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Divadlo jinak s Životem bez bariér 
 

Krásný den plný divadelně-hudebních představení proběhl v úterý, 15. září, v Městském 

kulturním středisku Nová Paka, kde pořádala novopacká organizace Život bez bariér, z.ú             

ve spolupráci se svými přáteli z Polského svazu nevidomých z Dzierżoniowa 5. ročník divadelního 

festivalu HRANÍ BEZ HRANIC – GRANIE BEZ GRANIC. „Přijeli naši partneři z Polska, přijely soubory 

dětí a klientů sociálních služeb, přišla veřejnost, tleskalo se, hrálo se, tvořilo se, a to vše 

v pohodové a milé atmosféře“, shrnula průběh festivalu ředitelka Života bez bariér, Jitka 

Fučíková, a dodává: „Letošní ročník jsme si moc užili a podle prvních reakcí to vypadá, že se snad 

v Nové Pace líbilo všem, kteří na festival dorazili, včetně těch, kteří přijeli vůbec poprvé, což byly 

například děti ze ZŠ praktické a speciální z Hostinného anebo ze ZŠ speciální z Jaroměře“.  

Festival tento rok navštívilo kolem 350 účastníků, kteří zaplnili jak velký, tak malý sál i přilehlé 

venkovní prostranství, neboť vedle hlavního programu na ně čekal i ten doprovodný, který 

zahrnoval ukázky canisterapie, dravých ptáků, rukodělné dílničky, dřevěné modely stavebních 

strojů, či ukázky her pro zrakově postižené prezentované Polskou firmou Altix. Téměř dvě třetiny 

účastníků se představili v obou rolích, jak vystupujících, tak diváků, a podávali skvělé výkony. 

Akci mile zahájil pěvecký sbor Zvoneček dětí z MŠ Stará Paka. Poté následovalo představení 

klientů Života bez bariér, z.ú., které bylo díky svému názvu PÍVO spojeno s velikým očekáváním.  

Následoval tanec Veselé zebry v podání dětí ze ZŠ speciální Jaroměř, tanec vzkříšení dětí z MŠ a 

ZŠ Brána Nová Paka a krásné vystoupení o všech řemeslech, která mají zlaté dno v podání dětí 

z MŠ a ZŠ školy speciální Srdíčko z Jilemnice. Po přestávce vzali žáci ZŠ praktické a speciální 

Sluneční z Hostinného všechny přítomné na cestu kolem světa a děti ze ZŠ speciální a praktické 

DČCE z Vrchlabí předvedly povznášející taneční vystoupení. Následovalo vystoupení  v podání 

klientů-kovbojů z Denního centra DČCE středisko Světlo Vrchlabí a řízný country tanec klientů z 

Domova sociálních služeb ze Skřivan. Celé divadelní dopoledne zakončili za potlesku všech 

přítomných zpěváci z Polského svazu nevidomých Dzierżoniów, které na podium uvedla 

dlouholetá partnerka Života bez bariér, paní Elžbieta Lipińská.  

Účinkující pozdravili a morálně podpořili místostarosta Nové Paky, p. Milan Pospíšil st., vedoucí 

odboru školství a kultury, p. Bohuslav Benč, a také Ing. Luděk Bálek z Jičína. 

Bezbariérový vstup do malého sálu byl letos poprvé zajištěn přes rampu vybudovanou městem 

Nová Paka, takže si akci užili i početní návštěvníci z řad osob s tělesným postižením, díky nimž 

prošla rampa zatěžkávací zkouškou.  

 Poděkovat bychom chtěli v prvé řadě všem, kteří se rozhodli náš festival podpořit svojí účastí. Velký dík patří také rodině Štrohalmových ze 

Železného Brodu za úžasné dřevěné modely stavebních strojů, které si všichni přítomní mohli vyzkoušet, sokolnici Janě Mazúchové a canisterapeutce 

Vladimíře Kasalové, dobrovolníkům-studentům ze třídy HT2 Střední školy gastronomie a služeb z Nové Paky, kteří podali naprosto fantastický 

profesionální výkon při zajištění občerstvení pro účastníky akce, novopacké pražírně ORBIS, pracovnicím MKS Nová Paka, paní Monice Fišerové za 

úžasný tlumočnický a organizační maraton a všem pracovníkům a dobrovolníkům Života bez bariér za přípravu a organizaci akce. 

Velice děkujeme také sponzorům a partnerům festivalu, konkrétně:  Česko-polskému fóru,  Královéhradeckému kraji, městu Nová Paka, městu 

Pieszyce a Nadaci Divokých hus. Skvělou atmosféru nejlépe vystihují fotografie Lukáše Hájka z Jičína, kterému za jejich pořízení moc děkujeme. 

Můžete si je prohlédnout na www.zbb.cz.. Těšíme se s vámi všemi na shledanou na divadelních prknech opět příští rok. 
 

Olga Banýrová, Život bez bariér, z. ú. www.zbb.cz.  

  

http://www.pzn.org.pl/
http://www.zbb.cz/stitky/hrani-bez-hranic
http://www.msstarapaka.cz/
http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.munovapaka.cz/
http://www.pieszyce.pl/
http://www.pieszyce.pl/
http://www.zbb.cz/
http://www.zbb.cz/
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Cena Adolfa Heyduka pro památku nejvíce 

přátelskou zdravotně znevýhodněným.  
 

Na I.konferenci Památky pro každého Písek  2015 byla prezidentem Památkové 

komory České republiky Dr. Václavem Liškou, ředitelem Prácheňského muzea v Písku 

PhDr. Jiřím Práškem a odbornou lektorkou mezinárodního vzdělávacího  projektu 

Hugo na cestách Hanou Talli Hlubučkovou  vyhlášena Cena Adolfa Heyduka pro 

památku nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným. Nad cenou převzala záštitu 

generální ředitelka NPÚ Ing. Arch. Naděžda Goryczková. 

Problematika přístupnosti kulturního dědictví lidem se zdravotním znevýhodněním 

je stále ještě popelkou. Mnohdy jsou na památkových objektech problematicky 

proveditelné úpravy, jindy podmínky jsou, ale chybí dobrá vůle ze strany referentů, 

odborných poradců.... Jinde scházejí finanční prostředky.  

Přesto si lidé se zdravotním znevýhodněním hledají cestu za poznáním kulturního 

dědictví, což je, i vzhledem k současnému společenskému vývoji, velmi důležité. 

Hledáme tedy památku nejvíce přátelskou k lidem s nejrůznějšími hendikepy. 

Památky jsou rozděleny do dvou kategorií - Památky UNESCO a Národní kulturní 

památky. Druhou kategorii tvoří památky ostatní, nebo chcete li památky regionální. 

Navrhovat památky do obou kategorií nebo hlasovat můžete na webu: 

www.hugonacestach.info do 15.3.2016. Z jedné IP adresy lze hlasovat pouze jednou. 

Do soutěže nelze přihlásit muzea. 
 

Hana Talli Hlubučková, koordinátorka projektu  
 

Tel: 721195471, email: hrad.rotstejn@seznam.cz, hana.hlubuckova@seznam.cz 

 

 

 

 
Modré sovičky zaletěly do dětského domova 
 

V rámci projektu: „PODÁVÁME RUKU“ klienti klubu TROJLÍSTEK a POHODA uzavřeli 

přátelství se žáky výchovného ústavu a dětského domova se školou v Chrastavě. 

Na otázku co nás k tomu vedlo, nemáme jednoznačnou odpověď. Suďte sami. 

30. března 2015 k nám do klubu POHODA zavítali žáci z domova s plnou náručí 

velikonočních dárků. Připravili si pro nás krátké hudební pásmo písní s autorskými 

básněmi. První nejasné rozpaky ze střetu lidí různých entit se zanedlouho 

rozplynuly a byly vystřídány vřelou debatou. 

 

 

14. května 2015 následovala další návštěva žáků společně s 

pedagogickým dozorem v klubu TROJLÍSTEK. Tehdy nám 

kluci předvedli ochutnávku koláčku z jejich kulinářské dílny. 

V momentě se klubem linula vůně vanilky. Známé tóny písní 

kytarového sóla a zpěv žáků nás donutilo k hlubšímu 

zamyšlení. Proč bychom nemohli lásku a přízeň opětovat.  

Hosté obdivovali zázemí obou klubů DPS a my jsme byli rádi, 

že se jim u nás líbí. Na oplátku nás pozvali na prohlídku 

domova a školy. Dozvěděli jsme se, že domov pořádá          

23. června školní akci: „Loučení se pod širým nebem“. 

Tato slavnost se pořádá pro nejstarší žáky, kteří úspěšně složí závěrečné zkoušky SŠ obor stavební práce nebo farmářské práce. To byla velká výzva. 

Na pořadu dne bylo rokování o výrobě dárků s určitým poselstvím. A tak jsme spojili všechny své síly a vytvořili moudré sovičky s velkými kukadly a 

vykročili na půdu domova. 23. června 2015 jsme společně s ostatními přáteli školy a domova zhlédli bohatý program soutěžního klání, taneční 

produkce a hudebního vystoupení žáků. Sálem zněly jásavé pokřiky a hřmotný potlesk. Sedm babiček kmotřiček z DPS Chrastava předaly dárky s 

poselstvím šťastnější volby pro život.  

Jana Eichlerová 

  

http://www.hugonacestach.info/
mailto:hrad.rotstejn@seznam.cz
mailto:hana.hlubuckova@seznam.cz
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https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/timeline/ 

http://www.seminkozeme.cz/    http://www.korinek-semily.cz/ 

 

Pojďme na to od lesa  
Třeba na období vzdoru u batolat (dostatek prostoru a příležitostí 

ventilovat přetlak energie) či na rozvoj nejenom motorických 

schopností dětí, ale třeba i propojování mozkových hemisfér u dětí. 

Víte, že až 85 % propojení se vytváří v prvních pěti letech a největší 

vliv na propojování má střídavý pohyb - ruka, noha při chůzi.  

Tak o tyhle souvislosti a naše několikaleté zkušenosti s pravidelným 

pobytem batolat a předškoláčků v přírodním terénu (náš přírodní 

klub Kořínek) se dělíme s rodiči a pečovateli v různých mateřských a 

rodinných centrech, na akcích pro rodiny s dětmi. Prostě cílem naší 

snahy je alespoň malounko se přiblížit ke kampani, která má ve 

Skotsku vládní program „Early childhood development“ - a která 

reaguje na výsledky věd neurobiologie - klíčové období je 0 - 4 roky 

dítěte. Je tak trochu paradoxní, že v našich končinách se řeší až dítě 

v systému, tedy od 3 let (a někde v alternativních rodinných 

centrech ještě přirozený porod, bonding, kojení, nošení dětí, 

kontaktní rodičovství.) Ale období batolecí se jen tak nějak musí 

přežít, třeba i s tím období vzdoru. 

 

  

Naši „kampaň“ jsme podpořili takovou interaktivní výstavkou loutek (skřítků a 

víl) s drobnými rukodělnými činnostmi a hlavně výstavkou fotodokumentace 

z našeho Kořínku a několik „hutnými citáty např. „Chcete mít hloupé dítě? 

Nechte ho sedět v kočárku, v autosedačce, před obrazovkou“                          

říká provokativně dánská pedagožka Hellen Heckmann.  

  

Zúčastnili jsme besed, workshopů např. v Kryštofově Údolí, v MŠ Košťálov, v MC v Hodkovicích, 

v Jilemnici, velkých akcích jako Greenfest v Liberci, Maloskalský jarmark, festival Jurt v Brništi, 

nejvíce rodin jsme oslovili na festivalu Pohádka v Jíčíně, kde jsme byly všechny 4 dny.  

Greenfest v Liberci 2015 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101529

89949754372.1073742114.99025059371&type=3 

  

Staročeská pouť na Komeňáku 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101530

49851254372.1073742119.99025059371&type=3 

  

Město pohádek 2015 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900891

579980972.1073741843.395826360487499&type=3 

 

Největší radost máme tam, kde od inspirace a přesvědčování dochází k praktickým závěrům 

maminky z CPR M.E.D. jsme během září vyprovokovaly k pondělnímu cvičení s mrňaty venku v 

terénu, během října bude naše pracovnice jezdit 1 týdne do Hodkovic a vyrážet s maminkami a 

dětmi do lesa. Těšíme se, že vznikne rodičovská skupinka, která naše zkušenosti využije. Sdílíme 

naše pomůcky i tak trochu know know (hamaky, lana, pilky, nožíky a letošní novinka - úchvatný 

dřevěný vozík, který okouzli nejenom děti.) Taky maminky kolem našeho klubu Kořínek si 

vymohly jeden den v týdnu „maminkovský“. A samozřejmě na Všeni, v našem lesním rodinném 

centru jsou výpravy do lesa s mrňaty samozřejmostí. Pochvalují si to mamky, které tak mohou s 

sebou vzít i třeba svého psího kamaráda.  

 Výhled akcí září - prosinec 
 

21.9. 2015 "Pojďme na to od lesa "- Hodkovice 
28.9. 2015 - putování Klokočskými skalami a jeskyněmi 
4.10. Všeň - Slavnost ušáků (K Mezinárodnímu dni zvířat) 
Miss ouško, drobné hravé smavé úkoly a vyráběčky pro 
malé i velké, odpoledne HOKUS POKUS domeček pro ušáky 
- pracovní workshop na výrobu králíkárny 
4.10. Liberec - Pojďme na to od lesa (výstavka + workshop) 
8.10. Sedmihorky - Pojďme na to od lesa 
10.10. "72 hodin pro kraj" - brigáda, úprava pozemku            
- zahrady Zrnka naděje v Semilech 
11.10. "Poděkování za úrodu "- ZaZemí - komunitní zahrada 
Turnov  (Pojďme na to od lesa) 
18.10. Jablíčkování - zelená dřevěnka + zahrada 14:00 
tradiční oslava Dne stromů - ve spolupráci s CPR M.E.D 
24.10. "Tvoříme duší" - HOKUS POKUS divadlo  -  parta z 
Jílovecké ulice s "kouskem" My jsme ti zpěváci, zpěváci 
toulaví " + Pojďme na to od lesa (výstavka + workshop) 
31.10. Světýlkování - zelená dřevěnka v Jílovecké - od 14:00 
dílnička - lampičky všeho druhu 
1.11.  Všeň: Vlnění  - filcování suchou technikou  
- workshop lektor Edita Vaňková.  
5.12. Tradiční Mikuláš v Jílovecké uici (cca 16:15 ) 
6.12. Všeň: Andělské kutění a muzicírování, Hokus pokus 
muzika - xyloba + jiné netradiční "nástroje" 

 

 

 

A jeden postřeh z lesa na závěr. První krůčky k „socializaci“ dítěte - tedy 

potřeba nějak vyjít s kamarády, dalšími dětmi v terénu je tak nějak jednodušší. 

Odpadají věčné spory o hračky (což známe z mateřských center), šišek a 

klacíků je všude dost. 
 

Napadá mě takové srovnání, matka příroda taky potřebuje v určitém období 

dítě BONDING („přilepení“), aby se vztah mohl dostatečně hluboko otevřít, 

dítě chce do náruče matky přírody – okusit mechy, bláto, louže, vůně, doteky, 

chutě. Z učebnic a pracovních listů je povídání o přírodě (sice někdy zabalené 

do rádoby pohádkového kabátu) bez kořenů primárních smyslových zážitků jen 

studené intelektuální poznání. Myslíte si, že vztah k matce vzniká tak, že budu 

znát míry, váhy, krevní tlak atd. bez toho, že zažiji její konejšivou náruč?   

Někdy se k matce přírodě takto chováme. 
 

Přeji všem dětem, rodičům i prarodičům: S dětmi k přírodě blíž a častěji. 

Nerozdávejme rady, ale RADOST. Projekt: Půjdem na to od lesa realizujeme za 

podpory Libereckého kraje a Města Semily. 

Chcete-li nahlédnout k nám do lesního rodinného centra? Na konci léta (kromě 

pravidelného provozu) byl celodenní workshop s Karlou Salalabovou 

KLOBOUKY. Taky jsme uskutečnili „barefoot sandal“  bosonohé sandály 

samozřejmě kutíme na dvorečku i průběžně, vyrážíme do lesa . V Semilech v 

Kořínku sklízíme dary podzimu, moštujeme (i s dalšími dětmi z jiných školek). 
 

 Lenka Hřibová 

Jurty 2015 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153

137036524372.1073742133.99025059371&type=3 

 

  

https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/timeline/
http://www.seminkozeme.cz/
http://www.korinek-semily.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152989949754372.1073742114.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152989949754372.1073742114.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153049851254372.1073742119.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153049851254372.1073742119.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900891579980972.1073741843.395826360487499&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900891579980972.1073741843.395826360487499&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153221093649372.1073742146.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153221093649372.1073742146.99025059371&type=3
http://vlneni-cz.webnode.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1072213876136053&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1072213876136053&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1076473645710076&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1073866059304168&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1086012448089529&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153222585729372.1073742147.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153243013559372.1073742149.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153137036524372.1073742133.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153137036524372.1073742133.99025059371&type=3


Festival jurt „Voda je život“ 
Dne 1.8.2015 se v areálu Zátiší Brniště konal 3.ročník festivalu. 

Letos nebyl zajištěn autobus a tak se jelo auty. Od nás ze 

Zrnka naděje jsme se vydali za děním 70 km od Semil.       

(archiv videa, foto, články) http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-

terapeuticky-program/ucatnime-se/festival-jurt/ (2015/2014/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurta 2. Semínko země  Semily, naši sousedé z Jílovecké ulice. 

Tak jako v předešlé ročníky byla atmosféra skvělá, setkání s 

přáteli i nová poznání. Užívali jsme si celý den rozmanitý 

program v jurtách, ochutnali jsme i nějaké ty dobrůtky, na 

závěr poslech a taneček, koncert legendární skupiny Vltava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.  
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https://www.facebook.com/events/837990206283568/ 

Webové stránky http://www.krasnajurta.cz/festivaljurt2015/  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1104087666271243.1073741929.64

8951505118197&type=3 Fotoalbum: Festival jurt – Voda je život 1.8.2015 

Video - Festival jurt „Voda je život“ 1.8.2015 , Hudba - Vltava 

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=DLWGbZbebro 

Moc děkujeme za souhlas k použití písničky k videu … Vltava  

Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české 

hudební scéně. Tohle přízvisko si vysloužila nejen neobvyklou 

poetikou mnohoznačných textů, ale také svým zcela nezaměnitelným 

hudebním stylem, který dokonale souzní s charismatickým hlasem 

Roberta Nebřenského. Produkci Vltavy nejstručněji vystihuje slogan 

„Česká poezie - světová hudba“. Koncerty skupiny jsou proslulé 

uvolněnou atmosférou, prostorem pro improvizaci a skvělými 

instrumentálními výkony. S nedávným návratem dechových nástrojů 

nabídne Vltava svůj původní legendární sound a obměněný repertoár, 

kde zazní aktuální skladby i největší hity kapely!  

https://www.facebook.com/hudebn%C3%AD-skupina-Vltava-283275514286/timeline/  

Podrobný popis http://cabik.blog.cz/0812/hudebni-skupina-vltava  

Webová stránka http://www.vltava.at/  

Foto, Van.Lena: Festival jurt - VLTAVA 

 

V Zátiší mezi jurtami v klidu a ležérním  

tempu uplynula nejpohodovější akce léta 

 

 

  

ČESKOLIPSKÝ DENÍK, deník.cz 
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/v-zatisi-mezi-

jurtami-v-klidu-a-lezernim-tempu-uplynula-

nejpohodovejsi-akce-leta-20150803.html  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/festival-jurt/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/festival-jurt/
http://www.seminkozeme.cz/o-nas/
https://www.facebook.com/events/837990206283568/
http://www.krasnajurta.cz/festivaljurt2015/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1104087666271243.1073741929.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1104087666271243.1073741929.648951505118197&type=3
https://www.youtube.com/watch?t=2&v=DLWGbZbebro
https://www.facebook.com/hudebn%C3%AD-skupina-Vltava-283275514286/timeline/
http://cabik.blog.cz/0812/hudebni-skupina-vltava
http://www.vltava.at/
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/v-zatisi-mezi-jurtami-v-klidu-a-lezernim-tempu-uplynula-nejpohodovejsi-akce-leta-20150803.html
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/v-zatisi-mezi-jurtami-v-klidu-a-lezernim-tempu-uplynula-nejpohodovejsi-akce-leta-20150803.html
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/v-zatisi-mezi-jurtami-v-klidu-a-lezernim-tempu-uplynula-nejpohodovejsi-akce-leta-20150803.html


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Jedeme – Jdeme“ 
Naše parta přátel ze spolku „Zrnko naděje“ pořádala pro neohraničeně věkovou kategorii lidí se zdravotním postižením  týdenní tábor         

„Jedeme-Jdeme“. Počasí se nám vydařilo a tak jsme si týden užívali v dění her a relaxace. Společně se vařilo a jedlo, ukázka komunitního bydlení. 
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Proběhla návštěva členů z  Klubu Maják Hořice z.s. 

http://www.klubmajak.estranky.cz/ a paracyklisté       

David Vondráček a Jiří Hindr  - TJ Spastic Sport Praha o.s. 

http://www.spasticsportpraha.cz/. Jízda na velké tříkolce 

(tricykl) zpestřila odpoledne. V jiný den byla návštěva 

přátel z Mladé Boleslavy. 

Kdo měl zájem, tak debatoval na téma - budoucnost našich dětí, 

dospěláků. Zájemci tak měli možnost se blíže seznámit s projektem 

„Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky“. 

V průběhu týdne se setkalo cca 30 lidí včetně dětí + jeden pes Cetus.  

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

  

18.-26.7.2015 

Mukařov fotoalbum 1 

Mukařov fotoalbum 2 

Mukařov fotoalbum 3 

 

 

 

Video: „Jedeme-Jdeme“18.-25.7.2015 …  Moc děkujeme za souhlas k použití písničky k videu.. FruFru  

Hudba: FruFru „Tajemná horská bylina“  https://www.youtube.com/watch?v=MWBWQa4pBUg  

David Vondráček a Jiří Hindr 

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

 

 
Neokoukaná hudba FruFru putuje napříč žánry. Ve spojení            

s nevšedními, českými texty nabízí prožitek výjimečného setkání. 

Hudba FruFru je těžko zaškatulkovatelná. Jedno je jisté, základem 

je vždy písnička. K FruFru vás možná přitáhnou mnohovrstvé 

texty, které pečlivě vybírá či píše frontman Venca Bartoš, jeho 

syrový a lehce rozpoznatelný vokální projev, nebo se vám zalíbí 

originální hudba vzejdevší z klasického "bigbítového" složení 

kytara-basa-buben jsa dobarvena exotickými steeldrumy. 

FruFru vznikli v roce 2000 v Třebíči jako příležitostné seskupení k 

improvizacím na vernisážích. 

  30.10.2015 http://www.frufru.cz/cs/news.php?id=1438021433  / Kapela Fru Fru v rámci oslav 15. výročí činnosti představí ve světové premiéře v 

paláci Akropolis v Praze jedinečnou a velmi specifickou rockovou operu FREAK SHOW. Jedná se o jedinečné spojení bizzarně-varietní show s 

originální hudbou této hudební skupiny. Spojení videoprojekce se živými vstupy známých umělců vás zajisté nenechá chladnými.  Součastně s 

tímto projektem bude v premiéře promítnut zbrusu nový videoklip kapely. Kromě kapely FRU FRU s hudebními hosty jako například                   

Lenka Dusilová, Marcel Bárta, Jan Coufal, František Kučera  a další vystoupí herci Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Lukáš Pavlásek, Leoš Noha,     

Jakub Žáček, Jiří Vyorálek, Miluška Bittnerová a také několik opravdu prapodivných figur. Celé toto představení bude zaznamenáno na DVD nosič. 

Webové stránky http://www.frufru.cz/cs/index.php  

http://bandzone.cz/frufru  

 

Cetus  

http://www.klubmajak.estranky.cz/
http://www.spasticsportpraha.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101652066514803.1073741926.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101658043180872.1073741927.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101661106513899.1073741928.648951505118197&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=MWBWQa4pBUg
https://www.facebook.com/frufrumusic?fref=ts
http://www.frufru.cz/cs/news.php?id=1438021433
http://www.frufru.cz/cs/index.php
http://bandzone.cz/frufru
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„Zrnko naděje“ 
 

Naše fotografie 

z Mukařova 

„Jedeme-Jdeme“ 

jsou přihlášeny 

také do soutěže. 

 

Unie pečujících vyhlašuje od 1. 7. 2015 fotografickou soutěž s názvem  

DOBRÉ SVĚTLO PEČUJÍCÍM (MY ŽIJEME). 

Jde nám o zviditelnění problematiky pečujících a zachycení jejich všedního 

každodenního života, zvláště o dovolených a prázdninách. 

Soutěž je AMATÉRSKÁ, hodnotí se především originalita a osobitý pohled. 

Každá přihlášená fotografie musí mít název a může ji doprovázet krátký 

komentář nebo minipříběh v rozsahu do 80 slov. 

Fotografie v plném rozlišení a v maximálním počtu pěti kusů zasílejte, prosím, 

elektronicky na adresu dobresvetlo@uniepecujicich.info 

V soutěži NEROZHODUJE datum zaslání fotografií, jen je třeba bezpodmínečně 

dodržet závěrečný termín 30.9.2015. 

Fotografie bude hodnotit odborná porota:  

Michal Horáček - čestný předseda poroty 

Alice Prokopové – fotografka, Eliška Vorlová - fotografka 

Dagmar Švédová - předsedkyně Klára pomáhá o.p.s. www.klarapomaha.cz 

vybraný zástupce - člen Unie pečujících 
 

Čestným předsedou poroty bude pan Michal Horáček, který se také osobně 

zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků v Brně dne 3.11.2015. Souběžně bude 

probíhat hlasování po internetu, způsob hlasování a vyhlášení hlasování členů 

skupiny FB bude zveřejněn ve skupině Unie pečujících a přátelé do 30. 9.2015. 

Fotografie můžete zasílat do 30.9. 2015 

Vyhlášení výsledků FB soutěže 15.10. 2015. 

Výsledné fotografie budou použity pro účely propagace Unie pečujících a bude 

z nich vytvořena putovní výstava. První výstava se uskuteční v 

reprezentativních prostorách v Brně. Telefon pro informace 606 161 620. 

 

 

https://www.facebook.com/events/938608619514079/ 
 

Web. http://www.uniepecujicich.info/ Unie pečujících z.s. je 

otevřená komunita jednotlivců i zástupců právnických osob, 

kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. 

https://www.facebook.com/uniepecujicich.info?fref=ts 

 

Archiv o akci, videa, foto a články: http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-

terapeuticky-program/ucatnime-se/tvorime-dusi-/ S potěšením se účastníme 

už nějaký ten rok, a tak jako vloni, tak i letos si parta přátel z Jílovecké ulice 

připravuje krátké vystoupení. Program zveřejníme - facebook Zrnko naděje. 

http://www.czplk.cz/redakce/index.php?clanek=129051&xuser=&lanG=cs&sl

ozka=7626&xsekce=102696 : Archiv a Program na stránce CPZP LB kraj. 

 

 

72HODIN PRO LIDI A MÍSTO, KDE ŽIJEŠ http://www.72hodin.cz/2015/ 

V sobotu 10.10.2015 od 14:00 budeme uklízet zahradu Zrnka naděje.   
Chcete nám pomoc s úklidem? A vyzkoušet si jaká to je fuška sekat trávu na 
prudké stráni pod zdí hřbitova na Koštofranku? Budeme likvidovat i keře 
(vzrostlé nálety). Vezměte si pracovní rukavice a oblečení a přijďte...            
Od 16:00 pak budeme sázet strom s Luckou na vozíku „Strom naděje“.  

mailto:dobresvetlo@uniepecujicich.info
http://www.klarapomaha.cz/
https://www.facebook.com/events/938608619514079/
http://www.uniepecujicich.info/
https://www.facebook.com/uniepecujicich.info?fref=ts
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/tvorime-dusi-/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/tvorime-dusi-/
http://www.czplk.cz/redakce/index.php?clanek=129051&xuser=&lanG=cs&slozka=7626&xsekce=102696
http://www.czplk.cz/redakce/index.php?clanek=129051&xuser=&lanG=cs&slozka=7626&xsekce=102696
http://www.72hodin.cz/2015/


 

 

 

Kapela OSA Killers se dala dohromady        

v průběhu roku 2008.  
Styové zaměření kapely se ubíralo směrem k hardcore, 
crossover, ethno (přibrání didgeridoo+djembe), což je vcelku 
výjměčné spojení a právě díky němu je živé vystoupení 
sluchovým a očním zážitkem... :) 
Společná práce a zkoušení kapely se odrazila na první 
studiovém CD s názvem Kata Poa, natočeném ve studiu 
Kangaroo recording v roce 2009. V roce 2010 po absolvování 
slušné porce koncertů po celé ČR se kapela rozhodla 
posunout svoji tvorbu dále a do kapely nastupuje Pavel 
Strnad, který ji okořenil svým vystupováním a  hlasovým 
projevem, čímž kapela získala ještě větší náboj.  
V roce 2011 se kapela rozhodla natočit druhé CD s 
připraveným novým materiálem a druhým zpěvem. Nové CD 
bylo produkováno samotnou kapelou OSA Killers a dostalo 
název Babylon. Následovala opětovná šnůra koncertů po celé 
ČR s cílem rozšíření již stávající početné základny fanoušků.  
V roce 2014 se kapela opět posunula ve své tvorbě a rozhodla 
se natočit více přímočarejší a "zpěvnější" album a vzniklo tak 
vlastní produkcí EP - Nahá, které má blíže ke stylům: 
crossover/rock/pop a jejich odnožím.  
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Pochod s Bobinou na Kozákov KŘÍDLA 2015 
22.8.2015, VII.ročník, memoriál Ivy Skrbkové, pořadatel „Zrnko naděje“z.s. 

 

„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“. 

 

  

 

  

 

 

Vydejte se na nejvyšší horu Českého ráje - vyrazte na Pochod s Bobinou na Kozákov a zpět! 
http://www.rozhlas.cz/sever/expres/_zprava/vydejte-se-na-nejvyssi-horu-ceskeho-raje-vyrazte-na-pochod-s-bobinou-na-kozakov-

a-zpet--1523249  Letos i mediálně  18.8.2015  Český rozhlas SEVER  …rozhovor s Lenkou Vanclovou.  
 

Archiv - videa, foto, články http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/pochod-s-bobinou-/ 

 

  
 

 

 

 

 

 

Vzhledem k proměnlivému počasí a 

s ohledem na zdravotní stav našich 

přátel byl letošní pochod upraven.   

Pěší pochod s možností jít naboso a 

jízda autem. V Jílovecké ulici Semily 

v sídlu Zrnka naděje od 8-9 hodin 

proběhl zápis účastníků, kteří se poté 

auty přemístili na rozcestí v Bačově, a 

odtud se šlo a jelo s vozíčky směr 

Kozákov se zastávkou na občerstvení u 

přátel v Komárově. Na druhém 

stanovišti před vlakovým nádržím se v 

9:30 sešli účastníci pochodu, kteří šli po 

turistickém značení, někdo šel i bos. 

 

 

Občerstvení v Komárově u přátel bylo opravdu skvělé, a velkým překvapením pro nás bylo i logo umístěné na domě. Občerstvovací stanice a má 

číslo popisné pět… takže na logu byla bosá noha, olympijské kruhy, aby se to dalo číst "olympik koza pík" kde pět kruhů znázorňuje pět prstů na 

noze a číslo pět je propojené s vozíkem, na kterém tradičně Kozákov zdolává naše Lucka.  

Obě skupinky (na kolečkách s doprovodem a bosé nohy) se sešli okolo 12 hodiny na Kozákově. Počasí se vydařilo a bylo vidět hodně daleko do 

míst Českého ráje. Na zpáteční cestě byla ještě jednou zastávka u přátel v Komárově, kde se pokračovalo v rodinném pohoštění.  

 

 

 

Pochodu se letos účastnilo pře 30 lidí (včetně dětí). Semily: Zrnko naděje z.s. členi a 

přátelé, Semínko země z.s. – Klub Kořínek, Benešov u Prahy, Tuhaň, Rejdice, Benešov u 

Semil, Troskovice, Komárov, Hořice (paracyklista Jiří Hyndr z TJ Spastic Sport Praha o. s.       

a členi Klub Maják Hořice z.s. ), Liberec, KČT Rohoznice http://www.posvete.info/darmoslap/ . 
 

Letos to bylo opět fajn a pochod na Kozákov jsme společně zvládli. 

Tak zase za rok – VIII.ročník se bude konat 20.8.2016  

Lenka Vanclová, předsedkyně z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pořadatel: Zrnko naděje ze Semil a Kamera na kolečkách zaznamenala dění ve videu s písní 

     „Jen chvíle“ od kapely OSA Killers. Moc děkujeme za souhlas k použití písničky k videu . 

                                                        Video: Pochod s Bobinou na Kozákov KŘÍDLA 2015 https://www.youtube.com/watch?v=MSqrnQq9tV4  

V červnu 2014 kapelu "opouští" bubeník  Dalibor, aby se přesunul za syntezátor / 
sampler a na jeho místo nastupuje Lukáš Brejcha - ex - Delmon, Noise Toys, 
Guano apes revival, Estuary High Tide, Petr Brant  a po usilovném zkoušení  vyráží 
kapela na první společné koncerty v novém složení. :) 
Rok 2014 je pro kapelu obzvláště úspěšný po koncertní stránce, podařilo se jim 
zahrát na festivalech po boku kapel typu : Škwor, Kurtizány z 25. avenue, Vypsaná 
Fixa, Imodium, Dodo, Hudba Praha, Bags, Pipes and Pints, Lucky Loosers ,atd... 

 
  

https://www.facebook.com/OSA-Killers-143762652550/timeline/   * http://bandzone.cz/osakillers 

  

http://www.rozhlas.cz/sever/expres/_zprava/vydejte-se-na-nejvyssi-horu-ceskeho-raje-vyrazte-na-pochod-s-bobinou-na-kozakov-a-zpet--1523249
http://www.rozhlas.cz/sever/expres/_zprava/vydejte-se-na-nejvyssi-horu-ceskeho-raje-vyrazte-na-pochod-s-bobinou-na-kozakov-a-zpet--1523249
http://www.rozhlas.cz/sever/expres/_zprava/vydejte-se-na-nejvyssi-horu-ceskeho-raje-vyrazte-na-pochod-s-bobinou-na-kozakov-a-zpet--1523249
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/pochod-s-bobinou-/
http://www.posvete.info/darmoslap/
https://www.youtube.com/watch?v=MSqrnQq9tV4
https://www.facebook.com/OSA-Killers-143762652550/timeline/
http://bandzone.cz/osakillers
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Sdružení Český ráj |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV 

tel.: +420 481 540 253  |  http://www.cesky-raj.info/  |  e-mail: info@cesky-raj.info   

Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením právnických osob. Jeho cílem je přispívat k rozvoji oblasti Český ráj při zachování 

přírodních a kulturních hodnot. V současné době má sdružení 63 členů a spojuje města a obce regionu a další právní subjekty. 
 

 
Tisková zpráva SČR 10/2015, vydána 30. července 2015 
 

ČESKÝ RÁJ BEZ BARIÉR 
Na první pohled se může zdát, že Český ráj není ideálním místem na dovolenou pro osoby se sníženou pohyblivostí. Výlet pro rodiny s kočárkem, 
které se vydají do skalního města bez znalosti terénu, se může proměnit v pořádnou rozcvičku. Některé značené trasy šplhají strmě do kopce a 
z kopce, vedou po dlouhých schodištích, po haťových chodníčcích, či po nezpevněných stezkách, často podmáčených po deštích. 
 

I v Českém ráji jsou však cesty, které pohodlně a bezpečně provedou atraktivními místy jak rodiny s malými dětmi, tak seniory nebo návštěvníky na 
vozíčku. Během svého pobytu mohou využít řadu služeb, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám. Stačí jen jako zdroj informací pro plánování 
výletů využít internetové stránky www.ceskyrajbezbarier.cz, které připravilo Sdružení Český ráj (SČR). Stránky vycházejí ze studie „Český ráj bez 
bariér“ (zpracovatel občanské sdružení Sportem proti barierám - J. Strcula), která v roce 2013 zmapovala 31 turistických cílů, 28 ubytovacích a 43 
stravovacích zařízení. Dokument navrhl také 20 bezbariérových výletů a doporučil i další úpravy, které je na stezkách třeba provést. 
 

V letošním roce navázalo Sdružení Český ráj na tyto aktivity přípravou „bezbariérových“ elektronických tipů na výlety, ke kterým byla vydána i 
informační skládačka. Dále ve spolupráci s městem Jičín uspořádalo 25. června diskusní fórum cestovního ruchu na téma „Český ráj bez bariér“, 
kterého se zúčastnili zástupci turistických informačních center, krajů, městských úřadů, mikroregionů, neziskových organizací, Klubu českých 
turistů a podnikatelů. V neposlední řadě zde byli přítomni i zástupci hendikepovaných osob, rodin s malými dětmi i seniorů.  
 

Ing. arch. J. Tomandl z Pražské organizace vozíčkářů seznámil přítomné s celostátní metodikou kategorizace přístupnosti turistických cílů pro 
hendikepované. Generální sekretář KČT Ing. M. Nováček vysvětlil metodiku značení turistických tras pro vozíčkáře a předběžně se se zástupci SČR 
domluvil na spolupráci při vyznačení pilotní trasy pro vozíčkáře v Českém ráji. 
 

Zástupce Mateřského centra Kapička v Jičíně Mgr. M. Klapková Matúšová představila jeden z prvních questů (hledaček), který byl letos v regionu 
vytvořen společně se SČR. Jedná se o nový způsob putování regionem, který poutavou a hravou formou provede návštěvníka zajímavými místy v 
regionu. Je přitažlivý pro rodiny s dětmi, pro vozíčkáře, ale i pro další skupiny návštěvníků. Během diskuse zazněla řada námětů a návrhů, co je 
třeba v území zlepšit, aby i tito občané, kteří mají specifické potřeby a požadavky, přijížděli do Českého ráje stále častěji. Jejich výhodou je totiž 
časová flexibilita a mohou využít mimosezonní období a prodloužit tak v Českém ráji turistickou sezonu. 
 

Zpracovala: Ing. Pavla Bičíková 

 

 Doporučené trasy a tipy 

http://www.ceskyrajbezbarier.cz/cs/tipy-na-vylety/doporucene-trasy-a-tipy.html#skat=41 

 

Kontakty: 

 

► Kancelář:    

- Markova 311, 511 01 Turnov, tel. 481 540 253,    

  e-mail: info@cesky-raj.info 

 

► Předseda Sdružení Český ráj:  

- Mgr. Jana Svobodová, místostarostka Turnova,  

  tel. 481 366 225 

 

► Místopředsedové Sdružení Český ráj: 

- Ing. Martin Bauer, společnost Sundisk s. r. o. 

- JUDr. Jan Malý, starosta Jičína 

 

► Ředitel Sdružení Český ráj:  

- Ing. Jiří Lukeš, tel. 739 611 493,  

  lukes@cesky-raj.info 

 

► Zaměstnanci:    

- Lucie Rakoušová – marketing, administrace 

projektů, tel. 739 611 608 

rakousova@cesky-raj.info 

- Ing. Jan Mertlík – pracovník pro GIS a 

nemotorovou dopravu, tel. 739 447 782 

mertlik@cesky-raj.info 

- Alena Antošová – účetní, administrativní 

pracovník, tel. 481 540 253 

 antosova@cesky-raj.info 

 

 

 

http://www.cesky-raj.info/
mailto:info@cesky-raj.info
http://www.ceskyrajbezbarier.cz/
http://www.ceskyrajbezbarier.cz/cs/tipy-na-vylety/doporucene-trasy-a-tipy.html#skat=41


Víte, jak úspěšný je v tricyklech Hořičák Jirka Hindr?  
 

Letošní mistrovství světa v silniční paracyklistice se konalo ve švýcarském Nottwil, kam se česká reprezentace přesunula   po dvouhodinové cestě z 

německého Elzachu, dějiště Světového poháru. Tato akce byla zároveň poslední šancí, jak se kvalifikovat na letní paralympijské hry 2016 do Ria de Janeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poslední závod Světového poháru se koná v jihoafrickém Pietermaritzburgu. Těchto závodů se naši sportovci bohužel nezúčastní, nemohou 

odletět pro nedostatek financí. Je to velká škoda, protože se vyjíždějí účastnické kvóty na letní paralympiádu do Rio de Janeira v roce 2016. Tím 

budou ošizeni nejen tito sportovci, kteří vytrvale trénují a snaží se dosahovat maximálních výsledků, ale v konečném důsledku i reputace celé 

České republiky na mezinárodní sportovní scéně.  

Hela Hindrová, www.spasticsportpraha.cz  
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Nottwil je městečko nedaleko Lucernu, zde se závodilo od 28.července do 2.srpna 

2015. V pěti soutěžních dnech se představili jezdci ze 46 zemí celého světa. Českou 

republiku v tricyklech reprezentovali stejní závodníci jako na světovém poháru. 

Sportovci tricyklech se rozdělují do dvou kategorií T1  více postiženi mohou mít 

na časovku doprovod přímo na trati, nenapijí se za jízdy, atd. a T2- sportovci 

s postižením méně omezujícím mohou zaspurtovat ve stoje na určitou vzdálenost. 

Úterý 28 července bylo vyhrazeno na zaklasifikovaní do příslušných kategorií dle 

aktuálního zdravotního stavu. Ve středu 29.7. odstartovala první soutěž — štafeta 

handbiků a hned ve čtvrtek přišla na řadu časovka tricyklů obou kategorií tricyklů. 

Trať byla pro obě kategorie stejně dlouhá, měřila 14 km  a byla hodně náročná, 

kopcovitá s dlouhými sjezdy s jednou nebezpečnou pravotočivou zatáčkou, dvěma 

průjezdy křižovatkou a konečném cca 300 metrového spurtu do cíle po atletickém 

tartanu. Výsledky T1: V časovce skončil Hořičák Jiří Hindr v T1 na třetím místě 

a Zbyněk Charvát v T2 obsadil  místo osmé. O dva dny později 1.8.2015 

se jel silniční závod, který vedl po naprosto stejné trati, jen s jedním přidaným 

okruhem navíc pro T1 a dvěma okruhy pro T2. Hořičák Jirka Hindr své umístění 

z časovky o stupínek vylepšil, odjel ruskému soupeři v závěrečném kopci před 

sjezdem na stadion, vybojoval druhé místo a stal se tak vicemistrem světa 

v silniční paracyklistice v silničním závodě za rok 2015. Zbyněk Charvát z 

nedalekých Vojic dokončil na devátém místě. 

 

Kolo pro šestku 
Kolo pro Šestku jsou cyklistické závody pro širokou veřejnost pod záštitou městské 

části Prahy 6, na kterých se v ukázkové jízdě představili i spasticky postižení 

sportovci na tricyklech. Závody byly uspořádány 6. září 2015 na Vítězném náměstí 

v Praze. Silniční tricykl je velká tříkolka, uzpůsobená pro zdravotně postižené osoby, 

které neudrží rovnováhu na klasických silničních kolech. Tricyklisté jezdili 50 

půlkilometrových kol a starali se tak o zábavu divákům, ukázali tím ne zcela mediáně 

známé formy paracyklistiky. Handicapovaní lidé mohou také velmi úspěšně závodit 

na kolech, tandemech nebo tricyklech. V tomto exhibičním závodě nešlo v první řadě 

o umístění a potažmo nějaké body do žebříčku, ale šlo především o zábavu všech 

přítomných a to jak diváků, tak i samotných sportovců. V kategorii T1- závodníků s 

těžším postižením dojel první Jiří Hindr, druhý Petr Berger oba hořičáci, závodící 

za TJ STS Praha, třetí skončil Jindra Král z TJ Nola Teplice. V kategorii T2 -s lehčím 

stupněm postižení vyhrál David Vondráček, druhý skončil jeho týmový kolega 

Zbyněk Charvát (z Vojic) a třetí Roman Šejna všichni opět z TJ STS Praha. 

  

http://www.spasticsportpraha.cz/
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https://www.facebook.com/Neziskovky.cz?fref=ts 
Jaké účetnictví mohou vést spolky? Jak naložit s podílem likvidačního zůstatku 
spolku? DPH „na vstupu“: jak se změní náklady plátce? Na tyto a další účetní 
otázky vám odpoví odborní partneři z Wolters Kluwer a z Asis! Kde?                  
V PORADNĚ Světa neziskovek na: http://news.neziskovky.cz/ každý měsíc! 
Napište nám, co by zajímalo vás?!  

Račí stezkou 
V sobotu  8.srpna 2015 uspořádal Klub Českých turistů ze Semil již 32.ročník 

pochodu Račí stezkou. Byl to den, kdy bylo opravdu extrémní teplo a lidé raději 

vyrazili někam k vodě, jiní si nemohli dovolit vyrazit ven kvůli zdraví, ale přesto se 

někteří nedali odradit a statečně vyrazili na cestu. Samozřejmě nechyběli Ti 

nejvěrnější, kteří již chodí celých 32 roků a žádný ročník si nenechají uniknout a 

tak přes oprávněné obavy z malého počtu odvážných pochodníků nakonec byla 

účast 143 statečných určitě úspěchem. 

Nejmladší účastnicí byla Kristýnka Michálková z Benešova u Semil, které ještě 

nebyly ani 2 měsíce. Z chlapců byl nejmladší Tobiáš Kot, kterému byl sice již 1 rok, 

ale zato dorazil až z Prahy. 

Ti nejstarší účastníci patří mezi naše nejvěrnější a tak ve věku 79 let dorazila paní 

Rozálie Vinšová z Lomnice nad Popelkou a z Prahy již 86-ti  letý Jiří Hornych. 

Letošní trasa vedla ze Semil přes Nouzov, ale již kousek nad hřbitovem na  

pochodníky  čekalo první překvapení v podobě veverky, která je prosila o pomoc 

s vyhnáním neznámých vetřelců.   

 Bylo tedy třeba „vylézt“ na strom pro šišky (po větvích položených na zemi) a 

házet jimi po přítomných nezvyklých tvorech. Také se veverce pomáhalo natrhat 

lískové oříšky a do hnízda jí je poslat trubkou, abychom jí do něj nesahali. Za 

odměnu pak každý dostal na cestu svítící hvězdičku. 

Další úkol čekal u kapličky, kde byla květinová víla a prosila o pomoc s přípravou 

jara, takže pochodníkům půjčila igelitovou zástěru a dali se do tvoření trávníku, 

pomocí zelené barvy a injekčních stříkaček, kytičky a broučci tam přibývali pomocí 

samolepek umístěných na magnetech a také se dělali pylové sáčky, které si pak 

každý odnesl, jako odměnu, vznikl z nich tvarovací váček. 

  

U lesa pak čekaly již tradičně čarodějnice se svými košťaty, 

které porodníkům zapůjčovaly, aby si vyzkoušeli jejich letecké 

schopnosti. O něco dále se ještě tradičně couvalo přes račí 

rezervaci a každý za to dostal dřevěný přívěšek s rakem. 

Poslední pohádková kontrola byla na Cimrmanově vyhlídce, 

kde byla škola boje s draky. Každý si nejprve sám musel 

vyrobit meč a pak s ním srážet za jízdy na „koni“ dračí hlavy. 

Dále se trénoval boj z dálky, kdy se oštěpem strefovalo do 

dračího oka. Kromě meče si účastníci odnesli ještě přívěšek na 

klíče s botičkou či míčem. 

Pak už se ti, co šli nejkratší trasu, vraceli po vlastním značení 

do Semil a ostatní šli také po vlastním značení, ale na opačnou 

stranu do Příkrého a dále k rozhledně „U borovice“, do 

Škodějovského mlýna a pak buď přes Bozkov  domů a nebo 

také až do Vysokého nad Jizerou či až do Příchovic na 

Cimrmanovu rozhlednu a muzeum v „Majáku“. 

Pochod se tedy opět vydařil a my se budeme na všechny těšit 

opět příští léto, druhou sobotu v srpnu. 
 

Bohdana Tichá 

http://www.kct.semily.cz/  

 

Zrnko naděje: Letos bylo opravdu horko a tak jsme na 
pochodu nebyli. Snad za rok bude počasí v pohodě. 

Archiv videa a fotky http://raci-stezkou.webnode.cz/ 

 

 

http://www.kvalitavpraxi.cz/nabidka-
vzdelavani/kurzy/pravo/svepravnost-a-opatrovnictvi-
v-novem-pravnim-ramci/#popis-kurzu 

https://www.facebook.com/NRZPCR?pnref=about.overview * http://www.nrzp.cz/ 

 

https://www.facebook.com/Neziskovky.cz?fref=ts
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnews.neziskovky.cz%2F&h=tAQGu1BC7AQEH3n2pmbTNmSqhnCihmDJG3BPoSmEgvgD7zw&enc=AZNoi_8710gJOgIbxXvGKS0HLigxQt5qXCbWMxk0fSvH-3bxQjUu2s0xRMmlQfc6zNDAFLVDWLV3CEOfDR3hf_6dHdbvNam9Tt8b9wFk2QDy_4N4tkWM_hydevGK76rBpvB1IDGEMlKu9-y0tQ2q-D9vMaJJG68-FjuLMutnlFmVgt2tnLSFXyz6SsqHGJ_ZrebGFR_hYxKonnT9gtmgAffF&s=1
http://www.kct.semily.cz/
http://raci-stezkou.webnode.cz/
http://www.kvalitavpraxi.cz/nabidka-vzdelavani/kurzy/pravo/svepravnost-a-opatrovnictvi-v-novem-pravnim-ramci/#popis-kurzu
http://www.kvalitavpraxi.cz/nabidka-vzdelavani/kurzy/pravo/svepravnost-a-opatrovnictvi-v-novem-pravnim-ramci/#popis-kurzu
http://www.kvalitavpraxi.cz/nabidka-vzdelavani/kurzy/pravo/svepravnost-a-opatrovnictvi-v-novem-pravnim-ramci/#popis-kurzu
https://www.facebook.com/NRZPCR?pnref=about.overview
http://www.nrzp.cz/
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Příběh o šesti letech, o ÚP Semily - silniční přeložka a o domu čp.191. 

Jak to celé bylo, až do současnosti je k přečtení v rubrice - Co brzdí realizaci bydlení 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/co-brzdi-realizaci-bydleni/  

 
Aktuální informace - NOVÁ rubrika - Pokračování 2015… 

Po dvou měsících prázdnin náš příběh pokračuje dál.  
Dne 4.9.2015 byla podána žádost k projednání RM Semily  a zařazení žádosti jako bod do programu 
ZM Semily. Věc: Žádost, aby vedení města Semily požádalo o vydání vyjádření budoucího investora 

 stavby LB kraj k navržené silniční přeložce II/289 v ÚP Semily – Jílovecká ulice. (žádost k přečtení pdf) 
V pdf.zde: http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/co-brzdi-realizaci-bydleni/pokracovani-2015/ 

Termín jednání ZM 12.10.2015 http://www.semily.cz/samosprava-a-volene-organy/d-1019/p1=1041  

 

Aktuální informace 4.9.2015, Lenka Vanclová předsedkyně spolku „Zrnko naděje“  

Vzhledem k dlouholetému řešení zakladatelky spolku ohledně její nemovitosti čp.191. v Semilech došlo k vážnému rozhovoru s členy, 

jak pokračovat dál pro dosažení hlavního cílu, rodinné bydlení pro zdravotně postižené a opatrovníky. Na základě projednání bylo 

rozhodnuto o vytvoření souhrnné zprávy o činnosti 2008 – 2015 + změna v projektu pro realizaci s nabídkou bydlení v Liberci. 

 Každý, kdo bude číst souhrnnou zprávu, by si měl uvědomit, že na začátku veškerého dění byla 

maminka Lenka s těžce zdravotně postiženou dcerou Lucií, kde maminka nepatří k těm rodičům, co 

vysedává na lavičce v parku a nadává jak je zle. Naopak, je to žena, která řeší situaci, aby bylo líp. 

Zajištění budoucnosti dcery Lucie a lidí s podobným osudem je na prvním místě v životě matky Lenky. 
 

Od roku 2006 se Lenka zajímá o veškeré dění v sociální oblasti a začala naplno pracovat na sestavení 

co a jak by mělo být pro realizaci rodinného bydlení v komunitě pro zajištění budoucnosti své dcery 

a lidí s podobným osudem, dle dostupných možností v ČR. V roce 2008 za pomoci přátel (zakládající 

výbor) se stala zakladatelkou o.s. Zrnko naděje a sepsala návrh projektu + etapy průběhu.  
 

2008 - 2015 Varianta 1. přístavba, rekonstrukce: Lenka Vanclová je vlastník bezbariérového domu 

s pozemkem a rozhodla se darovat svůj majetek k realizaci projektu pro společně žijící obyvatele se 

zdravotním postižením, kde mohou bydlet i opatrovníci. Její rozhodnutí vzniklo, pro zajištění její 

dcery Lucie (DMO) a lidem s podobným osudem. Měsíční náklady by v nájemním domě vyšli pro 

zajištění běžné domácnosti v rodinné formě + služby o 40-50% levněji oproti současné nabídce od 

poskytovatele sociálních služeb, ústavní umístění.  Variantu 1. bohužel nelze realizovat, ÚP Semily. 

Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené, kde s nimi mohou bydlet i opatrovníci u nás v ČR schází. 
Jedná se o „ojedinělý“ návrh bydlení pro realizaci, kde spolek „Zrnko naděje“ není poskytovatel sociálních služeb. 

  

2015 - změna pro realizaci projetu 

Varianta 2. / Zakoupení nemovitosti a pozemku (přístavba - rekonstrukce) 

Souhrnná zpráva v pdf + přílohy ke stažení zde: http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/  
 

Obsah: * Příběh proč organizace vznikla, jakým vývojem doposud prošla, a čeho za dobu své existence dosáhla * Hlavní cíl - projekt: 

Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky * „Jedeme bez bariér, Zrnko naděje - PROJEKTY“ (webové stránky)    

* Prezentace o činnosti v médiích * Právní forma * Komunitní plán sociálních služeb regionu Semilsko * Spolek „Zrnko naděje“ je členem 

Asociace * Hlavní činnost spolku Zrnko naděje - 6. etap průběhu * Finanční zajištění a udržitelnost činnosti spolku * Odečet dlužné částky 

2010 - 2014 * Zhodnocení a ponaučení * Co pozastavilo realizaci projektu * Jak plánujeme dosáhnout realizaci projektu                               

* Průzkum u veřejnosti * Vlastník a správce nemovitosti * 2015 - změna pro realizaci projetu -  Varianta 2. / Zakoupení nemovitosti a 

pozemku (přístavba - rekonstrukce) * Projekt bydlení pro cílovou skupin ZTP/P, stupeň IV (úplná závislost) * Kdo s kým uzavře smlouvu    

* Využití příspěvku na péči - ZT, ZTP, ZTP/P  * Opatrovník, který bude bydlet ve společném domě se svým svěřencem * Opatrovník, který 

se rozhodne nežít ve společném domě se svým svěřencem * Zajištění služeb pro ZT, ZTP, ZTP/P - poskytovatel sociálních služeb                

* Budoucí nájemníci budou členy spolku „Zrnko naděje“ * Členy spolku budou i dobrovolníci - smlouva o dobrovolnictví.                           

* Cena nájemného v budoucím nájemním domě - nabídka v Liberci * Finanční udržitelnost splátek úvěru a finanční zajištění vnitřního 

chodu v domě * Cena za stravování v budoucím nájemním domě * Jak budou zajištěny podklady pro kontrolu o životu nájemníků         

ZP, ZPT, ZTP/P * Nabídka k dlouhodobému pronájmu bezbariérového domu čp.191., Semily * Časový harmonogram 2015 - 2016. 
 

Příloha 1. Stanovy - Zrnko naděje, spolek - Účel spolku.   Příloha 2. Komunitní plán sociálních služeb regionu Semilsko 2011  

Příloha 3. Nabídka dlouhodobého pronájmu bezbariérového domu čp.191., Semily.   Příloha 4. Přihláška pro zájemce o bydlení v Liberci 
 

Na základě přihlášek se uskuteční setkání se zájemci, kde budou podrobně seznámeni o nabídce v nájemním domě + služby v Liberci. 

Sledujte aktuální informace o průběhu realizace - facebook  https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/timeline/ . 

  

 

 

  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/co-brzdi-realizaci-bydleni/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/co-brzdi-realizaci-bydleni/pokracovani-2015/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Frodinne-bydleni%2Fco-brzdi-realizaci-bydleni%2Fpokracovani-2015%2F
http://www.semily.cz/samosprava-a-volene-organy/d-1019/p1=1041
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/
https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/timeline/


  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Nabídka bydlení (NOVÉ) 

 

  
  

 

 

 

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 4. … 19. 12. 2015 

Zveřejnění … po 27. 12. 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  

 
 

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 a jiné informace. 

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

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

 

Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ 
 

Pořadatel: Zrnko naděje ve spolupráci Semínko země 

Kde: Jílovecká ulice Semily na zahradě u čp.191. a u zelené roubenky 

Kdy: 31.10., 1.11., 2.11.2015 

31.10.2015 (sobota)   Od 14 na zahradě tvořivá dílnička - výroba lampionků „Světýlkování“, dlabání dýní.  

                                       14-17 psaní přáníček na Zeď přání, v 17 hod. rozsvícení kahánků a otevření brány     

                                                  mezi světem živých a mrtvých pro předání psaníček.  

  1.11.2015 (neděle)   16-17 psaní přáníček na Zeď přání, v 17 hod. rozsvícení kahánků 

  2.11.2015 (pondělí)  16-17 psaní přáníček na Zeď přání, v 17 hod. rozsvícení kahánků.  

                                        Společně vložíme psaníčky do ohně, kde stoupající kouř a vítr odnese slova dál.. 
 

Až v noční hodině uhasne poslední kahánek pod zdí hřbitova na Koštofranku, 

tak se brána pro letošní předání psaníček mezi světem živých a mrtvých uzavře. 

Archiv - videa, foto, články - Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-

akce/dusicky-zed-prani/ 
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