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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Spokojený domov rozšířil své služby na Jičínsku 
 

  
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov, která již deset let 

pečuje o seniory a handicapované ve vlastních domácnostech, od 

března rozšířila své služby na Jičínsku. Nyní poskytuje péči o 

handicapované všech věkových kategorií v celém obvodu obce s 

rozšířenou působností Jičín. 

Mezi větší obce tohoto regionu patří kromě samotného Jičína 

například Dětenice, Jičíněves, Jinolice, Holín, Kněžnice, Konecchlumí, 

Kopidlno, Lázně Bělohrad, Libáň, Libošovice, Libuň, Lužany, Mladějov, 

Mlázovice, Podhradí, Slatiny, Sobotka, Třtěnice, Údrnice, Újezd pod 

Troskami, Úlibice, Valdice, Vysoké Veselí či Železnice. 

Hlavními přednostmi Spokojeného domova je dostupnost osobní 

asistence 24 hodin denně včetně víkendů a státních svátků, pokrytí 

rozsáhlého území včetně nejmenších vesniček a péče i o vážně 

nemocné pacienty upoutané na lůžko. „Terénní sociální služby v 

našem podání rozhodně nejsou pouhou dovážkou obědů,“ zdůrazňuje 

provozní ředitel Spokojeného domova Jaromír Veselý. Pracovníci této 

organizace pomáhají lidem ve vlastních domácnostech například s 

ohřátím a podáním stravy, úkony osobní hygieny na lůžku i v 

koupelně, úklidem, nákupy, ale i doprovody k lékaři či za kulturou. 

Zkrátka se vším, co lidem se ztrátou soběstačnosti umožňuje běžný 

život v domácím prostředí. 

Spokojený domov vznikl před deseti lety původně v Mnichově 

Hradišti a své služby postupně rozšiřoval i do okolních regionů. V 

současné době poskytuje péči 95 lidem na území 34 obcí a 3 krajů. 

Ani na Jičínsku není žádným nováčkem. V okolí Jinolic poskytuje 

služby již od roku 2008. Dnes pětatřicetiletý Jan Ondroušek z Libuně, 

který je po úrazu upoután na invalidní vozík, byl v roce 2008 prvním 

klientem Spokojeného domova v tomto regionu. Služby využívá 

dosud.  „Osobní asistentky mi pomáhají při všech běžných denních 

činnostech a při dopravě do práce a na rehabilitace,“ říká klient 

Spokojeného domova. „Díky jejich pomoci můžu žít doma, a ne někde 

v ústavu. A i přes své těžké zdravotní postižení jsem schopen pracovat 

a žít relativně normální život,“ dodává Jan Ondroušek. 

Občané Jičínska, kteří by měli zájem o podrobnější informace o sociálních 

službách Spokojeného domova, mohou po předchozí telefonické domluvě 

navštívit jeho kancelář v budově obecního úřadu v Jinolicích čp. 39.        

Využít mohou telefonního čísla 773 503 840. Ti, kteří nemohou navštívit 

kancelář osobně, si mohou domluvit schůzku přímo ve svých domácnostech. 

Pracovnice Spokojeného domova za nimi přijede a nezávazně s nimi probere 

možnosti pomoci.  

 

 

Se Spokojeným domovem spolupracuje mimo jiné modelka Taťána Kuchařová 

(na snímku s klientkou). Foto: archiv Spokojeného domova 

  

Bližší informace poskytne: 
Bc. Petr Novák 
manažer pro komunikaci a propagaci 
Tel.: 773 635 633 
E-mail: petr.novak@spokojeny-domov.cz  
http://www.spokojeny-domov.cz/  

 

Obecně prospěšná společnost Spokojený domov, která již deset let pečuje o seniory a handicapované ve vlastních domácnostech, od března 

rozšířila své služby na Jičínsku. Nyní poskytuje péči o handicapované všech věkových kategorií v celém obvodu obce s rozšířenou působností Jičín. 

  

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


Veřejné sbírky na území Libereckého kraje 
 

Veškeré potřebné informace, kontakty a formuláře k pořádání 

veřejných sbírek najdete na adrese: 

 

www.kraj-lbc.cz – krajský úřad - správní odbor - veřejné sbírky. 

 

http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page84 

 

http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page84/formulare-a-zakon-c-

1172001-sb-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-

dale-jen-zakon-platny-od-1-7-2012 

 

http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page84/zakon-c-1172001-sb-o-

verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-dale-jen-zakon-

platny-od-17-2012/formulare 
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SDRUŽENÍ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ČESKÁ LÍPA o.p.s. informuje 

 

 

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom Vás touto cestou informovali o poskytování odborného sociálního poradenství (včetně půjčovny kompenzačních pomůcek) a sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které poskytuje Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., především osobám 

se zdravotním postižením, osobám s kombinovaným postižením (tělesným, sluchovým, zrakovým, mentálním, vnitřním) od 7 do 80 let,               

rodičům se ZP dětmi/dítětem, ale dalším zájemcům, a to nejen z České Lípy, ale v rámci celého Libereckého kraje, tedy i Vám.   

 
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. je neziskovou 

organizací, která byla založena v souvislosti s novým občanským 

zákoníkem, za účelem poskytování obecně prospěšných služeb a 

doplňkových služeb, sídlí v Komunitním centru, Školní ul. 2213 

Česká Lípa. Poskytujeme ambulantní i terénní formy obou služeb. 

Kontakt: Eva Zemanová  723594459, Z.Zahrádková  606161859. 

 

Informace zde:  http://www.stp-cl.cz/ 

  

Agenda veřejných sbírek se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a 

o změně některých zákonů.  

Co to vlastně veřejná sbírka je? Dle zákona: „je veřejnou sbírkou získávání a 

shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného 

okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména 

humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo 

ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Sbírku je oprávněna 

konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba“. 

Ve většině případů se na našem území konají veřejné sbírky, které mají ve svém 

účelu opravu či rekonstrukci nějaké kulturní památky. Druhou takovou skupinou 

je pořádání veřejných sbírek jinou právnickou osobou, většinou spolky či 

nadacemi, a to za účelem humanitárním. Pomoc zdravotně postiženým, 

hendikepovaným spoluobčanům.  

K 1. 7. 2012 prošel zákon o veřejných sbírkách novelou, a ta přinesla pro 

pořádající právnické osoby některé pro ně příjemné novinky. Například se veřejné 

sbírky dají pořádat na dobu neurčitou (dříve na dobu max. 3 roky), pokud se 

veřejná sbírka koná na dobu kratší jak tři měsíce formou sběracích listin či 

pokladničkami, nemusí se zřizovat bankovní účet, který se zakládá samostatně 

pro konání veřejné sbírky. Dále je také novinkou „putovní pokladnička“, kterou 

na rozdíl od té běžné, pečetí a rozpečeťuje obec, ve které má právnická osoba 

pořádající veřejnou sbírku sídlo.  To je jen malý výňatek ze zákona. Také však 

nastala pro právnické osoby novinka v tom, že se v zákoně o veřejných sbírkách 

objevily přestupky a správní delikty. Takže v případě jeho nedodržování jsme 

povinni řídit se i těmito nepříjemnými paragrafy zákona o veřejných sbírkách. 

Právnická osoba, která pořádá veřejnou sbírku, kterou je povinna oznámit u 

příslušného krajského úřadu (v Libereckém kraji Krajský úřad Libereckého kraje, 

správní odbor) musí každý rok předkládat průběžné vyúčtování, a při ukončení 

celkové vyúčtování veřejné sbírky ke kontrole. 

  

 

 

 

 

Diana Pospíšilová        

Správní odbor 

oddělení matrik a státního občanství 

agenda veřejných sbírek 

Krajský úřad Libereckého kraje 

U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2 

tel.: +420 485 226 320  *  fax: +420 485 226 360 

e-mail: diana.pospisilova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz  

  

http://www.kraj-lbc.cz/
http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page84
http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page84/formulare-a-zakon-c-1172001-sb-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-dale-jen-zakon-platny-od-1-7-2012
http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page84/formulare-a-zakon-c-1172001-sb-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-dale-jen-zakon-platny-od-1-7-2012
http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page84/formulare-a-zakon-c-1172001-sb-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-dale-jen-zakon-platny-od-1-7-2012
http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page84/zakon-c-1172001-sb-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-dale-jen-zakon-platny-od-17-2012/formulare
http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page84/zakon-c-1172001-sb-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-dale-jen-zakon-platny-od-17-2012/formulare
http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page84/zakon-c-1172001-sb-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-dale-jen-zakon-platny-od-17-2012/formulare
http://www.stp-cl.cz/
mailto:diana.pospisilova@kraj-lbc.cz
http://www.kraj-lbc.cz/
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Narozením dítěte se zvýšenými nároky na péči,  
nebo přijetím opuštěného dítěte se zdrav. znevýhodněním  

se život mění a vzniká nová rodina.  
    
 

Občanské sdružení Nová rodina 

Jsme sdružení rodin. Pořádáme setkávání, kde si přátelskou formou vyměňujeme 

své zkušenosti. Naše děti jsou, trošku jiné ale přesto krásné. Setkávání rodin se 

nám velice líbí, proto bychom vás rádi pozvali mezi sebe. Působnost Brno a okolí.  

Komu chceme pomáhat?  

Rodinám s dětmi, které mají zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji (např. 

předčasný porod, úrazy s těžkými trvalými následky, ZTP/P, atd.)  

Rodinám, které uvažují o přijetí dítěte s hendik. do pěstounské péče  

Co děláme?  

Setkání – tzv. Rodinky - Nová přátelství rodin s podobnými životními cestami - 

Programy pro děti - Rodinné výlety, společné návštěvy kulturních akcí Semináře 

na aktuální témata Napojíme na kvalitní organizace  

 
Provázíme biologické rodiny v období nepříznivé situace a pomáháme při 

vyrovnávání se s postižením svého dítěte. Spousta rodičovských párů tuto zátěž 

nevydrží. Chceme ukázat, že se to dá zvládnout a že přes všechny obtíže můžou 

vést plnohodnotný život. Nabízíme pomoc náhradním rodinám, které uvažují o 

přijetí postiženého dítěte a seznámíme je s možnými problémy. Podporujeme 

tatínky, protože se na ně často zapomíná. 

 
 

Zachraňte Kociánku 
 

Každý rok se narodí určité množství dětí s postižením a potřebují ke svému rozvoji a 
vzdělávání prostředí a podmínky, které dokáží maximálně využít jejich zachovaných 
smyslových, fyzických a intelektových schopností a připravit je tak na budoucí život ve 
společnosti. Kvalita a smysluplnost ucelené rehabilitace se nedá nahradit rozmělněním 
služeb a působí současně jako prevence proti rozpadu pečujících rodin z přetížení. 
Děti na Kociánce si zaslouží přinejmenším stejnou péči - kvalitou i rozsahem, jakou dostávají 
děti v Jedličkově ústavu. A jestliže v Jedličkově ústavu dokázali sloučit školskou, zdravotní i 
sociální oblast do funkčního celku a tak, aniž by se stali zařízením, na které dosáhnou jen 
vysokopříjmové rodiny, pak musí existovat způsob, jak toho dosáhnout i v Centru Kociánka. 
Koneckonců Jedličkův ústav v Praze byl vzorem i zakladateli Kociánky Janu Chlupovi.            
Je ostudou této republiky, že dodnes chybí zákon o ucelené rehabilitaci, k jehož vypracování 
a přijetí se ČR již několikrát zavázala - viz. Národní plán podpory rovných příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020. 
 

Sdružení rodičů a přátel Centra Kociánka z.s. 
Aktuální informace: http://kocianka5.webnode.cz/     

 

Co je Jedličkův ústav pro Čechy, to je celé desetiletí Kociánka pro Moravu 

Reportáž o Kociánce v pořadu Očima Josefa Klímy 6.1.2015 - začátek po 19 minutě 
Více zde: http://kocianka5.webnode.cz/media/reportaz-ocima-josefa-klimy/ 

  
  
 
 

Foto archiv Nová rodina 

 

Kinect pro handicap 
 

Jedná se o využití herní konzole XBox 360 Kinect 
 

K této herní konzoli není potřeba držet v ruce žádný 

ovladač, což bývá pro handicapované děti neřešitelný 

problém. Kinect totiž reaguje na vaše pohyby.             

Chcete kopnout? Prostě kopněte! Chcete vyskočit?    

Prostě vyskočte! Nemusíte se učit ovládání – víte, co máte 

dělat. Hraní s Kinectem je snadné, zábavné a zapojí do hry 

celé vaše tělo. Kinect používá pohybový senzor, který při 

hře vytvoří vaši digitální kostru, a tím vás přenese do hry.  

 

Cíl projektu  
Rehabilitace dětí a dospělých formou propojení reality a 
virtuálního světa. Jedná se o zcela novou formu 
rehabilitace, pro pacienta velmi příjemnou.  
 
Naším cílem je zapojit do hry hráče s handicapem. Dítě s 
tělesným postižením bude motivováno hrou, aby např. 
zvedlo obě ruce nad hlavu - podalo kočičce misku s 
mlékem. Povel z mozku bude jasný, končetiny budou 
nuceny spolupracovat - rehabilitovat. Pokud úkon dítě už 
zvládne, přejde ke zdokonalení reality. Uchopí do rukou 
skutečnou misku a bude ji zvedat, tím se zdokonalí 
propojení z mozku do končetiny. Proces přejde z 
virtuálního na skutečný prožitek. Tím se cvičení upevní a 
doufáme, že setrvá. U dětí s mentálním postižením je 
proces opačný. Cvičební povel jde z končetiny do mozku.  

 

Názorné video a více o projektu na: www.novarodina.cz 

 

                                                              Autoři projektu  

                                                             Kinect pro handicap:  

                                                            Markéta Langerová  

                                                             Edita Bartošová 

Kontakty: 
 Miloslava Goldschmidtová tel: 775 125 225  

Markéta Langerová tel: 732 981 459  
Edita Bartošová tel: 737 284 925  

Roman Langer 
info@novarodina.cz  
www.novarodina.cz 

  

http://kocianka5.webnode.cz/
http://kocianka5.webnode.cz/media/reportaz-ocima-josefa-klimy/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fkocianka5.webnode.cz%2Fmedia%2Freportaz-ocima-josefa-klimy%2F
http://www.novarodina.cz/
mailto:info@novarodina.cz
http://www.novarodina.cz/
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V OLOMOUCI MÁ AUTISMUS MODROU  
 

Jinakost je také lidská vlastnost, tím, že se vzájemně poznáváme, ztrácíme obavy z těch, kteří se neprojevují jako většina společnosti. Právě 2.dubna 
máme příležitost si připomenout Světový den informovanosti o autismu. Člověka s autismem většinou na první pohled nepoznáte, teprve odlišné 
chování jej odhalí. Jenže pro neznalé okolí je takové dítě často označováno přídomky jako nevychované, dospělý bývá nazván netaktním, protože 
zejména sociální situace řeší velmi těžkopádně. Dnes hovoříme o poruchách autistického spektra, podle závažnosti postižení se člověk nachází buď v 
zóně „lehčí“ formy autismu, jako je vysoce funkční autismus, nebo Aspergerův syndrom, na druhé straně nízko funkční autismus zahrnuje také 
mentální postižení. Lidí s autismem není třeba se bát, je důležité naslouchat jejich průvodcům, což bývají většinou jejich rodiče, nebo osobní 
asistenti, kteří tlumočí potřeby a pocity často nemluvícího dítěte, či dospělého. Překonaným atavismem je také to, že lidé s autismem jsou rádi sami 
a nevyhledávají společnost. Samozřejmě, každý z nich je trochu jiný, ale ze zkušenosti víme, že často chtějí být s ostatními, jen nevědí jak na to.   
Když jim otevřete svá srdce, určitě to uvnitř sebe uslyší, protože mají neskutečně vyvinuté senzory na jemně hmotné pocity a detaily u druhých.       
2. dubna máme příležitost poznat, že i přes odlišnosti toho máme hodně společného: srdečně vás v tento den zveme na 17,30 do Kina Metropol, kde 
proběhne promítání série pohádkových příběhů. Celá projekce bude speciálně upravena pro děti s autismem, a to tak, že ozvučení i osvětlení sálu 
bude ztlumeno, z důvodu smyslových obtíží, které lidé s autismem většinou mají. Vstup na promítání je zdarma!  
Olomouc se v tento den také připojuje k akci Česko svítí modře, proto stopy modré barvy 2.4. spojujte s podporou a solidaritou ve prospěch občanů 
s autismem a jejich rodin. Jestli fandíte všem, jejichž život je spojený s autismem, přijde se společně s námi – po představení v kině Metropol – 
vyfotit v 19 hodin před olomouckou radnicí.  

Markéta Jandeková 
 
 
 "Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s." ve zkratce 

JAN - Olomouc o.s.  nabízí pomoc, podporu a 
poradenství lidem a rodinám  s postižením 
autistického spektra. Poskytujeme informace a osvětu 
veřejnosti, spolupracujeme s odborníky i orgány státní 
správy a samosprávy, orgnizujeme volnočasové 
aktivity pro děti i celé rodiny, přednáškové akce. 
 
Pokud jste v situaci, že si nevíte rady, máte starost o své 
dítě nebo své blízké, potřebujete informaci o autismu 
nebo chcete pomoci lidem s tímto postižením, obraťte 
se na nás. Společně toho dokážeme víc.  
 
 
          Podrobnosti se dozvíte: 
    http://www.jan-olomouc.cz/  

 

 

Foto archiv 2014, o.s. JAN  

http://www.jan-olomouc.cz/
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PATŘÍME K SOBĚ 
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 
http://www.podkrk.eu/  
Rádi Vás uvítáme na vernisáži výstavy v Muzeu a Pojizerské 
galerii Semily ve čtvrtek 2.4.2015 v 17:00 hodin nebo na 
jednom z galakoncertů festivalu, buď v úterý 14.4.2015 v 18:00 
hodin v KC Golf v Semilech, nebo ve čtvrtek 16.4.2015 v 18:00 
hodin v divadle v Lomnici nad Popelkou.   
 
 
 
 

The Tap Tap je kapela studentů se zdravotním postižením, která vznikla v roce1998 v pražském Jedličkově ústavu. Umělci využívají především bicí 

nástroje (bicí souprava, bonga, conga, timbáles, ozvučná dřívka, tamburíny, zvonce, činely, triangl atd.). Na další nástroje jako je tuba, saxofon, 

příčná flétna a piano je potom doprovázejí hostující profesionální hudebníci. 
 

Výraznou postavou tohoto souboru je především jeho vedoucí a dirigent Šimon Ornest. Cílem souboru je umožnit co nejširšímu okruhu osob se 

zdravotním postižením rozvíjet a v praxi uplatnit svůj talent. A nutno dodat, že se jim to velice daří. Popularita skupiny The Tap Tap totiž prudce 

stoupá, o čemž svědčí i účast na předních českých festivalech nebo angažmá v zahraničí. 

 

 
Možnost prezentovat se před širokým publikem, je pro členy 

kapely výjimečná příležitost ke zvýšení sebehodnocení a víry ve 

vlastní schopnosti. Obdiv nadšeného obecenstva je také 

nejlepší cestou k jejich přirozené integraci do společnosti. 

Největším hitem je bezesporu Řiditel autobusu. Tuto píseň 

složil písničkář Xindl X jemuž se vtipně podařilo vystihnout 

absurdní podmínky v městské hromadné dopravě a pohrdavé 

chování některých řidičů vůči vozíčkářům a postiženým lidem. 

Momentálně se repertoár The Tap Tap skládá z jejich vlastních 

skladeb a originálně přepracovaných písní známých umělců 

(Helena Vondráčková, David Koller, Dan Bárta, Ondřej Hejma, 

Vladimír Mišík atd.), kteří s nimi také spolupracují. 

Koncert této skupiny v Semilech, bude výjimečnou událostí 

pro její příznivce i pro širokou veřejnost. Tento malý hudební 

svátek, jak lze vystoupení The Tap Tap nazvat proběhne v KC 

Golf Semily 3.4.2015 od 19hod. Velký sál bude netradičně 

uspořádán, proto vstupenky nebudou s místenkou na 

konkrétní místo. Rezervaci zajistíme pouze držitelům průkazů 

ZTP a ZTP/P. Předprodej bude probíhat od 27.2. v kanceláři   

KC Golf, Turistickém a informačním centru a na pokladně Kina 

Jitřenka. Nově lze také platit přímo z webu. Cena vstupného: 

200,- Kč, pro členy Podkrkonošské společnosti 150,-Kč. 

http://www.kcgolf.cz/kontakty/ 

Kamera na kolečkách 

Zrnko naděje, z.s.  

 

Hudební ochutnávka - 2013 

https://www.youtube.com/watch?

v=33VdEfK65Vk 

 

http://www.podkrk.eu/
http://www.kcgolf.cz/kontakty/
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2013/a2013-3/
https://www.youtube.com/watch?v=33VdEfK65Vk
https://www.youtube.com/watch?v=33VdEfK65Vk
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   Tulifest II. ročník se bude konat 23.5.2015 od 15:00. Zúčastnit se mohou 
sólisté i kapely všech žánrů a všech věkových kategorií. Vítěze čeká natočení 
singlu v profesionálním studiu a vystoupení na festivalu BENÁTSKÁ.      
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích, s handicapem a bez handicapu. 

Přihlášky posílejte na mail: kraus@sdruzenitulipan.cz, nejpozději do 
15.5.2015. V přihlášce zašlete (Název, žánr, popis, kontakt a popřípadě 
nahrávku či video). Startovné: 150Kč/osoba. 

Informace: facebook https://www.facebook.com/events/794408987314135/  

 

 

Jak to bylo v roce 2014  -  I.ročník (video 14:53) 

TuliFest První ročník festivalu hudebních skupin a interpretů. 

https://www.youtube.com/watch?v=6fYJP8q-hJ8  

 

Dvaatřicetiletá Zora Machartová žije v Liberci a je ředitelkou zdejšího Občanského 
sdružení TULIPAN, prostřednictvím kterého již deset let pomáhá lidem s handicapem najít 
práci a začlenit se do společnosti. Zora Machartová se v sociální oblasti pohybovala již na 
střední škole. Od šestnácti let pracovala jako dobrovolník Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v Liberci. Studovala střední zdravotnickou školu, působila v 
nemocnici na metabolické jednotce i v domově pro mentálně postižené ženy a dívky v 
Jablonci nad Nisou. V té době již věděla, že jí srdce vede k práci pro postižené a rozhodla 
se vystudovat speciální pedagogiku na vysoké škole. Magisterský titul získala v Praze. 
Občanské sdružení TULIPAN spoluzaložila v roce 2006. Děti, o které se starala dříve jako 
dobrovolník, zestárly a dospěly, bylo třeba se zaměřit na jejich profesní zaměření, což je 
hlavním záměrem sdružení. TULIPAN provozuje chráněnou dílnu, kde v současnosti 
zaměstnává 54 osob se zdravotním postižením. Většina zaměstnanců jsou lidé se získaným 
handicapem, což znamená, že byli zdraví a onemocněli. Jde hlavně o duševně nemocné, 
kteří by jinde než v chráněné dílně uplatnění nenašli. Sdružení organizuje i celou řadu 
kulturních, volnočasových a vzdělávacích akcí, jejich cílem je navázání kontaktů mezi 
zdravými a handicapovanými. „Akcemi pro veřejnost se snažíme dostat do povědomí lidí, 
aby o nás věděli a zadali nám zakázku. Tím udržujeme pracovní místa pro lidi se 
zdravotním postižením,“ vysvětlila Zora. TULIPAN nabízí jak výrobu, tak služby včetně 
úklidových prací nebo péče o zahrady. Nechybí tu keramická dílna, výroba ručního papíru, 
pozvánek, novoročenek, svatebních oznámení. Zaměstnanci vyrábí bižuterii a dokonce šijí. 
Název sdružení TULIPAN má podle Zory i svůj podtext. TUL znamená Technickou 
univerzitu Liberec, se kterou sdružení spolupracuje, I je inspirace, P pomoc, A aktivity a N 
představuje nápady. Zora Machartová si při své práci uvědomuje, že hranice mezi nemocí 
a zdravím je velmi tenká. Přestože ji práce stojí téměř veškerý čas, naplňuje ji. 
 
 

Žena regionu 2014 
Letošní ročník se konal již pošesté http://www.zenaregionu.cz/c/6-rocnik.  
Pro rok 2014 převzal nad akcí záštitu tak jako v loňském roce Senát České republiky v čele 
s předsedou Milanem Štěchem. 
Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je vyhlašována od roku 2009 a je určena pro všechny 
ženy, se kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků 
nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají 
ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu.  

Výsledky hlasování http://www.zenaregionu.cz/vysledky  
 
 
 

  

Zora Machartova 
ředitelka o.s. TULIPAN 
 
http://www.sdruzenitulipan.cz/  

  

mailto:kraus@sdruzenitulipan.cz
https://www.facebook.com/events/794408987314135/
https://www.youtube.com/watch?v=6fYJP8q-hJ8
http://www.zenaregionu.cz/c/6-rocnik
http://www.zenaregionu.cz/vysledky
http://www.sdruzenitulipan.cz/
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HAM HAM LET ANEB LETEM S HAMLETEM  | VEČER SMÍCHU 

V sobotu 11. 4.2015 jsou do Městského divadla v Železném Brodě zváni všichni, kteří se rádi smějí, všichni, kdo si 

umí dělat legraci nejenom ze svého okolí, ale i ze sebe. Je pravdou, že takových lidí mnoho nebývá a jsou vidět a 

slyšet ti „rádoby“ vážní a důležití. Ale i někteří důležití dokážou být vtipní, a to je potom ta správná kombinace… 

A co tedy diváky čeká? Ve zkratce řečeno divadelní scénky, skeče, na závěr také divadelní soutěž. Studio Hamlet 

Železný Brod, které vzniklo 14. 4. 2014, si tak se svými přáteli chce připomenout roční existenci. Večerem vás 

provedou Iva Chaloupková a Veronika Langerová, a dokonce se vás pokusí rozesmát svými vzpomínkami ze svého 

života. Hlavní hostem večera je pak báječná parta Frýdlantských dramatiků. 

 

 

  

►SKEČE ZE SOUČASNÉHO ŽIVOTA  
– zábavné scénky, které si berou na paškál především muže a 
jejich nerozhodnost v podání Frýdlantských dramatiků 

 
► MODELKA XXL  
– humorný monolog Blanky Bartošové z Docela malého 
divadelního souboru Nové Město pod Smrkem 

 
► EROTICKÉ SLUŽBY KOHOUT, S.R.O a ZNÁSILNĚNÁ  
– nezapomenutelné scénky herecké dvojice Bohdalová, Šíp 
v podání členů Studia Hamlet, kdy se vás pokusí rozesmát 
(Anička Musilová, Bětka Bezstarostová, Míra Lamač, Standa 
Chatrč Chaloupka/hostující a Zdíša Bohuslavová 
 

► DIVADELNÍ MOZKOVÁ ROZCVIČKA 
– naprosto jednoduchá divácká soutěž, kde se utkají zástupci 
mužů a žen z přítomného publika  

 

                                  Jste srdečně zváni 

                                                                Iva Chaloupková 

ROZHOVOR S VEDOUCÍ STUDIA HAMLET, Zdislavou Bohuslavovou 
 

Divadelní parta Hamleti ze Železného Brodu. Kolik vás vůbec je? 

Jako šafránu. SMÍCH. Hrajících deset.  
 

Jak vůbec vznikl název akce HAM HAM LET ANEB LETEM S HAMLETEM? 

Upřímně? Úplně náhodou při jedné z našich zkoušek. A líbilo se nám to, protože bychom 

tak nějak letem světem chtěli publiku přiblížit naše divadlo malých forem. Chceme se 

zaměřit na divadlo pro náročnějšího diváka. V sobotu 11. dubna ale hluboké divadelní 

umění od nás opravdu nečekejte. Večer smíchu má ukázat, že si dokážeme dělat legraci 

i ze sebe i lidově řečeno „ztrapnit se“.  

  Co máte po roce za sebou? 

V minulém roce jsme uvedli dvě premiéry, komedii Na útěku a divadelní hru Všechna sláva polní tráva, v obnovené 

premiéře pak hru Karamelové jablko, uspořádali jsme Noc divadel, postupovou oblastní přehlídku monologů a dialogů 

Svazu českých divadelních ochotník, které jsme se aktivně jako soutěžící účastnili a přehlídku Brodská pavučina.  
 

Co chystáte v tomto roce? 

Rádi bychom uvedli Železnobrodskou jarmareční píseň – kde jinde než na Železnobrodském jarmarku, představení 

Nejstarší řemeslo a chystáme jedno autorské divadelní představení. 
 

Řekněte mi, proč Studio Hamlet? 

Divadlu jsem se věnovala třicet let profesionálně a po návratu do Železného Brodu v roce 2000 jsem se vrátila k DS Tyl 

Železný Brod. Logicky - měla jsem k němu velmi blízko, vždyť u jeho zrodu stával můj prapradědeček Antonín Brožek 

z Běliště a valná část rodiny v divadle působila. Když jsem tedy po návratu prošla jako nápověda domácími „hereckými 

domácími zkouškami“, začala jsem v DS Tyl Železný Brod hrát a nakonec jsem se stala i vedoucí souboru (do roku 

2013). Jenže jsem chtěla dělat divadlo jinak, než jakou představu měla většina členů DS Tyl Železný Brod. A tak jsem si 

chtěla založit vlastní skupinu, která by pod hlavičkou DS Tyl Železný Brod působila. To ovšem neprošlo, a tak jsem 

založila vlastní Studio Hamlet Železný Brod. Naštěstí Město Železný Brod vyšlo novému souboru vstříc. Takže i když 

jsem srdcí „Tylačkou“ zůstala, je tu teď Studio Hamlet.  
 

                                                            Naštěstí velikost lidského srdce je nekonečná… 

Foto archiv Studia Hamlet Železný Brod  



  

 

 

 

 http://hlineckesaly.webnode.cz/   *   https://www.facebook.com/josef.fidler.3?fref=ts  
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Stav se vyznačuje nejen pohodlnou obsluhou, ale mezi 

největší výhody patří rychlost, s jakou se na stavu pracuje, ale 

hlavně již je důstojným reprezentantem tkalcovského 

řemesla díky „klapání“ při práci. Skutečný návrat do textilní 

historie a sklízí zasloužený obdiv. 

„Rychloběh“ - jak stavu říkám - nemá čas zahálet.                  

Byl vydatným pomocníkem při plnění zakázek v hektickém 

vánočním období a nezastaví se ani v současné době. 

Pro sortiment „hlinecké šály“ se vzorují nové druhy zboží, 

především žádané jarní a letní plédy z česané bavlněné příze, 

které mnozí zákazníci svoji jemností přirovnávají ke kašmíru. 

  

  

Tkalcovský rok 2015 
 

Ruční tkaní zdraví všechny příznivce tradičního řemesla a rád Vás seznámí 

s plány na tento rok, který bude na tkalcovské události bohatý.   

Kolekce „Hlinecké šály“ se setkávají s příznivým ohlasem a na rozvoj jejich 

výroby byl na podzim loňského roku pořízen velký 4-listový stav firmy Arttex 

Strmilov s maximální pracovní šíří 105 cm – splněný sen každého tkalce. 

  

NAPSÁNO ŽIVOTEM – Josef Fidler – pokračování příběhu z č.3/2014 

 

  

 

 

Před půl rokem na Semilském pecnu naši pozornost, ale i mnoha jiných upoutal muž pracující u kolovrátku, což se nevidí 

až tak často. V článku čísla 3./2014 nás pan Josef seznámil o své cestě k řemeslu a nyní se podíváme, jak mu to jde dál… 

 

  

  

Ručně tkaný sortiment můžete nalézt na těchto akcích: 

24.4. - Betlém Hlinsko 

23.5. - Chrudim, Resslovo náměstí 

29. - 30.8 - Adámkovy folklorní slavnosti 

Září - Semilský pecen 

28.9. - Betlém Hlinsko 

Akce budou postupně přibývat, tyto jsou nejvýznamnější a nejznámější.       

Šály je možno zakoupit v TIC Hlinsko - Betlém a nově i v Chrudimi, prodejna 

Módních doplňků paní Kateřiny Paulusové, Břetislavova 72. 

Ve spolupráci s Památkou péčí Pardubice, zastoupenou paní 

Vojancovou Vás tímto zároveň zvu na Veselý Kopec u Hlinska, 

kde v termínech 20.-21.6., 25.-26.7., 22.-23.8. a 26.-27.9. 

bude předváděno tkalcovské řemeslo v rámci projektu 

„Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům“. 

Velkým svátkem pro hlinecké tkalcovství bude dubnové 

natáčení pořadu „Stopy života“, kde si „Rychloběh“ zahraje 

jednu z hlavních rolí. 

Plédy se dodávají v rozměrech 60 x 180 cm v různých 

barevných kombinacích. Vazbou je plátno, při které 

vynikne struktura příze. Do osnovy je použita tažená 

příze, do útku seskaná na kolovrátku. 

  

A nejdůležitější událost si nechám na závěr - tímto bych rád poděkoval nadšencům a ochráncům 

tkalcovské tradice na Hlinecku za jejich neskutečnou vstřícnost a pomoc při hledání důstojných 

prostor pro řemeslo, které kdysi znamenalo pro Hlinsko prosperitu. Ruční tkaní je nádherné, ale i 

náročné řemeslo a zaslouží si jen to nejlepší. Díky jejich přístupu tento král textilních technik 

z Hlinska nezmizí. Podrobné informace v některém dalším čísle Hlineckých novin a Infolisty Zrnka. 
 

S úctou Josef Fidler - ruční tkaní…s láskou 

  

Z plastických vazeb se do výsluní 

zájmu dostala „Hlinecká krajka“ 

v melírovém provedení. 

  

http://hlineckesaly.webnode.cz/
https://www.facebook.com/josef.fidler.3?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Infarkt „Zeleného srdce Semily“ 
Letošní zima se hořce zapsala do srdcí všech, kteří měli rádi zelený 
kout Semil - park na Ostrově. V rámci „revitalizace“ padla podstatná 
část stromů. Vždy je v duši smutno, když mizejí velké, dospělé, krásné 
stromy, ty úžasné bytostí, které nás povznášejí a učí paměti a vnímání 
času. Jen málokdy je důvod ke kácení skutečně rozumný. Mají přitom 
stejné právo na život a naplnění jako my. Čím starší strom, tím lépe 
plní své ekologické, ale také zdraví ochranné a hygienické funkce. 
Odůvodňovat tedy kácení starých stromů tím, že se přece místo nich 
vysadily nové, je přinejmenším chyba a projev neznalosti. 

Lenka Hřibová 

Revitalizace zeleně ve městě Semily 

 http://www.semily.cz/cz/obcan/rozvoj-mesta/revitalizace-zelene/  

ZELENÉ STRDCE SEMIL http://www.semily.cz/cz/obcan/rozvoj-mesta/zelene-srdce-semil/  
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Co je u nás v SEMÍNKU ZEMĚ nového? 

Puppet English  
Od nového roku přibyl nový kroužek - loutková angličtiny 

s Luckou a domškoláky  + některými předškoláky. 

Pondělky odpoledne se setkáváním nejenom s barevnými 

šátky, kůzlátky i vlkem. Snad se časem vyhecujeme i k 

jednoduché pohádce (O řepě? Nebo Budko, budko?)  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152684252294372.1073

742071.99025059371&type=1  

Tříkrálová koleda  
Letos jsem se stali součástí oficiální sbírky, chodili jsme se zapačetěnou kasičkou 

(někteří Kořínci to zodpovědně nesli..) i průvod byl skvělý, dětem se to mooc líbilo. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152673686244372.1073742069.99025059371&type=1 

 

  

Masopust  
Letos se partička z Jílovecké připojila k Masopustu, který 

pořádá spřátelený spolek Cervus Semilensis. Již v lednu jsme 

společně na nedělní dílničce chystali tyčové loutky a rachtadla. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152693627624372.107374207

2.99025059371&type=1  

  Koníci se nám povedli natolik, že jsme ještě před 

masopustem pozvali MŠ Luční na prográmek.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101527445561

74372.1073742078.99025059371&type=3 

 

 

A takhle jsme slavili masopust již „ve velkém“. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152748088319372.1073742079.99025059371&type=3  

http://www.semily.cz/cz/obcan/rozvoj-mesta/revitalizace-zelene/
http://www.semily.cz/cz/obcan/rozvoj-mesta/zelene-srdce-semil/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152684252294372.1073742071.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152684252294372.1073742071.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152673686244372.1073742069.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152693627624372.1073742072.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152693627624372.1073742072.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152744556174372.1073742078.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152744556174372.1073742078.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152748088319372.1073742079.99025059371&type=3


 

 

Infolisty Zrnka / Ročník VII. / číslo 1. / březen 2015 / str. 10. 

  

Naše projekty podpořené Libereckým krajem se již přehouply do druhé půle. V rámci projektu  

„Pojďme kutit ven“ jsme v Semilech, ale i na Všeni vyzkoušeli ledacos - kolovrátek s vlnou, rachtadla z 

plechovek, jarní tkaní i pytlíčky i květinové panenky, stavění bunkrů, plůtků i hnízdeček v lese. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.975701312453977&type=1  
 

Projekt „Léčivý dotek přírody“ kromě kurzu masáží miminek v MC v Jilemnici a lekcí MISP (masáže děti 

dětem) v ZWŠ Semily a MŠ Košťálov, také seznamuje rodičovskou veřejnost s tématy jako „období 

vzdoru a nové poznatky neurobiologie, hračka, volná hra,“ a prakticky nabízí tvořivá setkání i se zvířátky 

(v Semilech králík, morčata, ve Všeni - poník Jurášek nebo koník Karin). 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.967717426585699&type=1  

  

 

 

  

CO CHYSTÁME??? 

Týden pro Zemi 2015 
17.4. pátek -akce: „Ukliďme Česko“ 

19.4. neděle - dřevěnka - Co je značka „přírodní zahrada“  

- jaké podmínky, proč + beseda s poradci  Vilmou 

Kollmanovou a Martinou Petrovou 

20.4. Den Země v MŠ Koštálov a odpoledne MŠ Luční 

21.4. Den Země s Kořínky 

22.4. DZ s MŠ a ZŠ Všeň 

23.4. DZ s 5A ZŠ I.Olbrachta - ruční papír 

23.5. „Ekofilm“ - 2.stupeň ZŠ I.Olbrachta 

Neděle v lesním rodinném centru ve Všeni: 

26.4. „Půjdem na to od lesa IV“ - tentokráte NABOSO        

- přijede s rodinkou debatovat a vysvětlovat o zdravotních 

výhodách bosé nohy Pavel z Liberce. 

„Kočárky a boty necháme na dvorečku, vyrazíme do lesa“ 

 

KVĚTEN 

Sobota 9.5. Férová snídaně na Riegrově náměstí / schody), v případě deště knihovna 

Neděle 10.5. Den matek v Jílovecké ulici ve spolupráci Zrnka naděje, CPR M.E.D. 

                        Tentokráte téma: Dětství a hrátky půl století zpátky aneb zlatá 60.léta. 

Pátek 29.5. Dětské odpoledne v zahradě sboru ČSCH v Semilech  

                     - v rámci „Noci kostelů“  

 

Dále nabídka debat, besed do vašeho MC, MŠ, knihovny: 

Putovní interaktivní výstavka: „Půjdem na to od lesa“ - tvořivých 7 zastaveních pro 

malé i velké (odměnou skřítkovské pexeso), ideálně na nějaké větší akce                      

- Den země, Den pro rodinu, Den dětí atd.  duben-  září) + je možno spojit s debatou, 

diskuzí na téma: S dětmi k přírodě blíž a častěji (co nám o přirozených potřebách a 

vývoji prozradily nejnovější výzkumy neurobiologie) 

Kontakt: PaedDr. Lenka Hřibová, 776 077 186,  lenka.hrib@volny.cz   

 

 
Výhled prázdniny: 

Jílovecká ulice, dřevěnka 

30.6. Mezinárodní den bláta + prázdninový provoz:    

Řemeslné úterky 14:30  - 16:30 hod.,  Hokus pokus středy 14:30 - 16:30 hod.,  Loutkové pátky 14:30 - 16:30  hod. 

Dopoledne v tyto dny  8:00 - 14:30    Kořínek - přírodní klub o prázdninách.  

Všeň - lesní rodinné centrum - 22.7. Mezinárodní den hamak - houpacích sítí. 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.975701312453977&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.967717426585699&type=1
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Mezinárodní dobrovolnický den  

Give and Gain Day 2015 

v pátek 15.5. 2015 
 

Staňte se součástí celosvětové akce a vypište si akci pro firemní dobrovolníky na portále www.zapojimse.cz 

Máme přihlášeno 32 firem a předběžně potvrzeno přes 900 účastnících se dobrovolníků. 
  

  
V minulém roce 800 dobrovolníků z 30 firem pomohlo 70 
neziskovkám po celé republice. Pokud si na portál vypíšete akci na 
15.5. 2015 máte velkou šanci, že budete mezi desítkami neziskovek, 
kterým firemní dobrovolníci nabídnou svoje síly a podporu. 
Celosvětově v roce 2014 pomohlo v jeden den 26.300 dobrovolníků 
z 32 zemí a podpořilo 860 organizací.  
  
Tématem letošního mezinárodního dne je „Komunitní dialog“,            
o kterém vás budeme podrobněji informovat v půli dubna.  
  
Výhodou mezinárodního dne je jeho síťovací (networkingový) 
charakter – na vaši akci přijdou zaměstnanci z více firem, takže šance 
na naplnění akce je neporovnatelně vyšší oproti hromadným nebo 
průběžným dobrovolnickým dnům.  
 
Další zajímavé informace o projektu najdete na našich stránkách 
http://www.byznysprospolecnost.cz/give-gain-day-2015.html  
  
 
 
Pokud tedy potřebujete pomoc dobrovolníků, kterým dobrovolníci 
na celém světě 15.5 2015 pomůžou, stačí si přes profil Vaší 
organizace na www.zapojimse.cz zadat akci na tento termín.  
Jestli jste si akci již vypsali, tak tento e-mail berte jako informativní.  
  
V případě nejasností mě kontaktujte a s vypsáním akce vám poradím.  
  
V profilu organizace najdete aktualizované dokumenty potřebné 
k realizaci akcí jako např. Kdo, co proplácí 2015, Manuál pro práci na 
portále, Žádost o proplacení nákladů apod.  
 
Pozor zde je změna u hromadného dne České spořitelny na 25.9.2015 
a skupiny ČEZ pro kraj Vysočina a Jihomoravský na 25. – 26.5.2015  
  

 

Pokud jste ještě nevyplnili náš on-line dotazník, prosíme o jeho vyplnění, které vám zabere cca 15 minut. 
Dotazník najdete zde -http://www.survio.com/survey/d/W2M1C4T9U9T4B0B6D .  
Tento dotazník nám pomůže k lepší komunikaci mezi vaší organizací a firemními dobrovolníky.  
  
  
                                                           Přejeme úspěšné dobrovolnické akce!  

  

Lucie Beránková  
Produktová specialistka  
  
Byznys pro společnost/Business for Society  
V Tůních 1357/11, 2. patro  
Praha 2, 120 00  

 
e-mail: berankova@byznysprospolecnost.cz 
tel:  +(420) 734 319 977  
www.byznysprospolecnost.cz  
www.zapojimse.cz  

http://www.zapojimse.cz/
http://www.byznysprospolecnost.cz/give-gain-day-2015.html
http://www.zapojimse.cz/
http://www.survio.com/survey/d/W2M1C4T9U9T4B0B6D
mailto:flidrova@byznysprospolecnost.cz
http://www.byznysprospolecnost.cz/
http://www.zapojimse.cz/
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Asistence o.p.s. pořádá charitativní pochod nejkrásnějšími částmi Prahy včetně 

nejznámějších historických částí města. Cílem této akce je upoutat pozornost na 

potřeby lidí s tělesným a kombinovaným postižením a zároveň oslavit 20. výročí 

neziskové organizace. Abyste se také mohli zúčastnit stačí splnit tyto jednoduché kroky:  

Registrujte se 

Registrujte se co nejdříve, ideálně do 15. května, 2015. Registrační poplatek ve výši 
200 CZK  je zároveň Vaším příspěvkem na služby pro osoby se zdravotním postižením.  
 
Projděte se s námi 

Pochod je dlouhý 7.5  km a začíná v 13:30 na Výstavišti Holešovice. Samozřejmě jste 

vítáni již od 13:00, abyste si mohli vyzvednout svou odměnu.  

 

Oslavujte! 

Oslavme to spolu s dalšími účastníky a partnery při závěrečném večírku po konci 
pochodu na Starém purkrabství na Vyšehradě od 17:30.  
 
  

Informace zde: http://chodimesasistenci.cz/ 
 

Facebook https://www.facebook.com/events/1594137274135798/  
  

Chodíme s Asistencí aneb Pochod, který má smysl! 

PROPAMÁTKY 
Zveřejňujeme informaci o možnosti zúčastnit 

se veletrhu neziskových organizací s názvem 

NGO market, který se uskuteční 23. dubna v 

Praze. Přijeďte na jeden den představit 

veřejnosti činnost Vaší neziskovky, podělte se o 

své zkušenosti s ostatními a navštivte 

dobrovolný vzdělávací program, který je 

součástí tohoto setkání. Redakce portálu 

PROPAMÁTKY se veletrhu účastní již pátým 

rokem, více se dočtete v aktuálním článku: 

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavn

i-mesto-praha/tipy-a-inspirace/predstavte-svou-

neziskovku-na-ngo-marketu/2539/  

 

Linka EDA je služba, na kterou Česká 

republika čekala celých 25 let. Jedná se o 

první celorepublikovou krizovou linku a chat 

pro rodiny dětí s postižením či ohrožením 

vývoje. Krizová Linka EDA bude spuštěna ve 

středu 4. března a dovolat se na ni bude 

možné zatím každou středu a čtvrtek od 9 do 

17 hodin. Finanční prostředky na její vznik a 

provoz Raná péče EDA získala od Nadace 

Sirius v rámci projektu Máme dítě s 

postižením, ale máme se na koho obrátit.  

http://www.budupomahat.cz/clanky/rana-pece-eda-

oslavi-sve-25-vyroci-s-novou-krizovou-linkou-eda  

http://chodimesasistenci.cz/#register
http://chodimesasistenci.cz/
https://www.facebook.com/events/1594137274135798/
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavni-mesto-praha/tipy-a-inspirace/predstavte-svou-neziskovku-na-ngo-marketu/2539/
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavni-mesto-praha/tipy-a-inspirace/predstavte-svou-neziskovku-na-ngo-marketu/2539/
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavni-mesto-praha/tipy-a-inspirace/predstavte-svou-neziskovku-na-ngo-marketu/2539/
http://www.budupomahat.cz/clanky/rana-pece-eda-oslavi-sve-25-vyroci-s-novou-krizovou-linkou-eda
http://www.budupomahat.cz/clanky/rana-pece-eda-oslavi-sve-25-vyroci-s-novou-krizovou-linkou-eda
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Zrnko naděje 
Činnost spolku v roce 2015 pokračuje - Tradiční akce a Sociálně 

terapeutický program - Pravidelné čtvrtky pro členy od 12 - 17 hod. 

Web Jedeme-Jdeme-Bez bariér - Sociálně terapeutický program 

Tradiční akce - archiv: fotoalba + videa + články 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/ 

Hlavní cíl spolku Zrnko naděje 
Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky 

 

V létě to bud šest let, kdy průběžně v infolistech, ale i na facebooku 
veřejnost informujeme o změně v ÚP Semily, která pozastavila 
realizaci hlavního cílu v našem rodinném domě v Semilech.  
 

Náš příběh už zná mnoho čtenářů a příznivců z.s. Zrnko naděje a tak 
není třeba rozepisovat, co a jak bylo. Jinak pokud ještě někdo nečetl, 
tak v rubrice ETAPY PRŮBĚHU se dočtete o zakladatelce Zrnka naděje 
Lence Vanclové a její dceři Lucii. V několika etapách je popsán životní 
příběh od vzniku myšlenky pro založení komunitního bydlení v 
rodinné formě až po současnost. V druhé polovině textu se dočtete o 
dlouhé úřední cestě, a jak brzdí ÚP Semily realizaci projektu spolku. 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/etapy-prubehu/  

 

Od začátku roku 2015 jsme očekávali datum, na kterém zasedání ZM 

Semily se bude projednávat a hlasovat zda a jaké budou změny v ÚP. 

Čekání trvalo do dne 25.3.2015, kdy se mělo konat zasedání ZM, bod 

projednání o změnách v ÚP Semily.  

Co se však nestalo! Ten, kdo přišel na středeční zastupitelstvo města 

Semily o minutku později, nestačil zírat a pokud si sebou vzal 

program jednání, tak jej rovnou mohl zahodit...  článek Naše Pojizeří  

V Semilech se mění vedení města. Novou starostkou je Lena Mlejnková  
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/v-semilech-se-meni-vedeni-

mesta-novou-starostkou-je-lena-mlejnkova/?aktualitaId=36021 
 

 

Lenka Vanclová: Ještě před konáním ZM 25.3.2015 jsem se tak říkajíc 

z druhé ruky od jednoho zastupitele dozvěděla, že město Semily tuto 

stavbu silniční přeložky nechce. Bylo prý požádáno o vyjádření 

budoucího investora stavby LB kraj a očekává se odpověď.  

Osobně teď nevím, co a jak bude a kdy a jak se co bude projednávat, 

když nyní máme nové (staré) vedení města Semily.  

Nové vedení (staré) Volba pro Semily, které v předchozích letech 

zamítlo několik mých žádostí ohledně ÚP (text – ETAPY PRŮBĚHU). 

Však já osobně již mám vyjádření budoucího investora stavby LB 

kraj z roku 2010, že se stavba silniční přeložky realizovat nebude… 

Očekáváme, zda nové vedení úředně zruší silniční přeložku v ÚP.  

Zrnko naděje si tedy bude muset na rozhodnutí ještě počkat… 

  

 

  

PRAVIDELNÉ ČTVRTKY  
12:00 - 17:00 Program je určen pouze pro 
členy spolku, kde nás mohou po předchozí 
domluvě navštívit zájemci o hlavní cíl. 

  

TRADIČNÍ AKCE 

Srdečně jste všichni zváni do Jílovecké ulice v Semilech 

Program probíhá vždy dle 

návrhu členů s ohledem na 

zdravotní možnosti členů.  

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

 

 

  

Oslovení pro další hudební tvůrce,  

kteří by dali souhlas k bezplatnému použití 

jejich písniček, stále trvá.  

Pokud o někom víte nebo osobně máte 

písničky a chtěli byste se stát partnery NNO, 
tak nám napište: Videa-K.N.K@seznam.cz  

 

Kamera na kolečkách 
http://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/  

 

 

 

  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/etapy-prubehu/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/etapy-prubehu/
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/v-semilech-se-meni-vedeni-mesta-novou-starostkou-je-lena-mlejnkova/?aktualitaId=36021
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/v-semilech-se-meni-vedeni-mesta-novou-starostkou-je-lena-mlejnkova/?aktualitaId=36021
mailto:Videa-K.N.K@seznam.cz
http://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web Infolisty Zrnka 

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

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA 

 

 

 

 

 

Web Jedeme bez bariér 

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

RODINNÉ BYDLENÍ – hlavní cíl spolku 

ETAPY PRŮBĚHU – PREZENTACE PROJEKTU 

 

  
  

 

 

 

Informace o činnosti 

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

 

Infolisty Zrnka / LÉTO 2015  
Uzávěrka do čísla 2. … 22. 6. 2015 

Zveřejnění … po 27. 6. 2015. 
 
 

Články + fotky, pozvánky atd. ZDARMA 
Zasílejte na: InfolistyZrnka@seznam.cz  
Příspěvky po uzávěrce - domluvíme se. 

481 621 406 * 731 458 883   
Skype: van.lena1 * facebook  

 
 

Pobyt pořádáme pro vážné zájemce o projekt rodinné bydlení v komunitě 
Při objednání uveďte: 
1) týdenní pobyt = počet lidí - počet vozíčkářů, 50,-Kč / osoba / noc 
    Pro pobyt doporučujeme mechanický vozík. 
2) jednodenní návštěva NEDĚLE 19.7.2015 DEBATA (nutné zamluvit) 
  

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

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. 

 

  

http://katalogsocialnichsluzeb.cz/  

Web Zrnko naděje o.s. 

http://zrnkonadeje.webnode.cz/ 

 Glass Lucie - sklářská dílna 

K pořadu "Klíč" bylo v iVysílání České televize zařazeno nové video 

TANCEM KE ŠTĚSTÍ. Jak ten čas letí.. Po zhlédnutí videa jsme vzpomínali 

na rok 2009, kdy jsme se poprvé v životě setkali s profesionálem z 

Národního divadla z Prahy panem Petrem Veletou, choreografem.. 

úžasný člověk. Děkujeme Z.Machartové jak vše zvládla organizačně... 

Článek a videa: Pohybově taneční vystoupení. http://jedeme-bez-

barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/pohybove-tanecni-vystoupeni/  

SO 18.7.2015 od 14 hod. na základně "Javor 25" Mukařov u Mnichova Hradiště 
NE 19.7.2015 od 13 hod. debata o budoucnosti našich dětí-dospěláků 
Program týdne: společenské hry, výlety, relaxace.. 
SO 25.7.2015 po 13 hod. odjezd domů 
 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/prezentace-projektu/  

  

První společná dovolená + debata - představení projektu novým zájemcům 
  

Informace předsedy vlády NRPZ ČR 
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr.html 

Zajisté pro mnohé z nás je příjemným připomenutím slečny na vozíku 
Lenky Pietrové, která ráda skládá texty a básně, kterých už napsala 
opravdu mnoho. V roce 2010 se zúčastnila soutěže Talentmánia             
a dostala se do semifinálových kol. 

http://doma.nova.cz/multimedia/talentmania-5-semifinale-lenka-pietrova.html  

https://www.youtube.com/watch?v=IUi84tYrYUw  

Život je jen jeden… 

„NEZVRATNÝ OSUD“ 
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