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Příloha 
Kalendář akcí, květen - červen 

 
 
 
 

 
Semilské roubenky 
 
V části Jílovecké ulice v Semilech se nacházejí tři roubené 
chaloupky z přelomu 19 a 20 století. Všechny tři domy 
pojizerského typu mají mimořádnou hodnotu pro svou 
neporušenost v celku i v detailech, proto byly vyhlášeny za 
kulturní památku. 
 
Zelená roubenka byla městskou radou Semily poskytnuta 
k užívání maminkám z Centra pro rodinu M. E. D., které oživili 
dění v Jílovecké ulici a zvelebují i vzhled pozemku u 
roubenky. 
 
Občanské sdružení Zrnko naděje má sídlo v Jílovecké ulici v 
domě čp. 191 z roku 1907, který sousedí s roubenkami.  
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Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je 
schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá 
na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. 
Je v něm to, co do něho vkládáme.  
 
 
 
 

Vážení čtenáři, 
 
Občanské sdružení Zrnko naděje vzniklo za účelem vytvářet bydlení pro 
tělesně postižené spoluobčany, kteří jsou odkázáni na dopomoc nebo 
celkovou pomoc druhé osoby. Bydlení rodinného charakteru v komunitě.  
 
Navazujeme spolupráci s organizacemi Libereckého regionu, které jsou 
různě společensky zaměřené. Propojujeme informovanost mezi těmito 
organizacemi a pořádáme osvětové akce, debaty, výlety. 
 
Na našich akcích se snažíme zajistit maximální bezbariérový přístup za 
pomoci členů sdružení i dobrovolníků, kteří napomohou vozíčkářům, 
rodinám s kočárky se dostat na požadované místo, kde nelze zajistit 
stoprocentní bezbariérovost. 
 
Články v našich listech jsou o tématech, souvisejících s naší činností i 
s činností organizací, se kterými spolupracujeme, o lidech a jejich osudech, 
o dění kolem nás. V článcích najdete internetové odkazy a příspěvky od 
široké veřejnosti. 
 
Byla přidána rubrika „Svět okolo nás – internet,“ kde se dočtete i o dění za 
hranicemi našeho regionu.  
 
Těšíme se na spolupráci s organizacemi i na příspěvky od vás všech. 
  

 
Lenka Vanclová 
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O nás 

Kdo jsme 

Centrum pro rodinu M. E. D. (místo pro Mateřství, Ekologii, Dětství) je členem Sítě mateřských center, držitelem certifikátu Společnost 
přátelská rodině. Je tu proto, aby byla rodina zabezpečena vším, co potřebuje lidské tělo, duše i duch. Je místem, kde se nečeká, až děti 
vyrostou, aby se mohlo něco dít. Je to místo, kde se něco děje. Poskytuje konkrétní pomoc, pečuje o lidské vztahy, tvoří společenství. 

V Centru pro rodinu M.E.D.  (a na akcích jím pořádaných) jsou vítáni všichni bez rozdílu věku, počtu dětí, povolání, národnosti, vyznání… 
Takže jsme zde pro Vás, kteří chcete prožít společně se svými dětmi něco hezkého, zajímavého, příjemného. Možná se chcete něčemu 
novému přiučit v kurzech, možná se chcete podělit o své starosti a radosti s výchovou svých dětí, možná můžete nabídnout a obohatit ostatní 
svými dovednostmi… Možná se chcete jen přijít podívat, co to vlastně Centrum pro rodinu M.E.D. je. Ať už jste maminka (i nastávající) či 
tatínek, tetička či strýček, přijďte se svými dětmi, ať s jedním či s pěti, jsme tu pro Vás. 

 

Centrum pro rodinu M. E. D., Tyršova 380, 513 01 Semily 
člen Sítě mateřských center, držitel certifikátu 

Společnost přátelská rodině 
 

(c) CPR M. E. D. Semily 
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Spolupráce 

 
 
Spolupracujeme 
 

Síť mateřských center 
Náboženská obec CČSH v Semilech 
Městská knihovna, Semily 
o. s. Zrnko naděje 
o. s. Prostor pro rodinu 
 
 
 
Klub českých turistů, Semily 
Spolek přátel waldorfské školy, Semily 
Městský úřad - Komunitní plánování sociálních služeb 
na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku 
Společnost přátel přírody, Liberec (www.cmelak.cz) 

 

PREZENTACE / Centrum pro rodinu M. E. D. (místo pro Mateřství, Ekologii, Dětství) 

 
 

Podporují nás 

 

Město Semily 

 

 
Nadace pro záchranu a obnovu  
Jizerských hor 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liberecký kraj 

  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 

 

Chcete-li přispět na činnost centra 
peněžitým či věcným darem, obraťte se na 
nás prostřednictvím kontaktů v sekci O 
nás. Za případnou podporu děkujeme. 

Kde nás najdete 

Adresa: 
Centrum pro rodinu M. E. D. 
Tyršova 380 
513 01 Semily 

E-mail: 
med.semily@volny.cz 

Telefony: 

Žofie Převrátilová: 777 761 235  

Lenka Hřibová:      776 077 186  

V prostorách CPR M. E. D. je k dispozici: 

• šatna 
• klubovna s umývadlem, koutkem na hraní 

s koberečkem, místem na přebalení, stoly a židlemi 
• tělocvična s kobercem, umývadlem, gymnastickými 

balóny, obručemi, tunelem... 
• kuchyňka pro přípravu občerstvení 
• WC, umývadlo 

http://www.cmelak.cz
mailto:med.semily@volny.cz
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Pevné jádro 

Pevné jádro je tým, který se podílí na přípravě, organizování, realizaci programů v M. E. D.  

 

 

Romana Smetáčková: 

Co pro mě znamená CPR M. E. D.? 

Místo pro setkávání, kde mohu trávit čas já i dítě při pohybu, tvoření nebo vzdělávání se a 
načerpat tak nové síly. Možnost sdílení zkušeností a získávání nových informací a odpovědí na 
otázky. 

Co dělám pro CPR M. E. D.? 

Teď mě zrovna nejvíce zaměstnává dokladování, papírování, účtování a veškerá administrativa, 
ale jinak se ráda podílím také na vytváření programu a pomůžu, kde je třeba. 

 

Žofie Převrátilová: 

Co pro mě znamená CPR M. E. D.? 

V Medu jsem obdarovávána  a sama tu mohu přispět svými silami a dělat práci užitečnou nejen 
sobě, ale i druhým. Dějí se tu zajímavé, zábavné a prospěšné věci a přitom se ještě setkávám s 
přáteli, kamarády, stále novými lidmi a mám možnost s nimi a jejich dětmi společně zpívat, 
tančit, cvičit, hrát si, povídat.  

Co dělám pro CPR M. E. D.? 

Jsem statutární zástupkyní Medu, což znamená, že se podílím na organizaci většiny činností 
sdružení, chystám a vedu pravidelné porady naší pětičlenné rady, vyřizuji emailovou i papírovou 
korespondenci, účastním se regionálních setkání libereckých mateřských center, komunikuji za 
naše sdružení s obcí a s potěšením se účastním našich akcí. 

 
 
 
 
 

Šárka Bažantová: 

Co pro mě znamená CPR M. E. D.? 

Prima místo, kam přicházejí maminky s dětmi z různého prostředí; obohacují tak sebe navzájem 
a navíc pomáhají udělat něco prospěšného i pro obec. V Medu mám možnost dovídat se a učit 
se stále nové věci; velmi přínosné jsou pro mě jazykové kurzy angličtiny a francouzštiny. 

Co dělám pro CPR M. E. D.? 

Pracuji jako provozní CPR M. E. D., což znamená, že se starám o každodenní chod Centra.  

 

Lenka Hřibová: 

Co pro mne znamená CPR M. E. D.? 
 
V podstatě čtyři roky tvořivého života. Jsem jedna z iniciátorek vzniku a při svém počtu dětí (4) 
jsem už téměř hmotný inventář. Jinak  M. E. D. a všechna mateřská centra považuji za vyšší 
školu rodičovství, tolerance. Potkala jsem zde partu schopných, kreativních žen a jejich dětí, 
zažívám spoustu legrace, inspirace, pochopení a sdílení každodenních starostí. 
 
Co dělám pro CPR M. E. D.? 

V pravidelném dopoledním programu vedu letos ve čtvrtek angličtinu pro věčné začátečníky a 
potom cvičeníčko pro děti KOLO KOLO, někdy se vyhecuji k pidi pohádečce s loutkami, jinak ve 
čtvrtek odpoledne pro starší děti kroužek vyrábění a kutění (přírodní materiály -vlna, dřevo...) 
Občas se snažím zalovit ve vodách grantových výzev a sesmolit nějaký projekt (vznešeně se 
tomu říká fundraiser), koordinuji projekt M. E. D., SMolíček a M. E. D. věd (viz projekty). Nejbližší 
mému srdci je ale oblast různého kutění a vyrábění a samozřejmě povídání (občasné „táčky“). 
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"Evropský rok tvořivosti a inovace vzdělání a kultury"  

SMolíček – projekt ve spolupráci s MKS v rámci kampaně 
„Celé Česko čte dětem“  

tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi inspirované vždy 
konkrétní dětskou knížkou 

První úterý v měsíci od 16 hod. v dětském oddělení či na 
zahradě MKS 

    6.1.  Krakonošování – nad knížkou   M. Kubátové 

    3.2. Barbuchování -    nad knížkou V. Vančury 

    3.3. Kořínkování  - nad knížkou L. Štíplové 

    7.4. Zajíčkování  - nad knížkou D. Mrázkové 

    5.5. Včeličkování – nad knížkou F. Halase 

    2.6.  Šnečkování –  nad pohádkou J. Balíka 

    8.9.  Mechování – nad ilustracemi M. Hanáka 

    6.10. Jelenování – nad knížkou P. Nikla 

    3.11. Rampouchování – nad knížkou F. Hrubína a  
                                             J. Trnky 
    1.12. Hvězdičkování – nad knížkou A. Mikulky 

Záměrem našeho projektu je vytvořit prostor pro rodiny s 
dětmi předškolního a mladšího školního věku pro 
společnou inspiraci a hledání cest ke knížce, zvláště k 
svébytné dětské literatuře českého původu (vydání 
televizního večerníčku v knižní podobě nelze zaměňovat s 
literaturou).  
Zkoušíme výtvarné techniky a postupy, které s pomocí 
rodičů zvládnou i děti, které ovšem nelze realizovat ve 
třídě MŠ či ZŠ z důvodu počtu a náročnosti. V neposlední 
řadě je přínosem pro všechny, že vznikají výrobky „s 
příběhem“- např. potištěná plátěná taška  je u nás v rodině 
spojena s medvědí pohádkou H. Doskočilové a hned tak v 
popelnici neskončí, to si děti pohlídají.  
Pro vysvětlení názvu projektu: Semily i Městská knihovna 
mají ve znaku jelena. 
 

PROJEKTY CPR M. E. D. v roce 2009 

 

PROJEKT: M. E. D. - mateřství, ekologie, dětství 

CÍLE PROJEKTU: umožnit cílové skupině aktivně-tvořivou formou 
společně hledat cesty k trvale udržitelné domácnosti a životu, 
nabídnout kontakty, informace, zdroje a hlavně společně sdílené 
zkušenosti. Pozitivními zážitky ze společných činností s dětmi a 
celou rodinou ukotvit svou rodičovskou roli i v zodpovědnosti k 
budoucnosti. 

CÍLOVÁ SKUPINA: klienti mateřských center (nejčastěji osoby 
pečující celodenně o děti 0-3 roky, tedy převážně matky na MD a 
děti  raného věku + jejich další rodinní příslušníci: partneři, starší 
děti).   

VÝCHODISKA  PROJEKTU: v systému EV je zatím tato skupina 
často opomíjena (děti ještě nejsou součástí školního systému a 
rodiče jsou již dosti dlouho ze školních lavic). Jedním z hlavních 
poslání Sítě MC a jednotlivých MC je „podpora zdravého života ve 
zdravém prostředí.“ 

Období nejranějšího dětství a na plný úvazek prožívané rodičovství 
je otevřené  pro vytváření vhodných ekologických  postojů, návyků 
a vzorců chování z několika důvodů: 

z hlediska dětí - hodnotový systém, zvyky a návyky vyrůstají z 
životního stylu rodiny a velmi těžce se ovlivňují a mění v pozdějším 
věku pod tlakem argumentů v intelektuální rovině  (hlava ví a rozumí, 
ale zvyk je železná košile). 

z hlediska rodičů - skrze vlastní dítě vnímá budoucnost osobně a 
konkrétně a tudíž za ní cítí zodpovědnost - matka  silným životním 
zážitkem (porod, kojení, péče o kojence) se dostane až k samým 
kořenům přirozenosti        

- kvůli dětem a jejich zdraví jsou ostražití a pozorní k čistotě a 
bezpečnosti veřejných prostranství, řešení dopravy v obci, ke kvalitě 
výrobků atd. 

- osoba na RD velmi ovlivňuje chod domácnosti (spotřebitelské 
vzorce, zájem o kvalitu potravin pro nejmenší děti, „objem“ odpadu 
rodiny - pleny, možnost kompostování bioodpadu)  

- prostor pro inspiraci a sdílení zkušeností zvláště u mladých rodičů 
s prvním dítětem, kteří se teprve ve své nové roli i domácnosti teprve 
zabydlují - co je již  zaběhnuté a zažité se ovlivňuje mnohem 
obtížněji.             

FORMY:  interaktivní semináře, výtvarně-rukodělné dílny, veřejné akce, 
slavnosti 

- působení a ovlivňování dospělé populace není jednoduché a 
přímočaré 

- rozhodně se chceme vyhnout kategorii „nevyžádaných rad“ a 
poučování, šíření         negativních zpráv, stresu a strachu, budeme se 
snažit využít nadhled a humor 

- nevidíme problémy černobíle (radikalismus ekoaktivistů již obrousily 
životní zkušenosti) 

- specifikum prostředí MC respektuje i výběrem lektorů (nutná 
zkušenost  z tohoto prostředí či péče o batole - lektor by měl zvládnout 
určitou míru šumu a hluku, problémy malých dětí by ho neměly vyvést z 
míry) 

- přizpůsobíme se samozřejmě biorytmům a časovému rozvrhu dne 
dětí 

- témata jsou předkládána formou besed, vzájemné diskuze a sdílení 
zkušeností, kontaktů 

- děti jsou účastny a tolerovány, alespoň část programu (15-20 minut) 
je věnována přímo jim: divadélko, písničky, hra, jednoduché výtvarné 
aktivity 

- kromě teoretického povídání je dospělým nabídnuta i nějaká 
jednoduchá praktická činnost (neplnit pouze hlavy, ale zaměstnat i 
ruce) 

-   nechceme učit děti o přírodě, chceme se učit od dětí vnímání přírody 
(emocionálně-obrazné) a od matky přírody o dětech (o nutnosti 
zakořenění a respektování přirozeného rytmu a tempa vývoje) 
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PROJEKTY CPR M. E. D. v roce 2009 

 

Tento projekt podpořil grantem Liberecký kraj 

Projekt CPR M. E. D. na využití  zelené roubenky v Jílovecké ulici 

M. E. D. věd 

Mateřství 

Ekologie 

Dětství 

věříme 

dřevěnkám 

Objekt i pozemek zahrádky mají opravdu “dětské“ rozměry, domníváme se, že zvláště rodiny z panelových domů a bytovek uvítají možnost zažít prostor dřevěnky a třeba i zážitek sálavého tepla živého ohně. 
Naše představy o využití: v příznivé roční době nabídka odpoledních aktivit pro děti či rodiče s dětmi (cca 2x v týdnu).  Uvidíme, jak náročný by byl zimní provoz, ale rádi bychom přes zimu nabídli 1x v měsíci 
tvořivou sobotu pro  rodiny. Rádi bychom využili i zahrádku k pěstování bylinek a následného usušení na zimní čajíčky. Další pro nás (z bytovek) důležitou součástí projektu by bylo zřízení kompostu v rohu 

zahrádky   a výhledově  pěstování dýní (pro společné dlabání „lampionů“ a výměnu receptů). 

Náměty pro činnost:  křivořezání (vyřezávání z kůry, větviček...) 

                                   ovečkování (tvůrčí činnosti z ovčího rouna, společná návštěva   nedalekého ovčína u nám nakloněné chovatelky ovcí Dany Jakubů) 

                                   práce s voskem (svíčky, vosková batika atd.) 

                                   korálkování 

                                   výtvarné techniky a rukodělné činnosti 

                                   společné  zpívání a muzicírování 

                                   loutkové divadélko „na židli“ 

Věříme, že by oživení prostoru zvláště dětským žvatláním a cupitáním památkově chráněným roubenkám opravdu slušelo. Jsme si však vědomi také rizik a problémů spojených s pobytem a hlavně pohybem 
dětí a batolat, a proto si dovolujeme požádat o pomoc při řešení následujících rizik: oplocení pozemku, uklizení stavební sutě v okolí,  

 

Tento projekt podporuje město Semily a Nadace pro obnovu a záchranu Jizerských hor 
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Centrum pro rodinu M. E. D.  / Pravidelný program 

 

CENTRUM PRO RODINU M. E. D. 
 
Tyršova 380 (budova SVČDM) 
513 01 Semily 
tel.: 777 761 235 (pí Převrátilová), 776 077 186 (pí Hřibová) 
med.semily@volny.cz 
www.medsemily.cz 
 
 
 
 
Pravidelný program v prostorách Domu dětí, Tyršova ul. 

Pondělí     
  9.00             Cvičení pro novorozeňata a batolata, zakončené masáží 
10.00             Angličtina pro pokročilé 
 
Úterý             Besedy, přednášky dle aktuálního programu 
 
Středa 
  8.30             Francouzština pro začátečníky 
  9.30             Mateřídouška – povídání s farářkou Ladou Kocourkovou 
10.30             Barvínek pro malé i velké 
 
Čtvrtek 
  8.30 - 9.30  Angličtina pro začátečníky 
  9.30            Cvičení pro rodiče a děti s říkankami a písničkami 
10.30            Zpívánky s panem Poláčkem 
13.00            Odpoledne v Dřevěnce – práce s přírodními materiály 
15.00            Dřevěnková pohádková angličtina pro celou rodinu 
 
Pátek 
  9.30            Tanec a harmonizační cvičení pro těhotné 
 
Pondělí – čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin herna pro rodiče s dětmi 
v budově Střediska volného času dětí a mládeže.      
Každé první pondělí v měsíci – laktační poradna (od  9.00 do 11.00 hod) 
 
Při všech programech jsou děti vítány a tolerovány. 
Vstupné: členové sdružení 10,-Kč, ostatní 20,-Kč na celé dopoledne včetně programu. 
Jazykové kurzy a orientální tance se platí zvlášť. Tanec pro těhotné pro maminky se 
platí též zvlášť přímo lektorce. 
První návštěva jakéhokoliv programu je vždy zdarma. 
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Jablíčkiáda 
 
Dne 3. 10. 2008  
Centrum pro rodinu M. E. D. pořádali Jablíčkiádu 
Program se konal v Domě dětí v Tyršově ulici pod vedením 
paní Lenky Hřibové.  
(bezbariérový přístup do přízemí budovy) 
 
Pro děti bylo připraveno několik soutěží s provázaností 
společně zpívaných lidových písniček. Program pro děti 
s maminkami byl velmi dobře připraven a všichni se dobře 
bavili. Maminky předvedly své umění v pečení.  Proběhla 
ochutnávka sestavená z komise dětí, která hodnotila.  
První místo, korunka a velká vařečka za nejlepší pochoutku 
byla předána mamince. 
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Občanské sdružení Zrnko naděje poznává Centrum pro rodinu M. E. D.   
 

Zelená roubenka v Semilech – sobota 6. 9. 2008 
 
Centrum pro rodinu M. E. D. pořádalo DEN SKŘÍTKŮ.     
 
Nedaleko sídla sdružení Zrnko naděje se nachází zelená roubenka. 
Členové našeho sdružení se vydali na návštěvu za maminkami 
s dětmi. Proběhlo milé přivítání a za pomoci jsme vozíčkáře přenesli 
do útulné chaloupky. Připojili jsme se k dětem s rodiči, kteří zde 
vytvářeli skřítky a víly. 
 

 

Vánoční posezení v roubence  

Byli jsme pozváni maminkami s dětmi z Centra pro rodinu M. E. D.,  
které pořádaly 27. 12. 08 od 13-17 hod. vánoční posezení v zelené 
roubence v Semilech.  

Programem odpoledne byla výroba PF 2009 a zpívání koled. 

Video 
http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/zucastnili-jsme-se-2008/14-
zucastnili-jsme-se-2008/54-vanocni-posezeni-v-roubence 
 

http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/zucastnili-jsme-se-2008/14
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  O. s. Zrnko naděje obeznamuje o své činnosti  
 

MŠ speciální Semily, Na Olešce 433  
 

Dětské centrum Semily  
 
Dne 31. 3. 2009 se konala schůzka s ředitelkou 
Dětského centra Bc. Ivou Pavlatovou a rodiči dětí, kteří 
využívají službu stacionáře. 
 
Na setkání přišla jednatelka za občanské sdružení 
Zrnko naděje paní Lenka Vanclová, která obeznámila 
rodiče o vzniklém sdružení. 
 
Rodičům byl předán program akcí, které sdružení 
v letošním roce pořádá. Dále byla předána informace o 
připravované akci Naše město na vozíku, která se bude 
konat v Jílovecké ulici 4. 7. 2009 a o odpolední debatě 
s rodiči hendikepovaných dětí na téma jakou mají svou 
představu o budoucím zajištění svých blízkých.   
 
V plánované  debatě budou lidé seznámeni s návrhem 
plánu projektu společného bydlení v komunitě pro lidi 
s tělesným hendikepem pod správou občanského 
sdružení Zrnko naděje. S návrhem plánu projektu již 
byla obeznámena sociální komise Semily i městská 
rada Semily v roce 2008.  
 
 

Občanské sdružení D.R.A.K. z Liberce 
http://www.sdruzenidrak.org/ 
 
Dne 1. 4. 2009 proběhlo setkání jednatelek 
občanských sdružení: 
za o.s. D.R.A.K. s Bc. Lenkou Bobvošovou a za  
o. s. Zrnko naděje paní Lenkou Vanclovou se 
spoluúčastí 3 členů sdružení. 
 
Tématem setkání bylo upřesnění informací o 
pořádaném výletě do Dětenic od semilského 
sdružení o. s. Zrnko naděje, kde zájemci - klienti 
o.s. D.R.A.K. se zúčastní.  
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Služby sociální péče TEREZA 
příspěvková organizace 
Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil 
http://www.domovtereza.cz/ 
 
Dne 27. 4. 2009 proběhlo setkání paní ředitelky domu Tereza 
Bc. Marie Vojtíškové s jednatelkou za o. s. Zrnko naděje paní 
Lenkou Vanclovou. 
 
Tématem setkání bylo obeznámení o činnosti, plánech sdružení 
pro hendikepované spoluobčany. Byla předána nabídka 
programu na rok 2009 pro možnost spoluúčasti klientů z domu 
Tereza při pořádaných akcích. Dále byla předána nabídka 
kroužků s programem pravidelných čtvrtků v Jílovecké ulici od 
o.s. Zrnko naděje a CPR M.E.D. 
 
 
 
 
 

Domluvili jsme se na možnosti pro oslovení zájemců - klientů o.s. D.R.A.K. na pořádaných 
výletech od o. s. Zrnko naděje. Dále se rozhovor vedl o současné situaci v dění pro občanská 
sdružení. Závěrem jsme se domluvili na realizaci navázání vzájemné spolupráce, kterou již delší 
dobu společně plánujeme v propojení se sklářskou výrobou Glass Lucie (polotovary). 
 

Debata se vedla i o bytovém zajištění lidí s hendikepem. Proběhlo zkrácené obeznámení 
s návrhem plánu společného bydlení v komunitě pod správou o.s. Zrnko naděje. 
 

http://www.sdruzenidrak.org/
http://www.domovtereza.cz/
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 Centrum pro rodinu M. E. D. / HAPPENING  

 
 
Pořádaná akce CPR M.E.D., která se konala v pátek 24. 4. 2009 na stráni nad městem HAPPENING (setkání) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 maminek a 7 dětí nad městem Semily vytvořilo plenkový obraz - otazník 
 
U nás ještě dvojsmyslný - nejenom otázka na pleny, ale i na trasu superseverní R35, která by těmito malebnými místy měla vést.  
Celá fotogalerie http://sarka.phasianus.cz/pub/pleny/ 
 
V pondělí 27. 4. CPR M.E.D. pořádalo zahájení výstavky k plínám + besedu. 
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Týden pro Zemi / Speciální čarodějnický čtvrtek  
 

Speciální čarodějnický čtvrtek 
30. 4. 2009 

  
 
Spřátelené organizace připravili program na speciální čarodějnický čtvrtek 
 
Místo konání: Jílovecká ulice v Semilech.  
Zahrada u sídla o.s. Zrnko naděje, čp. 191 a zelená roubenka čp.104 - CPR M.E.D. 
 
V zelené roubence se zahrádkou odpoledne od 13 hod - salón pro čarodějnice - kadeřník, módes róbes, vizážista,   
vaření lektvarů, mudlové vstup pouze s čarodějnou havětí (ropuchy, pavouci, pavučiny, netopýři ….)  
Na zahradě kolem 17 hod proběhlo zapálení malého ohně a opékání  
 

 
Týden pro Zemi (CPR M.E.D) 

 v památkově chráněné dřevěnce v Jílovecké ulici v Semilech 
 

Ekovýchovný program pro předškoláky MŠ a žáky 1. a 2. tříd ZŠ   
z cyklu Bejvávalo aneb jak se žilo v chaloupce u dědečka a babičky 

 
 

 PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKEM HOSPODÁŘÍČKEM 
 Jak to bylo s uklízením a pořádkem, odkud se vzal název popelnice, co to je kompost 

a jak uklízejí žížalky na zahrádce... 
 

Nad obrázky M. Jágra z knížky KLUK S KŘIDLY budeme společně hledat rozdíly 
starých a dnešních Semil a od skřítka budeme vyzvídat, proč nikde nevidíme například 

odpadkové koše a popelnice.  
To byli naši dědové takoví nepořádníci ? Jak to vlastně bylo a jak je to dnes... 

Děti si vytvoří svého hospodáříčka, aby dohlížel nad stavem jejich pokojíčků či aktovek 
a jako dárek si odnesli bavlněný pytlík na pečivo  

(pro omezení igelitových tašek a sáčků). 
 
 

V Týdnu pro Zemi 20. 4. - 24. 4. nás navštívilo cca 150 dětí +11 pedagogů  
z MŠ a ZŠ, 8 tříd (3 z MŠ Luční, 3 ze ZŠ I. Olbrachta, Komenského náměstí a  
2 ze ZŠL.Riegra v Řekách). 
 

 

Odpoledne se sešly všechny zdejší 
pozvané čarodějnice s plánem přípravy 
na rej čarodějnic v den svého svátku. 
Začátkem setkání byla malba svých 
panství, lesů a výroba netopýrů. 
 
 

Hlavní čarodějnice Houbice 
předvedla a naučila kouzlo 
z umění svého a to čtení 
tajného písma z pergamenu 
nad hořící svíčkou. 
 
 

Po odhalení pravé tváře čarodějnic zdejších se 
čarodějnice shromáždily před chaloupkou a 
vyšly do Jílovecké ulice směrem ke kašně sv. 
Václava. 
 
 

…okolo 17hod náš známý 
milovník přírodních krás pomohl 
očistou ohně zbavit čarodějnice 
zla a zloby. 
 
…čarodějnické odpoledne jsme 
zakončili opékáním  
 

V kašně sv. Václava každá čarodějnice smočila svůj kouzelný proutek s přáním, aby v dobrém 
pramenitá voda sloužila všem zdejším lidem v okolí… 
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Výlet do Prahy 
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O. s. Zrnko naděje pořádalo výlet do Prahy.  
 
Předem jsme zakoupili místenky na autobus STUDENT AGENCY. 
Trasa Liberec – Praha na den 25. 4. 2009 odjezd v 7hod. 
 
Nastoupení vozíčkáře proběhlo za pomoci doprovodu, vozík byl dán do 
zavazadlového prostoru. 
Přístup do autobusu je bariérový, nutná pomoc doprovodu. 
 
Do Prahy jsme přijeli po 8hod na Černý most a dále jsme pokračovali metrem na trase B na Florenc, 
přestup na trasu C, kde jsme vystoupili na zastávce Hlavní nádraží (celkově bezbariérové). 
 
Dále tramvají č. 9 na zastávku Újezd. (bezbariérová tramvaj) Odtud jsme šli na lanovku na Petřín.  
 
 

Petřín 
 
Na rozhlednu Petřín mají lidé možnost 
využít lanovku, která nemá bohužel 
bezbariérový přístup. Nutná pomoc 
druhé osoby pro vozíčkáře. 
 
Na rozhlednu se vozíčkáři dostanou 
pomocí výtahu, ale při nastoupení do 
výtahu jsme zjistili, že náš vozík se tam 
nevejde.  
 
Byli jsme mile potěšeni vstřícností 
zdejšího personálu, kde nám bylo 
nabídnuto zapůjčení menšího vozíku, 
který se do výtahu vejde.  
 
Pohled z rozhledny na Prahu je krásný. 

Z Petřínské rozhledny jsme se 
vydali podél Hladové zdi na 
Loretánské náměstí. 
(bezbariérovost – ANO) 
 

Dále jsme šli k Pražskému hradu. 
 

Pražský hrad 
 
Areál cest pražského hradu je 
dlážděn kamenitou dlažbou  
(vhodná pomoc druhé osoby). 
Navštívili jsme expozici 
nazvanou Příběh pražského 
hradu, která není bezbariérová 
(nutná pomoc doprovodu). 
 
 
 

Navštívili jsme 
 
Katedrála sv. Víta 
(zde je přístup bezbariérový) 

Klášter sv. Jiří 
U vchodu nájezd u východu 
schody. 
 

Na pražském hradě je ke zhlédnutí mnoho zajímavé expozice. 
Plánujeme opakovaný výlet. 
 

Cesta parkem na Belveder - 
letohrádek královny Anny. 
Park je částečně bezbariérový. 
 
 

Plavba parníkem 
Na řece Vltavě jsme nastoupili na parník Bohemia (bezbariérový přístup). Zde jsme si na plavbě parníkem 
dopřáli malé občerstvení: Ledová káva - 90,-Kč, Mojito - 180,-Kč, Fanta - 0,3 60,-Kč a malé pivo - 60,-Kč  
(lidové ceny J). Plavba trvala přibližně 1hod. 
 

 

Po vystoupení z parníku jsme jeli tramvají č. 8 na Florenc e dále na Černý most metrem  
(bezbariérový přístup). 
 

Hodnocení výletu – bezbariérovost, doprava 
 
Odjezd na výlet v 7 hod. Liberec - Praha 
Cesta autobusem STUDENT AGENCY - nutná pomoc 2 osob na jednoho 
vozíčkáře (bariérový autobus) 
Pohyb vozíčkáře při výletě v Praze - nutná pomoc druhé osoby 
(kameninová dlažba, schody) 
Tramvaje, metro - bezbariérové i bariérové 
 
Odjez domů v 18.30hod Praha - Liberec: 
Bezbariérový autobus s plošinou GTS TRAVEL 
(pravidelná linka, nutná rezervace předem) 
 
Přístup pracovníků autobusové dopravy  
hodnotíme dobře. 
                           GTS TRAVEL (autobus s plošinou) 
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  Výlet do Prahy - mapa 
 

 
1 – Černý most, 2 – Hlavní nádraží, 3 – Petřín, 4 – Pražský hrad, 5 – Čechův most 

  1 

   2  3 

 4 

 5 
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Muzika se dá využít i jako nástroj někomu pomoci.  
 
Jak již samotný název festivalu napovídá, jedná se o zcela pohodový projekt, jehož cílem je především zábava, tolerance a 
zároveň pomoc hendikepovaným sportovcům sportovního klubu Akáda z Janských Lázní. 
 
Již se uskutečnily tři ročníky, které se konaly na letním parketu v Košťálově Kundraticích. 
 
Za vytěžený peníz se pořídily především speciálně upravené sportovní florbalové vozíky, jejichž cena je nemalá (cena 
jednoho vozíku 75-120 tis.). Florbal vozíčkářů je především atraktivní, technická a kolektivní hra, která umožňuje převážně 
mladým handicapovaným lidem plně se začlenit do kolektivu a následně tak i do společnosti. Hrají ho především lidé po 
úrazu páteře. 

Honza Strcula, Košťálov 
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Festivaly -  Rock for Handicap 

Florbal v Jánských lázních 
 

Na festivalech zahráli kapely.  

Besthia, CZEPice, Bad Joke, D.V.C, Svrab, Satira Regula, Fenix.  Bejvalý Holky, Svrab, Hangover 
Painters, CZEPice (Strictly Commercial), Six Pastels, Mr.Popelino+bubenická show, Need of Activity,  
Jolly Joker & PBU, Veso, Alaf, Tleskač,  Hallodrn, Headline, Rhodian, Five O'clock Tea 
 
Více informací o festivalech a celá fotogalerie www.rockforhandicap.cz 
 

Foto z festivalu v Kundraticích 

http://www.rockforhandicap.cz


                                                                                                                                               INFORMAČNÍ  DVOUMĚSÍČNÍK - INFOLITY ZRNKA O ORGANIZACÍH V LIBERECKÉM REGIONU  
 

 
 
 
  
 
 
             
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Strana 15. 

               
 
 
 

 

 
 
 
 

Stalo se 5. 7. 2008 
 
 
 

 
OstrovArt Fest 08 - Sen Tohoto Města 

                                    Ročník 0 
 

 
 
Inspirace: 
 
Představte si, že pod sebou máte chladivou zelenou trávu v odpoledním 
slunci, které právě nabírá svých nejteplejších barev a kloní se k večeru a 
hraje hudba. Ta, kterou máte rádi. Zvuk je jasný, čistý a hluboký.  
Na začátku byla jen bezcílná chuť oslavovat, tancovat, poslouchat a hrát. 
 
To vše a mnohem víc se skutečností stalo 5. července loňského roku za 
laskavého svolení a projevení důvěry Radou města Semily. Díky dvěma 
hlavním sponzorům: štědrému finančnímu příspěvku od firmy Habakuka a 
věcnému daru a původní technologii neodurové konstrukce od společnosti 
Automatizace Dis s.r.o. 
 
A díky všem, kdo pomohli, podpořili a přišli, byli jste báječní a díky za kus 
Vašich snů, kterým jste věřili, protože ten večer stačilo pomyslet a věci se 
děly. 
 
 
 
To odpoledne, večer a noc zahráli:  

Nauzea Orchestra  /Ústí nad Labem/, Didgeridoo orchestr (několik didgeridoo  

z exotických dřev, fujara) /Liberec/, Natvrdo /Semily/, DJ H2o / Ústí nad 

Labem/. Karel Jiroš, kytara a zpěv /Semily/, Miloš Janata buben, hang 

/Semily/,   
  

 
Proběhl křest výtvarné skupiny Semily Femily.  
 
Na pódiu stáli: Leona Fejfarová, Libuška Pražáková, Kateřina Jínová, 
Karolína Pikorová, Michal Strnádek, Martin Kovář a Blanka Švestková.  
Výtvarné téma večera: Sen tohoto města. Po vyhlášení se výtvarná fáze 
Semily Femily vydala realizovat sen tohoto města pomocí štětců, špachtlí, 
hřebíků, sololitu a barev a ostrov pomalu odplouval na vlnách do jiskřivé noci 
plné hudby a později i tance.  

 SEMILY FEMILY  
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Semily Femily pořádá: 
 
 

I. ročník  audio - pikturálního setkání 
 

OstrovArt Fest 09 
 
 
Hračky ve městě: 
Po stopách kluka se zmrzlinou 
 
6. 6. 2009 
   
16:00     
Vernisáž výtvarné skupiny „Semily Femily“ v Galerii XY 
 
17:00 
Semily Ostrov 
Výtvarná instalace: „Po stopách kluka se zmrzlinou“ 
Šest panelů 2x1m vytvoří na podvečerním Ostrově okna do města hraček, do krajin jejich materiálu 
(autor: Semily Femily) 
Výtvarná dílna pro děti 
K dispozici budou barvy, čtvrtky, plochy, chodníky 
 
18:00 
Pohádka – divadlo 
Dětem na dobrou noc 
 
20:00   
Drumm Session Otevření hudební noci  
(vlastní buben s sebou) 
Radišagoha – world music / ethno  
Ježkovy Voči – funky / jazz / semily  
Hangover Painters - rock&roll / lethal rock / semily 
Natvrdo – pop- violence / semily 
CMP -  alternativ / jablonec n. jizerou 
very special guest  - Show očima Stevie Wandera 
DJ Cauac – disco/the/que 
 
PODPORA 
Akce je nevýdělečná, vstupné dobrovolné. Věříme, že Vás náš nápad oslovil, že v něm možná ucítíte novou 
příležitost jak využít naši múzickou iniciativu pro prezentaci Vaší firmy a práce a vytvořit tak něco nového. 
Veřejný prostor k tomu bude otevřen na Ostrově 6. června. Těšíme se, že se k nám připojíte, a že Vaše účast 
podpoří některý z pilířů, bez nichž by festivalu nebylo. 
 
Kontakt: 
Blanka Švestková - Tel.: 731 47 02 77 - blankasvestkova@seznam.cz 
 

 SEMILY FEMILY  
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Jaro 
 
Zima už dávno k spánku se ukládá 
a vánek z hor s kvítky jara si pohrává. 
Sněženka vítá jarní ten den a slunce 
otvírá ospalou zem. 
 
Probouzí květy i stromy ze spánku, 
ptačí zpěv z dálky tiše jen zní. 
Tichými krůčky to jaro k nám přichází, 
a studánka z křišťálu Tvou tvář ochladí. 
 
Pohlédneš k nebesům, do dálek dalekých 
vůně omámí mysl Tvou, procitneš ze spánku, 
svou tvář nastavíš, slunci a paprskům a vítáš 
první jarní ten den. 
 

SVĚT KOLEM NÁS / neznámí autoři 
 

Svět kolem nás ukrývá neznámé autory různě umělecky zaměřené, kterým do života vstoupil hendikep.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                            
             

Neznámá autorka  
básní a pohádek, obrazů aj. 

 paní Iveta Kovářová 
 

S její tvorbou se zde setkáváme 
pravidelně 

 

 
 
Láska přichází s jarem 
 
Probouzíš, procitáš ze zimního spánku, 
jaro ťuká zlatým klíčem na zahrádku. 
Ptačí zpěv vítá, každé to ráno: 
,,vánek si pohrává,,s jarními květy. 
 
Probouzíš, procitáš své oči jasné, 
pohlédneš k nebesům a hlava točí 
se rázem. Láska ta tajemná jak  
růže voní, svět zdá se ti krásný a svěží. 
 
Probouzíš, procitáš, láska tě pohltí, 
jaro začíná, zdá se Ti o štěstí. 
Láska je průzračná, čistá jak křišťál, 
plamen uhasit, žízní se nedá. 
 
Probouzíš, procitáš s ranním svítáním, 
s láskou usínáš v objetí.  S jarem přichází, 
láska ta kouzelná,na lásku vzpomínáš. 
Už nejsi sama... 
    
.  
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 POHÁDKOVÝ SVĚT / Iveta Kovářová 

Jak vodník Bonifác  naučil se pracovat 
 
V rybníku pod starým mlýnem žili dva vodníci, táta Servác a syn Bonifác. Ale Bonifác byl jen samá paráda a 
nestaral se o dušičky. Jeho táta byl tuze starý a na tu práci nestačil, at' se zlobil a mračil na Bonifáce, nic na něj 
neplatilo. Ty budižkničemu, jen o parádu se staráš, abys pomohl starému otci, to né, jen samé pentličky, mašličky, 
a abys kluky vyháněl a holky za copánky tahal to ne. Koukej mazat, popadni koště a vysmejči světnici, já jdu 
spočítat ryby v našem rybníce, jestli zas nějaká nechybí, zlobil se Servác na Bonifáce a šel.  Jaké koště, co pak 
jsem nějaká děvečka, abych tady tancoval po světnici, mumlal si Bonifác pro sebe, a dál se nakrucoval před 
zrcadlem jako nějaká slečinka. I v rybníce se mu už posmívaly ryby, raci, žáby i ptáci v korunách stromů.  
Ale Bonifác dělal, že neslyší a nevidí, a dál se staral o svou parádu. Servác nemohl se na to už dívat. Víš co, 
půjdeš do světa na zkušenou, abys ses k něčemu přiučil, půjdeš do učení k panu vodníkovi Joklíkovi. A jak táta 
řek, tak udělal, vypravil Bonifáce a rozloučil se s ním: Tu máš buchty od dolní báby, tak už běž a ať mi neuděláš 
ostudu. A tak Bonifác šel do světa na zkušenou k panu vodníkovi Joklíkovi. Chodil křížem krážem, ze šosu mu 
kapala voda a sluníčko vesele skotačilo a vysoušelo kaluže. Ach ty slunce nezbedné, zlobil se Bonifác. A když 
venku prudký liják se spustil, prozpěvoval si Bonifác veselou písničku, i do nějaké rybičky se proměnil i v žábu, 
aby vystrašil babku nebo vandráka. Kde se poflakuješ, už si měl dávno být tady, hartusil na Bonifáce vodník 
Joklík a dal Bonifácovi pohlavek na přivítanou. Já, já se trotrošíčku popozdržel, koktá Bonifác. Tak nelelkuj a 
koukej spočítat ryby na horním a dolním toku, raky ve studánce pod vrbou a hrnky připravit na dušičky a né že 
nějaký rozbiješ, poroučí Joklík Bonifácovi. A tak Bonifác se dal honem do práce, aby neobdržel další pohlavek. 
Moc mu to nešlo a vše mu padalo z ruky. I ty nemehlo, teď vysmejči světnici a připrav se, předvedeš mi, jak 
vystrašíš kluky a holky poroučí dál vodník Joklík a pobafává s fajfky. Ach jo to jsem dopad, proč já neposlechl 
dobráka tátu, vzdychá Bonifác. Pan tatínku neprohánějte tak Bonifáce, prosí Tonička. Tonička ta je jak leknínový 
kvíteček, hodné a pracovité děvče, taky pantáta vodník Joklík je na svou vodníkovou dceru náležitě pyšný. I ty 
d'ůče moje zlatý, víš, že ho pantáta Servác poslal k nám  na zkušenou, povídá Joklík Toničce. A tak Bonifác se 
otáčel jako káča v jednom kole, Joklík ho proháněl od rána do večera, i mnohému se naučil a i proto, že se 
zakoukal do Toničky. To je děvče, to by byla nevěsta a tak spolu sedávali večer při měsíčku na hrázi a dívali se na 
hvězdičky. Ty Toničko? Nechtěla bys sis mě vzít za muže? Povídá Bonifác. Naučil jsem se pracovat a o parádu se 
nestarám Toničko,  pokračuje Bonifác. I ty jeden, tak ty myslíš, že si zasloužíš takové hodné vodníkovo děvče, 
vybafne na něj pantáta vodník Joklík. Ale panpantáta proč papák bych  né, dyt' jste jste mě pracovat nanaučil, 
koktá vystrašený Bonifác. No to je pravda, do práce si teď jako divý a na parádu nemyslíš, ale třeba o tebe 
Tonička nestojí, řekl Joklík. Toničko, máš mě ráda a dívá se Bonifác na Toničku s vykulenýma očima. I to víš, že 
Tě mám ráda Ty můj Bonifácku a dala mu sladkou hubičku. A tak v rybníčku pod starým mlýnem byla velká 
vodnická svatba. A pan táta Servác byl rád, že poslal Bonifáce do světa na zkušenou. A Bonifác, ten už ví, že 
práce je nejlepší, než nějaká paráda a své děti učí a vede k práci, tak jako ho naučil pantáta vodník Joklík s 
Toničkou. 
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 SVĚT KOLEM NÁS / internet 

 
Doba pokroku přinesla do našeho světa internet, který se stal pro mnoho z nás každodenní součástí. Pro mnoho lidí se otevřela cesta rozmanitých informací, reklam, 
obchodu, kde se předávají nebo hledají různé informace. Internet dnes využívá mnoho z nás. Jsou zde lidé časově vytížení, pro které je internet ideální a vše urychlí, lidé 
v diskusních fórech, lidé co hrají různé hry nebo lidé se zdravotním hendikepem, pro které je internet mnohdy jediným pojítkem se světem v komunikaci.  
 
Pro informaci organizacím i čtenářům Infolisty Zrnka předkládáme náhled sledovanosti internetových stránek o. s. Zrnko naděje za rok 2008. 
 
 

Sledovanost internetových stránek  
o. s. Zrnko naděje překročila hranice 

našeho LB regionu na celou ČR 
 

13.7. - 31.12 2008  

 1 924 návštěv pomocí 111 měst  

V červnu 2008 bylo založeno občanské 
sdružení Zrnko naděje a od 13. 7. 2008 
jsou v provozu internetové stránky pro 
informovanost široké veřejnosti o našem 
hlavním cíli – vytvoření rodinného 
bydlení v komunitě pro hendikepované. 
Dále o našich pořádaných akcích, kde 
vytváříme prostor pro vzájemné poznání 
všech zúčastněných se začleněním 
hendikepovaných do běžného života a 
také předáváme informace o akcích 
jiných organizací. 

 

 
Na internetových stránkách o. s. Zrnko naděje http://www.zrnko-nadeje.cz/  i na stránkách Českého ráje http://www.cesky-raj.info/cs/cesky-raj-bez-barier/ naleznete 
informační dvouměsíčník Infolisty Zrnka.  
Dále v rubrice Český ráj bez bariér se dočtete informace o projektu s oslovením veřejnosti o zpětné vazbě jak pro hendikepované občany zpřístupnit Český ráj.  
 
Nikdo nemusí mít obavy o nově vzniklém informačním dvouměsíčníku Infolisty Zrnka, že informace o spřátelených organizacích z našeho seznamu, které mají možnost 
se toto cestou prezentovat i články o zajímavých lidech by se našim prostřednictvím nedostaly do mnoha míst po ČR. 
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SVĚT KOLEM NÁS / internet / Iveta Kollertová 

Iveta Kollertová, Most (Litvínov)  
 
Osobní stránky 
http://mejsehezky.webovka.eu/index.html 
 

Prostřednictvím internetu v diskusním fóru na Lidé. cz jsem měla možnost poznat spoustu lidí a 
mnoho lidských osudů. Jsou zde lidé, kteří si zaslouží o nich napsat a mají velký obdiv náš všech. 
 
Poznala jsem zde paní Ivetu a četla jsem její články, které zasáhly do mého života i mnoha jiných. 
Články jsou nahlédnutím do světa ženy, které do jejího života vstoupila zákeřná nemoc, rakovina.  
Život jí připravil nelehký úděl, ale ona sama navzdory všemu vyzařuje neuvěřitelnou energii a stále 
má chuť do života. Je to človíček, který se zapsal do všech našich srdcí, kteří jsme ji měli možnost 
poznat i když jen pouze prostřednictvím internetu.  Internet se stal nedílnou součástí jejího života a 
umožňuje jí komunikovat se spoustou lidí, kterým ona sama dodává sílu do dalších dnů. 
  
Příběh paní Ivety Kollertové zaujal pana Václava R. Žídka, šéfredaktora Pozitivních novin a celý 
příběh vyšel na www.pozitivni-noviny.cz 
 
Na níže uvedeném internetovém odkazu je napsáno slovy autorky vše z jejího příběhu. Od 
seznámení s jejím zdravotním stavem. Je to pohled člověka, který je upoutaný na lůžku a popisuje 
všechny pocity, jak vnímá svět okolo sebe. Poznání životních hodnot, které unikají většině lidí okolo 
nás. I další související odkazy. 
 

Napsala jsem Ivetce, zda mohou v našich Infolistech Zrnka o ní napsat a ona mi to dovolila. 
 
Několik dní jsem psala článek, ale nakonec zůstala jen tato krátká verze s internetovými odkazy. 
Zvážila jsem, že nelze napsat článek a nahradit slova redaktorů nebo slova, která již byla napsána 
samotnou autorkou jejího příběhu. Slova, která upřímně vystihují vše. Mohu pouze doporučit 
čtenářům, aby si celý příběh přečetli. 
  
Ivetko, děkuji za vše a jaká jsi. Jsem velice ráda, že jsem mněla možnost číst Tvé články a poznat Tě i 
když pouze přes internet. Dodáváš nám všem energii a sílu. Posíláme i Tobě sílu a energii od nás 
všech zde. 
 

Lenka Vanclová 
 

 

http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rsautor=254&rsrazeni=datum_90 
 
http://www.peprnet.cz/oko/peprnici/mejsehezky.html 
 
                                            

http://www.peprnet.cz/celebrity-forum/celebrity-o-sobe/iveta-kollertova.html 
 
http://www.peprnet.cz/celebrity-forum/ruzovka/dokud-myslis-jsi.html 
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Nezáleží na počtu výdechů a nádechů, ale na 
vzpomínce, která nám vyrazila dech!!! 
 
Jaký žiješ život, taková bude jednou na tebe 
vzpomínka! 

http://mejsehezky.webovka.eu/index.html
http://www.pozitivni-noviny.cz
http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rsautor=254&rsrazeni=datum_90
http://www.peprnet.cz/oko/peprnici/mejsehezky.html
http://www.peprnet.cz/celebrity-forum/celebrity-o-sobe/iveta-kollertova.html
http://www.peprnet.cz/celebrity-forum/ruzovka/dokud-myslis-jsi.html
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SVĚT KOLEM NÁS / internet / Iveta Kollertová 

DOTYK šTěSTí 

 
Na počátku všeho pár slov, několik vět a souznění dvou lidí.  
Chvilka, která rozjede dosud nepoznané okamžiky, pocity štěstí v myslích těch, kteří si svá přání šeptali 
potichu a do peřin.  
 
Dlaň jednoho může dodat druhému rozkoš nebo jen pocit důležitosti a jedinečnosti. Zdá se to složité, ale 
kdepak. 
 

Tento článek je výrazem mého naprostého štěstí a nebýt té první dlaně, nemohla bych dnes psát 
o tom, že jsem poprvé po pěti letech (25. 6. 08) cítila vítr ve vlasech, poprvé po pěti letech jsem 
měla nebe nad hlavou, poprvé po pěti letech jsem se dotkla květiny v trávě i kůry stromů u 
chodníku.  
 

 

Druhá cesta mne nasměrovala do Pozitivních novin. 
Kdybych nehledala články od Jana Krůty, který se mi 
zapsal u srdíčka jako jeden z mnoha lidí, kterých si 
nesmírně vážím, nikdy bych si nepřečetla první 
článek na Pozitivkách a nezareagovala tak, jak mi 
velelo moje svědomí.  
 
 

Tím nejdůležitějším človíčkem mého života se ovšem stala paní Blanka Kubešová.  
To ona napsala první výzvu, obvolala pana doktora Slámu z Brna a domluvila se s Olinkou Wister.  
Paní Olga vzápětí kontaktovala pana Kupku a zařídila mnoho dalších telefonátů, o kterých ani 
nevím. 
 
Jedno je jisté, bez přátel bych onen "dotyk štěstí" neprožila.  
 
 
 

Mívám dar výřečnosti a docela slušnou slovní 
zásobu, ale tentokrát marně hledám slova, která by 
popsala všechno, co jsem ve chvíli prvního vyjetí na 
chodník cítila.  
Nedá se to.  
Vím jen, komu za to všechno vděčím, ale zároveň 
nemohu vyjmenovat všechny, spojeni s akcí 
 "Ivet do ulic!"  
Přátelé moji, však si v mém článku najdete, nemám 
pravdu?  
 
První, kdo mi zvedl sebevědomí, byl portál Peprnet 
a zároveň byl strůjcem mého budoucího života. 
Noví přátelé, tak srdeční a otevření, pochvaly za 
články, nové a nové hledání témat k sepsání. 
 

V momentě, kdy zazvonil zvonek a přišel pán s vozíkem s tím, že si ho jen vyzkouším, byla moje srdeční 
aktivita normální. Zeť Kája mne vzal do náruče a usadil na vozík. A já věděla, že to je ono, to je to pravé. 
Jako když dáte hrneček na malý talířek v soupravě po vaší mamince. Seděla jsem na vozíku a měla jsem 
dojem, že jsem na něm odjakživa. Byla to láska na první pohled.  
V tom se za mnou ozvalo: "Tak jedeme ven."  
Srdce se mi rozběhlo jak o závod a jen představa, že se mi můj toužebný sen plní, je k nezaplacení.  
Štěstí? Mám ho.  
Měla jsem ho v okamžiku, kdy se kolečka roztočila a já projížděla po chodbě ven.  
Obrovské dojetí mi sevřelo hrdlo a maminka jen řekla: „Nebreč, Ivko.."  
"Mami, to já nebrečím, to je.. jen.. jsem tak šťastná, mami."  
 

A tam si mne našel pan Václav Židek a pan Pavel Loužecký, šéfredaktoři a posléze (mohu je tak nazývat a 
jsem na to náležitě pyšná) mí noví přátelé.  
 
 
Mé články i vyprávění a reakce na ně mne popohnaly k tvůrčímu nadšení a k získání dalších nových přátel.  
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SVĚT KOLEM NÁS / internet / Iveta Kollertová 

Přijíždíme k výtahu a dveře se otevírají. Ještě chvilku a sluníčko mi zasvítí do očí. Nejen přes okno a záclonu. Přímo do široce 
rozevřených očí, aby mi proboha něco neuteklo. Vyjíždíme na chodník.  
"Dobrý den.. to je ale dneska krásně, že jo?"  
Usmívám se na vyděšené pohledy lidí kolem mne,  kteří nechápou, proč se tolik směji a tolik křičím. Musím, emoce jsou neskutečné, 
nemůžu mlčet. Vítr mi zafoukal do vlasů a mě napadá bláznivá a nepodstatná myšlenka - "Taky jsem si mohla nechat umýt vlasy".  
A už se rozhlížím kolem, dívám se do nebe, vidím ptáky nad sebou a kritizuji chodník.  
Skáče to. Přes obrubníky se nedá jet, budu s tím muset něco udělat. Kruci, vůbec se tu nemyslí na vozíčkáře, jak to mají asi sami 
zvládnout? Nadávám v duchu i nahlas. Ještě pár protočení kolečky a mlčky ukazuji směr. 
 
„K těm stromům“, prosím. 
 

Jak je všechno zelené, ty syté barvy, před očima se mi udělají zlatavé kruhy. Podívala jsem se přímo do sluníčka. Nechci, aby to 
skončilo, ale pár kapek na holé paže nás ženou zpátky. Ještě moment, musím si přece utrhnout kytičku, i když je to jen jitrocel. 
 A pro ptáčka do klece, tak miluje zelené.  
Teď už zase ležím na své posteli, vstřebávám dojmy a řeknu vám jedno:  
I kdyby se stalo a já si na ten vozík sednout už nemohla, ten dnešní pocit už mi nikdo nevezme.  
Dotklo se mne štěstí!  
A bez přátel by nebylo úplné, děkuji vám všem!  
 
 
 
 
 
 
Děkujeme, paní Ivetě Kollertové, která nám dala svolení ke zveřejnění tohoto článku a fotografií prostřednictvím Infolisty Zrnka, 
Originál článku: http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2008060094 
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SVĚT KOLEM NÁS / internet / VOLNÉ TÉMA 
 
Přeprava vozíčkářů vlakem 
Kdo jsem, odkud přicházím a proč zrovna píšu sem do Zrnka? Jmenuji se Pavlína Hrachová 22let, mám 
spastickou kvadruparézu DMO.  Na internetovém fóru v diskuzi jsem potkala Lenču a ta mi dala odkaz 
na tyhle noviny. Zaujaly mě, a protože tak nějak ráda píšu, rozhodla jsem se, že sem s dovolením taky 
něco napíšu. Snad Vás můj postřeh o přepravě vozíčkářů vlakem aspoň trošku zaujme. Nejspíš jste i 
vy takovou situaci zažili jako já a poznáváte se. 
 
Téma vozíčkář a vlaky 
Přes týden jsem v Jedličkově ústavu v Praze a každý čtvrtek jezdím domů vlakem, spoj Praha-Plzeň.  
Je to zhruba 114 Km. Přibližně týden před cestou musím vyplňovat dotazník na stránkách Českých drah 
a to tam ještě je napsáno upozornění, že nemůžou zaručit, že tam ta plošina bude.  
Hned první zádrhel nastává, když se dostavíte na hlavní nádraží v Praze. Mají tam malou plošinu, 
kterou ovládá dozorčí přepravy.  
Nastoupení vozíčkáře do vlaku 
V praxi to vypadá tak, že můj doprovod musím vyslat nahoru po schodech, aby na dozorčí zazvonil. 
Často se stává, že tam dozorčí není. Pokud mám sebou asistenta tak mě vytáhne po schodech a když 
mám sebou asistentku tak musím jít pěšky nahoru po schodech s tím, že mě asistentka přidržuje a já se 
držím zábradlí. Doslovně je to pro mne horor, který si zdravý člověk nedokáže představit. 
Nebezpečná jízda hendikepovaného na eskalátoru 
Můj život je obohacen o nové poznání a zpestřen jízdou na eskalátoru, když jsme se chtěli dostat na 
nástupiště na hlavním nádraží v Praze a nešel výtah.  Asistentka mě musela vzít a postavit na eskalátor 
(jezdící schody) a jeli jsme. Vozík pak přivezla za mnou. Mimochodem jsem jela bez vozíku po 
eskalátoru prvně v životě. Doteď nechápu, kde ta holčina vzala tolik síly, aby mě utáhla a udržela. Ještě, 
že se dokážu s oporou udržet na nohách. Jinak nevím, jak bychom to zvládly. 
Přistavení plošiny k vlaku 
Další problém bývá už jenom plošina, aby ji vůbec přivezli. Často jsou na člověka nepříjemný, že proč 
jsem si neřekla včas, a když se bráním, že jsem vyplnila dotazník tak si stejně melou svou. Občas si 
připadám jako blbec. Už jsem si zažila i adrenalin v podobě jak vytahovali s vozíkem ručně do vlaku. Nic 
pro slabé žaludky a povahy. Musím vám napsat o určité části průvodčích, když mě vidí. Obličeje, jé zas 
jede vozíčkář a je o starost navíc. Největší zděšení u nich nastává, když zjistí, že jedu sama bez 
průvodce. 
Jízda vlakem 
Když už jsem konečně ve vlaku a mám štěstí, že nemusím trávit 2 hodiny v nákladním prostoru, že dali 
moc úzký vagon tak zase nemůžu ani projet uličkou ke svému kupé. Také se stává, když už se 
dokodrcám ke kupé tak většinou zjišťuji, že se tam sama s mechaničákem nedostanu, protože je dole 
několika centimetrová lišta ode dveří a já ji sama nepřejedu.  Buď mi pomůže můj doprovod, který se 
mnou někdy jede nebo lidi okolo. Někdy pomůže i dokonce průvodčí. Hlavní zásadou pro mne je před 
jízdou vlakem moc nepít, protože se na WC nedostanu. 
Vystoupení z vlaku 
Po 2 hodinách konečně Plzeň a zde je plošina přistavena automaticky a bez problému.  Je pro mne 
nepochopitelné, že v Plzni funguje spolupráce, ale v Praze na hlavním nádraží ne. 
Z Plzně ještě půlhodiny s našima a konečně jsme doma.  Od 1 hod asi do 5 hod na cestě.  
Vždy si říkám „Konečně doma, a že jsem to zvládla bez nehody“. 
 
Tak to jsou moje zkušenosti s vlakem a můžu říct, že pořady na takové téma bohužel nelžou! 

 
Pavlína Hrachová  

 

Redakce 
Ahoj Pavli, 
několik let jsem jezdila s dcerou (DMO vozíčkářka) pouze autem. V loňském roce 2008 jsme 
poznali osobně, jak funguje spolupráce s Českou dráhou při přepravě vozíčkářů.  
 
Vyplnit internetový formulář, kde se musí napsat číslo vlaku, v kolik vlak jede, zda bude doprovod, 
číslo průkazu ZTP/P, adresa bydliště, tel. kontakt, e-mail, zda požaduješ plošinu a pak čekáš na 
potvrzení objednávky. Opravdu si naivně člověk (vozíčkář) myslí, že má vše zajištěno a cesta bude 
v pohodě, když vyplnil formulář pro přepravu vozíčkáře.  
 
Musím Ti dát za pravdu, že opravdu na některých místech nefunguje předání informace o přepravě 
vozíčkářů. Mluvím o předání informace o přepravě vozíčkáře, které občas nefunguje dle 
vyplněného formuláře s nahlášením do stanice České dráhy pro nastoupení i vystoupení, tak i 
nefunkčnosti předání informace do vlaku strojvedoucímu nebo průvodčímu. 
 
Pořádali jsme několik výletů od občanského sdružení Zrnko naděje, kde jsme využili předem 
nahlášenou dopravu vlakem od České dráhy. 
 
Nejhorším zážitkem, který jsme poznali, byl přístup pracovníka České dráhy ve vlaku, kde jsme 
měli předem nahlášenou přepravu dvou vozíčkářů. Když jsme jeli z výletu z Ratibořic a očekávali 
spolupráci při nastoupení do vlaku v České Skalici, tak na nás koukal průvodčí z okýnka a byl 
velice vulgární, že o nás nic neví.  Po tvrdé slovní výměně, kterou si neodvážím ani zveřejnit šel a 
s velkým přemáháním otevřel nákladní prostor pro balíky a pokud chceme tak ať si vozíčkáře 
naložíme sami, že on nám nepomůže. Dovolil nám to za doprovodu nepříjemných poznámek, 
abychom si vozíčkáře naložili sami a odešel. 
Podotýkám, že vyzdvihnout vozík s postiženým do výšky přibližně 1m při asistenci jednoho muže a 
žen byl nadlidský výkon. Z vlakového nástupiště nás sledoval jeden mladík, který nám bez 
rozmyšlení přiběhl na pomoc, a vše se zvládlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po nastoupení (naložení) vozíčkářů 
uzamkl pracovník ČD jednoho člena 
sdružení a dva vozíčkáře v nákladní 
prostoře. Nastoupila jsem do vlaku, a 
když jsem chtěla za svou dcerou 
(vozíčkářka), tak byly dveře přepravního 
prostoru uzamčené. Pocit bezmocnosti 
byl hrozný! Jirka sám musel, zvládnou 
zajistit bezpečnost pro oba vozíky a 
celou cestu je jistil.   
 V letošním roce 2009 má o. s. Zrnko naděje naplánováno několik výletů, kde využijeme předem 
nahlášenou dopravu vlakem i autobusem. Pokud se budou nadále objevovat nedostatky a vulgární 
chování určitých zaměstnanců České dráhy tak plánujeme podání stížnosti na Českou dráhu pro 
nedodržení podmínek služby, kterou nabízejí pro přepravu vozíčkářů a za nedůstojné chování.  
Na druhou stranu musíme pochválit jiné pracovníky České dráhy, kteří jsou velmi vstřícní a 
pomáhají vozíčkářům. Letos poznáme i jak funguje spolupráce při přepravě autobusem. 
V článcích o uskutečněných výletech budeme jako v loňském roce popisovat spolupráci 
s pracovníky České dráhy i o spolupráci pracovníků autobusové dopravy. 
 
Napište nám, jaké máte zkušenosti. Nejhorší je zaujmout laxní postoj. 
Tím, že budete s podobným problémem sami tak nic nezmůžete.                               

Lenka Vanclová 
 

nákladní prostor ve vlaku, do kterého jsme sami 
nakládali dva vozíčkáře 
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Pro čtenáře jsou připraveny čtyři internetové odkazy na videa o vozíčkářích o různém dění. 

 
 

Pád vozíčkáře 
 

Jízda na skalátorech (jezdící schody). 
Můžeme si pouze klást spoustu otázek. 

Je nutné takto riskovat život?   
Mají vozíčkáři jinou možnost, když není zajištěn bezbariérový přístup? 

 
http://www.zkouknito.cz/video-pad-vozickare-na-escalatorech?m=c3cb01cc7e 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sport – adrenalin 
 

http://www.youtube.com/watch?v=XscoBz9BoMc&translated=1 
 

 
 
 
 
 

Úžasné video o muži, který umožnil vozíčkáři zažít pocit se zúčastnit sportovního dění 
 

http://www.tangle.com/view_video.php?viewkey=8cf08faca5dd9ea45513 
 

 
„I CAN do all things through Him who strengthens me.“ 

 
„MOHU dělat všechny věci skrze TOHO, kdo mě posiluje.“ 

 
 

17. 2. 2009 / Bar odmítá natočit vozíčkáři pivo, prý se to nesmí 
 
Brněnští strážci v sobotu v noci zasahovali v nočním baru na sídlišti Vinohrady, kam je 
zavolal vozíčkář, kterému barman odmítl natočit pivo. Obsluhující tvrdil, že invalidům na 
vozíku se alkohol nalévat nesmí.  Po domluvě strážníků nakonec barman vozíčkáři nalil, 
tento týden se situace opakovala, když barmanka tvrdila, že vozíčkář je něco jako cyklista. 
 

http://www.novinky.cz/domaci/161610-video-bar-odmita-natocit-vozickari-pivo-pry-se-to-
nesmi.html 

 
 

 
Víte o zajímavém videu ze světa vozíčkářů, lidi s jakýmkoliv hendikepem? Zašlete nám internetový odkaz, který zveřejníme v příštím vydání. 

SVĚT KOLEM NÁS / internet / VIDEO 
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NABÍDKA 

Antistresový polštářek, hit z Austrálie a Nového Zélandu konečně i v ČR.  
 

Staňte se prvními vlastníky Cuddle Buddy v ČR! 

 
 
  
 
Neodolatelně hebký, Cuddle Buddy je jeden z nejjemnějších polštářků na 
trhu. Velice příjemný na dotek. Jemná elastická látka ve spojení s tisíci 
mikroperličkami dokáže přinést uvolnění od stresu.  
 

Pokud máte jednou Cuddle Buddy v ruce, nedokážete ho vrátit zpět, pak 
jste objevili Cuddle Buddy antistresového pomocníka. 
 
 
 

Polštářek je velmi oblíben u dětí, u lidí majících problémy 
 

Doporučení lékaře a mnohé další naleznete na 
www.cuddle-buddy.cz 

 

s pohybovým aparátem, u řidičů, cestujících ale také u všech, kteří rádi 
komfortně relaxují. Velikou výhodou je, že je polštářek pratelný! 

 

Kde je možné polštářky zakoupit? 
Prodejna se sklářskou dílnou 
Glass Lucie - Lenka Vanclová, Jílovecká 191, 513 01Semily 
 
Kde je možné polštářek v nejbližších dnech vidět?  
9. 5. 09 jilemnický jarmark 
30. 5. 09 jarmark v Hořicích,  
4. 7. 09 „Naše město na vozíku“ akce v Jílovecké ulici, Semily, o. s.  Zrnko naděje 
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Český ráj bez bariér 
 
Připravili jsme pro vás tip na výlet pro vozíčkáře a rodiny s kočárky do bezbariérové sklářské dílny Glass Lucie, 
Jílovecká 191, Semily.  Od roku 2008 je paní Lenka Vanclová nositelkou značky regionální produkt Český ráj. 
 

 Tip na bezbariérový výlet 

Glass Lucie – Lenka Vanclová 
 
Provozní doba pro veřejnost Út 11 - 16hod.                                                                                                                       
 
Po tel. domluvě na 481 621 406 / 731 458 883 i v jiné dny a hodinu Po - Ne 
 
Exkurze výroby 
Délka exkurze je přibližně 2 hodiny.  Návštěvníkům je předvedena výroba skleněné figurky, skleněné miniaturky 
a výroba skleněných perlí. Maximální počet na exkurzi je 20 lidí, ale lze zajistit exkurzi i pro více lidí. 
 
Dospělí 20,- Kč 
Děti do 15 let 10,- Kč 
Důchodci 10,-Kč 
Držitelé ZT, ZTP, ZTP/P ZDARMA 
Skupinová sleva (nad 10 osob) 50% sleva 
 
Zakázková výroba dle vzorů zákazníků. Výrobky ze sklářské dílny je možné zakoupit na místě nebo objednat 
prostřednictvím internetu www.glasslucie.com 
 
 
Bezbariérový přístup  ANO – NE 
 

• přístup do sklářské prodejny a dílny - ANO 
• běžný přístup WC – NE 

Po předchozí domluvě s majitelkou provozovny je umožněno využít soukromé bezbariérové WC 
pouze pro vozíčkáře při sjednané exkurzi – ANO. Možnost i přebalovací lehátko - ANO  

• veřejné WC v novém městském úřadě Semily cca 150m od provozovny  - ANO 
 

 
 
Máte tip na bezbariérový výlet, rekreaci, muzeum, divadlo, ukázku řemesla, sportovní dění, aj.  
Zašlete nám váš tip nebo článek + fotografie, kde jste se setkali s bezbariérovým přístupem 
nebo i články, kde je uvedeno bezbariérový a neodpovídá to bezbariérové nabídce přístupu pro 
vozíčkáře. V článcích by mělo být i zahrnuto zda je zajištěn přístup na bezbariérové WC. 
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Stálá VÝZVA 
Zasílání Infolisty Zrnka mohou využít organizace i  soukromé osoby.  
Stačí zaslat na redakce@zrnko-nadeje.cz  
váš e-mai l  s textem:  
Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA.  
Máte zájem o evidenci  do našeho seznamu spřátelených organizací? 
váš e-mai l  s textem: 
Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA.   
Pro naši organizaci přiložte i přihlašovací formulář do vaší evidence. 
 
Př í jem př ihlášek na e-mai l  nebo nás navštivte osobně  v sídle sdružení.  
Po tel . domluvě : Lenka Vanclová 481 621 406 / 731 458 883 
 
 
Stálá VÝZVA pro příspěvky do INFOLISTY ZRNKA 
 
Přispívat do Infolisty Zrnka má možnost široká veřejnost.  
 
Zasílejte své články o zajímavostech, internetové odkazy, vaše názory. 
 
Prostřednictvím Infolistů budeme představovat neznámé autory různě umělecky zaměřené. 
Víte o někom? Napište nám o nich. 
 
 

 
 

 

 
INFOLISTY ZRNKA dávají  prostor organizacím z našeho seznamu možnost se touto cestou 
prezentovat, zasílat své články + foto, které zveřejníme v INFOLISTECH ZRNKA. 
 
Vytváříme náš seznam spřátelených organizací se službou zasílání INFOLISTŮ ZRNKA                                                          
-  příjem zájemců o uvedení v seznamu, adresa sídla, e-mail, www odkaz,      
   tel. kontakt, krátký popis činnosti o sdružení                                                                                              
-  příjem pozvánek od organizací na jejich pořádané akce                                                                                  
-  rozesílání pozvánek na akce organizací se zasláním organizacím na našem seznamu.  
   Zveřejnění na INFOLISTECH ZRNKA – pozvánky, výzvy, přihlášky. 
 
Veřejnost bude mít možnost sledovat činnosti organizací v našem regionu. Účastnit se pořádaných 
akcí a popřípadě se svobodně rozhodnout stát se členem některé organizace dle svého výběru. 
 

V současnosti  je informační dvouměsíčník INFOLISTY ZRNKA o 
organizacích v l ibereckém regionu v elektronické podobě  na stránkách 
sdružení www.zrnko-nadeje.cz a stránkách Českého rá je  
www.cesky-ra j. info/cs/cesky-ra j-bez-barier/infol isty-o-s-zrnko-nadeje/  
V tištěné formě  má veřejnost možnost zakoupit časopis v sídle sdružení 
(černobíle 15,-Kč, barevně  29,-Kč).  
 
Obsah každého vydání je souhrn dvou měsíců  o l idech, aktual i tách dění a 
č innostech organizací evidovaných v našem seznamu, dále pozvánky na 
následující dva měsíce. Č lánky+foto, internetové odkazy, výzvy a pozvánky.  
Podklady pro vaše č lánky zasílejte na redakce@zrnko-nadeje.cz  
Dokončení úpravy textu vašich č lánků  + foto u nás v redakci . 
 
 
 
 

 
INFOLISTY ZRNKA 
redakce@zrnko-nadeje.cz 
Redaktorka: Lenka Vanclová 
Webmaster: Martin Bašek 
 

Rozpis vydání informačního dvouměsíčníku  
Ročník I. INFOLISTY ZRNKA 2009 
 
číslo 3. červenec (kvě ten-červen) uzávěrka 31. 5. 2009 
číslo 4. zář í (červenec-srpen) uzávěrka 31. 8. 2009 
číslo 5. l istopad (zář í-ř í jen) uzávěrka 30. 10. 2009 
Informační dvouměsíčník Ročník II. INFOLISTY ZRNKA 2010 
číslo 1. leden (l istopad-prosinec) uzávěrka 31. 12.2009 
číslo 2. březen (leden-únor) uzávěrka 28. 2. 2010 
číslo 3. kvě ten (březen- duben) uzávěrka 30. 4. 2010 
 
  
 Příští vydání červen 2009 

 
V příštím vydání vám představíme  
organizace Semily Femily a Galerii XY 
 
Program výletů od o.s. Zrnko naděje   
na červenec - srpen 2009 
 
Svět kolem nás / neznámí autoři 
Pohádkový svět Ivety Kovářové 
 
Za květen - červen 
články, novinky, informace 
 

 Strana 27. 

 
PROČ VZNIKLY INFOLISTY ZRNKA? / PRO KOHO JSOU URČENY? 

 

Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení peněžitým či věcným darem, obraťte se na 
nás prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo osobně. Za případnou podporu děkujeme. 

 

mailto:redakce@zrnko-nadeje.cz
http://www.zrnko-nadeje.cz
http://www.cesky-raj.info/cs/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
mailto:redakce@zrnko-nadeje.cz
mailto:redakce@zrnko-nadeje.cz


                                                                                                                                               INFORMAČNÍ  DVOUMĚSÍČNÍK - INFOLITY ZRNKA O ORGANIZACÍH V LIBERECKÉM REGIONU  
 

 Příloha / Kalendář akcí / spřátelené organizace  

Občanské sdružení ZRNKO NADĚJE  
Jílovecká 191, 513 01 Semily 
tel.: 481 621 406 / 731 458 883 (pí Lenka Vanclová) 
info@zrnko-nadeje.cz , www.zrnko-nadeje.cz 
 
Od května prodej informačního dvouměsíčníku Infolisty Zrnka v sídlu sdružení (cena 15,-Kč) 
 
Spřátelené organizace o.s.Zrnko naděje a CPR M.E.D. připravily pro veřejnost pravidelný 
program na každý čtvrtek od 10-17hod pro společenství neohraničené věkové kategorie lidí 
zdravých, se zdravotním omezením a vozíčkářů. 
 
Místo konání v Jílovecké ulici 
Zahrada u domu čp. 191 - sídlo o.s. Zrnko naděje a zelená roubenka čp. 104 se zahrádkou, 
kterou využívají maminky z CPR M.E.D. 
 
Program - náplň čtvrtků 
. modelování (výrobky z moduritu)   
. malování na terase (v letním období) 
. filcování vlny za mokra  
. ruční papír  
. vosková batika - plachtičky na lodičky 
. batika či savování na stará trika 
. jednoduché prstové loutečky  
. kytičkové věnečky 
. vílí závoje - barvení 
. vyplétání plůtku k záhonu a kompostu  
. hrajeme si (šachy, člověče nezlob se, atd.) 
. vaříme, pečeme, opékáme 
. Teddy Bear English   
  angličtina pro mrňata a začátečníky  
  počítání, barvy, zdravení  
. hraní divadélka s plyšáky 
 
 
o.s. Zrnko naděje - mimo pravidelný program čtvrtků pro členy sdružení  
 
Od 7. 5. 09 příjem přihlášek na:  
 
 
  
Kroužky – turnaje 
   
. Ruské kuželky pro vozíčkáře 
  (zdraví lidé hrají vsedě na židli) 
. Boča – hra pro hendikepované 
 
 
 
 

 
 
Kulturní, vzdělávací, ozdravné 
programy 
 
. amatérské divadlo, recitace  
  zpívání s kytarou 
. základy na PC 
. ergoterapie hrou - rozvoj motoriky  
. terapie s hudbou – cvičení 
. kompletování skleněných polotovarů  
. cvičení – masáže 
. Indiáni (výroba talismanů,korálkování 

 
CENTRUM PRO RODINU M. E. D. 
Tyršova 380 (budova SVČDM), 513 01 Semily 
tel.: 777 761 235 (pí Převrátilová), 776 077 186 (pí Hřibová) med.semily@volny.cz, www.medsemily.cz 
 
Duben  
čtvrtek   30. 4. Speciální čarodejnický čtvrtek – odpoledne od 13 -salón pro čarodejnice-kadeřník, módes róbes,    
                        vizážista, vaření lektvarů, mudlové vstup pouze s čarodějnou havětí  
                        (ropuchy, pavouci, pavučiny, netopýři ….)  oheň zapálíme kolem 17 hod 
Květen 
úterý       5. 5. SMolíček -výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi VČELIČKOVÁNÍ (nad knížkou Fr.Hrubína) 
                       16 hod. MKS – dětské oddělení či zahrada 
úterý     12. 5. Přednáška s besedou Výuka cizích jazyků ve waldorfské škole. Besedu vedou učitelé cizích     
                       jazyků ze semilské waldorfské základní školy i lycea Olga Pleštilová a Anthony Tun. Od 9.30 hod                     
středa   13. 5. „zaHRAda“ -rodinná slavnost v rámci Týdne pro rodinu  
                       16 hod. Areál památkově chráněné dřevěnky v Jílovecké ulici 
                        vstupné: květináček s kytičkou či bylinkou k výsadbě na zahrádku u dřevěnky 
                        program: zpívání, pohádka, flétnový koncert, dobrůtky... 
pátek     15. 5. Den otevřených dveří v CPR M.E.D. v rámci celostátní kampaně Sítě MC 
                       „ Přijďte pobejt“  9 -11 hod. prostory v DDM,Tyršova ulice, 11.-13. hod. Přijďte  pobejt též do   
                        Dřevěnky a porozjímat nad kyselem 
sobota   16. 5. Ovečkování – tvořivé odpoledne pro celou rodinu v dřevěnce v Jílovecké ulici 
                        13 -16 kutění z ovčí vlny, potom návštěva nedalekého ovčína 
úterý      19. 5. „Kolo, kolo“ v Domově důchodců v Řekách. Přijďte potěšit babičky a dědečky tanečky a    
                        zpívánkami od 9.30 hodin. Sraz před budovou v 9.20 hodin.  
úterý      26. 5. Beseda s Karolinou Nedělovou od 9.30 hodin.  
                        Kdy a proč se slaví Světový týden respektu k porodu? Jaký je význam a vývoj přirozených      
                        porodů pro ženy a společnost? Odpovědi na tyto a další otázky týkající se těhotenství a porodu  
                        můžete nalézt při shlédnutí  dokumentárního filmu Orgasmický porod   a při následné besedě.    
                        Besedou provází Mgr. Karolina Nedělová (www.prostorprorodinu.cz) 
Červen 
úterý       2. 6.  SMolíček -výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi ŠNEČKOVÁNÍ (nad knížkou J.Balíka)  
                        16 hod. MKS zahrada 
pátek      5. 6.  Den dětí pro mrňata a batolata  
                        15.30 zahrada DDM Tyršova ulice ( letošní téma masek: zvířátka) 
                        hry, soutěže, písničky, kolo štěstí, dobrůtky 
sobota  13. 6.  Křivořezání – odpoledne se dřevem v Jílovecké ulici nejenom pro tatínky 
                        V rámci kampaně Sítě MC: „Táta dneska frčí“ 
Červenec 
 sobota   4. 7. „M.E.D.vědí okénko“ v Jílovecké ulici – hry, soutěže, malování 
                        v rámci akce „ Město na vozíku „ pořádané sdružením Zrnko naděje 
                        9-12 hod. areál dřevěnek a zahrada v Jílovecké ulici 
pondělí 13. 7.  pátek 17. 7. M.E.D.věd - příměstský tábor v dřevěnce v Jílovecké ulici 
                        kontakt 776 077 186 Lenka Hřibová 
                        9 -13 hod. rukodělné činnosti, čtení (kampaň Celé Česko čte dětem),  
                        návštěvy sklářské dílničky, ovčína, loutkové divadélko 
Září 
neděle   6. 9.  Den skřítků a víl v dřevěnce V Jílovecké ulici  13-17 hod. 
úterý      8. 9.  SMolíček výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi MECHOVÁNÍ  
                       (nad ilustracemi M.Hanáka)  16 hod. zahrada MKS 

mailto:info@zrnko-nadeje.cz
http://www.zrnko-nadeje.cz
mailto:med.semily@volny.cz
http://www.medsemily.cz
http://www.prostorprorodinu.cz)


                                                                                                                                               INFORMAČNÍ  DVOUMĚSÍČNÍK - INFOLITY ZRNKA O ORGANIZACÍH V LIBERECKÉM REGIONU  
 
  Příloha / Kalendář akcí 

KVĚTEN  

 

1. května – 14. června 
Ladislav Šlechta – drátované objekty, Oldřich Setunský - fotografie 
Výstava výtvarného umění 
Místo konání: Muzeum a Pojizerská galerie Semily 
Kontakt: Muzeum a Pojizerská galerie Semily, tel.: 481 622 528 

1. května – 14. června 
Karel Rampl – Obrazy a kresby Semilska 
Výstava výtvarného umění 
Místo konání: Muzeum a Pojizerská galerie Semily 
Kontakt: Muzeum a Pojizerská galerie Semily, tel.: 481 622 528 

2. května 
Pomerančový turnaj 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 

2. - 3. května 
Mistrovství České republiky v Gross country 
Motocyklové závody. 
Místo konání: Košťálov – areál koupaliště a okolí lomu Tarmac. 
Kontakt: Enduro Semily, tel.: 777 255 324 

2. května – 5. června 
Lucie Slaninová 
Výstava výtvarného umění – automatická kresba. 
Místo konání: Galerie XY Semily 
Kontakt: Galerie XY, tel.: 774 976 241. 

8. května 
Sita – Koza cup 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 

9. května 
Diskotéka 
Místo konání: Bozkov - sokolovna 
Kontakt: Balatka, tel.: 603 944 728 

 

9. – 10. května 
Old Driver Trophy 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 

13. května 
ZaHRAda 
Rodinná slavnost v rámci Týdne pro rodinu. 
Místo konání: Semily – Dřevěnka v Jílovecké ulici 
Kontakt: Centrum pro rodinu M. E. D., tel.: 777 761 235 

14. května – 30. srpna 
Alena Vitáková - Egypt 
Výstava výtvarného umění 
Místo konání: Muzeum a Pojizerská galerie Semily 
Kontakt: Muzeum a Pojizerská galerie Semily, tel.: 481 622 528 

15. - 16. května 
Jazz pod Kozákovem 
23. ročník jazzového festivalu s účasti českých i zahraničních kapel. 
Místo konání: Kulturní centrum Golf Semily. 
Kontakt: tel.: 481 625 092. 

16. května 
EvaReality – Kulíškovo prasátko 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 

16. května 
Česká rocková liga – Cocotte Minute 
Postupový koncert rockových kapel. 
Místo konání: Bozkov – sokolovna. 
Kontakt: Stanislav Doubek ml., tel.: 724 924 901 

17. května 
Seba – T cup 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 

23. května 
Pohádkový les soutěží a her 
6. ročník oblíbené akce pro děti. 
Místo konání: Semily - Palackého sady 
Kontakt: KČT Semily, tel.: 604 123 277 (p. Chaloupková). 

 

23. května 
Mistr. CGS – jamky kvalifikace 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 

24. května 
Závod do vrchu Kozákov 
Cyklistický závod do vrchu. 
Místo konání: Trať Semily – Chuchelna – Kozákov – 9,2 km, převýšení 400 m.  
Kontakt: Klub českých cyklistů BC Sport Semily, tel.: 481 625 228  

do 24. května  
Akad. mal. Jiří Nepasický 
Výstava výtvarného umění. 
Místo konání: Muzeum a Pojizerská galerie Semily 
Kontakt: Muzeum a Pojizerská galerie Semily, tel.: 481 622 528. 

24. května 
GCNV Tour 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 

29. května – 26. července  
Akad. mal. Jan Souček 
Výstava výtvarného umění. 
Místo konání: Muzeum a Pojizerská galerie Semily 
Kontakt: Muzeum a Pojizerská galerie Semily, tel.: 481 622 528. 

30. května 
Hasičský den dětí 
Sportovní atrakce, ukázky hasičské techniky, šermířské vystoupení. 
Místo konání: Semily - park Ostrov. 
Kontakt: SDH Semily I., tel.: 777 944 355 (p. Vrtilka). 

30. května 
Finder Cup 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 

31. května 
Časovka Maroko 
Časovka jednotlivců údolím Jizery 
Místo konání: Benešov u Semil – Horní Sytová a zpět – 23 km  
Kontakt: Klub českých cyklistů BC Sport Semily, tel.: 481 625 228  

 



                                                                                                                                               INFORMAČNÍ  DVOUMĚSÍČNÍK - INFOLITY ZRNKA O ORGANIZACÍH V LIBERECKÉM REGIONU  
 
  Příloha / Kalendář akcí 

ČERVEN  

5. června 
Den dětí pro mrňata a batolata 
Malá zahradní slavnost, hry, soutěže, písničky, kolo štěstí. Téma letošních 
masek – zvířátka. 
Místo konání: Semily – zahrada DDM  
Kontakt: Centrum pro rodinu M. E. D., tel.: 777 761 235 

6. června 
Ruské kuželky II. turnaj  
Místo konání: na zahradě u sídla o.s.Zrnko naděje 
Kontakt: tel. 731 458 883 

6. června 
Ostrof fest 2009 
2. ročník hudebního festivalu. 
Místo konání: Park Ostrov Semily 
Kontakt: tel.: 774 976 241. 

6. června – 3. července 
Femily Semily 
Výstava výtvarného umění – skupina mladých výtvarníků. 
Místo konání: Galerie XY Semily 
Kontakt: tel.: 774 976 241. 

6. června 
Roy Cup 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 
 
7. června 
Den otevřených dveří Golfového Clubu Semily 
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 

13. června 
Křivořezání 
Odpoledne se dřevem nejenom pro tatínky. V rámci kampaně Sítě MC: 
„Táta dneska frčí“ 
Místo konání: Semily – Dřevěnka v Jílovecké ulici 
Kontakt: Centrum pro rodinu M. E. D., tel.: 777 761 235 

 

19. června 
Police Day Golf Cup 2009 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 

19. června – 6. září 
Kdo si hraje, nezlobí IV.  
Výstava plastových hraček, stavebnic, modelů aut firmy VISTA Semily. 
Místo konání: Muzeum a Pojizerská galerie Semily. 
Kontakt: Muzeum a Pojizerská galerie Semily, tel.: 481 622 528. 

19. – 21. června 
Sjezd rodáků a přátel + 125 let SDH Benešov u Semil 
Oslavy sjezdu rodáků a výročí založení SDH. 
Místo konání: Benešov u Semil, areál SDH 
Kontakt: Obecní úřad Benešov u Semil, tel.: 481 622 793 

20. června 
Festival her na Kozákově 
Den plný her a soutěží s kulturním programem nejen pro děti. 
Místo konání: Kozákov - Riegrova chata 
Kontakt: KČT Semily a o. s. Přátelé Kozákova, tel.: 481 625 294. 

20. června 
Košťálovský bumbác 
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy s dopravní tématikou pro děti, 
mládež i dospělé. 
Místo konání: Košťálov – Centrum volného času. 
Kontakt: OÚ Košťálov, tel.: 481 689 200. 
 
20. června 
EvaRealita CUP 2009 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 
 
 

24. června 
“Svatojánské bejlí“ 
Rozlučková slavnost se školním rokem. 
Místo konání: Semily – Dřevěnka v Jílovecké ulici 
Kontakt: Centrum pro rodinu M. E. D., tel.: 777 761 235 
 
26. - 28. června 
Semilská pouť 
Pouťové atrakce, kulturní program. 
Místo konání: Semily – Riegrovo náměstí 
Kontakt: Městské informační středisko Semily, tel.: 481 624 721 
 
27. června 
O pohár Driebergenu 
Golfový turnaj  
Místo konání: Golfové hřiště Semily 
Kontakt: Golf club Semily, tel.: 605 523 869 (Klikar) 
 
28. června – 29. srpna 
Výstava drahých kamenů, minerálů a zkamenělin 
Výstava ze soukromých sbírek členů Minerál klubu  
(denně do 9 – 17 hod). 
Místo konání: Lestkov – Obecní úřad 
Kontakt: Jiří Boudný, tel.: 723 738 686 
 


