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Vyfandili semifinále!

Horká zpráva
Mezi Prostějovem
a Olomoucí
nepojedou vlaky
Prostějovsko – Lidé, kteří
cestují do práce či do školy s
Českými drahami, se musejí
obrnit trpělivostí. Od pondělí
na ně čeká pětidenní výluka
mezi Prostějovem a Olomoucí. „Výluka mezi prostějovským a olomouckým hlavním
nádražím platí od pondělí od
půl deváté ráno do pátku do sedmnácti hodin,“ informovala
Kateřina Šubová, regionální
mluvčí Českých drah. Cestující místo vlakem pojedou autobusem. Rychlíky a spěšné
vlaky budou jezdit odklonem
přes Přerov.
(ham)

HLASITÁ POMOC. Fanoušci z Olomouce, ale

i z dalších koutů Olomouckého kraje hnali přímo v Minsku české hokejisty za vítězstvím.
Úspěšně – Češi vyhráli s USA 4:3 a v sobotu
Více na straně 24
hrají s Finy o finále.
Foto: archiv Davida Foretníka

Dobrovolnice Lenka Kohlová:

Z Keni jsem si psala domů o ponožky
HANA MASAŘÍKOVÁ

Prostějov, Keňa – To, co je pro
mnohé z nás něčím nepředstavitelným, si studentka Regionální geografie Univerzity
Palackého v Olomouci Lenka
Kohlová vyzkoušela na vlastní kůži. Půl roku pracovala jako dobrovolnice v africké Keni a zjišťovala, jak se v tomto
přímořském státě ve východní Africe žije. O svých zážitcích z daleké cesty povyprávěla v prostějovské knihovně.

Jak jste se do Keni dostala?
Zapojila jsem se do pilotního projektu Eurosha, na kterém se podílelo dalších 25
dobrovolníků ze zemí Evropské unie, a v rámci něho jsem
se dostala do Keni. Náplní naší práce bylo získávat geografická data v terénu a následně
je zaznamenávat do OpenStreetMap. Mapovali jsme
školy, nemocnice, obchody,
kostely, cesty i zdroje vody.
Působili jsme v oblastech,
které čelily už dříve krizovým

Nepřehlédněte

Soutěžte s Deníkem o lístky,
permanentky a konzumačky
Prostějov – Kompletně zrekonstruovaný Disco club Morava v Olomoucké ulici se
změnil k nepoznání. Prostějovský deník u této příležitosti
pro své čtenáře připravil soutěž. První tři, kteří se dnes ve
14.00 dovolají do redakce na telefonní číslo 582 310 321 a
správně odpovědí na soutěžní
otázku, získají v tom pořadí, ve
kterém se dovolají, tyto ceny:
1. cena – vstup zdarma na
všechny akce DCM pro jednu
osobu po dobu jednoho měsíce,

2. cena – konzumace ve výši 200
korun (nevztahuje se na cigarety, lze vyčerpat o následujícím víkendu), 3. cena – vstup
zdarma pro 2 osoby (lze vyčerpat o následujícím víkendu).
Otázka na tento týden zní: Tuto sobotu v DCM sponzorujeme květnové narozeniny. Pro
vás, kteří jste se narodili v
květnu, je do 23.30 připraven
vstup zdarma a hodnotné dárky. V který květnový den musíte mít narozeniny, aby se vás
tato akce týkala?
(red)

situacím, a naše výsledky pomohou místním i humanitárním pracovníkům, kteří zde
pomáhají. Pracovala jsem v
šestičlenném týmu s dobrovolníky ze Slovenska, Polska,
Francie a Keni.
Co vás napadlo jako první, když
jste přistála na africké půdě?
Příjezd byl pro mě velký
kulturní šok. I když jsem absolvovala třítýdenní školení a
byla jsem víceméně připravená na všechno, připadala jsem

si jako na jiné planetě. Po ulici
šla starší paní s chrastím na
zádech, místo chodníků a cest
ušlapaná cesty a kolem nich
malé obchůdky zbité ze dřeva.
Většina lidí se živí prodejem
jakéhokoli zboží a veškerý život se odehrává venku. První
dojem byl docela šokující, ale
člověk musí přijmout jejich
standardy, které jsou vzdálené od těch evropských.
S jakými problémy jste se musela v Keni potýkat?

Do Keni jsem přijela v říjnu, zrovna když začalo období
dešťů, a bylo tam docela
chladno. Měla jsem s sebou
jen dvě mikiny, které jsem
střídala, a psala jsem rodičům, ať mi pošlou vlněné ponožky na spaní. Ubytovali nás
v bytě, který byl ve dvoře, takže v něm bylo vlhko a chladno.
Po příjezdu nám koordinátorka řekla, že jsou v domě jisté
problémy s vodou, ale že si nemáme dělat starosti.
Pokračování na straně 10

Do rodin s dvojčaty centrum vyšle
dobrovolníky, pošle ho i k vám
MARTINA GREPLOVÁ

Prostějovsko – Levou rukou
krmí jedno, pravou druhé, na
třetí jim ruka nezbývá. Každé
má jindy hlad a nesynchronizují se ani ve spánku. Nebýt
maminek, manželů, sester,
bratrů, tchyní, a rodinných
přátel, nejspíš by některé maminky více než jednoho miminka skončily s vyčerpáním
organismu
v
nemocnici.
Všechny maminky a tatínci
vícerčat ale štěstí na pomocníky nemají. Objevil se však

způsob, jak těmto rodinám pomoci.
Moravské Centrum pro rodiny s vícerčaty radí rodičům,
kteří doma pečují o více než
jedno miminko, již řadu let. V
dubnu centrum, které sídlí v
Olomouci, přišlo s praktickým nápadem. Vysílá do rodin z Olomoucka a okolí zcela
zdarma asistenta. „Jde o dobrovolnickou činnost, takže lidem, kteří se o tuto práci přihlásí nejde o peníze, ale o skutečnou pomoc rodině. Rozhodně pro nás není problém

poskytnout pomoc rodinám v
celém Olomouckém kraji,“
nechala se slyšet manažerka
centra Zuzana Staroštíková.
Asistenta do rodin s vícerčaty centrum vysílá teprve
krátce, ale už nyní manažerka
centra eviduje devět rodin,
kteří mají o tuto pomoc zájem
a s dalšími jedná. Zájem o tuto
pomoc má v těchto dnech dokonce i maminka, která je zatím v očekávání. „Není pro nás
problém vyslat asistenta do
Prostějova, Kroměříže, Přerova.“
Pokračování na str. 3

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1886 (30,6 °C) a nejnižší
v roce 1866 (2,2°C).
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LIDL BYL, JE A BUDE LEVNĚJŠÍ!

