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Olomouc – Komentované prohlíd-
ky 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 nejvý-
znamnější akce pro širokou veřej-
nost propagující ochranu přírody 
v Česku. Za poměrně malých �-
nančních nákladů vznikla rozsáhlá 
aktivita s vlivem na značný počet 
lidí. V posledních letech se Ekolo-
gických dnů Olomouc účastní vždy 
přes 20 tisíc návštěvníků.
EDO připravují pracovníci Cent-
ra ekologických aktivit Sluňákov a 
účastní se jich stále více nevládních 
organizací. Řada z nich spolupra-
cuje přímo na realizaci programu 
EDO.
Festival vyvrcholí 1. května tra-
dičním Ekojarmarkem na Horním 
náměstí s koncertem, kde vystoupí 
například Tomáš Kočko, Krausber-
ry nebo Peter Lipa.
Program a vše o EDO 2014 je na 
webu www.slunakov.cz. (red)

Horní Lipová – Prastarý lidový 
zvyk vynášení smrtky před Veliko-
nocemi již osmým rokem zorgani-
zoval v Horní Lipové na Jesenicku 
spolek Kostelík v horách. „Také 
letos jsme vyrobili smrtku, symbol 
končící zimy, podle tradičních po-
stupů ze slámy, dutých ulit a jiných 
prázdných, neživých materiálů,“ 
řekl člen spolku a pravoslavný kněz 
Josef Libor Kratochvila. V sobotu 
12. dubna smrtonosič smrtku vy-
zdvihl a nesl v průvodu vesnicí za 
zpěvu a recitace lidových básní a 
říkadel. U potoka lidé smrtku ka-
menovali, zapálili a vhodili do vody 
k utopení. Současně mezi sebou 
přivítali jaro v podobě nazdobené 
malé panenky. Následovala kultur-

ní vystoupení dětí z místní mateř-
ské 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.

Olomouc – Krátké výlety, které 
pomohou objevovat přírodní krásy 
přímo za humny města, chce na-
bídnout 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 Olomou-
čany 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, senio-
rů 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 pa-
mátek 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 jed-
notlivých linek. 
Projekt �nančně podpořilo Statu-
tární město Olomouc.
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Když jste planetkou v galaxii UNO OK, nejste sami
Olomouc – Členové předsednictva 
Unie nestátních neziskových orga-
nizací Olomouckého kraje (UNO 
OK), které zvolil její únorový kraj-
ský 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 proběh-
lo další setkání. V obou případech 
nás ve svých prostorách v  mrako-
drapu u hlavního nádraží v  Olo-
mouci 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 Kráč-
marová a Nikola Carić. 
Shodli jsme se, že je třeba zjistit 
aktuální potřeby sekcí UNO OK, 
jejich plány na letošní rok. Hod-
ně aktivní je Hasičská sekce, jejích 
akcí je všude plno. Schází se i So-
ciální sekce, Přerovská má velké 
plány, ale je nám zároveň jasné, že 
některé další málo známe, anebo 

přímo víme, že potřebují podpoře-
ní nebo restart.
Chceme se hodně věnovat komuni-
kaci s neziskovkami v našem kraji, 
udržet webové 
stránky www.
uno-ok.cz jako 
týdně aktuali-
zovaný zdroj 
informací pro 
neziskový sek-
tor a o nezis-
kovém sektoru 
a jeho veřejně 
prospěšné činnosti v Olomouckém 
kraji. Zaměřili jsme se i na posílení 
facebookového pro;lu UNO OK 
(www.facebook.com/uno.ok.cz), 
který už má díky průběžnému pří-
valu 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 při-
spěla města Šumperk a Olomouc, 
díky nimž můžeme ;nancovat 

právě vydávání bulletinu, webu a 
náklady koordinátora v Šumperku. 
Olomoucký kraj přispěl na realiza-
ci seznamovací cesty za potenciál-

ními partnery pro 
přeshraniční spo-
lupráci. Jak jistě 
víte, jsou to nezis-
kové organizace 
z  Opolského voj-
vodství, které se 
nachází na opačné 
straně masivu Je-
seníků. Ještě če-

káme 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 gran-
tovou výzvu na podávání žádostí 
o prostředky z  Fondu Evropského 
hospodářského prostoru nebo sou-
časný „hit“ – ITI neboli integrova-
né teritoriální investice. Přeloženo 
skoro do člověčtiny – jde o proces 
navazování spolupráce mezi míst-
ní 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 „planet-
ka“ funguje v rámci „galaxie“ UNO 
OK, která je ovlivňována okolním 
vesmírem a musí v něm obstát, ji-
nak 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
Olomouc – Dvacátý ročník festi-
valu 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 posti-
žením, 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 nevido-
mých a slabozrakých ČR chce s 
jeho pomocí představit nejširší ve-
řejnosti nadané zrakově postižené 
umělce a přesvědčit ji tak o tom, že 
nevidomý člověk má pouze ztížené 
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zrakové možnosti, ale jinak je zce-
la schopen být nedílnou součástí 
společnosti.
Koncert je letos v Olomouci dru-
hou akcí v rámci festivalu. V dub-
nu měli Olomoučané možnost 
zhlédnout výstavu obrazů slabo-
zrakého britského malíře Jonatha-
na Haxleyho v  prostoru Divadel-
ního klubu na Horním náměstí.
Vstupné na koncert je 60 korun, 
studenti, děti, důchodci, ZTP, ZT-
P-P platí 30 korun. Vstupenky lze 
zakoupit v  pokladně kina Metro-
pol a v podloubí radnice – v Info-
centru.
Záštitu nad 20. ročníkem festivalu 
Dny umění nevidomých na Mora-
vě převzala náměstkyně primátora 
Statutárního města Olomouce Eva 
Machová.   (red)

Silácká Litovel po sedmé
Litovel – Sportovní soutěž Silácká 
Litovel se letos uskuteční již po sed-
mé ve Sportovní hale ZŠ Vítězná Li-
tovel 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 připo-
menutí 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 disciplí-
na), bench press na rovné lavici 
se 70kilogramovou činkou (silová 
disciplína), přehazování medicim-
bálem (silově vytrvalostní soutěž), 
skok daleký z místa (atletika), pře-
nášení různých břemen na čas (si-
lově vytrvalostní soutěž), vzpěrač-
ský nadhoz (silová disciplína).
Soutěž Silácká Litovel je atrak-
tivní tím, že si zde změří své 
síly zápasníci, atleti, kulturiské, 
gymnasté, boxeři, veslaři, vzpě-
rači, hokejisté, hasiči, příslušníci 
speciálních jednotek armády i 
policie, vězeňské služby a v  ne-
poslední řadě také nadšenci z fit-
nesscenter a posiloven. (red)


