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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Ohlédnutí za Semilskými impulzy 2014 
Osmé setkání přátel projektu Tvoříme duší v semilském KC Golf.                     
V příjemném, prostředí se 8. listopadu sešlo několik stovek diváků, kteří 
shlédli prezentační výstavu výtvarných prací a bohatou kulturní přehlídku 
osob se zdravotním postižením, ale i zdravých umělců. Semilské impulzy 
nabídly neopakovatelnou atmosféru setkání, kterou umocnila řada 
vystoupení souborů i jednotlivců převážně semilského regionu. Obrazy, 
keramika, fotografie a mnoho dalších děl zdobilo po celý den foyer KC Golf. 
Napříč spektrem celého dne nabídly chráněné dílny své výrobky, které si 
mohli přítomní zakoupit a podpořit tím jejich činnost. Každým rokem se 
snažíme zakomponovat nové prvky do projektu, aby si diváci vždy našli 
něco nového a aby si prostě ten den užili. Určitě i letos bylo naplněno 
motto projektu: „BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTĚ.“ 
Každý, kdo se přišel na Semilské impulzy podívat určitě nelitoval, protože 
každý si mohl najít to své a podpořit svým potleskem vystupující a svým 
obdivem podpořit výtvarníky. Po celý den panovala báječná atmosféra a už 
se všichni těšíme na další ročník. 

 

                                                                       
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942684412411570.1073741915.648951505118197&type=3 

Fotografie Tvoříme duší.. 8.11.2014   

 

Video Tvoříme duší.. (14:14) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Qympa1MjVw  

Video O červené lodičce (9:51) 

https://www.youtube.com/watch?v=KvylYo7DdbA  

Parta z Jílovecké ulice  

pokouší prkna, co znamenají svět. 

Členi Zrnka naděje se zúčastňují programu. 
V rubrice - Účastníme se „Tvoříme duší..“ 

Archiv pro videa, fotoalba a články. 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-

program/ucatnime-se/tvorime-dusi-/  

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942684412411570.1073741915.648951505118197&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=8Qympa1MjVw
https://www.youtube.com/watch?v=KvylYo7DdbA
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/tvorime-dusi-/
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Na pár metrech čtverečních Jílovecké ulici v Semilech 

v rodinném bezbariérovým domem se zahradou a 

v areálu památkově chráněných chalup se prolínalo 

různé dění akcí ve spolupráci neziskovek Zrnko naděje a 

Semínko země, ale i s jinými spolky, rodinami i s jedinci. 
 

Pravidelné čtvrtky 
V Zrnku naděje probíhá Sociálně terapeutický program v 

poklidnějším dění, pro členy vždy ve čtvrtek. Petr pomalu 

překonává obavu ze psů. S Cetusem šel sám na dvorek a 

tam koukali přes plot co se tam děje v ulici a moc pěkně 

si tam spolu rozuměli. Dále relaxační sezení, masáže atd. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

23.10.2014 jsme se vydali na odpolední procházku, na 

kterou se k nám přidali starší děti z Kořínku (zelená 

roubenka). Navštívili jsme výstavu exotického ptactva aj. 

v KC Golf Semily, všem se nám to moc líbilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtky si společně vaříme, dopřejeme si i nějaký mls. 

Hrajeme také různé hry ve společenské místnosti, ale i 

na zahradě Zrnka naděje. Jedno podzimní slunečné 

odpoledně jsme se věnovali rekreačnímu sportu kroket, 

kde každý z nás v sobě nezapřel soutěživého ducha.    

 

Dění z Jílovecké ulice 

Jablíčkování 19.10.2014 
Tradiční jablíčková slavnost je takový"pracovní" Den 

stromů. Semínko země ve spolupráci s CPR M.E.D., 

dopolední kutění (loutečky, tisk pytlíčků a odpolední 

moštování a Jablíčkové dobrůtky). Během den prošlo 

cca 26 dospělých a 28 dětí. Někteří dopoledne, 

někteří po a část vydržela celý den, i díky krásnému 

podzimnímu počasí. Oblíbená a tradiční soutěž o nej 

jablečnou dobrůtku byla letos velmi vyrovnaná.   

Děti si asi nejvíc užily moštování... 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015248933

6409372.1073742049.99025059371&type=3 Fotoalbum  

 

 

Video Jablíčková slavnost (2:22) 

https://www.youtube.com/watch?v=MT-IJCznYGM 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152489336409372.1073742049.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152489336409372.1073742049.99025059371&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=MT-IJCznYGM


 

Fotografie 

31.10.2014 

 

Fotografie 

2.11.2014 
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„DUŠIČKY - ZEĎ PŘÁNÍ“  
Po tři dny 31.10. * 1.11. * 2.11.2014 byla v Jílovecká ulici 

pod zdí hřbitova na Koštofranku otevřena brána, která 

přivádí duše zemřelých se vracet domů, kdy vyhledávají své 

příbuzné. Během těchto dnů přicházeli lidé a napsali své 

psaníčko s přáním vzkazu a dali jej na zeď přání. Každý 

zapálil i kahánek na cestu svým blízkým na druhou stranu, 

kde najdou klid své duše. Poslední den byla psaníčka 

společně vložena do ohně a stoupající kouř a vítr odnesl 

slova dál. Když třetího dne 2.11 v nočních hodinách uhasl 

poslední kahánek, tak se brána pro vzkazy uzavřela. 

 
Archiv „Dušičky Zeď přání“ videa, fotky, články. http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/ 

  

Video Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ (4:41) 
https://www.youtube.com/watch?v=
aK9WB7_nLzA  

Mikuláš 
Stalo se již milou tradicí, že do 

Jílovecké ulici zavítá tato skupinka, 

která má zázemí ve sklářské dílně 

Glass Lucie. Je nám potěšením a 

povzbuzením, že jsme nikoho 

nerozplakali, i když tam byli i 

nejmenší mrňouskové. Venku ve 

tmě v areálu roubenek to má 

neopakovatelné kouzlo. Těšíme se 

příště… NNO Semínko země. 

https://www.facebook.com/media/set
/?set=a.10152578472369372.1073742
063.99025059371&type=1 Fotoalbum 
 

HAMAKA  
S tímhle slovem a hlavně výrobkem jsem se poprvé setkala před 

několika lety. Testovali jsme, jak bychom vyřešili spaní pro naše malé 

Kořínky (děti z přírodního klubu v památkově chráněné dřevěnce). 

Odpolední odpočinek to vyřešilo, několik skob mezi trámy a hlavně 

ušetřené místo. Občas jsme hamaky vzali s sebou i do terénu, na výlet - 

borůvky na Všeni nebo na festival Jurt, to byla premiéra pro Lucku na 

vozíku. Začaly se odkrývat nové možnosti, bezva odpočinkové zázemí s 

sebou do lesa, možnost odpočinku i vozíčkářům na výletech do přírody. 

Už se těšíme na příští sezónu, na Všeni nabídneme HAMAKA HOTEL. 

Máme k zapůjčení až 8 hamak, možnost spát v naší lesozahradě či si 

zapůjčit a vyrazit úplně do terénu. Dále plánujeme naší lesní čítárnu, 

odpolední čtení přímo v lese v hamakách... 

Na předvánočním zpívání v dřevěnce jsme zjistili další bonus, Lucka se 

může v hamace rytmicky pohybovat “tančit“ aniž by padala z vozíku. 

Těšíme se na pikniky v lese s kytarou a písničkama.  

Houpání a hamakám v roce 2015 ZDAR…  Lenka Hřibová 

 

Doplňující informace: Zvláštním typem houpací sítě je hamaka. Pochází 

ze Středomoří, odkud se zprvu rozšířila hlavně do Latinské Ameriky. Má 

toho víc společného se slovem houpací než síť, ve skutečnosti je totiž 

celá z látky - z bavlny, polyesteru nebo třeba z vlny. Konstrukcí kom-

binuje přednosti jak klasických hamak, tak houpacích sítí. Zároveň je 

velmi skladná a lehká. A jak se v síti odpočívá? Uvelebit byste se do ní 

měli jako opravdoví Brazilci. To znamená - lehněte si našikmo z rohu do 

rohu. Narovnáte si záda a nevyklopíte se příliš snadno.  

Houpací síť neboli HAMAKA je závěsné lůžko sloužící k odpočinku a 

relaxaci. Název hamaka je převzatý ze španělského slova přejatého od 

indiánů kmene Taíno, obyvatel ostrova Haiti. Hamaky jsou dnes s 

oblibou používány po celém světě, nejčastěji však v Mexiku a Brasílii.  

  

 

Námořníci na plachetnicích při objevování světa v ničem jiném nespali.   

A dnes lidé v Jižní Americe, Jihovýchodní Asii. Ulehají do ni každý den a na 

nic jiného by si už nezvykli. Nemusejí mít žádnou peřinu, ani spacák, 

okolo je teplo, tropy. V houpací síti se dá v českých podmínkách naučit 

ležet velmi příjemně. Tak, že během chvíle usnete. V létě, venku, je teplo, 

svítí sluníčko, pomalu se pohupujete. Potom ale přijde večer a v noci se 

ochladí. Je potřeba to nějak řešit. Určitě i u nás se dá naučit spát v 

hamace celoročně, doma si hodně topit a venku si zalézt do spacáku. 

Jednu, dvě, deset nocí, ale postel je postel. A přestože kočovníci spí celý 

život ve stanu, pro nás středoevropany to prostě není. 

 

O našem využití HAMAK v článku iDNES: Jak to vypadá v lesních školkách. 

Proč nevyhovují zákonu http://bydleni.idnes.cz/lesni-skolky-a-novela-
zakona-dge-/stavba.aspx?c=A141128_215534_stavba_rez 
 

 

Světový den  

HAMAK 

22.7. 
V roce 2015 

také v Semilech 

 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.937799016233443.1073741912.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.937799016233443.1073741912.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.939220982757913.1073741913.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.939220982757913.1073741913.648951505118197&type=3
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Fsoc-terapeuticky-program%2Ftradicni-akce%2Fdusicky-zed-prani%2F
https://www.youtube.com/watch?v=aK9WB7_nLzA
http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152578472369372.1073742063.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152578472369372.1073742063.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152578472369372.1073742063.99025059371&type=1
http://bydleni.idnes.cz/lesni-skolky-a-novela-zakona-dge-/stavba.aspx?c=A141128_215534_stavba_rez
http://bydleni.idnes.cz/lesni-skolky-a-novela-zakona-dge-/stavba.aspx?c=A141128_215534_stavba_rez


Cherubínek  
V sobotu 22.11.2014 proběhla na faře v Semilech kulturní soutěž s názvem Cherubínek (Římskokatolická farnost - děkanství Semily). Z orelských 

jednot se zapojila mimo místní semilské jednoty, ještě jednota Turnov, Lomnice nad Popelkou a Chřibská. Do výtvarné části soutěže dalo své 

příspěvky 18 dětí. Odbornou porotu dělala místní výtvarnice paní Fabiánková. Kategorie předškolních chlapců: 1.místo František Klodner, 2.místo 

Matouš Fejfar, 3.místo Jan Šobáň, 4.místo David Vaňátko, 5.místo Jan Balcar. Kategorie předškolních děvčat: 1.místo Terezie Fejfarová, 2.místo 

Anežka Kroupová, 3.místo Světlanka Svobodová, 4.místo Justýnka Patková, 5.místo Doubravka Svobodová. Kategorie mladších žáků: 1.místo 

Mikuláš Klodner, 2.místo Václav Svoboda. Kategorie mladších žákyň: 1.místo Barborka Zahrádková, 2.místo Zdislava Svobodová, 3.místo Jana 

Martínková. Kategorie starších žáků: 1.místo Petr Novotný. Kategorie starších žákyň: 1.místo Bohdana Tichá, 2.místo Michaela Novotná. 
 

Na fotografickou soutěž se sešlo 9 fotografií, které tak jako ostatní soutěže hodnotila porota ve složení otec Jůza, Ajchler a pan Holec. Na prvním 

místě se umístnila Klárka Svobodova, druhé místo získala Ludmila Zahrádková a o třetí místo se podělila Marie Šafránková a Lenka Vanclová. V 

dětské kategorii vyhrál Tomík Stránský. Zazpívat přišlo 6 jednotlivců a 5 kolektivů. Porota se skládala ze tří členů: p. Jůza, p. Ajchler a pan Holec. 

Bodové ohodnocení bylo většinou velmi těsné, takže v jednom případě se dokonce muselo přistoupit k přídavku další písničky, aby mohl být určen 

vítěz. Jinak se jednalo o jednobodový rozdíl. První místa si v jednotlivých kategoriích odnesli: František Klodner, Jana Martínková, Bohdanka Tichá a 

Bohdana Tichá. V kolektivech si pak první místo odnesla Zuzana a František, druhé místo 2 Bohdany, třetí místo Jana a Bohdana a o 4.-5.místo se 

podělil kolektiv Marie, Lucie a Lukáš s Davidem a Bohdanou. V recitační soutěži se utkalo 6 soutěžících. V kategorii do šesti let zvítězil František 

Klodner. Kategorie mladšího žactva: 1.místo Jana Martínková, 2.místo Lucie Holcová. Kategorie staršího žactva: 1.místo Bohdana Tichá, 2.místo 

Petr Balatka, 3.místo Lukáš Holec. 
 

Všichni výherci hudební kategorie obdrželi poháry a k tomu ještě tak jako ostatní, umístnění na prvních třech místech další odměny dle vlastního 

výběru. Největší zájem byl o hudební nástroje a potřeby, ale také o pinpongové pálky, andělíčky, dnes moderní gumičky či něco do vlasů. Mimoto 

každý zúčastněný dostal po svém vystoupení na památku větší rolničku. Aby byla podpořena účast rodin, tak každá rodina navíc dostala velkého 

svítícího andílka. Za výtvarnou soutěž se rozdělovaly hlavně pastelky a další drobné ceny. Také na účastníky fotografické soutěže se dostaly 

podobně hezké ceny. Své básně nám zarecitoval i člen poroty pan Holec, čímž doplnil krásnou předvánoční atmosféru. 

Bohdana Tichá 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebudeme popisovat všeobecně známá fakta a zaměřme se na mnohdy neprávem 

opomíjenou kategorii handicapovaných cyklistů. Na tomto slavnostním večeru byly v 

kategorii handicapovaných cyklistů vyhlášeni medailisté z Mistrovství světa v Greenwille:  

Jiří Ježek, Jiří Bouška, Ivo Koblasa a Jiří Hindr. Jirka není přímo cyklista, je sportovec, který 

jezdí na tricyklu, tudíž jen tricyklisté, kteří jezdí na velké tříkolce, uzpůsobené pro zdravotně 

postižené závodníky, kteří neudrží rovnováhu na normálním klasickém silničním kole.  
 

Jirka Hindr, závodící za TJ Spastic Sport Praha, si letos vyjel druhé místo na Světovém 

poháru v Itálii, 2x druhá místa na Světovém poháru ve Španělsku v Segovii, a především dvě 

stříbrné medaile na Mistrovství světa v silniční paracyklistice, jehož dějištěm byla Jižní 

Karolína v Greenville v USA. Tímto umístěním získal titul vicemistra světa v silniční 

paracykllistice v kategorii T1. Jirkovi se rovněž podařilo podruhé za sebou vyhrát žebříček 

UCI (Mezinárodní cyklistické unie) ve své kategorii a také potřetí za sebou v řadě získal titul 

Mistra ČR v časovce a v silničním závodě Spastic handicap mezi tricykly v kategorii T1.  

Jirka Hindr bydlí a trénuje v Hořicích, a nejširší hořická veřejnost ho může spatřit při jeho 

tréninku na okolních silnicích a také místní cyklostezce v Hořicích.  
 

A právě na nejširší veřejnost se nyní obracíme s výzvou:  

Letošní cyklistická sezóna skončila, bohužel nevíme, jak to bude v příštím roce. Objem 

financí se nám každý rok snižuje, granty často ani nejsou vypisovány, sponzoři ubývají. 

Přitom cyklistické vybavení, materiál, cestování, ubytování, startovné, doplňky stravy atd. 

jsou dražší a dražší. S tím, jak roste světová špička sportovců na tricyklech, jsou na nás 

kladeny stále vyšší nároky a cíle, ale naše tricykly zaostávají, např. letos při převážení 

na Mistrovství světa byly suverénně nejtěžší z celého startovního pole - to se pak velmi 

špatně závodí s 5-8 kg navíc, které se schovají v zastaralé konstrukci našich tricyklů.  

 

Ve středu 25. listopadu 2014 se v Praze v prostorách Cevro institutu konalo jubilejní 50. vyhlašování Králů cyklistiky v těchto disciplínách: 

silnice, horská kola, cyklokros, sálová cyklistika, bikros, dráhová cyklistika a kategorie junior, handicapovaný cyklista. 

  

 

Král cyklistiky 2014 
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Pokud byste někdo měl zájem a rozhodl se sponzorsky podpořit nadějné postižené bicyklisty - ať už jednotlivé kluky samostatně (hořičáky Jirku 

Hindra a Petra Bergera) nebo naší TJ a to jakkoliv finančně, materiálně atd. prosím kontaktujte nás prosím na tel. 775 370 614 nebo přímo naši        

TJ STS Praha na 603 298 732 a  www.spasticsportpraha.cz. Předem děkujeme.     

http://www.farnost.semily.net/
http://www.spasticsportpraha.cz/
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Monika Rezlerová s Keysi reprezentovala ČR na mistrovství Evropy v Dogdancingu  

Před rokem jsem čtenářům v infolistech psala o Monice Rezlerové a fence Keysi v článku „Tanec se psem“. Pro připomenutí přidám odkaz na web 

Kamera na kolečkách - odkazy na videa + článek http://k-n-k.webnode.cz/videa-2013/a2013-2/tanec-se-psem/. Nové info v článku... Van.Lena. 

Po srpnové premiéře na světové soutěži, která probíhala ve finských Helsinkách, se 14.-16. listopadu 

semilské závodnice představily na další velké akci, a to na mistrovství Evropy v Dogdancingu, které hostil 

německý Stuttgart. Metropole Bádenska nás přivítala pěkným jarním počasím. Při procházce v centru 

tohoto zhruba 600 tisícového města, známého zejména díky automobilovému průmyslu (Mercedes, 

Porsche) byly k vidění kromě hezkých památek i další zajímavé věci. Na jednom z náměstí byl zdoben 

vánoční smrk, o kousek vedle již probíhal vánoční jarmark a děti bruslily na umělé ledové ploše, k tomu se 

naskýtal k vidění paradox v podobě venkovních zahrádek, kde lidé popíjeli pivo a kávu jen lehce oděni. 
 

Ale zpět k tomu hlavnímu - k soutěži. Byla to opět veliká zkušenost. Startovní pole bylo díky strategičtější 

poloze ještě rozsáhlejší než na MS ve Finsku. Prostředí bylo velmi náročné, jelikož organizátoři umístili 

závodní plochu do průchozího atria, které náleží k nejmodernějšímu výstavišti v Evropě, které každoročně 

přivítá přes 150 milionů návštěvníků. Díky tomu byl v hale veliký hluk, množství procházejících lidí i diváků, 

navíc z nich mnozí vzhledem k souběžné zvířecí výstavě měli s sebou psy, a to často velmi neukázněné. 

Takže opravdu uznání všem, kteří v takovémto prostředí závodili. 
 

Dogdancing je bodovaný, subjektivně posuzovaný sport a beze jména není lehké se protlačit výsledkovou 

listinou nahoru, navíc s nízkým startovním číslem. Špička je navíc složená z profesionálů, kteří k tomu mají 

úplně jiné podmínky. Monice s Keysi se jejich heelworková sestava (jedna ze dvou divizí v Dogdancingu) 

povedla, i Keysi byla klidná a neštěkala, za což jsou jinak ihned bodové ztráty. Přesto to trochu 

nepochopitelně nenašlo větší ohodnocení od rozhodčích a bylo z toho pořadí ve čtvrté desítce. Avšak i 

vzhledem k tomu, že závodí jen krátce, dá se na samotnou kvalifikaci na světové závody pohlížet jako na 

úspěch, navíc je to jen sport a dělá se pro radost. Co se týká kompletních výsledků, v divizi Heelwork to 

music skončil český tým na 7. místě, nejlepší z Češek byla devatenáctá. O den později byl na programu 

Freestyle, tam se dařilo více, tým České republiky skončil pátý a tři Češky se vešly do první dvacítky, což už 

je velmi slušné, konkurence k tomu narůstá. V týmech obě divize vyhrál profesionální ruský tým, 

v jednotlivcích zvítězila v Heelworku Dánka a ve Freestyle domácí německá závodnice. 
 

V listopadu se ale nekonalo pouze kontinentální mistrovství, ale 1.11. také Praha hostila premiérové 

mistrovství České republiky Bordercolií. Startovní pole bylo kvalitní, účastnily se i reprezentantky a 

medailistky z předchozích evropských a světových soutěží. Bordercolie jsou totiž bezkonkurenčně 

nejčastější psí plemeno, které se v Dogdancingu pohybuje. Pro Moniku s Keysi byl šampionát úspěšný, 

když si po vyrovnaných výkonech přivezly z Prahy pohár za 3.místo. 

 

 

 

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat manželům Dohnalovým ze stavební společnosti D-Bau, s.r.o. za příspěvek na mistrovství Evropy (u Dogdancingu 

se totiž musí o vše postarat sám závodník, i pokud reprezentuje).   Článek: Ota Rezler / Foto  http://ddccr.rajce.idnes.cz/OEC_Stuttgart_15.-16.11.2014/  

 

 

 

1.Mistrovství České republiky Border colií v Dogdancingu 
 

Medailové pořadí, divize Heelwork to music: 
1. Daniela Šišková        73,3 b. 
2. Ivana  Šimůnková     71,9 b. 
3. Monika Rezlerová    69,6 b. 
 

Medailové pořadí, divize Freestyle: 
1.  Hana Maršálová    78,5 b. 
2.  Irena Ištvánková    77 b. 
3.  Daniela Šišková     76,8 b. 
 

  

Video MR ČR BCCCZ 2014 - Heelwork to Music (2:12) 
https://www.youtube.com/watch?v=jriKys7CP1c  

  

Video Mistrovství Evropy v dogdancingu Stuttgart(Německo) 2014 (4:28) 
https://www.youtube.com/watch?v=ITRV0Kw8I8k  

 

  

http://k-n-k.webnode.cz/videa-2013/a2013-2/tanec-se-psem/
http://ddccr.rajce.idnes.cz/OEC_Stuttgart_15.-16.11.2014/
https://www.youtube.com/watch?v=jriKys7CP1c
https://www.youtube.com/watch?v=ITRV0Kw8I8k
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Neziskovky Libereckého kraje jednaly o partnerské spolupráci  
O spolupráci, společné prezentaci, předávání zkušeností či prosazování zájmů neziskových organizací 

jednali zástupci neziskovek a Krajského úřadu na 1. Konferenci Neziskovek Libereckého kraje, z.s. 

Neziskové organizace v mnoha oblastech přejímají na svá bedra práci státu a zaslouží si 

proto příležitosti a prostředí, které jim umožní dlouhodobý rozvoj. Rozsah nabízených 

služeb či aktivit je široký a práci v těchto organizacích vykonávají většinou nadšenci 

zapálení pro danou věc. Co je na jedné straně výhodou, může být na druhé straně problém. 

Jenom nadšení vždy nestačí. S rozvojem organizace je totiž potřeba se vzdělávat, 

profesionalizovat a při tom všem ještě pohybovat v rozsahu platné legislativy.  
 

Pomoc v této oblasti nabízí zastřešující organizace NEZISKOVKY LIBERECKÉHO KRAJE, z.s. 

(zkráceně „NELI“), která chce být respektovaným a vyhledávaným partnerem pro neziskové 

organizace působící v Libereckém kraji. O tom, co nabízí a jaké jsou možnosti spolupráce, 

informovala na své 1. konferenci, která byla svolána na den 20. listopadu 2014 do zasedací 

místnosti v budově Libereckého kraje.  

Svou účast potvrzovaly pozvané organizace několik dní předem prostřednictvím registračního formuláře, konferenci navštívilo 38 zástupců 

neziskovek z různých oblastí, 8 se omluvilo a sdělilo, že vznik zastřešující organizace vítá a má zájem o spolupráci. Na jednom místě se v daný den 

sešli umělci se zapálenými ochránci přírody, s těmi, kdo pečují o památky nebo těmi co se pohybují v sociální či zdravotní sféře.  
 

Konferenci zahájila předsedkyně NELI Pavla Haidlová, která přítomné seznámila s programem a představila hosty. Dříve než předala slovo 

zástupkyni Libereckého kraje Ivaně Hujerové - člence rady kraje pro řízení hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje 

venkova, poděkovala za pomoc při přípravě konference a poskytnuté zázemí. Po krátkém úvodu krajské radní představila paní Haidlová NELI jako 

organizaci nabízející služby, informace, možnost prezentace, vzájemné spolupráce, ale také jako prostředníka pro jednání s veřejnou správou, 

institucemi a dalšími organizacemi. Mezi ně patří Krajský úřad a Statutární město Liberec, kde je společným zájmem především tvorba 

aktualizované databáze neziskovek v kraji a dále pak připomínkování strategických dokumentů. Významná je možnost získávání aktuálních 

informací o vypsaných grantech, dotacích nebo nabídka školení, workshopů apod. z jejich strany. Dalším partnerem je celostátní Asociace 

nestátních neziskových organizací (ANNO ČR), která nominovala předsedkyni NELI do Regionální stálé konference (1). NELI má zastoupení i v 

Pracovní skupině pro neziskový sektor při krajském úřadu v Liberci.  
 

S ohledem na rozsah činnosti neziskovek ustanovila NELI jako svůj poradní orgán osmičlennou OBOROVOU RADU (2). Člen rady má na starosti 

komunikaci s členskými organizacemi v daném oboru a s partnery. Zajištuje informace, organizuje schůzky a jednání dle potřeby. Členové rady také 

úzce spolupracují s Pracovní skupinou pro neziskový sektor. Dalším bodem programu byla zpráva z XI. Konference památkové péče v občanské 

společnosti. Pořadatelem byla členská organizace NELI – Ochrana Klokočských skal, z.s., spolupořadatelem NELI. Zprávu přednesla Hana Talli 

Hlubučková. Po krátké přestávce následovala přednáška o sociálním podnikání - čerstvé informace přinesla místopředsedkyně NELI, Mgr. Petra 

Vlčková. Přednášku na téma účetnictví v neziskových organizacích připravila Ing. Helena Sasová, jednatelka a účetní NELI. 

 

(1) V programovém období 2014 - 2020 byla pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena tzv.Národní stálá conference. Členy jsou zástupci 

Ministerstva pro místní rozvoj, Regionálních stálých konferencí, zástupci nositelů integrovaných nástrojů (IPRÚ,CLLD,ITI), zástupci zastřešujících 

organizací územních partnerů (Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť Místních akčních skupin), 

zástupci Agentury pro sociální začleňování a další. 

(2) 1. Senioři, 2. Zdravotní a sociální oblast, 3. Děti a mládež, 4. Kultura, 5. Památková péče a cestovní ruch, 6. Sport, 7. Ekologie a ochrana přírody, 

8. Ostatní organizace  

 

V následné diskuzi převažovaly otázky týkající se grantové politiky kraje i možností financování neziskovek obecně, na které odpovídala paní 

Hujerová. Probírala se problematika finančních darů a jejich zaúčtování, postupy při účtování hovorů ze soukromého telefonního čísla, 

spolufinancování projektů nebo náležitosti účetních dokladů. 
 

Závěrem bylo ze strany účastníků i ze strany zástupkyně Libereckého kraje konstatováno, že je výhodou mít respektovaného partnera (zástupce), 

jehož prostřednictvím se mohou neziskové organizace obracet se svými požadavky na úřady a různé instituce a naopak. Za další výhodu zástupci 

neziskovek považují možnost dalšího vzdělávání, které NELI nabízí prostřednictvím různých školení nebo workshopů, vítána je i nabídka 

neformálních setkání, při kterých dochází k vzájemnému předávání získaných zkušeností. Velmi pozitivně byla také přijata možnost prezentace 

neziskovek prostřednictvím zpravodaje nebo webu NELI: www.neli-lbc.cz. 

Pavla Haidlová 
Předsedkyně spolku  

 
NEZISKOVKY LIBERECKÉHO KRAJE, z. s. 
Tel.:: +420 777 793 339 | IČ (ID): 033 63 414 
Mail: haidlova@neli-lbc.cz | www.neli-lbc.cz  

Fotografie Konference 
http://neli8.rajce.idnes.cz/NELI_2014_11_20_1_Konference   

http://www.neli-lbc.cz/
http://www.neli-lbc.cz/
http://neli8.rajce.idnes.cz/NELI_2014_11_20_1_Konference
http://neli8.rajce.idnes.cz/NELI_2014_11_20_1_Konference
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NEZISKOVKY LIBERECKÉHO KRAJE PŘEDSTAVUJÍ SVÉ ČLENY 

Celia - život bez lepku, o.p.s. vznikla v důsledku potřeby pomoci lidem s celiakií a jejich 

rodinám. Celiaci a rodiny dětí s celiakií se často po diagnostikování nemoci dostávají do informační 

nouze. Dodržování bezlepkové diety s sebou nese celou řadu nemalých problémů. Ať už jsou to 

problémy finanční, psychické, či problémy spojené se značným omezením v běžném životě.  
 

V současné době není v oblasti Liberecka žádná jiná instituce, na kterou by se mohli potřební obrátit o 

pomoc. Bezlepková dieta je finančně velice náročná (přibližně 3 000,-Kč měsíčně mimo běžné náklady 

na stravování) a není našim zdravotnictvím ani v rámci sociálního systému nijak kompenzována. 

Bezplatná pomoc je proto více než potřebná. 
 

Aktivita organizace je založena na základě, že celekalií trpí dcera zakladatelky této organizace.                

Po stanovení diagnózy se rodina potýkala s celou řadou problémů a nikde nenacházela účinnou pomoc.      

xx Proto se zrodil nápad předávat své a prostředkované zkušenosti potřebným a pomáhat v dané oblasti touto formou. Organizace provozuje tzv. 

aktivní poradenskou činnost – která spočívá v pořádání různých akcí, přednášek, seminářů a kurzů vaření a pečení nejen pro celiaky, ale i pro 

širokou veřejnost. Na těchto akcích dostávají účastníci potřebné informace. Organizace vydává edukační materiály a zajišťuje proškolování 

pracovníků školních jídelen, aby mohly dětem s celiakií připravovat bezlepkové jídlo. Prostřednictvím NRZP připomínkují zákony a vyhlášky a 

jednají s MPSV o zlepšení života celiaků. Spolupracují s výrobci bezlepkových potravin. Organizace provozuje webové stránky http://celia-zbl.cz/ 

s potřebnými informacemi, recepty a video recepty. Součástí webových stránek je i odborná poradna recenzovaná lékařem a nutriční terapeutkou.  

RODINA V CENTRU, o.s. Posláním občanského sdružení 

Rodina v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytnout jim 

pomoc v situacích, kdy to potřebují. Je nestátní neziskovou organizaci 

působící v Novém Boru a okolí. Krajským úřadem Libereckého kraje 

byli pověřeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí.  
 

Cílem občanského sdružení Rodina v centru je být profesionální 

neziskovou organizací v oblasti sociální práce a poskytovanými 

službami posouvat hranice kvality života rodin žijících na Novoborsku 

X 

 
a okolí. Působí od roku 2005 v Novém Boru jako Mateřské centrum Koblížek, jehož cílem je sdružovat 

rodiče s malými dětmi. V roce 2009 významně rozšířilo svou činnost a profesionalizovalo se v důsledku 

realizace projektu zaměřeného na slaďování pracovního a rodinného života podpořeného z Evropského 

sociálního fondu. Od té doby sdružení sleduje potřeby rodin, které žijí v Novém Boru a okolí, a snaží se 

nabízet jim pomoc různými způsoby.  
 

Od roku 2012 podporuje rodiny s náhradní rodinnou péčí na Novoborsku souborem odborných aktivit. 

Zajišťuje individuální doučování pro děti v náhradní rodinné péči, besedy pro veřejnost za účasti 

pěstounských rodin, odborné konzultace, výlety otců a dětí z pěstounských rodin se Zelenými táty a 

celodenní setkání pěstounských rodin. Od roku 2012 také pracují s rodinami ze sociálně vyloučeného 

prostředí. Poskytují jim Předškolní klub pro děti ve věku 3-6 let, odpolední volnočasový klub po děti od 

6 do 15 let a doučování. Více informací najdete na  http://www.rodinavcentru.cz/ . 

 
OCHRANA KLOKOČSKÝCH SKAL, Z.S.  Původně volné trampské sdružení, vzniklo v roce 1988. 

Členové organizace soustavně pečují o přírodní rezervaci Klokočské skály, hrad Rodštejn a drobné sakrální 

památky na území geoparku Český ráj. 

PAMÁTKOVÁ PÉČE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

XI. Konference – Trosky 24.-25.řijen 2014 
 

Koberovy/Hamštejn - Milovníci kulturního dědictví se ve dnech 24.-26.10.2014 sešli k jednání 

v penzionu Hamštejn na XI. mezinárodní konferenci Památkové péče v občanské společnosti 

TROSKY 2014. Konferenci uspořádali členové Občanského sdružení Ochrana Klokočských skal 

s podporou Neziskovek Libereckého kraje, z.s. pod záštitou Hany Maierové, náměstkyně hejtmana 

Libereckého kraje pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu. 
 

Konference byla zahájena v pátek ve 20 hodin slavnostním večerem. Z rukou prezidenta památkové 

komory profesora Václava Lišky a emeritní kronikářky města Železný Brod paní Evy Vozkové převzalo 

7 dětí ocenění za vítězství v IX. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže „Vezmi žlutou barvičku…“, 

která je nedílnou součástí konference. 

http://celia-zbl.cz/
http://www.rodinavcentru.cz/
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  V průběhu konference zazněly příspěvky: O Jiříkovi z Poděbrad a Johance z Rožminálu – 

přednášel prof. Václav Liška. Nad směřováním současné archeologie, možnostech 

prezentace kulturního dědictví „in situ“ se zamýšlel Mgr. Petr Brestovanský a zároveň 

připomenul historii nalezišť v Příšovicích. Auditorium konference ocenilo potleskem, že část 

naleziště se po dlouhém boji s předsudky a lidskou omezeností povedlo prohlásit kulturní 

památkou. Následovala dlouhá diskuse. 

Sobotní dopoledne zahájilo slavnostní ocenění 5 dětí z mateřských škol za vítězství v soutěži 

„Vezmi žlutou barvičku…“. Pamětní listy převzaly také zástupkyně dvou oceněných 

mateřských škol. Následovalo krátké vystoupení Hany Maierové, náměstkyně hejtmana 

Libereckého kraje pro památkovou péči, cestovní ruch a kulturu. Nově vzniklý spolek 

Neziskovky Libereckého kraje představila jeho předsedkyně Pavla Haidlová. Akce byla 

podpořena odborem regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu v Liberci. 

Druhý přednáškový blok zahájila H. T. Hlubučková zamyšlením nad Hradem Kynžvartem, 

zanikající perlou Západních Čech. Následovně seznámil se základy archivnictví, jeho mnoha 

podobami a výzkumu archivu pro běžné situace současného člověka pan Ondřej Bastl. 

Aktivity Národního památkového ústavu v rámci projektů Památky nás baví a Památky pro 

každého přiblížil profesor Václav Liška. 

Třetí přednáškový blok zavedl účastníky nejprve na hrad Čabraď na středním Slovensku. 

Albert a Mária Loydlovi se zamysleli nad rozdílnými postupy české a slovenské památkové 

péče a smyslem zazdívání nalezených kamenných koulí do hradních zdí. Následovala 

výprava mezi děsivé zvuky středověku v podání Evy Liptákové, studentky pražské 

konzervatoře. Po krátké přestávce představil objevy nových vápenných a železářských pecí 

kolem Bozkova slovem i filmovým záznamem Ladislav Šourek. O opravách parních 

lokomotiv, úskalích této práce, radostech i starostech hovořil Pavel Černý. 

V další části konference zazněl obsáhlý příspěvek Petra Jenče shrnující stručně 14 let 

výzkumu skalních výtesů a rytin v Českém ráji. Nad významem Šumavy jako jedinečného 

celku s mimořádně dochovanými hodnotami jak přírodních krás, tak antropogenními 

aktivitami seznámili přítomné Bohuslav a Jarmila Kubátovi. V příspěvku hovořili také o 

záměru vyhlásit Šumavu smíšenou památkou UNESCO. Závěrem slovo patřilo Věře Tejmlové 

z o.p.s. Energie pro každého.  

 

 

 

  

Exkurze vedly nejprve na Dubecko k právě obnovené kapli svatého Jana Nepomuckého (místní část obce pod Kozákovem), o technologiích oprav 

památek hovořil Pavel Brádle a Hana Talli Hubučková. Následovně se účastníci konference přesunuli do vesničky Klokočí, kde diskutovali se 

starostou obce Tomášem Opočenským a místostarostou Libuší Hudskou o problematice obnovy drobných sakrálních památek na území obce. 

 

 

 

Nedělní exkurze vedla do Semil, do Jíloveckých roubenek. Sklářskou 

dílnou provedla přítomné Lenka Vanclová z  o.s. Zrnko naděje, 

pilníkářskou dílnou pak Mgr. Tereza Nemeth a Mgr. Roman Hedvičák.  

 

 

Výstupem z každé konference je aktualizovaný adresář NNO a dalších 

institucí, které spolupracují v rámci Ochrany kulturního dědictví a 

sborník příspěvků, který vyjde ve spolupráci s Památkovou komorou ČR 

v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015. 

H.T.Hlubučková                              Fotoalbum Výlet do města Semily 26.10.2014 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.934796596533685.1073741911.64
8951505118197&type=3  

  

O sklářské dílně Glass Lucie - Zrnko naděje na webu… 

http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.934796596533685.1073741911.648951505118197&type=3
http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/
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Disway je sociální síť, která umožňuje sdílení informací o turisticky 

zajímavých místech nejen u nás, ale zejména ve světě, o jejich 

přístupnosti pro lidi s různými druhy postižení, ať už se jedná o vozíčkáře, 

nevidomé, nebo neslyšící. Zatím je to mapa s body, když někdo navštíví 

nějaké místo, tak budeme rádi, když se zaregistruje a napíše sem svoji 

zkušenost s daným místem, aby někdo druhý kdo to místo chce navštívit 

se mohl dozvědět jaké to tam opravdu je. 

Projekt nemá být jen mapou s body a popisy bezbarierovosti. Tato 

aplikace jednoduše umožní získat představu o bezbarierovosti lokace 

(země, měst). Hlavním naším cílem je vytvořit místo, kde si budeme moci 

vyměňovat zkušenosti z cestování a najdeme inspirace pro možné výlety a 

dovolené (návštěvy některých míst). Chceme tak sdružovat zdravotně 

znevýhodněné občany a umožnit tak, předávat si osobní zkušenosti. 

 

 

 

 

Disway  
Na webu www.disway.org i na facebooku - https://www.facebook.com/disway.org?fref=ts 

V každé zemi bychom rádi našli ambasadory, kteří se stanou tváří 

disway a budou koordinovat další vývoj. Pro rozjezd disway jsme se 

rozhodli, že budeme aktivně vyhledávat místa, aby co nejdříve šlo 

vytvořit průvodce zajímavých a dobře přístupných míst v jednotlivých 

zemích. Informace chceme získávat od Vás a dále komunikací s 

informačními centry, spolky zdravotně znevýhodněných apod., právě 

proto, aby tyto informace byly vždy pravdivé a inspirativní. 

Uživatelé jsou odměňováni odznáčky za přidaný obsah, hodnocení, 

počet navštívených zemí. Vzhledem k relativně malému českému trhu 

jsme se rozhodli směřovat projekt jako globální. V první fázi je 

aplikace v české a anglické mutaci. Máme v plánu mnoho dalších 

funkcí jako třeba možnosti sdílení akcí, systém pro plánování výletů, 

hledání přátel, asistentů pro vybraný výlet, nebo dovolenou atd. 

Děkujeme za šíření informací o našem projektu Disway, určitě i Vy jste 

navštívili někdy nějaká místa, prosím zaregistrujte se a přispějte svými 

zkušenostmi, doporučeními - přidejte se! Předem děkujeme za Vaše 

vložené zajímavé příspěvky do tohoto projektu. Máte-li zájem o bližší 

spolupráci, ozvěte se prosím na uvedené kontakty - napište Nám!          

Nic to nestojí a jiným právě ta Vaše zkušenost může pomoci. 
 

Hana Jetenská 
 

   Telefon: 412 510 182 

   Mobil:   777 301 841 

   e-mail: hanka@disway.org 

   web: http://www.disway.org  

   Cestování bez omezení i pro hendikepované 

  

 

 

Video Disway - place for disabled (0:39) 
https://www.youtube.com/watch?v=etky8BlLN3E 

Projekt Disway se umístil na 7. místě v soutěži Nápad roku 2014. 
Do sedmého ročníku soutěže se celkem přihlásilo 153 projektů. 

Tento web je výsledkem rozsáhlého 

projektu, který řeší  komunitní 

plánování sociálních služeb.           

Je určen především pro obyvatele 

Turnova, Semil, Jilemnice, Rokytnice 

nad Jiz. a Lomnice nad Pop., včetně 

všech spádových obcí, pro které by 

bylo zavedení některé ze sociálních 

služeb přínosem a zlepšením kvality 

jejich života nebo těm, kteří nabídky 

sociálních služeb využijí výhledově. 
 

 Databáze obsahuje přehled zařízení poskytujících v dané oblasti 

sociální služby. Cílem je poskytnout veřejnosti základní informace o 

nabídce sociálních služeb v regionu, případně jejich znalosti rozšířit. 
 

V hlavičce některých zařízení je uvedeno číslo bankovního účtu, kam 

mohou zájemci o sponzorství, firmy i občané, zasílat peněžní dary a 

přispívat tak na provoz těchto zařízení. 

 

  

NOVÉ - aktualizace informací 

 

 
 
 

Turnovsko / Semilsko / Jilemnicko / Tanvaldsko (verze 2010) / Orientační mapa 

http://katalogsocialnichsluzeb.cz/  

PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍ PÉČE 

Komunitní plánování 
 

Řešení sociální problematiky je v kompetenci odboru sociálních 

věcí a zahrnuje jak činnosti z oblasti samostatné působnosti, 

tak z oblasti přenesené působnosti  a rozšířené působnosti. 

Více na webu http://www.semily.cz/cz/obcan/socialni-pece/ 

 

Zrnko naděje - Lenka Vanclová, předsedkyně z.s. 

Již v předchozích letech jsem byla členkou pracovní skupiny pro 

osoby zdravotně postižené a nadále ve skupině zůstávám.     

Dne 26.10.2014 se v zasedací místnosti Městského úřadu 

Semily konalo jednání pracovní skupiny pro osoby zdravotně 

postižené. Proběhlo obeznámení o činnosti organizací a o tom, 

co se podařilo v předchozích letech realizovat, co probíhá a na 

čem se bude pracovat. Další setkání se plánuje v novém roce. 
 

Zrnko naděje: Nadále zůstává myšlenka komunitního bydlení 

v rodinné formě, maximálně 10 obyvatel. Trvají volnočasové 

aktivity pro členy i veřejnost a jsou vydávány Infolisty Zrnka.  

Ve městě Semily i nadále není vyřešen bezbariérový přístup 

zejména na Českou poštu a Českou spořitelnu Semily. Na poště 

je plošina dlouhodobě nefunkční a ve spořitelně byla plošina 

po čase odmontována a obě instituce jsou bariérové. 

 

 

 

    

http://www.disway.org/
https://www.facebook.com/disway.org?fref=ts
mailto:hanka@disway.org
http://www.disway.org/
https://www.youtube.com/watch?v=etky8BlLN3E
http://katalogsocialnichsluzeb.cz/
http://www.semily.cz/cz/obcan/socialni-pece/
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TULIPAN 

Více na webu http://www.sdruzenitulipan.cz/  nebo facebook 
https://www.facebook.com/pages/Sdru%C5%BEen%C3%AD-

TULIPAN/133665251879?fref=ts 

 

Spokojený domov o.p.s. 

Časopis Spokojený domov http://www.spokojeny-domov.cz/casopis 

facebook  https://www.facebook.com/spokojenydomov.ops 

https://www.facebook.com/zahradnictvi.bousov?fref=pb&hc_locatio

n=profile_browser Zahradnictví Spokojené slunce 

 

 

ANNOLK - Asociace nestátních 

neziskových organizací Libereckého kraje 

 
Web http://www.annolk.cz/ 

facebook https://www.facebook.com/pages/ANNOLK-Asociace-

nest%C3%A1tn%C3%ADch-neziskov%C3%BDch-organizac%C3%AD-

Libereck%C3%A9ho-kraje/215781675120595?sk=timeline 

Neziskovky.cz, o.p.s 
  

 

Doktor Pacička 

V sobotu 6.12.2014 se v kavárně Šaldova divadla v Praze konal křest již 

druhé ještě úžasnější knihy Doktor Pacička. Kmotr Michal Dlouhý a 

sudičky Klára Cibulková, Kristýna Frejová, Petra Hřebeníčková,          

Reka Derzsi, Blanka Popková. Přítomen byl i sám doktor Pacička! 

Foto aj… facebook https://www.facebook.com/DoktorPacicka?fref=ts  

Web http://www.doktor-pacicka.cz/ 
 

V Zrnku naděje nás začátkem roku 2014 
navštívili autor knížky Lubor Vokrouhlický 
s kolegou Zdeňkem Karáskem a dovezli 
několik výtisků první knihy a omalovánky, 
které jsme rozdali dětem v MŠ Semily a 
Dětský domov Semily. Dostali jsme také 
TRIXESA, které jsme darovali našim 
členům z.s. a přátelům na dvoudenní akci 
Harrachov bez bariér 2014. Už se moc 
těšíme na příběhy v druhém vydání knihy. 
 

 

Jsme tu pro NNO. Podporujeme jejich profesionalitu prostřednictvím 

kurzů, konzultačních a informačních služeb http://www.neziskovky.cz/ 

facebook https://www.facebook.com/Neziskovky.cz/timeline 

 

Sledujeme aktuální dění… 

 

DMO POBYTY o.s. 

  
Web http://www.dmopobyty.cz/  

facebook https://www.facebook.com/pages/DMO-POBYTY-

os/117218165021296?fref=pb&hc_location=profile_browser  

Pořádáme 

rehabilitační 

pobyty pro 

dospělé lidi  

s dětskou 

mozkovou 

obrnou. 

http://www.sdruzenitulipan.cz/
https://www.facebook.com/pages/Sdru%C5%BEen%C3%AD-TULIPAN/133665251879?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Sdru%C5%BEen%C3%AD-TULIPAN/133665251879?fref=ts
http://www.spokojeny-domov.cz/casopis
https://www.facebook.com/spokojenydomov.ops
https://www.facebook.com/zahradnictvi.bousov?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/zahradnictvi.bousov?fref=pb&hc_location=profile_browser
http://www.annolk.cz/
https://www.facebook.com/pages/ANNOLK-Asociace-nest%C3%A1tn%C3%ADch-neziskov%C3%BDch-organizac%C3%AD-Libereck%C3%A9ho-kraje/215781675120595?sk=timeline
https://www.facebook.com/pages/ANNOLK-Asociace-nest%C3%A1tn%C3%ADch-neziskov%C3%BDch-organizac%C3%AD-Libereck%C3%A9ho-kraje/215781675120595?sk=timeline
https://www.facebook.com/pages/ANNOLK-Asociace-nest%C3%A1tn%C3%ADch-neziskov%C3%BDch-organizac%C3%AD-Libereck%C3%A9ho-kraje/215781675120595?sk=timeline
https://www.facebook.com/DoktorPacicka?fref=ts
http://www.doktor-pacicka.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.829852290361450.1073741881.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.809697322376947.1073741871.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.805817116098301.1073741869.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798267013519978.1073741867.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798267013519978.1073741867.648951505118197&type=3
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/
http://www.neziskovky.cz/
https://www.facebook.com/Neziskovky.cz/timeline
http://www.dmopobyty.cz/
https://www.facebook.com/pages/DMO-POBYTY-os/117218165021296?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/pages/DMO-POBYTY-os/117218165021296?fref=pb&hc_location=profile_browser


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

Oblastní odbočka SONS Semily http://www.sonssemily.estranky.cz/  
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Pražská organizace vozíčkářů 
  

Web http://www.pov.cz/  nebo facebook 

https://www.facebook.com/pages/Pra%C5%BEsk%C3%A1-organizace-

voz%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1%C5%99%C5%AF/291167558953?fref=p

b&hc_location=profile_browser 

Liga vozíčkářů 
  

Liga vozíčkářů je nezisková organizace se sídlem v Brně, aktivní po 

celé ČR. Jejím hlavním posláním je snaha o zařazování osob  

s postižením do většinové společnosti. 
 

Web http://www.ligavozic.cz/ 

Facebook https://www.facebook.com/ligavozickaru/timeline  

Czp Lk 
  

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 

Web http://www.czplk.cz/ 

facebook https://www.facebook.com/czp.lk  

 

Video ZPRÁVY VE ZNAKOVÉM JAZYCE - PILOTNÍ PROJEKT 

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

  

Pro neslyšící 

tlumočí sám  

a nestíhá 
http://www.invarena.

cz/?p=18872  

Stát dává v Libereckém kraji peníze pouze na jediného tlumočníka do 

znakového jazyka. Stovkám neslyšících lidí, ale i samotnému 

překladateli to přináší velké problémy. Více se dočtete v článku… 

  

 

SONS a TyfloCentrum Semily   
NRZP  ČR 

 
  

Web http://www.nrzp.cz/ nebo facebook 

https://www.facebook.com/NRZPCR?pnref=about.overview 

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
Jsme významnou a veřejně známou organizací s celostátní 

působností a zastupujeme zájmy OZP ve státních a jiných 

významných institucích. V tomto smyslu je nejvýznamnější naše role 

poradního orgánu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. 

Jsme členy čtyř mezinárodních organizací (European Disability 

Forum, Rehabilitation International, FIMITIC, Disabled Peoples’ 

International), které podporují a hájí OZP v Evropě i ve světě. 

Hlavním předmětem naší činnosti je obhajoba práv a zájmů osob se 

zdravotním postižením bez ohledu na věk, druh a rozsah 

zdravotního postižení a členství v jiných organizacích. NRZP ČR 

vznikla v roce 2000 a má přes 110 členských organizací, které 

sdružují více než 260 tisíc individuálních členů.  

http://www.sonssemily.estranky.cz/
http://www.pov.cz/
https://www.facebook.com/pages/Pra%C5%BEsk%C3%A1-organizace-voz%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1%C5%99%C5%AF/291167558953?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/pages/Pra%C5%BEsk%C3%A1-organizace-voz%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1%C5%99%C5%AF/291167558953?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/pages/Pra%C5%BEsk%C3%A1-organizace-voz%C3%AD%C4%8Dk%C3%A1%C5%99%C5%AF/291167558953?fref=pb&hc_location=profile_browser
http://www.ligavozic.cz/
https://www.facebook.com/ligavozickaru/timeline
http://www.czplk.cz/
https://www.facebook.com/czp.lk
https://www.youtube.com/watch?v=dSqqJCPxpdc
http://www.invarena.cz/?p=18872
http://www.invarena.cz/?p=18872
http://www.nrzp.cz/
https://www.facebook.com/NRZPCR?pnref=about.overview


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infolisty Zrnka / Ročník VI. / číslo 4. / prosinec 2014 / str. 12. 

  

Infolisty Zrnka / JARO 2015  
Uzávěrka do čísla 1. … 23. 3. 2015 

Zveřejnění … po 27. 3. 2015. 
 

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  

 
 

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… 

Informace o činnosti 

„Zrnko naděje“ 

jsou rozděleny 

Web Jedeme bez bariér 

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

Den otevřených dveří, projekty 

  
  

 

 

 

 Web Infolisty Zrnka 

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

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA 

 

 

 

 

 

Web Kamera na kolečkách  

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

Amatérská videa a fotoalba 

  

 

 

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,s.z., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

 

Děkujeme všem za spolupráci pro zveřejňování 

aktuálních informací v roce 2014  

na facebooku Zrnko naděje nebo Jílovecká ulice  

a v Infolistech Zrnka.  
   

Do nového roku 2015 všem přejeme 

jen to nejlepší a ať se v životě daří. 
 

 Členi a přátelé Zrnka naděje a Semínka země.  

Spřátelené NNO z Jílovecké ulice v Semilech. 

  
 

 

 

 
 

 

Nadále plánujeme pořádat tradiční akce dle harmonogramu 

roku 2015 i ojedinělé, ale i ve spolupráci se spolky a jedinci. 

Nový rok přinese i očekávané informace, jaké budou změny  

v ÚP Semily. Od toho se rozhodne, jakým směrem se posune 

činnost Zrnka naděje, hlavní cíl - rodinné bydlení v komunitě.  
 

                     Lenka Vanclová, předsedkyně z.s. Zrnko naděje 

 

 

mailto:InfolistyZrnka@seznam.cz
http://zrnkonadeje.webnode.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/
http://k-n-k.webnode.cz/
mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz

