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Sociální ekonomika s Pavlem Němečkem
Na konci března bude společnost
PPŠ – institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o., v rámci
projektu „Vývoj, ověření a realizace systému dalšího vzdělávání
v sociálně právní oblasti“ zahajovat kurz věnovaný problematice sociální ekonomiky. O dalších
kurzech tohoto projektu čtenáře
bulletinu průběžně informujeme
a souhrnné informace jsou na
www.ppsinstitut.cz/page/68015.
vyvoj-overovani-a-realizace-systemudalsiho-vzdelavani-v-socialne-pravnioblasti/.
Kurz povede Ing. Pavel Němeček v pěti šestihodinových blocích
v termínech 29. 3., 19. 4., 10. 5.,
31. 5., 14. 6. 2012, vždy ve čtvrtek od 13:25 do 18:05 hodin.
Abychom zájemcům přiblížili zaměření tohoto kurzu, požádali
jsme lektora o informace k možnostem realizace sociálních projektů, s kterými se během kurzu budou moci seznámit.

zavádělo výrobu prvků pro dětská
hřiště. I když to nebylo sociální
podnikání v dnešním slova smyslu, umožňoval tento projekt naplňovat sociální cíle. Pro klienty
chráněné dílny to byla velmi
cenná pracovní zkušenost s možností získat pracovní návyky. Měli možnost poznat, jaké je to mít
zodpovědnost za kvalitu práce,
protože výrobky bylo nutno prodat v rámci existující konkurence
a trhu.
Od roku 2006 spolupracuji
s Nadací Via tak, že zajišťujeme
poradenský servis pro neziskové
organizace z celé republiky. Začaly
sociálně podnikat a potřebují poradit, jak podnikání posílit, rozvinout a zefektivnit. Některé organizace teprve sociální podnikání
připravují a potřebují poradit, jak
na to.

Proč by měly NNO sociálně
podnikat?
Myslím, že pro neziskové orJaké zkušenosti máte s proble- ganizace je velmi potřebné mít
matikou sociálního podnikání?
svoje příjmy, které nejsou ničím
K tématu sociálního podnikání podmíněny, jak je to u peněz z dojsem se dostal asi před 10 lety, tací. Takto vydělané peníze mohou
když P-centrum v Olomouci NNO volně použít na dofinanv projektu chráněné dílny U Mloka cování jakékoliv své činnosti. Ře-

kl bych, že oproti Německu nebo
Francii jsou u nás neziskové organizace příliš závislé na sponzorech, grantech a dotacích. Sociální
podnikání je pro ně možnost, jak
svou ekonomiku změnit k lepšímu.
Jaké jsou možnosti finanční
podpory začínajících projektů?
Jedním ze zdrojů pro NNO je Integrovaný operační program (IOP),
který umožňuje čerpat finanční
prostředky na investiční aktivity.
Letos jsou vyhlášeny průběžné výzvy a lze tedy podat žádost během
celého roku 2012. Druhou možností je Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost (OP LZZ),
umožňující kombinovat investiční
aktivity z IOP s náklady na mzdy
zaměstnanců a na provozní náklady projektů sociálního podnikání,
tzv. „měkkých projektů“.

A co je obsahem vašeho kurzu?
V kurzu „Sociální ekonomika“
v rámci projektu „Vývoj, ověření
a realizace systému dalšího vzdělávání v sociálně právní oblasti“ se
účastníci především seznámí s tím,
jaké jsou nutné výchozí podmínky
pro zahájení realizace projektu sociálního podnikání. Vysvětlíme si,
jak do přípravy projektu zapojit
tým, jak připravit výrobní proJaký je aktuální legislativní rá- gram, aby byl projekt realizovamec pro sociální podnikání?
telný. Dále to budou otázky marPředevším je potřeba se rozhod- ketingu, jako například ověření
nout, zda připravovat projekt s žá- poptávky na trhu atd.
dostí o podporu z OP LZZ nebo
zda projekt připravit jako chráně- Jaká úskalí mohou NNO čekat
nou dílnu s podporou Úřadu prá- při realizaci sociálních projektů?
ce. Tyto dvě možnosti totiž nelze Součástí kurzu budou příklady
kombinovat.
dobré praxe, a to u nás i ve světě.
Naučíme se, jak si nápad prověřit
ve stávajícím konkurenčním prostředí a jak zajistit projektu udržitelnost.
Pokračování na str. 3
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voze Ferrari. Vstupenky na akci
jsou slosovatelné a výherci divácké
soutěže mají možnost vyhrát hodivšech věkových kategoriích - ju- novou jízdu ve Ferrari.
nioři, mládež, dospělí a senioři.
Záštitu nad Mistrovstvím ČR
Taneční soutěž odstartuje už ráno v kombinaci deseti tanců 2012
v 9.00 hodin a vyvrcholí někdy převzali hejtman Olomouckého
před 21.00 hod. Dopoledne se kraje Martin Tesařík, primátor Stamohou diváci těšit na kategorie
Junior-I a Mládež a odpoledne Junior-II, Dospělí a Senioři. Umění
špičkových párů bude možné obdivovat od 16.00 hodin a poté při
následném večerním semifinále
a finále.
„Na mistrovství dorazí aktuálně nejlepší taneční pár v ČR ve
standardních tancích a kombinaci
deseti tanců a také finalista Mistrovství světa a vítěz mnoha světových prestižních soutěží Martin
Dvořák a Zuzana Šilhánová. Tento pár získal celkem 21 titulů Mistrů ČR,“ zve na akci Igor Opravil.
Domácí, olomoucké barvy, bude
v taneční soutěži hájit taneční pár
Tomáš Přidal a Gabriela Hořínková. Ti jsou mimo jiné semifinalisty Mistrovství ČR v kombinaci
deseti tanců a účastníci mnoha
světových tanečních soutěží. Na
tanečním parketu se objeví i tanečníci z úspěšné televizní show
"StarDance když hvězdy tančí",
zejména královna tanečního parketu z první řady StarDance Kristýna Coufalová. Ta je zároveň
neoficiální patronkou Mistrovství
ČR v kombinaci deseti tanců 2012.
Pořadatelé nezapomněli ani na
diváky. Velkým lákadlem je soutěž
o jízdu v legendárním sportovním

Kombinace deseti tanců
Poprvé v historii bude Olomouc
hostit jednu z nejvýznamnějších
soutěží v oblasti tanečního sportu
– Mistrovství ČR v kombinaci deseti tanců 2012. Prestižní taneční
klání se uskuteční 17. března 2012
ve Sportovní hale UP Olomouc.
Mistrovství se zúčastní ty nejlepší
tuzemské taneční páry ve všech
věkových kategoriích. Vstupenky
na akci jsou slosovatelné o jízdu ve
Ferrari.
Pořadatelem Mistrovství ČR
v kombinaci deseti tanců 2012 je
Klub sportovního tance QUICK
Olomouc ve spolupráci s Českým
svazem tanečního sportu. Spolupořadateli jsou Univerzita Palackého v Olomouci a Taneční škola
Coufalovi. „Mistrovství je velmi
atraktivní tím, že se taneční páry
utkají jak v latinskoamerických,
tak i ve standardních tancích,“
upozorňuje Igor Opravil z Klubu
sportovního tance QUICK Olomouc. Dodává, že mistrovství ve
sportovním tanci se v Olomouci
koná vůbec poprvé. „Aby nám tato titulární soutěž byla přidělena,
museli jsme projít náročným výběrovým řízením na Českém svazu
tanečního sportu,“ zdůrazňuje Igor
Opravil s tím, že mistrovství v tanečním sportu se zpravidla konají
ve velkých městech, jako jsou
Praha, Brno nebo Ostrava.
Na Mistrovství ČR v kombinaci deseti tanců 2012 se do Olomouce sjedou nejlepší páry ČR ve

tutárního města Olomouc Martin
Novotný a rektor Univerzity Palackého v Olomouci Miroslav Mašláň.
Kontaktní osoba: Igor Opravil,
Klub sportovního tance QUICK
Olomouc, tel.: 724 722 723,
www.desitka2012.cz
Ivo Opletal

Velikonoční
výstava v
Těšeticích
Občanské sdružení ZDRAVÍ HANÁCI Těšetice pořádají již po třetí
Velikonoční výstavu, která se bude konat od 30. do 31.března 2012
od 8.00 hod. do 18.00 hodin ve
slavnostní síni OÚ Těšetice.
Naše sdružení zapojuje do přípravy výstavy i naše nejmenší, děti z mateřinky i družiny při Základní škole v Těšeticích. Jarní
aranžmá velikonočních kraslic má
vždy kladné hodnocení a těší se
velké oblibě.
Zveme všechny, kteří se chtějí
potěšit pěknou podívanou a obdivovat velikonoční výrobky.
Marie Záhorová
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První rok Dobrovolnické sekce UNO
Dobrovolnická sekce UNO vznikla
k 1. 6. 2011 z pracovní skupiny
pro zavedení dobrovolnického
ocenění Křesadlo v Olomouckém
kraji, která se scházela od března
2011. Zakládajícími organizaci
sekce jsou Maltézská pomoc,
o. p. s., JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, Malá liška –
klub přátel přírody a Balanc, o. s.
– Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Setkání členů sekce
proběhla v termínech 28. června,
1. a 9. září a 20. září 2011.
Ve svém prvním roce se sekce
soustředila na přípravu udělování
ceny Křesadlo, což byla nakonec
hlavní a jediná aktivita sekce. Maltézská pomoc, o. p. s., uzavřela
z pověření sekce s o. s. Hestia –
Národní dobrovolnické centrum
jako s organizací zaštiťující celostátně cenu Křesadlo dohodu
o podmínkách oceňování v Olomouckém kraji. V červenci 2011
byly zřízeny internetové stránky:
www.kresadlo-ok.cz. Záštitu nad
udílením 8 cen Křesadlo převzal
Olomoucký kraj a přispěl částkou
25.000 Kč. Podporu jsme také získali u Nadace ČEZ ve výši
50.000 Kč. Nominace se rozběhly
po prázdninách a organizace i veřejnost mohly posílat charakteristiky dobrovolníků do konce října.
V této souvislosti je třeba zmínit mediální podporu Českého
rozhlasu Olomouc, který v době
vyhlášení pravidelně informoval
veřejnost o možnosti nominovat
a s vybranými dobrovolníky natočil a odvysílal rozhovory na téma
dobrovolnické práce. Také Olo-

moucký deník několikrát vytiskl
nominační lístek a jednou týdně
uváděl krátký článek o dobrovolnictví. Články vyšly také v Radničních listech a v měsíčníku Olomouckého kraje. Informaci o možnosti nominovat dobrovolníky na
ocenění Křesadlem bylo možno
nalézt i na stránkách Olomouckého kraje a na celostátním webu
Dobrovolnik.cz. a na webových
stránkách jednotlivých členů dobrovolnické sekce.
Výběrová komise ceny Křesadlo 2011 byla složena ze zástupce Olomouckého kraje Markéty
Čožíkové, náměstkyně primátora
statutárního města Olomouce Evy
Machové, radní města Prostějova
Milady Sokolové, ředitele Českého
rozhlasu Olomouc Pavla Hekely,
šéfredaktora Olomouckého Deníku
Martina Nevyjela, Jakuba Doležela z Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého, předsedy UNO
Marka Podlahy a nehlasujícího zástupce Dobrovolnické sekce UNO
Michala Umlaufa. Ze 42 podaných
návrhů komise vybrala osm vyhodnocených.
Slavnostní podvečer s vyhlášením vítězů v jednotlivých kategoriích Křesadla byl naplánován
na 12. prosince 2011. Předcházela mu odborná konference Dobrovolnictví v sociálních službách
pořádaná Olomouckým krajem.
Zde zazněla řada příspěvků k problematice dobrovolnictví. Vystoupila Hana Frýdlová z Ministerstva
vnitra, Tatiana Matulayová z Filosofické fakulty Prešovské univerzity a Markéta Čožíková, vedoucí

Přerovská sekce v novém
25. ledna 2012 se v klubovně
ALFA HANDICAPu sešla skupina
zástupců 9 neziskových organizací a dohodli se na obnovení
činnosti Přerovské sekce UNO. Zástupci NNO od ní očekávají lepší
komunikaci jak mezi místními ne-

ziskovkami, tak i s místními samosprávami. Zlepšit by se měla také
vzájemná propagace akcí, které organizují. Přerovské NNO trápí nedostatek peněz na provoz a přivítaly by pomoc v získávání dotací
a grantů. Zástupci organizací jako

odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Z dobrovolnických organizací využily
prostor ke svým příspěvkům ADRA, Amelie, Maltézská pomoc,
JIKA – Olomoucké dobrovolnické
centrum, Balanc, Sbor dobrovolných hasičů okresu Olomouc
a Charita Zábřeh.
Odpolední udílení ceny Křesadlo bylo spojeno s příjemným
kulturním programem doplněným
o videomedailonky vyhodnocených dobrovolníků. V rámci setkání bylo navíc uděleno zástupci
Olomouckého kraje ocenění GOAL. Z osmi dobrovolníků oceněných Křesadlem byli vybráni tři,
kteří se budou moci zúčastnit týdenního pobytu v USA spojeným
s výměnou zkušeností z dobrovolnictví, a to v partnerském regionu Green River v Kentucky.
Členové Dobrovolnické sekce
UNO získali organizací Křesadla
cenné zkušenosti a plánují v udílení ceny Křesadla pokračovat
i v dalších letech. Kromě této
hlavní aktivity chtějí i v budoucnu
zlepšovat vzájemnou spolupráci
NNO v Olomouckém kraji nejen
v oblasti propagace a vzdělávání
v dobrovolnických aktivitách. Jako příklad slouží plánovaná výstava fotografií na téma dobrovolnictví, která ve spolupráci
se statutárním městem Olomoucí
proběhne v prostorách radnice.
Zprávu zpracovali předseda
sekce Michal Umlauf, Zdeněk Beil
a Hynek Pečinka

Pokračování ze str. 1
Mnohé neziskové organizace
se zhlédly v záměru poskytovat
pohostinské služby či kavárny.
V této oblasti je však velká konkurence a na tom může celý projekt
ztroskotat. Proto je potřeba modelovat realizovatelnost projektu
v praxi, vědět, co je potřeba předem vyřešit. Podmínkou pro obdržení dotace je, že projekt bude
udržitelný nejméně pět let, a je tedy potřeba realisticky posoudit
efektivitu sociálního podnikání,
aby byla jeho realizace pomocí
a nikoliv zátěží.
Ing. Pavlu Němečkovi za odpovědi poděkoval Ing. Zdeněk Beil
Malá liška – klub přátel přírody

Aktivity v březnu 2012
pro dospělé a taky jejich děti či vnoučata

Čtvrtek 15. března: Výtvarka pro
(ne)šikuly – Velikonoční vajíčka
Místo konání: Dům dětí a mládeže v Olomouci, tř. 17. listopadu 47;
17.00–19.00 hod. Naučíme se zdobit velikonoční vajíčka voskem a drátkováním.
Nezapomeňte si přinést pracovní oblečení a 3 vyfouknutá vajíčka. Příspěvek na
akci: 80 Kč.
Úterý 20. března: Malé liščí blues
Místo konání: Olomoucká citadela,
Panská ul. 8; 18.00–20.00 hod.
Přijďte si zahrát i poslechnout blues v jeho proměnách od černošského Mississipi
blues z počátku 20. století do současnosti. Příspěvek na akci: členové klubu zdarma, hosté 20 Kč.

Sobota 31.března: Výprava ke
králi dubů
Místo konání: les Království, Grygov.
Sraz: vpravo v hale hl. nádraží ČD v Olomouci v 10.10, odjezd vlakem směr
Grygov v 10.31 hod. Předpokládaný odjezd vlakem z Grygova v 15.19, návrat do
Olomouce v 15.25 hod. Jízdné si hradí
každý sám, na místě srazu je možné se
domluvit na koupi společné skupinové
první aktivitu požadují vytvoření zpáteční jízdenky.
Na trase měřící zhruba 10 km se projdemailinglistu členských organizací,
me lesem Království nedaleko Olomoukterým by rozesílali pozvánky na ce, pozdravíme krále dubů a pokud nám
své akce a nabídky svých služeb. bude přát štěstí, ulovíme i medvěda… pro
Přítomní prozatím nezávazně tuto příležitost si vezměte igelitový sáschválili jako vedoucí Přerovské ček a chléb s máslem.
Příspěvek na akci:
sekce Ivu Sibrovou.
členové klubu zdarma,
Iva Sibrová
hosté 20 Kč.

Bulletin UNO – měsíčník Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vydává Nadační
ústav regionální spolupráce, o. p. s. (Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc, IČ: 26844389). Uzávěrka
tohoto vydání byla 15. 2. 2012, uzávěrka příštího vydání bude 15. 3. 2012. Náklad 300 kusů. Redakční
rada: Ing. Jiří Rudolf, Mgr. Marcela Vystrčilová, Mgr. Hana Zbořilová, Soňa Langerová. Odpovědný redaktor: Ing. Zdeněk Beil, tel.: 587 206 308, 606 591 096, 775 096 591, e-mail: beil@uno-ok.cz. Povoleno
MK ČR, registrováno pod E 20198 potvrzením ze dne 11. 5. 2011. V elektronické podobě jsou bulletiny
archivovány na adrese www.uno‑ok.cz. Bulletin vychází s podporou Olomouckého kraje a statutárního města
Olomouc. Informace uvedené v tomto bulletinu neobsahují vyčerpávající analýzu daných témat. Redakce si
vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor příspěvku.
Jednotlivé příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí korespondovat s postoji vydavatele.

Připravuje Liberix, o. p. s.

strana 3

Bulletin UNO 3/2012

www.uno-ok.cz

Projekt „Rozvoj procesu plánování
dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“

Elektronický katalog sociálních služeb
Statutární město Olomouc v roce
2012 vytvoří ve spolupráci s externím subjektem akciovou společností ESMEDIA interaktivní
elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb. Firma byla
vybrána v rámci veřejné zakázky,
která byla vyhlášena dne
14.12.2011. Celkem bylo vybíráno
z 8 nabídek. Vítězná firma používá současné nejmodernější technologie v oblasti tvorby webových
stránek a vyhledávání. Tento produkt usnadní zájemcům získat podrobnější a přesnější informace
o sociálních službách, které mohou

v Olomouci využívat.
Vytvořený katalog bude propojený s webovými stránkami komunitního plánování sociálních
služeb města Olomouce. Bude
volně přístupný všem s přístupem
na internet. V katalogu si budou
poskytovatelé sociálních služeb sami doplňovat informace o své organizaci, katalog tak bude prů-

běžně aktualizován. Díky elektronickému katalogu dojde ke zvýšení
informovanosti veřejnosti o nabídce sociálních služeb ve městě Olomouci. Katalog bude přínosný
nejen pro obyvatele města Olomouce, ale i pro obyvatele celého
Olomouckého kraje. Bude z něj
možné libovolně tisknout a filtrovat data, např. dle cílové skupi-

ny (služby pro seniory, zdravotně
postiže-né,...), podle potřeb (potřeba zajištění stravy, ubytování,...), podle poskytovatelů
soc. služeb apod. Zkušební provoz
elektronického katalogu bude probíhat během roku 2012. Pro veřejnost bude katalog v provozu od
začátku roku 2013. Aktuální informace naleznete během roku 2012
na www. olomouc.eu, záložka
KPSS Olomouc.
Veškeré náměty ke struktuře
působení elektronického katalogu
uvítáme na e-mailu:
monika.zbozinkova@olomouc.eu
nebo tel. 602 327 544.

Tato akce je financovaná z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Move it! – Domašov nad Bystřicí
Poslední únorový týden zažila
Skautská základna na Domašově
věci, jaké ještě nezažila. Nastěhovala se sem celá galská vesnice
i se svými hrdiny, Asterixem, Obelixem a Idefixem. Obelix byl možná namalovaný, Asterix, který je
v celé galské vesnici nejmazanější,
nejrychlejší a prostě po všech
stránkách nejlepší, to byli tak trochu všichni, ale zato Idefixe jsme
měli opravdového. Radši slyšel na
jméno Fred, ale zábava s ním byla
jako s žádným jiným pejskem.
Samotný Caesar se doslechl
o naší nepřemožitelné galské
vesnici a rozhodl se, že nás otestuje. Už nechtěl obětovat své vojáky v předem prohraných bitvách,
a tak přišel s něčím mnohem
lepším; naše vesnice měla dokázat,
že jsme bohové! Po vzoru mocného Herkula jsme dostali i my
dvanáctero těžkých úkolů, které by
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žádný obyčejný smrtelník nedokázal splnit.
Hned v první hře jsme procvičili nohy i mozky při běhání a počítání. Pak jsme házeli oštěpem ve
tvaru pořádného špalku, což nebylo v hlubokém sněhu vůbec
jednoduché. Když už byli všichni
dost mokří, převlékli jsme se do
suchého a dali se do zápasu. Nerozhodovala jen síla, ale i rychlost
a zápasnická technika.
Cesta přes začarovaný ostrov
nebyla vůbec lehká, neustále se držet provázku, který vedl přes zábradlí, okny ven, pod stoly, a mezi
židlemi... Ale nakonec jsme to také zvládli, a už nás čekal hypnotizér. Abychom se dostali z jeho
moci, musel každý vyhrát pětkrát
za sebou kámen-nůžky-papír,
dokud se z něj nestal zase člověk.
Sotva jsme stáli na nohách, už
nás čekal kuchař se svým skrytým

jídlem. Navigátor musel vést
jednoho slepého ke zdroji jídla,
které potom přinesli dalšímu slepému a navigátor ho musel jen pomocí slovních povelů nakrmit. Nu,
jogurt byl všude, na místech možných i nemožných, a mnozí ho měli doslova i za ušima. Když už jsme
měli zavázané oči, prošli jsme
i doupětem bestie, která nikoho
nesežrala, i když se o to v hlubokém sněhu opravdu snažila.
Po obědě a chvilce klidu vyplněné koulovačkou a stavěním
sněhuláka, při kterém Fred zuřivě
pomáhal, už čekal dům, kde se zatmívá rozum. Tam bylo nezbytné
získat propustku A-38, abychom
mohli přistoupit k další zkoušce.
Nebylo to zase tak jednoduché,
úředníci Mus Agricolus Hodolanensis, Primus Secundus, Ulipi
Spalrus a další nebyli zrovna přívětiví, ale po dlouhém hledání
správných přepážek a nezbytných
formulářů jsme propustky získali.
Prolézání neviditelnou pavučinou nám šlo jedna radost, ovšem
jedinci neměli moc šanci. Tady se
ukázalo, že je lepší spolupracovat
jako tým a chvilku nad řešením
přemýšlet, a ne bezhlavě se vrhnout vpřed a nechat své spolubojovníky viset v pasti.
Jakmile jsme se dostali na
druhou stranu, mohli jsme se vydat hledat horského kmeta. Ten
byl schovaný až v Domašově na
náměstíčku a dal nám opravdu zapeklitou hádanku s netopýrem.
Někteří se s hádankou mořili

dlouho, někteří ještě déle, a k řešení došli všichni.
Předposledním úkolem bylo
přežít noc na planině duchů, což
jsme vyřešili jednoduše – vymysleli jsme písničky nebo bojové
pokřiky a duchy jsme zahnali.
Jednoduché jako facka od ducha.
A na úplný závěr jsme si zašli
do Cirkusu, ačkoliv to nebylo
úplně podle našich představ.
Bojovali jsme s Římany v barbarské hře zvané Hutututu a slavně jsme zvítězili! Tak jsme samotnému Caesarovi dokázali, že jsme
mocní jako bohové, a jak je tradičním galským zvykem, oslavili
jsme to velkolepou hostinou
s divočáky, kofolou a dobrotami.
Fotografie z akce jsou zde
http://akis.rajce.idnes.cz/24._-_26.
_2._2012_Move_It_Cesko_12_ukolu_pro_Asterixe,_Domasov_nad_Bystrici/
Radek Hrachovec
koordinátor projektu
www.velmed.duha.cz/move-it.htm
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Angličtina v RC Heřmánek

Provázek v novém

Ojedinělou přímou metodou Avalon se mohou zájemci přirozeně
a jednoduše učit anglický jazyk
v rodinném centru Heřmánek
v Olomouci-Holici. „Lekce probíhá celá v angličtině a její podstatou je konverzace. Metoda je
založena na systému otázek a odpovědí, které postupně nabývají
na složitosti,“ vysvětluje Martina
Kurfürstová, lektorka, která tento
způsob výuky jazyka studovala
v zahraničí na Avalon school of
London. Pod záštitou této školy
zde také výuka probíhá. Na hodiny chodí úplní začátečníci, ale
i pokročilí studenti z řad dospělých. Úspěchy slaví metoda
Avalon i u falešných začátečníků
či studentů, kteří se potřebují roz-

Rodinné centrum Provázek zahájilo začátkem února své aktivity
pro rodiče s dětmi v nových
prostorách na ulici Štítného 10.
Bezbariérový vstup, dvě pěkně vybavené herny a sál pro přednášky,
semináře, výstavy a jednorázové
akce, poskytují nejen možnost
pokračovat v dosavadních aktivitách, ale začít také nové programy, jako je například adaptační
program pro děti před vstupem do
MŠ, cvičení s batolaty apod.
„Jsme moc rádi, že na Dny
otevřených dveří přišly nejen maminky, které chodily do herny na
Nových Sadech, ale také spousta
nových maminek a dokonce tři tatínci a také jedna paní – seniorka,
která nám hodně pomáhá při hlídání dětí,“ říká Zdeňka Kadlčí-

ková, která zajišťuje mimo jiné
tvoření pro děti a výtvarné
kroužky.
Na únor připravil Provázek
pro rodiny s dětmi akci k Národnímu týdnu manželství. Je to
výstava svatebních fotek, oznámení a obrázků dětí na téma Svatba. Doprovodným programem je
manželský pětiboj, sladká svatební
hostina, tvoření a hraní pro děti.
Další akcí je tradiční maškarní
karneval plný soutěží, pohybu
i tance, nebude chybět ani tombola, šašek a rej masek.
Těšíme se nové děti, rodiče
i prarodiče. Dveře jsou pro vás
otevřené.
Mgr. Magda Mečkovská
vedoucí RC Provázek
Olomouc

kého Mamma Centra na Lazcích.
Také si velice vážím podpory ze
strany divadelní herečky Ivanky
ten náš první rok přinesl. V říjnu , Plíhalové, která nám velmi ráda
v rámci kampaně „Říjen v růžové“, a upřímně pomáhá.
jsme si vyšláply za zdravím a naMamma HELP centrum v Oloučily jsme se správně používat mouci najdete na Dolním náměstí
nordic walkingové hole. V dalších
měsících jsme diskutovaly o rodinných financích, či vyráběly
kouzelná dílka. Moc nás zaujaly
například techniky krakelování,
pletení košíků či výroba různých
ozdůbek z korálků nebo pestrobarevného organtýnu. Naše „babince“,které se konají jednou
měsíčně, nám daly možnost do sytosti se vypovídat o tom, co nás
trápí, či sdělit ostatním, co nás
v poslední době potěšilo.
Jsem moc ráda,že mezi nás
pravidelně zavítají MUDr. Karel
Cwiertka, Ph.D., který je odborným
garantem našeho centra, MUDr. Dana Housenková, Ph.D., kterou
všechny dobře známe z olomouc-

42 (vstup je ale ze zadní strany
domu, z ulice Uhelné), 779 00
Olomouc, tel. 585 220 288, 734
500 635
Karla Otavová
koordinátorka
olomouc@mammahelp.cz

mluvit. „Od první hodiny mluvíme, učíme se porozumět otázce
bez překládání a automaticky na
ni vytvářet odpověď. I gramatiku
učíme přirozeně v konverzaci.
K dispozici máme i speciální
učebnice a CD namluvená rodilými mluvčími,“ vysvětluje učitelka.
„Kurzy probíhají pravidelně ve
středeční a čtvrteční podvečery,
noví studenti se mohou přihlásit
kdykoli v průběhu roku. Otevřené
máme i lekce pro děti,“ dodává
Martina Kurfürstová. Více informací se dozvíte na
www.rc-hermanek.cz či na e-mailu
martina@kurfurst.eu.
Lucie Opletalová
Rodinné centrum Heřmánek

Výročí Mamma HELP

Tajenka: Dokončení citátu Paula Coelha:

„…kdo tak činí, nevěří vlastním krokům.“,

Velká žlutá jednička se skvěla na
dortu, který jsme ve středu
22. února 2012 porcovali v rámci oslav 1.výročí založení Mamma
HELP centra v Olomouci.
Olomoucký Mammahelp již
rok pomáhá ženám s nádorovým
onemocněním prsu zvládat peripetie léčby rakoviny prsu a taktéž
období po léčbě. Je to místo, které nabízí ženám bezpečné zázemí,
potřebné informace a kontakty,
pochopení a vlastní zkušenost
s nemocí.
Sdružení Mamma HELP vzniklo již v roce 1999 a je dnes největším ženským pacientským sdružením s celostátní působností.
Olomoucké Mamma HELP je sedmým centrem v pořadí.
V útulných prostorách v Uhelné ulici jsme se všechny sešly,
abychom zrekapitulovaly, co nám

strana 5

Bulletin UNO 3/2012

www.uno-ok.cz

Křížovka
1

2

Paulo Coelho: K tomu, abychom věřili ve svou cestu, nemusíme dokazovat, že cesta jiného je mylná,
(dokončení citátu v tajence křížovky). Řešení tajenky je na straně 5.
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16

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
VODOROVNĚ: A. Vegetační formace; postava z Balzakova románu; německy „slad“. – B. Po levé straně; krasobruslařský skok; těžký kov. –
C. Začátek tajenky. – D. Značka pro tón; mělké místo v řece; anglicky „vždy“; člen strany socialistů revolucionářů v předrevolučním Rusku. –
E. Druh pepře; bájný český kníže; iniciály francouzského režiséra Vadima; část molekuly; citoslovce zasmání. – F. Německý souhlas; citoslovce
bliknutí; neodborník; Sarmat; ruská řeka. – G. Plavat; setkat se; okolky. – H. Syndrom získaného selhání imunity; obrátit dnem vzhůru; plemeno
psů. – I. Konec tajenky. – J. Německé mužské jméno; úřední spisy; dobytčí nápoj.
SVISLE: 1. Krčma. – 2. Žena, které zemřel manžel; římskými číslicemi 54. – 3. Špatné počasí; bodák. – 4. Příbuzná; spěchat. – 5. Pramáti;
Evropan; citoslovce tišení. – 6. Vývoj k lepšímu; africká poloopice. – 7. Směs vápna s vodou; pramen vlasů na konci stočený. – 8. Kysličník;
trpasličí pinč. – 9. Zesílený zápor; šlechtický titul. – 10. Plod slivoně; malé soudržné množství tekutiny. – 11. Peníz (zast.); nováček. – 12. Avšak;
roleta; proud. – 13. Anglicky „láska“; marškompanie. – 14. Zpráva; napolo. – 15. Plody s tvrdým obalem; výroba řízená počítačem (angl. zkr.).
– 16. Asiat.
Pomůcka: CIM, eser, Malz, poto, Yn

Regionální značka HANÁ
Spoluprací čtyř místních akčních
skupin (MAS) získává pro svou propagaci na Střední Moravě regionální značka HANÁ novou energii.
Zviditelnit místní výrobky
a služby z Hané a obrátit k nim
pozornost spotřebitelů je cílem
nového projektu čtyř místních
akčních skupin z Olomouckého
kraje. Projekt „Nová energie pro
regionální značku“ je zaměřen na
posílení propagace značky HANÁ
regionální produkt®, která je určena výrobcům tradičních výrobků z Hané, které jsou kvalitní,
šetrné k životnímu prostředí a jedinečné ve vztahu k regionu.
„Propagace regionální značky
Haná nebyla dosud příliš velká,
proto je nutné ji hned na začátku
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hodně posílit. Z tohoto důvodu vydáme velké množství propagačních materiálů, které budou k dispozici na všech společenských
a kulturních akcích pořádaných
v rámci projektu,“ řekla manažerka projektu Ing. Miloslava Hrušková.
V rámci projektu uspořádáme
jarmarky regionálních výrobků
v lázních Skalka, v městyse Dřevohostice, v Hanáckém skanzenu
v Příkazech a na pouti v Nové
Hradečné. Nakoupíme propagační
stánky a pořídíme propagační materiály. Vznikne publikace rozhovorů s výrobci, složka s kartičkami o výrobcích, vydáme skládačky a visačky, propagační cedule a bannery. Uskutečníme také

seminář určený všem výrobcům
v regionu, kteří by se mohli do
projektu zapojit.
Projekt by měl také přispět
ke zvýšení identifikace místních
obyvatel s regionem a jeho tradicemi a posílit udržitelný cestovní
ruch. „Turisté, kteří objevují region a užívají si jeho atmosféru
novým netradičním způsobem,
stejně jako místní obyvatelé, mohou nákupem značených výrobků
podporovat místní výrobce. A výrobci získají díky značce a její intenzivnější podpoře různé výhody,
zejména jednotnou propagaci své
produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce,“
dodala regionální koordinátorka
značky Julie Zendulková.
Celkové náklady projektu jsou
775 tisíc korun, z toho téměř 700
tisíc korun pokryje dotace z Pro-

gramu rozvoje venkova LEADER.
Tu na tento projekt získaly spolupracující místní akční skupiny Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), Partnerství Moštěnka, Uničovsko a Prostějov venkov.
Marie Tesařová
koordinátorka informování
a propagace, MAS – Partnerství
Moštěnka, 734 435 217
marie.tesarova@smarv.cz
www.mas-mostenka.cz
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Nové kroje folklorním
souborům
Z nových krojů, pořízených z projektu LEADER, se budou moci radovat folklorní soubory a obce
z Hané, Valašska, Záhoří a středoslovenské oblasti Gemer-Malohont.
Dotace ve výši téměř 4,5 milionů,
kterou získaly 3 moravské a 1 slovenská místní akční skupina,
umožní zakoupit nové kroje, pořídit propagační materiály a uspořádat folklorní a společenské akce.
Realizace projektu s příhodným názvem Kroje našich krajů
započala v lednu a únoru a potrvá
do konce roku. Pro 18 folklorních
souborů a obcí na území všech
místních akčních skupin zapojených do projektu se pořídí 80
nových krojů a dokoupením chybějícího vybavení se obnoví kroje
starší. Vydají se také propagační
materiály, které poutavou formou
přiblíží široké veřejnosti region
a jeho tradiční lidovou kulturu.
Půjde o velkoplošné bannery, letáky, pohlednice, ručně šité krojované panenky v tradičním lidovém oblečení daného území

a společné hudební CD, obsahující lidové písně moravských i slovenských folklorních souborů.
„Celý projekt budou doprovázet
společenské a kulturní akce s živým vystoupením folklorních souborů a workshopy tradičních
folklorních tanců. Moravští tanečníci se tak budou moci naučit Gemerský čardáš či Klenovskú rontouku,“ doplnila manažerka projektu Ing. Miloslava Hrušková.
Hlavním cílem projektu je
udržování a propagace kulturních
tradic, podpora spolkového života
v obcích a rozvoj turistiky a služeb
cestovního ruchu. „Neradi bychom,
aby tradice moravského folkloru
upadly na vesnicích v zapomnění.
Chtěli bychom přispět k zachování
místní historie, posílit zájem
o region a jeho folklor a podnítit
vznik venkovských kulturních
a společenských akcí, které by se
mohly stát v regionu tradičními,“
uvedl předseda MAS – Partnerství
Moštěnka Tomáš Šulák.

Celkové náklady projektu jsou hostýnska, Moravská cesta a slo3,75 milionů korun na moravské venská MAS Malohont.
straně a necelých 1,25 milionu na
Bc. Marie Tesařová
straně slovenské, z nich 90%
koordinátorka informování
pokryje dotace z Programu rozvoje
a propagace, MAS – Partnerství
venkova LEADER. Tu na tento
Moštěnka, 734 435 217
projekt získaly spolupracující MAS
marie.tesarova@smarv.cz
– Partnerství Moštěnka, MAS Podwww.mas-mostenka.cz
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