
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                     

 
 

  

 

 

Infolisty o organizacích a zajímavých lidech / Ročník VII. / číslo 4. / prosinec 2015 

  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

DOBRÉ SVĚTLO PEČUJÍCÍM, MY ŽIJEME! 
 

3.11.2015 ZRNKO NADĚJE ZE SEMIL V BRNĚ  
 

Před 8 hod., ráno byl sraz v Jílovecké ulici, kde se sešel náš babinec ze Zrnka naděje.. Lenka O., 
Lenka O. mladší, Petra D., Lenka V., Lucka V. Rychle překontrolovat zda máme vše a už se jelo 
směr Brno na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže DOBRÉ SVĚTLO PEČUJÍCÍM, MY ŽIJEME! 
 

Po 4 hodinách jízdy nás vítala cedule Brno. Pro nás venkovany ze semilska to byl teda zážitek, 
kudy ve městě máme jet, ale vše se zvládlo. Auto jsme zaparkovaly na střeše obchodního 
centra, kde jsme se chvilku kochaly výhledem na šrum chodců a aut na křižovatkách, ale i 
pohledem na zajímavé budovy. 
  

Po 13 hod. už jsme stály před kavárnou Café Práh http://www.cafeprah.cz/, kde jsme se 
přivítali s předsedou Unie pečujících panem Leošem Fučíkem. Do začátku programu byl ještě 
čas a tak nás vtáhlo dění v obchodním centru. 
 

Před 15 hod. už jsme byly v sále kavárny, kde jsme si prohlédly vystavené fotografie 
soutěžících.  Pak už začal program, který byl velice dobře připraven. Atmosféra zde byla 
pohodová, kde i sálem občas zazněl smích po slovech moderátora, který byl opravdu vtipný. 
Na plátně se promítali i fotografie Zrnka naděje z pobytu v Mukařově „Jedeme - Jdeme“. 

 
 

 

Pro všechny bylo milé se setkat a vidět osobně Michala Horáčka a Hanu Ulrychvou, která 
zazpívala několik písní, kde v pozadí na plátně probíhala prezentace fotografií od 
soutěžících.  Prožitkem pro všechny bylo i vystoupení tanečního souboru PROTY BOTY 
http://www.cyranovyboty.cz/ 
Porotci soutěže: Michal Horáček - čestný předseda poroty, Alice Prokopové - fotografka, 
Eliška Vorlová - fotografka, Dagmar Švédová - předsedkyně Klára pomáhá o.p.s.,        
Milena Němcová - Naděje pro autismus, zástupce Unie pečujících. 
Cesta z Brna do Semil trvala o něco déle. Už byla tma a podařilo se nám i špatně odbočit 
a tak si Petra po své noční jízdě po Kolíně vysloužila naše rejpnutí „Potkali se u Kolína“. 
Zážitkem bylo i občerstvení na benzince plné kamionu. Uf, tak tohle bylo jako z akčního 
filmu. Jinak byla po cestě domů sranda a nikomu z nás ani nevadilo, že místo plánované 
trasy jsme se najednou nacházely pár km pře Prahou. Noční jízda nakonec dobře dopadla 
dobře a po půlnoci už každý z nás chrupal v svém pelíšku. Cesta asi 600 km tam i zpět. 

Van.Lena 

Video „Jedeme - Jdeme“ 18.-25.8.2015 
Hudba: FruFru „Tajemná horská bylina“ 

 

 

 
  

Video DOBRÉ SVĚTLO PEČUJÍCÍM - MY ŽIJEME! (13:57) 

Obrazem z vyhlášení vítězů soutěže fotografií.  

Omlouváme se za trošku rozklepané video, ale takhle 

to dopadne, když se zapomene stativ. Ale určitě to 

nebude nikomu až tak vadit a nedechnete příjemnou 

atmosféru odpoledního setkání, které obohatilo 

několik nádherných písní v podání Hany Ulrychové. 

V pozadí na plátně probíhala prezentace fotografií od 

soutěžících. U druhé písničky ve videu fotografie. 

Kamera na kolečkách 2015/4 

Fotoalba UNIE PEČUJÍCÍCH 
Foto soutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme! se zúčastnilo 21 soutěžících, kteří zaslali okolo 
100 fotografií. Zde jsou uveřejněny všechny příběhy a výběr fotografií ke každému příběhu. 
Všem soutěžícím velmi děkujeme za možnost sdílet s nimi jejich životní příběhy. 
 

Fotoalbum (60)  Příběhy Dobrého světla 2015 
Fotoalbum (45)  3. 11. 2015 Vernisáž Café Práh 
Fotoalbum (21)  2015 Putovní výstava Dobré světlo 
facebook UNIE PEČUJÍCÍCH - Fotoalbum (6) 
TOULAVÁ UNIE PEČUJÍCÍCH - DOBRÉ SVĚTLO PEČUJÍCÍM, MY ŽIJEME! 
…výstava bude putovat dál na různá místa. 
 

Členy spolku „Zrnko naděje“ jsou maminka Lenka Obrcianová a její dcera Lenka, která               
je studentkou ZŠ Dr.Františka Ladislava Riegra. Školní časopis  3.číslo - listopad 2015  (str.4) 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/dobre-svetlo-pecujicim-my-zijeme/
http://www.cafeprah.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/spolecny-pobyt-debata-prezentace-projektu/
http://www.cyranovyboty.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=MWBWQa4pBUg
https://www.youtube.com/watch?v=6CLaE8_ZUMk
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2015/a2015-4/
http://www.uniepecujicich.cz/fotogalerie/pribehy-soutezicich-dobreho-svetla/
http://www.uniepecujicich.cz/fotogalerie/3-11-2015-vernisaz-cafe-prah/
http://www.uniepecujicich.cz/fotogalerie/putovni-vystava-dobre-svetlo/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1094199367285433.1073741832.923525251019513&type=3
http://www.zsriegra.cz/skolni-casopis
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UNIE PEČUJÍCÍCH 
 

http://www.uniepecujicich.cz/ 

  
 
 

 

 

 

9.12. 2015: Kulatý stůl na téma: Neformální péče v ČR: východiska a možnosti řešení 

Pořádalo MPSV, Praha 

V dopoledním bloku byl zástupci MPSV představen velmi stručně záměr zavést pro 

pečující pečovatelské volno/dlouhodobé ošetřovné. Dávka by měla být určena pro 

akutně vzniklou potřebu péče. Neměla by se týkat dlouhodobě pečujících. 

Dále se svým příspěvkem vystoupil Mgr. Krásaza NRZP a PhDr. Huneš za Asociaci 

poskytovatelů hospicové paliativní péče. V odpoledním příspěvku vystoupily Dagmar 

Švédová a Ing. Bc. Michálková (Klára pomáhá, Unie pečujících) a Mgr. Kňapová za 

Alternativu 50+. Závěrem vystoupila Mgr. Dudová, Pd. D., která problematiku shrnula. 

Za zajímavou označila skutečnost, že je zjevné, že všichni víme, co chceme, co je 

potřeba a přesto se nic z řečeného dosud neuskutečnilo. 

V diskusi se probírala nutnost systémové změny, definice pečujících, posílení (určení) 

statusu pečujících, dobrovolnosti /nedobrovolnosti péče u pečujících.  

http://www.uniepecujicich.cz/fotogalerie/9-12-2015-neformalni-pece-v-cr/   

 

 

 
V 17 hodin se tedy uskutečnilo v nejvyšším patře Paláce Morava pokojné zamýšlení 

pečujících a jejich Unie s paní senátorkou nad tématem „CO JSME DALI SPOLEČNOSTI  

V ROCE 2015 A NAŠE OČEKÁVÁNÍ V ROCE 2016“. 

Setkání se zúčastnili: za Unii pečujících Leoš Fučík, Olga Hubíková, Jana Janderová, 

Marie Čalkovská, Světlana Hrbková, Denisa Klimešová vítězka fotosoutěže Dobré světlo 

pečujícím, za Klára pomáhá Zdena Michálková a za Modrou berušku Eva Honková. 

Atmosféra byla velmi příjemná, i když témata, o kterých se hovořilo, byla závažná. 

Pečující se s paní senátorkou podělili o svoje obavy z budoucnosti své i svých blízkých,  

o nedostatcích našeho sociálního systému a společně jsme se pokusili hledat cesty 

nápravy. Snad tedy rok 2016 přinese do života pečujících některé pozitivní změny. 

http://www.uniepecujicich.cz/fotogalerie/14-12-2015-u-pi-senatorky-wagnerove/ 

 

 

 

              https://www.facebook.com/Asistence/timeline                                             http://www.asistence.org/  * http://www.darujasistenci.cz/  

Obecně prospěšná společnost Asistence pomáhá již od roku 1995 

rozpouštět bariéry okolo lidí s tělesným a kombinovaným postižením. 

Konkrétně se jedná zejména o pomoc při hledání vhodného 

zaměstnání, bydlení či aktivit pro volný čas. Asistence o.p.s. zajišťuje 

tranzitní program nejen pro studenty Jedličkova ústavu a škol.       

Jedná se o intenzivní spolupráci v období přechodu ze školy do dalšího 

života. Nepostradatelnou službou je zajišťování osobní asistence.  

  

 

ZNÁTE JE? .. dnes představujeme 

 

Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci,  v 
níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních 
pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o 
blízkého člověka ze svého okolí. Bez rodinné péče by se 
systém sociální péče v ČR neobešel.   
 

Unie pečujících z.s. je otevřená komunita jednotlivců i 
zástupců právnických osob, kteří se chtějí podílet na 
podpoře pečujících osob. Byla založena samotnými 
pečujícími, lidmi, kteří chtějí a potřebují změnu.  
 
14.12. 2015 U paní senátorky Wagnerové 

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ PEČUJÍCÍCH U ELIŠKY WAGNEROVÉ  

Jsme poctěni oznámit, že JUDr. Eliška Wagnerová pozvala 

pečující a jejich Unii na pondělí po 3. Adventní neděli        

dne 14. 12.2015 do své senátorské kanceláře v Brně. 

 
 
 

 

 

MŮJ ŽIVOT S ASISTENCÍ  
Dá se žít jen 4 hodiny denně? Hlavnímu hrdinovi filmu Jakubovi Neubertovi to 
nejde, i když mu příspěvky na osobní asistenci na víc nevystačí. Nahlédněte do 
jeho života a zkuste si v jeho "kůži" představit sami sebe.  
Ještě dnes můžete podpořit hodiny osobní asistence v kampani 
www.darujasistenci.cz Potřebujeme ale řešení systémové, které umožní 
svobodně a samostatně žít i lidem s rozsáhlou potřebou pomoci druhých osob.  
 

Má to smysl! 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UWCcXaUWv3A&feature=share 

Foto: Unie pečujících 

Informace č.: 104 - 2015 (TZ ČD+valorizace PnP)  

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1472-

informace-c-104-2015-tz-cdvalorizace-pnp.html  

 

 

Informace č.: 103 - 2015 (hlasování o navýšení PnP+výměna průkazu OZP) 

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1471-informace-c-103-

2015-hlasovani-o-navyseni-pnpvymena-prukazu-ozp.html   

 

http://www.uniepecujicich.cz/
http://www.uniepecujicich.cz/fotogalerie/9-12-2015-neformalni-pece-v-cr/
http://www.uniepecujicich.cz/fotogalerie/14-12-2015-u-pi-senatorky-wagnerove/
https://www.facebook.com/Asistence/timeline
http://www.asistence.org/
http://www.darujasistenci.cz/
http://www.darujasistenci.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=UWCcXaUWv3A&feature=share
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1472-informace-c-104-2015-tz-cdvalorizace-pnp.html
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1472-informace-c-104-2015-tz-cdvalorizace-pnp.html
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1471-informace-c-103-2015-hlasovani-o-navyseni-pnpvymena-prukazu-ozp.html
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1471-informace-c-103-2015-hlasovani-o-navyseni-pnpvymena-prukazu-ozp.html
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Svět kolem nás a náš uvnitř světa  

„Zrnko naděje“ 
 

Spolek Zrnko naděje umožňuje lidem se zdravotním 
postižením odkázaných na dopomoc nebo celkovou 
pomoc druhé osoby a jejich opatrovníkům se zapojit do 
dění rozmanitých akcí, kde jim tak napomáháme k 
začlenění do běžného života. Dění se zdárně uskutečňuje 
ve vytvořeném prostoru pro setkávání lidí s podobným 
osudem ve vyčleněných prostorech bezbariérového domu 
a na zahradě v Jílovecké ulici Semily, sídlo spolku.         
Díky sponzorům a partnerům i na jiných místech ve spolu-
práci se spolky a jedinci, kde navazujeme i nová přátelství.  

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

Podíváme se, jak to bylo před koncem roku 2015 v Jílovecké ulici Semily.  
Dění ve spolupráci se spolky a jedinci, ale i co se odehrálo u našich přátel. 

Jablíčkování 
 

V neděli 18.řijna 2015 se počasí vydařilo a od 13 hodiny se 

pozvolna rozjíždělo odpolední dění. Spolek Semínko země v 

Jílovecké ulici Semily u zelené roubenky pořádal 

„Jablíčkování“ opakovaně a tak se akce přidala k tradičním. 

Letos se dění uskutečnilo ve spolupráci se spolky CPR M.E.D. 

a Zrnko naděje - Kamera na kolečkách (video, foto). 
 

Děti i rodiče si to dnes opravdu užívali. Rozmanité tvoření až 

po práci v třídění jablek a mytí, klasické ruční krouhání a 

lisování na jablečný mošt. V průběhu odpoledne se na ohni 

opékali i jablka. Okolo 15 hodiny začala soutěž o nejlepší 

jablečnou pochoutku. Všichni ochutnávali a porota to měla 

opravdu těžké, protože bylo vše moc, moc, dobré.. mňam. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b2-yMXuDz_w 

(2:02)  Jablíčkování 18.10.2015 

Hudba: Tick Hudební partneři 

Fotoalba 
Jablíčkování 18.10.2015 
Jablíčkování Jílovecká ulice 
Cca 20 dospěláků a 27 dětiček, nejkrásnější 
zážitek je mňamka uprostřed ulice... 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/?ref=ts&fref=ts 

Semínko země Letošní podzim se nesl ve znamení moštování + pečený jablek 

na ohni. (Hokus pokus jablíčkování ) Vyvrcholením byla Jablíčková slavnost ve 

spolupráci s CPR M.E.D. a s  ochutnávkou a soutěží o nej jablíčkovu dobrůtku. 

 

 

Naše moštovací zařízení jsme také přivezli na „dýňobraní „  

Poděkování za úrodu v komunitní zahradě Zazemí v Turnov      

 

Moštovali jsme s několika třídami MŠ Luční, také s 

MŠ a ZŠ Všeň a samozřejmě i s našimi Kořínky.  

  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=b2-yMXuDz_w
http://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1148083678538308.1073741937.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153286762964372.1073742158.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/?ref=ts&fref=ts
http://www.seminkozeme.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153272377819372.1073742155.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153243013559372.1073742149.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153227047739372.1073742148.99025059371&type=3
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72 HODIN PRO MÍSTO, KDE ŽIJEŠ 
V Zrnku naděje nás oslovila Lenka Hřibová ze sousedící organizace 

Semínko země v Jílovecké ulici Semily, zda půjdeme společně do akce: 

72HODIN PRO LIDI A MÍSTO, KDE ŽIJEŠ. „Od nás zaznělo ANO“. 

Pořadatel byl spolek Semínko země -  úklid zahrady spolku Zrnka naděje 

a zasadíme společně strom. Na nás byl výběr stromu (rozhodnutí) 

OKRASNÁ TŘEŠEŇ - SAKURA KANZAN. Vznikl i název:  „STROM NADĚJE“, 

který zasadíme s Luckou na vozíku… (strom pro Lucku). 
  

Ve čtvrtek 8.10.2015 děda s Marcelem předělali celou boční stěnu u 

kompostu a bylo v plánu zasadit i nějaké kytky, které přivezla Lenka O. 

Bohužel nepřetržitě pršelo a tak je Lenka O. s Petrou D. aspoň přetřídily 

a sázení se posunulo na pátek nebo až na sobotu (podle počasí). 

Toho dne byl i přivezen ze Zahradnictví ZOJA http://www.zzoja.cz/ 

strom OKRASNÁ TŘEŠEŇ – SAKURA KANZAN 

Fotoalbum 8.10.2015 72HODIN PRO LIDI A MÍSTO, KDE ŽIJEŠ 
 

V podzimní čas za slunného, ale chladného odpoledne se 10.10.2015 

sešla malá skupinka přátel a uklízeli jsme zahradu. Proběhlo zastřižení 

keřů a prostříhání náletů (keře) na strmé stráni pod zdí hřbitova na 

Koštohfranku nad domem spolku Zrnko naděje, bylo i sekání srpem.. 

Do celkového dění se zapojil i náš pes Cetus, který vše kontroloval. 

Občas ukradl nějaký ten klacík a dělal trošku nepořádek, chtěl si prostě 

hrát. Při sázení stromu si i vynutil sedět u Lucky na stolku u speciální 

židle pro OZP a pozorně sledoval co se to děje… sázení stromu. 

Fotoalbum 10.10.2015 - 72 HODIN PRO MÍSTO, KDE ŽIJEŠ 
 

Všem moc děkujeme za účast a pomoc při úklidu zahrady. 

Velké díky všem při účasti zasazení „STROM NADĚJE“ … pro Lucku. 

Pro nás všechny a pro Lucku měla akce o to hlubší význam.. Van.Lena 
 

Sociálně terapeutický program – více zde: 72 HODIM PRO MÍSTO, KDE ŽIJEŠ 

 

 

Co je 72 hodin? http://www.72hodin.cz/2015/  
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po čtvrté. 

Kdykoliv během těchto 72 hodin (8. - 11. října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho se 

dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či 

jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých 

pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. 

Letošní motto zní: „Zasaď strom třeba se starostou…“ a tak se letos budou 

především sázet stromy. A proč sázet strom právě se starostou? Cílem projektu je 

také podpořit vztahy s radnicí v místech, kde fungují oddíly, skupiny a další dětské 

organizace. Věříme, že posílení vztahů s radnicí je prvním krokem ke spokojenému 

fungování. No a uznejte sami, když budete kopat jámu pro strom s panem 

starostou … nebude to prima? Kde není starosta, může pomoc sportovec, 

policista, youtuber, herec, novinář, babička, zkrátka kdokoliv, kdo bude mít chuť. 

Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. Například vymyslet 

úklidovou akci, zazpívat seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je 

mnoho a ne vždy se k nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou 

příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte …  

 

 

Video "STROM NADĚJE" ...pro Lucku 
(1:23) - Kamera na kolečkách 2015/4 

Hudba: Tick  Hudební partneři 

 

 

Kromě výletů se spřáteleným spolkem Turistika naboso jsme se 

pustili i do dílniček na výrobu barefoot sandálů a zorganizovali 

několik rodinných výletů (občas s úseky naboso).  Klokočí (foto), 

Riegrova stezka  a v našem lesním rodinném centru na Všeni 7.11. 

proběhl glasswalking, firewalking adokonce legowalking. 

 

Semínko země  Další velké téma, které rozvíjíme již od dubnové akce.  

Pojďme na to od lesa - tentokráte NABOSO  
 

Proč naboso? Chůze naboso skýtá mnohá pozitiva. Může navozovat pohodu a 

pocit štěstí, pocit svobody a lehkosti, pocit splynutí s přírodou a se Zemí, může 

odstranit některé bolesti (např. potíže s páteří), odbourat poruchy spánku a 

stress, může zlepšit imunitu, dodává staronové hmatové prožitky, přirozeným 

způsobem masíruje chodidla a působí na reflexní body. Projdete i tam, kde pro 

obutého člověka končí cesta, nechce-li si např. v blátě odepsat boty. 

Chůze naboso vašemu výletu dodá bonus, třetí rozměr - chodidly budete 

vnímat to, od čeho vás boty izolují - teplotu povrchu cesty, trávu, vítr, jehličí, 

kamínky, šišky a kořeny, hlínu, bláto, vodu, listí, písek, balvany a podobně. 
 

Při bosé turistice jsou sice nohy zaprášené a zablácené, ale jsou to nohy, které 

jsou zvyklé pracovat, mají výběh, trénink a čerstvý vzduch. Jsou silné, odolné, 

správně tvarované, opálené, zdravé a otužilé. Je to 6 milionů let vyvíjený 

precizní nástroj evoluce, mistrovské dílo - geniální konstrukce přírody, přesný 

bio, hi-tech přístroj nejvyšší kvality. 

  

http://www.seminkozeme.cz/
http://www.zzoja.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1143114055701937.1073741935.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1144140792265930.1073741936.648951505118197&type=3
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/a72-hodin-pro-misto-kde-zijes/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Fsoc-terapeuticky-program%2Fa72-hodin-pro-misto-kde-z
http://www.72hodin.cz/2015/
https://www.youtube.com/watch?v=Bz7tF240Cy4
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2015/a2015-4/
http://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/
http://www.turistikanaboso.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153247658444372.1073742150.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153297223794372.1073742161.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1012112372183829.1073741844.887610607967340&type=3
http://www.seminkozeme.cz/


 

 

Fotoalbum 

Den druhý 1.11.2015 * Den třetí 2.11.2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přišlo nám několik dotazů, proč pořádáme 

po tři dny „Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ“. 

Článek: Infolisty Zrnka 2012/4  str.8.-9.  
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TVOŘÍME DUŠÍ.. 
Dne 24. října 2015 se uskutečnilo již deváté setkání přátel projektu Tvoříme duší v 

Semilském klubu Golf. V příjemném prostředí se sešli výtvarníci, umělci a zástupci 

chráněných dílen, aby návštěvníkům Semilských impulzů předvedli svoji různorodou 

tvorbu. Prostory KC Golf nabídly po celý den bohatý kulturní program, ojedinělou 

výstavu umělců se zdravotním postižením a jejich přátel převážně semilského regionu 

a bylo možné se umělecky projevit ve tvořivé dílně pod vedením zkušených lektorek 

ze ZUŠ v Semilech. Během dne si každý určitě našel chvilku pro sebe a zastavil se na 

popovídání s přáteli. Atmosféra byla báječná a všichni návštěvníci si přišli na své.  

Motto projektu: „ BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTĚ “ bylo určitě naplněno.  

Všichni se těšíme na jubilejní X. setkání Semilských impulzů v příštím roce. 
 

SDRUŽENÍ ARTEFAKTUM.CZ a CZP LK o.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(10:25) Tvoříme duší.. 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=KbN5lnCK7mM 

(8:28) spolupráce Zrnko naděje a Semínko země 
Parta rodin nejen z Jílovecké ulice Semily.  

https://www.youtube.com/watch?v=Gm1im5eyFsI 

 
Přátelé a členi Zrnka naděje se pravidelně účastní programu. 

V rubrice - Účastníme se „Tvoříme duší..“ Archiv pro videa, fotoalba a články. 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/tvorime-dusi-/   

  

http://www.czplk.cz/redakce/index.ph
p?clanek=130276&xuser=&lanG=cs&sl
ozka=7626&xsekce=102696 

 

Den druhý, neděle 1.11.2015. Odpoledne jsme přišli na zahradu, a jaké pro nás bylo překvapení, že 

jedno psaníčko nebylo na zdi přání, ale úhledně položené přesně uprostřed lavičky. Podle fotek z 

předešlého dne bylo ještě večer toto psaníčko na zdi. Možná, když se včera večer odcházelo ze 

zahrady tak spadlo a někdo ho položil na lavičku. Budeme se muset zeptat, ale každý upevnil své 

psaníčko dobře. Jedno je však jisté, že přes noc byla zahrada zamčená a nikdo tam nebyl nebo tam 

někdo byl? Již v předchozích letech se zde v Jílovecké ulici pod zdí hřbitova na Koštofranku během 

roku, ale nejvíce v dušičkový čas dějí různé věci.  Ti co se zde scházejí pravidelně, tak vědí více a 

mnohokrát se o zvláštní energii i debatovalo, někdo ji zde dokáže i vnímat. 

Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ 
Den první, sobota 31.10.2015. Od 14 se 

na zahradě u zelené roubenky konala 

tvořivá dílnička - výroba lampionků 

„Světýlkování“, a na naší zahradě Zrnka 

naděje bylo dlabání dýní. 14-17 se psala 

psaníčka, která se dávala na Zeď přání. 

V 17 hod. se zahrada pod zdí hřbitova na 

Koštofanku rozsvítila kahánky v dýních a 

lampičkách. Byla pronesena slova, po 

kterých se otevřela brána mezi světem 

živých a mrtvých pro předání psaníček. 

Fotoalbum Den první 31.10.2015 

 

(3:22) https://www.youtube.com/watch?v=V6FG8A5bwxw  
Sociálně terapeutický program – Dušičky http://jedeme-bez-

barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1154356804577662.1073741939.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1155650884448254.1073741940.648951505118197&type=3
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2012/a2012-4/
https://www.youtube.com/watch?v=KbN5lnCK7mM
https://www.youtube.com/watch?v=Gm1im5eyFsI
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=130276&xuser=&lanG=cs&slozka=7626&xsekce=102696
http://www.czplk.cz/redakce/index.php?clanek=130276&xuser=&lanG=cs&slozka=7626&xsekce=102696
http://www.czplk.cz/redakce/index.php?clanek=130276&xuser=&lanG=cs&slozka=7626&xsekce=102696
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1153915537955122.1073741938.648951505118197&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=V6FG8A5bwxw
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/
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Letošní náročná cyklistická sezóna začala pro Davida Vondráčka a 

Jirku Hindra hned od 1.ledna 2015 a to pravidelnými návštěvami 

posilovny v Jičíně, kam jsme chodili nejen na posilovací stroje, ale 

především na spinning. Prvních 14 dní v dubnu jsme odjeli na 

soustředění na jih Španělska do městečka Vera. Zdejší příjemné 

klima nám umožňuje kvalitní přípravu venku a začali jsme v 

najíždění objemů. Po návratu jsme jezdil už jen venku i v ČR, 

přestože počasí bylo ještě dosti vrtkavé a deštivé.  

První závod letošní sezóny časovka se jela 24.4. v Louce u 

Litvínova. David  si vyjel 2. místo, Jirka dojel první. Další český 

závod byl 24.5. na mosteckém okruhu Matylda a zde jsme si oba 

dva s Davidem vyjeli Titul Mistra ČR v časovce spasticky 

handicapovaných cyklistů- David v kategorii T2 já v kategorii T1, a 

zajeli jsme rovněž  oba dva 1.místo v závodě ve svých kategoriích. 

Dalšími závody byly již Světové poháry. První se jel 4.-7.6.2015 

v italském Maniagu, kde David dojel v časovce na 6.místě a 

v silničním závodě si o jednu příčku polepšil a skončil jsem 5. Jirka 

skončil shhodně v časovce i v silničním závodě třetí.  

Druhým závodem Světového poháru byl závod ve švýcarském 

Yverdon-les-Brains, kde David v časovce zopakoval 5. místo a 

v silničním závodě vyspurtoval 3. místo na stupních vítězů. Jirka 

dojel dokonce druhý v časovce a v silničním závodě nakonec 

obsadil místo třetí. 

 

Dalším podnikem bylo 21.6.2015 Mistrovství ČR spastiků na Masarykově 

okruhu v Brně, kde jsme s Davidem oba dva potvrdili svoji velmi dobrou 

formu a oba jsme vyhráli titul Mistra ČR na silnici ve svých kategorií- David v 

T2, Jirka v T1. O týden později 26.6.2015 se jel závod zařazený v seriálu 

European Handbike Circuit jako Evropský pohár na městském okruhu 

v Lounech. Zde si David vyjel opět 1. místa jak v časovce, tak v silničním 

závodě, Jirka ve své kategorii T1 dojel rovněž na prvních místech. 

Třetí závod Světového poháru v silniční paracyklistice, se jel v německém 

Elzachu a zde David dosáhl svého letošního nejlepšího umístění: v časovce 

dojel na čtvrtém místě a v silničním závodě vyspurtoval skvělé druhé místo. 

Jirka dokonce poprvé v kariéře vyhrál závod Světového poháru a v časovce 

se postavil tak na stupeň nejvyšší. Následovalo Mistrovství světa v silniční 

paracyklistice ve švýcarském Nottwil, kde Jirka dojel třetí v časovce a 

v silničním závodě dosportoval na vynikajícím druhém místě. 

V posledním podniku Evropského poháru  v Praze na Strahově David  opět 

potvrdil vynikající formu a závod vyhrál, Jirka po defektu levého zadního 

kola skončil třetí..  

Na příští rok bychom se oba chtěli pečlivě připravit, protože rok 2016 je 

rokem paralympijským, oba jsme se kvalifikovali, nyní čekáme, jak dopadne 

přepočet bodů na koeficienty, což ve výsledku rozhodne o naší účasti v Riu. 

David by velice rád obhájil stupně vítězů z Paralympiády 2012 v Londýně, 

pro Jirku by to byla premiéra a splněný sportovní sen. Dál se pojedou dva 

podniky Světového poháru v jihoafrickém Pietermaritzburgu a v belgickém 

Ostende, kterých bychom se chtěli zúčastnit a dobře se umístit.  

Toto jsou naše největší cíle pro příští cyklistickou sezonu 2016. 

Jiří Hindr s David Vondráček výsledky v roce 2015 

Předání nového tricyklu 
 

Dne 1.12.2015 jsem dostal předčasný vánoční dárek od firmy NO 

QUESTION ze Zlína ing. Petra Šantavého. Jednalo se o na míru vyrobený, 

speciálně upravený tricykl v červené metalíze, jehož výrobu jsme zadávali 

v létě letošního roku. Velmi děkuji Výboru dobré vůle Nadaci Olgy 

Havlové, konta bariéry a rovněž nadaci Dobrý skutek.z.s. z Plzně za 

poskytnutí finančních darů, určených na pořízení nového tricyklu. Dále 

děkuji panu Milanovi Pacnerovi za obstarání odlehčených kol.          

  

Besídky 
 

Začátkem prosince, jsme my tricyklisté z Jičínska, využili pozvání 

našeho týmového kolegy a jeho rodičů na návštěvu u nich doma 

v jihočeských Česticích. Podstatnou část večera jsme strávili 

vzpomínáním na veselé i smutné momenty, tréninky i závody a 

soustředění právě končící letošní z velké většiny velmi úspěšné 

sezóny 2015. Probírali jsme svoje vyhlídky do té následující 

paralympijské. Všem zúčastněným se posezení a popovídání velmi 

líbilo, takže jsme se všichni shodli na tom, že si naše setkání musíme 

co nejdříve zopakovat u někoho z nás, tentokráte na Jičínsku. Další 

naše předvánoční setkání se uskutečnilo v Teplicích jako zhodnocení 

cyklistické sezóny očima reprezentačního trenéra. Poslední naší 

neformální předvánoční akcí bylo posezení v Mexické restauraci 

v Jičíně, kterého se zúčastnili i někteří atleti naši mateřské jednoty TJ 

STS Praha za kterou všichni závodíme. Příjemné vzpomínání se tak 

rozrostlo o momenty atletické, o které se přítomným rozšířil obzor 

z jiného sportu než jejich dominantní cyklistiky.   
 

Od 1.ledna začíná zimní příprava, která obsahuje plavání v bazénu, 

sanování, návštěvy v posilovně a hodiny spiningu v Jičíně, kde nám 

vyšli vstříc jako handicapovaným a můžeme si tam odposilovat svoji 

na míru připravenou sestavu. Tohoto vstřícného kroku si velmi 

vážíme, protože v některých posilovnách se nás bojí pustit a nechat 

cvičit na strojích, přestože každý z nás máme s sebou „zdravý“ 

doprovod. Děkujeme proto fitku pana Jaroslava Hlavy v Jičíně, který 

nám jako jeden z mála poskytl útočiště. 

TV Barandov  NAŠE ZPRÁVY Speciál - Nejsilnější příběhy 13.11.2015  
Od 9:15 nejdřív Tomáš Mošnička, pak Jirka Hindr a David Vondráček.  
http://www.barrandov.tv/video/48668-nase-zpravy-special-13-11-2015#.VlQ5Dx_pCjs.facebook  

 

 

 

http://www.barrandov.tv/video/48668-nase-zpravy-special-13-11-2015#.VlQ5Dx_pCjs.facebook
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Král Cyklistiky 2015 
Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 proběhlo 51. vyhlášení Krále cyklistiky pod hlavičkou 

Českého svazu cyklistiky. Slavnostní večer proběhl v kongresovém centru v Letňanech 

v Praze na výstavišti. V průběhu večera byly vyhlášeny tyto kategorie: silniční cyklistika, 

sálová cyklistika, MTB, cyklokros, horská kola, bikros, trial, a samozřejmě kategorie 

handicapovaných, ve které byly vyhlášeni tito závodníci napříč všemi svazy: Ivo Koblasa, 

Tereza Diepolová, Jiří Bouška a hořičák Jiří Hindr. Jirka závodí za svou mateřskou TJ STS 

Praha, pod hlavičkou České federace Spastic Handicap.  Vyhlášen byl především za 

úspěchy na letošním Mistrovství světa handicapovaných cyklistů, pořádaném 

ve švýcarském Nottwil, kde si vyjel dvě medaile, a to bronzovou z časovky a stříbrnou 

ze silničního závodu v jízdě na tricyklu v kategorii T1. Tricykl je velká tříkolka, uzpůsobená 

pro sportovce s takovým zdravotním postižením, které jim neumožňuje udržet rovnováhu 

na normálním silničním kole. K dalším Jirkovým největším letošním úspěchům můžeme 

zařadit rovněž jedno první a dvě třetí místa na Světových pohárech v Itálii a Německu. Stal 

se počtvrté v řadě Mistrem České republiky v časovce i v silničním závodě ve své kategorii. 

Letošní rok byl také rokem nominačním a tak Jirkovi popřejme hodně štěstí při přepočtu 

vyjetých bodů na koeficienty účasti na letní paralympiádu v Rio de Janeiro.  

Majákovské vánoce 
Již tradičně, jedno sobotní odpoledne v adventním shonu, 

věnovali členové Klubu Maják Hořice sobě a svým dětem a 

sešli se na tradiční Mikulášsko - vánoční besídce.  V sobotu 

12. 12. 2015 po 14 hodině, děti spolu s rodiči zasedly 

v besedním sále Městské knihovny ke stolu, aby si nejen 

vychutnaly připravené občerstvení, kde samozřejmě 

nemohla již tradičně chybět vánočka, cukroví a pečený 

ovocný čaj, ale také aby si něco vytvořily a nasály tu 

báječnou atmosféru Vánoc. 
 

A tak pod rukama dětí vznikala ozdobička z plsti v podobě 

Perníčka a to nejen klasického, ale i piráta, kovboje a 

v dalších úpravách. Zručnost děti prokázaly při výrobě 

tradičních českých ozdob ze skleněných perliček od firmy 

RAUTIS. Na besídce nesměly chybět ani perníky, které si 

děti ozdobily bílkovou polevou, bylo až neuvěřitelné, jaké 

byly ztráty při zdobení. Nespočet perníků se ještě před 

dokončením ztratilo v bříškách dětí i dospělých.  
 

Než nás navštívil Mikuláš se svým doprovodem, zapálili 

jsme společně po vodě plovoucí svíčky, a pak už mohl 

Mikuláš přijít. Jelikož měl s sebou celou knihu hříchů, tak 

děti slibovaly, že se polepší, budou si po sobě uklízet, učit 

se, nezlobit sourozence, atd. Za rok se dozvíme, jak 

všechny svoje sliby dodržely. A protože všechny slíbily, že 

se polepší, čekala je i sladká odměna.  

  

Když jsme se rozloučili s Mikulášem, Čertem a Andělem, ještě jsme si udělali pískové 

obrázky a zazpívaly v doprovodu Radky Štěpánkové vánoční koledy. 
 

Pro všechny zúčastněné to bylo příjemně strávené odpoledne, které by se nemohlo 

uskutečnit bez finanční pomoci Královehradeckého kraje a menších sponzorů a 

dárců, kterým touto cestou moc děkujeme. Také bychom rádi poděkovali všem, 

kteří přispěli na naší činnosti tím, že si na adventních trzích zakoupili naše výrobky. 
 

Přejeme všem kouzelné vánoce a šťastný nový rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


Vánoční čas v Jílovecké ulici Semily 
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Atletické závody 
V sobotu 3.10.2015  proběhli na hřišti gymnázia v Semilech orelské atletické závody. 

Závodilo se v čtyřboji: skok daleký, běh na 60m, běh na 200m a děti v hodu 

kriketovým míčkem a dospělí ve vrhu koulí. Přes počáteční problémy s 

pronajímatelem hřiště nakonec závody proběhli v dobré atmosféře. Jelikož ve stejné 

době probíhal také "Pochod maturantů", tak účast nebyla příliš velká, ale sešlo se   

12 statečných z řad orla Semily a Turnov a jejich příznivců. V nejlépe zastoupené 

kategorii mužů zvítězil David Tichý s 18-ti body, druhé místo obsadil  Vít Jůza se 16-ti 

body a třetí místo získal Stanislav Drahný s 15-ti body. Rozdíly v bodech byly tedy 

minimální, muži podali opravdu vyrovnané výkony, každý z nich zvítězil v některé z 

disciplín. Starší žáky reprezentoval jen Martin Hujer, ale svoje ocenění si plně 

zasloužil, protože na závěr zvládl uběhnout 25 koleček, což se rovná 5-ti kilometrům. 

(Aby na běhání nebyl sám, přidal se za muže Vít Jůza a uběhl 7 kilometrů) V kategorii 

těch nejmladších chlapců bezkonkurenčně zvítězil Josífek Černošek. V kategorii žen a 

starších děvčat došlo k obdivuhodné vyrovnanosti bodů a proto se o první místo v 

ženách podělila Bohdana Tichá  s Romanou Černoškovou a ve starších žákyních 

Bohdana Tichá s Veronikou Huškovou. V kategorii těch nejmladších děvčat obsadila 

první místo Anička Hušková a druhé místo Maruška Černošková. Všichni za své 

výkony obdrželi diplomy, poháry a ještě věcné ceny, takže odcházeli spokojeni nejen 

s výsledky, ale i odměnou. Ve volných chvilkách si ještě účastníci zahráli fotbal. 

Bohdana Tichá 

Nabízím (nejen) relaxační masáže s využitím aromaterapie, dělám pro rodiče kurzy masáží miminek a dětí. Na masáž je možné se objednat, 

masíruji ve čtvrtek ve Sportovním centru v Semilech.  Jsem certifikovanou instruktorkou mezinárodního programu MISP - Masáže do škol (vhodné 

pro mateřské a základní školy, děti věku 4-12 let). Kontakt. tel.: 775 369 373, více informací na http://www.masaze-semily.cz/ 

Koledování 
v dřevěnce 

(5:17) 
 

Kamera na kolečkách 
2015/4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1AYUnhQU4Vg  

Fotoalbum  Vánoční hra 

Mikuláš, anděl a čerti 

Fotoalbum Mikuláš 2015 

http://www.masaze-semily.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=1AYUnhQU4Vg
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153387288959372.1073742176.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153366107034372.1073742172.99025059371&type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Infolisty Zrnka / Ročník VII. / číslo 4. / prosinec 2015 / str. 9. 

  

Příběh o víc jak šesti letech o ÚP Semily - silniční přeložka a o domu čp.191. 

Už nějaký ten rok sledujete náš příběh, co napsal sám život, kde změna v ÚP Semily 
zabrzdila realizaci projektu: Rodinné bydlení pro zdravotně postižené a opatrovníky. 

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

 

Aktuální informace – najdete v rubrice - Pokračování 2015… 
 

Osobně chápu důležitost ÚP, a chápu i to, že změna nového ÚP se vždy nějak dotkne 
dalších vlastníků nemovitostí a pozemků. Jen nevím, zda se už takový případ, jako je ten 
náš už stal. Po 60-ti letech navržené stavby silniční přeložky v ÚP Semily se jediný investor 
stavby LB kraj vzdal předkupního práva s výmazem na Listu vlastnictví k jednomu 
vlastníku nemovitosti a pozemku Lenky Vanclové, že se o realizaci stavby silniční přeložky 
ani po 60-ti letech neuvažuje (vyjádření všech kompetentních odborů LB, projednání na 
zastupitelstvu LB kraj roce v 2011). Úředním postupem po změně v ÚP se tržní hodnota 
nemovitosti přiblížila 0,-Kč, protože se nemovitost ocitla v asanačním pásmu a tudíž je 
nemovitost neprodejná. Město dům nechce odkoupit (několik zamítnutých žádostí) a ani 
nechce navrženou silniční přeložku zrušit nebo přepracovat dle aktuální silniční dopravy. 
Jednalo vedení města Semil v takovém případu, jako je ten náš správně?                         
Nyní po vyčerpání možností v mém samostatném jednání s městem vznikla otázka:  
 

„Co s tím a jaké jsou možnosti dál“. 
 

Lenka Vanclová, předsedkyně Zrnko naděje z.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

První krok - rozhodnutí, že celkovou činnost přesuneme ze Semil na jiné vyhovující místo. 
 

2015 - změna pro realizaci projetu 

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

Souhrnná zpráva 2008 – 2015 v pdf ke stažení zde: http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/  
 

Druhý krok - najít správné právní zastoupení a celou záležitost ohledně ÚP předat k vyřešení. 

Vzhledem k několika let trvajícímu sporu o našem domu nyní nebudu nic psát a předcházet, co bude následovat. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Třetí krok - zveřejnění nabídky a umístění na 

facebooku Zrnko naděje a zde v infolistech atd. 
https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/?fref=ts 
 

Pokud vše půjde podle plánu, tak rokem 2016 začne 

realizace projetu. Bude i čas na debaty se zájemci. 

Pokračování z třetí etapy průběhu na čtvrtou… 
 

Pro rok 2016 platí harmonogram roku - akce tradiční 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/  

 

Nadále budeme pokračovat i ve spolupráci se spolky 

a jedinci v různém dění, tak jako to bylo doposud. 

Plánů máme hodně a uvidíme, co vše zvládneme. 

Přijďte někdy pobejt a užijte si s námi nějaké to dění. 

 

 

MessenJah už známe dlouho a před časem v roce 2010 nám dal souhlas a jeho písně jsou i u 

našich videí. Příjemný poslech.. Tohle se jim fakt povedlo.. na vozíku Lukáš ze Semil.        

Text.. hudba.. video.. moc moc pěkný.. https://www.youtube.com/watch?v=reF_qJL0nW4  

 

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

 

 

Děkujeme všem sponzorům a partnerům, spolkům a jedincům za spolupráci,   

které si moc vážíme. Těšíme se na vaši přízeň i v novém roce 2016. 

Zrnko naděje – Kamera na kolečkách – Hudební partneři 

  

 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/co-brzdi-realizaci-bydleni/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/
https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/?fref=ts
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/
https://www.youtube.com/watch?v=reF_qJL0nW4
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/sponzori/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
http://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/


  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web Infolisty Zrnka 

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

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA 

 

 

 

 

 

Web Jedeme bez bariér 

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

RODINNÉ BYDLENÍ - hlavní cíl spolku 

ETAPY PRŮBĚHU - CO BRZDÍ REALIZACI BYDLENÍ 

 HLEDÁME ZÁJEMCE - PREZENTACE PROJEKTU 

Nabídka bydlení - AKTUÁLNÍ !!! 

 

  
  

 

 

 

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 / JARO 2016  
Uzávěrka do čísla 1. … 21. 3. 2016 

Zveřejnění … po 28. 3. 2016 
 
 

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

734 251 633 * 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/ 

 

Video PF 2016 https://www.youtube.com/watch?v=1s98nLeRHqc  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/vyrocni-zpravy/pf/  

  

 

Přejeme všem dobrý start do nového roku 2016. 
 

 

Až nový rok tu bude, 

ať pohoda je všude, 

potřebným všeho dostatek, 

spravedlnost ať nabere obrátek. 
 

 

S láskou v srdci a se zrnkem naděje na dlani pro každého...  

 

Lenka Vanclová a naše parta přátel 

 

http://infolisty-zrnka.webnode.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
http://k-n-k.webnode.cz/
mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
mailto:InfolistyZrnka@seznam.cz
http://katalogsocialnichsluzeb.cz/
https://www.facebook.com/pages/Zrnko-nad%C4%9Bje/648951505118197?fref=ts
http://www.ceskyrajbezbarier.cz/cs/cesky-raj-bez-nbsp-barier/organizace-pro-hendikepovane/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
http://www.ceskyrajbezbarier.cz/cs/cesky-raj-bez-nbsp-barier/organizace-pro-hendikepovane/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
https://www.youtube.com/watch?v=1s98nLeRHqc
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/vyrocni-zpravy/pf/

