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Akce Mezi námi
slibuje novinky
Olomouc – Pestrý program čeká na
návštěvníky, kteří ve dnech 12.–14.
června zavítají na výstavu Mezi
námi na Výstavišti Flora Olomouc.
Už 24. ročník této tradiční akce se
tentokrát koná v nově zrekonstruovaném pavilonu A.
Výstava Mezi námi slouží jako prezentace pomůcek a služeb pro handicapované. Letos ji organizátoři
rozšířili o nová témata Aktivní senioři a Zdravý životní styl.
Součástí výstavy se od loňského
roku stal i Veletrh poskytovatelů
sociálních služeb, na kterém se letos
představí více než 60 neziskových
organizací z celého Olomouckého kraje. Chybět nebudou občanská sdružení, chráněné dílny, ústavy
sociální péče ani domovy pro seniory. „Oproti loňskému roku došlo
ke dvěma zásadním změnám. Tou
první je, že neziskové organizace se
budou moci představit v hlavním
pavilonu A, a to po celou dobu akce.
Druhou novinkou je odborná konference na téma opatrovnictví a sociální podnikání, která se uskuteční
ve čtvrtek 12. června,“ uvedla Jana
Jirovská, garantka výstav na Floře.
Pro návštěvníky je připraven bohatý
doprovodný program.
Pokračování na str. 2
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Připravte si pohorky.
Blíží se Rychlebská
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Praktikanti z Univerzity Palackého
pomůžou neziskovkám. A naopak
Olomouc – Jako most mezi Univerzitou Palackého a neziskovými organizacemi v regionu bude fungovat
Unie neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO OK). Díky
spolupráci s Katedrou aplikované
ekonomie UP a svým kontaktům na
sdružení a spolky v kraji UNO pomůže vysokoškolákům absolvovat
stáže a praxe v neziskovkách.
Na katedře právě probíhá projekt

s názvem Inovace ekonomických disciplín, který je zaměřen na bližší spolupráci s externí sférou. Jeho cílem
je mimo jiné poskytnout studentům
možnost bezplatných praxí jak u ziskových, tak neziskových společností.
Posluchači Univerzity Palackého budou mít také možnost spolupracovat
s organizacemi při vypracování bakalářských a diplomových prací.
„Na naší katedře studuje řada kva-

litních studentů, a to jak v bakalářských, tak i magisterských studijních
programech. Studenti mají široké
spektrum specializací v oblasti ekonomie a jazyků. Naším cílem je
umožnit jim získat zkušenosti z praxe už během jejich studia a usnadnit
jim tak vstup na trh práce po absolutoriu,“ uvedla Pavla Slavíčková,
hlavní řešitelka projektu.
Pokračování na str. 2

Roskaři slavili Světový den roztroušené sklerózy
Olomouc – Velmi stylově oslavila regionální organizace Roska
Olomouc Světový den roztroušené
sklerózy (RS), který každoročně připadá na poslední květnovou středu.
Členové Rosky si dali dostaveníčko
v olomouckém rozáriu. Výlet měl v
sobě hlubší symboliku. Poupě růže
je totiž znakem organizace Roska.
„Přestože šedé nebe a meteorologové nevěstili nic dobrého, sešla
se nás početná skupina. Vozíčkáři,
chodící s oporami i bez, přišli rodinní příslušníci. Sbírali jsme dojmy
uprostřed přírody, ale hlavně jsme
měli hřejivé pocity z toho, že jsme
v krásném prostředí zase mezi sebou,“ popsala Marie Nádvorníková
z olomoucké Rosky.

Světový den roztroušené sklerózy
ustanovila Mezinárodní federace RS
pro jednotlivce, skupiny a organiza-

ce, které jsou zapojeny do celosvětového hnutí RS. Ke Světovému dni
RS se dosud přihlásilo 40 zemí. (red)

MEZI RŮŽEMI. Roska má ve znaku poupě růže. I proto se její členové sešli právě v rozáriu.
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Ekologické dny Olomouc navštívilo přes 20 tisíc lidí
Olomouc – Mimořádné návštěvnosti se těšil letošní 24. ročník
festivalu Ekologické dny Olomouc
(EDO), který organizuje Sluňákov
– Centrum ekologických aktivit
města Olomouce. Besední cyklus
na téma Vzdor a soumrak alternativ plnil opakovaně Divadlo hudby,
poslední den potom patřil oblíbenému Ekojarmarku na Horním
náměstí. Během tří týdnů trvání
festival navštívilo více než 20 tisíc
lidí z celé České republiky.
Díky podpoře International Visegrad Fund se projektu zúčastnili
i partneři z Maďarska, Polska a Slovenska. Přijeli zástupci maďarského národního parku Duna-Ipoly,
slovenského Centra environmentálnych aktivít Trenčín a polského
sdružení Stowarzyszenie Fundus
Glacensis podporujuícího ob-

TRADICE. První máj patří v Olomouci Ekojarmarku. Letos na něm mohli lidé ochutnat maďarský
salám nebo slovenskou slivovici. Příští rok EDO oslaví čtvrt století s návštěvou z Islandu a Norska.

čanskou angažovanost v regionu
Kladsko.
Na prvomájovém Ekojarmarku
představili své organizace široké
veřejnosti v teorii i praxi – lidé měli

možnost ochutnat salám z maďarkého šedého skotu nesoucí
ochrannou známku národního
parku i slivovici regionální značky Tradície Bielych Karpát. „Tato

přátelská spolupráce vynesla zavedený festival na mezinárodní
úroveň. V příštích ročnících plánujeme v této cestě pokračovat,“
představil plány ředitel Sluňákova
Michal Bartoš.
Jubilejní 25. Ekologické dny Olomouc se budou zabývat přístupem člověka k přírodě a krajině,
která ho obklopuje. „Rádi bychom propojili EDO se vznikající
expozicí Dům přírody Litovelského Pomoraví, který se veřejnosti otevře letos v září. Reflexi
vztahu lidí k přírodě a krajině
budou na EDO 2015 promýšlet
vědci i umělci z ČR i z celé Evropy. V jednání jsou mimo jiné
umělkyně z Islandu a Norska, jež
povedou workshopy vizuálního
i performativního pojetí tohoto
vztahu,“ dodal Bartoš.
(red)

Praktikanti z univerzity pomůžou neziskovkám
Pokračování ze str. 1
V praxi bude spolupráce vypadat
tak, že nezisková organizace si podle
zájmu a potřeby vezme praktikanta
na krátkodobou (2 týdny) či dlouhodobou (více než 4 týdny) praxi.
Ta je pro studenty zcela bezplatná,
tudíž náklady neziskovek se budou
pohybovat pouze v rámci energie
vynaložené na zapracovaní studen-

ta. Velkou výhodou pro neziskovky také může být příležitost zadat
studentům téma bakalářské nebo
diplomové práce, které studenti
zpracují. Mohou tak bezplatně získat různé analýzy například z marketingu nebo personalistiky.
UNO OK zastřešuje neziskové organizace z celého Olomouckého kraje.
Může tak studentům najít vhodné-

Mezi námi

Cesta do Polska a jiné novinky z UNO

Pokračování ze str. 1
Součástí doprovodného programu
budou tvůrčí dílny, hudební, taneční
a divadelní představení nebo ukázky výcviku vodicích psů. Nejmladší
návštěvníci se mohou těšit na školu
kolečkového bruslení či jízdy na koních.
V sobotu se akce bude prolínat se
Svátky města Olomouce. Kromě
toho už ve čtvrtek 12. června odstartuje Slavata Triatlon Tour – triatlonový závod, do nějž se zapojí děti
z více než stovky dětských domovů
v České republice. Tentýž den od
16 hodin se na hlavním pódiu koná
koncert Mariána Banga a Radka
Žaluda nazvaný Mosty snů. Akce je
součástí festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. 		
(red)

Olomouc – Květnové setkání předsednictva Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého
kraje (UNO OK) proběhlo ve středu 14. května v prostorách sdružení OK4EU v Olomouci. V úvodu
jsme přivítali zástupkyně Katedry
aplikované ekonomie Univerzity Palackého, které představily záměr studentských praxí v neziskových organizacích, které jsou našimi členy.
Spolupráce s protějškem UNO OK
z partnerského polského kraje,
Opolským centrem pro podporu
neziskových iniciativ, získává stále konkrétnější kontury. V plánu
je podzimní dvoudenní pracovní
cesta zástupců neziskového sektoru z Olomouckého kraje k polským
kolegům. Nyní jednáme o detailech

Strana | 2

ho „hostitele“. „Aktivně komunikujeme s několika stovkami neziskových organizací v kraji. Pro katedru
proto budeme něco jako styčný důstojník,“ řekl místopředseda UNO
OK Hynek Pečinka.
Na první zájemce z řad studentů už
čeká olomoucký klub přátel přírody Malá liška, který právě rozjíždí
nový projekt Do přírody za městem.

cesty, která bude ve znamení prvního osobního kontaktu na úrovni
reprezentací neziskových organizací z Opolského vojvodství a Olomouckého kraje. Z naší strany by
měly mít přednost ty organizace,
které se na loňském sněmu UNO
OK přihlásily k zahraniční spolupráci, nicméně nikdo není z účasti
předem vyloučen. Zabývali jsme se
také aktuální situací v našich odborných a územních sekcích. Hasičská
sekce pozvala ostatní z předsednictva do Dubu nad Moravou na
Hanáckou hasičskou pouť a také
okresní kolo soutěže pro děti a mládež Plamen. Sociální sekce sleduje
novinky v systému financování sociálních služeb ze státního rozpočtu,
o kterém by měly rozhodovat kraje.

Vysokoškoláci mohou pomoci s
mapováním nových tras pro výlety
v blízkosti Olomouce.
„Máme zatím vytipováno 17 tras a
všechny už si rozebrali dobrovolníci
a naši členové. Uplatnění u nás ale
najdeme i pro studenty. Těším se na
spolupráci, protože dobrovolníků
není nikdy dost,“ prohlásila Marcela Moser z klubu Malá liška. (red)

Sekce pro rodinu uspěla se žádostí o
podporu činnosti rodinných center
z rozpočtu Olomouckého kraje.
Statutární město Přerov se rozhodlo
podpořit semináře a naše webové
stránky, za což děkujeme. Čekáme
ještě na podobnou zprávu z města
Jeseníka a Olomouckého kraje.
V pondělí 30. června 2014 od 13 do
16.30 hodin se v kongresovém sále
krajského úřadu v Olomouci uskuteční setkání neziskovek a vedení
UNO s jejími hosty. Na programu
budou informace o průzkumu NNO
v kraji od společnosti SANEK, bližší
informace o spolupráci s UP nebo
mezinárodní cestě do Polska.
Hynek Pečinka
místopředseda UNO OK
e-mail: pecinka@uno-ok.cz
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Dva Češi zachraňují prales na Sumatře. Pomůžete jim?
Olomouc – Tisíce kilometrů od
České republiky, s několika dobrovolníky a sponzory se odehrává nevšední projekt Green life, který zachraňuje kriticky ohroženou faunu
a flóru deštného pralesa na Sumatře v ekosystému Leuser. Za projektem stojí dva odvážní mladí lidé –
Milan Jeglík a Zuzana Koloušková
se svými spolupracovníky v Česku
i Indonésii. Společnými silami se
jim podařilo během pěti let vykoupit neuvěřitelných 33 hektarů půdy
a tím chránit nesmyslně zabíjené
živočichy. Jejich cílem je záchrana
100 hektarů deštného pralesa, který je významnou součástí teritoria
tygra sumaterského.
Není to boj s větrnými mlýny
Ačkoliv se tento projekt může některým lidem zdát jako boj s větrnými mlýny, já mu věřím. Před
několika lety jsem se rozhodl radikálně změnit svůj život. Jeho smysl
jsem nalezl v Indonésii, kde se pokouším zachránit kus ohrožené divočiny pro budoucí generace,“ řekl
Milan Jeglík, který v roce 2009 založil občanské sdružení Prales dětem. Se svou partnerkou Zuzanou
kupují pozemky dříve, než je získají
ti, kteří je chtějí zničit. „Za velký
úspěch považujeme dohodu s vedením národního parku, které nás
podpořilo v založení protipytlácké
hlídky Green Patrol. Jsme historicky první organizací, která takovou
aktivitu na Sumatře založila,“ doplnila Zuzana Koloušková.
Členové sdružení se snaží chránit levharta diardova, orangutana
sumaterského, slona sumaterského či tygra sumaterského, který je

nicích s národním parkem Gunung
Leuser vykupuje projekt Green Life
od domorodců. Pozemky byly určeny k vykácení, vypálení a osázení
kaučukem. Vykoupením se zachrání před jejich devastací a vznikem
plantáží.

DEŠTNÝ PRALES V OHROŽENÍ. Milan Jeglík a Zuzana Koloušková zachraňují před devastací
pozemky, ale chrání také zvířata před pytláky. Sumaterská fauna končí často na černém trhu.

vlajkovým zvířetem jejich projektu.
Tato největší kočkovitá šelma deštného pralesa je zbytečně zabíjena
pro účely tradiční čínské medicíny.
Prodává se její kůže, drápy, zuby,
vnitřnosti, chlupy, dokonce oči
a sušené penisy. Na světě přitom
žije posledních asi 200–400 kusů.
Všechna zvířata, a nejen ona, jsou
ohrožována nikoli pouze pytlác-

tvím, ale též masivní devastací jejich
přirozeného životního prostředí.
„Tropický prales nám den za dnem
mizí a lidé neslyší, že v něm žije
více než 50 procent všeho živého a
zeleného na planetě nebo že je to
obrovský zdroj sladké vody, která
nám udržuje klimatickou stabilitu
na planetě,“ řekl Milan Jeglík.
Pozemky v pralesním údolí na hra-

I vykácené území má svou cenu
Některé pozemky již vykáceny
byly, ale jejich návrat přírodě je
zcela zásadní pro zvířata. Toto
údolí je významnou oblastí pro divoká zvířata z důvodů vzrostlého
pralesa s primárními stromy, navíc
navazuje přímo na národní park.
Část údolí tvoří sekundární prales,
do kterého se stahuje vysoká zvěř,
která je hlavní potravou pro tygry.
V roce 2012 se podařilo dokončit
první pozemkovou fázi projektu
a získat do pronájmu na 50 let 33
hektarů deštného pralesa.
Pozemky formálně patří zaměstnanci projektu Green Life, Ali Ruslimu, na jehož jméno jsou napsány
a který je pronajímá na 50 + 50 +…
let občanskému sdružení Prales dětem. Tímto se toto údolí stalo první
českou soukromou rezervací v Indonésii.
Členové sdružení o ní budou vyprávět 3. června od 19 hodin v olomouckém kině Metropol. Diváci,
kteří zaplatí za vstupné 150 korun,
zachrání kousek deštného pralesa,
poněvadž výtěžek jde na výkup
velmi důležitého pozemku, který je
součástí tygřího teritoria či domovem orangutanů. Více informací je
na http://pralesdetem.cz/.
Martina Vysloužilová
tel. 603 359 126
e-mail: konvik@klikni.cz

Tvůrci Díry u Hanušovic nevynechají ani Šumpersko
Šumperk – Ani ne rok poté, co ve
Vikanticích padla poslední klapka,
vstoupí do kin další film, který se
natáčel na Šumpersku. Šéf Dejvického divadla Miroslav Krobot loni
svému hereckému ansámblu zkrátil
divadelní prázdniny a natočil s Ivanem Trojanem, Táňou Vilhelmovou a dalšími hvězdami film Díra u
Hanušovic.
Původně měl jít film do kin až
v říjnu, producenti ale celostátní
premiéru posunuli už na červenec.
Tvůrci filmu mají nejen díky příStrana | 3

jemnému letnímu natáčení k regionu úzký vztah, a proto zde plánují
hned několik akcí. Kolem data celostátní premiéry by se měli objevit
na speciálních projekcích v Olomouci, Šumperku, Zábřehu, Hanušovicích a zřejmě i přímo „na místě
činu“ ve Vikanticích.
„Je vidět, že realizační tým bere
Jeseníky jako svou srdeční záležitost,“ potvrzuje vstřícnost filmařů
ředitelka Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Andrea Závěšická.
„Spolu s tvůrci se nám podařilo

přesvědčit distributora, aby film
nestandardně již v srpnu uvolnil
pro mobilní letní kino Biograf Láska. Ten může s filmem zajet i tam,
kde běžné kino nemají.“ V rámci
Sdružení funguje Jesenická filmová
kancelář. Jejím úkolem je přilákat
do regionu filmaře a pomoci jim
s realizací natáčení. Následně má
pak kancelář v popisu práce rozvoj
filmové turistiky.
Návštěva míst spojených s filmováním je pro turisty velmi atraktivní.
Ještě letos by se měla začít realizo-

vat nová turistická trasa po stopách
filmu Kladivo na čarodějnice. „Filmaři v regionu i turisté jdoucí v jejich stopách přinášejí nezanedbatelný finanční efekt a filmy se dají
dobře použít pro propagaci regionu
nebo při dalších marketingových
aktivitách,“ doplňuje Závěšická.
V posledních letech se na Šumpersku natáčí v průměru jeden
celovečerní film ročně. To je velmi
nadprůměrné číslo. Filmaři totiž
preferují natáčení v hodinové dojezdové vzdálenosti od Prahy. (red)
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Předčasně narozených dětí v Česku stále přibývá
Olomouc – V pořadí již čtvrtou
Párty s Nedoklubkem, tedy setkání rodin s předčasně narozenými
dětmi, uspořádalo 15. května 2014
v olomouckém Rodinném centru Heřmánek občanské sdružení
Nedoklubko ve spolupráci s RC
Heřmánek a Centrem pro rodiny
s dvojčaty a vícerčaty.
Rodiče, jichž se toto téma týká,
mohli vzájemně sdílet své strasti
i radosti a také se setkat s lékaři a
sestřičkami z Fakultní nemocnice
Olomouc a z Nemocnice Prostějov.
„Je příjemné podělit se o zážitky
spojené s předčasným porodem,
který se přeci jen dost liší od normálního porodu v termínu, s někým, kdo moc dobře ví, co jste
prožili,“ řekla Lenka Vykoukalová,
maminka předčasně narozených
dvojčat. Její pětileté dcery jsou dnes
zdravé, ale Lenka stěží zapomene,
jaké to je nemoci si hned po porodu pochovat svoje dítě, odnést si ho
hned z porodnice domů a potom
několik měsíců nebo let chodit na
různá vyšetření.
„Nebyla jsem na porod vůbec připravená, všechno se seběhlo tak
rychle. Psychicky jsem těžce nesla,
že jsem ihned po císařském řezu
byla umístěna na JIP a dcerku
dlouhých pět dní neviděla. Vůbec
jsem netušila, co se děje a jak to vše
dopadne. Chyběly mi informace a
ničil mě strach a bezmoc,“ zavzpo-

ZÁZRAK? Lenka Vykoukalová s manželem dlouho chodili své dcery po jejich předčasném
narození pouze „navštěvovat“. Karolína a Kristýna mají dnes pět let a jsou zdravé.

mínala Táňa Klimešová, maminka
předčasně narozené dcery, dnes
tříleté. Tehdy jí laktační poradkyně představila Nedoklubko a jeho
projekt Mámy pro mámy. „Po ná-

vratu z porodnice jsem se slzou
v oku pročítala podobné příběhy
miminek, které neměly lehký start
do života. Jsem moc ráda, že tento
projekt existuje a sdružuje mamin-

ky s podobnými osudy.“
Předčasně narozených dětí přibývá
a během posledních 10 let stoupl
jejich výskyt ze 6 na 8,3 procenta.
Podle Lumíra Kantora, primáře
Novorozeneckého oddělení FN
Olomouc, je důvodem zvyšující
se věk žen a vícečetná těhotenství.
„Výrazně přibylo maminek ve věku
35 let a více. U vícečetných těhotenství se sice podařilo domluvit
určitá omezení ve vztahu k metodám umělého oplodnění, ale přesto
je jich stále výrazně víc než před
érou IVF,“ vysvětlil Kantor, který
považuje podobná rodičovská setkání za důležitou zpětnou vazbu
pro lékaře i sestry, již se tak mohou
znovu setkat se „svými“ dětmi.
A jak může rodičům předčasně
narozených dětí pomoci okolí?
„Pro rodiče je důležitý pocit, že
to zvládnou a že mohou důvěřovat svému okolí včetně nás,
zdravotníků. Je pro ně podstatná
láska k dítěti a partnerovi, pocit spokojenosti a aktivní obrana
proti strachu,“ říká Lumír Kantor.
Okolí tedy může nejvíc pomoci
otevřeným srdcem, pochopením,
vytvářením jistoty a slušným chováním.
Zuzana Staroštíková
manažerka Centra pro rodiny
s dvojčaty
tel. 739 428 048
e-mail: z.starostikova@seznam.cz

Heřmánek slavil osm let

Festival DUN pokračuje

Olomouc – Jako příležitost setkat
se se svými příznivci a představit
svou činnost zájemcům z řad veřejnosti pojalo Rodinné centrum
Heřmánek oslavu 8. výročí svého
vzniku, která se konala 14. května.
Nechyběl dort se svíčkami, divadelní představení pohádky O veliké
řepě a další zábavný program pro
malé i velké návštěvníky.
„Do Holice jsem se přistěhovala v
roce 2004 a neměla jsem ve svém
okolí žádné spřízněné duše. Heřmánku vděčím za své začlenění do
místní komunity a za spoustu nových dobrých přátel. Centru se snažím pomáhat i dnes, kdy mám jiné
zaměstnání a děti jsou velké,“ řekla
Alena Čotková, matka tří dětí.
Vyjít si alespoň jednou v týdnu

Olomouc – Více než 220 diváků přišlo na koncert nevidomých hudebníků z Kyklop-bandu a Marka Cabáka
se skupinou Phil Collins revival,
který se 28. května konal v olomouckém kině Metropol u příležitosti
Dnů umění nevidomých na Moravě.
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mezi maminky a popovídat si o
problémech a radostech rodičovství, to na Heřmánku nejvíc oceňovala během rodičovské dovolené
Lenka Sachová. „Později jsem se
sama zapojila do tvorby programu
a vedla jsem při mateřském centru
dílnu pro rodiče s dětmi. Připadala jsem si alespoň nějak užitečná a
moc mě to bavilo,“ dodala Sachová.
Zatímco na samém začátku v roce
2006 fungoval Heřmánek jeden až
dva dny v týdnu, dnes je otevřeno každý všední den, prakticky
od rána do večera, a konají se tu i
víkendové akce. Rodiče a prarodiče mohou s dětmi navštívit zdejší
hernu nebo se zapojit do bohatého
programu.
			(red)

Dvacátý ročník festivalu, který pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, pokračuje 12.
června na Výstavišti Flora Olomouc.
Vystoupí Marián Bango a Radek Žalud s koncertem nazvaným Mosty
snů. Začátek je v 16 hodin.
(red)
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Chystejte si pohorky a svaly. Rychlebská se blíží!
Javorník – Již VI. ročník turistického pochodu Rychlebská
7•20•30•40 se uskuteční v sobotu
14. června 2014 v Javorníku. Organizátoři stejně jako loni připravili
čtyři trasy – pro nejvytrvalejší turisty na 20, 30 a 40 kilometrů, pro
nejmenší pak sedmikilometrovou
naučnou stezku, po které děti provede sám Karlík Ditters z Dittersdorfu.
„Akci pořádáme jako netradiční propagaci Rychlebských hor a
místního pohraničí. Naším cílem
je probudit zájem o tento nádherný kus země u lidí, kteří jej dosud
neobjevili, přestože mnozí v něm
prožili notnou část svého života.
To se nám, myslím, daří – akce
má pozitivní ohlasy. Pravidelně
se jí účastní jak čeští, tak i polští
nadšenci,“ uvedla za organizátory
Martina Mařáková.
Historie Rychlebské spadá až do
roku 1974, kdy se konala poprvé.
Turisté se na ní scházeli pravidelně do roku 1985. Znovuobnovená
tradice se datuje od roku 2009.
„U zrodu pochodu stáli mí rodiče
s přáteli, kteří jej po celou dobu
pořádali a organizačně vedli. Za

VZHŮRU DO HOR. Na konci trasy vám rádi vyhodnotíme čas strávený na trati či úbytek váhy
a změříme velikost vašeho nadšení, slibují organizátoři pochodu za krásami Rychlebských hor.

komunismu nebylo příliš mnoho
aktivit k vyžití a turistické akce si
získávaly značnou oblibu,“ popsala
Martina Mařáková, která spolu s
přáteli na práci jejích rodičů navázala. Společnými silami a díky
dotacím zřídili naučnou stezku v
délce sedmi kilometrů, aby se pochodu mohli účastnit i nejmenší.
Trasy Rychlebské jinak zůstaly
téměř beze změny, jen původní „padesátka“ byla zkrácena na
současných 40 kilometrů. Zatímco prvního obnoveného ročníku
se zúčastnilo 65 osob, loni už jich
bylo na dvě stě. Nejexotičtějším
účastníkem pochodu byl v roce
2011 Australan. Nejstarší mezi turisty byla dvaaosmdesátiletá dáma.
Start a cíl letošní Rychlebské je na
Střelnici v Javorníku, kde se od 7
do 8.30 hodin mohou prezentovat
zájemci o čtyřicetikilometrovou
trasu, do 9 hodin pak účastníci dvaceti a třicetikilometrového
pochodu. Sedmikilometrová trasa registruje účastníky od 9 do 11
hodin.
Startovné je 60 korun, děti od 7
do 15 let zaplatí 40 korun, mladší
účastníci mají start zdarma. (red)

Jak řešit problémy kolem vás? Zkuste Lepší místo
Šumperk – Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj
zve na workshop s názvem Lepší
místo, který se koná v pondělí 9.
června 2014 od 10 do 12.30 hodin v Centru sociálních inovací v
Šumperku. Seminář je určen pro
zástupce veřejné správy, zástupce
MAS, NNO, občany a další zájemce.
Lepší místo je nástrojem, který

zlepšuje komunikaci a partnerství
mezi občany a veřejnou správou.
Funguje také jako prostředník
mezi oběma stranami při zvelebování obcí a řešení problémů,
které se týkají využívání a správy
veřejného prostoru a veřejného
majetku.
Úřady mohou přes Lepší místo
nejen informovat veřejnost, ale i
najít pomoc při řešení problémů u

místních neziskovek a firem. Občané mohou díky Lepšímu místu
upozornit na rozbité hřiště v ulici,
nepořádek za rohem či chybějící
přechod. Stačí místo vyfotit a popsat, v čem je problém.
Aplikace každý tip na zlepšení
doručí na úřad. Jednoduše jej ale
také lze sdílet, komentovat, sledovat jeho vývoj. Nebo se k problému přihlásit a pomoci jej vyřešit.

Ať už radou, vlastníma rukama, či
penězi. Ať už jako občan, aktivista, úředník, starosta, nebo firma.
Každá pomoc je důležitá a podstatná.
Účast na akci je zdarma.
Eva Johnová
Projektový asistent
Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj
tel. 774 629 044
e-mail: eva.johnova@cpkp.cz

Dobrovolníci ze sdružení Tamjdem pomohli v Ryzáčku
Vyšehorky – Obnovit ohrady pro
hiporehabilitační koně centra Ryzáček ve Vyšehorkách na Šumpersku přijeli o víkendu 9.–11. května
členové obecně prospěšné společnosti Tamjdem. Společnost v České
republice realizuje „víkendovky“ na
pomoc neziskovým organizacím a
zájemcům o mezinárodní dobrovolnictví zprostředkovává workcampy.
„Na práci, která byla provedena,
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neexistují žádné dotační tituly, protože nejsou v přímé souvislosti s
naší klientelou. Jelikož se náš tým
věnuje poskytování hiporehabilitace a jejímu finančnímu zajištění,
nezbývala nám žádná možnost tyto
práce uskutečnit. Tamjdemáci odvedli obrovský kus práce. Odpracovali 88 hodin, a to za stravu a přespání na karimatkách v klubovně,“
popsala Alena Fritscherová z občanského sdružení Ryzáček. (red)
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Hledá se Neziskovka roku 2014. Vítěz získá 20 tisíc
Olomoucký kraj – Druhý ročník
ocenění pro české neziskovky odstartoval 25. dubna. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
jej zahájila na tradičním veletrhu
neziskových organizací NGO Market v Národní technické knihovně
v Praze.
Ocenění umožňuje přihlášeným
efektivně vyhodnotit řízení své činnosti a získat inspiraci ke zlepšení.
Titul Neziskovka roku 2014 získají
nejlépe vedené organizace ve třech
kategoriích podle velikosti a ve
čtvrté, kterou je Cena veřejnosti.
Vítězové získají finanční příspěvek
20 tisíc korun a nabídky vzdělávacích kurzů. Uzávěrka přihlášek je
14. července.

„Oceňováním profesionality neziskových organizací chceme poukázat na fakt, že řada českých neziskovek dnes dokáže nejen nadšeně
naplňovat svoje poslání a poskytovat kvalitní služby nejrůznějším
potřebným, ale pracuje opravdu
transparentně a hospodárně. Zaslouží si, abychom to řekli nahlas,“
říká Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti,
a dodává: „Loňský pilotní ročník
ocenění potvrdil, že neziskové organizace, odborníci i veřejnost mají
o tento projekt zájem. Přihlásilo se
do něj 122 organizací ze všech krajů ČR a do Ceny veřejnosti se zapojilo více než 12 tisíc hlasujících.“
Organizace přihlášené do ocenění

prochází náročným hodnocením
své činnosti v nejrůznějších oblastech. Musí prokázat funkčnost
správních orgánů, efektivitu organizačního řízení i kontrolní činnosti, způsob řízení lidských zdrojů, management financí či řízení
komunikace a PR. Pilotní ročník
například ukázal, že tuzemské neziskovky nejvíce trápí nedostatek
volných finančních prostředků
a vyrovnané cash-flow. Věří si ale
v transparentnosti své komunikace
navenek a v organizačním řízení.
Co říkají o ocenění loňští vítězové?
„Rozhodně bychom všem účast
v ocenění vřele doporučili. Dotazník přihlášky je postaven tak dobře, že dokáže dát zpětnou vazbu,

poukázat na to, co je v organizaci
nastavené správně, v čem jsou chyby a co i jak je nutné upravit. To
je bezpochyby pro každou neziskovku velký přínos,“ tvrdí Zuzana Daušová, ředitelka společnosti
Helppes – Centrum výcviku psů
pro postižené, které se pro svou
organizaci loni podařilo získat titul
Neziskovka roku v Ceně veřejnosti
ČSOB za nejlepší projekt. Dalšími oceněnými neziskovkami roku
2013 se staly Centrum ALMA, o.
p. s., Lékořice, o. s. a brněnský IQ
Roma servis, o. s.
Přihlašování neziskových organizací je otevřeno do 14. července.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na začátku listopadu. (red)

Věda a výzkum na veletrhu Lukostřelci mají turnaj
Olomouc – Poučnou i zábavnou
formou přiblížit svět vědy a vědců
nejen dětem, školákům a studentům, ale i široké veřejnosti. To je
cílem Veletrhu vědy, dvoudenní
akce, kterou připravila Univerzita
Palackého v Olomouci.
Návštěvníci si budou moci pod
odborným dozorem vyzkoušet například experimenty s výbušnými
látkami, záchranu lidského života,
výrobu hudebních nástrojů, žonglování nebo lukostřelbu. „Chystaný
program je velmi pestrý a zábavný,
na stáncích se lze zapojit do vel-

kého množství her, testů a kvízů.
Veletrh bude provázet řada divadelních představení, sportovních
aktivit nebo pátrání po pachateli
z detektivního komiksu,“ uvedl
Zdeněk Hrazdila z Univerzity Palackého.
Veletrh vědy a výzkumu se uskuteční v pátek 20. a v sobotu 21.
června 2014, vždy od 9 do 16 hodin. Centrem akce bude areál olomoucké Korunní pevnůstky, část
programu však proběhne v budově
Přírodovědecké fakulty UP na ulici
17. listopadu a v jejím okolí. (red)

Pňovice – Ješek ze Sovince, pán
panství Pňovského, vyzývá střelce
z luku, aby se dostavili na 5. ročník
Lukostřeleckého dobového turnaje obce Pňovice , který se koná 21.
června v odpoledních hodinách na
hřišti v Pňovicích na Prostějovsku.
Návštěvníci se mohou těšit na
historické šermířské vystoupení
spolku Kirri, o. s. a na soutěžní
lukostřelecké disciplíny. Fotbalové
hřiště se promění ve středověký tábor s turnajem v lukostřelbě.
„Budeme střílet z luku. Nepovolili
jsme sportovní luky či kuše . Povo-

leny jsou jednoduché luky bez mířidel. V případě že nemáte vlastní
luk, můžeme vám jej bezplatně zapůjčit,“ říká David Křížan, jeden z
hlavních organizátorů akce .
Turnaj bude doprovázet expozice
o vývoji střelných zbraní, ukázky
dobového tábora a střelných zbraní. Soutěžící anebo návštěvníci v
dobových kostýmech jsou vítáni.
Vstup je zdarma. Akce je nedílnou součástí oslav k 765 letům od
vzniku obce, které budou probíhat
v nedalekém parku až do ranního
kuropění.		
(red)
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