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EDO mají opět
nabitý program
Olomouc – Komentované prohlídky krajiny Litovelského Pomoraví
i olomouckých parků, výstavy a
workshopy na Sluňákově, besedy na
environmentální témata v Divadle
hudby. To jsou jen v kostce letošní
Ekologické dny Olomouc (EDO),
svátek, který právě začíná v centru
středomoravského regionu.
EDO se konají pravidelně od roku
1992 na přelomu dubna a května.
Postupně se zařadily mezi nejvýznamnější akce pro širokou veřejnost propagující ochranu přírody
v Česku. Za poměrně malých finančních nákladů vznikla rozsáhlá
aktivita s vlivem na značný počet
lidí. V posledních letech se Ekologických dnů Olomouc účastní vždy
přes 20 tisíc návštěvníků.
EDO připravují pracovníci Centra ekologických aktivit Sluňákov a
účastní se jich stále více nevládních
organizací. Řada z nich spolupracuje přímo na realizaci programu
EDO.
Festival vyvrcholí 1. května tradičním Ekojarmarkem na Horním
náměstí s koncertem, kde vystoupí
například Tomáš Kočko, Krausberry nebo Peter Lipa.
Program a vše o EDO 2014 je na
webu www.slunakov.cz.
(red)

www.uno-ok.cz
Rodinám s dvojčaty
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Chcete na výlet? Objevujte okolí
Olomouce, lákají Přátelé přírody
Olomouc – Krátké výlety, které
pomohou objevovat přírodní krásy
přímo za humny města, chce nabídnout olomoucké veřejnosti zdejší
klub přátel přírody Malá liška.
V polovině května odstartuje projekt
s názvem Do přírody za městem.
Ten má za cíl zmapovat možnosti
vytvoření krátkých a nenáročných
turistických tras, které by Olomoučany i návštěvníky města zavedly do

přírody hned za hranicemi hanácké
metropole.
„V současnosti zde totiž neexistuje
síť příměstských tras pro půldenní
či kratší výlety rodin s dětmi, seniorů nebo skupin mladých lidí. Přitom
má město urbanisticky zajímavé
okrajové části se zajímavou historií,
neboť jde o dřívější samostatné obce
či města. Na ně navazují biotopy
předměstské přírody včetně napří-

klad významných přírodních památek a památných stromů,“ uvedl
Hynek Pečinka z klubu Malá liška.
Přátelé přírody chtějí využít faktu,
že město disponuje velmi hustou sítí
městské hromadné dopravy co do
pokrytí území, ale i intervalů jednotlivých linek.
Projekt finančně podpořilo Statutární město Olomouc.
Pokračování na str. 2

Horní Lipová ctí jarní tradici: zimu je třeba utopit
Horní Lipová – Prastarý lidový
zvyk vynášení smrtky před Velikonocemi již osmým rokem zorganizoval v Horní Lipové na Jesenicku
spolek Kostelík v horách. „Také
letos jsme vyrobili smrtku, symbol
končící zimy, podle tradičních postupů ze slámy, dutých ulit a jiných
prázdných, neživých materiálů,“
řekl člen spolku a pravoslavný kněz
Josef Libor Kratochvila. V sobotu
12. dubna smrtonosič smrtku vyzdvihl a nesl v průvodu vesnicí za
zpěvu a recitace lidových básní a
říkadel. U potoka lidé smrtku kamenovali, zapálili a vhodili do vody
k utopení. Současně mezi sebou
přivítali jaro v podobě nazdobené
malé panenky. Následovala kultur-

ní vystoupení dětí z místní mateřské školy a pěveckého sdružení z
Jeseníku. Sousedsky napečené ko-

láčky a domácí slivovice zahřály asi
stovku účastníků tohoto tradičního
přechodového rituálu.
(red)

SOUSEDÉ POSPOLU. Při vynášení smrtky nechybí domácí koláčky a ochutnávka slivovice.
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„Poštovní dotace“ pomůžou zlepšit vztahy sousedů
Olomoucký kraj – Přispět ke zlepšení sousedských vztahů. Takový cíl
má Poštovní spořitelna, která znovu otevírá Regionální fond rozvoje.
Až čtyřmi miliony korun podpoří
vybrané nekomerční projekty, které
zapojí občany v daném regionu do
komunitního rozvoje a současně
vytvoří podmínky pro rozvoj pozitivních mezilidských vztahů.
O granty se budou moci žadatelé
utkat ve dvou kolech – v dubnu a
v září. V každém z nich Poštovní
spořitelna rozdělí až dva miliony
korun.
Do Regionálního fondu rozvoje
se mohou se svými projekty hlásit nevládní neziskové organizace
(spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační
fondy, účelová zařízení církví),
příspěvkové organizace i obce.
Maximální výše jednoho grantu je
100 tisíc korun.
Regionální fond rozvoje navazuje
na předchozí grantový program
ČSOB a Era pro podporu regionů,
který fungoval od roku 2007.
V souladu s působením Poštovní
spořitelny na Českých poštách,
které jsou blízké zejména menším
obcím, je hlavním tématem letošního roku sousedství. Regionální
fond rozvoje podpoří projekty zaměřené na zapojování občanů do
společenského a veřejného živo-

KDYSI A NYNÍ. Ještě před válkou byla obec Prameny u Žárové vesnicí se
vším všudy. Vrátit jí někdejší atmosféru pomáhá i obnova zničené kaple.

ta v místě, kde žijí, na posilování
vztahu lidí k místu bydliště a na
projekty zaměřené na péči o místní
kulturu a přírodní dědictví.
První kolo grantového programu

bylo vyhlášeno 26. března a uzávěrka žádostí je 30. dubna 2014. Odborným garantem Regionálního
fondu rozvoje je Nadace VIA.
Mezi úspěšnými žadateli z Olo-

mouckého kraje bylo v minulosti
například občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí
Desné z Velkých Losin, které se
podílí na obnově základů kaple sv.
Jana a Pavla na Pramenech u Žárové. Kapli zbourala v roce 1965
československá armáda. Zničená
kaple stejně jako domy po odsunutých Němcích představují temnou
stránku historie oblasti Podesní.
Současní obyvatelé chtějí obci Prameny navrátit důstojný prostor pro
zamyšlení nad minulostí.
V Olomouckém kraji byly v loňském roce přiděleny dva granty
v celkové výši 138 200 korun. Od
roku 2009 bylo v tomto kraji podpořeno celkem 13 projektů souhrnnou částkou 847 140 korun.
Počet žádostí se za tuto dobu vyšplhal na 83.
V celé České republice byly loni na
podzim rozděleny v rámci takzvaných Menších komunitních grantů dva miliony korun. Podporu
získalo celkem 36 projektů, z toho
devět projektů dostalo maximální
částku ve výši 70 tisíc korun. Dalších 400 tisíc korun bylo uděleno
v soutěži Era Starosta roku 2013.
Na jaře loňského roku byly vyhlášeny Velké komunitní granty, díky
kterým získaly tři úspěšné projekty prakticky shodnou částku ve
výši 300 tisíc korun.
(red)

Přátelé přírody chtějí Olomoučany pozvat za město
Pokračování ze str. 1
Olomoučtí Přátelé přírody se domnívají, že stojí za to umožnit zájemcům o nenáročnou turistiku a
aktivní trávení volného času, aby se
na vlastní oči seznámili s podobou
a historií olomouckých předměstí a
s přírodou, která na ně navazuje.
Projekt rovněž zvyšuje povědomí
o městské hromadné dopravě jako
prostředku, kterým se občané města i turisté odjinud mohou dostat
do přírody pohodlně, rychle a s výrazně nižším dopadem na životní
prostředí.
Z každé konečné zastávky městské
linky, kde je to reálné, by tak měla
vést trasa – ne nutně značená, která
zájemce seznámí jednak s historií
lokality, ale také s navazující příStrana | 2

rodou. „Vznikne i speciální web a
brožura s těmito trasami. Na každé
konečné zastávce, tedy východišti
trasy, by měla být umístěna tabule
označující hlavní body trasy s QR

kódem pro „chytré mobily“ a se
souřadnicemi pro GPS navigace,“
popsal Hynek Pečinka.
Příkladem jedné takové výletní
trasy by mohla být cesta z konečné

NA VÝLET ZA MĚSTO. V Olomouci-Černovíře lze obdivovat sloup Nejsvětější Trojice z 18. stol.

autobusu číslo 17 v Nemilanech po
prohlídce místních drobných pamětihodností přes fort č. IX až do
lokality Zadní díly ve Slavoníně.
Samotnou realizaci projektu, jehož
první částí je zmapování podmínek na každé konečné MHD co do
vhodnosti a zajímavosti turistické
trasy, která by zde vznikla, mají na
starost členové klubu Malá liška,
ale také dobrovolníci z řad studentů Univerzity Palackého i veřejnosti. „Uvítáme zapojení členů komisí
městských částí a dalších zájemců
o historii a přírodu města,“ doplnil
Pečinka.
Finanční podpora z rozpočtu Statutárního města Olomouce umožní, aby byl projekt realizován v co
největším rozsahu. 		
(red)
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Školáci s handicapem dostanou elektronické učebnice
Olomouc – Jako revoluci ve vzdělávání zrakově handicapovaných
dětí a studentů. Tak hodnotí pedagogičtí odborníci novinku, která
právě vzniká v Olomouci. Základní škola V. Vejdovského a obecně
prospěšná společnost Brailcom
spolu digitalizují učebnice, které
nahradí tlusté svazky vytištěné
do Braillova písma. Od příštího
roku budou mít děti veškeré učivo
v jednom tabletu.
Takzvané e-books zpřístupní dětem s postižením stejné učebnice,
z jakých se učí jejich vidící spolužáci. Nevidomí si budou moci v digitalizovaných učebnicích „číst“ prostřednictvím hlasového výstupu z
elektronické čtečky – tabletu, nebo
převodu do bodového písma.
Slabozrací žáci si zase na počítači
budou moci zvětšovat text, měnit
jeho barevné kombinace a pozadí
či ovlivňovat délku řádků.
Něco podobného neexistuje nikde jinde na světě. „Tento projekt
je naprosto zásadním a průlomovým faktem hodným vstupu do 21.
století ve vzdělávání těžce zrakově
handicapovaných žáků,“ tvrdí vedoucí olomouckého Speciálního
pedagogického centra pro zrakově
postižené Mirko Spurník.
Velký význam mají digitalizované
učebnice nejen pro děti ze speciálních škol, ale hlavně pro ty nevidomé, kteří chodí do běžných
základních škol a kteří kvůli náročné manipulaci se svazky tištěných
knih nemohli při řešení úkolů kon-

REVOLUCE NA LAVICI. Doposud mají zrakově handicapované děti k dispozici jen učebnice
tištěné v Braillově písmu, které jsou objemné a neskladné. Do tabletu se vejdou i stovky e-knih.

kurovat svým spolužákům.
S technologicky i finančně náročným úkolem pomohla šklole obecně prospěšná společnost Brailcom,
která na projekt dokázala získat
státní i evropskou dotaci. „V době,
kdy jsme škole nabídli spolupráci,
jsme už měli za sebou zkušenosti s
tvorbou jazykových učebnic, čtečky

molekul a periodické tabulky prvků, takže jsme nezačínali na zelené
louce. Máme technologii, na které
pracujeme velmi dlouho,“ uvedl ředitel společnosti Jan Buchal.
V první části projektu E-books pro
nevidomé a slabozraké, která končí
v červnu, převádí digitalizátoři 40
titulů učebnic. V navazující etapě,

která potrvá do konce letošního
roku, bude digitalizováno dalších
šest desítek učebnic.
Podmínkou projektu podpořeného
z evropských fondů je, že elektronické učebnice budou zdarma využívat jen děti z Olomouckého kraje.
To je maximálně 150 žáků. Podle
Pavlíny Baslerové z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého je velkou
nevýhodou evropských projektů, že
neumožňují použít výsledky za hranicemi kraje, pro který byl grant
schválen. Odborníci z univerzity
spolu s metodiky z celé republiky by
přitom právě nyní mohli elektronické učebnice prosadit do škol v celé
zemi. V rámci projektu Systémová
podpora inkluzivního vzdělávání
v ČR (CZ.1.7./1.2.00/43.0003), financovaného z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, totiž
pracují na katalogu takzvaných
podpůrných opatření pro znevýhodněné žáky. Ten má dát učitelům
návod, jak pracovat s dětmi s různým handicapem. „Chtěli bychom
i učitelům, kteří mají ve třídách
zrakově postižené děti, nabídnout
konkrétní učebnice. Je to ale velký
problém, protože neexistuje jednotná databáze. Elektronizace učebnic
by situaci výrazně zjednodušila,“
podotkla Pavlína Baslerová.
Společnost Brailcom i ZŠ Vejdovského přesto plánují, že najdou
způsob, jak tyto učebnice postupně
zpřístupnit i ostatním zrakově handicapovaným dětem v republice.
			(red)

Plánujete založit dětskou skupinu? Je tu pro vás kurz
Olomouc – Rodinné centrum
Olivka realizuje od ledna do června
2014 vzdělávání v rámci projektu
Podnikání a rodina – zvládnu to!
(č. CZ.1.04/3.4.04/76.00214), jehož
součástí je i akreditovaný rekvalifikační kurz Lektor práce s rodinou.
Vzdělávání je určeno pro pracovnice mateřských center, které tak mohou získat kvalifikaci. Absolventky
kurzu si také mohou založit vlastní
podnikání – hlídání dětí nebo ma-
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lou dětskou skupinu, kterou nedávno schválila vláda.
„O kurz byl mimořádný zájem,
více než čtyřiceti ženám umožní
lepší profesní uplatnění. Hlásily se
nám i další zájemkyně, které jsme
bohužel museli odmítat,“ řekla koordinátorka kurzu Barbora Vlachová z RC Olivka. Vzdělávací cyklus
zahrnuje 24 výukových dnů a je
zakončen písemnou a ústní zkouškou. Úspěšné absolventky získají

Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
Kromě rekvalifikačního kurzu Lektorka práce s rodinou nahlédnou
účastnice také do Montessori pedagogiky, problematiky rovných příležitostí, slaďování práce a rodiny
a získají základní znalosti potřebné
pro podnikání. Olomoucký kraj tak
získá nové lektorky v oblasti práce
s rodinou.
„Montessori pedagogika mi umož-

ní rozšířit mé znalosti o výchově
dětí, což využiju v práci s dětmi v
centru,“ říká účastnice Markéta
Havelková z MC Srdíčko v Konici.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR.
Příjemcem a realizátorem je Pro
rodinu – rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní
škola, o. p. s. Více informací je na
www.rcandilek.cz.		
(red)
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Rodiny s dvojčaty a vícerčaty mohou získat asistenta
Olomouc – Centrum pro rodiny
s dvojčaty a vícerčaty pomáhá již
řadu let rodičům formou sbírek
či poradenství. Nyní však objevilo
způsob, jak pomoci těmto rodinám
i po praktické stránce, a to prostřednictvím programu Asistent do
rodiny s dvojčaty a vícerčaty, který
v Olomouckém kraji odstartoval na
základě velkého ohlasu obdobného
programu v Plzni, realizovaného plzeňským klubem dvojčat.
Podstatou programu je ulevit rodině, zatížené jak z hlediska času, tak
materiálně, organizačně a lidsky,
nabídkou pomoci asistenta-dobrovolníka. Ten dochází jednou týdně a
umožňuje rodině účastnit se aktivit,
které by byly se dvěma a více dětmi náročné nebo neuskutečnitelné.
Každá rodina si přitom může vybrat,
zda má zájem o doprovod a asistenci při volnočasových aktivitách, doprovod a asistenci při pochůzkách
k lékaři či na rehabilitační cvičení
nebo o individuální podporu vícerčat zaměřenou na rozvoj psychomo-

RADOST I STAROST. Na rodiny s dvojčaty se „dobrovolnicky“ trochu zapomínalo. To se změní.

torických dovedností.
„Rodiče, kteří mají o tuto službu
zájem, nechť se ozvou telefonicky
či emailem na kontakty uvedené na
našem webu: dvojcata.net. Věřím, že
se nabídka setká s minimálně stejně
velkým ohlasem jako v Plzni. Dobrovolnických aktivit je sice v Olomouci spousta, na rodiny s vícerčaty
se však dosud zapomínalo. Tímto
programem chceme upozornit na

Nevidomí našli práci
Olomouc – TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. po dvou letech uzavírá projekt, který nabízel služby
podporující zaměstnanost lidí se
zrakovým postižením v Olomouckém kraji. Hlavním cílem projektu
bylo vytvoření komplexní podpory
při hledání zaměstnání pro osoby
se zrakovým postižením vedoucí
k vytvoření konkrétních příležitostí na trhu práce. K těm účastníkům
pomohlo individuální profesní
plánování, vzdělávání v oblasti informační techniky nebo nově také
aktivní prezentace uchazečů o zaměstnání a spolupráce se zaměstnavateli na vytvoření nových pracovních míst.
Projekt byl realizován ve čtyřech
regionálních střediscích v Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku.
Ve městě Olomouc se do projektu
zapojilo devět klientů, z toho pět
získalo zaměstnání na zkrácený
úvazek na přechodnou dobu šesti
měsíců na nově vytvořených pracovních místech u zaměstnavatelů.
Klienti našli zaměstnání u společnosti TyfloCentrum Olomouc
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v rámci doplňkové činnosti sociální firmy Ergones a Spektra, v. d. n.
Čtyři klienti si zaměstnání udrželi i
po skončení této doby.
Projekt úspěšně navázal na předchozí evropské projekty realizované v TyfloCentru Olomouc a rozšířil tak nabídku aktivit regionálního
střediska podpory zaměstnávání
Olomouc. Rovněž sociální firma
Ergones provozovaná TyfloCentrem Olomouc získala nové a zkušené zaměstnance z řad zrakově
postižených.
Cílové skupině zrakově postižených
přinesl tento projekt zviditelnění
problematiky zaměstnávání zrakově postižených. Zaměstnavatelům
tato zkušenost pomohla k překonání mnoha předsudků ohledně
pracovního uplatnění zrakově handicapovaných.
Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.
Hana Křupalová
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
tel. 583 034 528
mail: olomouc@tyflocentrum-ol.cz

to, že i tato cílová skupina se potýká s těžkými životními překážkami,
které lze při troše snahy a zájmu ze
strany okolí překonat,“ říká Adriana
Jemelková, koordinátorka programu Asistent do rodiny s dvojčaty a
vícerčaty.
Program vzniká ve spolupráci s dobrovolnickým centrem JIKA. Všichni
přihlášení dobrovolníci jsou pečlivě
proškolováni a vybíráni tak, aby se

s ohledem na svůj čas a požadavky
rodičů s jednotlivými rodinami maximálně sladili.
Potenciální zájemce o dobrovolnictví hledá Centrum pro rodiny
s dvojčaty a vícerčaty převážně mezi
studenty jednotlivých fakult Univerzity Palackého, Moravské vysoké
školy, Vyšší odborné školy Caritas a
také mezi registrovanými uchazeči na Úřadu práce. Přihlásit se ale
může kterýkoliv občan Olomouckého kraje starší osmnácti let, který
má čistý trestní rejstřík.
Zájemci z řad dobrovolníků i rodičů
mají příležitost přihlásit se do programu Asistent do rodiny na www.
dvojcata.net, e-mailem na: z.starostikova@seznam.cz či telefonicky na
čísle: +420 739 428 048. Více informací lze najít na: www.dvojcata.net.
Zuzana Staroštíková
Centrum pro rodiny s dvojčaty a
vícerčaty
tel. +420 739 428 048
e-mail: z.starostikova@seznam.cz
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Zájemci o sociální inovace vyjedou do zahraničí
Olomouc – Pokud patříte mezi lidi,
kterým se hlavou honí zajímavé nápady, ale zatím jste neměli možnost
je nikde prezentovat nebo realizovat, patří následující nabídka právě
vám.
Projekt Centra sociálně orientovaných inovací, který realizuje Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj (CpKP), pomáhá
kreativním a podnikavým lidem
při plánování a realizaci inovací, ať
už odbornou konzultací konkrétního projektového plánu, nebo pomocí s uváděním projektu k životu.
„Máte nápad jak něco vylepšit ve
vašem okolí? Potřebujete odbornou podporu pro váš projekt? Baví
vás zkoušet nové věci a hledáte
podobně uvažující nadšence? Pokud ano, přijďte navštívit jedno z
našich Center sociálních inovací
v Šumperku nebo v Lipníku nad
Bečvou, které vám pomůžou nápad
provést,“ říká Ivo Škrabal, ředitel
CpKP Moravskoslezský kraj.
Sociálně orientované inovace jsou
v pojetí zakladatelů center jednoduše řečeno nápady pro lepší společnost, záměry usnadňující lidem
život. Nejedná se ani tak o nákladné
infrastrukturální projekty typu nových budov nebo veřejných ploch,

ZA ZKUŠENOSTMI. Letošní studijní cesty zahájí květnová návštěva portugalského sdružení
ADRIMAG, které se věnuje rozvoji venkova v horských oblastech a podpoře lokálního trhu.

ale o propojení lidí s podobným
zájmem, nízkonákladové nápady,
podporu úsilí ke změně nefungujících zaběhnutých věcí. Výsledkem
může být například nová služba,
vylepšení té stávající, nová iniciativa, tradice nebo zájmové sdružení, nové webové stránky sdružující

informace z různých kanálů nebo
neotřelá osvětová kampaň.
„Součástí naší nabídky jsou v současné době i studijní cesty k zahraničním partnerům do různých
evropských zemí (Portugalsko, Rakousko, Skotsko a Španělsko), kde
mohou zájemci navštívit zajímavé

projekty s možností konzultovat
své nápady přímo s jejich realizátory,“ dodává Ivo Škrabal.
Inovativní projekty zahraničních
partnerů jsou zaměřeny nejen na
sociální oblast, ale také na oblast
IT technologií, umění a kultury,
ochrany životního prostředí, rozvoje venkova, zdravotnictví, vědy a
výzkumu, či podpory podnikání.
Letošní studijní cesty zahájíme
květnovou návštěvou portugalského sdružení ADRIMAG (www.adrimag.com.pt), které se věnuje rozvoji venkova v horských oblastech a
podpoře lokálního trhu.
Aktuální informace, jakož i přihlašovací formulář k jednotlivým
zahraničním cestám najdete na
webových stránkách Centra sociálních inovací www.centruminovaci.cz nebo kontaktujte paní Evu
Johnovou, tel.: 774 629 044, e-mail:
eva.johnova@cpkp.cz.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost GP 5.1. – Mezinárodní spolupráce.
Elen Stanko
tel. +420 775 760 354
e-mail: elena.stanko@cpkp.cz
www.centruminovaci.cz

Máte dluhy? InternetPoradna.cz za vámi dorazí domů
Olomouc – Olomoucká nezisková
organizace o. s. InternetPoradna.
cz pokračuje i letos díky podpoře
nadace Taťány Kuchařové a Magistrátu města Olomouce v pomoci lidem starším 50 let, kteří mají potíže
s dluhy. Pracovníci sdružení poradí
klientům i v místě jejich bydliště.
„Skupina lidí nad 50 let je jednou
z nejohroženějších zadlužením.
Jedná se většinou o klienty, kteří
ztratili práci často v důsledku zdra-

votního omezení, mají půjčky na své
osobní potřeby, případně na to, aby
pomohli svým dětem. Tyto závazky
pak nejsou schopni plnit,“ uvedla
sociální pracovnice poradny Kristýna Sklenářová. Poradna se snaží
hledat co nejefektivnější východisko ze složité situace klientů. „Velmi
často je osobní bankrot jediným řešením. Hůře jsou na tom však lidé,
kteří podmínky osobního bankrotu
nesplní. I těm se snažíme pomoci.

Poradna poskytuje tuto službu bezplatně,“ doplňuje Sklenářová.
Pokud se i vy nacházíte ve složité situaci v důsledku zadlužení nebo se
zadlužení chcete vyhnout, neváhejte se obrátit na pracovníky poradny
na adrese: Wurmova 7, Olomouc,
nebo na telefonním čísle: +420 774
724 877. Více informací najdete
také na webových stránkách: www.
internetporadna.cz. Díky podpoře
nadace Taťány Kuchařové mají pra-

covníci možnost dojet za klienty
až do vzdálenosti 20 kilometrů od
Olomouce.
Poradnu mohou využít lidé se
zdravotním znevýhodněním, dlouhodobě nemocní, senioři (lidé nad
50 let) a jejich blízcí. Pracovníci Poradny vzkazují klientům: „Ptejte se,
braňte se. Má to smysl!“
Adéla Manišová
tel. +420 736 447 248
adela.manisova@internetporadna.cz

Lidem s roztroušenou sklerózou slouží nové centrum
Olomouc – Nové Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních
onemocnění, které nabídne větší
komfort pro pacienty s roztroušenou sklerózou a dalšími onemocněními centrální nervové soustavy,
slouží od poloviny dubna na Neurologické klinice Fakultní nemocnice
Olomouc (FNO).
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Jak uvedl vedoucí lékař nového
centra Jan Mareš, olomoucké centrum je vedle pražské Všeobecné
fakultní nemocnice jedním ze dvou
předních center v České republice.
Ta umožňují časnou diagnostiku a
terapii roztroušené sklerózy. Léčba
zahrnuje moderní terapeutické postupy včetně biologické léčby, která

je velmi nákladná. U mladých nemocných však oddaluje invaliditu a
umožňuje jim zapojit se do běžného
života. Osobnosti, které se sešly u
příležitosti otevření centra, pozdravil předseda Unie Roska ČR Karel
Hrkal i předsedkyně regionální
organizace Jana Nakládalová. Přednosta Neurologické kliniky Petr Ka-

ňovský spolupráci s regionální Roskou ocenil. Účastníci si pak mohli
prohlédnout čtyři nové vyšetřovny,
laboratoře a další pracoviště. Prostory jsou dobře dostupné díky bezbariérovému přístupu.
Marie Nádvorníková
Roska Olomouc
e-mail:m.nadvornikova@gmail.com
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Když jste planetkou v galaxii UNO OK, nejste sami
Olomouc – Členové předsednictva
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO
OK), které zvolil její únorový krajský sněm, se poprvé v obměněné
sestavě sešli ve čtvrtek 6. března.
Zachovali tak tradici setkávání o
prvním čtvrtku v měsíci a v tom
pokračovali i v dubnu, kdy proběhlo další setkání. V obou případech
nás ve svých prostorách v mrakodrapu u hlavního nádraží v Olomouci hostilo sdružení OK4EU. O
čem se během těchto dvou schůzí
předsednictva UNO OK jednalo a
co se událo?
Ve svých funkcích se rozhlížejí noví
členové předsednictva, Eva Kráčmarová a Nikola Carić.
Shodli jsme se, že je třeba zjistit
aktuální potřeby sekcí UNO OK,
jejich plány na letošní rok. Hodně aktivní je Hasičská sekce, jejích
akcí je všude plno. Schází se i Sociální sekce, Přerovská má velké
plány, ale je nám zároveň jasné, že
některé další málo známe, anebo

přímo víme, že potřebují podpoření nebo restart.
Chceme se hodně věnovat komunikaci s neziskovkami v našem kraji,
udržet webové
stránky www.
uno-ok.cz jako
týdně aktualizovaný zdroj
informací pro
neziskový sektor a o neziskovém sektoru
a jeho veřejně
prospěšné činnosti v Olomouckém
kraji. Zaměřili jsme se i na posílení
facebookového profilu UNO OK
(www.facebook.com/uno.ok.cz),
který už má díky průběžnému přívalu příspěvků a pozvánek na akce
přes 100 fanoušků. Na počátku
roku to bylo 30. Přidejte se taky,
abyste byli neustále v obraze.
Na činnost UNO OK ve prospěch
neziskového sektoru v kraji přispěla města Šumperk a Olomouc,
díky nimž můžeme financovat

právě vydávání bulletinu, webu a
náklady koordinátora v Šumperku.
Olomoucký kraj přispěl na realizaci seznamovací cesty za potenciálními partnery pro
přeshraniční spolupráci. Jak jistě
víte, jsou to neziskové organizace
z Opolského vojvodství, které se
nachází na opačné straně masivu
Jeseníků.
Ještě
čekáme na zprávy z měst Jeseníka
a Přerova, kam jsme také směřovali
žádosti o podporu. Zkrátka peníze
nerostou na stromech, ale jeden se
musí pořádně ohánět, kolikrát si
projít údolím stínů – ale na konci
pak třeba jsou. (Anebo taky někdy
ne, ale to je jiná pohádka.)
I proto nezůstáváme u tradičních
prověřených zdrojů, ale jakmile se
objeví zajímavé výzvy, snažíme se
uvažovat o konkrétních aktivitách
vhodných k napasování na ně.

Určitě jste i vy zaznamenali grantovou výzvu na podávání žádostí
o prostředky z Fondu Evropského
hospodářského prostoru nebo současný „hit“ – ITI neboli integrované teritoriální investice. Přeloženo
skoro do člověčtiny – jde o proces
navazování spolupráce mezi místní samosprávou, podnikatelským
a neziskovým sektorem za účelem
společného modelování rozvoje
středomoravského regionu.
Zdá se to odtržené od běžných
starostí vaší neziskovky? Nemusí
nutně být, protože ta vaše „planetka“ funguje v rámci „galaxie“ UNO
OK, která je ovlivňována okolním
vesmírem a musí v něm obstát, jinak ji sežere černá díra. A protože
všechno se vším souvisí, dejte nám
klidně vědět, jak život na té vaší
planetce vylepšit. Co trápí nebo
zajímá vás? Rádi se tím budeme
zabývat, aby vám bylo líp.
Hynek Pečinka
místopředseda UNO OK
pecinka@uno-ok.cz

KYKLOPband v Olomouci Silácká Litovel po sedmé
Olomouc – Dvacátý ročník festivalu Dny nevidomých na Moravě
pokračuje ve středu 28. dubna
koncertem zrakově postižených
hudebníků. V olomouckém kině
Metropol vystoupí od 17 hodin
KYKLOPband, složený převážně
z muzikantů se zrakovým postižením, a nevidomý zpěvák Marek
Cabák se svou kapelou Marek of
Phil Collins revival.
Festival se koná každoročně již
od roku 1995 v období jara a léta
ve vybraných městech především
střední a východní Moravy.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR chce s
jeho pomocí představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené
umělce a přesvědčit ji tak o tom, že
nevidomý člověk má pouze ztížené

zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí
společnosti.
Koncert je letos v Olomouci druhou akcí v rámci festivalu. V dubnu měli Olomoučané možnost
zhlédnout výstavu obrazů slabozrakého britského malíře Jonathana Haxleyho v prostoru Divadelního klubu na Horním náměstí.
Vstupné na koncert je 60 korun,
studenti, děti, důchodci, ZTP, ZTP-P platí 30 korun. Vstupenky lze
zakoupit v pokladně kina Metropol a v podloubí radnice – v Infocentru.
Záštitu nad 20. ročníkem festivalu
Dny umění nevidomých na Moravě převzala náměstkyně primátora
Statutárního města Olomouce Eva
Machová.			
(red)

Litovel – Sportovní soutěž Silácká
Litovel se letos uskuteční již po sedmé ve Sportovní hale ZŠ Vítězná Litovel v sobotu 19. dubna. Sportovní
disciplíny vycházejí ze sportovního
tréninku Gustava Frištenského, na
jehož počest se soutěž koná. Letos
je to 135 let, co se tento světoznámý
silák narodil. Do Litovle se přiženil,
prožil zde celý život a je zde také
pohřben.
První ročník Silácké Litovle se
uskutečnil před 10 lety. Původním
záměrem pořadatelů bylo připomenutí odkazu tohoto slavného
sportovce. Ohlas byl ale veliký, a
tak se soutěž opakovala v intervalu
dvou let, nyní každý rok. Gustav
Frištenský, přestože se proslavil
jako zápasník, byl všestranně silově
zaměřen a jeho trénink obsahoval i

prvky atletiky a gymnastiky. Proto
i letos si sportovci změří své síly
v následujících disciplínách: shyby
na hrazdě (gymnastická disciplína), bench press na rovné lavici
se 70kilogramovou činkou (silová
disciplína), přehazování medicimbálem (silově vytrvalostní soutěž),
skok daleký z místa (atletika), přenášení různých břemen na čas (silově vytrvalostní soutěž), vzpěračský nadhoz (silová disciplína).
Soutěž Silácká Litovel je atraktivní tím, že si zde změří své
síly zápasníci, atleti, kulturiské,
gymnasté, boxeři, veslaři, vzpěrači, hokejisté, hasiči, příslušníci
speciálních jednotek armády i
policie, vězeňské služby a v neposlední řadě také nadšenci z fitnesscenter a posiloven.
(red)
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