
výchově mládeže (dívek) s ubytováním; střešní konstrukce. – D. Název značky metru; ženské jméno; třetí mocnina dvou; mytologický krasavec; římských 501. – E. Solmizační slabika; mykací stroj; otevřený vnitřní prostor domu navazující na římské atrium; stát v USA; iniciály písničkáře Kryla. – F.
Rodový znak; nesrovnati; číslovka. – G. Kloudně; výztuha lemující palubní otvory; belgické lázně; pobídka; trhlina. – H. Luční porost; cizokrajný strom;
povel pro psa. – I. První díl tajenky. – J. Indián; začátečníci.
SVISLE: 1. Poškození. – 2. Herec; druh papouška. – 3. Elektrický výboj; domácky Blažena. – 4. Část vozu; plátěné přístřeší; anglicky „vždy“. – 5. MPZ
Nepálu; řecký bůh války; beduínský plášť. – 6. Lyžařská disciplína; bobovitá rostlina. – 7. Ženské jméno; jemný prášek v prašníku rostliny; staroarménské město. – 8. Splav; anglicky „veslo“; soutok. – 9. . – 10. Organizace zahraničního obchodu (zkr.); římských 1004; francovka. – 11. Jméno zpěvačky
Elefteriadu; osobní zájmeno; instinkt. – 12. Řehtati; jemné likéry. – 13. Nalévat; tohle; zkratka adenosintrifosfátu. – 14. Latinská spojka „a“; cizokrajné
ovoce; zpátky. – 15. Model vozu Opel; mohutní savci. – 16. Průsečík dvou přímek; slovensky „kteří“. – 17. Anglický šlechtický titul nižší než hrabě.
Pomůcka: ASP, Attis, Aza, oar, sil
Turnaje se zúčastnilo celkem 9 dětí
ze Čtyřlístku se svými dvěma vedoucími a 9 dětí z azylového domu.
Celkem bylo vytvořeno 9 dvoučlenzpůsobem jen v minimální míře.
Pozitivním dopadem akce je rozvoj ných týmů. Spolupráce a navazotolerance vůči názorům a potřebám
ostatních členů skupiny. Tříbení
smyslu pro spolupráci a komunikaci v týmu. Zlepšování koordinačních a manipulačních schopností
samotnou hrou. Osvojování komunikačních dovedností s neznámými
lidmi.
Mnozí lidé by si mohli myslet, že
stolní fotbálek je záležitostí spíše pro
starší hráče, ale opak je pravdou. I
mladší děti hrají se stejným zápalem
a nadšením pro hru, jako jejich starší kamarádi. Jednomu chlapci jsme
dokonce museli přistavit dřevěnou
bedýnku, na které stál, protože byl
příliš malý na to, aby viděl na hrací
plochu.
Středně velké děti nejvíce bažily po
vítězství, zatímco ti nejstarší hráli
pro radost ze hry. Vítězství a ceny
už pro ně znamenaly jen sladkou
třešničku na dortu slávy a uznání za
tvrdě vybojovaný zápas.

Turnaj ve stolním fotbale
V Jeseníku jsme 15. května 2010
uspořádali pro děti turnaj ve stolním fotbale. Akce byla podpořena z
rozpočtu Městského úřadu Jeseník.
Hrálo se ve dvoučlenných týmech,
ve dvou skupinách rozdělených
podle věku. Ve skupině se utkal každý tým se všemi ostatními ve dvou
po sobě jdoucích zápasech. Ten
tým, který dříve dosáhl skóre šesti
gólů, vyhrál zápas. Tři týmy z každé
skupiny postoupily do závěrečného
finále. Tam bylo totožným systémem hry rozhodnuto o prvním,
druhém a třetím místě.
Turnaj byl zaměřen na rozvoj schopnosti a spolupráce s kolektivem.
Účastníkům byla poskytnuta určitá
volnost a právo spolurozhodování
při řešení sporných situací během
hry. Zúčastnění dodržovali pravidla
fair play a až na pár drobných nedorozumění ve skupině mladších byli
všichni schopni respektovat nastavený systém hry. Rozhodčí do průběhu turnaje zasahovali direktivním
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vání nových kontaktů se projevily,
když v každém týmu byl lichý počet dětí, což znamenalo, že neměly
partnera do týmu ze své organizace.
Děti se dokázaly domluvit a vytvo-
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řily smíšený tým. Je škoda, že se
akce nezúčastnily děti z Virtusu a
Základní školy ve Fučíkově ulici, i
když mezi našimi dětmi jsou žáci
této školy.
Děti měly možnost strávit čas aktivním způsobem a navíc vyhrát
hodnotné ceny, které je evidentně
potěšily.
Rodiče našich dětí se do projektu zapojili formou úklidu a přípravy prostoru azylového domu. Prospěšnost
zakoupeného fotbálku se projevuje
stále, děti ho mají v oblibě a rády ho
hrají. Je dobrou alternativou počítače a v deštivých dnech dokáže dětem přinést dobrou zábavu a aktivní
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způsob trávení volného času.
Hodnotné ceny jako flash disky,
sluchátka, elektronické sudoku,
sady kompaktních disků a obaly na
ně byly zakoupeny v hodnotě do
2.000,-Kč, jak umožňoval projekt.
Na občerstvení v hodnotě 1174,- Kč
jsme zvolili párky, sladké pečivo, sušenky, pití. Kancelářské potřeby byly
zakoupeny v hodnotě do 1000,- Kč.
Akce se dobrovolně bez nároku na
honorář zúčastnili Eliška Kužílková jako fotograf, Martin Černoch a
Pavlína Gřondilová jako pomocní
rozhodčí.
Wrožynová Yvona, vedoucí Ad
Vítek Laštovica, rozhodčí turnaje

Zničující Relax víkend aneb
opravdový teambuilding
Osmičlenný tým organizátorů Duhy
Velké Medvědice vyrazil 9. – 11.
dubna 2010 na "relaxační víkend"
do Nízkého Jeseníku. Ve středisku
Relaxa u Rýmařova je čekal především sobotní celodenní program,
při kterém někteří div nevypustili

ture in Nature), který ve středisku
Relaxa na Žďárském Potoku nabízel
sportovně-stmelovací programy se
slevou pro neziskovky. Irče i Štěpánce se nápad líbil, zbývalo ještě
oslovit ostatní z medvědího týmu.
Tak se stalo, že se nás o víkendu

duši. Poprvé jsme taky jeli na akci,
kde se o nás staral někdo jiný - a my
si mohli užívat. Jen to počasí mohlo
být víc jarní… Moc to ale nevadilo,
víkend se i tak vydařil.
Přemýšlet o akcích jen pro organizátory, kde by byl čas se lépe poznat
a naplánovat další činnost, jsme
začali po prosincové valné hromadě. Všechno uspíšilo to, že na mě
jednoho lednového dne z poštovní
schránky vypadl katalog agentury S.
T. A. N. (Special Team for Adven-

po Velikonocích sešlo na středisku
RELAXA osm z jedenácti možných.
Což byl úspěch.
Hned na začátku jsme dostali osobního instruktora Jirku, který se o
nás vzorně staral po celou dobu pobytu, kdykoli jsme něco potřebovali.
Organizoval pro nás i celodenní sobotní program venku. Téměř jsme
se nezastavili a neodradilo nás ani
střídavé počasí ve stylu mrholení –
kroupy – sluníčko – déšť. Absolvovali jsme postupně nízké lanové lávky, vysoké lanové překážky, bungee
trampolínu, lukostřelbu a nakonec
malou a velkou horolezeckou stěnu.
Člověk by nevěřil, jak ho netradiční
pohyb dokáže vysílit. V sobotu večer jsme ještě z posledních sil lehce
oslavili Štěpánčiny devatenáctiny, v
neděli ráno jsme pak cítili všechny
kosti a svaly po sobotním outdooru,
ale vydrželi jsme dopolední poradu
o aktuálních medvědích věcech.
Relaxa je nově opravené středisko.
Samozřejmostí bylo čisté ubytování
po čtyřech v pokoji a jídlo pětkrát
denně. Musím říct, že akce splnila
moje očekávání, tedy lépe se poznat,
více se stmelit, zarelaxovat si (i když
aktivně) a něco naplánovat.
Fotky z akce najdete na www.medvedice.net
Hynek Pečinka,
Duha Velká Medvědice

Velikonoční setkání
Velikonoční vítr opět přinesl změnu, tentokrát do skal a lesů. O letošních Velikonocích proběhl již
druhý ročník česko-německé výměny mládeže s názvem Winds of
Change. Tentokrát se účastníci z
českého sdružení Duha a Mladých
přátel přírody z německého Württemberska potkali na pětidenní akci
na Mělnicku.
Základnou jim byla stoletá a tudíž
poněkud drsná chalupa ochránců
přírody v malé obci Dolní Vidim
přímo na okraji přírodní rezervace Kokořínsko. Účelem bylo nejen
přiblížit k sobě svět mladých Čechů
a Němců, kterých se dohromady
účastnilo 14, ale taky poznat tento
kouzelný kraj plný skalních měst,
lesů, hradů, vesniček, kde se zastavil
čas, i neméně zajímavých lidí. A to
se nám podařilo.
Za tři dny věnované výletům do
skalního města u Mšena, na hrad
Kokořín, skalní hrad Nedamy nebo
památkově chráněné vesničky Dobřeň jsme měli v nohách skoro 40
kilometrů a nejméně stejně autobusem. Viděli jsme spoustu, všechno
nafotili a někdy si i sáhli na dno –
to když někteří zapadli po kotníky
do bahna nebo se jim ozvala stará
zranění, ale šli dál, anebo když jsme
museli vstřebat depresivní dojem z

mělnické kostnice, kde byly opravdové lidské kosti.
Nechyběly psychohry a aktivní program, který měl českou i německou
skupinu naladit na stejnou vlnu,
sblížit a promíchat mezi sebou. To
se nakonec podařilo, ale až opravdu
na konec – později než loni v Praze. Lidé se letos jaksi styděli mluvit
anglicky, v čemž se ve svých skupinkách utvrzovali. Ale akce nemůžou
být vždycky stejné.
Kdybych měl hlasovat, jak se nám
akce povedla, dávám 75%, takže
dost dobře. Díky českým programákům a německé kuchyni – snažili
jste se. Díky účastníkům, ale příště
buďte trošičku lepší! Když se člověk
nestydí a odváže se, užije si dvojnásob!
Fotky z akce najdete na www.medvedice.net
Hynek Pečinka, Duha Velká Medvědice
Kdo je Duha Velká Medvědice? Originální spolek fajn lidí, který připravuje duhově barevné programy pro
aktivní volný čas dětí a mládeže jednodenní či víkendové akce v přírodě, doma i ve světě, zaměřené na
turistiku, sporty a hry, amatérskou
kulturu a mezinárodní výměny
mládeže. Získáte s námi netradiční
a silné zážitky…
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InternetPoradna Olomouc
V Olomouci již
9 let působí občanské sdružení s názvem InternetPoradna.
cz. Ředitelkou
této organizace
je paní Ivana
Herzogová. Paní ředitelce jsme položili za redakci bulletinu OKNO
několik otázek.
Jaké služby InternetPoradna.cz,
o.s. poskytuje?
Primárně poskytujeme v Olomouci a okolí dvě registrované sociální
služby dle zákona o sociálních službách:
1) „Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním“ - je určena
těmto osobám a jejich blízkým. Jejím cílem je poskytnout uživatelům
náhled a pomoci jim vyřešit jejich
tíživou nebo nejasnou situaci. Jedná
se tedy o krátkodobou službu. Do
poradny je možné přijít osobně v
konzultačních hodinách (v pondělí
a v úterý od 8:00 do 12:00 hodin, ve
čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin),
zavolat na telefon 587 406 126 nebo
736 447 248, či napsat na e-mailovou adresu: olomouc@internetporadna.cz.
(Více informací o službě: http://iporadna.cz/telo/clanek.php?article[articleid]=16651)
2) „Restart – program integrace pro
osoby se ZZ“ - je dlouhodobou službou, která navazuje na poradnu. Jejím cílem je přispět k aktivitě těchto
osob tak, aby mohly co nejvíce rozvinout své schopnosti a dovednosti
a směřovat ve svém životě k seberealizaci. Významnou součástí této
služby je příprava a pomoc při hledání zaměstnání. Zájemci se mohou
ozvat sociálním pracovnicím služby
každý den od 8:00 do 16:00 hodin
na telefon 587 406 126 nebo 736 447
248, popř. napsat na e-mailovou adresu: restart@internetporadna.cz.
(Více informací o službě: http://restart.iporadna.cz/index.php/stranka/pro_zajemce)
K těmto dvěma službám doplňkově
provozujeme bezplatný celorepublikový portál věnující se sociálnímu poradenství www.iporadna.cz.
Návštěvnost je cca 300 unikátních
návštěvníků denně a zapojeno je v
současné době více než 230 odborníků z celé ČR. Nabízíme chatovou
linku důvěry vhodnou i pro lidi s
postižením na adrese www.elinka.
iporadna.cz, kterou poskytujeme
zejména ve spolupráci se Střediskem
sociální prevence Olomouc.
Co je na vaší organizaci specifického?
Kromě jedinečnosti projektu internetového poradenství si myslím,
že je jím praktická orientace na zaměstnávání lidí s postižením. Nejsme pouze zaměřeni na pomoc, ale
sami u nás také zaměstnáváme lidi

s postižením od samého počátku
fungování naší organizace (od roku
2001). V současné době u nás pracuje celkem 6 lidí se zdravotním znevýhodněním z celkového počtu 16.
Řada z nich je s těžším zdravotním
znevýhodněním, patříme tedy mezi
organizace, které zaměstnávají více
než 50% osob se ZZ. Tito lidé provádějí zejména operátorskou činnost
na www.iporadna.cz (administrativa, pomoc s propagací a IT). V příštích měsících plánujeme zaměstnávání osob se ZZ ještě rozšířit.
Co by se dle vašeho názoru mělo
v ČR změnit ve vztahu státu k
NNO?
Je potřeba provést další kroky ke
zlepšení systému plánování a financování sociálních služeb ze strany
MPSV, a to např.:
- transparentnější kritéria přidělování dotací (ta by mohla vyřešit i střet
zájmů krajů při rozdělování dotací),
- platba záloh dotací dříve než na
konci prvního čtvrtletí daného roku
(nutnost organizací mít vysokou rezervu),
- umožnit registraci i jiných služeb,
než jsou vymezeny v zákoně (toto
příliš úzké vymezení neumožňuje
přijít s něčím novým a přínosném
pro potřebné, u nás se to týká internetového poradenství),

- poskytnout metodickou podporu
ze strany MPSV vůči krajům a obcím k plánování rozvoje a vytváření
systému sociálních služeb,
- plánovat financování sociálních
služeb i s ohledem na ukončení podpory ze strukturálních fondů.
Cítíte potřebu mít za sebou střešní
NNO a která to pro vás je?
Rozhodně ano, protože si uvědomuji já i moji kolegové, jak je obtížné
a těžké prosadit své zájmy a názory
samostatně.
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kam byl pozván i Mgr. Martin Žárský z MPSV, který hovořil o dalších
plánovaných změnách v celém systému sociálních služeb v následujících letech.
Na regionální úrovni jsme nyní obnovili své členství v UNO OK - Unie
nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje. Zde očekáváme, co nám tato účast přinese. Zatím její přínos vidím v poskytování
informací o dění na regionální politické úrovni, umožnění setkávat se
s náměstkyní hejtmana pro sociální
problematiku a také v tom, že se budeme moci setkat s místními politiky před volbami v rámci tzv. „Předvolebního kotlíku“.

a dotýká se také našich uživatelů.
Mnohým z nich jsou odebírány invalidní důchody a mají opravdový
zájem si najít zaměstnání. To je ale
v současné době velmi těžké. Nezaměstnanost je vysoká a na jedno
místo je v současné době v Olomouckém kraji asi 60 uchazečů.
Naši uživatelé přitom mají často
nižší vzdělání a zkušenosti v praxi a
tím jsou v tomto velkém boji hodně
diskvalifikováni. V současné době
promýšlíme, jakou strategii zvolíme,
abychom jim v této době efektivněji
pomohli.
Jako organizace jsme v postupné
fázi rozvoje a profesionalizace, kdy
je potřeba skloubit všechny činnosti,
průběžně řešit restrukturalizaci řízení a efektivitu služeb.
Jaké novinky chystáte v nejbližším
období?
Od začátku března jsme nastartovali
nový projekt E-restart, který je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky. V jeho rámci budeme
moci poskytnout více lidem se zdravotním znevýhodněním službu Restart, včetně rekvalifikačních kurzů.
V naší organizaci jsme také začali
realizovat sociální podnikání – konkrétně budeme od září provozovat eshop s výrobky z chráněných dílen.
Další velkou novinkou je, že nás od
1. května tohoto roku můžete najít v
centru města Olomouce ve Ztracené

Jak se dotýká vaší organizace současná ekonomická recese v ČR a v
Evropě?
Recese jako taková se naší organizace dotýká zatím jen přeneseně.
Díky nesystematickému financování
sociálních služeb zde vnímám velké
ohrožení pro řadu neziskových organizací poskytujících služby sociální
prevence vzhledem k plánovanému
snižování výdajů na sociální služby.
Přímo se recese dotýká našich pokusů zavést v organizaci fundraising

ulici číslo 36. Rádi vás v nových prostorách uvítáme.
Ostatním neziskovým organizacím
nabízíme spolupráci. V rámci „Poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním“ je velký zájem o jiné
sociální služby v regionu. Chodí do
ní totiž často lidé, kteří žádnou sociální službu zatím nečerpají. Jsme
schopni a ochotni rovnou předávat
informační materiály jiných organizací.
Za rozhovor poděkoval Zdeněk Beil.

V současné době jsme zapojeni do
ČRHO – tedy České rady humanitárních organizací, která se účastní
oficiálních jednání s MPSV. Díky
nim získáváme aktuální informace o
dění a chystaných změnách právě v
systému financování a rozvoje sociálních služeb a můžeme také aktivně
tyto změny iniciovat. Pro Olomouc
je kontaktní osobou Ing. Zdena
Pospíšilová ze SPOLU Olomouc.
Účastnila jsem se valné hromady,

