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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Ohlédnutí za jubilejním X.ročníkem 

Ceny Modrého slona 
  

  
Ve dnech 16. až 21.června 2015 se konal již X. ročník celostátní soutěže o Ceny 
modrého slona. Projekt  pro zdravotně  postižené občany a jejich přátele, který je 
každoročně zakončen finální přehlídkou v exteriérech a interiérech ZOO Liberec. 
 

 Letos nám poprvé nepřálo počasí, ale i přes nepřízeň  
počasí se  závěrečné vyhlášení Cen modrého slona  
konalo v naplněném sále Lidových sadů, kam přišlo 51 
oceněných umělců a kolem 300 návštěvníků. 
 

Celostátní  přehlídku  umělecké  a  zájmové  tvorby  
handicapovaných  tvůrců  a  jejich přátel shlédlo 
během týdne v ZOO Liberec kolem 6.000 návštěvníků 
včetně zástupců CZP z celé ČR. 

 

 

 

Regionální 10.setkání  

na státním zámku v Zákupech 

Tvoříme duší.. 
 

Jubilejní desáté setkání na státním Zámku v Zákupech 
předčilo všechny představy organizátorů. Ideální počasí, 
rekordní návštěva a 248 účinkujících z celé republiky, to vše 
doplněné prodejními expozicemi deseti vybraných 
chráněných dílen. Ojedinělá atmosféra, kterou nabízí atrium 
zámku a úžasný elán všech účastníků. To vše se stalo něčím, 
co naplnilo hlavní cíl našeho společného projektu Tvoříme 
duší… „ Bez bariér v duši i v životě „ .  
 

Setkání bylo zakončeno nedělní vernisáží výtvarných děl a 
prací tvůrců především českolipského regionu a jejich přátel. 
Vyvrcholením byl závěrečný koncert.  

 

 

 

 
 

 

ARTEFAKTUM působí v oblasti po celé ČR již celé druhé desetiletí. Své partnery našlo 

v osobnostech mnoha kulturních oblastí z celé České republiky a zahraničí. Za dobu 

své svého působení zrealizovalo sdružení řadu významných projektů, ze 

kterých se staly nové kulturní tradice nejen v Libereckém kraji.      

Ve spoluprácí s umělci byla vytvořena početná řada hodnotných 

výtvarných děl, která se stala důstojnými doplňky řady interiérů a 

exteriérů… více o činnosti http://www.artefaktum-info.cz/o-nas/  

Fotogalerie  

http://www.artefaktum-info.cz/news/fotoreportaze-z-projektu/ 

X.ročník Ceny Modrého slona 

10.setkání na státním zámku v Zákupech 

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

 

 

  

  

Volná pracovní místa 

http://www.czplk.cz/redakce/ind
ex.php?clanek=43041&lanG=cs&

slozka=1279&xsekce=34164 
 

http://www.artefaktum-info.cz/o-nas/
http://www.artefaktum-info.cz/news/fotoreportaze-z-projektu/
http://www.czplk.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&slozka=1279
http://www.czplk.cz/redakce/index.php?clanek=43041&lanG=cs&slozka=1279&xsekce=34164
http://www.czplk.cz/redakce/index.php?clanek=43041&lanG=cs&slozka=1279&xsekce=34164
http://www.czplk.cz/redakce/index.php?clanek=43041&lanG=cs&slozka=1279&xsekce=34164


Novopacký klášter opět ožil hudbou 
 

Benefiční festival pod názvem Klášter žije! pořádá Život bez bariér již 9 let.    
Letošní benefice, která se konala v sobotu 6. června naši činnost opět přiblížila 
stovkám návštěků, kteří navšítivili areál Centra Klášter v Nové Pace.  
"Přijel jsem z Prahy jako každý rok, protože jsem přesvědčen, že podpořit vstupným 
tuto akci má smysl"...nebo " Přijeli jsme z Frendštátu pod Radhoštěm vystoupit na 
akci, honorář nechceme, nakoupili jsme si výrobky a trika z vaší chráněné dílny, 
abychom vás podpořili, a moc rádi příště přijedeme zase". Takové podpory si 
nesmírně vážíme, podotýká ředitelka Života bez bariér, Jitka Fučíková, a děkuje za 
podporu dobré věci všem vystupujícím a návštěvníkům; nejenom z Novopacka, ale 
i z Náchoda, Týniště nad Orlicí, Hradce Králové a dalších regionů. 
 
Jedním z důvodů pořádání akce je snaha prezentovat široké veřejnosti dominantu 
města Nová Paka, bývalý Paulánský klášter, na jehož revitalizaci jde výtěžek z 
festivalu. Již několik let naplňuje Život bez bariér areál službami a činnostmi, které 
jsou zaměřeny na pomoc lidem s hendikepem, seniorům a jejich rodinám. Lidé z 
města na klášter umístěný na jednom z novopackých kopců celý rok vzhlížejí a je 
dobře, když se alespoň jednou za čas přesvědčí o tom, že „klášter žije“; je 
postupně revitalizován a slouží prospěšné činnosti. Bezbariérový festival umožňuje 
účast vozíčkářům a dalším lidem s tělesným hendikepem. 
 
Asi 300 návštěvníků se bavilo spolu s kapelami Unisono, Telegraf, De bill heads, 
Komunál, Hand Grenade a Promile. Spolu s radiem Beat si užili rockové malování 
na obličej a na závěr se všichni "pomalovaní" měli možnost  vyfotit hromadně s 
kapelou Komunál. Návštěvníci akce ocenili výrobky chráněné dílny Života bez 
bariér, například krásné keramické půllitry byly během chvíle vyprodané.  
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Spolupracující pražírna ORBIS Jednoty bratrské prodávala 
svoji lahodnou kávu, v parku kláštera mladí pačtí horolezci 
zajistili přítomným chození po laně, návštěvníci měli 
možnost podívat se do klášterního objektu, kde se konala DJ 
Part, a ohnivá show HISTORIKA dodala oživení kláštera tu 
správnou tečku na závěr. Doufáme, že si návštěvníci odnesli 
spoustu krásných zážitků a budeme se těšit na shlednou na 
příštím, jubilejním desátém, ročníku.  

 
Děkujeme všem dobrovolníkům a sponzorům, mezi něž patří: Město Nová Paka, Královéhradecký kraj, Nadace Umění pro zdraví, Pila Hartman a 
Pivovar Nová Paka. Bez nich by se festival nemohl uskutečnit. Nádherné fotografie zachycující průběh celé akce od p. Pavla Janáka, kterému tímto 
děkujeme za podporu, si můžete prohlédnout zde.     Aktuální informace i na stránce  facebook https://www.facebook.com/Zivotbezbarier/timeline  
 

 

  

http://www.zbb.cz/stitky/klaster-zije
http://www.zbb.cz/sites/default/files/data-uzivatele/banyrova/Fotkystatcl/klaster_soucasnost.jpg
http://www.zbb.cz/sites/default/files/data-uzivatele/banyrova/Fotkystatcl/klaster_soucasnost.jpg
http://www.zbb.cz/socialni-sluzby
http://www.zbb.cz/sites/default/files/data-uzivatele/banyrova/Fotkypris2014/rockove_malovani_02.jpg
http://www.zbb.cz/sites/default/files/data-uzivatele/banyrova/Fotkypris2014/rockove_malovani_02.jpg
http://komunalniodpad.com/
http://www.zbb.cz/shop
http://www.novopackaprazirna.cz/
http://www.historika.cz/index.php?clanek=nase_nabidka
http://www.munovapaka.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.umeniprozdravi.cz/
http://www.pilahartman.cz/
http://www.novopackepivo.cz/
http://www.zbb.cz/galerie/klaster-zije-2015
https://www.facebook.com/Zivotbezbarier/timeline
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Nadační fond Emil je nezisková organizace, která pomáhá 
handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat, a to 
především formou přímé finanční pomoci. Projekt Emil vznikl v 
roce 2003 a po úspěšném startu se v roce 2009 stal oficiálně 
nadačním fondem. Do dnešního dne NF Emil podpořil přes          
8 tisíc individuálních sportovců i sportovních týmů a pomohl tak 
zkvalitnit konkrétní mladé životy. 
 
Naším základním posláním je být symbolem účinné pomoci 
handicapovaným dětem, pomáhat jim v rámci celé ČR 
prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet 
nové přátele a objevovat ten „svůj“ smysl života.  
 
Svoji pomoc zaměřujeme hlavně na děti a mladé do 30ti let.  
Tito mladí lidé s tělesným, smyslovým nebo mentálním 
handicapem mají značně omezenou možnost aktivně sportovat, 
a to zejména z důvodů nedostupnosti speciálních pomůcek, 
které ke sportu nutně potřebují. Přijímáme proto individuální 
žádosti a prostřednictvím našich spolupracovníků sami 
vytipováváme cílové děti, kterým můžeme pomoci. Rádi bychom 
tak přispěli ke zlepšení kvality života handicapovaných dětí, ale i 
jejich rodin a okolí. Zatímco existují vládní programy na podporu 
sportu a pohybových aktivit dětí bez handicapu, cílená 
systémová podpora pro děti s handicapem prakticky neexistuje. 
A právě to se prostřednictvím NF Emil snažíme měnit.  

 

 

Nadační fond Emil 
 

O EMILOVI 

Emil je symbolem podpory mladých handicapovaných sportovců. 
 

Emil je malý ptáček, který vypadl z teplého hnízda a zlomil si křídlo. Bál se, že přijde o svou největší radost- létání. Jeho vnitřní síla a touha po 
svobodě byla ale tak veliká, že se nikdy nevzdal, naučil se létat s jedním křídlem a dnes to učí ostatní malé ptáčky. Emil je statečný, vytrvalý,            
je velký vzor a hrdina. Emil je kamarád, který má svou náruč otevřenou pro všechny děti, které ji potřebují.  

 

 

Podpořit nás můžete stále zasláním SMS ve tvaru 

DMS EMIL na čílo 87 777 nebo připsáním jakékoli 

částky na náš účet konkrétním sportovci přes 

www.emilnadace.cz 

https://www.facebook.com/Emilnadace 

Jirka Hindr a David Vondráček * TJ Spastic Sport Praha o. s.  http://www.spasticsportpraha.cz/ 

Fandíme a sledujeme, jak se daří našim kamarádům. Je toho víc než dost a tak zveřejníme pouze internetové odkazy. 

„Na Světovém poháru také borci z Jičínska“ http://jicinsky.denik.cz/ostatni_region/na-svetovem-poharu-take-borci-z-jicinska-20150621.html  
„O Pohár města Mostu - Jirka Hindr již po čtvrté Mistrem ČR v kategorii T1“ http://www.horice.org/cz/clanky/o-pohar-mesta-mostu/  
„Exhibiční jízda paracyklistů na Jičínské 50“ http://jicinsky.denik.cz/ostatni_region/exhibicni-jizda-paracyklistu-na-jicinske-50-20150608.html   
„Cyklisté z Jičínska také na Poháru Mostu“ http://jicinsky.denik.cz/ostatni_region/cykliste-z-jicinska-take-na-poharu-mostu-20150602.html  
„Časovka handicapovaných cyklistů v Litvínově“ http://www.horice.org/cz/clanky/casovka-handicapovanych-cyklistu-v-litvinove/  
„Světový pohár paracyklistů ve Švýcarsku“ http://jicinsky.denik.cz/ostatni_region/svetovy-pohar-paracyklistu-ve-svycarsku-20150628.html  
„Brno hostilo závod spasticky postižených“ http://jicinsky.denik.cz/ostatni_region/brno-hostilo-zavod-spasticky-postizenych-20150626.html  
„Evropský pohár handbike Louny 2015“ http://www.zijushandicapem.cz/clanky/sport/evropsky-pohar-handbike-louny-2015-fotogalerie.html  
  
  
 

http://www.emilnadace.cz/
https://www.facebook.com/Emilnadace
http://www.spasticsportpraha.cz/
http://jicinsky.denik.cz/ostatni_region/na-svetovem-poharu-take-borci-z-jicinska-20150621.html
http://www.horice.org/cz/clanky/o-pohar-mesta-mostu/
http://jicinsky.denik.cz/ostatni_region/exhibicni-jizda-paracyklistu-na-jicinske-50-20150608.html
http://jicinsky.denik.cz/ostatni_region/cykliste-z-jicinska-take-na-poharu-mostu-20150602.html
http://www.horice.org/cz/clanky/casovka-handicapovanych-cyklistu-v-litvinove/
http://jicinsky.denik.cz/ostatni_region/svetovy-pohar-paracyklistu-ve-svycarsku-20150628.html
http://jicinsky.denik.cz/ostatni_region/brno-hostilo-zavod-spasticky-postizenych-20150626.html
http://www.zijushandicapem.cz/clanky/sport/evropsky-pohar-handbike-louny-2015-fotogalerie.html
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Památky pro každého Písek 2015 
ohlédnutí za seminářem 

Ve dnech 28.-29.5.2015 uspořádala Památková komora České republiky ve spolupráci s 

městem Písek a Prácheňským muzeem v Písku odborný seminář Památky pro Každého Písek 

2015, který byl zaměřen na zpřístupnění kulturního dědictví osobám zdravotně 

znevýhodněným a jejich specifickým potřebám v tomto směru. 

Seminář byl tématicky rozdělen na tři bloky: V první části semináře se prezentovaly projekty 

Národního památkového ústavu: Objevování kulturního dědictví pro osoby se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ten přednesla Naďa Rezková Přibylová a Prezentaci a interpretace 

květné zahrady v Kroměříži osobám se zdravotním omezením přiblížil Petr Hudec. 

Neformální soukromý vzdělávací projekt Hugo na cestách přiblížila odborná lektorka projektu Hana Talli Hlubučková. 

Druhý blok byl zaměřen na stavební úpravy památek s ohledem na zdravotně znevýhodněné. Na zcela konkrétních příkladech dobré či špatné praxe, 

demonstrovali Ivan Dvořák, Jaroslav Jadlovský, Petr Jelínek a Bohumil Kubát možnosti projektantů, investorů a orgánů povolujících provádění těchto 

úprav. Velká diskuse se rozhořela na téma pomůcky pro zdravotně znevýhodněné, jejich financování, výše příspěvků pojišťoven, spolupráce s 

nadacemi atd. První přednáškový den doplnila komentovaná prohlídka města Písku a také návštěva památníku Adolfy Heyduka, během které 

prezident Památkové komory ČR Václav Liška, ředitel Prácheňského muzea v Písku Jiří Prášek a Hana Talli Hlubučková vyhlásili 1.ročník soutěže o 

cenu Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přístupnou zdravotně znevýhodněným. 

 

 
Třetí přednáškový blok představil aktivity Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.                     

S projektem Archeologické muzejní kufříky účastníky seznámily a o problematice zpřístupňování 

sbírek návštěvníkům se specifickými potřebami hovořily Jitka Pešková a Lenka Zmeková. 

Samostatným tématem pak byla problematika badatelské přístupnosti archivů pro zdravotně 

znevýhodněné, kterou zpracoval neslyšící archivář Ondřej Bastl. Na jeho vystoupení navázala 

Gabriela Kocmichová, která rozvinula téma: Informace v mateřském jazyce a bezbariérovost 

prostředí pro sluchově postižené jako základ poznání.  

Seminář zakončila komentovaná prohlídka Písecké Sladovny. Výstupem ze semináře bude 

publikace příspěvků v časopise Via Lucis,č 2/2015 a také společné prohlášení, které bude rovněž 

publikováno v tomto časopise. 

Hana Talli Hlubučková 

Památková komora ČR 

  

Hradní léto na Rotštejně  
 

Hrad Rotštejn najdete cca 8km od Železného Brodu a cca 9Km od Turnova na 
okraji Klokočských skal ve stejnojmenné přírodní rezervaci.  Filmařům posloužila 
obytná hradní věž  jako vchod do pekla z oblíbené pohádky s Čerty nejsou žerty. 
Paní režisérka Věra Šimková - Plívová u nás natáčela části filmů Mrkáček Čiko a 
Přijela k nám pouť. Hrad si zahrál i ve filmové verzi muzikálu Čarodějky. 
 

Po celé léto jsou pro vás připraveny zajímavé akce pod souhrnným názvem 
Rotštejnská setkávání. Stejně se jmenuje i turistická vizitka a každá akce z tohoto 
cyklu z má své razítko. 
 

Dny hradní kuchyně  na vás čekají  ve dnech 27.6.- 3.6.2015  
- malé nahlédnutí do kuchařských svitků našich předků, pohankové recepty... 
výstava, zpívaný výklad dějin hradu.  
 

Dny svaté Markéty zahájíme  13.7. a potrvají do 9.8.2015 - povídání o pečení 
chleba v širších kulturních souvislostech, výstava, ochutnávky chleba, omalovánky, 
soutěže v poznávání obilí, a obilných produktů . V rámci tohoto komponovaného 
programu budou dvě soboty  věnovány nemocným celiaklií - dne 25.7. a dne    
8.8. 2015 proběhne DEN PRO ŽIVOT BEZ LEPKU- přednáší Ing. Helena Sasová z 
Celia - život bez lepku o.p.s.  
 

22.-23.8. je připraveno 17.Šermířské loučení s létem. Bohoslužba ku poctě 
svatého Václava proběhne v sobotu 23.8. od 10 hod  v Klokočí , následovat bude 
průvod pod korouví Paní z Rotštejna  ku hradu  na hradním nádvoří bude možno 
shlédnout historickou hru věnovanou 655. výročí udělení trhnovního práva 
císařem Karlem IV. panu Ješkovi z Rotštejna. Pozor, po dobu konání představení 
není možný průchod přes nádvoří hradu. Do skal a do vsi Vás zavede náhradní 
značení. Děkujeme za pochopení, 
 

O prvním zářijovém víkendu 5.9. Vás zveme na V. hradozámeckou noc na 
Rotštejně aneb Pojďte s námi za pohádkou ..  začátek v 17:00 – opékáme buřtíky 
a jiné laskominy z vlastních zásob ctěného návštěvnictva, zpíváme si pro radost, 
pohádková prohlídka hradu, malování plakátu  … a přijde i sám Luciper :-) 

Hrad je otevřen od 8.6. do 30.8. každý den od 10:00.           

Ve všední dny do 16:30, v sobotu do 17:00 v neděli do 16:00.  

Poslední návštěvníci budou vpuštěni za hradní bránu 

nejpozději 30 minut před koncem otevírací doby, neboť 

návštěva památky vyžaduje čas. 

Otevřeno je pouze v případě příznivého počasí, po ustání 

deště musí zůstat památka nejméně 4 hodiny uzavřena. 

Rotštejn je zřícenina s expozicemi a výstavami, nelze jej 

tedy otevírat za deštivého počasí. 
 

UPOZORNĚNÍ: Dne 12.8.2015 v dopoledních 

hodinách proběhne na Rotštejně církevní svatební obřad.      

Z těchto důvodů bude hrad uzavřen.  

Dne 15.8.2015 v dopoledních hodinách proběhne na nádvoří 

civilní svatební obřad.  

Po dobu obřadu bude hrad i celé nádvoří uzavřeno pro 

veřejnost. Nebude prohlídka hradu a nebude možný průchod 

po žluté turistické stezce přes nádvoří pod palácem do skal 

nebo do vsi. Návštěvníky bezpečně provede za hradem 

náhradní značení. Děkujeme za pochopení a přejeme 

stávajícím novomanželům hodně štěstí.  

 
 

Více na www.hradrotstejn.info 

https://www.facebook.com/pages/hrad-

Rot%C5%A1tejn/103158884925?fref=ts  
   

Hana Talli Hlubučková, kastelánka 

 

http://www.hradrotstejn.info/
https://www.facebook.com/pages/hrad-Rotštejn/103158884925?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/hrad-Rotštejn/103158884925?fref=ts


Tkalcovna na Betlémě 
Příčná 361, 539 01 Hlinsko v Čechách 

 

Unikátní tkalcovská dílna nacházející se v památkové rezervaci města Hlinska zvané 

Betlém – jedinečného celku roubených domků hrnčířů a tkalců v centru města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkalcovna nabízí prohlídku celého postupu výroby ručně tkaného zboží z kolekce 

„Hlinecké šály“ a „Hlinecká plátna“ oceněné certifikátem „kvalita z Hlinecka“,    

které navazuje na textilní tradici města Hlinska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkalcovna na Betlémě zahájila provoz 28.6.2015 

Návštěvní doba: denně mimo pondělí 9 – 12, 13 – 17 hod. 

Rezervace a informace na telefonním čísle 725 988 068 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAPSÁNO ŽIVOTEM – Josef Fidler – pokračování příběhu.. 
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V čísle 3/2014 a 1/2015 jsme psali o setkání s mužem u kolovrátku. 

Od té doby pan Josef Fidler odvedl velký kus práce. Průběžně na své 

osobní stránce facebook zveřejňoval fotografie a články, kde jeho 

neuvěřitelná energie s láskou k řemeslu upoutala sledovanost 

mnoha lidí, ale i vedení města. Díky jeho trpělivosti a spolupráci 

s úřadem se podařilo realizovat otevření tkalcovské dílny v Hlinsku.    

O otevření tkalcovské dílny bylo napsáno několik článku, byla 

natočena reportáž pro regionální vysílání a k poslechu také i v rádiu.  

Více na internetových odkazech… 

https://www.facebook.com/pages/Tkalcovna-na-

Betl%C3%A9m%C4%9B/446490108884042?sk=timeline 
 

http://hlineckesaly.webnode.cz/  

Fotbalové dovednosti 
 

V sobotu 13.6.2015 proběhl v Semilech na hřišti gymnázia kvalifikační turnaj ve fotbalových 

dovednostech. Přes velké horko a zajímavé akce v okolí se sešla hrstka statečných, kteří s 

nasazením bojovali o body v sedmi disciplínách. Škoda, že se této akce neúčastnila  kromě 

členů pořádající orelské jednoty a veřejnosti, žádná z okolních orelských jednot. 

Nejvíce obsazenou kategorií byli dospělí, kterých přišlo sedm. 

1.místo: David Tichý, 2.místo: Stanislav Drahný, 3.místo: Bohdana Tichá, 4.místo: Růžena 

Tichá, 5.místo: Marie Tichá, 6.místo: Josef Šobáň, 7.místo: Jarmila Drahná. 
 

Z děvčat si vybojovaly postup do finále tato děvčata: Bohdana Tichá, Kristýna Seidlová a 

Gábina Farbárová. Čest chlapců zachraňovali pouze dva zástupci: Matěj Šobáň a Vojta 

Šobáň, kteří si tak také zajistili postup do finále. 
 

Bohdana Tichá, starostka orelské jednoty 

https://www.facebook.com/pages/Tkalcovna-na-Betl%C3%A9m%C4%9B/446490108884042?sk=timeline
https://www.facebook.com/pages/Tkalcovna-na-Betl%C3%A9m%C4%9B/446490108884042?sk=timeline
http://hlineckesaly.webnode.cz/
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Svět kolem nás a náš uvnitř světa „Zrnko naděje“ 
 
Spolek Zrnko naděje umožňuje lidem se zdravotním postižením odkázaných na dopomoc nebo celkovou pomoc druhé osoby a jejich opatrovníkům se 
zapojit do dění rozmanitých akcí, kde jim tak napomáháme k začlenění do běžného života. Dění se zdárně uskutečňuje ve vytvořeném prostoru pro 
setkávání lidí s podobným osudem ve vyčleněných prostorech bezbariérového domu a na zahradě v Jílovecké ulici Semily, sídlo spolku. Dále i na 
jiných místech ve spolupráci se sponzory, partnery, spolky a jedinci, navazujeme i nová přátelství. Sociálně terapeutický program je rozmanitým 
balíčkem pro akce vnitřní a veřejné. Vše pořádáme pro dosažení hlavního cílu „Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky“.  

Čarodějnický slet - kouzlo dobra 
 

V historické části města Semily pod zdí hřbitova na 

Koštofranku v Jílovecké ulici se dne 30.4.2015 konal šestý 

Čarodějnický slet. U nás nepořádáme jako jinde pálení 

čarodějnic, ale naše čarodějky a čarodějové v pramenu kašny 

svatého Václava smáčejí své kouzelné proutky a košťata pro 

obnovení kouzla dobra, kterým pak obdarovávají pocestné 

na obchůzce našim panstvím. Letos opět nescházelo různé 

soutěžení, čarování a lektvary i opékání pečínky…  
 

Tradiční akce videa a fotoalba http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-

terapeuticky-program/tradicni-akce/carodejnicky-slet/  

Čarodějnický slet 2015 (3:17) 

Hudba: ŠVIHADLO „Volný pád“ 

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

Fotoalbum  
 

https://www.facebook.com/media/set/?s

et=a.1053315484681795.1073741921.64

8951505118197&type=3 

 
 

Děkujeme za souhlas k použití písničky „Volný pád“ 

Video: Čarodějnický slet - kouzlo dobra 

 
 

PŘEDSTAVUJEME - ŠVIHADLO 
 

 

  

Skupina Švihadlo je již třicet let vytrvalým zástupcem reggae  v Čechách (založena 
v roce 1983 v Mladé Boleslavi). V minulých letech skupina hrála pravidelně kolem 
sedmdesáti koncertů ročně v českých a slovenských klubech a festivalech. 
Švihadlo v uplynulých třiceti letech vydalo 4 velká CD ("Reggae Vol. 1".," Slunce" , 
"Sám si to nevychutnám" , "Oči otevřený" a "Času je málo"),  a v roce 2003 
oslavilo dvacet let své existence kompilací nevydaných a kuriózních nahrávek 
sahajících až do počátků působení souboru s názvem "Švihadlo pozpátku". 
V roce 2004 vyšel více než půlhodinový „singl“ s názvem „REGGAE minideSKA“. 
CD obsahuje dvě nové písně švihadla a šest remixovaných skladeb z posledního 
velkého alba „Sám si to nevychutnám“. Titulní česko-slovenská skladba Reggae a 
Ska vznikla v roce 2003 na společných koncertech s populární slovenskou ska 
partou POLEMIC a byla na konci března 2004 za přítomnosti slovenských přátel 
pokřtěna v nabitém pražském ROXY. 
 

 

 

 
HUDEBNÍ PRATNEŘI http://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/  

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

  

V roce 2005 vznikla další zatím poslední deska "Oči otevřený", kterou produkoval 
basista ostravských BUTY Petr Vavřík. Na podzimu 2005 toto CD podpořilo Švihadlo 
více než 20ti koncerty v Čechách i na Moravě. 
V roce 2007 jsme se  kromě tradiční CZ klubových a festivalových zastávek 
koncertně podívali do Německa, Rakouska, Polska a Slovinska a na podzim jsme 
mimo jiné absolvovali "výživnou" šńůru po Slovensku. 
V létě 2008 jsme byli uprostřed koncertního chodu nuceni vyměnit baskytaristu 
Pepu Marka za Petera Pavlíka (ex YoYo Band) neboť Pepa se na dva roky pracovně 
odebral na Britské ostrovy. 
2010 - Výměna klávesáka. Za Ondru Vávru, který z pracovních důvodů musel 
ukončit činnost ve Švihadlu, nastoupil Honza Šimáček, se kterým se začala točit 
nová deska, resp její předobraz singl  "V síti". Ondra ještě stačil natočit demáče a 
absolvoval příjemné soustředění u Václava Koubka. Do kapely se vrátil Pepa Marek. 
2011 - Opět koncertování. Dokončování nahrávky nového CD se protáhlo až do 
jara. Křest nové desky se konal v LMB v září 2011. Pochvalné recenze za písně i 
sound desky, kocertní utužování repertoáru. 
2013 - Výměna managementu a příprava a realizace tutné ŠVIHADLO - BEST OF 30 
Let, podle stejnojmenné kompilace největších hitů kapely, která byla pokřtěna 
velkým koncertem v Pražském Lucerna Music Baru 29.10.2013. 
  

 

https://www.facebook.com/pages/%C5%A0vihadlo/43627860681?fref=ts 

2014 - Místo Honzy Šimáčka nastupuje od června na klávesy Vítek Beneš, dříve United Flavour, Neřeš 
atd. 1. června odchází dlouholetý člen Švihadla Vincent Richards .... hrajeme v šesti a jede se dál. 
2014 - Na konci roku 2014 s námi začal vystupovat jako stálý host  zpěvák, kytarista a skladatel 
Yannick Tevi, původem z exotického ostrova Vanuatu. 

  

http://bandzone.cz/svihadlo 

http://www.svihadlo.com/ 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/carodejnicky-slet/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/carodejnicky-slet/
https://www.youtube.com/watch?v=SPUQjxFbCCY
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1053315484681795.1073741921.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1053315484681795.1073741921.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1053315484681795.1073741921.648951505118197&type=3
http://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/
https://www.facebook.com/pages/%C5%A0vihadlo/43627860681?fref=ts
http://bandzone.cz/svihadlo
http://www.svihadlo.com/
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Zrnko naděje sídlí v Jílovecké ulici Semily a sousedí s areálem 

památkově chráněných roubenek, kde v zelené provozuje svou 

činnost Semínko země http://www.seminkozeme.cz/, přírodní klub 

Kořínek http://www.korinek-semily.cz/. Některé společenské akce 

probíhají ve spolupráci a na jiných se pouze účastníme.  

Dění zde a jinde je natolik bohaté a tak se podíváme jen na některé. 

Aktuální dění můžete sledovat na stránce facebook Jílovecká ulice. 
https://www.facebook.com/pages/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily/99025059371  

 

Přírodní zahrada 
 

Dne 19.4.2015 proběhla v dřevěnce v Jílovecké v Semilech v rámci 
programu dubnového tvoření pro veřejnost také certifikace přírodní 
zahrady u této památkové chráněné roubenky. Akce proběhla ve 
spolupráci organizací Semínko země, které v roubenku provozuje 
svou činnost, Zrnko naděje, které z certifikace pořídilo videozáznam, 
a Občanského sdružení Přírodní zahrada, které projekt v České 
republice koordinuje. Certifikaci zahrady i tvoření cedulek na 
záhonky a pítka pro ptáčky do zahrádky vedla místní certifikátorka 
a poradkyně pro přírodní zahrady Vilma Kollmanová. Akci také 
přijela podpořit a na odpoledne sem další poradce z regionu 
k navazování spolupráce a zasíťování při propagaci projektu pozvala 
Martina Petrová, koordinátorka projektu z Občanského sdružení 
Přírodní zahrada z Jindřichova Hradce. 

Martina Petrová   
Občanské sdružení Přírodní zahrada 
Klášterská 76/II 
377 01 Jindřichův Hradec 
tel.: 00420 721 480 183  
E-mail : prirodnizahrada@centrum.cz 
www.prirodnizahrada.eu, www.prirodnizahrada.com  
  

 Video (2:44) https://www.youtube.com/watch?v=T_kPAol08L0  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101528873172

49372.1073742096.99025059371&type=3 Fotoalbum 

 

V Semilech se snídalo na podporu 

fairtradových a lokálních pěstitelů 
 
 

V čítárně Městské knihovny (kvůli rannímu dešti) se v sobotu 9. května 
sešlo 36 lidí na pikniku Férová snídaně NaZemi. Podpořili tak fairtradové a 
lokální pěstitele. Semiláci tím dali jasně najevo, že je zajímá, kdo a za jakých 
podmínek pro ně pěstuje například čaj, kávu nebo zeleninu a ovoce. 
 

Piknik proběhl na Světový den pro fair trade. Vedle Semil se snídalo na 
dalších více než 130 místech po celé České republice. Voňavé bábovky, 
chutné pomazánky se surovinami od místních pěstitelů, doma upečené 
pečivo, fairtradová káva, čaj nebo kakao. To byly nejčastější pochutiny, 
které si účastníci doma připravili a přinesli s sebou na férový piknik. 
 

„Hrála improvizovaná kapela (kytara, etno bubny + saxofon), vydařila se i 
tvořivá dílna o nejveselejší palačinku (pro děti) - zdobilo se domácími a bio 
marmeládami a kompoty. Příjemně jsme si zazpívali, ochutnali vzájemně 
dobroty," uvedla organizátorka semilské Férové snídaně Lenka Hřibová. 
 

„Férové snídaně jsou příjemnou komunitní akcí, během které se setkávají 
aktivní jednotlivci i rodiny, kteří přemýšlí o dopadech svého spotřebního 
chování. Loni se piknikovalo na 119 místech republiky a nečekali jsme, že 
letos počet překonáme," sdělil celorepublikový koordinátor Stanislav 
Komínek z neziskové organizace NaZemi, která akci zastřešuje. 
 

Zájem o fair trade v ČR roste. Za výrobky se známkou Fairtrade čeští 
zákazníci loni utratili celkem 203 milionů korun. Maloobchodní obrat s 
fairtradovými výrobky se tak oproti roku 2013 opět zvýšil, a sice o 17 %. 
Nejprodávanějším fairtradovým produktem je již několik let po sobě káva. 
Vloni se jí prodalo 190 tun v hodnotě 138 milionů korun.  
V České republice v současnosti máme také již 12 Fairtradových škol včetně 
dvou fakult a devět Fairtradových měst - jako poslední se přidala minulý 
měsíc Kroměříž.  
 

Fair trade dává lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit 
se vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají za svou kávu 
nebo kakao spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a 
jejich děti mohou chodit do školy. 
 

O Férové snídani NaZemi více na http://www.ferovasnidane.cz/  
  
 
  

Fotoalbum 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152

928184069372.1073742104.99025059371&type=3 

https://www.youtube.com/watch?v=RE7zni0npuM  

https://www.youtube.com/watch?v=Zv4vRRL2_RE  

 

Zrnko naděje - spolupráce (palačinky) - Férová snídaně - videa: Kamera na kolečkách  

http://www.seminkozeme.cz/
http://www.korinek-semily.cz/
https://www.facebook.com/pages/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily/99025059371
mailto:prirodnizahrada@centrum.cz
http://www.prirodnizahrada.eu/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eprirodnizahrada%2Ecom%2F
https://www.youtube.com/watch?v=T_kPAol08L0
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152887317249372.1073742096.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152887317249372.1073742096.99025059371&type=3
http://www.ferovasnidane.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152928184069372.1073742104.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152928184069372.1073742104.99025059371&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=RE7zni0npuM
https://www.youtube.com/watch?v=Zv4vRRL2_RE
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Foto archiv Studia Hamlet Železný Brod  

Den matek 
„Jílovecká žije“ muzikanti rozbalili svoje nádobíčko, holky z (CPR M.E.D.) svůj kadeřnický salón a 

největší hit motorka JAWA se sajdkou + koloběžky... Fajn odpoledne a díky všem, kteří se přidali. 

Dění z dopolední akce Férové snídaně v Městské 

knihovně Semily se přesunulo do Jílovecké ulice. 

Společně jsme si užili, hudbu, tanec a dobrůtky. 

Atmosféru 60 let připomněli písničky J.Suchého a 

J.Šlitra, etno bubny, saxofon…  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152

928198389372.1073742105.99025059371&type=3 

FOTOALBUM 

https://www.youtube.com/watch?v=8wHgv_lK5oo  Každé ráno na piáno…  
Pro vysvětlení: scénické ztvárnění písničky: Každé ráno na piáno, hraje Jack. 
Tohle jsou dobrovolníci, kteří se zhostili rolí bílých a černých klapek piána... 

 

Den matek (3:49) https://www.youtube.com/watch?v=jep8e-X_3Lc  

Výstavka fotografií  

Lesní rodinné centrum Semínko země - přírodní klub Kořínek svou činnost provozuje i na Všeni u Turnova. Už dlouho plánujeme se tam podívat, jak 

se jim daří a tak jsme přijali pozvání na „Třešňovo-borůvkovou párty“ a 14.6.2015 se jelo. Děkujeme za pomoc od přátel, kteří pomohli Lucce na 

vozíčku se podívat do lesa a užít se všemi bezvadnou neděli. K poslechu nám hrála KAYA (Karla Salabová) http://bandzone.cz/karlasalabova.  

Třešňovo-borůvková párty 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1028999080457533&type=1 Fotoalbum 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ElOPmdcos2M 

Video (1:59) Hudba: KAYA 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152928198389372.1073742105.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152928198389372.1073742105.99025059371&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=8wHgv_lK5oo
https://www.youtube.com/watch?v=jep8e-X_3Lc
http://bandzone.cz/karlasalabova
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1028999080457533&type=1
https://www.youtube.com/watch?v=ElOPmdcos2M
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Na vozíku směrem podél „kamenů“ 
 

Začátkem léta se v Harrachově již tradičně koná akce s názvem Harrachov 

bez bariér. Tentokrát jsme se vydali za kamennými menhiry v Harrachově. 
 

Střídavě slunce, oblačno nebo déšť, ale i tak jsme mezi kapky výletovali za kamennými 
menhiry v Harrachově. Poslechli jsme si o nich zajímavé vyprávění, debatovali jsme o energii 
a některé jsme si i osahali. Navečer jsme opékali a rozdávali dětem omalovánky a druhé 
vydání knížky Doktor Pacička Zastavila se za námi Eva Zbrojová starostka města Harrachov, 
které jsme při té příležitosti předali knížky, které dostanou zdejší děti.  
Děkujeme všem sponzorů a patronům za realizaci šestého setkaní členů ze Zrnka naděje s 
přáteli a průvodci tras v Harrachově. 20.-21.6.2015  
Informace o uskutečněných výletech společně s hendikepovanými s popisem jednotlivých 
tras jsou poté vždy uveřejněny zde na stránkách Harrachova, dále pak na turistických 
stránkách Krkonoš a dalších informačních webech i v propagačních tiskovinách.  

 

 

  

 

Řemeslné - tvořivé úterky 
 

Zrnko naděje, sklářská dílna Glass Lucie: 14.7. a 25.8.2015 

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

 

Příběhy doktora Pacičky II 
 

V Zrnku naděje jsme velice potěšeni nadále 
pokračující přízní Lubora Vokrouhlického autora 
knížky Doktor Pacička. Dne 8.5.2015 nás navštívil 
a přivezl druhé vydání, které opět budeme 
rozdávat dětem, tak jako v roce 2014. 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-
terapeuticky-program/doktor-pacicka/ 
 

 
Fotoalbum 8.5.2015 
  

 

 

Fotoalbum 20.-21.6.2015 

 

 

 
Fotoalbum 25.6.2015  
Pozdrav od dětí z Harrachova a velké poděkování 
za knížky a omalovánky Doktor Pacička.  
Sdílíme radost dětí ve školce, kdy po přečtení 
příběhů z knížky je kouzelné vnímat pocity a 
komentáře od dětí.. 
 
 
 
 
 
 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-
terapeuticky-program/doktor-pacicka/a2015/ 
 

 

 

Harrachov bez bariér - archiv - http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/ 

http://www.doktor-pacicka.cz/
http://www.harrachov.cz/zrnkonadeje.webnode.cz
http://www.harrachov.cz/trasy-info.asp#vozicky
http://www.harrachov.cz/trasy-info.asp#vozicky
http://www.harrachov.cz/hledat_vysledky.asp?psearch=bez+bari%E9r&Submit=HLEDAT
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/doktor-pacicka/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/doktor-pacicka/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/doktor-pacicka/a2015/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/doktor-pacicka/a2015/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/
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Skupina Borra vznikla v roku 2009 a v tom istom roku sa stali finalistami 

súťaže Orange Music Summer Challange, čo im umožnilo vystupovanie na 

veľkých festivaloch. Počas 3 ročnej existencie, účinkovali pravidelne 

prakticky na všetkých veľkých festivaloch v SR, ale od minulého roku už aj v 

susednej ČR /Rock For people, Vizovické Trnkobraní a na mnohých ďalších/. 

V roku 2011 absolvovali so skupinami Horkýže Slíže a a Polemic 

celoslovenskú úspešnú tour po športových halách /Topfest tour/ a následnej 

hosťovali aj na ďalšej tour skupiny Horkýže Slíže /V dobrej viere tour/. Ako 

hostia vystúpili aj vrámci turné skupiny Iné Kafe a unlpluggedovom 

promotour skupiny Desmod, kde im aj pokrstili ich nové CD.  

 
HUDEBNÍ PRATNEŘI http://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/  

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

  

 

Děkujeme za souhlas k použití písničky „Žijeme len raz“ 

Video: Harrachov bez bariér 2015 (2:15) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuXLWpaSVv4  

 
 

PŘEDSTAVUJEME - BORRA 
 

 

  

https://www.facebook.com/borraofficial?fref=ts 

http://bandzone.cz/borra  

Počas minulej sezóny /2011/ vyprodukovali  2 videoklipy k piesňam 

Záverečná a Chcem vedieť + roadklip k Songu rýchlo a zbesilo, 

ktorý sa natáčal práve počas spomínanej Topfest tour. Oba 

videoklipy boli opakovane na čele hitparády hudobnej televízie 

MUSIQ1. Koncom minulého roku /2011/ vydali debutové CD s 

názvom "Rýchlo a zbesilo", ktoré obsahuje ako bonusové songy aj 

tri duety s lídrami kapiel Horkýže Slíže, Desmod a Gladiátor /Kuly, 

Kuko a Miko/, ktorí sa stali aj krstnými rodičmi CD, ako promovideo 

k debutu bolo nasadené video k songu "čo nám môžu vziať. Od 

tohoto roku pribudol do týmu český manažér Láďa Machú a tak 

okrem Slovenska absolvovali 9 letných letných festivalov aj v ČR a 

okrem toho aj sériu koncertov po Morave so skupinou Desmod 

/Brno, Ostrava, Zlín, Buchlovice/. Aktuálne koncom kalendárneho 

roku 2012 prichádza na svet videoklip s poradovým číslo 4 k piesni 

" Keď to na nás príde" a v tom istom čase z kapely odchádza 

Redface, ktorý prestupuje ako klávesák do skupiny Desmod a na 

jeho miesto prichádza Bahela. Rok 2012 končíme v ankete Zlatý 

Slávik v kategórii skupina na 23. mieste. 

http://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/
https://www.youtube.com/watch?v=ZuXLWpaSVv4
https://www.facebook.com/borraofficial?fref=ts
http://bandzone.cz/borra
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5. 7. 2015 – Sváteční koncert houslisty Františka Lamače 
Sváteční koncert houslisty Františka Lamače s programem ČESKÉ A SVĚTOVÉ EVERGREENY, 
se bude konat k příležitosti konání státního svátku, tj. 5.července od 19 hodin 
v harrachovském kostele sv. Václava. Na závěr je pro návštěvníky tohoto koncertů 
přichystáno překvapení.  
 

18. 7. 2015 – Harrachovské pivní slavnosti  
Slavnost plná nejen senzačního, Zlatou pečetí ověnčeného harrachovského piva, ale také 
pestrého výběru všelijakých dobrot k tomuto lahodnému moku, hudby všech možných žánrů, 
soutěží a atrakcí pro děti i dospěláky. Prostě pohodová letní akce pro pijáky i nepijáky piva. 
 

22. – 25. 7. 2015 – Svatoanenské dřevosochání 
Svatoanenské dřevosochání, proběhne v termínu 22. - 25. července a budou při něm v areálu 
pensionu Bílá Voda vznikat za mocného řevu motorových pil, dlát a rukou šikovných 
dřevosochařů pravá umělecká díla na téma bájné postavy našich hor - Krakonoše. V sobotu 
25. 7. bude akce zakončena dražbou ze dřeva zrozených Krakonošů, z nichž každý bude 
jedinečným originálem a samozřejmě zde nebude chybět doprovodný program v podobě 
soutěží, historických sokolnických ukázek s orly, káňaty a sokoly, netradičních atrakcí pro děti 
(středověký kolotoč a střelnice) a pořádná porce pohodové letní muziky v podání vrchlabské 
kapely Vacancy.  
 

25. 7. 2015 – Nohejbalový turnaj trojic O pohár města Harrachova  
Již tradiční nohejbalový turnaj konající se na hřišti v Zákoutí.  
 

1. 8. 2015 – Nohejbalový pivní turnaj trojic 
Již tradiční nohejbalový turnaj konající se na hřišti na Hřebenkách.  
 

6. – 8. 8. 2015 – Open air festival Keltská noc 
Open air festival Keltská noc, který v letošním roce oslaví již neuvěřitelných 20 let od svého 
vzniku, má díky svému místu konání punc nejvýše pořádaného festivalu v Čechách a tudíž se 
může pyšnit i nejhezčím výhledem. Přijeďte se o tom přesvědčit a poslechnout si pod 
světoznámým harrachovským mamutím můstkem např. Vypsanou fiXu, Horkýže Slíže, Sto 
zvířat, Michala Hrůzu či veselou partičku Tří sester, která při této příležitosti bude mít také 
důvody k oslavě - oslaví zde totiž své 30 - té narozeniny. Návštěvníci se tedy mohou těšit na 
vskutku velkolepý ročník letošního festivalu. Program včetně časového harmonogramu bude 
k vidění na www.keltskanoc.cz 
 

15. 8. 2015 – Závod Red Bull 400 
Závod Red Bull 400, který spočívá ve vyběhnutí na vrchol skokanského můstku, se loni 
úspěšně uvedl mezi českými běžci a dobrodruhy. Letos se opět vrací na můstek K120 v 
Harrachově, který skvěle vyhovuje extrémním požadavkům tohoto závodu. Startovní listina 
bude otevřena pro 600 závodníků a to v kategoriích jednotlivců mužů i žen a štafet 
smíšených, mužských a hasičských (4x100m). Klasická atletická vzdálenost 400m se poběží na 
vrchol skokanského můstku od konce dopadu až po rozjezdovou lavici.  

28. -  30. 8. 2015 - 34. Evropský sraz majitelů vozů Aero Harrachov 
V Harrachově budou o posledním prázdninovém víkendu k vidění desítky historických aut 
značky Aero. V Čechách půjde o jedinečnou událost tohoto druhu, nenechte si proto tento 
nezapomenutelný zážitek ujít ani vy. Více informací již brzy na www.harrachov.cz.  

 

HARRACHOVSKÉ AKCE V LÉTĚ 2015 

  

http://www.harrachov.cz/


Skleněné betlémy v létě – kde jinde než v Železném Brodě  
 

Prázdniny klepou na dveře a většina z nás chce objevovat něco nového. A my pro vás máme jeden tip na výlet. Přijeďte k nám do Železného 

Brodu, kde přímo v památkové rezervaci Trávníky vyrostla krásná „zastávka“ při procházce touto starobylou částí města. V Železné ulici 

objevíte nové Minimuzeum skleněných betlémů. Skleněné betlémy jsou jedním ze sklářských fenoménů Železného Brodu. Zalíbení v nich 

nacházejí jak ti malí tak ti velcí. Nikdo jiný vám o tomto malém soukromém muzeu neprozradí více než ten, kdo jej vytvořil. Připojujeme tedy 

slova paní Aleny Kortanové, která za tím malým zázrakem stojí.  

 

Téma betlému vychází z křesťanských legend a tradic. Ale já ho vnímám šířeji – jako obecně lidský symbol: Táta, máma a malé dítě – vždyť to 
je podstata rodiny. Myslím, že oslava Vánoc je už dnes obecně vnímána i jako svátek rodiny a její semknutosti. To jsou hodnoty, které má 
smysl připomínat a oslavovat. Nejen o Vánocích, ale napořád. 
 
Pocházím ze sklářské rodiny. Moje maminka pracovala jako figurkářka. Skleněné betlémy odmalička přirozeně patřily k našim rodinným 
Vánocům. Díky mamince jsem věděla i o dalších rodinách, kde měli skleněné betlémy. V roce 2009 mě napadlo betlémy od různých figurkářů 
vypůjčit a udělat o Vánocích v Městské galerii v Železném Brodě jejich výstavu. Z výstavy Skleněné betlémy se stala nejnavštěvovanější výstava 
v Městské galerii. Přibližně od té doby jsem také začala skleněné betlémy sbírat. Základem mé sbírky byly tři starší betlémy od mé maminky, 
v současné době má sbírka čítá 45 exponátů.  Jak se mi sbírka postupně rozrůstala (a stále rozrůstá), přála jsem si, aby se její krásou mohli potěšit 
i jiní. Betlémy jsem tedy začala vždy o Vánocích instalovat do oken svého bytu a do zahrádky. Velmi mě těšilo, že je tam obdivovali sousedé i 
náhodní kolemjdoucí. Největší nadšení budily však u rodin s dětmi a u dětí z mateřských školek. Napadlo mě, že je škoda mít tak krásné exponáty 
vystaveny jen v prosinci a po zbytek roku je mít zabalené v krabicích ve skříni. Od této myšlenky byl už jen krůček k nápadu jejich celoročního 
vystavení. Po třech měsících příprav zahájilo Minimuzeum svou existenci 30. května 2015.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nejvíce je vystaveno pochopitelně betlémů figurkových, má sbírka obsahuje ale i velký hutní betlém, dále betlémy korálkové, betlémy na skle 
malované, betlémy z dutých trubic, betlémy z rytého i z broušeného skla. Jejich technologická různorodost přidává sbírce na pestrosti a na kráse, 
dá se pozorovat, jak tentýž motiv lze umělecky zpracovat různým způsobem. Protože mi výrobci dalších pět betlémů zapůjčili, uvidí návštěvníci 
rovnou padesátku exponátů. Centrálním exponátem je můj největší betlém z hutních figurek od Zdeňka Sochora. Protože jsem velkým patriotem 
svého města, instalovala jsem jej do kulis Železného Brodu. Kulisy prostředí historického brodského Malého rynku. Kulisy namaloval zdejší 
výtvarník Milan Průša.  
 
Do Minimuzea se vchází přes prodejnu s typicky brodskými sklářskými výrobky, například mozaiky a šperky známé rodiny Olivových, dále 
skleněné květiny a figurky, ručně vinuté perle (korálky) a šperky z nich, hutní figury a mnoho dalšího. V prodejně je i ukázkové figurkářské 
pracoviště, kde bude příležitostně probíhat předvádění sklářské výroby. V jedné místnosti Minimuzea je připravena kreativní korálková dílnička 
pro děti a tvořivé dospělé. Návštěvníci si tu mohou navléknout vlastní náhrdelník, náramek či náušnice, zkrátka se výtvarně realizovat. 
 
Do Minimuzea jsem stanovila dobrovolné vstupné. Chci, aby dělalo radost všem, i těm méně movitým. Každý ať dá podle toho, jak se mu zde 
líbilo a podle svých možností. Minimuzeum bude mít během roku otevřeno od středy do soboty 11-16 hodin, o letních prázdninách od pondělí do 
soboty od 10 do 17 hodin.  Jinak je možné mi kdykoli zavolat na telefon 777 168 470 a já - budu-li moci - velmi ráda otevřu zájemcům i mimo 
běžnou otvírací dobu. (Alena Kortanová) 

 
  

 

 
  

 

 

 

Infolisty Zrnka / Ročník VII. / číslo 2. / červen 2015 / str. 12. 

  

Bližší informace o Minimuzeu skleněných betlémů naleznete na www.minimuzeum.wix.com/betlemy                        
(minimuzeum.b@seznam.cz,  facebook Minimuzeum skleněných betlémů, 777 168 470,  e-mail 
minimuzeum.b@seznam.cz). Minimuzeum skleněných betlémů se zapojilo do projektu Prázdninová nabídka Českého 
ráje, v rámci které probíhají v Železném Brodě Prázdninové čtvrtky (více informací na www.zeleznybrod.cz). 
 

Těšíme se na viděnou v Železném Brodě. 
 Iva Chaloupková 

 

Paní Alena Kortanová před svými skleněnými betlémy.  

Pětiletá Alenka s betlémem. 

http://www.minimuzeum.wix.com/betlemy
mailto:minimuzeum.b@seznam.cz
mailto:minimuzeum.b@seznam.cz
http://www.zeleznybrod.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Zrnko naděje hledá zájemce o rodinné bydlení v komunitě 

Před šestadvaceti léty se Lence Vanclové narodila dcera Lucie, která měla druhý den po porodu zástavu srdíčka, kde i přes úsilí 
lékařů byla na jeden a půl roce oznámena diagnosa, DMO kvadruparéza (ochrnutí všech čtyř končetin).  Získané poznatky v sociální 
oblasti a pohled matky na budoucnost lidí se zdravotním postižením jí přivedlo realizovat dlouhodobou myšlenku vytvořit společné 
rodinné bydlení. A tak v roce 2008 bylo založeno občanské sdružení Zrnko naděje, kde hlavní cíl je vybudovat společný dům dle 
návrhu plánu projektu „Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky“. Bylo sestaveno 6 etap průběhu a nyní 
se spolek nachází ve 3 etapě - vytvořený prostor pro setkávání lidí s podobným osudem. 
 

Společnou myšlenkou rodičů a jedinců se zdravotním postižením je:  

"Jak bude žít naše zdravotně postižené dítě, až zde jednou nebudeme" 

"Jak budu žít já, kdo se o mne postará, až zde rodiče nebudou". 
 

„Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky“ 
 

Zrnko naděje není poskytovatel sociálních služeb a nikdy se jím nestane z důvodu, aby bylo možné udržet nejlevnější formu 
rodinného bydlení v komunitě. Společný dům nebude realizovat zřizovatel kraj, obec a nebude zde správce, provozovatel 
poskytovatel sociálních služeb. Vlastníkem domu bude NNO a dá ho k užívání lidem potřebný, kde dohled a volnočasové aktivity aj. 
zajišťuje NNO (nestátní nezisková organizace). Uživatelé domu si program dnů sestavují dle svého rozhodnutí, kde se rovným dílem 
budou finančně dělit o veškerý provoz domu, ale i o financování běžné domácnosti se stravováním. Potřebné služby lidem se 
zdravotním postižením zajistí opatrovníci, sousedská výpomoc nebo dle potřeby a zájmu společně bydlící komunity si sjednají 
placené služby od poskytovatele sociálních služeb. 
 

Takto sestavený návrh společného bydlení umožňuje lidem se zdravotním postižením mít právo svobodné volby výběru, kdo o ně 
bude pečovat, mít právo se rozhodnou s kým budu bydlet ve společné domácnosti, kde na vše dohlíží NNO a opatrovníci. 
Samostatnost, rovnoprávnost, přátelství, rodina, komunita, místo kam patříte. Každý bude jistě souhlasit, že naplnění těchto slov je 
důležité pro každého člověka, s postižením i bez. 

Rodinného bydlení v komunitě pro zdravotně postižené, kde s nimi mohou bydlet i opatrovníci u nás v ČR schází. Společné bydlení + 
služby vyjdou mnohem levněji, než co je doposud nabízeno jako jediná možnost výběru. A proč se o této nabídce dozvídáte až teď 
po sedmi letech od založení spolku Zrnko naděje? 

Zde je odpověď: „S návrhem plánu projektu bylo seznámeno vedení města Semily a sociální úřad v roce 2008. Však aby cesta 
k realizaci nebyla tak jednoduchá… Lenka Vanclová se pro realizaci společného bydlení rozhodla darovat spolku svou nemovitost v 
Jílovecké ulici Semily. V počtu 4 obyvatel by došlo k malé úpravě v domě, ale v počtu zájemců 10 obyvatel (viz.projekt) by proběhla 
přístavba nebo prodej domu k realizaci jinde.  

Veřejnosti byl v létě 2009 předložen koncept změny v ÚP Semily, kde se navržená silniční přeložka posunula o pár metrů přímo přes 
dům, a v roce 2010 byl odsouhlasen nový ÚP Semily. Na základě této změny došlo k pozastavení projektu pro plánovanou realizaci. V 
průběhu let od roku 2009 bylo podáno OPAKOVANĚ několik žádostí městu Semily: Žádost o odkoupení nebo o směnu nemovitosti, 
která je znehodnocena novým ÚP Semily s odůvodněním pro možnost realizovat hlavní cíl spolku jinde. Však zastupitelé na veřejných 
zasedáních Zastupitelstva Města Semily pokaždé hlasovali ZAMÍTNUTO!“.  

Úřední jednání je dlouhá trať a nelze čekat na dořešení ohledně domu v Jílovecké ulici Semily. Počínaje rokem 2015 oslovujeme 
případné zájemce o „Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky“. Stále platí plán pro 10 obyvatel                 
+ možnost bydlení i opatrovníka (není podmínka). Hledáme podobně smýšlející lidi, hledáme zájemce o komunitní bydlení, ale i lidi, 
kteří nám podají pomocnou ruku pro realizaci ať už na jiném místě v Semilech nebo někde jinde, kde bude i zájem ze strany města 
či vesnice ke spolupráci se spolkem Zrnko naděje. 
 

Kontakt pro vážné zájemce 731 458 883 * 734 251 633 

Lenka Vanclová, předsedkyně spolku Zrnko naděje 

 

 

 

Infolisty Zrnka / Ročník VII. / číslo 2. / červen 2015 / str. 13. 

  

Lenka Vanclová: Veškeré informace jsou umístěny zde http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/co-brzdi-realizaci-bydleni/ 
Příběh okolo změny ÚP je dlouhý a bylo o tom již napsáno hodně, k přečtení v rubrice Co brzdí realizaci bydlení. / Aktuální info: 22.6.2015 
se konalo ZM, bod 5/A - Žádost na odkoupení nemovitosti Jílovecká čp.191 v Semilech.  A jak to dopadlo?  Video: Zasedání ZM Semily    
22. 6. 2015. Od (46:30 -49:25) Projednání žádosti a hlasování: 10 souhlasí se zamítnutím a 10 se zdrželo hlasování (ve videu se můžete 
podívat, jak který zastupitel hlasoval). Interpelace.. od (1:03:55 – 1.04:56) promluvila L. Vanclová… a pak se k věci vyjádřil i pan Mašek. 
 

Souhrn Město Semily - změna v ÚP silniční přeložky a budoucí investor LB kraj stavbu neplánuje ani projekčně a tak nebude investovat. 
 

L.Vanclová má vyjádření z LB kraj již z roku 2010, že se stavba neplánuje realizovat. 2015 Město Semily v ÚP silniční přeložku nechce zrušit 
a ani nechce dům čp.191.odkoupit.  Městu Semily bude zaslán dopis, proč doposud nebyl za strany města požádán investor LB kraj, aby se 
k silniční přeložce vyjádřil, kde by poté mohlo dojít i k zrušení silniční přeložky. Je dost na pováženou, proč se tak doposud nestalo! 
Požádáme tedy o odpověď radní a starostku města Semily Lenu Mlejnkovou, aby se k tomu vyjádřili. 
 

Odbor sociálních věcí  Semily obdrží nový dokument, projekt viz.bydlení - Zrnko naděje. Lenka Vanclová předsedkyně, již v předchozích 

letech byla členkou pracovní skupiny pro osoby zdravotně postižené a nadále ve skupině zůstává - Komunitní plánování 2014-2015.  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/odbor-soc-veci-semily-komunitni-planovani/  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/co-brzdi-realizaci-bydleni/
https://www.youtube.com/watch?v=NSsromHD_Q0
https://www.youtube.com/watch?v=NSsromHD_Q0
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/odbor-soc-veci-semily-komunitni-planovani/


  

 

Představení projektu novým zájemcům 

První společná dovolená + debata  

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 - CO BRZDÍ REALIZACI BYDLENÍ 

 HLEDÁME ZÁJEMCE - 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 / PODZIM 2015  
Uzávěrka do čísla 3. … 21. 9. 2015 

Zveřejnění … po 26. 9. 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 
Objednání na pobyt už je uzavřen, však stále platí, že po domluvě 
jednodenní návštěva a v NEDĚLI 19.7.2015 DEBATA …více najdete zde: 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/prezentace-projektu/  

  

 
 
  

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/  

https://www.facebook.com/pages/Zrnko-nad%C4%9Bje/648951505118197?fref=ts  

Český ráj bez bariér - Infolisty Zrnka - stabilní umístění od 2009 

http://www.ceskyrajbezbarier.cz/cs/cesky-raj-bez-nbsp-barier/organizace-pro-

hendikepovane/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/ 

 

Pochod s Bobinou až na Kozákov „Křídla“ 
 

Memoriál Ivy Skrbkové, VII.ročník pochodu, 22.8.2015 
8 - 9 hod zápis, startovné 20,-Kč po 9 hod start, Jílovecká 191, Semily 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/pochod-s-bobinou-/  
 

Pochod vyjadřuje podporou všem lidem bez rozdílu hendikepu,  
kteří chtějí prožít své životy v rodinném zázemí v komunitě lidí,  

kteří jim pomáhají v běžném životě a nechtějí zbytek života prožít  
v různých zařízeních, až zde jejich rodiče nebudou.  

Křídla na vozítkách nebo na zádech účastníků pochodu  
jsou pro nás všechny symbolem bezbariérového přeletu ve více směrech. 

 

Festival jurt 2015 - Voda je život 
V areálu Zátiší Brniště se bude konat 3.ročník festivalu. 1.8.2015 
 

Podralský Nadační fond ZOD.. facebook Festival jurt - Voda je život (program) 
Webové stránky Festival jurt 2015 - Voda je život  
 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-
se/festival-jurt/  (archiv, články, videa - 2014 2.ročník, 2013 1.ročník) 
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