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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

 

Kouzlo dobra 
Slet zdejších čarodějnic a čarodějů neurčitého věku v Jílovecké ulici Semily se konal 25. 4. 2013 již počtvrté. 

Od 14 hodin na zahradě Zrnka naděje o.s. začal slet všech pozvaných. Společně jsme šli k pramenu Svatého 

Václava a tam smočili své kouzelné proutky, pro obnovení kouzla doba. Poté jsme obdarovávali nejen sebe, 

ale i poddané našeho panství kouzlem dobra po tento rok. K menu odpoledne nescházel i nějaký ten 

tajemný čarodějný lektvar, perník květin s rozmanitou chutí a pro doladění i pochoutka opečená na ohni.  

Kouzlo dobra (1:36)              Fotografie (54)                Čarodějnický slet (1:41) 

                                                                               Hudba: SkA´N´Daal 

Férová snídaně 
Snídali, aby podpořili fair trade a lokální výrobce. V Semilech dne 11. května 2013 

na schodech na náměstí se sešlo až 60 lidiček (včetně dětí), aby společně posnídali 

fairtradové a lokální potraviny. Vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě 

byl brán ohled na lidská práva, životní prostředí a nebyla zneužita dětská práce. 

Stalo se tak na Světový den pro fair trade, který se druhou květnovou sobotu slaví 

již desátým rokem po celém světě. Happening „Férová snídaně ve vašem městě“ 

proběhl v ČR potřetí. Jeho celorepublikovým koordinátorem je nezisková 

organizace NaZemi. Snídalo se v téměř 90 městech a zúčastnilo se kolem 3 000 lidí. 

„Společné setkání si užily především děti, dobrůtky, minidivadélko, muzika, hry u 

vodotrysků. Příjemné přátelské dopoledne pro šíření dobré myšlenky i praxe. " 

uvedla k sobotní akci Lenka Hřibová, organizátorka, Semínko země. 

Férová snídaně 2013 (2:53) 
Hudba: Richard Remeš 

Letošní mokrý "Den dětí " 1. 6. 2013 jsme nabídli v dřevěnce v 
rámci celostátní kampaně "Zažij vzdělávání jinak" nejenom 
ukázky z prográmků ekologické výchovy, ale i divadélko v 
podání Dariny Martinovské z Hodkovic (divadlo H.A.D.) 
 
  

Chameleon LEON   

(22:19) 

POHÁDKY Venku prší a tak byl čas vytvořit novou rubriku pro 

pohádky (amatérská videa). Zatím tam toho moc není, ale to 

se časem doplní. Určitě někoho potěší nějaké video... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=85Fq3Vev_SI
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Carodejnicky_slet_25.4.2013_Petra_D./
http://www.youtube.com/watch?v=OchV7GJya5Q
http://medvedsemily.webnode.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=L7U8iP2V86Q
http://www.youtube.com/watch?v=VDd8D3Zhzb4&feature=player_embedded
http://k-n-k.webnode.cz/pohadky/
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Obecně prospěšná společnost Spokojený domov, která poskytuje 
terénní sociální služby v domácnostech seniorů a zdravotně postižených 
na Mladoboleslavsku, Turnovsku a Sobotecku, navázala spolupráci se 
známým českým hercem, režisérem a dabérem Václavem Knopem. 
 

„Jeho tvář bude již brzy pravidelně propagovat naši organizaci a setkáte 
se s ním i na některých našich akcích,“ říká manažer pro komunikaci a 
propagaci Spokojeného domova Petr Novák. Spolupráce této organizace 
s Václavem Knopem začala ale už před delší dobou. „Již v roce 2011 byl 
hostem našeho filmového festivalu Moudrost stáří na plátně v Mnichově 
Hradišti,“ potvrzuje Petr Novák. 
 

Václava Knopa s regionem působnosti Spokojeného domova pojí město 
Turnov, kde se narodil. Nejznámější televizní role tohoto herce je patrně 
postava profesora tělocviku Jonáše ze seriálu Hospoda. Dále ho mohou 
diváci znát z menších rolí ve filmech i seriálech. Nejznámější postavou, 
kterou daboval, je major Frank Burns z amerického seriálu M*A*S*H. 
Hlas Václava Knopa znají i cestující z některých vlakových nádražích, kde 
oznamuje příjezdy a odjezdy vlaků. 
 

Herec má i vlastní nakladatelství, které vydalo například Václavem 
Knopem namluvený Koenigsmarkův román Černá krev nebo CD Vybraná 
společnost, obsahující humorné příběhy slavných herců. 
 
Bližší informace poskytne: 
Bc. Petr Novák 
manažer pro komunikaci a propagaci 
Tel.: 773 635 633 
E-mail: petr.novak@spokojeny-domov.cz  
http://www.spokojeny-domov.cz/  
  

  

Herec Václav Knop se stal tváří obecně prospěšné společnosti Spokojený domov 

  Václav Knop na filmovém festivalu Spokojeného domova v Mnichově Hradišti v roce 2011.  
                                                                                                                              Foto: Eva Zajícová 

  

 

 

NRZP vyhlašuje sbírku pro OZP 

postižené povodněmi 

NRZP nabízí pomoc při zajištění náhradních 

kompenzačních pomůcek 

   

V sobotu 1. června 2013 se uskutečnilo shromáždění občanů v Janských 

lázních na podporu Dětské léčebny Vesna a celého lázeňství. 

Shromáždilo se přibližně 250 – 300 lidí, což na tak malé městečko jako 

jsou Janské lázně je velmi mnoho. Po demonstraci byl ustaven krizový 

štáb. (aktuální informace od NRZP ČR nám zaslal Pavel Paldus, Semily)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračoval sběr podpisů pod petici k záchraně lázeňství, jejíž text i 

petiční archy jsou na webových stránkách www.nrzp.cz. Krizový štáb 

rozhodl, že podpisy pod petici budou sbírány do 15. června 2013.  

Podepsání petice nebylo důležité jenom pro léčebnu Vesna, ale také pro 

záchranu lázeňství jako takového. Lázně potřebujeme všichni poměrně 

často. Nová indikační vyhláška výrazným způsobem omezuje naše 

využívání lázeňské péče. Je důležité, aby ministerstvo změnilo indikační 

vyhlášku, která omezuje počet dní lázeňské péče a vyřazuje některé 

diagnózy z lázeňské péče. Je třeba se proti tomu postavit.  
 

Děkujeme vám v této věci za spolupráci. 

Krizový štáb rozhodl o dalších akcích, které budou na záchranu lázeňství. 
 

O těchto akcích vás budeme včas informovat: 

 

 

  

                                                                                                                              
Foto: Pavel Paldus 

  

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) 

organizuje pomoc osobám se zdravotním postižením, které byly 

postiženy povodněmi. Naše možnosti jsou především v pomoci při 

zajištění náhradních kompenzačních pomůcek, pokud by byly 

poškozeny nebo zničeny.  

NRZP ČR je schopna zajistit zapůjčení nezbytných kompenzačních 

pomůcek, pomoci při urychlení administrativy při pořízení nových, 

v omezené míře je NRZP ČR schopna přispět na nákup nezbytné 

pomůcky. 

Občané mohou kontaktovat centrálu NRZP ČR na tel. č. 266 753 421, 

nebo na adrese nrzpcr@nrzp.cz.  

Současně se obracíme na občany s prosbou o finanční pomoc na 

nákup kompenzačních pomůcek pro lidi se zdravotním postižením, 

kterým byly kompenzační pomůcky zničeny nebo poškozeny 

současnými povodněmi.  

Číslo sbírkového účtu, na který je možné přispět: 

248896031 / 0300 

Variabilní symbol: 2013 

 

Všem dárcům děkujeme 

 

Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 

Vyřizuje: Ing. Patrik Nacher, mediální poradce NRZP ČR 

Telefon:  +420 605 200068 

E-mail:  patrik.nacher@seznam.cz  

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 

Partyzánská 7, Praha 7, 170 00 

e-mail: nrzp@nrzp.cz, http: www.nrzp.cz,  

tel.: 266 753 421, fax: 266 753 424 

 

mailto:petr.novak@spokojeny-domov.cz
http://www.spokojeny-domov.cz/
http://www.nrzp.cz/
mailto:nrzp@nrzp.cz
mailto:patrik.nacher@seznam.cz
mailto:nrzp@nrzp.cz
http://www.nrzp.cz/


Před rokem na dni matek "Dětství a hrátky - půl století zpátky" Semínko zemně, bylo zpestřením 
programu u roubenky vystoupení Moniky Rezlerové s fenkou Keysi, všem zúčastněným se vystoupení 
moc líbilo. Od té doby sleduji, jak se holkám daří v tancování. Napsala jsem Monice, že bych moc ráda 
naše čtenáře provedla jejich cestou, kde společně vystupovali. Byla potěšena, že jsem jejich příznivcem 
jako mnoho dalších a tak mně zaslala internetové odkazy na svá videa i články. Napsat článek o tom 
všem by bylo opravdu dlouhé, a proto zveřejňuji jen internetové odkazy, kde je dosavadní souhrn. 
Zavolala jsem i redaktoru Naše Pojizeří, že zveřejním krátké info z jejich textů s odkazy a on souhlasil. 
 

Moniko, Keysi a malá Eimmi, přejeme hodně dalších úspěchů. 
Lenka Vanclová a vaši fanoušci 
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Naše Pojizeří - internetové odkazy na celé články a fotografie 
 
2013 
Další skvělé představení semilského dogdancingu na pražském výstavišti 
Monika Rezlerová s fenkou Keysi se účastnily v neděli 5. května na pražském 
výstavišti v Letňanech oficiálního Májového závodu v dogdancingu. V divizi 
Heelwork to music skončily semilské reprezentantky třetí a v divizi Freestyle 
premiérově vyhrály! 
 

Monika Rezlerová s Keysi přivezly do Semil premiérové vítězství 
V Horních Počernicích probíhal v neděli 21. dubna Balkánský pohár v 
dogdancingu. Semilská Monika Rezlerová s fenkou Keysi si do republikového 
žebříčku připsala 5 bodů za premiérové vítězství v kategorii Heelwork to music 
a 3 body za druhé místo ve Freestyle.  
  

Na Novoročním poháru získaly Monika Rezlerová s Keysi dvě stříbra 
Monika Rezlerová s borderkolií Keysi se na pražském Novoročním poháru 
premiérově účastnily divize Heelwork To Music (beginners) v dogdancingu, kde 
obsadily skvělé druhé místo, vítězem se stala domácí Petra Malá se svou 
borderkolií.  
 
2012 
Monika Rezlerová s Keysi získaly čtvrté místo na českém šampionátu 
Mimořádný úspěch se podařil Monice Rezlerové ze Semil, která spolu s fenkou 
Keysi skončila na čtvrtém místě v divizi Freestyle na Mistrovství České 
republiky v dogdancingu a získala i titul Master of Dogdancing 1. stupně.  
 

Monika Rezlerová s Keysi získaly stříbro v prvním oficiálním závodě 
V Praze proběhl v neděli 10. června závod pro začátečníky v dogdancingu. 
Svého prvního oficiálního soutěžního závodu se účastnila i dvojice ze Semil - 
Monika Rezlerová s collií Keysi. A vedly si opět výborně, když dosáhly na druhé 
místo v divizi Freestyle - beginners. 
 

Stříbro z pražského Freestyle dogdancingu získala dvojice ze Semil 
V neděli 3. června se v Praze na Lužinách konal další neoficiální freestylový 
závod v dogdancingu (tanci se psem), kterého se opět účastnily ženy a dívky z 
několika krajů České republiky. Stříbrnou medaili získala Monika Rezlerová ze 
Semil s border colií Keysi. 
 

Z pražského Freestyle Dogdancing 2012 putuje bronz do Semil 
V neděli 15. dubna se v Praze uskutečnil freestylový závod v dogdancingu. 
Semily zde reprezentovala Monika Rezlerová s tříletou fenkou borderkolie 
Keysi. Oběma se vystoupení zdařilo, což bylo korunováno výborným 3. místem. 
 
2011 
Obrazem: 8. ročník slavnosti Semilský pecen 
Jak řekl kdosi z přítomných v areálu v parku Ostrov: Lepší je přece mít několik 
poutí za rok než jen jednu. Pokud zábava nevázne a je nabídnut i hodnotný 
doprovodný program, tak proč ne. A přesně tak to bylo na Semilském pecnu. 

  
  
  

Jílovecká ulice Semily 13. 5. 2012 (4:20) 

Balkánský pohár 21.4.2013 Návštěva v domově důchodců 2012 

Semilský pecen 2012 vystoupení 

Keysinky a malé Eimminky 4 měsíce 

Trénink společného cvičení 

Tanec se psem 
  

Jarní prázdniny na Lipně 2012 

Keysinka a její první vystoupení na 

dětském dni v Chuchelně 2011 

Keysinka a její tancování na ledu 

Lipno 2011 

Keysinka a její první začátky 

tancování 

13.5.2012 Vystoupení Keysinky 

ku příležitosti Den matek 

u roubenky v ul. Jílovecké 

Keysinka si hraje s morčátky 2011 

Moje šikovná Eimminka  

natočeno ve 3měsících 4.8.2012 

Šikovná Eimminka 

natočeno ve 3,5 měsících 

přidány nové cviky 

http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/dalsi-skvele-predstaveni-semilskeho-dogdancingu-na-prazskem-vystavisti/?aktualitaId=24930
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/monika-rezlerova-s-keysi-privezly-do-semil-premierove-vitezstvi/?aktualitaId=24667
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/na-novorocnim-poharu-ziskaly-monika-rezlerova-s-keysi-dve-stribra/?aktualitaId=22810
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/monika-rezlerova-s-keysi-ziskaly-ctvrte-misto-na-ceskem-sampionatu/?aktualitaId=22019
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/monika-rezlerova-s-keysi-ziskaly-stribro-v-prvnim-oficialnim-zavode/?aktualitaId=19124
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/stribro-z-prazskeho-freestyle-dogdancingu-ziskala-dvojice-ze-semil/?aktualitaId=18996
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/z-prazskeho-freestyle-dogdancing-2012-putuje-bronz-do-semil/?aktualitaId=17961
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/obrazem-8-rocnik-slavnosti-semilsky-pecen/?aktualitaId=10548
http://www.youtube.com/watch?v=QrI8hkYZYfQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=w3bTI7Xf5QE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kanMft6WJZg&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=YkJ2HIx361c
http://www.youtube.com/watch?v=YkJ2HIx361c
http://www.youtube.com/watch?v=21N8nHUx_UE&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=yizUBpLXid0
http://www.youtube.com/watch?v=Erj6lMUqd7E
http://www.youtube.com/watch?v=Erj6lMUqd7E
http://www.stream.cz/uservideo/569139-keysinka-a-jeji-tancovani-na-ledu-lipno-2011
http://www.stream.cz/uservideo/569139-keysinka-a-jeji-tancovani-na-ledu-lipno-2011
http://www.youtube.com/watch?v=d7I4FcuF8-w
http://www.youtube.com/watch?v=d7I4FcuF8-w
http://www.youtube.com/watch?v=AkNhBS5JB6w&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=AkNhBS5JB6w&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=AkNhBS5JB6w&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=3QabDjk0EBM
http://www.youtube.com/watch?v=Q0IbffI5j_w&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Q0IbffI5j_w&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=XkOfg404IZw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=XkOfg404IZw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=XkOfg404IZw&feature=plcp
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Semilský cvrnk se vyvedl 
I přes nepříznivé dopolední počasí 18. května 2013 se konal od 14 hodin za státním 

archivem již 3. ročník městského přeboru ve cvrnkání kuliček. Pořadatelé, Cervus 

Semilensis a přátelé, lajnovali soutěžní hřiště těsně před zahájením, obloha stále hrozila 

deštěm. Přesto se po půl druhé začali scházet soutěžící a po 14. hodině bylo zapsáno na 

startovací listině 24 dětí a 20 dospělých.  Tentokrát bylo připraveno 10 soutěžních polí, 

z toho 1 pro hendikepované hráčky, Lůcu a Irenu a 1 finálové. Pro děti byla navíc 

připravena točitá dlouhá dráha, na jejímž konci po procvrnkání čekala na děti odměna. 

Po celou dobu zápolení byla veselá nálada, i sluníčko se na nás usmálo a vysušilo dráhy. 

V juniorské kategorii zvítězil Ondra Fries, druhý byl Tomáš Opa, třetí Standa Hajský ml. 

V kategorii dospělých stanul na stupni nejvyšším Standa Hajský /otec/, stříbro vybojoval 

Karel Hovorka a bronz Ivan Kalinič. 

Ceny připravené pro každoroční věrné hráčky v kategorii hendikepovaných zůstaly 

nevyzvednuté, tak snad za rok bude počasí laskavější a holky neodradí. 

Eva Šírová 
 

Lucka a Irena (vozíčkáři): Z předchozích ročníků to mezi sebou máme 1:1 a tak letos se 

mělo rozhodnout, která z nás bude lepší a vyhraje.  Od rána na obloze nic moc, pršelo a 

bylo i celkem chladno (pro nás sedící na vozíčku). Před polednem padlo rozhodnutí, že se 

tedy letos nezúčastníme, ač nás to moc mrzelo.  Na příští ročník objednejte počasí a až 

se dokoulí poslední kulička do důlku, tak bude rozhodnuto. Schované ceny na nás čekají. 

Děkujeme organizátorům za nápad, kde můžeme cvrnkat taky za pomoci golfové hole.  

                                                                                                                              
Foto: Bohdana Tichá 

  

 

Turnaj družstev ve stolním tenise      

a Jarní desetiboj 
 

Turnaj tříčlenných družstev mužů ve stolním tenise se konal 

25.5.2013 v orlovně v Lomnici nad Popelkou od 9ti hodin. 

Zúčastnila se 2 družstva orelské jednoty Studenec, družstvo orla 

Lomnice a družstvo ze Semil. 

Protože zaměstnavatel kvůli nečekaným komplikacím nemohl 

uvolnit z práce jednoho ze členů družstva, zůstalo družstvo 

semilských orlů v oslabení a skládalo se jen z jednoho muže, jedné 

ženy a jednoho žáka, což dalo tušit zcela jasné umístění, které 

ještě podtrhlo zranění jediného muže během turnaje. Jde ale o to 

si pěkně zahrát a sejít se s přáteli a ne jen vždy vyhrávat. 

Na prvním místě se tedy umístil Studenec A. V něm však byli i 

nečlenové orla a proto nemohli postoupit do finále orelského 

turnaje a proto postoupila Lomnice nad Popelkou. Studenec A si 

místo toho vybojoval postup v soutěži "Propinkejte se na 

Velehrad", která byla i pro nečleny. 

Jak to někdy bývá, některá utkání byla poměrně jednoznačná, byť 

i v nich nestačilo vždy na vítězství v sadě 11 vítězných míčků, o to 

napínavější bylo utkání Orla Lomnice s Orlem Studenec B: hned 

první sadu úvodní čtyřhry Lomnice vyhrála 21:19 (ačkoli se 

samozřejmě hrálo jen na 11 vítězných míčků), a dramatické to 

bylo i nadále - sice ke stejně dlouhé sadě již nedošlo, 4 z deseti 

zápasů se protáhly na plných 5 sad, ve třech z nich lomničtí hráči 

zvrátili nepříznivý vývoj. Kdyby se hrálo jen na 2 vítězné sady ze 

tří, nebyl by výsledek 7:3 pro Lomnici, ale 6:4 pro Studenec.  

Protože se na turnaj přihlásilo jen jedno družstvo žen a jedno 

žákyň-obojí z orla Semily, tak získaly automatický postup do finále. 

Aby měly také nějakou akci, zúčastnili se alespoň tradičně Jarního 

desetiboje, který se konal téhož dne od 13hodin také v Lomnici 

nad Popelkou. Soutěžilo se zde v různých disciplínách, které 

prozkoušely rychlost, postřeh, znalosti, šikovnost i paměť. 

 

 

Festival her na Kozákově  
 

V sobotu 22.6.2013 se odpoledne konal Festival her na Kozákově. Pořádal 
ho klub českých turistů společně s orelskou jednotou. Pro děti zde bylo plno 
zábavy, soutěží, pohádky i břišní tanečnice. Zároveň proběhlo kvalifikační 
kolo soutěže ve fotbalových dovednostech, které zorganizoval orel Semily 
 
Mladší žáci: 
1.místo Damián Roháček - Semily, 440 bodů 
2.místo David Horák - Semily, 410 bodů 
3.místo Honza Kladníček - Jablonec nad Nisou, 320 bodů 
 

                    Celkem se zúčastnilo 32 mladších žáků. 
                                                              

Starší žáci: 
1.místo Vojta Jarolímek - Komárov, 390 bodů 
2.místo František Skalský - Semily, 310 bodů 
 

                  Více účastníků této kategorie nebylo. 
 

Žákyně:  
1.místo  Bohdana Tichá - Semily, 550 bodů /orelská jednota Semily 
2.místo Pavlína Loudová - Rohliny, 490 bodů 
3.místo Eliška Balcarová - Semily, 410 bodů /orelská jednota Semily 
 

             Celkem se zúčastnilo 40 dívek. 

Dospělí:  
1.místo Jaroslav Tichý - Semily, 750 bodů 
2.místo David Tichý - Semily, 680 bodů 
3.místo Bohdana Tichá - Semily, 600 bodů 
 

                 Celkem se zúčastnilo 6 dospělých 
 

Do finále se kvalifikovali všichni uvedení kromě dospělých. Finále této 
soutěže je 4. 7. 2013 na Velehradě ve 14 hodin v rámci Dnů lidí dobré vůle. 
 

Pokud by někdo z nejmenovaných soutěžících chtěl vědět svoje umístnění, 
stačí napsat na email orel.semily@seznam.cz .Pokud by snad měl ještě 
někdo zájem zabojovat o účast ve finále, je ještě šance na Velehradě ve 
stejný den dopoledne od 10ti hodin. 

Bohdana Tichá  
Starostka orelské jednoty Semily  
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Už to bude nějaký ten rok, co vznikla myšlenka pořádat pochod, který byl 

pojmenován Račí stezkou, kde se za ty roky zúčastnili stovky lidí.                   

Při loňském pořádání účastníci pochodu obdrželi letáček s oslovením, zda 

mají fotografie od roku 1984 a aby nám je zaslali na e-mail nebo donesli 

k oskenování. Rádi bychom dali dohromady historii z fotografií, které budou 

umístěny na webu RAČÍ STEZKOU. Celé jsme to pojali formou soutěže o 

SKLENĚNÉHO RAKA ze sklářské dílny, pro udělení ceny jednotlivcům 

zaslaných fotografií z pořádaných ročníků.  Soutěž již skončila 30. 6. 2013 a 

první SKLENĚNÝ RAK bude letos předán výherci: Pavel Špreňar, Náchod. 
 

Vzhledem k tomu, že chceme dát dohromady historii fotografií z pořádaných 

ročníků, tak z tohoto důvodu prodlužujeme soutěž do roku 2014 - 30. červen. 

Ceny „SKLENĚNÝ RAK“ k výročí 30 let budou předány na XXXI ročníku. 
 
 

Na webu RAČÍ STEZKOU najdete informace o soutěži a kontakt. 
 

Letáček RAČÍ STEZKOU XXX. ročník ke stažení v pdf (proposice tras) 
 
 

Hlavní poslání činnosti je umožnit prožívání hodnot dětství v přímém kontaktu 

s přirozeným prostředím i v technickém a virtuálním 21. století. 
 

http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/ 

 

V současné době pracujeme na několika souběžných projektech:  

 Středisko ekologické výchovy M.E.D. věd - programy pro MŠ a ZŠ 

 Přírodní klub - Kořínek - pro předškoláky 

 Knížka u nás žije - projekt na rozvoj čtenářství v rodině 

 Dětství a hrátky půl století zpátky - projekt dílniček (v areálech lidové 

architektury + znovuzrození starších her venku , na dvorku, v lese... 

 

 

Semínko země - nezisková organizace 
  

Ekostředisko M.E.D.věd  -  jaro 2013 
 

I v jarních měsících jsme nezaháleli, vznikly nové programy pro děti i 
žáky, zkusili jsme i nové prostory - archív a knihovnu. Nový program 
pro 3.-5.třídu na téma VODA (letos Mezinárodní rok vodní spolupráce)  
měl premiéru v Lomnici nad P. v DDM, kde dlouhodobě 
spolupracujeme, FOTO (1).  Na milé pozvání MŠ Košťálov jsem přijela s 
programem PTÁČCI, (čím jsou ptáčci užiteční lidem a čím můžeme být 
užiteční my ptáčkům) FOTO (2). V rámci letošního Týdne pro Zemi a 
krásného slunného počasí jsem k výstavě p.Matouškové v archívu 
nabídla dětem doprovodný prográmek na téma květy, včelky, motýlci 
(proč nestačí jen zelený anglický trávník), zúčastnilo se 7 tříd, 127 dětí 
(+ 127 sáčků se semínky měsíčku lékařského) FOTO (3).  
V rámci příprav Férové snídaně FOTO (4) jsem nabídla žákům 2.stupně 
program „Svět v nákupním košíku“FOTO (5). Zázemí knihovny jsem 
využila i při dalším novém programu, věnovaném geoparku, FOTO (6). 
Programy pro semilské školy podpořilo Město Semily. 

1) Proplouváme 2) Ptáčci 3) Poupata 

5) Svět v nákupním košíku  4) Férová snídaně 6) Kameny promlouvají  

http://raci-stezkou.webnode.cz/
http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.456128601123941.1073741825.395826360487499&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.465151533554981.1073741826.395826360487499&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469185123151622.1073741827.395826360487499&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.476515715751896.1073741828.395826360487499&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151440834179372.1073741857.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.488886041181530.1073741829.395826360487499&type=3


 

 
Přírodní klub - Kořínek - pro předškoláky 
                                                      

Co je normální a co přirozené? 
Příroda – nejlepší a moudrá učitelka, jsem slyšela před dvaceti lety na kurzu permakulturního designu. Netušila jsem, že to platí nejenom o 

navrhování trvale udržitelných systémů, ale i o pedagogice. Několik měsíců přímé pedagogické praxe s dětmi v naší „lesní školce“ mě posunulo s 

pedagogice dále než kdysi vysoká škola (tedy v kombinaci s probíhajícím kurzem „Péče o děti 0 - 6 let“ v rámci projektu neziskové organizace 

Prostor pro rodinu, kdy někteří lektoři spojili souvislosti, domněnky či přímé pozorování). Někdy mám pocit, že je hnutí lesních školek bráno jako 

„zelený extrém“, ale vězte, že se tam rozkrývá spousta obecnějších problémů, kterým musí současné dětství čelit. 
 

Během konzultací, seminářů a souběžné praxe v naší lesní školce např. vytanula otázka. Jak velký vliv má způsob rozvoje motoriky chůze (a vůbec 

pohybu) na celkový budoucí psychický vývoj dítěte? Dítko, které zdolává travnaté a jiné přírodní terény, výškové rozdíly samozřejmě sílí, posiluje 

soustavu svalů, ale také bez problému padá (měkký dopad) - „chyba“ není žádná hrůza, žádný úraz, žádný křik. Věřím, že od malička akceptovaná 

„chyba“, škobrtnutí, které dítě samo zvládne, zase vstane a pokračuje v cestě dále je také obrazem jeho budoucí životní cesty. Samozřejmě je mi 

jasné, že pády uprostřed města, na betonu či dlažbě (s možností spadnout pod kola auta) takový klidný přístup k upadnutí nedovolují. Kromě 

pádů a chyb je taky motiv připravených, očekávaných akcí a případně „špatného počasí“ - zklamání. Tento termín u nás neznáme, vždy je možné 

něco zajímavého podnikat, vždy jdeme otevřeni k možnostem, které právě dnešní den nabízí.  
 

Dopřát dětem bezpečný přírodní a inspirativní prostor k rozvoji je „pedagogický koncept“ našeho přírodního klubu Kořínek. S dětmi pravidelně 

venku je pro mě nesmírně zajímavá pedagogická zkušenost (mám za sebou praxi leckde: 4 vlastní děti, dlouhá práce v MC, gymnázium, ZŠ, 

waldorf, učiliště, poslední roky programy pro MŠ a 1.stupeň). Ale kombinace příroda a malé děti je prostě nepřekonatelná. Učí mě TADY a TEĎ, 

moc přítomného okamžiku. Nikam nikoho neorganizovat, netáhnout, nemotivovat (byť v kladném slova smyslu). Nechat klíčit a růst. To má 

takovou sílu, že jsem to za celou pedagogickou praxi nezažila. Dopřát si ten luxus nic moc neorganizovat (jen dělat ty bezpečná záda) a nechat je 

být. Ty momenty, kdy skupinka sama dojde k momentu soustředěného zklidnění a pozornosti jsou mocné a okouzlující. Od údivu, k úžasu a úctě. 

 

Porovnávání čerstvé praxe s dětmi venku v přírodě a některých seminářů (speciální pedagogika) z kurzu vykouzlilo leckterou hypotézu například 

o přirozeném rozvoji a vývoji nervové soustavy dítěte. Přibývá dětí různě hyperaktivních, v dalších letech označovaných nálepkami ADHD a jiné. 

Samozřejmě se na tom podepisuje současný stav „dětství“- (betonová a asfaltová džungle, virtuální realita, nedostatek dětem přátelského, 

bezpečného a  inspirativního prostoru k žití, práci i hrám, chemická strava atd.) 

 

Přibývá maminek, které si stěžují, že dítko od roka po obědě nespí. Jsou to ty hyperaktivní neuklidnitelné děti, které leckdy svoji nezkrocenou a 

překypující energii přetáčejí i do agrese.  Tedy moje hypotéza: v současné době je v tomto období 1- 3 roky převaha psychických podnětů 

(zmatený stressový svět kolem + virtuální realita) nad možností fyzické unavitelnosti dětského organismu (děti nenecháme z důvodu bezpečnosti 

- všude přítomná doprava - volně pobíhat, chodit, často je vozíme dlouho v kočárcích či autosedačkách spíše z důvodu bezpečnosti).  

 

Máme na praktickém příkladu zkušenost, že i takhle hyperakticvní dítě po několika týdnech v lesní školce (kdy se dopoledne fyzicky opravdu 

unaví) odpoledne bez problémů spí, ale hlavně v dlouhodobějším horizontu se celkově upraví i schopnost sooustředění a zklidnění v bdělém 

stavu. Domnívám se, že tato linie ozdravného působení pobytu a pohybu v přírodním prostředí by se měla  vydvihnout již z důvodu narůstajích 

problémů s hyperaktivitou  potom dále ve školních letech. Ale bylo by velmi žádoucí, aby vznikala i nějaká outdoorová  mateřská – rodičovská 

centra, nemusí to být až ve věku „školky“, myslím, že tento psychomotorický vývoj je dobré  podpořit již před třetím rokem. Další pedagogický 

motiv jen naťuknu -  možnost rozvíjet i "mužskou" energii, klučičí snahu o poměřování síly, testování hranic či inspirativní míra rizika. 
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Pokud vás některé úvahy či zkušenosti 

zaujaly, přijďte k nám do dřevěnky někdy 

pobejt (s dětmi či bez), náš přírodní klub 

Kořínek má provoz celé prázdniny a od 

září  plánujeme celotýdenní provoz. 

 

Více na webu:www.korinek-semily.cz/ 

 

  

Den Země s Kořínkem (1:29) 21. 4. 2013 

www.korinek-semily.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=rwRr0Wz6Da8&feature=player_embedded
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Knížka u nás žije - projekt na rozvoj čtenářství v rodině 
  

Projekt „Knížka u nás žije“ je vlastně pokračováním dlouhodobého projektu SMolíček 

(rodinných dílniček inspirovaných konkrétní dětskou knížkou).  

Letos směřujeme více s aktivitám více divadelním, akčním (než pouze výtvarným).  

Nahlédněte do naší tématické knihovničky 
 

Projekt podpořilo v grantovém programu 2013 Město Semily. 
 

Začali jsme v dubnu: 

Příhody malého Kořínka (knížka L.Štíplové ) v Semilech 

po měsíci jsme ji zopakovali v Kryštofově Údolí 

Asi hlavní akcí projektu byl festiválek rodinných divadélek na Den matek v květnu. 
 

24.5. od 16 hod.zahrada sboru ČSCH: Broučci – nad knížkou J.Karafiáta tvořivé odpoledne pro 

malé i velké v rámci Noci kostelů 

25.5. v rámci Westernového dne (Ostrov ) Duhový had -indiánské pohádky -výtvarná dílnička 

1.6. od 17 hodin v Jílovecké - dětská knížka v rámci celostátní akce „Zažij vzdělávání jinak “- 

ukázka z metodik např. badatelsky orientované učení, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, 

dramatická výchova a jiné + od 18:30 pohádka (knížka) Chcete-li z obsahu RVP nahlédnout 

různými metodami v doprovodu dětské knížky do témat jako je Archimédův zákon, povrchové 

napětí vody nebo doplňkové barvy, nenechte si naši akci ujít. Následuje  noční (nonstop?) čtení 

v dřevěnce (pro část dětí i přespání v hamakách)  

Zahájení Mezinárodního týdne čtení pro děti  

23.6.2013 od 14 hod. Svatojánské čarobejlí 

(nad knížkou Rostlinopis – ilustrace A.Skálová) 
 

V průběhu prázdninového provozu LOUTKOVÉ ÚTERKY odpoledne (od 14-16 hod.)                      

+ samozřejmě knížky, pohádky, příběhy 
 

25. 8. od 14 hod . Kluk s křídly (M.Jágr) rodinná dílnička inspirovaná knížkou z nejbližšího okolí 

Semil,součástí bude i modelový „sopečný výbuch“ Kozákova 

1.9. od 14 hod. společné sdílení „výsledků“ prázdninových loutkářských úterků. 
 

Lenka Hřibová 

Aktuální dění - FACEBOOK  - Jílovecká ulice 

 

 

 
Dětství a hrátky půl století zpátky 

Dílničky, hry a inspirace pro celou rodinu (vzpomínky a příklad seniorů vítány) 

Během prázdninových měsíců v místech lidové architektury Libereckého kraje. Setkáte se s námi v Kryštofově údolí, na Bělišti v Železném 

Brodě, na Dlaskově statku v Dolánkách, v roubenkách v Jílovecké ulici v Semilech, jednáme i možnosti ve Všeni. Konkrétní časy a data zde: 

http://medvedsemily.webnode.cz/detstvi-a-hratky-pul-stoleti-zpatky/ 

 

Můžete si s námi vyzkoušet panenku či skřítka z klacíku, lodičku z kůry či oříšku, oživit již téměř zapomenuté hry jako krvavé koleno, 

čamrdu, objevit nespočet možností her se dřevem, šňůrkou či lanem. Podiskutovat o dětství (a nástrahách) současnosti a možná s námi 

objevit nejenom nostalgii a romantiku, ale i možnosti těchto jednoduchých her a hraček v dnešním složitém (a pro děti leckdy zahlcují)  

světě jako možnost rozvoje jemné i hrubé motoriky či přirozeného psychického i sociálního vývoje. 

 

Těšíme se na vás, přijďte pobejt. Nerozdávejme rady, ale radost. 

Projekt byl podpořen Libereckým krajem, děkujeme. 

 

Součástí projektu je také další akce v září: 

Příroda nejlepší dětské hřiště i „učebna“prezentace činnosti „lesních školek a klubů“ v regionu 

„Půjdem na to od lesa “ - hry, ukázky, dílničky 

 28. září 2013 sobota dopoledne na trase Riegrova stezka (Podspálov -Semily) 

V rámci kampaně: S dětmi k přírodě blíž a častěji (reaguje na stav podmínek  a možností prožívání dětství na prahu 21.století (betonová a 

asfaltová džungle, virtuální realita, nedostatek dětem přátelského, bezpečného a  inspirativního prostoru k žití, práci i hrám).  

http://nazeleno.webnode.com/  

 

 

FESTIVAL JURT 

ZDRAVÝ ŽIVOT 
Datum konání: sobota 3. 8. 2013 
Čas konání: 10:00 - 21:00 do setmění 
Místo konání: Brniště areál Zátiší 
Cíl festivalu: přiblížit a propagovat 
environmentální vzdělávání, zdraví životní 
styl, ochranu přírody a umožnit setkání lidí 
podobného zaměření.  

Program zde: FESTIVAL JURT 2013 

Semínko země ze Semil je jedním z 
pořadatelů a vystupujících, domlouváme 
společný autobus přímo ze Semil. 
Info: Lenka Hřibová 776 077 186 
 

Broučci (1:29) 24. 5. 2013 

 

  

Operka o Šípkové Růžence (16:44) 12. 5. 2013 

http://nazeleno.webnode.com/knizky/knizka-zije-/
http://nazeleno.webnode.com/knizky/smolicek/
http://nazeleno.webnode.com/knizky/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151412507224372.1073741848.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151431102049372.1073741852.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151442785474372.1073741858.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151461742089372&set=a.10151461741764372.1073741861.99025059371&type=1&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151476074804372.1073741866.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151513583379372.1073741882.99025059371&type=3
http://medvedsemily.webnode.cz/detstvi-a-hratky-pul-stoleti-zpatky/
http://nazeleno.webnode.com/
http://nazeleno.webnode.com/
http://www.krasnajurta.cz/festivaljurt2013/?page_id=2
http://www.youtube.com/watch?v=FoFeRlsIbX4
http://www.youtube.com/watch?v=4XjIOUeMQok


 

 

Infolisty Zrnka / Ročník V. / číslo 2. / červen 2013 / str. 8. 

  

Všechny děti mají právo na kvalitní život! 
 

Pracuji v Dětském centru Semily v denním stacionáři, je to zařízení pro děti předškolního 

typu. Když se řekne stacionář, každý si představí postižené děti. Naše zařízení přijímá 

všechny děti, které potřebují naši péči nebo chtějí využít našich služeb. Jedná se tedy o 

děti zdravotně postižené, děti s logopedickými vadami nebo s určitými adaptační 

problémy, ale jinak jsou zdrávy. Naše skupinka dětí je tedy různorodá a specifická. Děti se 

zde učí žít společně vedle sebe, i když ten druhý má určitý zdravotní nebo jiný problém. 

 

Ve stacionáři máme chlapečka se vzácným genetickým onemocněním kůže – ichtyozou. 

Onemocnění není nakažlivé. Ichtyoza způsobí, že se kůže nepromašťuje, jak by měla a 

díky tomu je extrémně suchá. Projevuje se to nadměrným olupováním kůže v šupinách a 

nepříjemným svěděním. Kůže se olupuje na celém těle, ale hlavně i v obličeji. Špatně jim 

rostou vlasy, děti jsou menšího vzrůstu, jinak inteligenci mají zachovanou. 

 

Chlapec k nám nastoupil na začátku školního roku. S ichtyozou jsme se nikdy na našem 

pracovišti nesetkali. I pro nás to byla nová zkušenost. Všichni (i děti) jsme si museli zvykat 

na to, jak chlapec vypadá, že při pohlazení jeho kůže opadává, že není hladká a že je 

studená. Často jsme si s dětmi povídali o tom, proč chlapec tak vypadá, hladili jsme jej, 

prohlíželi a děti si postupně na chlapcův zevnějšek zvykaly. Doposud jsme se neshledali 

s negativním přístupem od dětí nebo jiných rodičů. 

 

Proč o tom vlastně píši? 

 

Chlapec má ještě starší sestru, také s tímto onemocněním. Dívka již navštěvuje druhý 

stupeň základní školy a učí se velice dobře (měla vyznamenání). Co je však na ichtyoze 

nejhorší, že je okolí odmítá pro jejich zevnějšek, ba i se jich „štítí.“ 

 

Nedávno se mi jejich maminka svěřila, co se ji přihodilo na třídní schůzce. Ve škole se 

dívce spolužáci posmívají, nadávají ji, odsedávají si od ní a dost krutě jí dávají najevo, že je 

jiná. Nedávno ji žáci nazvali „ odpadem“. Dívka tím nesmírně trpí. Když mi tohle maminka 

vyprávěla, chtělo se mi brečet. Ale to nebylo všechno. Paní učitelka proto prosila rodiče, 

aby domluvili svým dětem, že se nemají dívce vysmívat a tak ošklivě chovat. Jedna z 

maminek se ohradila, že svému dítěti v žádném případě nebude domlouvat a obrátila se 

na maminku nemocné dívky s tím, aby si svoji dceru přeřadila k těm postiženým dětem. 

 

Slova vyřčená „ onou“ maminkou zdravého chlapce, mne úplně vyděsila.  Celý den jsem 

na to musela myslet a bylo mi strašně moc těžce a smutno. Jak asi bylo té mamince, jejíž 

dceru druhá maminka odsoudila někam, kam nepatří? Cožpak ona nemá právo vyrůstat 

s ostatními dětmi? 

 

Stále nechápu, proč jsou někteří lidé tak zlí a krutí k těm, kteří nejsou „ dokonalí“ jako oni 

sami. Čím to je? Je to hloupost nebo neznalost? Že se tak chovají děti, to možná ještě 

pochopím (oni tomu ještě nerozumí), ale že dospělí jsou tak zlí, to už omluva není.  

Když my rodiče nenaučíme své děti, chovat se ke všem živým tvorům hezky, slušně a 

ohleduplně, tak co z těch dětí vyroste? Ten problém není asi jenom na našem malém 

městě, je to problém naší společnosti.   

Říkám si, jak se mají bránit lidé nebo děti, kteří jsou jiní? Budeme je zase někam odvážet 

za město? Myslela jsem si, že ta doba je již za námi, ale není. 

 

Strašně moc jsem ráda za to, kde pracuji. Je to jenom TEN stacionář, ale tady se děti učí 

slušnosti, toleranci a kamarádství, ale hlavně pokoře. Učíme se to však i my, společně s 

jejich rodiči.  Myslím si, že u nás máme fajn rodiče, protože oni tohle chápou a nevadí jim, 

že jejich dítko vyrůstá mezi postiženými, protože vědí, že právě tohle bude do života 

důležitá a nenahraditelná zkušenost, pro jejich děti. 

 

Mirka Koucká 

 

  

NAPSÁNO ŽIVOTEM – Ichtyoza 
 

 

  

 

 

Odborné vysvětlení - Ichtyoza 

Ivanka a Tomášek 

http://www.ichtyoza-collodion-baby.cz/news/odborne-vysvetleni/


 

 PŘEDÁVÁNÍ CEN MODRÉHO SLONA 

V ZOO Liberec se od 18. - 22. 6. v pavilonu žiraf 
konala výstavní přehlídka děl umělců. V sobotu    
22. 6. 2013 jsme se zúčastnili odpoledního setkání, 
kde proběhlo vyhlášení udělených cen Modrého 
slona 2013 v deseti vyhlášených kategoriích.  
Přihlásilo se více než 3000 soutěžících do deseti 
kategorií: malba, keramika, fotografie, textilní 
tvorba, kombinovaná technika (ruční práce), 
literární tvorba, divadlo (malé formy, loutky apod.), 
tanec, hudební tvorba (hudební přednes), jiné 
formy zajímavé umělecké tvorby (řezbářství, aj.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motto projektu: Bez bariér v duši i v životě… 
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  Den otevřených dveří 
Základní škola speciální 

Dne 29. 5. 2013 jsme se jeli-šli podívat 
jaké to mají v ZŠ speciální Semily a jak 
je to zde bezbariérové pro vozíčkáře.  
Ke škole vede částečně poničená cesta 
do prudkého kopce, kde doprovod 
vozíčkáře nebo kočárku se trošku více 
zapotí. Cestu by bylo dobré opravit. 
Parkování pro auta zde nestačí na 
počet aut a už vůbec nevyhovuje pro 
ZTP/P vyhrazené parkování.  
Hlavní dveře do budovy vozíčkář dobře 
zvládne za pomoci druhé osoby. 
Poté navazuje bezbariérový vestibul, 
kde je šatna, WC a školní galerie 
s prodejem výrobků od klientů - žáků.  

Dál se dění rozděluje do dvou chodeb. 
Jedna vede přes plošinu do školy, kde jsou 
třídy, nácvičná kuchyňka a druhá, kde jsou 
schody - není zajištěn bezbariérový vstup, 
jídelna, dílny, zahrada a relační místnosti. 
Fotografie (70) ZŠ speciální Semily. 

Škola je z velké části bezbariérová, kde je však nutná v určitých místech 
pomoc druhé osoby pro vozíčkáře. Interiér budovy je příjemně barevně 
sladěn s výzdobou. Na dovybavení potřebných věcí vedení školy stále 
pracuje. Děkujeme za dobře připravený program i pohoštění na dni 
otevřených dveří a za přínosný rozhovor s vedením školy i personálem. 
V č.3. se dočtete: Od semilského stacionáře po školu, volný čas a co pak…  

Zrnko naděje o.s.:  Kam jsme jeli - šli  

a zúčastnili se na pořádaném programu 

Šaman v Jílovecké ulici - Leon a Lara 
Osud tomu chtěl, že se setkaly naše cesty s Larou a díky ní i s jejím 

přítelem. Leon Luděk Novotný je šamanem keltských a tuvinských 

(sibirských) tradic. Přes 20 let působil jako poctivý léčitel.  

Před několika lety se mu na cestě po Sibiři během pobytu mezi 

domorodými sibirskými šamany byla mu předána šamanská 

moudrost. Požehnání Vrchního šamana Republiky Tuva (součást 

Ruské Federace poblíž Mongolských hranic) Kenina Lopsana 

umožňuje Leonu působit na různých kontinentech, uzdravovat lidi 

všech věkových kategorii. Zvláštní požehnání dostal k pomáhání 

těhotným ženám. Má velmi jemné vnímání, poradí Vám a pomůže s 

vyřešením nejrůznějších zdravotních a životných situaci.  

Rozhovor s Luďkem Drábkem  
O nás - Lara Kucher 

 

 

Čištění prostorů 
nejenom vnějších  

Video  
(1:13) 

Zajisté každý kdo se zúčastnil 8. 6. 2013 odpoledne až po noční hodinu 

si odnesl silný emoční zážitek, kde se projevilo jeho osobní JÁ. Ať už 

toto setkání vnímal každý ze svého pohledu jinak, tak na jednom se 

zajisté shodneme. Všichni jsme se zamysleli nad tím, jak žijeme, jak 

žijí druzí a co děláme dobře či ne a jakou cestou bychom měli jít.  

Setkání v ZOO Liberec 
VIII. ročník celostátní soutěže 

o cenu MODRÉHO SLONA 
10 let projektu 2004 - 2013 TVOŘÍME DUŠÍ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Odpolední vystoupení..  
Jana Havelková – recitace - Český Dub * 
Jakub Kazda + doprovod - Jíčín * Taneční 
vystoupení AZZA BEYA - Semily * Alena 
Plátková - hudební přednes - Jablonec nad 
Nisou * Taneční vystoupení děvčat ze 
Slunečního dvora Jestřebí * Taneční skupina 
Lucarino Dance - DNS Čížkovice u Litoměřic. 
 
 
 
  

Video (10:15) CENA MODRÉHO SLONA  

Foto (112)  Modrý slon - ZOO Liberec 

Video (3:00) AZZA BEYA * (5:55) AZZA BEYA 

Odborná porota stála před nelehkým 
úkolem vybrat a ocenit ty nejlepší.         
Po 14 hodině ceny předával ředitel ZOO 
Liberec MVDr. David Nejedlo a za 
Artefaktum Helena Latislavová.  
Výstavu zhlédly tisíce návštěvníků ZOO a 
samotné vyhlašování cen s kulturním 
programem na 500 diváků.  
Velké poděkování patří organizátorům za 
dobře připravený program, vedení ZOO 
Liberec za podporu celého projektu, kde 
navíc všichni účastníci soutěže měli ten 
den vstup do ZOO zcela zdarma a to se v 
dnešní době opravdu moc cení. 
  

 

http://www.zsspecialnisemily.cz/Info.aspx
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_ZS_specialni_Semily_29.5.2013/
http://pole-zdravi-a-osobni-prosperity.webnode.cz/ludek-drabek-rozhovor/
http://www.cestylasky.cz/lara-kucher/
http://www.youtube.com/watch?v=1HQh3vQNQYA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=1HQh3vQNQYA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=RFmlQGWjo_w
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Modry_slon_-_ZOO_Liberec/
http://www.youtube.com/watch?v=VAx43oBSxY8
http://www.youtube.com/watch?v=PNxJ6pQ63Zc
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Exkurze ve sklářské dílně 
 

V sobotu 1. června 2013 členové České unie neslyšících 
oblastní organizace v Liberci navštívili v rámci exkurze 
sklářskou dílnu Glass – Lucie v Semilech, kde nám paní 
Vanclová ukázala, jak se ze skla vyrábí figurky, skleněné 
bonbony, anebo náhrdelník. Někteří z návštěvníků si to 
dokonce mohli vyzkoušet sami a u kahanu tavili 
skleněné tyče a pomocí kleštiček s určitými motivy 
z nich mohli vyrobit například již zmiňovaný skleněný 
bonbon. Nadšeni jsme byli také z toho, když jsme viděli, 
jak dokáží šikovné a zkušené ruce malovat skleněnými 
nitěmi. Exkurze v Zrnku naděje se nám všem velmi líbila 
a odnášíme si domů trochu těch vědomostí, příjemné 
pocity i malý suvenýr - skleněný přívěšek. Děkujeme! 

 

Lucie Romancová  

Česká unie neslyšících  
oblastní organizace Liberec  
tel. 608 180 681 * http://www.liberec.cun.cz/  

  
 

2000 - 2010 Glass Lucie - Lenka Vanclová OSVČ 
2011 - Ukázka sklářské výroby - Zrnko naděje o.s. 

2013 - Prodej skl. výrobků o.s. - L. Čapková – Perlea 
 
 

 

Muzeum a Pojizerská galerie 
Řemeslné soboty v Jíloveckých roubenkách 

17. 8. 2013, 10 - 16 hod. ukázka sklář. výroby. 
Jílovecká 191, Semily 513 01 * 731 458 883 

e-mail glasslucie.dilna-zrnkanadeje@seznam.cz  

Celková částka vstupenky je určena na podporu celoroční činnosti občanského sdružení 
Zrnko naděje, které upřednostňuje rodinné bydlení lidí se zdravotním postižením doma 
před ústavním umístěním. Do všech prostorů sklářské dílny s prodejnou je zajištěn 
bezbariérový přístup pro vozíčkáře. Exkurze pro jednotlivce až do 30 lidí ve skupince. 

 

. 

 

. Dlouhodobá spolupráce L. Vanclové s firmou L.Čapková - Perlea přináší novinku. 
Firma připravuje eshop s prodejem skleněných výrobků a zde bude i prodej výrobků ze 

sklářské dílny Zrnko naděje o.s. - Glass Lucie - Lenka Vanclová. 
Balíček nabídky pro zájemce o české sklo s ukázkou výroby. 

Na webových stránkách Perlea - katalog výrobků. /  eshop se připravuje / Sklářská dílna 
- objednání exkurze ukázky sklářské výroby u kahanu - balíčky vstupenek. 
 
  

http://www.liberec.cun.cz/
http://www.muzeumsemily.com/Remeslne-soboty.html
http://www.muzeumsemily.com/Remeslne-soboty.html
mailto:glasslucie.dilna-zrnkanadeje@seznam.cz
http://www.perlea.cz/katalog_vyr.php
http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/
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Harrachov bez bariér 2013 
Pořádali jsme 15. - 16. 6. 2013 pro členy Zrnka naděje o.s. výletování po Harrachově a okolí, které se 

letos uskutečnilo již po čtvrté. Společným cílem města Harrachov s organizátory Danielem Hlouškem a 

Lenkou Vanclovou a průvodcem tras Václavem Kopáčem je umožnit našim blízkým se zdravotním 

postižením se podívat do přírody po bezbariérových trasách pro vozíčkáře a rodiny s kočárky.  
 

Po příjezdu jsme se ubytovali v hotelu Skicentrum, přivítali se zdejšími přáteli a pak se vydali na výlet. 

Letos jsme naplánovali turistický výlet na horský hřeben Zlaté návrší, kde si všichni zúčastnění mohou 

na vlastní oči užít jedinečný výhled na panoramata celých Krkonoš.  

 

Naše pramínková víla: 

Já, bytost z vody stvořená, žádám prameny v nitru Země,  

které posvátnou energii skutečnosti nesou,  

aby obnovily své toky a po svých vlnách spustily vlákna energií, 

které obnoví struktury v každé části země, na povrchu,  

pod povrchem, i vody k atmosféře vázané.  

Ať rozvzpomene si každá část vody na to, co hlavní složku vody 

tvoří a toto vědění se nese vodou dál.  

Tyto prainformace jsou v každé kapce uložené  

a teď přichází čas, aby obnovily svou pravou funkci zas.  

Vše nechť děje se v míru s ostatními světy i se Zemí samotnou.  

Otevírám své srdce a vysílám lásku vodě, která i mě tvoří a 

kterou celou svou bytostí miluji.  

A z celého srdce za toho požehnání světu, děkuji.“  

Zde nás čekalo nejkritičtější místo našeho výletu, stoupání po 

štěrkové cestě s příčnými svodnicemi, která nás dovede až k prameni 

Labe. Při pravidelném střídání v tlačení vozíků i kočárků tato část 

cesty řádně prověřila naše fyzické kondice i oběhovou soustavu. 

 

Naše zkušenosti z loňských ročníků říkají, 

že vozíčkář s doprovodem je schopen 

vyjet skoro kamkoliv, proto stoupání 

směrem k Mohyle Hanče a Vrbaty a 

následné dlouhé pozvolné i strmější 

klesání až k Labské boudě nebylo pro 

nikoho větším problémem. Přestože má 

Labská bouda bezbariérový vstup do 

restaurace, občerstvili jsme se a odpočali 

na přilehlých dřevěných lavičkách.  

  U Labského pramene bylo následně pro 

děti připravené překvapení: 

Pramínková víla, která rozdávala 

kouzelné korále a za zvuků fléten 

zarecitovala magickou modlitbu. 

Po příjemné zastávce a odpočinku jsme 

se pomalu vraceli roztroušeni po hřbetu 

Zlatého návrší zpět k Vrbatově boudě. 

  

Výlet k prameni Labe (7:46) 

Hudba: Funk JunkieZ 

Letos se nás v Harrachově sešlo 25 dospěláků a dětí. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci akce: 

 

Hotel Skicentrum www.hotelskicentrum.cz 
Pension K pensionk.atlasweb.cz 
Taxi Konvalinka tel: 777 288 470 

Dobrovolníci a průvodci www.harrachov.cz 
KRNAP www.krnap.cz 

Zrnko naděje zrnkonadeje.webnode.cz 

Po výletu jsme poseděli u pensionu pana Kopče, kde bylo připraveno 

rodinné pohoštění se vším. Nejprve každý obdržel pěkný dárek a 

diplom. Pak se opékalo, hrálo se na kytaru a zpívalo až do půlnoci. 

V neděli proběhlo loučení a odjezd 
Harrachov - Semily. Čtyřčlenná skupinka 
se ještě vydala do Liberce na divadelní 
premiéru OD PLÍNKY DO PLÍNKY.  
Na zahradě Jedličkova ústavu Liberec, 
divadelní spolek Létající divadlo na 
kolečkách, S(C)HODY,  Fotky (61) 
 

 

OD PLÍNKY DO PLÍNKY  (2:20) 16.6.2013 

http://www.youtube.com/watch?v=m7XwzLAMkog
http://bandzone.cz/funkjunkiez?at=news
http://www.hotelskicentrum.cz/
http://pensionk.atlasweb.cz/
http://www.harrachov.cz/
http://www.krnap.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/
http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=o-projektu
http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=o-projektu
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/OD_PLINKY_DO_PLINKY/
http://www.youtube.com/watch?v=0XswG8K9Lzg
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Lipno bez bariér 
Projekt Lipno bez bariér, který na počátku finančně podpořilo Ministerstvo pro 

místní rozvoj, vznikl před třemi lety v roce 2010.  Jeho cílem je zapojovat stále širší 

veřejnost handicapovaných osob a skupin do volnočasových aktivit na Lipensku. 
 

V rámci projektu byla zahájena série organizovaných akcí s názvem Den 

s handicapem, které se konají vždy dvakrát v letní a dvakrát v zimní sezóně. V tento 

den je pro handicapované účastníky a jejich rodinné příslušníky připraven 

celodenní program, kdy si mohou vyzkoušet nabízené aktivity v rámci projektu 

zcela zdarma. V létě je to především jízda na tandemovém kole, handbicích, 

bobové dráze či projížďka na elektročlunu upraveném pro vozíčkáře. 
 

  

 

 

Facebook je dobrý pro předávání informací o různém dědí, kde už nějakou dobu se u nás v Zrnku naděje debatuje o stezce v korunách stromů.         

Rádi bychom se tam podívali, však vzdálenost je přes 300 km. Na příští rok zvažujeme uskutečnit několikadenní výlet s ubytováním, aby se vše zvládlo.  

Napsala jsem zprávu na FB a po telefonu získala potřebné informace. Nyní se v článku + fotografie můžeme podívat, jak to zde mají skvělé. Lenka V. 

Den s handicapem organizovaný v zimní sezóně je pak 

zaměřen hlavně na jízdu na monoski, kdy výuka je vedena 

odborně vyškolenými instruktory. Ti také zajišťují lyžování 

s nevidomými návštěvníky. Navíc je v zimě, stejně jako v létě, 

do programu zahrnuta návštěva Stezky korunami stromů a 

vodního ráje Aquaworld Lipno, kde je nainstalovaný bazénový 

zvedák pro snadný přístup do vody. 
 

 

Letošní první letní „Den s handicapem“ už je za námi, ale dovolte, abychom vás pozvali na „Babí léto s handicapem“, které se koná 7. 9. 2013. 

Více informací najdete na www.lipno.info nebo na facebooku Lipno bez bariér. 
 

Zuzana Kolářová 

Manažerka projektu Lipno bez bariér  

  

V průběhu roku jsou navíc organizovány tzv. Dny Lipna bez bariér, kdy 

si po předešlé rezervaci na rent@lipnoservis.cz mohou klienti zdarma 

zapůjčit sportovní vybavení /monoski, handbiky, tandemová kola/. 

  

Nad rámec těchto pevných programů vznikají aktivity během roku, kdy se připravuje 

program pro skupiny, či občanská sdružení, která se rozhodnou strávit čas na Lipensku. 

  

Karta hosta – LIPNO CARD – pro letní sezónu 2011 – v prodeji od 1. 6. 2011 – čerpání více než          

60 služeb na Lipensku zdarma nebo se slevou – ušetříte až 3500 Kč – možnost zakoupení u vybraných 

ubytovatelů, v informačních centrech a na webových stránkách - více informací na www.lipnocard.cz 

 

Nový internetový portál destinace LIPENSKO – od 1. 6. 2011 – aktuální informace o regionu – nejširší 

nabídka ubytování na Lipensku, on-line rezervace, last minute pobyty – přehledný kalendář akcí         

– informace o službách a akčních nabídkách – www.lipno.info 

  

  

DfK Group a.s. 

Riegrova 1756/51 

370 01 České Budějovice 

Tel: +420 724 380 751 

Fax: +420 387 201 171 

E-mail: kolarova@lipnobezbarier.cz 

www.dfkgroup.cz 

  

http://www.lipno.info/
mailto:rent@lipnoservis.cz
http://www.lipnocard.cz/
http://www.lipno.info/
mailto:kolarova@lipnobezbarier.cz
http://www.dfkgroup.cz/


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010 
Harrahov bez beriér (9:57) 
Čarobejdění a Narozeninovosvátková oslava (3:51) 
Léto 2010 se Zrnkem naděje (4:34) 
Pochod s Bobinou na Kozákov (3:15) 
RAČÍ STEZKOU 2010 (2:02)   
 

2011 
Šachový turnaj (6:10) 
 

2013 
Čarodějnický slet (1:41)  

Kamera na kolečkách - Hudební partneři 
Činnost občanského sdružení „Zrnko naděje“ začalo jedním hlavním projektem,  

kde bylo nutné vytvořit další PROJEKTY, které napomáhají k dosažení toho prvního:  

„Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižné a opatrovníky“.  
 

Infolisty přinášejí informace o rozmanitém dění od nás, ale i od jiných  

a Kamera na kolečkách zaznamenává na fotkách a v amatérských videích dění. 

Bylo však nutné k některým videím vložit hudbu a tak začala cesta hledání písniček. 

Otevřelo se okénko pro vzájemné poznání našich světů i vzájemná propagace. 
 

Velké poděkování patří všem hudebním tvůrcům, že nám dali souhlas k použití písniček: 

"Hudba je most, který dokáže vyjádřit to, kde slova už dlouho skočila". 
 

Kdo nám dal souhlas k použití písniček a u kterých videí písničky jsou? 
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Info na webu 

SkA´N´Daal 

Info na Badzone.cz 

MessenJah 

2010 

OstrovArt (2:50) 

Ruské kuželky "Setkání po roce" a "Můj polštářek" (3:26)  
 

2011 

S Bobinou na Kozákov "KŘÍDLA" (3:11) 

 

 

Info na Badzone.cz 

Mc Ryhha 

2010 

Naše město na vozíku (2:55) 

Info na webu 

VHProfi 

2010 

Pohádkový les  (6:10) 
 

2011 

Harrachov bez bariér 2011  (12:52) 

Výlet na rozhlednu Štěpánka  (7:15) 

Evropský den bez aut  (5:42) 

2012 

Čarodějnický slet  (3:24) 

 

2012 

SEMILSKÝ CVRNK  (2:29) 

Harrachov bez bariér 2012  (5:30) 

Nemocnice v Semilech  (3:55) 

Prachovské skály  (2:39) 
 

2013 

Férová snídaně 2013  (02:53) 

 

Info na Badzone.cz 

Richard Remeš 

Oslovení pro další hudební tvůrce, kteří 
by dali souhlas k bezplatnému použití 
jejich písniček, stále trvá. Pokud o 
někom víte nebo osobně máte písničky 
a chtěli byste se stát partnery NNO tak 
nám napište: Videa-K.N.K@seznam.cz  
 

Na internetu bývám nejčastěji pod přezdívkou Tom Sneh, 
na Bandzone mám kapelu/projekt Snoehetta: 
http://bandzone.cz/snoehetta a vedlejší InThePocket:   
http://bandzone.cz/inthepocket.   
Hudbu dělám asi přes 6 let, tj. zhruba od mých 13 - 14, 
kdy jsem poprvé připojil klávesy k počítači.  
Od té doby ve volných chvílích skládám svoje 
instrumentálně-elektronické hudební nápady, které pak 
putují na profil na Bandzone.  
Dřív jsem si svoje výtvory nechával pro sebe, ale později 
jsem je začal zveřejňovat, protože věřím, že se vždycky 
najde někdo, kdo z ní má takovou radost jako já.               
V nejbližší době se chystám uveřejnit novou skladbu s 
názvem "Barvy", která je těsně před dokončením. 

2013 

Narozeninovosvátková oslava  (2:43) 

 

2013 doplněno Ruské kuželky 2009-10  

…na webu Jedeme bez bariér. 

„Jak to bylo a dnes hrajeme“ 

Ruské kuželky 2009  (02:36) 

 

2013 

Výlet k prameni Labe (7:46)  

Info na Badzone.cz 

Funk Junkiez 

 

Nějakou hudbu jsem začínal skládat už někdy kolem třinácti, ale nahrávat 
a realizovat  jsem ji začal až o rok později. Moje babička Jindřiška 
Šáchová byla učitelkou hudby na kytaru, cimbál a klavír a učila lidi jako 
například Gustava Řezníčka nebo Zuzanu Lapčíkovou.  
Babička později učila i mě na klavír a zobcovou flétnu a zároveň jsem na tyto 
nástroje chodil do základní umělecké školy v Otrokovicích. Později jsem se 
začal učit na příčnou flétnu a kontrabas, na který jsem hrál v cimbálové muzice 
Kvíteček. Jako samouk se učím ještě na akustickou a elektrickou kytaru.   

Měl jsem i několik vystoupení sám nebo i s babičkou, kde mě doprovázela na 
klavír, a já jsem hrál na příčnou flétnu. Mám rád mnoho hudebních stylů, ale 
nejraději snad přece jenom dělám klavírní skladby. Mnoho z nich mě napadá, 
když jdu spát nebo když jsem v práci (na brigádě).  Například skladba Living my 
dreams mě napadla, když jsem usínal. Právě proto tento název.  

Info na Badzone.cz 

Lukáš Kobylík 

Video bude doplněno. 

  

Na webu Kamera na kolečkách 

 

Nová rubrika 

Hudební partneři 

  

http://www.youtube.com/watch?v=SHaTXqSADxM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=xDgeLXj6UhY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=mf96G-qG0aY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=pgkiixlF3l0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=kFqQ6zhIz3s&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=e8IuNG4HOho&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=OchV7GJya5Q&feature=player_embedded
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/projekty/
http://k-n-k.webnode.cz/o-nas/
http://www.skandaal.cz/
http://bandzone.cz/messenjah
http://www.youtube.com/watch?v=bvOVtDb6-Y4
http://www.youtube.com/watch?v=6Tee7aBLsdI
http://www.youtube.com/watch?v=FZHQQuI3_1o
http://bandzone.cz/ryhha
http://www.youtube.com/watch?v=oI3qBUjy6OA
http://vhprofi.webgarden.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=ubXE4jLGpEU
http://www.youtube.com/watch?v=ekiy5VT7Fi0
http://www.youtube.com/watch?v=JpvG4_DohGo
http://www.youtube.com/watch?v=1_TFPlWjaxg
http://www.youtube.com/watch?v=TD4f6hkvXDU
http://www.youtube.com/watch?v=jEr70nT0Wj8
http://www.youtube.com/watch?v=-mHQCZjtP_0
http://www.youtube.com/watch?v=56NNwz5jysI
http://www.youtube.com/watch?v=OXr4ChIK3X8
http://www.youtube.com/watch?v=L7U8iP2V86Q
http://bandzone.cz/remes
mailto:Videa-K.N.K@seznam.cz
http://bandzone.cz/snoehetta
http://bandzone.cz/inthepocket
http://www.youtube.com/watch?v=xF-cuWnM-2w
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ruske-kuzelky/
http://www.youtube.com/watch?v=ls-7JV5HybQ
http://www.youtube.com/watch?v=m7XwzLAMkog
http://bandzone.cz/funkjunkiez?at=news
http://bandzone.cz/lukaskobylik?at=info
http://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/
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Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení peněžitým či věcným darem, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz 
nebo osobně po telefonní domluvě 481 621 406 * 731 458 883. Zrnko naděje o.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

Web Kamera na kolečkách  

fotogalerie a videa 

 

 

 

Web Zrnko naděje o.s. 

O nás, Výroční zprávy, Glass Lucie - sklářská dílna, Harmonogram, Aktuální pozvánky, 

Infolisty Zrnka a jiné zpravodaje, Zdravotnické potřeby, Katalog sociálních služeb, 

Spřátelené organizace, Sponzoři, Média, TV internet, Dokumenty ke stažení. 

  

Web Jedeme bez bariér  

Den otevřených dveří, projekty 

  
  

 

 

 

Informace o činnosti Zrnka naděje o.s. jsou rozděleny 

Od 23. 5. 2013 nás najdete i zde… 

Pochod s Bobinou až na Kozákov a Den charity  
Předposlední víkend v srpnu tradičně od 2008 pořádáme dva dny se Zrnkem naděje. 
Pochod s Bobinou až na Kozákov - KŘÍDLA se pořádá pro lidi, kterým do života vstoupilo 
zdravotní postižení, a upřednostňují rodinné bydlení před ústavním umístěním. 
Účastníci pochodu mají na svých zádech a vozítkách křídla, symbol pomyslného 
bezbariérového přeletu ve více směrech, kde účast veřejnosti je vítána. 
 

Již 5 let pořádáme určité akce tradičně a tu loňskou nedělní rodinnou oslavu s domácím 
pohoštěním jsme rozšířili o hudební program. Musíme přiznat, že pojmenování Den 
charity naší pořádané akce si někteří spojili s charitou jako takovou, kde pořádají 
veřejné sbírky, případně se rozdává jídlo a oblečení pro potřebné atd. zdarma. 
  

Ujasníme jak to tedy je, aby již nikdo nespojoval pořádanou rodinnou oslavu 
„Den charity“ Zrnko naděje o.s. a „Den Charity“ Charita Česká republika. 

Ač na první pohled se zdá být název akce stejný je zde lehce přehlédnutelný rozdíl 
v malém a velkém CH, kde velikost písmenka ve slově charita vyjadřuje význam názvu.  

 

Jednotlivé složky Charita Česká republiky se každoročně v průběhu měsíce září nebo 
října přidávají k celostátní kampani "Den Charity", aby informovali veřejnost o své 
činnosti, kde v tento den pořádají prezentace činností, dny otevřených dveří s kulturním 
programem. Den charity, který není spojen s žádnou finanční sbírkou.  
 

Občanské sdružení Zrnko naděje každoročně pořádá předposlední víkendovou neděli 
v srpnu rodinnou oslavu, která dostala název „Den charity“ vzhledem k charitativní 
činnosti, kterou provozujeme pro své členy se zdravotním postižením. Oslava probíhá 
formou rodinnou a zveme na i veřejnost. Informace pro nové zájemce být členy, 
navázání nových kontaktů a informace pro nové partnery či sponzory pro naše sdružení. 
 

Vážení čtenáři, přejeme vám příjemné prožití letních prázdnin, dovolené, výlety atd.  

 

Aktuální pozvánky - Letáček ke stažení v pdf. 

V sobotu si vezměte svá křídla a pojďte s námi na pochod       

a v neděli přijďte na rodinnou oslavu s pohoštěním,  

kde k poslechu na elektronické klávesy nám bude hrát  

své písničky Richard Remeš z Ústí nad Labem. 
 

Plánujeme doplnit program o pár vystoupení, 5 -10 minut.  

Nedělní program zveřejníme na facebooku do 31. 7. 2013. 
 

Dobrou nálada a přátelé, co víc si můžeme přát. 

 

 
 

  

 

   
 

  

  

Infolisty Zrnka / PODZIM 2013  
Uzávěrka do čísla 3. 15. 10. 2013 

Zveřejnění … 25. 10. 2013. 
 

Příspěvky po uzávěrce - domluvíme se. 
481 621 406 * 731 458 883   

Skype: van.lena1 * facebook  
 

Články + fotky, pozvánky atd. ZDARMA. 
Zasílejte na: InfolistyZrnka@seznam.cz  

 
 

 

TIP NA VÝLET - Český ráj bez bariér - DOPORUČENÉ TRASY. 

mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
http://k-n-k.webnode.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/aktualni-pozvanky/
mailto:InfolistyZrnka@seznam.cz
http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/doporucene-trasy-a-tipy/

