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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

LÁZEŇSKÝ, REHABILITAČNÍ A REKONDIČNÍ POBYT VRÁŽ U PÍSKU 

3. až 10. listopadu 2013 jsme vyjeli s celou naší společností DMO POBYTY 

o.s. na týdenní lázeňský pobyt do Vráže u Písku. Tak jako na každý 

rekondiční pobyt nás i tentokrát doprovázela skupina kamarádů, našich 

dobrovolných osobních asistentů, bez jejichž trvalé 24hodinové příkladné 

pomoci a vzorné péče bychom nemohli absolvovat žádný pobyt ani 

krátkodobou aktivitu, naplánovanou tímto výše zmíněným občanským 

sdružením, v jehož čele již od prvopočátku zastává obětavě svoji 

cílevědomou funkci předsedkyně slečna Kateřina Maxová. 

Práce s námi, především vozíčkáři, je opravdu nesmírně náročná a 

těžká, což si plně uvědomujeme, a  nejen proto si našich kamarádů vážíme 

a na společné chvíle s nimi se vždy velmi mnoho těšíme. Celému 

realizačnímu týmu  našich skvělých kamarádů patří nevýslovný dík za 

bezmeznou trpělivost a ochotu pomoci nám při všech úkonech, které jsou 

vzhledem k našemu zdravotnímu znevýhodnění leckdy nepřekonatelným a 

nedosažitelným cílem bez trvalé a citlivé pomoci druhé osoby. Společné 

aktivity jsou vždy zajímavé, poutavé a poučné. Zaměřují se vždy na místo, 

pobyt a možnosti, v kterých se právě nacházíme. 

 

  

Lázně Hotel Vráž s krásnou zámeckou zahradou jsme navštívili již počtvrté. 

Každý z nás projde na samém začátku pobytu lékařskou prohlídkou a 

následně se začnou využívat jednotlivé předepsané procedury, jako 

například vířivé, perličkové i bylinkové koupele, masáže, parafín, rašelinové 

obklady, individuální a skupinová fyzioterapie. Novinkou pro letošní rok 

byla i možnost navštěvování týdenního kurzu jógy. Mimo jiné jsme po celý 

týden měli možnost využívat rovněž místní prostory fitness centra, 

sauny, či odpolední nebo večerní plavání v bazénu. 

Dále jsme tu měli mimo jiné i další doplňkové možnosti činností a ve 

volných chvílích jsme chodívali vyrábět prostírání z dekorativních vánočních 

 ubrousků. Skoro každý večer nám jeden s kamarádů asistentů 

zpříjemňoval velice krásnou hrou na banjo a rovněž svým zvučným, 

ale procítěným nádherným zpěvem. V úterý následovala rovněž večerní 

procházka po přilehlém rozsáhlém parku s  plněním různých úkolů a 

kvízových otázek. Jeden z večerů byl věnován promítání filmu režiséra 

Jiřího Stracha s názvem Vrásky z lásky. Ve středu jsme se vypravili do 

nedalekého Country clubu U Kapličky, kde jsme strávili příjemný večer ve 

společnosti hudebníků s kytarou a jejich nádhernými písničkami. Volné 

chvíle jsme mohli trávit procházkami v podzimně laděné přírodě zdejšího 

zámeckého parku nebo také v kavárně či hrou s dětmi našich asistentů. 

Stále za námi také přijíždějí i kamarádi asistenti z minulých let. Přímo v 

lázních jsme se  zúčastnili též pátečního tanečního večírku s živou kapelou 

a krásnými písničkami. 

Na tomto místě bychom chtěli srdečně poděkovat celému bezvadnému 

kolektivu zdejších lázní v čele s panem ředitelem Veselým za to, že nám 

opakovaně umožňují pobyt s komplexním a vstřícným přístupem v tomto 

malebném místě Jihočeského kraje.  

Na samý závěr nezbývá než říci naší milé kamarádce předsedkyni slečně 

Kateřině Maxové a celému skvostnému realizačnímu týmu DMO POBYTŮ 

o.s. ještě jednou díky moc za vše – jsme rádi, že vás máme. 

Pro DMO POBYTY o.s. napsala Svatoslava Klementová 
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Herec Václav Knop pokřtil kalendář kresleného humoru vozíčkáře Jiřího Flekny 

V sobotu 5. října se konalo slavnostní zahájení výstavy kresleného 

humoru Jiřího Flekny a křest kalendáře na rok 2014. Výstava v Kině 

Mnichovo Hradiště sice již skončila, ale zájemci stále mohou koupí 

kalendáře, trička či vtipu podpořit sociální služby Spokojeného domova.  

Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou je po těžkém úrazu páteře již více než třicet let 

upoutaný na invalidní vozík a kreslené vtipy začal tvořit již v roce 1984. 

Publikoval je v časopisech a za sebou má i řadu výstav. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostem slavnostního zahájení výstavy v Kině Mnichovo Hradiště byl Jakub 

Kazda, který zazpíval několik písní z českého i světového repertoáru. Poté se 

ujal slova Václav Knop, herec, dabér a oficiální tvář Spokojeného domova, který 

pokřtil kalendář kresleného humoru Jiřího Flekny vydaný při příležitosti 

výstavy. A následovalo slavnostní přestřižení pásky, kterého se ujal sám autor. 

Výstava představovala výběr toho nejlepšího z autorovy tvorby z let 2000-2013 

a ke zhlédnutí v Kině Mnichovo Hradiště byla do 20. listopadu.  

 

 Zájemci mají však i po skončení výstavy možnost zakoupit kalendář, 

tričko s vtipem či kopii kteréhokoliv vtipu z výstavy, čímž mohou nejen 

udělat například radost svým blízkým k Vánocům, ale rovněž podpořit 

sociální služby v domácnostech seniorů a handicapovaných, které 

Spokojený domov poskytuje již devět let. Uvedené zboží je možné 

zakoupit na těchto místech: 

 v Mnichově Hradišti na kontaktním místě Jana Švermy 378 

(vedle vchodu do dětského zdravotního střediska) a 

v knihkupectví a papírnictví Hany Otáhalové v Turnovské ulici, 

 v Bakově nad Jizerou v prodejně potravin u vlakové zastávky, 

 v Mladé Boleslavi na kontaktním místě Spokojeného domova 

(Palackého 1327), 

 v Turnově na kontaktním místě Spokojeného domova 

(Zborovská 519, budova hotelové školy), 

 v Kněžmostu na kontaktním místě Spokojeného domova   

        (U Střediska 24, budova Domu s pečovatelskou službou).  

 

 

 

Foto: D. Sedláková (2x)  

Petr Novák: Podrobnosti lze získat na telefonním čísle 773 635 633  

nebo na webu www.spokojenydomov.cz   

  

Jakub Kazda 

SEMILSKÉ IMPULZY 2013 
 

Sdružení ARTEFAKTUM a CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE 

uspořádalo  dne 9. listopadu 2013 se v KC GOLF v Semilech  v rámci jubilejního X. 

ročníku regionálního projektu TVOŘÍME DUŠÍ ... sedmé setkání umělců a výtvarníků se 

zdravotním postižením a jejich přáteli. 
 

Návštěvníci měli možnost shlédnout zajímavou prezentační výstavu více než 400 děl a 

prací, včetně prodejních prezentací 9 chráněných dílen převážně semilského regionu. 

V odpoledních hodinách probíhal na hlavním sále KC GOLF několikahodinový kulturní 

program. Široká veřejnost měla možnost nahlédnout do světa tvořivosti a umění osob  

se zdravotním postižením a jejich přátel. 
 

Organizátoři společně s účinkujícími tímto setkáním důstojně oslavili 10 let projektu 

Tvoříme duší. Pevně věříme, že i další ročníky Semilských impulzů budou neméně 

zajímavé a že si projekt najde své příznivce nejen v Semilech.  

Touto cestou chceme poděkovat všem partnerům a sponzorům, účastníkům a 

návštěvníkům za společné naplňování motta projektu:  „BEZ BARIÉR V DUŠÍ I V ŽIVOTĚ.“ 
 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o.s.  

http://www.czplk.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&portal=90&slozka=1279 

Videa: Kamera na kolečkách 2013 / 4 

http://k-n-k.webnode.cz/videa-2013/a2013-4/  
  

TVOŘÍME DUŠÍ .. 2013 (10:02) 

 MAXI DANCE (3:29) 

 O koťátkách (6:10) 

 Taneční skupina AZZA BEYA (3:34) 

 Nikol Beránková (2:48) 

 Lenka Hornychová (1:53) 

http://www.spokojenydomov.cz/
http://www.czplk.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&portal=90&slozka=1279
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2013/a2013-4/
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Foto: Festival Jurt 3. 8. 2013 - BACHTALE APSA  
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  NAPSÁNO ŽIVOTEM – David Vondráček - paracyklista   

  
 

 

  

 

 

V dalekém Matane v Kanadě se jel třetí podnik Světového poháru zdravotně postižených 

cyklistů.  Výprava přiletěla na montrealské letiště 21. 8.2013. Bohužel nezbytné cyklistické 

náčiní, tzn. kola a tricykly, přiletěly s velkým zpožděním, až v den startu časovky. Do té doby 

tak měli dostatek času se zabydlet, obhlédnout nejbližší a později i širší okolí, pak i 

na prohlídky městečka. Užívali si tak překrásného výhledu na oceán a procházek po pobřeží. 

Ve čtvrtek 22. 8. dorazily na montrealské letiště jejich tricykly a do Matane je přivezli až 

v pátek ráno. Celé 3 dny tak byli bez tréninku. 

Jirka Hindr a David Vondráček museli rychle lehce posnídat, aby se alespoň malinko stihli 

rozjet před startem časovky, který byl stanoven již na 10 hodinu dopolední. Leč bohužel 

to bylo málo platné, tříkolky přijely moc pozdě a vynucená neplánovaná tréninková pauza si 

vybrala svou daň. Jirka projel cílem 8 km časovky až jako poslední a David skončil šestý.  
V sobotu následoval silniční závod na stejném okruhu, ale namísto jednoho okruhu se jel 

3krát, cca necelých 25 km. Jirka Hindr po lehkých problémech na startu soupeře dojel, celý 

závod odkroužili kolo na kolo a v závěrečném stoupání svým soupeřům lehce poodjel a přijel 

si do cíle pro svoje první vítězství ve Světovém poháru. David Vondráček po naprosto 

vyrovnaném průběhu nakonec dojel velmi těsně čtvrtý.   
 

Mistrovství světa v paracyklistice handicapovaných v Baie — Comeau 

Mistrovství světa v paracyklistice se pro rok 2013 konalo v Baie - Comeau, v provincii Quebec 
v Kanadě od 28. 8. do 1. 9. 2013. Předchozí víkend 23. - 25. 8. 2013 se konal výše popsaný 
poslední podnik Světového poháru v paracyklistice v kanadském Matane.  
Přesun do dějiště MS trval  necelé 3 hodiny včetně plavby na trajektu, kde pak dorazili přímo 
do Baie-Comeau a ihned mohli začít trénovat na vrchol letošní sezóny. Závodů se účastnilo 
celkem 264 sportovců z 38 zemí, a to jak cyklisté, tricyklisté, handbikeři (závodníci jezdící 
na kole na ruční pohon) a tandemy (nevidomí). V závodech tricyklů, což je velká tříkolka pro 
závodníky, kteří neudrží rovnováhu na normálním kole, měla Česká republika dvojí 
zastoupení: hořičáka Jiřího Hindra v kategorii T1 a Davida Vondráčka z Valdic v kategorii T2 
oba členové TJ Spastic Sport Praha reprezentující Českou federaci Spastic Handicap. 
Intenzivní tréninkové dávky jim postupně dávkoval jejich reprezentační trenér Luboš Jirka. 
Bylo jim i umožněno si několikrát projet náročnou trať budoucí časovky i silničního závodu. 
Trenér je honil na velmi těžkém a kopcovitém okruhu, který měřil 8,6 km s 1,2km stoupáním 
a průměrným sklonem 11%. Každý závod se skládá z časovky a silničního závodu. Časovka e 
jela 
 

Silniční závod Matane 2013 

 

 

Příští ročník se Mistrovství světa v silniční paracyklistice  uskuteční 
v USA v severní Karolíně, což je první možná kvalifikace na letní 
paralympijské hry 2016 v Rio de Janeiro. Když k tomu připočítáme tři 
podniky Světového poháru handicapovaných, z nichž poslední 
se bude konat v kanadském Montrealu, pár závodů Evropského 
poháru a několik závodů českých, vyjde nám extrémně vysoká 
finanční zátěž jak pro jednotlivé kluby, tak i celou cyklistiku 
postižených sportovců sdružených v České federaci Spastic Handicap.  
Prosíme tímto všechny, kterým není lhostejný osud těchto nadějných 
handicapovaných tricyklistů, pomozte jim materiálně nebo zejména 
finančně v pokračování jejich slibně a úspěšně nastartované kariéry.  
 
Více informací pro Vaši případnou finanční a věcnou pomoc najdete 

na webových stránkách TJ Spastic Sport Praha, kde jsou i kontakty 

pro Vaše případné dotazy. http://www.spasticsportpraha.cz/   
Předem děkujeme všem, kteří jsou sponzorsky ochotni se podílet 

na našich dalších úspěších.  

 

 

S Davidem Vondráčkem jsme se předběžně domluvili, že nás přijede 

navštívit do Semil. Plánujeme besedu pro naše členy Zrnko naděje o.s. 

Těšíme se na setkání, o kterém se dočtete v infolistech 2014. 

Lenka Vanclová 

 

jela 29. srpna a byla vypsána na jedno kolo. David Vondráček v kategorii T2 (méně postižených) obsadil v časovce 9. místo a Jirka Hindr v T1 (více 
postižení) o jednu příčku vylepšil svoji pozici z časovky v Matane a  obsadil druhé místo se ztrátou 18 vteřin na vítěze. 
Druhý den již jenom lehce potrénovali a zbytek dne věnovali jen regeneraci spasticity postižených svalů a relaxaci. Silniční závod byl na programu v sobotu 
31.8. Po lehkém zahřátí se přesunuli na start a nedočkavě vyrazili do závodu. Startovali všichni dohromady, T1 i T2, muži i ženy najednou. David 
Vondráček své umístění z časovky vylepšil a dojel na šestém místě. Jirka Hindr v silničním závodě zopakoval svoje stříbrné umístění z časovky a dojel 
na druhém místě se ztrátou pouhopouhých 0,1 vteřiny na vítěze. Hořičák Jirka Hindr se tedy vrátil se dvěma stříbrnými medailemi a titulem 
dvojnásobného vicemistra světa v silniční paracyklistice za rok 2013.   

  

XVII. ročník slavnostního vyhlášení 
nejlepších sportovců, trenérů a osobností 

České federace Spastic Handicap 2010 

  

MČR 2012 

 

David Vondráček 2009 - 2013 

http://www.spasticsportpraha.cz/
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  Nové programy - Jablíčkování a Skláři září 
 

Letošní podzim naše středisko ekologické výchovy nabídlo nové programy pro MŠ a ZŠ. 

Jablíčkování si vzalo za cíl ukázat dětem i pedagogům, že nejen normovaná nablýskaná jablka 

v regálech v supermarketu jsou ke konzumaci. Nakousli jsme trochu i téma skryté dopravy ve 

výrobku, které jablíčka nečoudí? No přeci ty z nejbližšího okolí... Ty ze Španělska či Itálie mají 

v sobě i ekostopu nákladních aut... Děti shlédly krátkou pohádku o "Honzovi -jablečné 

semínko" z jablíčkových loutek a hlavně si prakticky vyzkoušely a OCHUTNALY (brčkem) 

lahodný mošt i z jablíček nasbíraných u cesty (ta často končících v popelnici). 
 

Fotografie: Jablíčkování  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151742020559372.1073741951.99025059371&type=3  

  

  
Další nový program využil blízkost sklářské dílny Glass Lucie 
paní Lenky Vanclové a spojil vyprávění technologii sklářské 
výroby, zásahu do krajiny, ale i loutkové pohádky o víle 
Jizerýně a skláři Petrovi a tajemství výroby červeného -
rubínového skla. Potom se třída rozdělila, část pokračovala v 
dřevěnce v tvoření - drobnou ozdobu v oříšku barevní sklíčka, 
část přešla naproti do sklářské dílny. Tam žáčci viděli věcí, 
třeba jak se dá na sklo psát, jestli jde sklo stříhat a jiné 
chytáky. Samozřejmě výrobu drobné figurky, mohli být svědky 
řemeslného umu paní sklářky, ale i technologické náročnosti 
procesu. Žáci i pedagogové odcházeli z dílny opravdu nadšeni. 

  
Fotografie: Skláři září - nový prográmek pro MŠ  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151790120349372.1073741955.99025059371&type=3 

Fotografie: Další sklářské prográmky  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151813554999372.1073741957.99025059371&type=3  

   

Mikuláš 
Letošní podvečer 5.12.203 proběhl v duchu již několikaleté tradice, kdy do areálu 

památkově chráněných dřevěnek zavítá družina sv.Mikuláše. Letos byli andílci 

obzvláště milí a zpěvní, čertíci hraví  (pouštěli  bubliny z bublifuku), děti asi celkově 

hodné a poslušné. Zvládli jsme nadílku i promluvy do duše.  

Přijďte napřesrok pobejt.  Za spolupráci děkujeme i dramatickému oboru ZUŠ. 

  

Fotografie:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151

842921289372.1073741963.99025059371&type=1 

  

 

Video: Mikuláš v Jílovecké ulici 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=SV9_djEQJow  

 

 

Příběhy z vlněného království - literární soutěž  
 

Výstavka Vlněné království Edity Vaňkové Bartíkové je sice na malém stísněném 

prostoru čtyř okének naší dřevěnky, ale o to více je nabita možnostmi vyprávět 

příběhy, tajemství. Zaposlouchejte se do "očí a výrazu" jednotlivých vlněných 

bytůstek a utkejte svůj příběh, pohádku. Čtyři okénka, dvanáct bytostí, kde se 

každá rodí v jiném čase, na jiném místě, jiném vnitřním ladění, zkrátka každá na 

jiné vlně. Do světa lidí si nesou vlastní příběhy. 
 

Své nebo svých děti či od přátel náměty, příběhy můžete poslat na mail 

lenka.hrib@volny.cz. Hodnotící komise: autorka Edita Vaňková Bartíková, Lenka 

Vanclová, paní knihovnice, děti z Kořínku vyberou ten za srdce beroucí a ten bude 

odměněn vlněnou bytůstkou. Výstavka budu v reálu k vidění do 18.1.2014 v 

Jílovecké, ve virtuálním prostoru neomezeně v albu fotek Příběhy z okének 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151869336324372.1073741966.

99025059371&type=3&uploaded=16, uzávěrka příběhů ke 31.1.2014. 
 

Poznámka: Příběh může vzniknout i "kolektivně" ve třídě, družině, MŠ - pak by 

eventuální výhra byla pro všechny zúčastněné. 

Lenka Hřibová 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151742020559372.1073741951.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151790120349372.1073741955.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151813554999372.1073741957.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151842921289372.1073741963.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151842921289372.1073741963.99025059371&type=1
https://www.youtube.com/watch?v=SV9_djEQJow
mailto:lenka.hrib@volny.cz
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151869336324372.1073741966.99025059371&type=3&uploaded=16
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Akce LEDEN 2013 + náčrt únor, březen 
Semínko země http://nazeleno.webnode.com/   

tel. 776 077 186 Lenka Hřibová 

  

 

Výstavka Vlněné království  

Čtyři  nakouknutí do světa vlněných bytůstek "...každá se rodí v jiném čase, na jiném 

místě, jiném vnitřním ladění... zkrátka... každá na jiné vlně... Do světa lidí si nesou 

vlastní příběhy..." slova jejich tvůrkyně Edity Bartíkové - Vaňkové. 

S minivýstavkou se pojí i literární „soutěž“, podrobnosti na místě či na 

http://medvedsemily.webnode.cz/, případně FB Jílovecká ulice  

KDE: Mezi okny zelené dřevěnky v Jílovecké ulici  

KDY: od 21. 12. - 18. 1. 2013 (za světla) 
 

Beseda Rané dětství z pohledu nových poznatků neurobiologie 

v rámci cyklu: “Co je normální a co přirozené? Dětství na prahu 21.století“ 

KDE: čítárna Městské knihovny v Semilech  

KDY: středa 15. 1. 2014 od 17 hodin 

Materiály k diskuzi nabídne PaedDr.Lenka Hřibová. Pojďme se společně zamyslet nad 

současnými možnostmi vývoje dětí (1-4 roky), který má ve svých rukou ještě nejbližší 

rodina. Všichni chceme pro děti to nejlepší. Srdečně zveme nejen rodiče, ale i 

prarodiče, pedagogy či budoucí adepty těchto rolí.. Děti nejsou překážkou, vedle v 

dětském koutku bude přítomna naše pracovnice, při besedě v čítárně také nevadí... 

Vstupné dobrovolné. 

Další besedy za stejných podmínek i časů: 

Únor: středa 19. 2. : “Čistá špína a špinavá čistota?“ 

Březen: středa 19. 3: „Co je normální a co přirozené?“ komercializace dětství. 
 

Tvůrčí dílna Hřejivý dotek  

 (práce s ovčím rounem + ukázka z programu Masáže děti dětem) 

KDE: zelená dřevěnka v Jílovecké ulici  

KDY: sobota 18. 1. 2014 od 10 -16 hodin, masáže od 10.30 (cca hodinku) 

Drobnosti z hebkého materálu (vhodná inspirace pro práci s nejmenšími, ale i 

možnost vyzkoušet si náročnější věci.) Bude ukončena i naše výstavka vlněných 

bytůstek mezi okny v dřevěnce, máte jedinečnou příležitost je pohladit, popovídat si... 

MISP – mezinárodní program Masáže děti dětem představí akreditovná lektorka 

R.Smetáčková 

Vstupné dobrovolně, příspěvek na materiál dle výrobku, uvítáme tvrdé pečivo či 

okrojky zeleniny pro naše králíčky a morčata. 

Přijďte pobejt  

Plánujeme další víkendové dílny:  

22. 2. sobota: Pimprlení  - drobné, jednoduché, ale dle zájmu i složitější loutky  

22. 3. Sobota: Vítání jara – semínkování  

 

 
 

  

CHERUBÍNEK 
V sobotu 23.11.2013 proběhla v Semilech na 

římskokatolické faře kulturní soutěž Cherubínek. Letos se 

této akce zúčastnilo 12 dětí a 22 dospělých. Soutěžící byli 

ze 3 orelských jednot. Byla to samozřejmě pořádající 

semilská jednota, dále jednota Turnov a jednota 

Chřibská. Letos byla akce i s mezinárodní účastí, protože 

do fotografické soutěže dorazily fotografie i z Německa. 
 

Vše probíhalo ve velmi pěkné atmosféře. Na úvod se děti 

mohly podívat na pohádku, kterou pro ně připravila 

Lenka Hřibová s Luckou Vanclovou. Po přivítání a 

úvodním slově proběhla pěvecká soutěž dětí, 

následovala kategorie dospělých a nakonec kolektivy. 

Zazněla tu jako doprovod i kytara, bubínek, tamburína, 

triangl a různá chrastítka. Atmosféra byla uvolněná a 

spontální, takže se stávalo, že se ke zpěvu kolektivů 

přidávali i diváci a bylo nám prostě fajn. Každý kdo měl 

odvahu vystoupit s nějakou písničkou, dostal hned po 

odzpívání sladkou odměnu a andělíčka. 
 

Než porota ve složení Pavel Ajchler a Lenka Vanclová 

vytvořili pořadí soutěžících, došlo k odměňování těch, 

kteří přispěli svými výtvarnými pracemi. Byli odměněni 

diplomem a knížkou. Vzhledem k těžkému tématu: Cyril 

a Metoděj se  zúčastnily jen 4 předškolní děti. 
 

1. Zdislava Svobodová, 2. Světlanka Svobodová.                

Z chlapců byl na 1. František Klodner a na druhém místě 

Honzík Balcar. Nejvíce obsazenou kategorií byli mladší 

žáci. Na prvních třech místech se umístnili: Kryštof 

Klodner, Václav Svoboda a Štěpán Klodner. 

Mladší žákyně Barborka Zahrádková, která je členkou 

orla Semily nejen že nakreslila krásný vítězný obrázek 

doplněný vysvětlujícím textem k nakreslené události ze 

života svatého Cyrila a Metoděje, ale ještě vypsala 

staroslověnskou abecedu a tou se i podepsala. 

Starší žákyně: 1. Bohdana Tichá-orel Semily, 2. Michaela 

Novotná. Starší žáci 1. Václav Novotný. Dospělí 1. Klárka 

Svobodová. První místo v recitaci získala Lucie Vanclová. 
 

Ve fotografické soutěži se v kategorii mladších žákyň 

umístnila Janička Martínková a ze starších žákyň 

Bohdana Tichá. Výběr z přibližně padesáti soutěžních 

fotografií byl velmi obtížný. Nakonec se na stupně vítězů 

 v kategorii dospělých dostal Jan Zahrádka, Bohdana 

Tichá a Marie Šafránková. 
 

 

 

  

 

  

Pak již následovala kulturní vložka Pavla Ajchlera a po ní byla vyhlášena část pěvecká. Kategorii 

mladších žákyň vyhrála Světlanka Svobodová, v mladším žactvu to byl Mikuláš Klodner, ve starším 

žactvu Bohdanka Tichá, v dospělých Bohdana Tichá a v kolektivech rodina Svobodova s "Veselou 

společností". Všichni obdrželi pohár, diplom a drobnou odměnu a ostatní jen diplom a odměnu. 

Bohdana Tichá 

  

Video: Cherubínek 2013 

http://www.youtube.com/watch?v=ibGDvxasotc  
 

Fotografie: Cherubínek (90) 

http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Cherubinek_2013/  

 

http://nazeleno.webnode.com/
http://medvedsemily.webnode.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=ibGDvxasotc
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Cherubinek_2013/
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Video: Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ 2013 (2:51) 

https://www.youtube.com/watch?v=0BjVVCUYVNY 
 

Fotky: Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ 2013 
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2013/fotografie-2013/  

 

Kytara a zpěv: Milan Zrzek Navrátil 

"Neříkej nikdy sbohem" 

Zrzek už nějaký čas není mezi námi, ale 

určitě by byl moc rád, že vzpomínka na něj 

stále trvá, tak jako jeho písnička u videa. 

  
 

Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ 
Na neutrálním pietním místě v Jílovecké ulici v Semilech pod zdí hřbitova na Koštofranku  

občanské sdružení Zrnko naděje pořádalo 31. 10. - 2. 11. 2013 v dušičkovém čase svůj tradiční 

třídenní svátek k uctění vzpomínky na naše i vaše zesnulé. Dušičky - ZEĎ PŘÁNÍ. 
 

Den první 31.10.2013 
Letos se nám podařilo sehnat jen pár dýní, mnoho jich v teplých říjnových týdnech nevydrželo. 

Před 14 hodinou se otevřela brána naší zahrady a začalo se s přípravou. Někdo dlabal dýně nebo 

jen vzpomínal u šálku teplého čaje. U roubenky byl pro děti program her a tvoření lampiček. 

 

 

 

 

V 17 hodin jsme rozsvítili kahánky a vyšli před 

zahradu na ulici. Byla pronesena slova, která 

otevřela bránu mezi naším světem s tím na 

druhé straně pro předání psaníček s přáním.  

Chvilkou ticha jsme uctili památku na zesnulé. 

Brána se otevřela i pro duše, které zde stále 

zůstávají z jistého důvodu nedořešeného děje.   

Den druhý 1.11.2013 
Od 16 - 17 hodin byla otevřena zahrada, kdy 

bylo možné zapálit kahánek na vzpomínku 

svého zesnulého a přidat na Zeď přání 

psaníčko se vzkazem na druhou stranu.  

Psaníčka jsou tajná a nesmí je nikdo číst! 

Pokud by to někdo porušil, tak by byl 

postihnut neštěstím do té doby, dokud by 

v dušičkovém čase nepožádal o odpuštění.  

  
Den třetí 2.11.2013 
Počasí tohoto dne bylo deštivé. V 16 hodin byla 

opět otevřena brána zahrady a v 17 hodin jsme 

zapálili kahánky.  Pak byla ze ZDI PŘÁNÍ 

sundána psaníčka, které jsme vložili do ohně, 

kde stoupající kouř a vítr odnesl slova dál.. 

 

 

 

 

Během tří dnů se zde setkalo mnoho lidí, kteří 

vzpomínali na zesnulé a vyprávěli různé životní 

příběhy ať již veselé nebo smutné. Bylo napsáno 

26 psaníček s přáním tam na druhou stranu. 

Ve večerních hodinách po tři dny se procházející 

lidé Jíloveckou ulicí na chvilku zastavili před 

rozsvícenou zahradou se ZDÍ PŘÁNÍ a hleděli na 

blikající světélka ve tmě pod strání hřbitova 

s kostelem sv.Jana Křtitele na Koštofranku. 

http://www.farnost.semily.net/historie/kostel_jan.htm  

 

Za rok se opět setkáme 31.10.*1.11.*2.11.2014 

Pokud byste měli možnost darovat dýně, 

budeme moc rádi, uvítáme i různé lampičky. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0BjVVCUYVNY
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2013/fotografie-2013/


 

 

 

 

 

 

 

  

Získávání finančních prostředků na celoroční činnost je rok od roku těžší. O tom ví každý, kdo provozuje činnost 
veřejnou nebo vnitřní pro své členy.  Od založení občanského sdružení Zrnko naděje vyhledám výzvy pro finanční 
podporu, kde si dovolím napsat, že jsme zdárně zvládli pět let činnosti, kde velkou měrou se podíleli i sponzoři na 
zajištění některých akcí a celoročního provozu. Velké poděkování patří všem. Prostřednictvím našich infolistů bych 
chtěla poděkovat všem, kteří bez honoráře pomáhali v zajištění akcí, které pořádáme. Všem, kteří zdarma účinkovali 
na letní akci a městu Harrachov, kde jsme již čtvrtým rokem, mohli prožít opakovaně víkend Harrachov bez bariér.  
 

Naše činnost se rokem 2008 rozjela v obdobné činnosti jako poskytovatel sociálních služeb jen s tím rozdílem, že 
fungujeme pouze pro naše členy se zdravotním postižením v rodinné formě se sousedskou výpomocí pod NNO a ne 
jako poskytovatel soc. služeb pro veřejnost. Z důvodu jakou formu provozujeme a jaký máme hlavní cíl, tak výzvy jsou 
pro nás nedostupné a pokud ano tak jsou tam % spoluúčasti financí, které nemáme.   
 

Nejhorším faktem pro nás byl rok 2010 změna ÚP Semily, kde se z naší nemovitosti, která je určena ke komunitnímu 
bydlení viz. náš návrh projektu o.s. se stal dům k demolici.  V roce 2014 by se měla na zastupitelstvu projednávat má 
žádost o změně ÚP Semily dle písemného vyjádření LK kraj (budoucí investor), že se stavba silniční přeložky neplánuje 
ani projekčně. Změna ÚP již tři roky brzdí realizaci Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižné a opatrovníky 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/. Ono i z tohoto důvodu není možné dle výzev žádat o finanční 
podporu pro rekonstrukci domu, přístavbu pro další obyvatele, když náš dům má úředně zapsáno demoliční objekt.     
Úřední jednání je dlouhá trať a musíme počkat na rozhodnutí ZM Semily v roce 2014, kde pak zvážíme další možnosti. 
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Jednání s úřady mně zatížilo natolik, že jsem odsunula sklářskou dílnu na velice 
omezený provoz, ale už je na čase vše dát do starých kolejí a rozjet to dle možností jak 
to půjde.  U sklářského kahanu jsem vyrobila sadu originálních pavouku, které jsem 
darovalo o.s. jako dárek k zavřeným smlouvám na finanční dar od sponzorů. Budou i 
jiné sady, ale nikdy to nebudou stejné figurky, aby bylo zachováno, že sponzor bude mít 
originální kus. Více je zde: http://zrnkonadeje.webnode.cz/sponzori/darek-od-nas/  
 

Činnost Zrnka naděje o.s. pokračuje dál dle tradičního harmonogramu pro rok 2014. 
Těšíme se na vás na nějaké veřejné akci, kterou budeme pořádat. 

Lenka Vanclová, předsedkyně o.s. 
  

  

Dárek od nás 

  

cca 17 x 17 cm 

 

http://zrnkonadeje.webnode.cz/sponzori/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/sponzori/darek-od-nas/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Infolisty Zrnka 

http://infolisty-zrnka.webnode.cz/ 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA 

 

 

 

 

 

Web Zrnko naděje o.s. 

http://zrnkonadeje.webnode.cz/ 

O nás, Výroční zprávy, Harmonogram, 

Glass Lucie - sklářská dílna, Aktuální 

pozvánky, Infolisty Zrnka a jiné 

zpravodaje, Zdravotnické potřeby, 

Katalog sociálních služeb, Spřátelené 

organizace, Sponzoři, Média… 

Web Jedeme bez bariér 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/ 

Den otevřených dveří, projekty 

  
  

 

 

 

Informace o činnosti 

Zrnko naděje o.s. 

jsou rozděleny 

Infolisty Zrnka / JARO 2014  
Uzávěrka do čísla 1. 21. 3. 2014 

Zveřejnění … po 28. 3. 2014. 
 

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  
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Web Kamera na kolečkách  

http://k-n-k.webnode.cz/ 

Amatérská videa a fotoalba 

  

 

 

HYMNA aneb URFIDLOVAČKA 
Moc děkujeme za skvělé divadelní představení plné písní a humoru, 
zahrané občanským divadelním souborem Blaničtí rytíři. V neděli  
17. listopadu 2013 v Lomnici nad Popelkou, v den státního svátku 
ČR, speciální divadelní představení HYMNA ANEB URFIDLOVAČKA 
(autor: Ladislav Smoljak).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divadelní představení, kde atmosféra byla úžasná, a skvělé bylo 

vystoupení herců. Na závěr diváci vstali a zpívali hymnu. Tak to bylo 

opravdu nádherné zakončení, ze zpěvu bylo cítit něco úžasného.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.745384828808197.10737418

45.648951505118197&type=3 (fotografie) 

Výtěžek z představení 3 650,-Kč putoval na bankovní účet Vláčkařů.   
 

Aktuální informace: 

Vzhledem k administrativním a technickým finančním možnostem 

Vláčkaři odstoupili od plánu získat do své zprávy část areálu, bývalé 

školy u lázní v Železnici. Je pro nás nereálné sehnat peníze na odkup, 

rekonstrukci i provozování objektu lázní i bývalé školy, proto od této 

idey ustupujeme. Věřili jsme krásné věci, která bohužel není 

realizovatelná. Vláčkaři samozřejmě pokračují. Budou srazy, setkání 

a časem možná i více.  

http://vlackari.cz/  

  

Všem přejeme do Nového roku 2014 jen to nejlepší a ať 

se Vám v životě daří. S úsměvem jde všechno lépe. 

Členi a přátelé Zrnka naděje o.s. 

mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
mailto:InfolistyZrnka@seznam.cz
http://k-n-k.webnode.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.745384828808197.1073741845.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.745384828808197.1073741845.648951505118197&type=3
http://vlackari.cz/

