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Vážení kolegové,
přestože už uběhl měsíc, stále
ve mně doznívá
pracovní a tvůrčí atmosféra 11.
krajského sněmu UNO. Dovolte mi i touto
cestou pogratulovat a popřát mnoho zdaru ing. Podlahovi
a celému nově zvolenému vedení.
Jsem přesvědčen, že máte dobře
„našlápnuto“ a Vaše organizace
získává stále větší kredit nejen
mezi politiky. Jak jsem na sněmu
mohl sledovat, za vším, co děláte,
je spousta mravenčí a často i finančně neoceněné práce. Velkou
výhodou však je, že je to práce
s lidmi a pro lidi, která má smysl
a nevyčíslitelnou cenu pro rozvoj
naší občanské společnosti.
Protože jednou z mých kompetencí na olomoucké radnici
je sociální oblast, přivítal jsem
vznik nové sekce UNO sestávající z NNO pracujících v sociální oblasti. Považuji to za krok
správným směrem. Při projevech
Vašich vzácných hostů jsem si
znovu uvědomil, jak je důležité nejen o spolupráci mluvit, ale
především ji dlouhodobě a systematicky uskutečňovat.
V Olomouci jsme zvolili moderní
novou metodu komunikace a koordinace spolupráce s neziskovými organizacemi, působícími
v sociální oblasti, nazvanou „komunitní plánování“. Pravidelně
se schází osm pracovních skupin
(děti, mládež, rodina; občané se
zdravotním postižením; občané
v přechodné krizi; senioři; obča-

né ohrožení drogou;…). Městské
zastupitelstvo schválilo před koncem minulého roku 2. Komunitní
plán sociálních služeb (dále KPSS)
na období 2010 – 2012. V tomto
strategickém dokumentu jsou stanoveny cíle, jejichž dosažení považujeme v širších souvislostech
rozvoje města za prioritní.
Otevřeně říkáme, že jejich dosažení si dnes již bez neziskovek
nedovedeme představit. Je však
důležité, abychom táhli za jeden
provaz a věděli, kam směřujeme.
Za zmínku jistě stojí několik souhrnných čísel. Celkový požadavek
na realizaci cílů a opatření 2. KPSS
v letech 2010 – 2012 v plném rozsahu je celkem 857.033.281 Kč,
z toho 57.016.800 Kč představuje
finanční prostředky vynaložené
na investiční akce.
Z výsledků minulého komunitního plánu víme, že necelých 50%
jde ze státního rozpočtu, 20% jsou
platby klientů, třetím nejvýznamnějším zdrojem jsou nadační fondy a pak následují finance od kraje, města a Evropské unie.
Mnohé se již povedlo, ale máme
také co vylepšovat. Většina neziskovek se aktivně podílí na spolurozhodování o rozvoji a prioritách neziskového sektoru a velice
si cením toho, že spolurozhodují
i o rozdělení sociálních grantů,
na které město Olomouc vyčlenilo v tomto roce 8 mil. Kč, což je
o 0,5 mil. více než loni.
Ještě jednou děkuji za možnost
prožít s Vámi krajský sněm, těším
se na další spolupráci a s nadějí
a zaťatými pěstmi budu rád sledovat Vaši úspěšnou činnost.
RNDr. Ladislav Šnevajs,
náměstek primátora

136.
Seminář
TSO výroční VH
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XI. krajský sněm UNO
V sobotu 16. ledna 2010 se v Olomouci konal XI. sněm Unie neziskových organizací (UNO), která
sdružuje v letošním roce již 321

ní za Olomoucký kraj.
Se svou zdravicí v úvodu vystoupili
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček, hejtman

neziskových organizací z celého
Olomouckého kraje. Stejně jako
v minulých letech se sněmu zúčastnili jak zástupci neziskovek působících v nejrůznějších oblastech, tak
i přední političtí představitelé zvole-

Olomouckého kraje Martin Tesařík,
poslanec Petr Krill, senátor Adolf
Jílek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák a náměstkyně hejtmana Olomouckého
kraje Yvona Kubjátová, místostarosta města Jeseník Jiří Staňa a v neposlední řadě náměstek primátora
města Olomouce Ladislav Šnevajs.
Pozdravit všechny přítomné přišel
rovněž předseda celostátní Asociace
nestátních neziskových organizací
ČR Karel Schwarz.
Účastníkům sněmu byly prezentovány aktivity UNO v roce 2009 a představeny další plány na rok 2010.
Stejně tak měli všichni přítomní
možnost aktivně se zapojit do diskuzí s přítomnými hosty a obracet se
na ně se svými připomínkami a i legislativními návrhy do budoucna.
Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
Vzhledem k tomu, že každoroční
sněm UNO je zároveň i sněmem volebním, byly již tradičně stěžejní částí programu volby do předsednictva

UNO. Staronovým předsedou byl
zvolen Marek Podlaha, místopředsedy se stali Marcela Vystrčilová a Jiří
Rudolf. Řádnými členy předsednictva byli dále zvoleni Ivo Kropáč, Iva
Sibrová, David Pokorný, Ota Panský,
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Pomocník NNO na Olomoucku

Jakub Kulíšek a nově i Milada Šnajdrová.
V závěrečné části programu vy- Od února 2010 zřizuje UNO na
stoupil se svým projevem předse- Olomoucku druhou pozici pomocda UNO. Přítomní zástupci NNO níka neziskových organizací, kterou
bude zastávat Zdeněk Beil. Jeho poradenská činnost bude doplňovat
práci paní Jany Juřicové, která na
Olomoucku pracuje jako pomocník
od listopadu loňského roku.
Zdeněk Beil bude nápomocen NNO
při podávání žádostí o dotace na SM
Olomouc a Olomoucký kraj, podporovat spolupráci neziskovek v jejich
společných aktivitách, účastnit se

měli k novému předsednictvu řadu
podnětů a návrhů. Nezbývá tedy,
než všem zvoleným popřát mnoho
úspěchů při jejich naplňování.
Bc. Marcela Kropáčová,
redaktorka UNO

komunitního plánování města Olomouce, organizovat semináře a zajišťovat přípravu předvolebních kotlíků
apod. Bude provádět poradenskou
činnost týkající se chodu NNO, založení o.s. atd. Nadále se bude starat
o knihovnu UNO. V rámci projektu „Pomáháme si“ bude zajišťovat
zapůjčování zasedací místnosti NF
OKNO pro aktivity NNO.
Kontakt: NF OKNO, Dolní nám.38,
e-mail: beil@uno-ok.cz, mobil:
606 591 096.

Pomoc při psaní
projektových žádostí
V souvislosti s vyhlášením výzvy na
předkládání žádostí v oblasti Integrace sociálně vyloučených na trh
práce 3.3. OPLZZ, bych vám ráda
nabídla bezplatnou pomoc při zpracování projektových žádostí. Tuto
nabídku můžete využít samozřejmě

i při zpracovávání projektů z jiných
výzev. Těším se na naši spolupráci.
V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat.
Jana Juřicová, pomocník NNO pro
Olomoucký kraj, tel: 725 68 68 41,
email: janajuricova@centrum.cz

Chcete se naučit paličkovat?
Od konce února 2010 jsou připraveny další kurzy paličkování v Olomouci a Přerově pro začátečníky
i pokročilé. Podmínkou otevření
každeho kurzu je minimální počet
šesti účastníků.

místo bude upřesněno. Kurzy budou
probíhat vždy od pondělí do neděle
v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00
do 18:00 hodin v následujících turnusech:
1. začátečníci 12. – 18. 7. 2010

V Olomouci se kurzy konají po dobu
školního roku ve středu od 19:00 do
22:00 hodin v prostorách Náboženské obce Církve československé husitské, Husův sbor v ulici Farského
2, v Olomouci - Hodolanech. Do
objektu je bezbariérový přístup.
V Přerově se budou kurzy konat po
dobu školního roku ve středu od
9:00 do 12:00 hodin v ulici Petřivalského 1 a ve čtvrtek od 18:30 do
21:30 hodin v Centru pro výchovu
a vzdělávání mentálně postižených
v Kosmákova ulici č.46. Cena jedné
tříhodinové lekce je 80 Kč.
V období letních prázdnin se budou
konat kurzy paličkování v Přerově,

2. pokročilí - téma dírková půdice
19. – 25. 7. 2010
3. pokročilí - téma vláčková půdice
26. 7. -1. 8. 2010
Cena za letní kurz je 1.600 Kč.
Zájemci hlaste se na tel. 608 064 134,
733 668 982 nebo mail milimali1@
seznam.cz. Chcete-li získat více informací o mé osobě, navštivte mé
stránky www.palickovanimalinova.
wz.cz. Osobně se můžete přijít podívat do kurzu každé pondělí v zasedací místnosti MÚ Velká Bystřice u Olomouce od 15:00 do 18:00
hodin.
Těším se na shledání s Vámi, Milena
Malinová, Přerov

Pozvánka do MC Heřmánek
Mimo denního pravidelného programu pro rodiče s dětmi oslavíme
v dubnu 2010 4. narozeniny mateřského centra Heřmánek. Zapojíme
se také do kampaně „Týden opravdových plen“.
V pátek 23. dubna 2010 se v Heřmánku koná setkání Klubů dvojčat
a vícerčat z celé ČR, spolu s „dvojčatovskou burzou“.
V sobotu 24. dubna 2010 bude probíhat Velká burza jaro/léto.
Ve spolupráci s Ligou otevřených

mužů připravujeme na jaro seminář "Táta v centru" o zapojení
otců do života mateřských center.
Podrobnosti o programech najdou
zájemci na našich webových stránkách www.mc-hermanek.cz.
PhDr. Petra Tenglerova,
tel. 604339220,
e-mail: psychopetra@seznam.cz
Mateřské centrum Heřmánek Olomouc, www.mc-hermanek.cz
Klub dvojčat a vícerčat Olomouc,
www.dvojcataolomouc.estranky.cz
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Grantový kalendář
- I. Grantové řízení NF OKNO
v roce 2010 na podporu vzniku
pracovních míst pomocníků neziskových organizací v Olomouckém
kraji. Uzávěrka 25.3.2010.
Více informací podá kontaktní osoba NF OKNO Zdeněk Beil, email:
beil@seznam.cz, tel. 606 591 096
- Integrace sociálně vyloučených
skupin na trh práce
Cíl podpory: Posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním
vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup
a udržení se na trhu práce.
Uzávěrka: 31. března 2010
Více informací: http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2211909
- Programy státní podpory práce
s dětmi a mládeží
Cíl podpory: vytváření a rozšiřování nabídky aktivit NNO určených
pro neorganizované děti a mládež
ve vybraných oblastech práce.
Uzávěrka: 31. března 2010
Více informací: http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2207725
- Aktivní využití volného času, výchova a vzdělávání
Cíl podpory: financování konkrétních předmětů či aktivit, které slouží
přímo jednotlivcům nebo klientům
nestátních neziskových organizací, umožňující snadnější přístup ke
vzdělání a aktivnímu trávení volného času.
Uzávěrka: průběžná
Více informací: http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2020879

- Nadační příspěvky Nadačního
fondu manželů Lívie a Václava
Klausových
Oblast podpory: aktivity fyzických
a právnických osob v oblasti zdravotně-sociální a v oblasti vzdělávání. Uzávěrka: průběžná
Více informací: http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2076496
- Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Podporované aktivity: vzdělávání
zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů
služeb a dalších subjektů v oblasti
sociální integrace příslušníků romských lokalit.
Uzávěrka: průběžná
Více informací: http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2108830
- Programy státní podpory práce
s dětmi
Cíle podpory: zajišťování a rozšiřování nabídky aktivit a zkvalitnění pravidelné činnosti NNO pro
své členy v oblasti práce s dětmi
a mládeží, vytváření a rozšiřování
nabídky aktivit NNO určených pro
neorganizované děti a mládež ve
vybraných oblastech práce, zkvalitnění a rozvoj materiálně technického zázemí NNO jako základního
předpokladu pro další rozvoj práce
s dětmi a mládeží….
Uzávěrka: průběžná
Více informací: http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2088588

Pozvánka na

setkání s náměstkyní hejtmana
Unie neziskových organizací ve spolupráci se sociální sekcí organizuje
setkání s Mgr. Yvonou Kubjátovou a zástupci neziskových organizací
Olomouckého kraje se sociálním a zdravotním zaměřením. Setkání se
bude konat v úterý 6. dubna 2010 ve 14 hodin v Kongresovém sále Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc (2. patro).
Během setkání budete mít možnost diskutovat o vašich aktuálních problémech, o legislativních problémech spojených s Vaší činností neziskové organizace a o dalších otázkách. Na setkání bude projednáno sestavování komisí pro tvorbu krajských priorit rozvoje sociálních služeb.
Vaše dotazy doporučujeme zaslat předem na připravené návratce nebo
e-mailem.
Pro další informace a s dotazy na paní náměstkyni Mgr. Kubjátovou se
obracejte na Mgr. Marcelu Vystrčilovou, telefon 737 470 824, e-mail:
sekretariat@uno-ok.cz, www.uno-ok.cz

Hledáte prostory?
Průzkum předběžného zájmu o pronájem prostor. Objevila se možnost
získat do pronájmu prostory v suterénu kostela Církve československé
husitské, Husův sbor na ulici Farského 2 v Olomouci-Hodolanech
(zastávka tramvaje č.4 Husův sbor).
Jde o halu 210m2, která má asi 5m
vysoký strop. Prostory jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením
a kanceláří, má vlastní bezbariérový

vity, stejně jako schůze, zasedání či
konference pro větší počet účastníků. Prostor je možné využít i na výstavy, prezentace či veletrhy.
Velkou výhodou je návaznost na
prostor kostela, který lze využít jako
koncertní síň. V předsálí kostela je
klubovna se zhruba 22 místy pro
aktivity s menším počtem účastníků. Pronájem lze dohodnout s paní
farářkou.

vstup s nájezdem. Prohlédněte si
přiložené fotografie.
Kromě dobré dostupnosti – tramvají nebo pěšky z nádraží ČD podchodem pod nádražím (asi 5 minut
chůze) i od autobusového nádraží
(asi 10 minut chůze), se v současné
době buduje asi 6 parkovacích míst
přímo u kostela.
Prostor je možné využít na jakoukoli aktivitu sportovní a pohybovou, jen není vhodná pro míčové
hry, protože stropní světla jsou na
dlouhých závěsech (viz foto).
Je zde možné pořádat kulturní akti-

Protože uvažujeme o tom, že si prostor pronajme jedna z NNO a bude
jej dávat k dispozici ostatním organizacím, žádáme vás o sdělení, zda
byste měli zájem tyto prostory krátkodobě využívat, jak často a na jaké
aktivity. Jedná se o předběžný průzkum, který vás do budoucna nijak
nezavazuje.
Všechny dotazy, podněty a sdělení
prosím zasílejte nejlépe e-mailem
na: Milada Šnajdrová, Kapucínská 4,
779 00 Olomouc, tel. 776 13 33 72, ,
snajdrova@uno-ok.cz, m.snajdrova
@centrum.cz, www.snajdrova.com

- Poskytování sociálních služeb
Uzávěrka: 30. června 2010
Více informací: http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2207722

Vánoce pro lidi bez domova
Projekt „Vánoce lidem bez přístřeší“
z grantu Nadačního fondu OKNO
byl realizován v soukromých prostorách, kam byli pozváni lidé bez
domova jedním z našich terénních
pracovníků.
Pro lidi bez domova byla připravena
štědrovečerní večeře a občerstvení.
Hosté obdrželi vánoční balíčky, ve
kterých našli sladkosti, ovoce, kávu,
čaj, salámy, sýry, ale také běžné suroviny, které jim poslouží i v následujících dnech jejich nelehkého údělu.
Například těstoviny, rýže, instantní
polévky, masové konzervy, cukr

a jiné. U slavnostně prostřeného stolu s malým stromečkem a rozžatou
svící bylo cítit dojetí a i slza ukápla.
V tu chvíli v nich ožily vzpomínky
na dobu, kdy tyhle chvíle prožívali
s rodinou a rodiči. Možná to vzbudilo i touhu chtít se zase vrátit do normálního života se vším, co k tomu
patří. Jsem přesvědčen o tom, že má
smysl těmhle lidem pomáhat, protože když oni budou v pořádku, budou
v pořádku i všichni kolem nich. Celkově hodnotím tenhle projekt jako
výborný a děkuji za něj.
Pospíšil Tomáš
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Křížovka
1

2

J. W. Goethe: Jedině příroda ví, co Tajenka křížovky v bulletinu č. „Ve škole nejde o to dostat veškeré
chce.....(dokončení citátu v tajence 9-10/2009 byla z citátu Rudolfa vzdělání, ale připravit se tak, abykřížovky).
Steinera:
chom je získali ze života.“
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
VODOROVNĚ: A. Atom se stejným nukleonovým a různým protonovým číslem; stanovy. – B. První díl tajenky. – C. Římských 52; kanadský zpěvák;
plísnit; český herec. – D. Mužské jméno; anglicky „nářadí“; část chrámu; francouzský komik. – E. Vzdor; pletený kus oděvu; masový knedlíček; mezinárodní silniční doprava (zkr.). – F. Kovbojská slavnost; program; hovězí dobytek; druh pepře. – G. Druhý díl tajenky. – H. Nasávat; svatozář; výsledek
dělení; sídlo ve Španělsku. – I. Hudební zkratka (piano pianissimo); část věty; starý název radonu; jméno herce a zpěváka Montanda. – J. Pseudonym
Gogola; druh literatury; náš bývalý hokejista; německy „babička“. – K. Rybářská síť; trs (nářečně); kožich (zast.); snížený tón. – L. Třetí díl tajenky. – M.
Zvlněné vlasy; vyvřelá hornina.
SVISLE: 1. Ničema; jednotka délky USA. – 2. Duše; pletený lem. – 3. Římská trojka; revize účtů. – 4. Německá karetní hra; druh slitiny; H2O. – 5.
Denudace; opuchle; stařec. – 6. Ruský hokejový trenér; český granát; kšandy. – 7. Která (zast.); jméno Machálkové; představený vikariátu. – 8. Hrdina;
úlomek skla; šupiny (při kování). – 9. Student; radioaktivní plynný prvek; planetka.. – 10. Ledovcový blok tvaru jehlanu; nabývat majetek po zemřelé
osobě; anglicky „a“. – 11. Muzikálový zpěvák (Tomáš); scediti; ruská polévka. – 12. Kampučská mince; místnost v hostinci; podnik v Nýrsku. – 13. Mastnota; éra; pyšný nadutec. – 14. Jízdou zdolat; slohy; lavice (nářečně). – 15. Bušit; od počátku (z lat.); hrůza. – 16. Pracovní schůze; náš kosmonaut. – 17.
Botanický název ovsíčku; dvakrát snížený tón.
Pomůcka: Alora, Alov, Ate, att, span, tools

Individuální projekt – střednědobý plán
Na základě cílů a opatření vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém
kraji pro roky 2009 – 2010
byl Odborem sociálních věcí,
oddělení sociálních služeb,
vypracován
individuální
projekt, který se zaměřuje na
podporu procesu plánování
sociálních služeb komunitní
formou, a to jak na úrovni
obcí s rozšířenou působností, tak na
úrovni celého Olomouckého kraje.
Hlavním cílem projektu je zajištění

dostupnosti a zvyšování kvality so- Cíle bude dosaženo realizací aktivit
ciálních služeb na území Olomouc- projektu, a to především:
kého kraje s cílem přispět k řešení - podporou vzdělávacích aktivit
určených pro účastníky zapojené do procesu
a poskytováním odborné
metodické podpory a supervize,
- zjišťováním potřeb uživatelů a poskytovatelů v jednotlivých oblastech sociálsociálních disparit na tomto území ních služeb v Olomouckém kraji,
prostřednictvím metody komunit- - realizací priorit vyplývajících ze
Střednědobého plánu rozvoje sociního plánování.
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álních služeb pro roky 2009-2010
a informovanost veřejnosti,
- pokračováním metody benchmarkingu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji.
Výsledkem celého projektu bude
návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém
kraji pro roky 2011-2012, opírající
se o jednotlivé komunitní plány
obcí s rozšířenou působností.
Mgr. Petra Hemžská,
Krajský úřad Olomouckého kraje,
Odbor sociálních věcí, oddělení
sociálních služeb, dotace a sociální
projekty, p.hemzska@kr-olomoucky.
cz, tel. 585508682
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Podpora zaměstnanosti absolventů
Nový příspěvek na podporu pracovního uplatnění v regionu připravil Olomoucký kraj. Až pět tisíc
korun měsíčně získá zaměstnavatel
za poskytnutí potřebné praxe absolventu vysoké školy, který nemůže
po ukončení studia najít uplatnění
na trhu práce a je veden v evidenci
úřadu práce déle než 5 měsíců.
Díky příspěvku získá zaměstnavatel kvalifikovanou pracovní sílu
a absolventi si budou moci osvojit
potřebné pracovní návyky stejně
tak jako praxi, která je pro další
profesní uplatnění nezbytná. Na
zaměstnání absolventa vysoké školy
dostanou zaměstnavatelé v regionu

až 5 000 Kč měsíčně po dobu nejdéle 12 měsíců na pokrytí zákonných
sociálních nákladů zaměstnavatele. Příspěvek může získat fyzická
i právnická osoba bez omezení počtu zaměstnanců. O příspěvek mohou zájemci požádat ode dne vyhlášení dotačního programu až po
vyčerpání alokovaných prostředků,
nejpozději však do 31. 8.
Mgr. Petra Hemžská
Krajský úřad Olomouckého kraje,
Odbor sociálních věcí, oddělení
sociálních služeb, dotace a sociální
projekty,
p.hemzska@kr-olomoucky.cz,
tel. 585508682

Individuální projekt prevence
Olomoucký kraj má za sebou první
rok realizace projektu na podporu
služeb sociální prevence.
Olomoucký kraj realizuje od října
2008 projekt Zajištění dostupnosti
vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji, který je spolufinancován z Evropské unie a státního
rozpočtu. Projekt se zaměřuje na
podporu poskytování 11 druhů sociálních služeb sociální prevence
ve smyslu zákona o sociálních službách. Celkový rozpočet projektu je
ve výši 323 mil. Kč na roky 2008 –
2012.
Projektový tým má za sebou první
etapu realizace projektu, kdy je ke
konci roku 2009 uzavřeno 58 smluv
mezi Olomouckým krajem a po-

Velikonoční výstava
Mamma HELP- sdružení žen s nádorovým onemocněním prsu Přerov zve všechny , dospělé i děti, na
velikonoční výstavu a prodej výrobků do INFO centra pro tělesně postižené v Přerově.
Přijďte si spravit náladu po dlouhé
zimě. Uvidíte květináčky, skleničky
a kamínky zdobené ubrouskovou
technikou. Dále zde budou krásně
vyšité pytlíčky na bylinky, záložky,
ubrousky, ubrusy, obrázky. To vše
vyráběly ženy v přerovské poradně
Mamma HELP při odpoledních
programech. Hodně vyšitých věcí
jsme dostaly také od našich vyšívaček z "Křížku dětem", které nám přinesla paní Monika Medvědová. Děkujeme za její přízeň. Vystavujeme
také krásné výšivky od naší dárkyně
paní Uhlikové až ze Slovenska. Její
práce jsou nádherné.

Projekt Euroklíč je jednou z priorit
Rady Olomouckého kraje, který je
obsažen v jejím Programovém prohlášení. Tento projekt již dvacet let
funguje ve vyspělých evropských
zemích. Jejím cílem je zajistit přístup osobám se zdravotním postižením ke kompenzačním technickým
zařízením (výtahy, schodišťové plošiny), na WC, případně do dalších
prostor. Podrobnější informace lze
nalézt na webové stránce http://
www.eurokeycz.com/1_info.html.
V současné době Olomoucký kraj
vyjednává s vhodnými zahraničními partnery z Itálie, z jižního Dánska, Maďarska a Vídně.
Projekt Euroklíč je ve fázi přípravy
a bude realizován v roce 2011. Jeho
příprava byla schválena Radou Olomouckého kraje dne 3. 12. 2009.
Projekt bude předkládán v rámci
operačního programu Nadnárodní
spolupráce – Střední Evropa, který bude vyhlášen 15. března 2010.
Předpokládané náklady na realizaci
aktivit Olomouckého kraje jsou cca
24 mil Kč. Celkové náklady projektu jsou závislé na počtu partnerů

skytovateli sociálních služeb, kteří
mají zaregistrovanou sociální službu sociální prevence podle zákona
o sociálních službách a uspěli ve
veřejné soutěži. Smlouvy jsou uzavírány do konce roku 2010 v celkové
hodnotě 98 mil. Kč.
V první polovině roku 2010 se začne intenzivně pracovat na přípravě
a vyhlášení výběrových řízení na
2. etapu projektu. Uzavření smluv
s poskytovateli se předpokládá na
období od 1. 1. 2011 do 31. 7. 2012.
Mgr. Petra Hemžská
Krajský úřad Olomouckého kraje,
Odbor sociálních věcí, oddělení
sociálních služeb, dotace a sociální
Olomoucká sekce UNO si vás dovoprojekty, p.hemzska@kr-olomoucky. luje pozvat na cyklus Tematických
cz, tel. 585508682
večerů k tématům z každodenního
života NNO. Tyto večery si nedělají ambice na statut školení, ale spíše
přinášejí možnost probrat vaše konkrétní otázky z každodenní praxe
NNO. S otázkami může přijít kdokoZačátek turnaje je v 9:00 hod.
liv a mohou se týkat čehokoliv v rámRNDr. Jiřina Gottwaldová,
ci předem avizovaného tématu.
tel: 605 287 443,
Otázky k jednotlivým tématům zae-mail: jgottwaldova@olupaseka.cz
sílejte prosím nejpozději týden před
setkáním. Pokud tak neuděláte,
může se stát, že na váš dotaz nebude
již prostor, případně bude z oblasti,
kterou je lépe nejdříve ověřit v příNebudou také chybět zdobená veli- slušné legislativě a tím pádem vám
konoční vajíčka, věnečky a pomláz- nebudu umět odpovědět.
Začátky setkání budou vždy od 15
ky.
Nabídka je široká, bude zde také hod v Olomouci, Horní nám. 38 –
výstavka fotografií z akcí Mamma Sál NF Okno. Doba trvání bude odHELP. Přijďte, budeme se na Vás tě- povídat množství dotazů, max. však
šit. Výstava bude otevřena 17. břez- do 18 hod.
Všemi večery vás bude provázet
na 2010, od 9:00 do 15:00 hodin.
S pozdravem a s přáním pěkné- a případnou diskuzi moderovat Jana
ho dne Jana Čaganová za Mam- Juřicová.
ma HELP - sdružení pacientek
s nádorovým onemocněním prsu,
o. s. www.mammahelp.cz tel.:
733 126 958, 581 702 124
Podpořit dobrou věc už nemůže být Český červený kříž pořádá ve dnech
snadnější. Stačí odeslat dárcovskou 20.3. a 22.3.2010 v 8:30 konferenci
SMS ve tvaru DMS MAMMAHELP na téma „Péče o svoje tělo“. Akce je
na číslo 87777. Děkujeme Vám. akreditovaná Českou asociací sester
Cena DMS je 30,- Kč, MAMMA- (na webové stránce jsou uvedeny
HELP od Vás obdrží 27,- Kč. Spon- obory, kterých se to týká). Konfezoruje Ice Warp, Ltd. - Email pro rence je i pro veřejnost. Cena konživot - www.icewarp.com
ference 200 Kč na osobu a 4 pasivní

Pozvánka do Paseky
Sport pro všechny pořádá v Kulturním domě v Pasece v sobotu 27.
března 2010 X. ročník šipkového
turnaje pro tělesně postižené s názvem PASECKÁ TREFA.

Projekt Euroklíč
a jejich aktivitách realizovaných
v rámci projektu. Doporučené celkové náklady se pohybují v rozsahu 1 -5 mil. Eur. Cílovou skupinou
projektu jsou osoby se zdravotním
postižením se sníženou schopností
pohybu a orientace, kterým projekt
pomůže k odstranění obtížně překonatelných bariér v jejich životě.
Projekt Euroklíč zahrnuje řadu dílčích aktivit: provedení vstupních
analýz v oblasti srovnání národních
norem a postupů, předcházení a odstraňování bariér, analýzy vhodných
objektů pro umístění eurozámků
a projednání s vlastníky objektů,
nákup a osazení eurozámků, pořízení bezbariérového autobusu a jeho
provoz, společná jednání projektových partnerů a výměna zkušeností,
vytvoření interaktivní mapy s místy
umístění eurozámků a celková propagace projektu.
Mgr. Petra Hemžská
Krajský úřad Olomouckého kraje,
Odbor sociálních věcí, oddělení
sociálních služeb, dotace a sociální
projekty, p.hemzska@kr-olomoucky.
cz, tel. 585508682

Tematické večery
Jany Juřicové
Tématy setkání budou:
24.3.2010 Příprava prvního vyúčtování, (dokumentace aktivit, kontrola
úplnosti dokladů..) (otázky nejpozději do 17.3.)
7.4.2010 IT v NNO – přístupová
hesla, elektronické bankovnictví,
správa licencí (otázky nejpozději do
31.3.)
21.4.2010 Psaní projektové žádosti, náležitosti žádosti, přípravná
fáze projektu (otázky nejpozději do
14.4.)
Tato setkání budou mít jednotnou
struktur:
1. obecné přiblížení tématu a jeho
jednotlivých oblastí,
2. odpověď na předem zaslané dotazy
3. případná diskuze v rozsahu dle
zbývajícího času
Své přihlášky posílejte na adresu:
janajuricová@centrum.cz
Případné dotazy vám ráda zodpovím
na čísle: 725 686 841
Jana Juřicová, pomocník NNO

Pozvánka ČČK Prostějov
kredity. Pokud máte zájem o vydání
osvědčení, napište do přihlášky celé
vaše jméno a datum narození. Více
najdete na www.cervenykrizprostejov.cz.
Ing. Lenka Černochová, ředitelka
úřadu Oblastního spolku Prostějov
ČČK, Milíčova 3, mobil : 723005411
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GeoKačer 2010
Občanské sdružení Buď Geo…(1)
zahajuje již třetí ročník soutěže GeoKačer. GeoKačer 2010 je geografická soutěž pro středoškoláky a nově
i pro jejich pedagogy. Hlavní náplní
je outdoorová aktivita vycházející
z geocachingu (2). Jedná se o hledání skrýší/pokladů pomocí GPS
navigace (ale i bez ní) různě v krajině i městském prostoru. Součástí
projektu jsou i přednášky na jednotlivých školách (3) nejen o soutěži,
ale také o geoinformatice. Členové
občanského sdružení jsou totiž zároveň i studenti Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP
Olomouc.
Během čtyř měsíců budou středoškoláci v Olomouckém kraji plnit
různé soutěžní úkoly: hledat ukryté
schránky/poklady, plnit interaktivní
úkoly, řešit geografické kvizy, poznávat místa z leteckých snímků, tvořit
mapy, fotografovat, apod.
Letos je pro soutěžící připraveno přibližně 15 skrýší, pro jejichž nalezení
budou účastníci muset plnit úkoly
buď z domu nebo přímo v terénu.
Stejně jako v minulých ročnících
se zaměříme na specifika různých

míst Olomouckého kraje, naučíme
zájemce základům navigačních a geoinformačních technologií a také
něco z geografických disciplín.
Soutěž započne během března 2010
a tradičně bude ukončena poslední
týden v červnu. Během soutěže proběhnou celkem tři srazy účastníků.
Na soutěžící čekají zajímavé ceny,
jako například: velkoformátové
mapy, dárkové balíčky a předměty,
čaje a kávy, knížky, atlasy, drobná
elektronika a spousta dalších. Jako
hlavní cenu, stejně jako v minulých
letech, plánujeme získat volnou jízdenku autobusem kamkoliv po Evropě!
Do soutěže se mohou hlásit týmy
o 1 až 4 lidech složené ze studentů
středních škol (povolen je i jeden
nestředoškolák mladší 26 let). Letos
se mohou nově hlásit také týmy učitelů, které budou plnit stejné úkoly
jako studenti a budou také odměněni.
Většina skrýši je připravena tak, aby
šly nalézt i bez přístroje GPS. Pro
zájemce bez vlastního GPS přístroje
máme nachystáno několik kusů na
zapůjčení zdarma!

Pozvánka na seminář TSO
Občanské sdružení pro Trojčlenný rok Tomáše Bati:
sociální organismus navazuje na „Odpovědnost všech za všechno je
úspěšný listopadový seminář „Vý- odpovědností nikoho za nic. Je poznam duchovní iniciativy v rovině třeba nastolit osobní odpovědnost.“
bratrství-družMezi přednástevnictví-spošejícími bude
lečenství“ dalpan Lubomír
ším seminářem
Drgáč, který
s velmi aktuálpředstaví prením tématem
cizně zpracoTrojčlennost sociálního organismu
Decentralizace
vaný Projekt
nástroj pro decentralizaci a svobodu
proti centralisoběstačnosti
zaci a transparentním samospráv- a samosprávy obcí a obnovy lidným obcím. Seminář se bude konat ské důstojnosti. Zkušený a úspěšný
od 19. do 21.3. 2010 v Olomouci. podnikatel Petr Czasch, dlouholeCharakter semináře předurčuje vý- tý veřejný bojovník proti korupci

Seminář TSO v Olomouci
Od 13. do 15. listopadu 2009 proběhl v Olomouci seminář o praktickém rozvoji občanské společnosti
na obecním základě s názvem „Význam duchovní iniciativy v rovině
bratrství - družstevnictví – společenství“. Pro občanské sdružení
„Trojčlenný sociální organismus“
(TSO), zabývající se organizací sociálních vztahů na úrovni politiky,
kultury a ekonomiky, bylo důležité
poskytnout účastníkům semináře
různorodý pohled na sociální oblast
a informovat o skutečnostech, které
mohou sehrát významnou úlohu
v jejich osobním i společenském životě. Například o tom, že síla osobnosti a lidskosti dokáže velmi účinně působit ve prospěch soudržnosti
a podpory, třeba i v podnikatelském

světě, pokřiveném většinou prospěchem a penězi. Nebo o tom, že sféry
politiky, kultury a ekonomie mají
své zákonitosti a je potřebné o nich
vědět a moudře je uplatňovat.
Hlavním záměrem semináře bylo
informovat veřejnost o principech
sociální trojčlennosti, kterou lze bez
nadsázky nazvat novou podobou
lidského soužití. Poněkud nezvyklý
a veřejnosti málo známý pojem trojčlennost sociálního organismu je ve
světě daleko rozšířenější a hovoří
o něm i významní světoví politici,
jako například Nicanor Perlas a Hillary Clintonová.
Seminář byl zahájen v pátek podvečer přednáškou Zdenka Mojmíra
Pospíšila Tajuplná Olomouc a mysteria Velké Moravy. Přednáška byla
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geovědy. Cílem je podporovat rozvoj
geoinformačních technologií a jejich
následného využití během výuky na
základních, středních a vysokých
školách. Buď Geo... o.s. si klade za cíl
zvyšovat geoinformatickou gramotnost na všech úrovních. V předešlých letech občanské sdružení Buď
Geo... pořádalo soutěže GeoKačer

2008 a GeoKačer 2009 a jeho členové
pod hlavičkou Katedry geoinformatiky UP Olomouc připravili projekt
BuďGeo...Vysočina. Více informací
na www.budgeo.cz
(2) Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra.
Spočívá v tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, které se
v angličtině říká cache. Na internetu
zveřejní její souřadnice a různé doplňující informace umožňující její
nalezení a informace o místě, kde se
schránka nachází, nebo proč byla založena. Ostatní potom tuto schránku
pomocí navigačních přístrojů (nebo
i bez nich) hledají. Při nalezení se
zapíšou do listingu (seznamu nálezců) ve schránce, případně si vyberou
něco z jejího obsahu a výměnou do
ní vloží něco svého. Po návratu svůj
nález anebo i neúspěch zapíší do
svého hledačského profilu na speciální internetové stránce. Více informaci na http://geowiki.hidden.cz/
wiki/Hlavní_strana
(3) Školy, které mají zájem o naši
přednášku o geoinformatice, která
probíhá vždy po domluvě a zdarma,
se mohou hlásit na
Jiří Pánek, jirka.panek@budgeo.cz
Vít Pászto, vitek.paszto@budgeo.cz
Web: www.budgeo.cz

a zneužívání zastupitelské moci,
představí projekt Vnitrostátní offset. Zdenek Mojmír Pospíšil bude
dále rozkrývat historii a její přímý
vztah k současnosti v přednášce
Mysteria Velké Moravy. Zdenek
Mojmír Pospíšil společně s Petrem
Hradilem seznámí účastníky také se
systémovým řešením Transparentní
samosprávné obce, které je schopno
vystoupit z centralistického zatížení dotací, dluhů a nesvobodného
rozhodování do efektivní úrovně
spolupráce a smysluplné organizace
obecní správy.
Další přednášky a diskuse spolu
s podrobnými informacemi budou
zveřejněny na webu www.tso.cz.
Mezi další připravované semináře

patří:
- 18.-20. 6. 2010 - Obroda rodinných hodnot jako cesta ke zdravé
společnosti aneb společnost jako
zrcadlo rodinných vztahů,
- 24.-26. 9. 2010 - Sociální podnikání, správa přírodních zdrojů
a základní životní potřeby jako nedotknutelné lidské právo,
- 26.-28. 11. 2010 - Nadělme si svobodu! Trojčlenný sociální organismus.
Zveme všechny, kdo hledají inspiraci a orientaci v současném neuspořádaném světě či se chtějí podělit
o své životní zkušenosti a praktická
řešení týkající se sociální otázky.
Petr Hradil, Občanského sdružení
pro Trojčlenný sociální organismus

doslova dobrodružnou poutí časem,
která vedla účastníky po olomouckých kašnách plných symbolů a významů známých dříve jen zasvěcencům. Také informace o uskupení
a organizaci zaniklé říše Velké Moravy, vycházející z téměř neznámých
a pečlivě ukrývaných historických
pramenů, byly pozoruhodné a podané v jasných logických souvislostech.
V sobotu dopoledne zahájila hlavní
program semináře Anežka Janátová, která pracuje desítky let jako
klinická psycholožka, věnující se
pedagogické a psychoterapeutické
činnosti, dále přednáškám a vedení
mezinárodních sympozií. Její přednáška s názvem Historická paměť
a duchovní bohatství národa se
odvíjela v duchu tématu, které, jak
sama říká, působí ve středoevropských rozměrech už řadu století.

Tímto tématem je sociální trojčlennost a s ní spojená sociální otázka,
projevující se v současné době především strachem, díky kterému lidé
sebou nechají manipulovat v tom
nejhorším slova smyslu. Ve vztahu
k sociální otázce zmínila Anežka
Janátová i své rodné město Tábor
a jeho pohnutou historii, uvedla
také řadu významných osobností
našich dějin a vyzdvihla jejich odvahu, s jakou se vzepřeli svému strachu
a okolí. V závěru Anežka Janátová
řekla: „Když máte iniciativu v sociální trojčlennosti, je třeba, abyste začali, abychom začali celostně myslet.
Kdo jsme, odkud jdeme a kam míříme. Jaký je náš úkol tady na Zemi.
Abychom hledali ne rozdělování, ale
různé aspekty téhož.“
Druhým
přednášejícím
byla
Ing. Naďa Johanisová, která od roku
2008 učí v Brně na katedře enviro-

Do soutěže je možné se hlásit na
stránkách www.budgeo.cz/geokacer.
Případné dotazy zasílejte na info@
budgeo.cz.
Vysvětlivky k odkazům v textu:
(1) Buď Geo... je nezisková organizace sdružující zájemce o geografii,
geoinformatiku, kartografii a další
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mentálních studií předměty ekologická ekonomie a životní prostředí.
Snaží se vést studenty k pochybnostem o všeobecně proklamovaných
pravdách jako je ekonomický růst
a volný obchod a také se snaží informovat lidi o ekonomických alternativách. Její téma Družstevnictví jako
cesta rozvoje a prosperity bylo výborným vhledem do problematiky
družstevnictví, jeho principů a poslání. Je třeba zvýšit mezi širokou
veřejností povědomí o ryzím družstevnictví, které bylo zdiskreditované komunistickou diktaturou. Uvedeme zde několik úryvků z knihy
„Zemědělské družstevnictví“, kterou
Naďa Johanisová sestavila z rukopisů předválečného národohospodáře, vrchního ředitele Kooperativy
a předsedy Československé obilní
společnosti Ladislava Feierabenda:
- „Regulovat distribuci zisků z průmyslové výroby tak, aby nebrzdila
individuální iniciativu, zůstává dodnes těžkým oříškem pro národní
vlády a svět denně trpí důsledky rozpoutané třídní nenávistí. Ale myšlenka družstevních organizací, založených na vzájemné solidaritě, práci
a soběstačnosti, pomohla lidem, aby
pomohli sami sobě. Družstevní idea
staví lidskou bytost výše než zisk.
Chrání svobodu a iniciativu člověka, zvyšuje jeho materiální blahobyt
a posiluje jeho důstojnost.“
- „Československá zemědělská družstva sdružovala jednotlivce, nikoliv
kapitál. Členství v nich bylo přístupné všem a byla zakládána s konkrétními ekonomickými cíli. Jejich
úspěch závisel na osobní spolupráci
členů a jejich účelem nebyl zisk, ale
morální a materiální vzestup členů.“
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- „Skutečné družstvo je dobrovolným sdružením osob, nikoliv peněz.“
- „Díky aktivitám v družstvu se rolníci také sblížili, učili se soucitu se
sousedem či druhem v nesnázích,
lépe si uvědomovali svou odpovědnost v rámci komunity. Družstev¬nictví bylo jakýmsi lékem,
zmírňujícím jejich vrozenou nedůvěru k ostatním. Podněcovalo jejich
touhu po poznání a zároveň jim toto
poznání, ať již v kulturní nebo profesní sféře, umožňovalo.“
- „V roce 1933 studovali situaci
v československém zemědělství dva
Francouzi, Polin a Charon, a takto
charakterizovali tajemství úspěchu
družstevního hnutí:“
- „Československo můžeme považovat za snad vůbec nejlepší příklad
rozvinutého venkovského družstevnictví. Ačkoliv jiné země ho mohou
převyšovat v některých speciálních

oblastech - Dánsko se svými mlékařskými družstvy, Kanada s odbytovými družstvy na prodej pšenice,
Itálie se zemědělskými výrobními
družstvy - žádná se nevyrovná solidnosti jeho organizace a účinnosti
jeho kombinovaného úsilí."
Dalšími přednášejícími byli například Lubor Perháč, který se zabýval
problematikou nepodmíněného příjmu, fenoménu, který hýbe doslova
s celým Německem a který je i v politickém programu jedné strany.
Základní nepodmíněný příjem je
označení pro pravidelnou peněžní
dávku vyplácenou všem lidem žijícím na daném území. Jak název
naznačuje, vyplácení takové dávky
by nebylo podmíněné ničím dalším,
jde o dávku zcela nezávislou na práci, sociální situaci apod. Jde o právo
člověka na základní prostředky na
důstojný život. Ing. Jiří Jabůrek hovořil o Baťově fenoménu a o zkušenostech s uplatňováním idejí sociální trojčlennosti dle Dr. R. Steinera
v podmínkách výrobních podniků
v Otrokovicích, Mexiku, Moskvě
a Malajsii. Petr Czasch představil
projekt Vnitrostátní offset – cesta
k hospodářské a sociální rovnováze.
Předmětem tohoto projektu je řešení tří zásadních problémů dneška –
rozbujelé korupce, vysoké nezaměstnanosti a zvyšování státního dluhu.
Vnitrostátním offsetem je míněna
alternativa využívání plánovaných
výdajů státu k řízenému snížení
rozdílů mezi hospodářsky silnými
a slabými regiony bez nároku na
státní rozpočet. Ing. Jaroslav Škvařil
z České společnosti pro výživu a vegetariánství (dále ČSVV) představil
projekt Vegetariánství jako cesta ke
zdraví a vyšší kvalitě života. Cílem
projektu je propagace stravy dle
Hippokratova doporučení: „Nechť
tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj
lék tvojí stravou.“ Základním nástrojem k dosažení cíle projektu je
propagace „Výživových doporučení
ČSVV“. Tato doporučení vznikla
díky mnohaleté vědecké práci členů
odborných skupin ČSVV, která navazuje na společný projekt s ministerstvem zdravotnictví "Ochranná

strava" z roku 1989.
Sérii přednášek ukončila diskuse,
která následně pokračovala v přilehlých restauracích.
V neděli se program semináře odvíjel
v duchu pracovních skupin, z nichž
jedna se věnovala nepodmíněnému
příjmu, druhá sociální trojčlennosti. Padla řada otázek a odpovědí,
zazněly osobní výpovědi a životní
zkušenosti. Například Ing. Jiří Rudolf, asistent poslance Evropského
parlamentu Jana Březiny, v krátkém
příspěvku hovořil o svém vztahu
k občanskému neziskovému sektoru, jeho významu a potřebě a o sociální otázce spojené s prací, ke které
řekl: „Jsem přesvědčen o tom, že by
současný systém potřeboval radikální změnu. Změna by měla spočívat
v tom, že bychom neměli připustit
aby – teď to trochu eufemisticky
nadnesu – v této společnosti žili lidé,
kterým se vyplatí nepracovat. Obávám se, že bez práce nejsou koláče
a tahle pravda drtila průběh mého
dětství, myslím si, že platila dávno
předtím a obávám se, že bude ještě
dlouho platit. Chceme-li se mít lépe,
tak se to neobejde bez toho, že budeme něco smysluplně produkovat, že
se na tom budeme aktivně podílet,
že budeme „pracovat“.“
Závěrem lze jen říci, že i podle reakcí a ohlasů přinesl seminář účastníkům obohacení, cenné informace
a nová přátelství, z nichž se může
zrodit silná budoucí spolupráce.
U nás to tak bylo! Ve vzdělávací
a osvětové činnosti budeme dále pokračovat sérií dalších seminářů. Je
třeba, abychom vzájemně poznávali
příčiny a důsledky globalizací zatížených vztahů a na základě pravdivého poznání uvažovali o skutečných
a systémových změnách. Je také více
než potřebné podnítit zájem o věci
veřejné a získat „kritické množství“
spolupracovníků pro uskutečnění
praktických kroků přinášejících stabilitu, prosperitu, lidskou důstojnost
a svobodu.
Petr Hradil,
Občanské sdružení pro Trojčlenný
sociální organismus,
www.tso.cz email: petr@tso.cz.
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Zpráva z Klubu dvojčat a vícerčat v Olomouci
I v roce 2010 olomoucký Klub dvojčat a vícerčat pokračuje v pravidelných schůzkách, a to každé první
úterý v měsíci v herně MC Heřmá-

nek v Olomouci - Holici. Setkává se
průměrně sedm rodin s dvojčátky.
Dle aktuálních přání a potřeb rodin
připravujeme více či méně odborná
témata, vždy však velmi potřebná
(vzdor v rodinách s dvojčaty, nočník a dvojčata, dovolená s dvojčaty
apod.). Vždy je rodičům ponechán
i čas na sdílení každodenních radostí i strastí, aby věděli, že v tom
nejsou sami. Velmi dobře vybavená
herna MC Heřmánek umožňuje dětem bezpečně se vyřádit a současně
strávit příjemné odpoledne.
Kromě pravidelných setkání také
olomoucký Klub dvojčat a vícerčat
pořádá Předporodní kurzy pro nastávající rodiče dvojčat. Tuto prenatální přípravu poskytujeme již třetím rokem ve stabilním lektorském

týmu: PhDr. Petra Tenglerová – klinická psycholožka, psychoterapeutka, laktační poradkyně a maminka
dvojčat, Bc. Ivana Pavlíková – porodní asistentka, PhDr. Kateřina
Minarčíková – psycholožka, laktační poradkyně a maminka dvojčat
a já - Mgr. Zuzana Staroštíková –
psycholožka a teta dvojčat.
Největší odměnou je pro nás zpráva
od maminky, která po absolvování
našeho kurzu pošle fotky svých narozených dvojčátek s informací, že
už moc dobře chápe, o čem jsme to
v kurzu mluvily.
Kromě těchto, řekněme, pravidelných akcí, pořádáme i nárazové –
jako např. burza, Uspávání broučků
(lampionový průvod), Mikulášská
nadílka, apod. Na některé akce se
přidáváme k MC Heřmánek, některé jsou čistě v režii Klubu dvojčat.
Také jsme hrdí na „Meziregionální
setkání klubů dvojčat a vícerčat“,
které bylo uspořádáno v říjnu 2009
v prostorách MC Heřmánek za finanční podpory Olomouckého kraje. Naše pozvání přednášet přijala
Klára Vítková Rulíková, Gábina Vítková (KDaV Praha), Pavlína Kallusová (KDaV Brno – kojení dvojčat)
a také Lenka Novotná z Nedoklubka. I přes nepřízeň počasí (hodně
nečekané sněhové kalamity) jsme

Strom splněných přání
Realitní kancelář Patriot Olomouc
společně s nadací Dobré místo pro
život a Malý Noe připravili projekt
Strom splněných přání 2009. Do
projektu se tentokráte mohlo zapojit více dětských domovů a azylový
dům pro matky s dětmi. Svá přání Ježíškovi kreslilo přes 300 dětí! Strom
splněných přání byl umístěn od 28.
listopadu do 13. prosince 2009 v obchodním areálu Olomouc City. Slavnostní předání dárků proběhlo 16.

prosince 2009. Během odpoledního
programu se představily děti se svým
programem vánočních říkanek a koled, dále taneční skupina Fiach bán
s vystoupením irských tanců, hip
hopová taneční skupina a na závěr
zazpíval vítěz Porty Zdeněk Hamřík.
Programem provázel moderátor Jan
Kolečkář. Dětem byla splněna jejich
přání a dospělí měli dobrý pocit
z vykonané práce.
Zuzana Blaťáková

136. výroční valná hromada
V sobotu 9. ledna 2010 proběh- slechli výroční zprávu, v níž se
la v budově hasičské zbrojnice
v Kojetíně 136. výroční valná
hromada Sboru dobrovolných
hasičů Kojetín. Mezi hosty nechyběli starosta města Ing. Mojmír
Haupt a Ing. Roman Váňa, poradce hejtmana Olomouckého kraje
v oblasti požární ochrany a asistent poslankyně parlamentu ČR.
Hlavním úkolem valné hromady
bylo shrnutí a vyhodnocení činnosti za uplynulý rok. Byly uvedeny události, které se odehrály,
zvláště úspěšné oslavy 135. let
trvání našeho sboru a vzpomnělo
se také na předčasně zemřelého
dlouholetého člena sboru pana
Cyrila Minaříka.
Během schůze si přítomní vy-
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se sešly a zjistily, že jeden den nám
prostě nestačí. Takže v roce 2010 se
setkání bude určitě opakovat! Nejen,
že je velmi cenné poslechnout si, jak
kluby fungují jinde v republice, nasáknout inspiraci, ale také scházet
se se stejně nadšenými „dvojčecími“

www.mc-hermanek.cz/dvojcata.
Dále doporučuji podívat se na www.
dvojcataolomouc.estranky.cz, které
spravuje naše kolegyně PhDr. Kateřina Minarčíková. Stránky jsou plné
velmi kvalitních informací, které se
mohou hodit jak rodinám s dvojča-

dobrovolníky. Setkání jsou velmi
potřebná pro nastavení meziklubové spolupráce.
Další z úspěchů, kterého jsme dosáhli na podzim 2009, je aktualizace
webových stránek MC Heřmánek,
kde vznikla i samotná část věnovaná
dvojčatům (Aktuality, Klub dvojčat,
Předporodní kurzy, Fotogalerie) –

ty, tak i odborníkům či zájemcům
o téma „dvojčata“. Na těchto stránkách najdete i "twin" inzerci.
Děkujeme MC Heřmánek v Olomouci, které nám poskytuje zázemí
a do dalšího roku bych nám všem
přála hlavně hodně zdraví a sil!
Za Klub dvojčat a vícerčat zdraví
Zuzka Staroštíková

připomnělo všech 44 zásahů, které
jednotka SDH Kojetín v roce 2009
úspěšně zvládla. Byly to například
zásahy při 13 požárech, z toho 7
na území města, dále různé technické pomoci a především účast
při červnových povodních, jejichž
následky naše jednotka odstraňovala v Hustopečích nad Bečvou.
Tři dny plného nasazení, vynášení
zaplaveného majetku občanů, čerpání sklepů i studní a mnoho další
práce znamenalo dobrou pomoc
pro postiženou obec a její obyvatele. Všechny tyto aktivity jsou jen
potvrzením, že činnost naší jednotky má skutečně smysl.
V rámci výroční valné hromady
byl starostou města naší zásahové jednotce předán symbolický

klíč od nového dopravního automobilu Ford Transit, rok výroby
2004, který byl pořízen z dotace
Olomouckého kraje a z finančních
prostředků města Kojetín. Nahradí tak 29 let staré a vysloužilé dopravní vozidlo značky Avia.
Chceme tímto ještě jednou poděkovat Olomouckému kraji a městu
Kojetín za pořízení tohoto vozidla, které nám pomůže lépe a operativněji vykonávat zásahovou
činnost směřující k ochraně života
a zdraví obyvatel, jejich majetku
i k ochraně životního prostředí.
A to nejen ve městě samotném, ale
i v celém regionu, vždy tam, kde
nás bude potřeba.
Baďura Pavel,
zástupce velitele

