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Questing jako
lepší vyučování
Olomouc – Na poslední ze série
workshopů v rámci partnerského
projektu Měníme věci kolem nás
zve už zítra olomoucké občanské
sdružení OliVy. Tentokrát se seminář bude zabývat ekologickou
tematikou a představením nových
metod práce s dětmi a mládeží.
Jde o questing a místně zakotvené učení, které představí lektorka
Blažena Hušková z občanského
sdružení Náš kraj z Liberce. Problematice ekologických projektů
se věnuje již od roku 1995.
Místně zakotvené učení je způsob vzdělávání, který reaguje na
současné trendy ve školství (například objem na úkor kvality
nebo unifikace) a společenském
vývoji (vykořenění, globalizace).
Vyvíjí se na pomezí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty,
ochrany přírody a komunitního
rozvoje. Buduje a využívá silného
vztahu lidí k místu s cílem posílit
ekologickou a kulturní gramotnost a zodpovědnou správu obce.
Workshop je určen pro neziskové
organizace, učitele, ale i jednotlivce. Přihlásit se můžete paní
Martině Vysloužilové: konvik@
klikni.cz, tel. 603 359 126. Vstup
je zdarma.
(red)

www.uno-ok.cz
Nevšední pozorování
na Festivalu ptactva
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UNO OK funguje dál. Neziskovky ani
letos nepřijdou o výhodné semináře
Olomouc – Zpátky do lavic! Heslo,
které ohlašovalo konec prázdnin
školákům, platí nyní i pro pracovníky neziskových organizací. Minimálně pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco nového a chtějí se nechat
vyškolit prostřednictvím Unie
nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. UNO OK
nadále pokračuje ve své činnosti a
k té neodmyslitelně patří i výhodná
nabídka vzdělávacích seminářů.
Už příští týden se zájemci mohou
těšit na víc než aktuální školení k
transformaci občanských sdružení
na obecně prospěšné společnosti.
Na začátek listopadu zase UNO
plánuje celodenní seminář zaměřený na informace o možnostech
dotací z Evropské unie.
„Přestože UNO přišla o podstat-

nou část finanční podpory ze strany Olomouckého kraje, nehodláme
na své činnosti nic měnit. Nadále
budeme hledat témata, která neziskovky „pálí“, a školitele, kteří budou umět poradit prostřednictvím

workshopů,“ uvedla místopředsedkyně UNO Marcela Vystrčilová.
Jak připomněla, členové UNO platí za semináře zvýhodněnou cenu.
Členství v UNO je přitom zdarma.
Pokračování na str. 2

PLÁNOVÁNÍ. Předsednictvo UNO OK vybírá témata seminářů, na které letos pozve neziskovky.

„Prázdniny nás neukolébaly. Jedeme na plný plyn!“
Olomouc – Po letní pauze se na
začátku září sešlo vedení Unie
nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO
OK). Setkání předsednictva Unie
a jejích spolupracovníků se uskutečnilo v prostorách sociálního
odboru olomouckého magistrátu.
Během dvou hodin jsme se nejprve

věnovali možnosti navázat spolupráci se společností Salve Finance,
která by neziskovkám sdruženým
v UNO poskytovala zvýhodněné pojistné služby. Předsednictvo
souhlasilo také s přijetím pěti nových organizací za členy – nyní tak
UNO sdružuje 182 členů. Zároveň
se ozývají další zájemci, kteří spo-

lupracovali v rámci sdružení bez
právní subjektivity.
Potěšila nás informace šumperské
pomocnice NNO Jitky Bučkové.
Tamní sekce UNO připravuje setkání milovníků psů nazvané Šumperský hafan a také několik vzdělávacích seminářů.
Pokračování na str. 2
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Restart vrací bývalé narkomany zpátky do práce
Olomouc – Lidem, kteří mají díky
své minulosti spojené s užíváním
návykových látek často snížené
sebevědomí, obtížně navazují kontakty v sociálních vztazích a bojí se
svého selhání, již druhým rokem
pomáhá projekt nazvaný Restart
s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377.
Olomoucká nezisková organizace
P-centrum, která projekt financovaný z fondů ESF realizuje, pomáhá
svým klientům po ukončené léčbě
závislosti na návykových látkách.
„Tito lidé potřebují dlouhodobou
podporu a provázení, aby se mohli
začlenit do běžného způsobu života,“ popsala ředitelka P-centra
Dagmar Krutilová. Díky Restartu
bývalí uživatelé návykových látek

získávají nové dovednosti, které jim
umožní najít si a udržet zaměstnání. Pracovníci se s klienty věnují cíleným a intenzivním konzultacím
ohledně pracovních témat, znalostí
v pracovněprávní problematice a
v základních personálních dovednostech. Klienti jsou po proškolení
schopni lépe komunikovat s okolím, naučí se vhodně prezentovat
sami sebe, řešit pracovní konflikty
přiměřeným způsobem a přijímat
oprávněnou kritiku. „Pomohlo mi
to moc v tom, že jsem si uvědomil,
kde dělám v hledání místa chyby.
Teď umím napsat správně životopis, hledat si pracovní místa na
webu a vím, jak uspět při pracovním pohovoru,“ uvedl čtyřiadva-

cetiletý Jan, který před začleněním
do programu neměl žádnou delší
pracovní zkušenost.
Devětadvacetiletá Martina zase
říká: „Já jsem si celou léčbu nechtěla připustit, že už bych neměla pracovat jako servírka. Věděla jsem, že
je pro mě rizikové pracovat s alkoholem, ale nic jiného jsem nikdy
nedělala. Díky podpoře jsem se ale
odvážila vyzkoušet si pohovor nanečisto, a pak taky jít do toho „na
čisto“. Teď pracuju jako prodavačka. A začíná mi to jít.“
Díky individuální práci s každým
klientem je možné program „ušít
na míru“ a zaměřit se na ty oblasti,
ve kterých v běžném životě selhává.
„Program vychází z neurobiologic-

kých principů psychologie učení a
umožňuje zohlednit specifické potřeby lidí po léčbě závislostí,“ dodala Dagmar Krutilová.
Projektem doposud prošlo 25 klientů, pro které pracovníci vytvořili manuál, jež se podrobně zabývá
všemi oblastmi vztahujícími se
k získání a udržení práce. P-centrum spolupracuje na projektu se
zahraniční organizací Hum London. Zahraniční lektoři se podíleli
i na proškolení pracovníků P-centra a seznámili je s nejnovějšími
poznatky a zkušenostmi v oblasti
koučování klientů po léčbě závislostí. Pracovníky ještě čeká na
podzim týdenní stáž v anglických
sociálních organizacích.
(red)

„Prázdniny nás neukolébaly. Jedeme na plný plyn!“
Pokračování ze str. 1
V Prostějově se podle vedoucí
místní sekce UNO neziskovky
chystají na připravované akce. Také
vyřídila pozitivní ohlasy na činnost Unie mimo jiné od ředitele
prostějovského Cyrilometodějského gymnázia. Iva
Síbrová z přerovské sekce
UNO vzpomněla na úspěšnou Alfa olympiádu, kterou
sekce uspořádala v červenci
pro 160 handicapovaných
a kterou navštívil i přerovský primátor Jiří Lajtoch.
V listopadu uspořádají přerovské neziskovky opět den otevřených dveří.
Aktivity sociální sekce UNO za
poslední dobu shrnul Milan Langer. Sekce se průběžně snaží o pozitivní kontakty s Olomouckým
krajem, i proto byly prostředky pro
poskytovatele sociálních služeb v

krajském rozpočtu navýšeny ze tří
na šest milionů korun. Sekce je také
připravena účastnit se kulatých stolů na sociální témata plánovaných
Olomouckým krajem. Hasičská
sekce UNO byla o prázdninách vel-

nejen z našeho kraje.
Olomoucké neziskovky se věnovaly především aktivitám pro starší
generaci v rámci projektu Senioři
bez hranic. A dobrovolnická sekce
by měla s koncem roku opět přijít s

mi aktivní. Jak uvedla Marcela Vystrčilová, kromě probíhajících tradičních soutěží po celém kraji mají
hasiči za sebou velký dětský tábor
v Jánských Koupelích. Na začátku
září se rovněž uskutečnila soutěž
pro mladé hasiče Olomoucký drak,
které se zúčastnilo 350 závodníků

oceněním dobrovolníků Křesadlo.
Zkrátka, i přes prázdniny toho členové UNO dokázali hodně a nezapomněli ani plánovat další činnost.
Prázdniny nás rozhodně neukolébaly, docela se nám daří a jedeme
na plný plyn. Za to děkujeme členům předsednictva a spolupracov-

níkům, kteří jsou aktivní v sekcích
i mimo ně. Díky finanční podpoře
města Jeseník a Šumperk zde i nadále mohou pracovat naši pomocníci (pnjesenik@uno-ok.cz, pnsumperk@uno-ok.cz) a díky grantům z
města Olomouc a Šumperk
poskytnutým na redaktory
webu a e-Bulletinu i nadále
můžeme informovat o činnosti UNO OK či jednotlivých neziskovek, pomoci organizacím s propagací
akcí či umožnit zveřejnění
pozvánek na akce. Co víc,
i nadále můžeme spravovat
jediný aktuální web v našem kraji
určený výhradně pro neziskové organizace. Dotazy ohledně předsednictva UNO OK prosím adresujte
na sekretariat@uno-ok.cz.
Hynek Pečinka
člen předsednictva UNO OK
pecinka@uno-ok.cz

Neziskovky ani letos nepřijdou o výhodné semináře
Pokračování ze str. 1
Přihlásit se ke členství v UNO OK
lze jednoduše prostřednictvím
webu www.uno-ok.cz.
Již v úterý 1. října se v Olomouci
koná seminář s názvem Nové občanské právo v praxi neziskových
organizací. Lektor a právník Hynek
Pečinka, člen předsednictva UNO
OK, provede účastníky změnami
Strana | 2

v soukromém právu, které v roce
2014 přinese nový občanský zákoník. Seminář se zaměří na ty hlavní,
které se týkají postavení lidí (fyzických osob) a organizací (právnických osob) s dopadem na neziskový sektor a sociální služby. Seminář
se koná od 9 do 14 hodin v prostorách Oblastní unie neslyšících
v Jungmannově ulici v Olomouci.

Členové UNO OK zaplatí 100 korun za osobu, cena pro nečleny je
300 korun. Kdo chce ušetřit, může
se zdarma přihlásit ke členství
v UNO OK. Přihláška pro vstup do
UNO je ke stažení na www.uno-ok.
cz (záložka Nové UNO). Zájemci
se mohou hlásit do 27. září přímo
z webových stránek a prostřednictvím záložky Semináře UNO nebo

e-mailem: sekretariat@uno-ok.cz.
Do konce roku se na školení mohou těšit ještě hospodáři a pokladníci a konzultace chystá UNO také
k transformaci občanských sdružení na o. p. s. Ještě před volbami
do sněmovny uspořádá UNO také
tradiční Předvolební kotlík s lídry
politických stran nad tématy důležitými pro neziskovky.
(red)
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Rekondice Rosky Olomouc měla opět nabitý program
Olomouc – Cvičení, jízdy na koni.
K tomu série mnoha přednášek , ale
také turnaj v kuželkách, A na závěr
rej masek. To všechno stihli klienti
Rosky Olomouc během tradičního
rekondičního pobytu ve vile Sola
Grátia v Bystřici pod Hostýnem.
Lidé s roztroušenou sklerózou znovu potvrdili, že se umí skvěle bavit.
Rekondice se konala ve dnech
2.–9. září. Odjelo na ni 29 osob, z
toho 22 členů Rosky, šest doprovodných osob a jedna cvičitelka. Mezi
doprovodnými osobami nebyli jen
osobní asistenti. Na zahájení rekondičního pobytu přijela totiž ředitelka o. p. s. AD.VITAM Petra Jílková a na celý pobyt zůstali její dva
synové František a Petr, studenti
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, oboru sociální a zdravotní
práce se zaměřením na vzdělávání.
Stali se platnými a ochotnými pomocníky postiženým.

kou přijela vranka Samantha. Znali
jsme ji od loňska jako klidnou kobylku a Samantha nezklamala. Pobyt s koňmi přinesl krásné zážitky
a samozřejmě jakožto hipoterapie i
zdravotní prospěch.
Přednášky osvětlily novinky v léčbě i alternativní postupy
Sérii přednášek zahájili manželé
Tomáš a Dagmar Hasíkovi, kteří
zastupovali firmu Stříbrný doktor
(www.stribrnydoktor.cz). Věnovali

ci. Na stěnu promítala texty z počítače, které komentovala. Mohli
jsme si například přečíst Desatero
při odvykání kouření. Existuje diagnóza F 17 – závislost na tabáku. U
nás je 2, 8 milionů kuřáků, padesát
procent je mladých do 18 let. Počet
kuřáků sice klesá, ale úmrtí způsobených kouřením přibývá.
Marie Nádvorníková přednesla
mozaiku zážitků z cest po vyspělých evropských zemích a městech.
Výklad doplnila fotodokumentací a
brožurkami.

Rej masek na vozíku? Proč ne.
I postižení se umí skvěle bavit

Bez rozcviček si rekondici
už neumíme představit
Mnoho na rekondici bylo tradiční.
Bez ranních půlhodinových rozcviček před snídaní, které nabudí celé
tělo, si už rekondici nedovedeme
představit. Intenzivní hodinová
cvičení s relaxací dopoledne i odpoledne už taky patří ke stálicím.
Jejich přínos pro naše zdraví a kondici pocítil každý na sobě. Cvičení s
prvky jógy vedla naše známá cvičitelka Eva Jandová. Cvičení s vozíčkáři vedla předsedkyně Rosky Jana
Nakládalová, která vedle prostných
preferovala také cvičení s overbally
a gymnastickými stuhami.
Sportovní vyžití bylo umocněno hipoterapií. Hned na začátku pobytu
za námi přijeli manželé Eva a Milan
Foukalovi z Jezdeckého klubu Radkova Lhota se statnými hřebci vraníkem Dekorem a hnědákem Sentimem. Bylo sympatické, že paní
Eva je dcera naší členky Stáni.
Z cizího prostředí byli koně nejdříve neklidní, přistoupit přesně ke
kamenné zídce, která sloužila jako
rampa, se jim moc nechtělo. Silných
pomocníků při nasedání a sesedání
z koně bylo však dost, tak si zajezdili i vozíčkáři a všichni byli spokojeni. Spokojenost vládla i v závěru
pobytu, kdy na voze s chovatelkou
Žurkovou a její malou dcerou ElišStrana | 3

je nutné do 28 dnů nasadit léky. To
je finančně velmi složité. Existuje
nový lék Abagio v tabletách, dobré
zkušenosti s ním potvrdil Leoš jako
pacient. Běží studie na testování
dalších léků v tabletách, jejich nákladnost však bude vyšší a vedlejší
účinky výraznější. V besedě paní
doktorka radila nestrašit potomky
dědičností, predispozice pro výskyt
nemoci tu je, ale faktorů je mnohem víc. Probírali jsme komplikace
postižených roztroušenou sklerózou při získávání zaměstnání, individuální účinek kryoterapie a řadu
dalších otázek.
S doktorkou Sládkovou přijel i nám
známý pan Smékal, vozíčkář se
svým příslovečným sympatickým
úsměvem, a v mezičase opravil
všechny závady na invalidních vozících.

REKONDICE JE TRADICE. Hlavním cílem neziskové organizace Roska Olomouc je pomáhat
lidem s roztroušenou sklerózou žít plnohodnotný život. Každoroční týdenní pobyty v Bystřici
pod Hostýnem k tomu přispívají. Z účastníků se za dlouhá léta konání rekondic stali kamarádi.
Každým rokem na nich ale přibývají i noví členové Rosky.

se alternativní léčbě pomocí stříbra. Předvedli řadu výrobků a produktů, které pomocí stříbra zabíjejí
bakterie a viry. Léčivé spreje vyvolaly velký zájem.
S prezentací Je kouření problém?
vystoupila Monika Klusáková,
konzultantka pacientského programu podpory léčby závislosti
na tabáku firmy AD.VITAM o.p.s.
(www.advitam.cz). Nechtělo se jí
věřit tomu, že mezi postiženými
roztroušenou sklerózou jsou kuřá-

Lékařka Vladimíra Sládková z
Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc se zaměřila na
změny během roku od doby, kdy
mezi nás také zavítala.
Změnila se úhradová vyhláška,
pojišťovny nastavují mantinely. Je
nutné léčbu často přerušovat nebo
i zastavit. Léčba je nákladná (od
třiadvaceti do čtyřiceti tisíc korun
měsíčně) a pacientů s roztroušenou
sklerózou přibývá. Přitom zákon
ukládá, že po stanovení diagnózy

Večery jsme trávili turnajem v kuželkách s vyhodnocením vítězů.
Tím však zábava nekončila. Zazpívali jsme si společně plno známých
písniček, lidových i trampských.
Sobotní večer byl ve znamení reje
masek Z pohádky do pohádky. Objevili se Křemílek a Vochomůrka,
pejsek a kočička, hastrman s vodní vílou, anděl a čertice, Červená
Karkulka, Nanynka – hospodyňka,
beruška, chudý vandrovní, čarodějnice, klauni a další nápadité masky.
No prostě postižení si dokázali, že
se dovedou skvěle bavit.
Ocenili jsme a poděkovali naší
předsedkyni Janě Nakládalové, jejíž starostlivost a obětavost
byla obdivuhodná. Předali jsme
jí žertovného hadrového psíka v
chlapeckém oblečku. Rekondiční pobyt přinesl to, co jsme od
něj očekávali – zlepšení kondice,
mnoho dobré nálady a odhodlání
do dalšího boje s chorobou. Bylo
příjemné slyšet, že v závěrečném
hodnocení zazněla slova chvály od
nových členek. Líbilo se jim mezi
námi.
Marie Nádvorníková
Roska Olomouc
Jungmannova 972/25, Olomouc
tel.: 774 228 670
e-mail: roska.olomouc@seznam.cz
www.roska-olomouc.cz
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Informace letí. Hlavně s Informačním centrem mládeže
Prostějov – Takzvaný Český den
informací pro mládež se uskutečnil
5. září v řadě informačních center
pro mládež. Do oslav tohoto dne
se zapojilo také Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov a
otevřelo své dveře všem zájemcům,
kteří si jej chtěli prohlédnout a seznámit se s jeho činností. V ulicích
zvali na Den otevřených dveří ICM
dobrovolníci, kteří rozdávali barevné balónky.
„Hlavním cílem oslav bylo přiblížit informační centra pro mládež
veřejnosti, a to zejména mladým lidem, aby věděli, s jakými otázkami
se na nás mohou obracet. Poskytujeme nejen řadu zajímavých informací a poradenství, ale nabízíme
i další aktivity. V prostějovském
ICMku to jsou různé workshopy,
konverzace se zahraničními dobrovolníky či mezinárodní projekty,“
popsala Kateřina Opatrná, vedoucí
Informačního centra pro mládež
Prostějov.
Během Dne otevřených dveří v
prostějovském centru mohli návštěvníci zajít na internet, zahrát si
společenské hry, namalovat si vlastní placku nebo si vzít informační
materiály o studiu a práci v zahra-

ničí, o bezpečnosti potravin či o
Evropské dobrovolné službě.
Také se seznámili s pracovníky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Dobrovolnice ICM se zájemci o cizojazyčnou konverzaci.

místního ICM. „Pracovní tým byl
posílen o novou dobrovolnici Lucii, která pochází z Francie a bude
u nás působit v rámci Evropské
dobrovolné služby do konce srpna
2014. Plánuje nabídnout mladým
lidem i dalším zájemcům francouzskou konverzaci. Další aktivity na
sebe nenechají dlouho čekat,“ poznamenala Stanislava Rotterová,
pracovnice ICM Prostějov. Infor-

Pojištěním pomůžete UNO
Olomouc – Ušetřit čas, peníze a
ještě pomoci Unii nestátních neziskových organizací Olomouckého
kraje (UNO OK) mohou sdružení
i jednotlivci, kteří hledají rychlé a
efektivní povinné ručení nebo havarijní pojištění. Webové stránky
UNO nově nabízejí možnost online pojištění u společnosti Salve
Finance. U každé uzavřené pojistné smlouvy prostřednictvím webu
UNO se tato firma vzdává své desetiprocentní provize ve prospěch
Unie. Salve Finance přitom nabízí
jedno z nejvýhodnějších pojištění
na trhu. Například povinné ručení
pro Škodu Octavia se u ní dá pořídit za 1 800 korun ročně.
A jak se takové on-line pojištění
sjednává? Na webových stránkách
UNO je nově umístěn odkaz na
kalkulátor pojištění společnosti
Salve Finance: http://www.salvepojisteni.cz/.
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mace o dobrovolnících, kteří v ICM
Prostějov působí, najdou všichni
zájemci na webových stránkách

Zde si můžete rychle a jednoduše
spočítat cenu povinného ručení a
havarijního pojištění vašeho auta,
v krátké budoucnosti také pojištění
domácnosti a nemovitosti i cestovní pojištění. Po zadání údajů o vássystém vypočítá Nabídku, kterou je
možné změnit úpravou vstupních
údajů. Obsahem nabídky jsou kalkulace pojištění všech smluvních
pojišťoven.
Pokud bude nabídka odpovídat vašim představám, je možné pokračovat v práci a vytvořit smlouvu.
Aby mohl vzniknout návrh smlouvy, bude třeba zadat ještě doplňující údaje. Návrh smlouvy vám bude
následně doručen na zadanou emailovou adresu. Pokud do 15 dnů
uhradíte pojištění dle pokynů v návrhu smlouvy, považuje se smlouva
za uzavřenou. V případě dotazů se
můžete obrátit na telefonní linku
800 223 227.
(red)

www.icmprostejov.cz.
„I díky zahraničním dobrovolníkům se nám daří přibližovat Evropu mladým lidem takříkajíc na
dosah ruky,“ doplnila Kateřina
Opatrná.
Den otevřených dveří ICM Prostějov byl letos také součástí rozsáhlejší informační kampaně Víte, že…,
kterou ICM připravilo na přelomu
srpna a září. Tato kampaň chce

poukázat na práva a možnosti mladých lidí jakožto občanů EU.
O co v kampani jde, přiblížila Anna
Raclová, pracovnice ICM: „Vybrali
jsme deset oblastí, které považujeme za důležité pro mladé lidi.
Jsou mezi nimi cestování, studium
a práce v EU nebo spotřebitelská
práva. K těmto oblastem vzniklo
deset různých plakátů, které mají
nevšední formou mladé lidi zaujmout a dovést na náš web. Tam ke
každému tématu najdou přehledný
článek s řadou užitečných tipů.“
ICM Prostějov funguje od roku
2001. Sídlí v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově. Jeho posláním je poskytovat
bezplatně informace a poradenství
mladým lidem, ale i široké veřejnosti z oblastí jako vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně
patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU. Doplňkovými
službami jsou přístup na internet,
černobílý i barevný tisk a kopírování, vazba dokumentů nebo prodej
slevových karet ISIC/ITIC.
Kateřina Opatrná
vedoucí ICM Prostějov
tel.: 582 302 553, 731 604 073
e-mail: opatrna@icmprostejov.cz
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Festival ptactva: pohled do dalekohledu
může přinést zážitek na celý život

Akce Evropského
festivalu ptactva

Přerov – První říjnový víkend, který obvykle jedinečná příležitost spatřit v České republice je na webových
letos připadne na 5. a 6. října, je již také vzácné severské druhy, které se stránkách České společnosti ornitotradičně zasvěcen Festivalu ptactva. u nás zastavují pouze krátce v rámci logické na www.birdlife.cz.
Letos je tato akce pořádána v celoev- odpočinku při migraci do svých zi- Během vycházek zaznamenávají
ornitologové u
ropském měřítku.
nás i v ostatních
Jejím pořadatezemích
data
lem je mezináo
celkovém
rodní sdružení
počtu pozorona ochranu ptávaných druhů
ků a jejich bia jedinců ptáotopů
BirdLife
ků, nejčastěji
I nt e r n at i o n a l .
pozorovaných
Jako každý rok
druzích, vzáctaké letos pořádá
ných druzích
Moravský ornia
podobně.
tologický spolek
Data ještě na
– středomoravská
konci víkenpobočka
Česdu jednotlivé
ké
společnosti
země zpracují,
ornitologické
vyhodnotí
a
několik exkurzí
pošlou evroppro veřejnost do
nejatraktivnějších JAKO NA DLANI. Během Festivalu ptactva lze spatřit i vzácné severské druhy ptáků, které u nás skému koorFOTO: Jiří Šafránek
dinátorovi,
oblastí regionu s odpočívají během migrace do zimovišť v jižní Evropě a Africe.
kterým je letos
bohatým výskySlovenská ornitologická společnost/
tem ptactva.
movišť v jižní Evropě a Africe.
Účastníky čeká nenáročná vycházka Průvodci budou zkušení ornitologo- BirdLife Slovensko. Generálním
v terénu vhodná i pro děti. Během vé, kteří poskytnou nejen informace sponzorem Evropského festivalu
ní bude možné pozorovat pomocí o lokalitě, pozorovaných druzích ptactva v ČR je Meopta, tradiční výkvalitních stativových dalekohledů ptáků, ptačím životě a ptačích mig- robce špičkové optiky.
celou řadu ptačích druhů, a to ne- racích, ale rádi zodpoví i celou řadu Adolf Goebel
jednatel MOS
jen těch, které se u nás pravidelně otázek účastníků.
vyskytují. V době konání akce je Přehled o všech akcích pořádaných tel.: 776 064 743

5. října
Tovačovské rybníky
Sraz u sádek v Tovačově v 7.45 hodin. Exkurze se zastaví na Křenovském rybníce. Dále bude pokračovat na Hradeckém rybníce. Zájemci
se mohou k exkurzi připojit i později přímo na hrázi rybníka. Mimo
obvyklých druhů se dá předpokládat přítomnost tažných druhů putujících do svých zimovišť.
Záhlinice
Sraz v 8.15 hodin v Záhlinicích u
Hostince U Čápa. Projdeme společně soustavu rybníků a nahlédneme
zcela jistě nejen do tajů ptačí říše.
Choryňské a Hustopečské rybníky
Sraz v 8 hodin ve Lhotce nad Bečvou u vlakového nádraží. Pozorování ptáků, ukázka hlasových
nahrávek, odchytu a kroužkování
ptáků, hry pro děti.
6. října
Chomoutovské jezero
Sraz je v 7.30 hodin na parkovišti u
jezera za křižovatkou směr Březce.
V lokalitě budou k vidění protahující druhy kachen a jiní zajímaví
ptáci. V plánu je ukázka odchytu a
kroužkování ptáků.

Přijďte na Veletrh neziskovek VIA vyhlásila další kolo grantů
Olomouc – Neziskové organizace
mají možnost zúčastnit se 13. listopadu Veletrhu neziskovek, který
se uskuteční na půdě Univerzity
Palackého v Olomouci.
Cílem veletrhu je představit studentům, postgraduantům i katedrám neziskové organizace, se
kterými mohou v průběhu studia
či po jeho ukončení spolupracovat. A také poskytnout prostor pro
diskuzi nad možnými formami
spolupráce. Neziskové organizace
budou mít prostor zúčastněným
studentům nabídnout praxe a
představit možná témata, jimž se
studenti na katedře mohou věnovat
v rámci svých diplomových a odborných prací.
Mezi pozvanými jsou organizace
působící celorepublikově i regionální organizace. Hlavní cílovou skupinou jsou magisterští, postgraduální i
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bakalařští studenti filozoficke fakulty oboru sociologie a andragogiky
(včetně profilace sociální práce a
personální management), studenti
politologie a evropskych studií,
dále studenti rozvojových studií
přírodovědecké fakulty či studenti
oboru pedagogika – sociální práce pedagogické fakulty. Nicméně
účast bude otevřená všem.
Důležitou součástí akce je networking, který může vést k započetí
spolupráce na různých projektech.
Tudíž jsme na závěr pro zájemce
připravili moderovaný kulatý stůl,
který dá příležitost k diskuzi zúčastněným organizacím.
Veletrh se koná od 9 do 13 hodin v
atriu Uměleckého centra UP.
Iva M Tahová
PPC FF UP Olomouc
tel. 778 001 701
e-mail: ppc@upol.cz

Praha – Už jen do 4. října mohou
neziskové organizace podávat projetové záměry do grantového programu ČSOB a Era pro podporu
regionů – Menší komunitní granty,
který vyhlásila Nadace VIA.
Program si klade za cíl zvýšit zájem občanů o dění v jejich okolí
a povzbudit je k vlastní aktivitě.
Usiluje o upevnění dobrých sousedských vztahů a partnerství mezi
občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou.
Aktuálně je možné ucházet se
o podporu v rámci dvou grantových fondů:
1. Grantový fond Era podporuje
utváření aktivních komunit a zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde
žijí. Projektové záměry je možné
konzultovat s manažerkou Nadace
VIA Lucií Volákovou (lucie.vola-

kova@nadacevia.cz, 233 113 370,
604 965 559).
2. Grantový fond ČSOB podporuje projekty zapojující veřejnost do
přímé péče o přírodní a kulturní
dědictví na místní úrovni. Projektové záměry je možné konzultovat
s manažerkou Nadace VIA Renátou Vondrákovou (renata.vondrakova@nadacevia.cz, 233 113 370,
732 389 770).
Z grantového programu mohou
být podpořeny nestátní neziskové
organizace, obce, sdružení obcí a
příspěvkové organizace. Maximální výše podpory činí 70 tisíc korun.
V každém grantovém fondu je připraven k rozdělení milion korun.
Uzávěrka pro podávání žádostí o
grant je v pátek 4. října 2013. Více
informací o zaměření grantových
fondů je na webových stránkách
www.nadacevia.cz.
(red)
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Odpovědi k občanskému zákoníku dávají nové brožury
Praha, Olomouc – Srozumitelné
odpovědi na otázky ohledně změn,
které přinese nový občanský zákoník, dávají přehledné brožury vydané ministerstvem spravedlnosti.
Publikace jsou zdarma k dostání
například na podatelně Krajského úřadu v Olomouci a ke stažení
jsou také na speciálních webových
stránkách.
Ministerstvo chce během letoška
rozdat úřadům a občanům na 800
tisíc informačních brožur, které laikům vysvětlí změny v soukromém
právu. Stávající úpravu soukromého práva čekají zásadní změny od
1. ledna 2014, kdy vstoupí v platnost nový občanský zákoník.
Každá z osmi brožur vyšla v nákladu 100 tisíc kusů. Publikace samostatně vysvětlují obecnou část

nového občanského zákoníku, dědické právo, rodinné právo, smluvní právo, vlastnictví a další věcná
práva, náhradu škody, zákon o

součástí projektu Nové soukromé
právo, který má za cíl zajistit hladké
zavedení změn do praxe. Součástí
projektu je i Komise pro aplikaci

obchodních korporacích a zákon o
mezinárodním právu soukromém.
Osvěta prostřednictvím brožur je

nové civilní legislativy (KANCL),
která má mimo jiné za úkol odpovídat veřejnosti na dotazy souvisejí-

cí se změnami v soukromém právu.
Otázky lze zasílat prostřednictvím
interaktivního formuláře na webu:
http://obcanskyzakonik.justice.cz.
Expertní skupina působí při ministerstvu spravedlnosti od září 2012
a je stálým poradním orgánem ministra v oblasti nového soukromého
práva. Jejím základním úkolem je
podávání a sjednocování výkladu
otázek nového soukromého práva,
podílení se na tvorbě doprovodné
legislativy, vzdělávání a předkládání
návrhů a doporučení v této oblasti.
Členové expertní skupiny jsou zejména zástupci justiční sféry, profesních komor, akademické obce
a ministerstva spravedlnosti.
Brožury jsou ke stažení na: http://
obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/informacni-brozury. (red)

Sluňákov zve na Z Litovle pojede Klub sportovního tance QUICK
houby a besedu zájezd do jeskyní pořádá zápis pro kluky i děvčata
Olomouc – Na Svatováclavskou
vycházku na houby zve v sobotu
28. září Centrum ekologických
aktivit města Olomouce Sluňákov.
Vycházka je pro všechny milovníky hub a houbaření i pro ty, kteří
houby sice nejí a ani je nesbírají, ale
přesto se o nich rádi něco dozvědí.
Průvodci budou Vítězslav Bičík a
Jiří Lazebníček, vedoucí mykologické poradny Vlastivědného muzea v Olomouci. Sraz účastníků
je v 8 hodin na vlakovém nádraží
Moravičany.
V úterý 1. října si pak nenechte
ujít první z letošních Ekologických
večerů. Tentokrát na téma Až na
kost!? … aneb co umí antropologie. To, jaké jsou možnosti rekonstrukce života našich předků, a
spoustu dalších otázek zodpoví na
základě informací získaných z výzkumu kosterních pozůstatků nalezených na Olomoucku antropolog
Lukáš Šín.
(red)

Litovel – Na autobusový zájezd po
severomoravských jeskyních a do
Jeseníku pořádá v sobotu 5. října
Muzejní společnost Litovelska.
Na programu je návštěva Jeskyní
Na Špičáku a Na Pomezí. V Jeseníku se účastníci mohou těšit na
návštěvy výstav či expozice Vlastivědného muzea Jesenicka. Každý
si také sám bude moci prohlédnout
centrum města.
Sraz účastníků je v 8 hodin na náměstí Přemysla Otakara v Litovli.
Cena zájezdu je 400 korun (členové
muzejní společnosti platí 350 korun). Cena zahrnuje dopravu, průvodce i vstupy do jeskyní, nezahrnuje případný oběd nebo cestovní
pojištění.
Zájemci se mohou závazně přihlásit
a uvedenou částku zaplatit v Muzeu
Litovel u Zdeňky Frištenské nebo
Roberta Najmana.
Předpokládaný návrat do Litovle je
mezi 18. a 19. hodinou.
(red)

Olomouc – Klub sportovního tance
QUICK Olomouc, o. s. zve k zápisu
do kroužku tance a pohybových
her, který bude probíhat během tří
termínů v měsíci říjnu (2. 10., 7. 10.
a 11. 10.) vždy od 16 hodin v tanečním sále Sokolovny Nový Svět
v Sudově ulici v Olomouci.
Zápis je určen jak dívkám, tak zejména chlapcům, kteří tanci mnohdy a nečekaně propadnou více než
jiným běžným sportům. Zdánlivě
se jen tak může zdát, že tanec je
určen pouze pro dívky. Paradoxně
chlapci u tance zůstávají mnohem
déle než děvčata, protože si tuto
pohybovou aktivitu zamilují a vy-

žijí se při ní lépe než například u
fotbalu, hokeje a podobně. Rodiče
jsou pak příjemně překvapeni, že
se jejich ratolesti věnují pohybové
aktivitě, která je baví, při níž získají
mnoho kamarádů a nelení tak například doma u počítačových her.
Pro prvních deset přihlášených je
speciální "taneční balíček" zdarma.
Více informací najdete na www.
kstquick.cz.
Jitka Opravilová
Klub sportovního tance QUICK
Olomouc, o. s.
tel.: 724 722 723
info@kstquick.cz
www.kstquick.cz
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