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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Vozejk Map - bezbariérová místa v ČR  
 

http://www.vozejkmap.cz/  

Facebook https://www.facebook.com/vozejkmap  
 

O projektu 
VozejkMap je jednotná a snadno ovladatelná databáze bezbariérových míst 

v České republice. Místa v databázi jsou vkládána a ověřována samotnými 

uživateli a do projektu jsou zapojeny také regionální instituce a portály.  
 

Bezbariérovým místem se rozumí objekt, který je bez schodu nebo je 

doplněn jiným zařízením (výtah, nájezd, schodišťová plošina, zdviž).  
 

Všechna místa jsou kategorizována dle charakteru a účelu. 

 

 

 

Webové rozhraní 
Webové rozhraní používá stejnou databázi jako mobilní aplikace. Veškerá 

data jsou manuálně kontrolována a potvrzena administrátorem obvykle do 

24hod. V případě, že Vaše data nebudou úplná nebo jsou duplicitní, 

upozorníme Vás emailem.  
 

Mobilní aplikace 
Výhodou mobilní aplikace je rychlé přidání a vyhledávání objektů v místě, 

kde se právě nacházíte (GPS sama určí místo). Po zadání konkrétního 

zařízení je možné využít navigační systém a další funkce mobilních zařízení. 
 

Autoři 
Projekt vznikl za podpory Nadace Vodafone a provozuje ho Česká asociace 

paraplegiků (CZEPA). Administrátorem je sám vozíčkář (kvadruplegik). 

 

VOZEJKOV http://www.vozejkov.cz/  

komunitní portál nejen pro vozíčkáře s poraněním páteře a míchy 
 

Co je Vozejkov? 

Informační kanál nejen pro vozíčkáře po úrazech páteře, poranění nebo 

onemocnění míchy. Výchozí místo, kde naleznete pomoc, rady, zkušenosti, 

názory, pozvánky, nabídky, poptávky atd. A to vše můžete vybírat dle 

Vašeho regionu a Vašich možností. Současně je to také prostor pro 

organizace a společnosti, které nám nabízí své služby a zboží k lepšímu 

životu na vozíku. Neváhejte se zaregistrovat! 

 

 
 

  

 

 

 

 

Rok 2014 přinesl změnu v právní formě z občanského sdružení na spolek a tak 

jsme museli změnit vzhled našeho loga, kde bylo uvedeno občanské sdružení.     

V logu byl zachován název Zrnko naděje a text Svět kolem nás a náš uvnitř světa, 

který je uváděn i na titulní stránce Infolistů Zrnka. 
 

1.1.2014 jsme začali psát první stránku šesté knihy nekonečného příběhu Zrnko 

naděje, která má 365 dní. Staňte se součástí letošního příběhu a zasílejte své 

články z libereckého regionu i mimo region o akcích, pozvánky atd..  

 

Infolisty Zrnka jsou tu pro vás… http://infolisty-zrnka.webnode.cz/uzaverka/ 
 

 

"JEDEME - JDEME BEZ BARIÉR" 

Výroční zpráva 2013 + přílohy: http://zrnkonadeje.webnode.cz/vyrocni-zpravy/ 
 

                                   

                                     Lenka Vanclová, předsedkyně spolku Zrnko naděje 

 

Vážení přátelé, 

již byl zprovozněn spolkový rejstřík, z nějž od Nového roku odvozují 

všechny spolky (myšleno dřívější občanská sdružení) v současné době 

svojí právní identitu. Najdete ho na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik 
.  

Do veškerých smluv, faktur a dalších listin byste se tedy měly nyní 

identifikovat nikoli jako dříve odkazem na registraci u ministerstva 

vnitra, ale právě odkazem na zápis v tomto rejstříku: "xxx (jméno 

organizace), zapsaný(é) jako spolek /pobočný spolek ve spolkovém 

rejstříku, vedeném xxx (jméno příslušného rejstříkového soudu) pod 

spisovou značkou xxx (číslo vaší spisové značky i jméno příslušného 

soudu najdete právě na výše uvedených webových stránkách.  

http://www.vozejkmap.cz/
https://www.facebook.com/vozejkmap
http://www.vozejkov.cz/
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/uzaverka/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/vyrocni-zpravy/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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Doktor Pacička v Semilech 
Křest knihy se konal v kavárně Šaldova divadla 30.11.2013.  

Super kmotři - Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Petra 

Hřebíčková, Klára Cibulková a další! Moderoval Jaroslav Smid.  
 

A kdo je Doktor Pacička? Je to dětská kreslená postavička a spolu 

se svými největšími kamarády - upovídaným papouškem Hugem 

a sanitkou Emilkou, pomáhá zvířátkům jak v zoologické zahradě, 

tak i ve své ordinaci. 
  

Dne 18.2.2014 nás v Zrnku naděje navštívili autor knížky Lubor 

Vokrouhlický s kolegou Zdeňkem Karáskem. Bylo to moc 

příjemné setkání s povídáním o vzniku knížky, kde se rozhovor 

vedl i o dalších možnostech pro navázání vzájemné spolupráce. 

Přivezli nám knížky Doktor pacička a omalovánky pro děti.  

Lubor daroval Lucce knížku s věnováním a on od Lenky dostal 

dárek skleněnou žirafu. Foto: Doktor Pacička v Semilech  
 

Komu Zrnko naděje darovalo knížky a omalovánky? 

 

   

 

 

 
 

 

 

  

Zrno naděje, knížky a omalovánky jsme předali dětem našich členů. Sváteční čtvrtek 20.2.2014         

pro Lenky, kterým přejeme vše nejlepší: Lenka Obrcianová mladší, Lenka Obrcianová starší, Lenka 

Jínová, Lenka Vanclová, Lenka Hřibová… Přejeme vše nejlepší i ostatním Lenkám..              

Nejprve byl oběd, pak Péťa dostal knížku a omalovánky. Pomalu jsme ochutnávali chlebíčky a 

jablečnou buchtu od babičky. Čekání na ostatní jsme si krátili relaxací s drbátkem na záda a 

druhým drbátkem na hlavu.. Jéé to bylo vejskání a mrazení po těle.. Petra neodolala (zvědavka 

jedna) a nakoukla pod alobal, kde byl dortík od Evičky. Opět něco báječného.. mňam.  

Pomalu přicházeli ostatní a popíjela se káva, limo, baštilo se i brebentilo o všem možným. Lenička 

dostala také knížku Doktor pacička a omalovánky, Matýsek také a navíc i kostičky. Skoro na konci 

oslavy se vzbudil Mareček, který dostal také knížku, kterou mu večer bude maminka Lenka číst.. 

Foto: Čtvrtek https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798267013519978.1073741867.648951505118197&type=3  

PIMPRLENÍ 
Sobotní tvořivá dílnička http://medvedsemily.webnode.cz/news/pimprleni-1/ 22.2.2014 byla 

naplánována v roubence, ale průběh se přesunul na slunečný dvoreček před roubenkou. 

První divadélko se hrálo v 11 hodin a druhé v 15 hodin, pohádka o Veverce, pak se tvořilo 

v chalupě i venku na dvorku. Za spolek Semínko země přebrala Lenka Hřibová knížky Doktor 

Pacička i omalovánky pro děti. 

Program navštívila i Lenka Ackermannova, která dostala také knížky a omalovánky                

(Síť mateřských center http://www.materska-centra.cz/kontakty/krajske-koordinatorky/ ) 

Během dne prošlo 12 rodin, něco přes 30 lidiček.  

Děkujeme za příjemně prožité sobotní odpoledne. Foto: PIMPRLENÍ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.799672213379458.1073741868.648951505118197&type=3  

 

 

 

 

Náš kamarád Martin z Liberce moc rád vybarvuje 

různé omalovánky, a protože rádi děláme radost 

druhým, tak dostal jedny omalovánky i knížku. 

Ihned se vrhnul do vybarvování  

Fotoalbum Doktor Pacička - Dětský domov Semily 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.80581711609830

1.1073741869.648951505118197&type=3  

6.3.2014 jsme dětem předali knížky a omalovánky. 

Dětský domov Semily  http://www.dd-semily.cz/ 

  

.  

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.797227993623880.1073741866.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798267013519978.1073741867.648951505118197&type=3
http://medvedsemily.webnode.cz/news/pimprleni-1/
http://www.materska-centra.cz/kontakty/krajske-koordinatorky/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.799672213379458.1073741868.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.805817116098301.1073741869.648951505118197&type=3
http://www.dd-semily.cz/
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  Foto: Festival Jurt 3. 8. 2013 - BACHTALE APSA  

 

 

Katalog produktů Doktor Pacička 
http://www.doktor-pacicka.cz/katalog/ 

 
Aktuální informace facebook 

Doktor Pacička 
 

  

Doktor Pacička - dětem - fotoalbum  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.809697322376947.1073741871.648951505118197&type=3  
Dne 13.3.2014 jsme předali v MŠ v Semilech knížky. 

MŠ Pod Vartou Semily http://www.mspodvartou.cz/  
MŠ waldorfská Semily  http://www.waldorf-semily.cz/web/partneri/?s=zs 
MŠ speciální Semily  http://materska-skola-specialni-semily.webnode.cz/ 
Dětské centrum Semily  http://www.dcsemily.cz/  

MŠ Luční, Semily http://ms-lucni.webnode.cz/  

  

Není to tak dlouho od vydání první knížky o doktoru Pacičkovi. 

Za tak krátkou dobu jsme s knihou i omalovánkami navštívili 

spoustu míst a potkali velké množství úžasných a pozitivních lidí.  
 

A kde všude jsme už byli? 
 

Na záchrance a v nemocnici v Jičíně, v Praze na Vinohradech,    

v Motole, v Thomayerce, na klinice dětského lékařství Ke Karlovu, 

v nemocnicích v Přerově a Prostějově. Měli jsme možnost dát pár 

desítek knížek a omalovánek do Klokánků v Hostivicích a Hořicích 

a do Zrnka naděje v Semilech. V neposlední řadě jsme navázali 

milý vztah se ZOO ve Dvoře Králové.  
 

Moc se těšíme, že se zase se všemi potkáme a přivezeme pexesa, 

audioknihy a další omalovánky.  

Díky vám všem za to, co děláte a brzy na viděnou... 

Lubor Vokrouhlicky 
  

Zatím jsme rozdali více než 500 knih a 3000 omalovánek. 

Pro nás je to obrovské číslo, které se pokusíme ZNÁSOBIT :)) 
 

 

http://www.doktor-pacicka.cz/katalog/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.809697322376947.1073741871.648951505118197&type=3
http://www.mspodvartou.cz/
http://www.waldorf-semily.cz/web/partneri/?s=zs
http://materska-skola-specialni-semily.webnode.cz/
http://www.dcsemily.cz/
http://ms-lucni.webnode.cz/
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Ovládání počítače hlasem 
 

Dne 14.3.2014 nám v Zrnku naděje pracovníci z Poloviny nebe o.p.s. 

http://www.polovinanebe.cz/ představili program ovládání počítače 

hlasem. Bylo to pro nás moc zajímavé a děkujeme za ukázku výuky.  
 

Požádali jsme o pomoc Centrum pro zdravotně postižené, SONS a 

odbor sociálních věcí Semily, že hledáme případné zájemce.      

Bohužel se v našem okolí nepodařilo najít cílovou skupinu lidí pro 

realizaci kurzu v Semilech. Máme informaci, že se plánuje další kurz v 

Liberci a tak Lucie členka ze spolku Zrnko naděje tam bude dojíždět. 
 

Aktuální info facebook: Polovina nebe, obecně prospěšná společnost. 

  

  

 

Liberecké kurzy Polovina nebe, o.s. 

v reportáži České televize 

  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-

praha/214411000140131-udalosti-v-regionech/obsah/305768-v-liberci-uci-

telesne-postizene-ovladat-pocitace-jen-pomoci-hlasu/  

http://www.polovinanebe.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/214411000140131-udalosti-v-regionech/obsah/305768-v-liberci-uci-telesne-postizene-ovladat-pocitace-jen-pomoci-hlasu/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/214411000140131-udalosti-v-regionech/obsah/305768-v-liberci-uci-telesne-postizene-ovladat-pocitace-jen-pomoci-hlasu/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/214411000140131-udalosti-v-regionech/obsah/305768-v-liberci-uci-telesne-postizene-ovladat-pocitace-jen-pomoci-hlasu/
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 Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal pečuje o 228 Ha 

přírodní rezervace Klokočské skály, jejich okolí a hrad Rotštejn 

už 26 let. Za stovkami dobrovolníků, převážně z řad trampů 

jsou v průběhu uplynulých let realizace řady 

managementových opatření v PR Klokočské skály: tedy desítky 

likvidovaných divokých skládek, tuny odpadků posbíraných po 

,, pozorných návštěvnících“, dílčí opravy turistických stezek 

včetně oprav vyhlídky Zdenčina skála, oprav značení rezervace 

a opravy nevyhovujícího značení na turistických stezkách a 

cyklotrasách, stejně jako opravy laviček a odpočinkových bodů 

v rezervaci a jejím nejbližším okolí. 

 

ANNOLK - Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje 
 

  
Sladění pracovního a rodinného života 

   

Při této návštěvě v Liberci se Zrnko naděje a Semínko země stali členy ANNOLK - Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje. 

 

 

  

Prezentace Jílovecké ulice, Zrnko naděje 
a Semínko země na výstavě neziskových 
organizaci v Liberci, krajská knihovna. 

  

Týdny pro neziskový sektor  

Práce a rodina v neziskovkách 5.2.2014 od 

17. hodin ve velkém sále KVK v Liberci.  

Moderovala Květa Morávková (ANNOLK). 

Tři příběhy jako inspirace. Prezentace o 

činnosti a debata: Hana Talli Hlubučková 

(o.s. Ochrana Klokočských skal), Lenka 

Ackermannova (Síť mateřských center) a 

Lenka Hřibová (Semínko země). 
 

Více informací: http://www.annolk.cz/  

Facebook ANNOLK - Asociace nestátních 

neziskových organizací Libereckého kraje 

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=JwZVOIQkSNk  http://www.youtube.com/watch?v=0JiDy-m-nwM  http://www.youtube.com/watch?v=30T-imnYNeY  

Nová rubrika „Slaďujeme“ 

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

Výzva pro NNO 

Napište krátký text o činnosti + internetový odkaz na webové stránky. 

Uvítáme i články a pozvánky na akce, které zveřejníme v Infolistech Zrnka. 

Pokud nemáte své prezentační video, nic se neděje,  

po domluvě vytvoříme ZDARMA. 
 

Pokud již máte své prezentační video o činnosti a rádi byste o sobě dali 

vědět širšímu okruhu lidí, tak nám napište: e-mail Videa-K.N.K@seznam.cz 

 

  

Ochrana Klokočských skal, občanské sdružení pro ochranu přírodní rezervace 

Klokočské skály a záchranu hradu Rotštejn (OKS) 

Také záchytné pytle na běžný ,,turistický“ odpad platí os.OKS a pravidelně se 

stará o jejich vynášení a svoz na skládku komunálního odpadu. V průběhu roku 

2013  bylo po rezervaci vyneseno, či posbíráno 60Ks velkých odpadových 

pytlů směsného odpadu a 45 pytlů plastů bylo vráceno k recyklaci I  

V roce 2013 se dobrovolníkům povedlo zlikvidovat 2divoké sklády - jednu na 

jaře v lokalitě Dubecko ve spolupráci s Obecním úřadem v Mírové pod 

Kozákovem a druhou, velkou, ve spolupráci se Správou CHKO Český Ráj na 

rozhraní PR Klokočské skály a Podloučky počátkem listopadu. 

.Opravit se povedlo schodiště k jeskyni Postojná a část stezky poškozené 

srpnovým přívalovým deštěm v areálu Rotštejna. 

Sdružení se  dále věnuje enviromentální a ekologické výchově, zachování a 

obnovám místních tradic a provozuje hrad Rotštejn .  

Hana Talli Hlubučková 

http://www.interdata.cz/klienti/oks/  

http://www.hradrotstejn.info/  

  

  

http://www.annolk.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=JwZVOIQkSNk
http://www.youtube.com/watch?v=0JiDy-m-nwM
http://www.youtube.com/watch?v=30T-imnYNeY
http://k-n-k.webnode.cz/sladujeme/
mailto:Videa-K.N.K@seznam.cz
http://www.interdata.cz/klienti/oks/
http://www.hradrotstejn.info/
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SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER 

Mateřská centra pomáhají 

Mateřská centra (dále jen MC) zřizují zpravidla matky na mateřské 
dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují 
programy, umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se 

celodenní péčí o dítě dostávají. 
MC jsou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, 
poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. 

Více zde http://www.materska-centra.cz/sit-mc-v-cr/co-jsou-mc/  

    Leden - březen v NNO Semínko země  
    Letem světem: programy EVVO pro MŠ a ZŠ  

    (enviromentální výchovy, vzdělání a osvěty)  

 

“Ovečky vlna, života plná - foto“ do dřevěnky dorazila MŠ Luční          

(4 oddělení ) -  aby stihla ještě naši výstavku za okénkem ) - „Semínka, 

ptáčci“ - foto - doprovodný prográmek k výstavě paní Matouškové ve 

Státním oblastním archívu v Semilech - prográmky Ovečka, Kořínek, 

Semínkováni a Žížalení v MŠ a ZŠ Všeň a dětském klubu Agráček 

- Kouzlo doteku - MŠ Luční - program Masáže děti dětem 

- program „Skláři září “ ZŠ praktická Železný Brod 

- program Kořínek pro MŠ a ZŠ v Lomnici nad Popelkou 

  

  

Přírodní klub Kořínek se letos přidal k Tříkrálové sbírce  
 

Letošní prapodivná zima přinesla zimní radovánky jen na chvíli, ale o to 

více nemocí (i mezi Kořínky. Děti stihly exkurzi do tiskárny a obory. 

Pátrání po jaru letos vypuklo nezvykle brzo. Nástup teplého počasí nás 

taky přinutil k jarní brigádě na zahrádce u dřevěnky. V tomto pololetí v 

klubu 1x za 14 dní probíhá praxe děvčat z pečovatelského oboru ISŠ v 

Semilech, které okusí nejenom provoz lesní školy, ale díky spolupráci 

Zrnka naděje se i seznámení s obsluhou mechanického vozíku. 

  

Akce pro širokou veřejnost, soboty v dřevěnce 
18.1.2014 Hřejivý dotek - foto_ ukázka masáží děti dětem                        
- akreditovaný lektor R.Smetáčková  + tvoření z ovčího rouna. 
22.2.2014 _Pimprlení – sluníčko nás tak překvapilo, že ač únor jsme 
strávili většinu dne na dvorečku, vyráběli se loutečky, hrálo divadélko 
(naše oblíbená Veverka) 
22.3.2014 Semínkování – výměna semínek, bižuterie ze semínek, hry, 
hádanky, „hráškový skřítek“. 

  

V knihovně cyklus besed - Normální x přirozené - v tomto jarním 
období jsme nabídli nejenom rodičovské veřejnosti tři témata, která 
měla rozproudit debatu nad podmínkami současného dětství. 
 

Vždy ve středu od 17 hod. ve studovně knihovny: 
15.1.2014 - Nové poznatky neurobiologie a rané dětství 
19.2.2014 - Čistá špína a špinavá čistota 
19.3. Dětství pod palbou - komercializace dětství 
Zajímají-li vás podklady (videa, knížky, články), nad kterými jsme 
debatovali, najdete je zde 

  

 Prezentace Jílovecké ulice   
na výstavě neziskových organizaci v Liberci, krajská knihovna. 

  
Spolupráce na Masopustu, který organizoval Cervus Semilensis - semilský spolek. 

  

TV SEMILY - Co je nového 7.3.2014 

Masopust od 5 minuty… 
 

http://www.tvsemily.cz/index.php?option=com_hwdvi

deoshare&task=viewvideo&Itemid=53&video_id=614  

 

TV SEMILY 

MASOPUST 

http://www.materska-centra.cz/sit-mc-v-cr/co-jsou-mc/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151914064129372.1073741970.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151869336324372.1073741966.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.605152336221566.1073741830.395826360487499&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.605152336221566.1073741830.395826360487499&type=1
https://www.facebook.com/groups/734460159911428/?fref=ts
http://misa-cz.com/program-misp/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151909936884372.1073741969.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/jaroslava.chlumova.7/media_set?set=a.656005527775206.1073741903.100000972946435&type=3
https://www.facebook.com/jaroslava.chlumova.7/media_set?set=a.646661095376316.1073741892.100000972946435&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151997359069372.1073741973.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152020111504372.1073741976.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.806313129382033.1073741870.648951505118197&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151930476064372.1073741971.99025059371&type=3
http://misa-cz.com/program-misp/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151999552224372.1073741974.99025059371&type=3
http://nazeleno.webnode.com/news/cyklus-besed-normalni-x-prirozene/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151962869629372.1073741972.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152014714719372.1073741975.99025059371&type=1
http://www.tvsemily.cz/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=53&video_id=614
http://www.tvsemily.cz/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=53&video_id=614
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Na poslední sobotu v březnu 29.3.2014 připravujeme již 

druhé setkání „Půjdem na to od lesa“ tentokráte v kempu 

v Sedmihorkách, kde má zázemí lesní školka Skaláček. 

Dopoledne sdílení radostí, starostí a inspirace příznivců a 

zvědavců lesních školek a přírodních klubů, odpoledne 

seminář- hry intuitivní pedagogiky Petera Živého. 

  

A proto hrajte si a nezlobte 

Peter Živý 

http://www.cestyksobe.cz/peter-zivy-a-proto-hrajte-

si-a-nezlobte-ad2071/  

Výhled akcí na duben - červen 
Programy EVVO – semilských školám nabízíme pondělky dopoledne v dřevěnce. 

Skláří září (ve spolupráci se sklářskou dílnou Glass Lucie, spolek Zrnko naděje), 

program o vodě, o tradici dřevěných hraček v Semilech (lokální a globální 

souvislosti): Víme, s čím si hrajeme? A nový program tak trochu multikulturní 

„Barevný svět dětství“. Domluva a info L.Hřibová 776 077 186. 

 

Víkendové akce pro veřejnost v Semilech v Jílovecké 
Duben  

27.4.2014  NEDĚLE   pro Zemi LAND ART  (10 - 16 hod. u dřevěnky) 

Květen  

10.5.2014 SOBOTA   Férová snídaně - náměstí schody od 10 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

11.5.2014 NEDĚLE - Kytička pro maminku -odpoledne  pro rodinu v Jílovecké 

ulici od 13 hod. ve spolupráci Zrnko naděje a CPR M.E.D.      

Červen  

NOC DĚTÍ v dřevěnce (ze soboty 31.5 na neděli 1.6) Kočičí čtení od 18 hodin 

vyrábění kočičích polštářků, čtení kočičích příběh a knížek. Někteří odejdou s 

polštářkem spát domů, 10 míst je v dřevěnce v hamakách...             

Neděle 15.6.2014 Den otců - Táta dneska frčí  

Lenka Hřibová 

       

 

Přírodní klub Kořínek 
Začínáme od dubna pracovat v trochu obnoveném staronovém týmu, rozhodli jsme se nabídku 

rozšířit i o odpolední aktivity (v příhodném počasí) pro mladší školáky, rodiče s dětmi. 
 

Pondělí odpoledne: Recyclo hrátky -navracení života starým nepotřebným věcem... 

Úterý odpoledne od 14.30-16.00  Masáže děti dětem (akreditovaná lektorka Romana Smetáčková 

Středa od 14.00  - Pimprlení  (loutková divadélka, tvorba loutek)  

Čtvrtek 14.30 -16.30  - “Univerzita napříč věkem „ - lekce od různě starých lektorů na různorodá 

témata (konkrétní nabídka viz web: http://medvedsemily.webnode.cz) - např. témata jako:          

Co s píchlým kolem, Jak vytvořit in účes, Kuchání ryb (4 letý „lektor“). 

Pátek 14:30 - 16.30  „Hrátky půl století zpátky“ - guma, čára, krvavé koleno, PRKNOKULI  

Rádi bychom, aby odpoledne plná slunce na dvorečku přilákala hlavně ty nejmenší, pohladit si 

králíka Láďu či morčata. Těšíme se na vás, přijďte pobejt.  

Dále chystáme i středy dopoledne pro rodiče s dětmi (vede Edita Bartíková Vańková)                        

+ samozřejmě provoz přírodního klubu Kořínek. 

  

  

  

Akce mimo Semily 
SO - NE 23. - 24.5.2014  Bambiriáda v Liberci  

Budeme prezentovat naši kampaň S dětmi k přírodě blíž častěji 

na tématu vizuálně přitažlivém LAND ART pro děti i s dětmi  
 

SO - NE  31.5. a 1.6.2014 Dětství a hrátky půl století zpátky   

Staročeské trhy Turnov. Po delší době zase vyrazíme s naším 

PRKNOKULI a dalšími staršími hrami... 

  

Video: Férová snídaně 2013  
http://www.youtube.com/watch?v=L7U8iP2V86Q  

 

Semínkování 22.3.2014 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015205198

4184372.1073741979.99025059371&type=1  
 

Video http://www.youtube.com/watch?v=CFIddCMBAD4  

http://www.korinek-semily.cz/news/pujdem-na-to-od-lesa-ii/
http://www.cestyksobe.cz/peter-zivy-a-proto-hrajte-si-a-nezlobte-ad2071/
http://www.cestyksobe.cz/peter-zivy-a-proto-hrajte-si-a-nezlobte-ad2071/
http://www.cestyksobe.cz/peter-zivy-a-proto-hrajte-si-a-nezlobte-ad2071/
http://medvedsemily.webnode.cz/
http://nazeleno.webnode.com/
http://nazeleno.webnode.com/
http://amaterskatvorba.cz/tuvat.php?str=detail&showDetail=537
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151478914554372.1073741868.99025059371&type=1
http://www.youtube.com/watch?v=L7U8iP2V86Q
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152051984184372.1073741979.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152051984184372.1073741979.99025059371&type=1
http://www.youtube.com/watch?v=CFIddCMBAD4
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  Centrum pro rodinu M.E.D. v Semilech je nestátní nezisková organizace, která jako občanské sdružení existuje od roku 2006. Svou činností je 

zaměřen především na maminky na rodičovské dovolené. Jejich veškerý program je ale otevřen široké veřejnosti a může se ho zúčastnit kdokoliv. 

Nový rok a nové dění  
Jsme takový zvláštní hlavonožec, který téměř každé 2 roky přijde o několik chapadel, ale 

brzy se objeví další a často ještě silnější. Je to tím, že nás drží na nohou především maminky 

na rodičovské dovolené. Jak děti stárnou, tak maminky se vrací nazpět do svých původních 

zaměstnání a do centra přestávají docházet. Rodí se, ale nová miminka a přichází nové 

rodiny, které u nás stále nachází zázemí v rozmanitých programech. V lednu 2014 spolek 

opět pocítil změnu ve vedení. M.E.D. tuto změnu opět ustál, jako již několikrát v minulosti. 

Novou předsedkyní se stala Jana Cinková a vše ožilo novou energií s mnoha nápady..  

  

Díky novým aktivním maminkám a podpoře Libereckého 

kraje opět můžeme nabízet zajímavé přednášky a kurzy za 

dostupné často i jen dobrovolné vstupné.  

Na 31.3.2014 plánujeme společnou oslavu narozenin pro 

„Jarňátka“. Bude to taková malá Kinderparty pro dětičky 

narozené na jaře. 3.4.2014 v 10:00 nám RNDr. Leoš 

Převrátil, přiblíží ekonomickou teorii o nepodmíněném 

příjmu. Vstupné dobrovolné. 14.4.2014 v 17:00 se můžete 

těšit na besedu Děti současnosti s výtvarnicí Verou Kluckou 

malující aury, dozvíme se, jak nás barvy ovlivňují a co to 

jsou indigové, křišťálové, duhové, diamantové a zlaté děti. 

Vstupné dobrovolné. Každý dubnový pátek od 9:00 do 

12:00 bude probíhat kurz šití pro začátečníky s Janou 

Cinkovou. V květnu poprvé uspořádáme tzv. pyžamovou 

párty, kdy v medu i s dětmi přespíme. 

Poprvé jsme uspořádali Dětský maškarní bál. Zapojili jsme se do maškarního 

reje Masopustu na Komenském náměstí, který pořádal spolek Servus 

Semilensis, pro děti jsme přichystali odpočinkové místo s dárečky a štěstíčky.  

 

 
Novým rokem i ožil pravidelný 
program společného vyrábění 
8.3.2014 Mráčková stopovaná, zde 
se zapojili celé rodiny. Chceme 
trávit více času venku i s tatínky, 
proto stopovaných bude více.  

  

V sobotu 29. 3. 2014 opět vyrazíme ven. 

Tentokrát přivítat jaro vyčištěním 

studánky na Moravě nad Bítouchovem. 

Odchod je v 13:00 od M.E.D.u.  

  

Podařilo se nám domluvit na 19.5.2014 zážitkový 

seminář Agrese je O.K. s psychoterapeutem      

Mgr.Michalem Vybíralem. Seminář je určen pro 

rodiče řešící agresivitu u chlapců a pro pedagogické 

pracovníky. Počet míst je omezen, nutná přihláška 

předem. Pro maminky na rodičovské dovolené 

(nebo jejich partnery) za poloviční cenu. Na červen 

máme zatím v plánu kromě obvyklého Dětského 

dne uspořádat oslavu narozenin pro děti narozené 

v létě a Rozloučení se školním rokem. 

Těšíme se na Vás. 

 Andrea Szabó, členka rady CPR M.E.D. 

 

Březen je startem pro první ze tří plánových kurzů masáží dětí a miminek s Romanou 

Smetáčkovou Kurzy masáží miminek a dětí.  Za kurz o třech lekcích u nás zaplatíte 

pouhých 150,-Kč, další proběhne v dubnu a v květnu. Volná místa ještě jsou.  

 

Více informací zde http://www.medsemily.cz/  nebo facebook aktuální dění a fotoalba Centrum pro rodinu M.E.D.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.757165527629616.1073741834.288493534496820&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761883240491178.1073741835.288493534496820&type=3
http://www.masaze-semily.cz/kurzy-masazi-miminek-a-deti/
http://www.medsemily.cz/
https://www.facebook.com/pages/Centrum-pro-rodinu-MED/288493534496820?ref=br_rs
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Otevření klubu Trojlístek  
V prostorách domu s pečovatelskou službou v 

Turpišově ulici byl v pondělí 9. prosince 2013 

otevřen klub „Trojlístek“, který bude sloužit 

našim (nejen) seniorům. Rukodělné práce, 

kondiční cvičení, zpívání a další aktivity, tak má 

vypadat budoucnost tohoto klubu. A proč 

„Trojlístek“? Protože DPS sestává ze tří budov. 

  

  

Otevření klubu 
Trojlístek 

Chrastava TV 

  

  

Fotoalbum Klub Trojlístek 
https://www.facebook.com/jana.eichlerova/media_set?set=a.539015476167706.1073741840.100001777742995&type=3  
 

 Budování nového klubu "TROJLÍSTEK" pro dříve narozené v DPS Chrastava  

Nástěnná malba, celková plocha malby: 49 m2 

1. etapa - NEBE * 2. etapa - TRÁVNÍK * 3. etapa - KVĚTY 

 9. prosince 2013 slavnostní otevření nového klubu Trojlístek 

 6. února 2014 žáci druhé třídy ZŠ Chrastava pod vedením paní učitelky I. Henzlové 

uvedli muzikál ČERVENÁ KARKULKA 

 27. února 2014 přednáška o plazech p. Urban  

  

https://www.youtube.com/watch?v=o0p3kUg3WHA  

Orelský turnaj v kuželkách v Novém Boru  
Dne 8.3.2014 byl turnaj zahájen mší svatou v kapli na faře a Modlitbou Páně v 
kuželně. Turnaj řídil  Otav Šafránek za spolupráce župního sekretáře a hostitelů z 
Novoborského kuželkářského oddílu. Každý člen šesti čtyřčlenných orelských 
družstev házel 60 hodů sdružených s těmito výsledky:  
1. Orel Chřibská A  
2. Orel Semily A 
3. Orel Turnov 
4. Orel Chřibská C 
5. Orel Semily B 
6. Orel Chřibská B 
 

V soutěži jednotlivců mezi žákyněmi skončila na druhém místě Bohdanka Tichá. 
V ženách získala 2.místo Pavlína Trantová a další naše členky obsadily 4.,7. a 9. 
Místo. V mužích získal 3.místo Jaroslav Tichý a dále naši členové obsadili 4.,7. a 
12.místo. Atmosféra byla velmi pěkná a vítězové obdrželi poháry. Domů jsme 
dorazili ve 22 hodin. 

Bohdana Tichá 

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 

dne 27.2.2014 přádali V KC Golf Semily  Masopustní čaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plán akcí Podkrkonošské společnosti na rok 2014 

http://www.podkrk.eu/program-2014 

 . 

  

Naděje pro lázně v Železnici.. 

na 15:25-17:15 min. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10118379000-udalosti-

v-regionech-praha/214411000140313-udalosti-v-regionech/  

https://www.facebook.com/jana.eichlerova/media_set?set=a.539015476167706.1073741840.100001777742995&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=o0p3kUg3WHA
http://www.podkrk.eu/program-2014
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/214411000140313-udalosti-v-regionech/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/214411000140313-udalosti-v-regionech/
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Aktivity obecně prospěšné společnosti Spokojený domov v roce 2014 

 
První čtvrtletí bylo bohaté spíše na menší akce. 

V lednu proběhla prezentace Spokojeného domova 

spojená s besedou na téma péče o seniory 

handicapované v Bělé pod Bezdězem a přednáška 

„Využití internetu při pátrání po předcích“ v základní 

škole v Kněžmostu. Tyto přednášky můžeme 

v případě zájmu uskutečnit i na obecních úřadech či 

kulturních a sociálních institucích i v dalších městech 

a obcích regionu naší působnosti. 

  

V únoru začali pracovníci managementu Spokojeného domova spolu se zaměstnanci 

občanského sdružení Rodina24 navštěvovat v Liberci výcvik v koučinku. Koná se v rámci 

projektu „Vzděláváním pracovníků organizací Rodina24 a Spokojený domov ke zlepšení 

sociálního začleňování uživatelů sociálních služeb“, který je podpořen finančními 

prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost (číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00067). Projekt zahrnuje rovněž vzdělávání 

pracovníků v sociálních službách. Byl zahájen v říjnu 2013 a potrvá až do června 2015. 

11. února byl v ZŠ Kněžmost rovněž zahájen počítačový kurz nejen pro seniory. I tuto 

aktivitu můžeme v případě zájmu opakovat i na jiných místech v regionu. 

  Významnou aktivitou je také postupné budování 

zahradnictví Dolním Bousově, které již nyní slouží 

veřejnosti. Nachází se v ulici V Lipkách naproti 

hřbitovu. K dispozici a prodeji je zatím především 

sadba zeleniny, bylinek a předpěstovaných květin. 

Otevřeno je zatím od úterý do pátku od 8 do 16 hodin. 

Do budoucna se plánuje rozšíření pracovní doby i sortimentu. Příjmy ze zahradnictví půjdou na podporu terénních sociálních služeb Spokojeného 

domova. Slavnostní otevření zahradnictví se uskuteční v pátek 30. května 2014 od 14 hodin. Můžete se těšit mimo jiné na besedu s hercem a 

dabérem Václavem Knopem (oficiální tváří Spokojeného domova) a botanikem Václavem Větvičkou.  

Spokojený domov byl původně coby 

občanské sdružení založen již v roce 

2004 a letos si tedy připomíná 10 let své 

existence. Při této příležitosti připravuje 

benefiční koncert, který se uskuteční v 

sobotu 4. října od 19 hodin v Městském 

divadle Mnichovo Hradiště.  

Účast již přislíbili zpěváci a hudebníci 

Viktor Sodoma, Pavel Půta & Andy Seidl, 

Ivan Berka, Tomáš Chmel, Jakub Kazda. 

  

Spokojený domov nabízí seniorům, postiženým spoluobčanům a osobám pečujícím o rodinného 

příslušníka se sníženou soběstačností pomoc při zvládání každodenních činností. To vše v 

domácnostech potřebných lidí. Terénní sociální služby Spokojeného domova prakticky nejsou 

nijak omezeny časem. Fungují 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Z hlediska vzdálenosti jsme 

schopni poskytovat sociální služby u uživatelů žijících v okruhu až do 15 km od každé z našich 

kontaktních provozoven v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Turnově a Jinolicích u Jičína. 

 

  

Bc. Petr Novák 

manažer pro komunikaci a propagaci 

Spokojený domov, o. p. s. 

Tel.: 773 635 633 

E-mail: petr.novak@spokojeny-domov.cz 

Web: www.spokojeny-domov.cz 

  

mailto:petr.novak@spokojeny-domov.cz
http://www.spokojeny-domov.cz/


23.3.2014 Deštivá neděle nás neodradila vyrazit na výlet do 

Nové Paky na jarní jarmark pořádaný spolkem Život bez bariér. 

Mají zde moc pěkné výrobky a tak jsme si i něco zakoupili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme průvodkyni v prostorech budovy s výkladem, jaké 

zde nabízejí služby. Byl i čas na rozhovor o plánech do 

budoucna, o tom jak to tady probíhalo při realizaci aj.  

Pro zástupce ze Zrnka naděje to bylo moc zajímavé setkání, a 

pokud to vyjde tak nás ze Semil příště přijede i víc na některou 

akci, kterou budou pořádat v tomto roce. 
 

Fotoalbum Jarní jarmark – Život bz bariér  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.815131355166877.1073741875.648951505118197&type=3  

Více informací: Život bez bariér - Nová Paka http://www.zbb.cz/ 
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Agentura pro podporované zaměstnávání 
Od 1 listopadu 2013, organizace Rytmus Liberec, o.p.s. zahájila na Jilemnicku poskytování sociální služby „Sociální rehabilitace s metodou 

podporovaného zaměstnávání“. Organizace poskytuje službu „sociální rehabilitace“ (dle § 70, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

metodou podporovaného zaměstnávání v rámci Libereckého kraje. Působíme již ve třech spádových oblastech Liberecko (od 2004), Jablonecko (od 

2006) a Českolipsko (od 2011). Jilemnicko je poslední spádovou oblasti v kraji, kde její obyvatelé mají také možnost tuto službu využívat.   

Pomáháme lidem se zdravotním postižením, převážně lidem s mentálním postižením, nalézt a udržet si práci na otevřeném trhu 

(www.rytmusliberec.cz). A právě tuto službu nabízíme i lidem na Semilsku. 

 

 
Chceme vytvořit podmínky pro nalezení pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce 

pro osoby se zdravotním postižením a poskytnout těmto osobám potřebnou podporu k 

tomu, aby si toto pracovní místo udržely. 
 

Cílovou skupinou jsou:  

 osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, převážně pro lidi s 
mentálním postižením 

 lidi, kteří CHTĚJÍ získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí 

 lidi, kteří POTŘEBUJÍ individuální podporu před nástupem do práce i po něm 
 

Rytmus Liberec, o.p.s. Pomáhá také zaměstnavatelům, kteří se chtějí stát společensky 

odpovědnou firmou a mají zájem zaměstnat lidi se zdravotním postižením. 
 

Služba je bezplatná a zájemci o tuto službu nás mohou navštívit osobně nebo kontaktovat 

na adrese: Jilemnice, Dolení 41 (naproti bývalému obchodu NORMA, směr Hrabačov).  

 

Více informací o této službě, vám rády poskytnou pracovní konzultantky: 

 Mgr. Svitlana Sazečková  

na tel.: 734 158 451  

a Bc. Aneta Paulů, DiS.: tel: 721 763 421. 

e-mail: sazeckova@rytmus.org, aneta.paulu@rytmus.org 

  

Mgr. Svitlana Sazečková 

 

  
Den otevřených dveří 
 

Jarní jarmark - Život bez bariér 

  
V budově SOkA Semily dne 26.3.2014 TyfloCentrum Liberec, o. p. s., pobočka 

Semily a Oblastní odbočka SONS pořádali Den otevřených dveří.  

 

Pro lidi se zrakovým postižením je 

práce s počítačem možná díky 

speciálním programům, které 

prostředí v počítači nejen zvětší a 

zvýrazní, ale dokážou i promluvit. 

Úplně nevidomí se při práci spoléhají 

jen na mluvení - odečítač, který jim 

hlásí vše, co se na monitoru děje…. 

 
Podrobnější informace 

 

Oblastní odbočka SONS Semily 

http://www.sonssemily.estranky.cz/ 
 

TyfloCentrum Liberec, o. p. s. 

http://liberec.tyflocentrum.cz/ 
 

http://www.pronevidome.cz/ 

 

Fotoalbum 26.3.2014 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.81723158

1623521.1073741876.648951505118197&type=1  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.815131355166877.1073741875.648951505118197&type=1
http://www.zbb.cz/
http://www.rytmusliberec.cz/
mailto:sazeckova@rytmus.org
mailto:aneta.paulu@rytmus.org
http://www.sonssemily.estranky.cz/
http://liberec.tyflocentrum.cz/
http://www.pronevidome.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.817231581623521.1073741876.648951505118197&type=1


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li přispět na činnost našeho spolku 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, 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“ 

jsou rozděleny 

Infolisty Zrnka / LÉTO 2014  
Uzávěrka do čísla 2. … 21. 06. 2014 

Zveřejnění … po 27. 06. 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 

  

 

 

VV šš ee mm   nn aa šš ii mm   čč ll ee nn ůů mm ,,     

čč tt ee nn áá řř ůů mm   aa   pp řř áá tt ee ll ůů mm     

pp řř ee jj ee mm ee     

rr aa dd oo ss tt nn éé   pp rr oo žž ii tt íí   

VV ee ll ii kk oo nn oo čč nn íí cc hh   ss vv áá tt kk ůů ,,     

hh oo dd nn ěě   zz dd rr aa vv íí   

aa   jj aa rr nn íí   pp oo hh oo dd uu ..   

  

Velikonoční zajíček a slepička 
1. Novinový papír zmačkáme do požadovaného tvaru figurky, nebo když se figurka 

skládá z více dílů, každý jednotlivý komponent zhotovujeme zvlášť. Např. zajíček se 

skládá: hlava, ouška, tělo, packy, ocásek) a omotáme provázkem. 2. Na papírový 

smotek pokládáme seno za stálého omotávání provázkem. 3. Postupně docílíme 

požadovaného tvaru. 4. Grilovací špejle slouží k propojení komponentů na sebe 

navazující. 5. Takto vypadají přiložené části k sobě. 6. A takto vypadají pevně 

omotané části k sobě. Spoje jsou doplněné senem a pevně omotané provázkem 

proti uvolnění. 7. Slepička se nalepí na korkovou podložku, abychom docílili 

stability, a omotáme ji obarveným lýkem, případně obarveným kokosovým 

vláknem. 8. Aranžování dekorativních prvků, květinové přízdoby, mašlí, filcových 

výstřižků, korálků atd. 9. Kalhoty na šle pro zajíčka. 11. Používejte pestrých barev.  
 

 
 https://www.facebook.com/jana.eichlerova/media_set?set=a.602711949798058.1073741847.100001777742995&type=3  

Jana Eichlerová - fotoalbum Zajíček a slepička  

Co plánuje Zrnko naděje - duben - červen 
Sociálně terapeutický program pokračuje při pravidelných setkání 

členů vždy ve čtvrtek od 12-17 hod. Tento program není určen 

veřejnosti, ale mohou nás navštívit zájemci o členství v našem spolku. 

Plánujeme několik videodokumentů, výlety aj., vše dle aktuálního dění. 

Již nyní probíhají přípravy ve spolupráci s různými spolky pro akce. 

Připravujeme i program pro pátý ročník „Harrachov bez bariér 2014“. 
 

Tip na výlet http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/ 
 

Harmonogram roku 2014 a aktuální info zveřejňujeme na facebooku. 

24.4.2014 od 14:00 „Čarodějnický slet - kouzlo dobra“. Slet zdejších 

čarodějnic i čarodějů neurčitého věku. Smočením našich kouzelných 

proutků  v pramenu  kašny sv.Václava oživíme kouzlo dobra, kterým 

budeme obdarovávat pocestné na naší obchůzce panstvím. Video 2013 

  

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/jana.eichlerova/media_set?set=a.602711949798058.1073741847.100001777742995&type=3
http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/harmonogram-roku/
http://www.youtube.com/watch?v=OchV7GJya5Q

