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Vážení čtenáři
z neziskových
organizací,
když jsem po
čase opět dostal
možnost „nahlédnout
do
vašeho OKNA“,
tedy
oslovit
vás prostřednictvím tohoto
bulletinu, hledal jsem především
dobré zprávy, o které se s vámi chci
podělit. Ekonomická krize zasáhla
mnoho oblastí našeho života, a to
i v Olomouckém kraji. Její dopad
jsme silně pocítili i v rozpočtu kraje, který již desátým rokem jako
ekonomický náměstek hejtmana
spravuji. Radost mám ale z toho, že
zásadním způsobem krize nezasáh-

la spolupráci samosprávy Olomouckého kraje a nestátních neziskových
organizací. Rada Olomouckého kraje i přes výpadky v rozpočtu zachovala peníze na financování aktivit
neziskovek, které nelze financovat
z jiných zdrojů.
Příkladem může být 1,5 mil. korun
na projekt Pomáháme neziskovkám 2010, jehož cílem je podpořit
schopnost neziskových organizací
na území Olomouckého kraje využívat grantové podpory, rozšířit
počet k tomu určených pracovníků
nebo dovybavení neziskovek výpočetní technikou.
Dobrou zprávou je, že bude pokračovat projekt Zajištění dostupnosti
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Kirri
vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji, který se zaměřuje
na podporu poskytování 11 druhů
sociálních služeb sociální prevence.
Novinkou v letošním rozpočtu Olomouckého kraje je vyčlenění částky
3.250.000 Kč určených pro neziskovky s projekty zaměřenými pro
zdravotně postižené, seniory, podporu rodin, integraci romské komunity a oblast prevence kriminality. Řada neziskovek dosáhne i letos
na finanční prostředky z tradičních
dotačních titulů, ale i jednorázově
z kapitol Významné projekty nebo
příspěvky do 25 tisíc korun.
Další pozitivní zprávou, která se
týká průnikově oblasti školství,
zdravotnictví i sociální oblasti, je
fakt, že kraj dokončuje přípravu projektu výstavby Vzdělávacího centra
pro slabozraké
v Olomouci –
Hejčíně. Tento
projekt v rozsahu cca 250
mil Kč v sobě
má
zahrnout
přemístění ZŠ
Vejdovského z Litovle, výstavbu
internátu pro žáky, výstavbu školní jídelny a garáží. Jeho zahájení se
předpokládá v letošním, popř. příštím roce, a to podle toho, kdy budou dokončena jednání Olomouckého kraje s Evropskou investiční
bankou, která by měla tuto investici
financovat.
Vážím si dobré spolupráce mezi
Olomouckým krajem a neziskovým
sektorem. Jejím výstupem je naše
společná práce ve prospěch vašich
členů, resp. klientů.
S nastávajícím jarem vám přeji více
dobrých zpráv.
RNDr. Ivan Kosatík, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje

Pozvánka na
předvolební kotlík
Vážení kolegové v NNO,
Olomoucká sekce a UNO Vás zve na odložené předvolební setkání
s kandidáty do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Akce se bude konat v Oblastní unii neslyšících na Jungmannově 25
v úterý 11. května 2010 od 17 hodin.
Na setkání jsou z kandidátů pozváni: Ivan Langer za ODS, Miloslav
Vlček za ČSSD, Pavel Horák za KDU-ČSL, RSDr. Alexander Černý za
KSČM, Tomáš Hradil za Zelené, MUDr. Jitka Chalánková za TOP 09,
Ing. Lenka Andrýsová za Věci veřejné a další.
Máte jedinečnou příležitost setkat se osobně se svými kandidáty, navázat s nimi kontakt a ptát se jich na způsob, jakým budou zastupovat
neziskové organizace našeho kraje a jak budou posazovat vaše zájmy.
Žádáme o zaslání písemných dotazů, které za vás kandidátům položí
moderátor pan Jiří Rudolf. Drobné dotazy můžete písemnou formou
položit i na akci, ale z časových a organizačních důvodů je lépe je připravit předem.
Vzhledem k omezené kapacitě prostor prosíme o vyplnění pozvánky,
na které můžete uvést svůj dotaz. Přihlášky zašlete na adresu: snajdrova@uno-ok.cz.
Za organizátory Vás zve Milada Šnajdrová

Výstava ROSKA Olomouc
V kapli Vlastivědného muzea Olomouc byla v měsíci březnu 2010
veřejnosti přístupna výstava Mám
RS…No a co?! Putovní výstavu pořádala olomoucká organizace Roska.
Olomouc je už sedmnáctým místem
v ČR, kde byla výstava instalována.
Autoři všech výtvarných děl – obrazů, fotografií, keramiky, zarámovaných výšivek nebo paličkovaných
krajek – jsou lidé postižení závažným civilizačním onemocněním,
roztroušenou sklerózou. Smysl výstavy vystihuje její motto: „Mohu žít,
pracovat i umělecky tvořit, přestože

mám roztroušenou sklerózu“.
Nápad uspořádat výstavu vznikl
v Unii Roska ČR v r. 2003, první
úspěšná instalace byla v galerii zámku v Hořovicích v r. 2005. Ukázala
nejen zájem veřejnosti, ale i zájem
tvůrců. Postižení vzdor svým zdravotním potížím dovedou svými díly
udělat radost jiným.
To se plně potvrdilo i v Olomouci.
Velká putovní část výstavy obsahovala 66 exponátů pověšených na
zdech a 26 keramických artefaktů
ve vitrínách, díla umělců ze všech
Pokračování na straně 6
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Osobní asistence pro přerovský region
Máte sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení? Vyžaduje Vaše situace pomoc
jiné fyzické osoby? Bydlíte v přerovském regionu?
Jestliže jste odpověděli ano, je tato nabídka určena právě
Vám. Námi nabízená služba osobní
asistence umožňuje
handicapovaným
a starším lidem zůstat
v domácím prostředí
i přesto, že rodina není schopna
zabezpečit veškerou péči. Osobní
asistent dochází do místa uživatele
služby a pomáhá mu kompenzovat zdravotní postižení a překonávat jeho handicap. Pomáhá mu se

základními osobními potřebami
(hygiena, strava) a se zajištěním
chodu domácnosti. Osobní asistent
může uživatele služby doprovázet
na nákupy, procházku, k lékaři, na úřady,
do zaměstnání, školy,
za sportem, zábavou
i kulturou.
V případě zájmu
o službu osobní asistence, příp. jinou
námi nabízenou službu (pomoc při vyplnění žádosti o příspěvek na péči,
žádosti o přiznání mimořádných
výhod, sepsání odvolání, odborné sociální poradenství, zapůjčení
kompenzačních pomůcek, konzultace při bezbariérových úpravách,

prodej drobných pomůcek pro sluchově postižené, apod.), nás kontaktujte na adrese:
Centrum pro zdravotně postižené
Olomouckého kraje o.s., regionální
pracoviště Přerov, Náměstí Svobo-

dy 1963/4, 750 02 Přerov, Telefon:
581 206 925, mobil: 739 504 723,
e-mail: prerov@czpok.cz,
www.czpok.cz.
Radana Hlobilová,
sociální pracovnice

Čarování dlaní - pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat k již 5.
ročníku „Čarování dlaní“ do Olomouce, kdy se opět sejdou umělci
a výtvarníci z dětských center, škol,
dětských domovů a ústavů sociální péče v regionu. Naše společnost
Dittmann Consulting s.r.o. setkání nejen organizuje, ale podporuje
i možnost získat prostředky k další
zájmové činnosti těchto organizací.
Chceme zároveň informovat ná-

vštěvníky o činnosti vystavovatelských organizací a ocenit náročnou
práci vychovatelů. Snažíme se o rozvoj pozitivního vnímání a solidarity
veřejnosti i vůči handicapovaným
přátelům.
5. ročník 2010 proběhne v pátek,
28.května od 14:00 hodin u kanceláře společnosti Dittmann Consulting v Olomouci, Vídeňská 15.
Ing. Marcela Mayerová

Srdečně Vás zveme na již tradiční

Na Vaši návštěvu se těší

rování dl aní
a
Č

Od roku 1991 nabízíme komplexní služby v oblasti řízení lidských zdrojů.
Tel./fax: +420 585 227 289, www.dittmann.cz

Kožní ambulance Sheety – Havlíková
Vídeňská 16, Olomouc, Tel.: +420 585 436 372

Datum
pátek 28. 5. 2010 od 14:00 do 17:00 hod.
Místo
Vila EMA, Vídeňská 16, Olomouc (za poliklinikou u Tržnice)

Kromě bezva nálady je pro všechny připraven doprovodný program

Pozvánka na pochod
Občanské sdružení NA JEDNÉ
LODI pořádá i letos turistický pochod „Rychlebská 40“, a to ve spolupráci s Fondem mikroprojektů
Euroregionem Praděd, Městem Javorník, Powiatem Nyskim, Sdružením obcí mikroregionu Javornicko
a Lesy ČR – Lesní správa Javorník.
Cílem projektu s názvem „Rychlebské hory dětskýma očima“ je zpřístupnit vzácnou a nedotčenou přírodu jesenicko-nyského pohraničí
nejenom všem milovníkům přírody, ale také našim nejmenším návštěvníkům – dětem (a jejich rodičům a prarodičům) – pro které byly
nabízené trasy na 20, 30 a 40 km
velkým oříškem. V letošním roce
tak budou označeny a připraveny
nejenom zmiňované trasy turistického pochodu, ale také zcela nová
trasa s délkou 7 km, v rámci které
dojde ke vzniku nové "dětské naučné stezky".
Letošní ročník se uskuteční v sobotu 5. června 2010. Značené trasy
pochodu v délce 20, 30 a 40 km jsou
tradičně náročné a vedou nejkrásnějšími kouty Rychlebských hor
se zastavením na Borůvkové hoře,

na které účastníky pochodu čeká
– mimo krásné vyhlídky – také občerstvení. Účastníci na trase s délkou 7 km si svou dobrou „svačinu“
vychutnají až v cíli). Začátek i závěr
pochodu proběhne na javornické
Střelnici, s presentací účastníků od
07,00 do 09,00 hodin. Každý účastník pochodu bude odměněn nejen
krásnými zážitky a pocitem příjemně stráveného času, ale i brožurkou
o Rychlebských horách a občerstvením zdarma.
Aby se vám lépe šlapalo, vezměte
s sebou rodinu, kamarády a známé.
Na konci pochodu vám pořadatelé vyhodnotí čas strávený na trati,
úbytek váhy a změří velikost vašeho
nadšení a zážitků! Takže stejně jako
loni i letos platí – „Potkáme se na
Rychlebské“!
Akce se koná za každého počasí
a účast na ni je zdarma.
Projekt „Rychlebské hory dětskýma
očima“ je spolufinancován z prostředků ERDF „Překračujeme hranice“.
Za občanské sdružení NA JEDNÉ
LODI – Karel, Alena a Martina
Mařákovi & Marcel Šos

OKNO do neziskového sektoru

Vystavovatelé
Dětské centrum 1990, Topolany
VOŠ sociální a teologická – Dorkas, Olomouc
Klíč – centrum sociálních služeb, p.o., Olomouc
Domov Adam Dřevohostice, p.o.
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o.
Dětský domov U Sportovní haly, Olomouc
Občanské sdružení Jitro, Olomouc
Dětský domov Budišov nad Budišovkou
Centrum Dominika Kokory, p.o.
Domov Větrný mlýn Skalička, p.o.
Spolek řemesel ručních, Štěpánov
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Pozvánka na Fimfárum
Ve dnech 18. – 20. 6. 2010 SPOLU
Olomouc a Dům dětí a mládeže vás
zvou do Olomouce
na 14. ročník festivalu Fimfárum. Připravili jsme víkend
naplněný tvořivostí,
fantazií a zábavou
pro lidi se zdravotním postižením
i bez.
Můžete se pobavit při pátečním
večerním zahájení festivalu, vyzkoušet si nové nápady v sobotních

tvořivých dílnách a zažít objevné
a dobrodružné nedělní dopolední
výlety. Hlavní sídlo
festivalu je v DDM,
Tř. 17. listopadu 47,
Olomouc. Na volně
přístupné části programu je vstup pro
veřejnost bezplatný.
Program a časový harmonogram
bude uveden týden před konáním
festivalu na internetových stránkách www.spoluolomouc.cz.

Pozvánka na zájezd
Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení pořádá autobusový zájezd do Šternberka a okolí.
Navštívíme hrad Šternberk – velký
prohlídkový okruh, Handkeho galerii Šternberk – augustiniánský klášter, Arboretum Paseka u Šternberka
a Pradědovu galerii Jiříkov. Sraz
účastníků v úterý 18. května 2010 v 8
hodin na Náměstí Přemysla Otakara

Pozvánka na seminář
Olomoucká sekce UNO Vás zve na
cyklus seminářů „KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI aneb Naučme se lépe
komunikovat“ pod vedením Milady Šnajdrové. Klíčové dovednosti
jsou rozděleny do jednotlivých
seminářů, které na sebe volně navazují. Přesto nemusíte absolvovat
všechny, ale můžete si vybrat libovolné téma, které Vás zaujme.
Kurzy jsou vedeny odlehčenou
prožitkovou formou, účastníci se
aktivně zapojují vlastními postřehy a zkušenostmi, většinu situací
si v různých rolích zkouší zahrát
a tím si osvojují nové sociální

schopnosti. Zahájili jsme seminářem „Komunikační dovednosti“
s tímto obsahem: Komunikační
situace a sociální role, Efektivní
komunikace aneb Já jsem OK, ty jsi
OK, Aktivní naslouchání, Základy
rétoriky a zvládání trémy, Cizí slova.
Další seminář „Vyjednávací schopnosti“ je plánován na 25. května
2010, v 15 hodin sále NF OKNO
na Dolním náměstí 38 v Olomouci.
Účast je zdarma, prosíme Vás však
o vyplnění přihlášky na www.unook.cz nebo volejte pí Šnajdrovou,
tel. 776 13 33 72.

v Litovli. Plánovaný návrat do Litovle v 18 hodin. Cena: 250 Kč (členové MSL 200 Kč), zahrnuje dopravu,
vstupy do objektů a služby průvodce,
nezahrnuje cestovní pojištění, oběd.
Zájemci se mohou závazně přihlásit
a uvedenou částku zaplatit v Muzeu
Litovel u Mgr. Zdeňky Frištenské
nebo Mgr. Roberta Najmana.
Srdečně zve Výbor MSL

Tematické večery
Začátek března nám přinesl kromě
tolik očekávaného oteplení také zahájení série tzv. Tematických večerů.
Jednalo se o setkání, kde účastníci
měli možnost se ptát na každodenní
problémy z oblasti řízení neziskové
organizace, administrace projektu
apod. Tato setkání byla prostorem
nejen pro seznámení se s podstatnými informacemi souvisejícími
s daným tématem nebo pro inspiraci
k možným řešením ve vaší organizaci, ale především platformou pro
řešení konkrétních otázek účastníků.
Na setkáních jsme se věnovali násle-

dujícím tématům: Psaní projektové
žádosti, Zahájení realizace projektu a související kroky, Zpracování
monitorovací zprávy a vyúčtování
projektu, IT v organizaci. Závěrečné
setkání proběhlo 21.4. s tématickým
zaměřením na psaní projektových
žádostí.
Všechna setkání probíhala v jednacím sále NF Okna na Horním nám.
38 v Olomouci ve spolupráci s Olomouckou sekcí UNO. Jednotlivých
setkání se zúčastnili zástupci z několika neziskových organizací.
Jana Juřicová

OKNO do neziskového sektoru – bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.
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Rut Kolínská v Olomouci
Projekt TyfloCentra
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., zahajuje nový projekt, nabízející služby podporující zaměstnanost lidí se
zrakovým postižením v Olomouckém kraji. Hlavními cíli projektu je
udržet a zvýšit míru zaměstnanosti
lidí se zrakovým postižením a zařa-

je rovněž komplexní podpora zaměstnavatelům, která zahrnuje motivační zážitkové semináře, analýzy
pracovního místa, pracovní asistenci a poradenství ohledně výhod zaměstnávání zdravotně postižených.
Další inovací, kterou projekt při-

dit do pracovního procesu uchazeče,
jejichž přizpůsobivost na pracovní
prostředí je z důvodu zrakové vady
pomalejší a jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Nástrojem
k dosažení cílů je zejména podpora
uživatelů v posílení a získání dovedností potřebných k orientaci a uplatnění se na otevřeném trhu práce.
Ve čtyřech regionálních střediscích
v Olomouci, Prostějově, Přerově
a Šumperku jsou nabízeny služby,
které směřují k posílení dovedností pro lepší pracovní uplatnění zájemců o zaměstnání se zrakovým
postižením. „Právě zahájený evropský projekt navazuje na bohaté
zkušenosti získané z předchozího
projektu "Podpora zaměstnatelnosti
zrakově postižených na střední Moravě", který byl TyfloCentrem realizován v letech 2006-8 a bylo v něm
zapojeno 73 klientů. I po jeho skončení jsme pokračovali v aktivitách
směřujících k lepší připravenosti
klientů pro volný trh práce. Cílem
nového projektu je navázat na tyto
zkušenosti a vyzkoušet si celou řadu
inovativních prvků, které rozšiřují
možnosti klientů se zrakovým hendikepem při jejich pracovním uplatnění,“ říká Jan Příborský, ředitel TyfloCentra Olomouc.
Projekt nabízí možnosti využít individuální poradenství a absolvovat
vzdělávací kurzy zaměřené zejména
na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, získání přehledu
v pracovně právní problematice či
prohloubení znalosti obsluhy výpočetní techniky. Nedílnou součástí

náší, je příležitost zapojit se do
tzv. tréninkového zaměstnávání.
„Tréninkové zaměstnávání slouží
ke snazšímu začlenění zrakově postižených do běžného pracovního
procesu, protože se zaměřuje nejen na využití teoretických poznatků přímo v praxi, ale i na nácvik
běžných pracovních návyků a postupů, které klienti buďto nemají
vytvořeny, nebo jich v důsledku
dlouhodobé nezaměstnanosti pozbyli. Navázání nových pracovních
i sociálních kontaktů zvýší šance
pracovního uplatnění klientů i po
ukončení tréninkového zaměstnávání. Součástí TZ je i komunikace
s potencionálními zaměstnavateli,“
říká Jana Blümlová, koordinátorka
tréninkového zaměstnávání.
V rámci projektu hodlá TyfloCentrum nadále spolupracovat zejména
s úřady práce, se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých,
s Tyfloservisem Olomouc a realizovat informační kampaň zaměřenou
na osvětu široké veřejnosti.
Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu a prostřednictvím
OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Mgr. Věra Bartošová, TyfloCentrum
Olomouc, o.p.s.
Veřejná sbírka TyfloCentra Olomouc „Pomáháme nevidomým“.
Pomůžete i vy?
Odešlete prosím dárcovskou SMS
ve tvaru DMS BILEDNY na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, TyfloCentrum
obdrží 27 Kč. Děkujeme! www.tyflocentrum-ol.cz
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Zakladatelka sítě mateřských center
radila svým kolegům na Olomoucku.
Seminářem vedeným Rut Kolínskou, zakladatelkou vůbec prvního
mateřského centra (MC) v České
republice, vyvrcholila ve čtvrtek
4. března série vzdělávacích přednášek pro maminky a manažerky
z mateřských center v Olomouckém
kraji. Lidé působící v MC se naučili,
jak zlepšit a zprofesionalizovat chod
svých organizací, ale také svou činnost správně zviditelnit. Rodiče
docházející do MC na střední Moravě by se tak měli v nejbližší době
dočkat komplexnějších služeb a nových programů.
“Rut Kolínská je symbolem proměňujícího se postavení rodiny ve
společnosti. V podstatě vyvedla maminky malých dětí ze společenské
izolace, “ uvedla Petra Tenglerová,
manažerka pořádajícího Mateřského centra Heřmánek v Olomouci
- Holici. Upřesnila, že na semináři vedeném Kolínskou se jednalo
o komunikaci s médii a o prezentaci mateřských center vůči široké
veřejnosti.
Přednáška uzavírala sérii vzdělávacích seminářů, ve kterých se
návštěvnice i vedoucí mateřských
center v Olomouckém kraji naučily

lépe poradit všem maminkám, které k nám do centra docházejí,” dodala Utíkalová.
Semináře probíhají od 22. března
do 26. dubna v Libereckém kraji,
v Plzeňském pak budou probíhat
v květnu a v červnu. Zapsat se na
ně mohou především pracovníci
či dobrovolníci z MC a rodiče navštěvující MC (bydlící v příslušném
kraji). Přihlášky, jednotlivá témata
a data konání jsou k dispozici na
stránkách Sítě MC (http://www.materska-centra.cz). Dvouletý projekt,
v rámci kterého se přednášky konají,
nese název Šance rodině i zaměstnání a bude zakončen v červenci
2011. Usiluje o podporu slaďování
rodinného a pracovního života rodičů pečujících o děti předškolního
věku a o profesionalizaci mateřských center. Současně také aktivně
působí i na zaměstnavatele.
Kdo je Mgr. Rut Kolínská? Vystudovala FFUK (obor etnografie
a folkloristika). V roce 1988 byla
zakládající členkou Pražských matek, roku 1992 založila první mateřské centrum u nás. Od té doby
postupně vytvářela neformální síť
těchto center v Česku, v roce 2001
založila občanské sdružení Síť mateřských center v ČR. Je nositelkou
ocenění „Žena Evropy 2003“. Ex-

například to, jak založit a ekonomicky řídit neziskové organizace,
jak v nich pracovat s lidskými zdroji a jak je dále rozvíjet a rozšiřovat
jejich činnost. „Zúčastnila jsem se
všech seminářů. Asi nejvíce se mi
líbila přednáška Lindy Sokačové
zaměřená na matky v zaměstnání,”
řekla Marcela Utíkalová, zakladatelka MC Housátko v Nákle a maminka tříletých dvojčat. “Díky zde
získaným vědomostem budu moci

prezident Václav Havel o ní mluvil
jako o možné nástupkyni Václava
Klause. Je vdaná, má pět dětí.
Více informací o projektu Šance rodině i zaměstnání:
http://www.materska-centra.cz/
kampane-a-projekty/projekty-site-mc/sance-rodine-i-zamestnani/
seminare-pro-mc/
Lucie Opletalová,
PR manažerka mateřského centra
Heřmánek

www.uno-ok.cz

strana 05

Soutěžní odborná příprava hasičských jednotek
Sobota 27.března 2010 byla dnem
rozsáhlé prověrky hasičských jednotek Přerovska i širokého okolí.
Pod taktovkou SDH Radslavice a za
účinné pomoci HZS Olomouckého kraje, územního odboru Přerov
se totiž uskutečnil již devátý ročník
noční soutěže hasičské všestrannosti „Radslavská přilba“. Není však
soutěží v obvyklém duchu, ale spíš
pomocí velitelům jednotek zajímavou formou realizovat část stanovené odborné přípravy svých členů.

soutěžní družstva postupně snažila
co nejlépe vypořádat s kombinovanými prvky pětiboje a požárního
sportu. Na zhruba 90-ti metrovém
okruhu jim tak v cestě stály 1,5m vysoká bariéra, trubní tunel, kladina,
hasící přístroj, bariéra s oknem, překážky přeskoč – podlez - přeskoč,
přesun závaží úderem palicí po kolejnici, přesun figuríny, ale zejména
lešeňová věž, z níž skluzem dolů
svůj úkol začínali a výstupem na ni
po provazovém žebříku končili. Tato

V průběhu cca 12 hod. totiž ve svých
mnoha disciplínách nabízí téměř
kompletní spektrum činností, s nimiž se hasičské jednotky setkávají
nebo mohou setkat při své reálné
zásahové činnosti.
Své znalosti, zkušenosti a připravenost k plnění náročných úkolů přijelo do Radslavic prověřit dvaadvacet
soutěžních družstev. Již několik let
je Radslavská přilba soutěží mezinárodní. Tradičně se jí zúčastňují
soutěžní družstva z okresu Bardějov
– letos zastoupeny týmy z Raslavic a
Sveržova. V roce 2008 soutěž poprvé
absolvovali i polští strážáci z Opolského vojvodství. Tu letošní si nenechali ujít týmy Chrzelic a Zieliny.
Pro účastníky akce pořadatelé připravili celkem osmnáct disciplín. Tři
z nich proběhly již během sobotního
odpoledne a jelikož je Radslavská
přilba především soutěží noční, dalších patnáct pak prověřilo připravenost všech účastníků ve zkrácené
sobotní noci.
Tradičně se začínalo teorií – řidiči si
za dohledu provozovatele autoškoly
Ing.Dana Ležáka ověřili své vědomosti z pravidel silničního provozu,
pro členy jednotek byl připraven test
z otázek pro zkoušku odbornosti
Hasič I.-III.stupně. Vzhledem k mezinárodní účasti byly připraveny testové otázky z podkladů sekretariátu
DPO SR i slovensky a pro „strážáky“
v polštině. Po slavnostním nástupu,
uskutečněném na prostranství za
kostelem v 15 hod., startovala odpolední štafeta. Při ní se šestičlenná

část soutěže, konaná na prostranství
v Koutě, přilákala i širokou diváckou
veřejnost, pro níž zde bylo k dispozici příjemné posezení i bohaté občerstvení. Třetí disciplínou odpolední
části byl defacto noční „Požární poplach“. Při něm jde družstvo doslova
z postele do plné zbroje. K navození
úplné tmy postačily deky na oknech
garáží hasičské zbrojnice.
Noční část startovala po předchozí poradě s veliteli družstev a jejich
rozdělení na disciplíny hvězdicově
ve 20.00 hod. na všech 15-ti stanovištích současně. Připravené úkoly
představovaly či imitovaly činnosti,
s nimiž se hasičské jednotky setkávají při své zásahové činnosti.
V nepravidelném pořadí se střídaly
úkoly fyzicky náročné, technicky
orientované s prověrkou profesních
znalostí. U všech však byly nutné
patřičné vědomosti, souhra všech
členů týmu, rychlost rozhodování
a schopnost převést všechny získané dovednosti do praxe s případnou
dávkou improvizace.
Nočními disciplínami byly vyklizení sklepa od dřeva a uhlí, požární útok do kopce z podzemního
zdroje i s úklidem všeho vybavení,
čerpání pomocí ejektoru, průchod
zemědělským objektem s 20-ti kilovým břemenem. Pod nekonformním názvem „Cesta pohádkovým
lesem“ se část soutěžících vrátila do
let dospívání. Mnozí však jen těžce
zápasili s busolou, která jim měla
na azimuty vyznačené trase pomoci
nalézt všechny kontrolní body trasy.

Již tradičně je zařazována disciplína
„Povodeň“, koneckonců v poslední
době stále více přítomná i v našem
reálném životě. I když zde je pytlování písku do povodňových pytlů
a stavba hráze upravena na soutěžní podmínky, prověří jak fyzickou
zdatnost tak i znalosti a logické uvažování při předpokládaném působení tlaku proudícího vodního živlu.
Velmi reálný základ má i soutěžní
disciplína „Autonehoda“. I když jen
omezená část hasičských jednotek
je předurčena na zásahy u dopravních nehod, pravděpodobnost účasti
kohokoliv z nás u takovéto události
v běžném životě se zásluhou stupně
motorizace a neukázněnosti, až bezohlednosti některých řidičů prudce
zvyšuje. Je proto jen dobře mít více
lidí s návyky základních technických
a taktických postupů při zabezpečení havarovaného vozidla a znalostí
poskytnutí první předlékařské pomoci zraněné osobě včetně její resuscitace.
Družstvo plnilo stanovené úkoly
společně nebo se rozdělilo na skupiny jako u práce s lanem, kdy tři
členové prováděli sebezáchranu
slaněním z druhého patra cvičné
věže půllodním uzlem přes karabinu
a připravenost dalších tří prověřil
cca 17-ti metrový vodorovný traverz. Nebo práce na vodě - čtyřčlenná skupina vyrazila na okružní jízdu
na člunu, zatímco dva jejich kolegové přesouvali po vodní hladině 100 l
sud s pomocí připravené lanovky.

na 45 km okruhu noční trasy čekaly
i tzv. tajné disciplíny, které plně prověřují schopnost jednotky reagovat
na vzniklou situaci. Letos sem patřila např. imitace praní hadic použitých u zásahu a doprava zraněné
osoby značně členitým terénem.
Kritériem pro určení nejúspěšnějšího sboru je součet umístění ze
všech jednotlivých disciplín soutěže.
S nástrahami letošní trasy se nejlépe
vyrovnalo soutěžní družstvo SDH
Osek nad Bečvou, které tak dokázalo obhájit své loňské prvenství.
Druzí skončili hasiči ze slovenského
Seržova a třetí domácí borci.
Vítězem však byl zcela jistě každý
z účastníků soutěže, neboť se dokázal vypořádat s nástrahami trati
a dorazit do cíle.
Poděkování pořadatelů patří spoluorganizátorům, jimiž v letošním
roce byly Obec Radslavice, HZS
Ol.kraje, územní odbor Přerov, ČČK
Přerov a okolní sbory z Pavlovic
u Přerova, Šišmy, Hradčan, Tučína,
Újezdce, Buku, Lazník, Veselíčka,
Oseku nad Bečvou a Sušic, kteří pomohli zabezpečit kontrolní stanoviště, poskytli materiálovou či osobní
rozhodcovskou pomoc. Vzhledem
k rozsahu akce by její uskutečnění
nebylo možné bez podpory sponzorů. Akci finančně či věcně podpořili
Olomoucký kraj a firmy Pramacom
Prague, s.r.o., Holík International,
s.r.o. Zlín, Prabos plus a.s. Slavičín,
Pyrocom a.s. Praha, ZAHAS, s.r.o.
Lipník nad Bečvou, DEVA F-M s.r.o.

Tradičně nechyběl ani zrychlený
přesun. Při něm tak výjimečně radslavickým závodištěm nezněl dusot
koňských kopyt, ale zásahových bot
soutěžících hasičů.
Odborné znalosti prověřilo určování tlakových lahví, nebezpečnost
přepravovaných nebezpečných látek
podle Kemler kódu, určování věcných prostředků PO podle grafických značek, signalizace či vázání
základních uzlů.
Základní pravidla většiny disciplín
soutěže byla zveřejněna předem.
Jako již tradičně však na soutěžící

Frýdek Místek a Jan Dočekal, Rudolfov.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice, jako pořadatel doufá, že i letošní ročník Radslavské přilby přinesl
všem účastníkům něco pozitivního
a nového, patřičně je prověřil i pobavil a pomohl jim v přípravě na jejich
každodenní službu spoluobčanům.
Již teď spřádá plány na další, jubilejní
desátý ročník, na který zve všechny
letošní účastníky i další odvážné zájemce. Kompletní informace najdete
na www.radslavice.cz/hasici.
Stanislav Jemelík, starosta sboru
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Výstava ROSKA Olomouc
Pokračování ze strany 1
koutů ČR. Členitý prostor historické
kaple dovolil, aby členové olomoucké Rosky vytvořili samostatnou „neputovní“ expozici obrazů, keramiky,
výšivek, zdobených perníčků a různých drobností. Výstava měla i svou
informační část. Veřejnost se mohla
dozvědět bližší informace o chorobě
s tím vědomím, že lidé s diagnózou

RS nejsou odepsaní ze společenského a veřejného života, že se svým postižením aktivně bojují.
Nad výstavou převzal záštitu náměstek primátora Statutárního města
Olomouc RNDr. Ladislav Šnevajs,
který byl přítomen vernisáži 3. března. Moderovala ji Jana Nakládalová.
Dr. Šnevajse vyzvala jako prvního
k vystoupení. Všichni přítomní „ros-

kaři“ z jeho úst rádi vyslechli slib, že
Magistrát bude nadále postiženým
pomáhat. Věděli, že to nejsou prázdná slova. Projekt „Bezbariérová Olomouc“ pro ně znamená každodenní usnadnění života. S respektem
a úctou mluvila o postižených ředitelka Vlastivědného muzea Olomouc
PhDr. Miloslava Hošková, CSc. Většina pacientů se léčí v MS centru
při Neurologické klinice Fakultní
nemocnice Olomouc. Slovo tedy samozřejmě dostal i vedoucí MS cent-

ra – odborný garant Rosky Olomouc
doc. MUDr. Jan Mareš. V souvislosti
s výstavou, o které mluvil s obdivem
a uznáním, zdůraznil význam rozvoje kreativity pro psychiku postižených. Jako zástupci Unie Roska ČR
promluvili její předseda a někdejší
kurátor výstavy Karel Hrkal a současná kurátorka Mgr. Vendula Plavcová. Podtrhli význam aktivního
přístupu postižených, jejich zapojení
do pracovního života i do tvůrčího,
konkrétně třeba výtvarného vyžití.
Program vernisáže byl zarámován
kulturními vystoupeními žáků Umělecké školy Žerotím, Základní školy
Hálkova a souboru Vocallica ze Šternberka.
Zápisy v kronice svědčí o tom, že se
výstava „Mám RS…No a co?!“ povedla, že se líbí a návštěvníci si postižených výtvarníků hluboce váží.
Marie Nádvorníková
Další informace o Rosce se zájemci
mohou dovědět na webových stránkách www.roska-olomouc.cz.
Na záslužnou činnost Rosky může
kdokoli přispět libovolnou částkou
na účet Roska Olomouc-ČSOB a.
s. divize Poštovní spořitelna č.ú.
219 704 088/0300. Veškeré dary jsou
daňově plně odečitatelnou položkou.

Občanské sdružení Mana, o.s. – Psychosociální centrum
Občanské sdružení vzniklo v roce
2004 a jeho cílem je morální a hmotná podpora poskytovaná odborně
osobám, které jsou znevýhodněny
sociálně, kulturně či ohroženy nerovnou příležitostí ve společnosti,
diskriminací, sociálním vyloučením
či osobním strádáním.
Projekt Psychosociální centrum
vznikl v roce 2001 původně pod záštitou občanského sdružení Integra
Haná. Přispívá ke zkvalitnění a stabilizaci života dlouhodobě duševně
nemocných.
Od svého založení sídlilo Psychosociální centrum v areálu Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, v roce 2007 bylo však nuceno
díky organizačním změnám opustit
areál nemocnice a hledat nové prostory pro své fungování. Na nové
adrese na Dolním náměstí 51 se
požadavek dostupnosti ze strany
uživatelů lépe splňuje.
Posláním Psychosociálního centra je podporovat lidi s duševním
onemocněním v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby
mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Služby odrážejí
respekt k celistvosti člověka v jeho
bio-psycho-sociálně-spirituálních
potřebách. Všechny služby poskytujeme na základě dobrovolného
rozhodnutí klienta. Naším cílem je
ve spolupráci s klienty zlepšit kvalitu jejich života jak po stránce psychické, tak i zdravotní a sociální.
Zásady a principy poskytovaných
služeb Psychosociálního centra:

- veřejná přístupnost ke službě služby jsou otevřené, lehce dostupné a přístupné,
- model Public Health (Ochrana veřejného zdraví) - ctí principy ochrany zdraví,
- bio-psycho-socio-spirituální model - nahlíží na život v jeho celistvosti,
- individuální přístup k uživateli

a doplňuje vznikající stupňovitý systém mimonemocniční péče
v olomouckém regionu o nemocné
s diagnózou psychóza. Primárním
úkolem Psychosociálního centra
je eliminace vlivů, které vznikají
v důsledku duševního onemocnění. Tím, že kontakt s klienty centra
bývá velmi intenzivní a častý, daří
se pracovníkům centra zazname-

služeb - služby jsou vždy individualizovanou zakázkou,
- respektování volby a svobodné
vůle uživatele služby - veškeré činnosti jsou dobrovolnou volbou stvrzovanou vzájemnou dohodou,
- dodržování práv uživatele služeb dodržujeme etiku naší práce.
Činnost Psychosociálního centra
Centrum svoji nabídkou rozvíjí

návat drobné odchylky v chování
a prožívání klientů. Registrací těchto změn a citlivou prací s klientem
můžeme zabránit rozvoji další ataky
a sekundárně v důsledku toho i snížit případný podíl psychiatricky nemocných na sociálně patologických
jevech. Aktivity Psychosociálního
centra také přispívají k větší motivaci klientů směrem k aktivnějšímu
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a samostatnějšímu fungování v životě. Tímto služby výrazně přispívají k prevenci sociálního vyloučení.
Dbáme na efektivitu celého systému
námi nabízené péče tím, že zabezpečujeme návaznost jednotlivých
služeb (tedy to, že klient nevypadne
ze systému pomoci), komplexnost
a koordinaci jednotlivých služeb.
Co zájemcům nabízíme? Hlavním
cílem je ve spolupráci s Vámi podpora zlepšení kvality života Vás
klientů po stránce psychické, zdravotní i sociální. Cílem je umožnit
smysluplné znovu zapojení do společnosti či rodiny, dle Vašeho přání
a zvolených cílů. Nabídka našich
služeb Vám umožní snadnější orientaci a volbu v možnostech využití centra a jeho aktivit. Centrum
je otevřeno jednak pro využívání
konkrétních podpůrných sociálních
služeb, a jednak Vám slouží jako
denní klub s možností přijít jen tak
posedět a pobýt.
Nabízíme komplexní bezplatné sociálně aktivizační služby pro osoby
s duševním onemocněním, (především z okruhu psychóz – schizofrenie a afektivní poruchy), součástí
centra je i nabídka využití volného
času, možnost naučit se něčemu
novému a navázat nové mezilidské
vztahy.
Kontakt: Dolní náměstí 51, Olomouc (ve druhém patře nad lékárnou U spasitele)
tel: 774 403 431. Informace převzaty z operačního manuálu PS centra
a www.mana.estranky.cz.
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Seznamte se s Kirri, o.s.
Dobrý den, jmenuji se David Křížan a zastupuji občanské sdružení
Kirri, o.s. Sdružení bylo založeno
v létě v roce 2007. Společně jsme
zorganizovali pár ročníků přehlídek bojových umění na hradě Sovinci a pár programů pro školy na
téma sebeobrana anebo historie.
Nyní jsme se rozhodli naši činnost
zlegalizovat oficiálně jako sdružení.
Chceme zvýšil zájem o historii
a bojová umění. Jsem si vědom
toho, že historie sama o sobě už
moc lidi nebere, ale zabalená do
pár soubojů Vám zábavnou formou oznámí a potažmo uloží do
paměti, že například ten "krátkej
divnej meč " od Římanů se jmenuje gládius.
A bojová umění? Já a kolegové,
kteří spolupracujeme na našich
projektech, si myslíme, že lepší

vě o tom, že neublíží znalost, jak se
ubránit! Snažíme se tímto nalákat
do našich spřádaných sítí více pohodových človíčků , kteří mají zájem o výše zmíněná bojová umění
či historii a věk vůbec nehraje roli.
V roce 2009 jsme pořádali každoroční přehlídku bojových umění
na hradě Sovinec pod názvem
Ostří Východu 2009, na které jste
mohli vidět ukázky různých bojových umění a stylů - jako jsou
například Musado MCS, Skirmen,
Yong tjun, Jiu jitsu, Kendo, historický šerm a další. Zájemci měli
možnost se aktivně zúčastnit programu, vyzkoušet si mohli střelbu
z luku, military airsoft, paintball,
slaňování z hradeb či se nechat pomalovat na tělo, tzv. bodypainting.
Další akcí v roce 2009 byly několikadenní oslavy každoročních hodů
Svatého Václava v obci Pňovice.

než holdovat alkoholu, drogám
a podobným zbytečnostem je něco
dělat. A jestli je to pletení svetrů
anebo kung-fu, je ve své podstatě
jedno! My máme raději to kung-fu
anebo jiná bojová umění , nemlu-

Večer se předváděla ohnivá show
a přes den byla volně přístupná expozice o obci ve staré škole.
Olomoucký Klub her vznikl v roce
V sobotu v budově staré školy pro- 2005 za podpory města Olomouce
běhla prodejní výstava tradičních
i netradičních zvířat, z nichž bych

jmenoval například kudlanky,
strašilky, gegončíky anebo bičovce.
V neděli se předvedli šermíři - šermířský spolek Rytíři trnové koruny, kteří předvedli ukázky soubojů
z německé školy. Mohli jste vidět
i rytíře na koních. Přivítali vzácného hosta, cestovatele a baviče
pana Libora Vojkůvku. K poslechu
a tanci hrála Pňovická dechová
hudba.
Zástupci České armády, přesněji
71. mechanizovaný prapor z Hranic (3. mechanizovaná rota), předvedli bojové umění Musado MCS,
umění zdravovědy a také některé
své zbraně a vozidla. Pro návštěvníky nechyběly ani střelnice z luku
či kuše, paintballových pistolí či
zbraní na Military airsoft.
Z dalších akcí minulého roku bych

Pozvánka do střediska Junáka

Grantový kalendář
Podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2010. Oblast
podpory: sociální/zdravotní/humanitární.Uzávěrka: 30. června
2010. Více informací: http://dbfz.
neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2703.
Nadační fond pro opuštěné děti
Rozum a Cit. Uzávěrka: průběžná. Více informací: http://dbfz.
neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=635.
Nadační fond Dalkia Morava/
Nadační fond Dalkie Česká re-

ještě jmenoval Strašidelné prohlídky muzea Litovel, Muzejní noc
v Uničově či v Litovli, Oživlá řemesla v muzeu Litovel.
Na sezónu 2010 plánujeme další
ročníky našich tradičních akcí,
např. Ostří východu 2010 aneb
bojová umění na hradě Sovinec
a oslavy tradičních hodů v obci
Pňovice. Znovu plánujeme Strašidelné prohlídky hradu Sovinec
a Muzejní noc v Uničově. Další
akce a možnosti vyplynou z okolností.
Vzhledem k tomu, že jsme občanské sdružení, jsme závislí na grantech a sponzorech.
V případě Vašeho zájmu či připomínek mě kontaktujte na čísle
728413069 či na e-mailu kirri@
email.cz

publika. Oblast podpory: sociální/
zdravotní/humanitární, volný čas,
regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, ostatní.
Uzávěrka: průběžná. Více informací: http://dbfz.neziskovky.cz//
program.aspx?id_prog=851.
Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci. Oblast podpory: lidská
práva, rozvoj neziskového sektoru,
ostatní. Uzávěrka: průběžná. Více
informací: http://dbfz.neziskovky.
cz//program.aspx?id_prog=2283
Bc. Marcela Kropáčová

Klub her je otevřen komukoli se zájmem o moderní deskové či karetní
hry. Vstup na jednotlivé kluby her je
zdarma. Pro pravidelné návštěvníky existuje možnost si hry za drobný poplatek na opotřebení zapůjčit
i domů. Posezení u zajímavé hry vám
zpříjemní nabídka čaje nebo kávy.
V současné době máme v klubu více
než 100 různých her. Více informací
se můžete dozvědět na www.klubher.
skauting.cz, nebo u hlavního organizátora rknettig@seznam.cz. Na
setkání s vámi se těší Radar – Radan
Knettig

a 7. střediska Junáka - "Žlutý kvítek"
v Olomouci. Klub her je zájmová
skupina lidí, kteří se příležitostně
schází, aby se bavili hraním různých
deskových her. Hlavním organizátorem tohoto klubu je Radar - Radan
Knettig, vůdce 7. střediska Junáka
"Žlutý kvítek"v Olomouci.
Klub her můžete navštívit buď v pondělí od 16:30 asi do 18:00 hodin,
nebo v neděli po 20. hodině. Hraje
se v klubovně 15. oddílu Poutníci theho „Jedině příroda ví, co chce“ Olomouc na Rooseveltově ulici 101.
a dokončení citátu „nikdy nežertu- Pondělní kluby her bývají trochu
je a nedělá chyby, ty dělá jen člo- živější, protože sem chodí více dětí,
zatímco v neděli převažují dospěláci.
věk.“

Tajenka křížovky z 2/2010
Tajenka křížovky z bulletinu
č.2/2010, od paní Marie Švarcové
z kroužku křížovkářů a hádankářů
Ječmínek, byla z citátu J. W. Goe-
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Rarášci
V lesním dětském klubu Rarášci se
počasí nebojíme. Není naším nepřítelem, naopak vždy nabízí nové, zajímavé pohledy na místa, která jsme
již tolikrát prochodili.
V kopcovité krajině kolem Podolí
u Bouzova se dvě maminky - lektorky před rokem rozhodly založit mateřský a dětský klub Rarášci, který
vychází z myšlenky lesní mateřské
školky. Taková školka je druhem
předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina
aktivit odehrává venku, mimo pravoúhlý svět stěn. Ke hře i získávání
dovedností jim slouží to, co naleznou v přírodě. Při hře s přírodninami v členitém terénu se přirozeným způsobem rozvíjejí v sociální
komunikaci a týmové spolupráci,
prostorové představivosti, tvořivosti, hrubé i jemné motorice, a třeba
i matematických dovednostech.
Pedagogové v lesní mateřské škole děti nevedou, nemanipulují je
k naplánovaným aktivitám, ale spíše
nenásilným způsobem rozvíjejí to,
k čemu je děti samy dovedou. Děti
se také za asistence pedagoga učí
řešit samy a důstojně konfliktní situace.
Ve skandinávských a německy hovořících zemích jsou lesní mateř-
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ské školy již zaběhnutou formou
předškolního vzdělávání a potvrzují
výzkumy, že děti navštěvující lesní
školky se lépe soustředí. Obecně je
známo, že pravidelným pobytem
venku získávají lepší imunitu.
Naším záměrem je od podzimu 2010

ny podle aktuálního ročního období. Poté se vyráží přes louku do lesa.
Tam je možné přelézat, přeskakovat,
šplhat, stavět, hledat, pozorovat, sbírat nebo stavět a tvořit se vším, co
nám prostředí nabídne. Již po cestě
tam nacházejí děti mnohé inspirace

provozovat lesní školku několik dní
v týdnu, což se ustálí podle počtu
dětí a požadavků jejich rodičů.
Již nyní se v podobném duchu každé pondělí odehrávají setkání dětí
a případně maminek také v Podolí
u Bouzova. V 9 hodin se začíná rytmickými říkadly, kruhovými hrami
a zpěvem, které jsou obsahově ladě-

k zastavení a zkoumání, a často se
tak stane, že se do lesa ani nedojde.
To ovšem nevadí, neboť podstatný
není ani tolik cíl, jako nasycení cestou a činnostmi na ní - tu se objeví
kámen, na němž je dobré vyzkoušet
rovnováhu, jinde je kopec, z něhož
se dobře válí sudy, a tady je pramínek, přes který se dobře skáče. Ko-

Taneční soutěž v Olomouci
V sobotu 27. února zavítaly do Slovanského domu v Olomouci taneční páry z České republiky i ze zahraničí na Olomoucký taneční festival
2010. Tradiční mezinárodní soutěž
ve standardních a latinskoamerických tancích pořádal Klub sportovního tance QUICK Olomouc.
Program zahájily v dopoledních hodinách kategorie D a C. Odpoledne
přišla na řadu výkonnostní kategorie B. Festival vyvrcholil soutěžemi
nejvyšších národních
tříd tzv. „A“ a v podvečer se představily
taneční páry v rámci
soutěže mistrovských
tříd. Ze zaplněného
sálu přihlíželo dění
na parketu obecenstvo, které soutěžící
povzbuzovalo a oceňovalo
potleskem.
Celkem se na tanečním parketu během celého dne vystřídalo 540 tanečníků jak z ČR, tak
také ze zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko).
„Velmi nás těší, že jsme znovu uspěli
ve výběrovém řízení Českého svazu
tanečního sportu a můžeme v Olomouci uspořádat soutěž nejvyšší
národní třídy,“ sdělila Mgr. Jitka
Šoustalová z Klubu sportovního
tance QUICK Olomouc. „Pro příští
ročníky je naším cílem uspořádat
soutěž pro páry, které jsou držiteli

mezinárodní třídy, tzv. taneční ligu,
kterých se v republice může konat
pouze deset v daném roce,“ dodala
Šoustalová.
Pro postup do dalších kol a tříd musí
tanečníci splňovat určitá hodnotící
kritéria, a to zejména rytmiku. Musí
tedy tančit na hudbu, musí splňovat
příslušné technické prvky, musí být
kompaktní, hlavně v oblasti spolupráce a vedení v páru, a také by
měly mít určitou image a samozřejmě být ve výborné fyzické kondici. V jednotlivých kategoriích
se tančily vždy tance
standardní a též tance latinskoamerické.
„Pro příznivce tance
v letošním roce plánujeme další ročník
úspěšného projektu
s názvem „Taneční Galavečer aneb
olomoucké hvězdy tančí“, kde se
představí nejlepší taneční páry a tanečníci v našem regionu v různých
tanečních disciplínách, jako např.
show standardních a latinskoamerických tanců, flamenco, balet, jazz,
step, hip hop a další, prozradila organizátorka chystané akce.
Na fotografii Igora Opravila jsou
Jaroslav a Dagmar Ceklovi z KST
QUICK Olomouc.
Mgr. Jitka Šoustalová,
www.ksquick.cz
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lem 10. hodiny je čas na svačinku,
kterou si děti přinesou z domova
a po ní na angličtinu, jež se dětem
předává písničkami, říkankami
i při běžných činnostech. Do půl
dvanácté pak ještě někdy zbývá čas
na volnou hru a celé dopoledne je
zakončeno pohádkou či krátkým
příběhem.
V Podolí na návsi se dá dobře parkovat, nabízí se tedy možnost, aby
jedna maminka svezla několik dětí,
a poskytla tak jiným maminkám
volné dopoledne. Tatínci jsou samozřejmě také vítáni. Bude-li zájem, může se dohodnout společný
oběd. Sraz je vždy na louce za „Kovářovým“ směrem k bouzovskému
hřbitovu.
V posledních měsících nás provázela následující témata:
- 12.4. Jarní hry v přírodě: Cvrnkání kuliček, výroba a hra;
- 19.4. Zdobení stromů, poděkování stromům, život stromu a kolem
něj;
- 26.4. Jarní hry v přírodě, výroba
špalíčků a hry s nimi;
- 3.5. Šití pohankových míčků;
Na shledání s vámi v Podolí u Bouzova se těší malí i velcí Rarášci,
z těch větších jmenovitě
Radka Jensen Vaculová (737
410 259) a Radka Vaňková (720
443 499),
www.permalot.org/rarasci

