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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

 

Paní Zdeně byla před rokem diagnostikována rakovina. Náročná léčba způsobila, že je 

vyčerpaná, unavená a z velké části závislá na pomoci ostatních. Téměř veškerou péči 

zajišťuje její manžel, protože děti jsou již dospělé a ze společné domácnosti se odstěhovaly. 

Přestože léčba byla úspěšná, psychicky na tom byla paní Zdena špatně. Neustálá únava a 

zvýšená potřeba odpočinku způsobily to, že byla téměř pořád zavřená doma. „Když bylo 

ženě trošku lépe, moc jsem chtěl, abychom spolu někam vyrazili, aby se konečně dostala 

z domu“, popisuje situaci manžel paní Zdeny, který o ni pečuje. „Řešení jsem našel docela 

rychle. V lékárně jsem narazil na leták půjčovny kompenzačních pomůcek novopacké 

organizace Život bez bariér. Do půjčovny jsem se vydal a bylo mi předvedeno několik 

variant mechanických vozíků; terénní, univerzální, polohovací, sportovní, vůbec jsem 

nevěděl, že je tolik variant. Po velice jednoduché administrativě jsem si jeden vozík půjčil na 

pár dní s tím, že kdyby se ukázalo, že manželce nebude vyhovovat, mohu jej kdykoliv 

vyměnit za jiný“, popisuje průběh návštěvy v půjčovně pomůcek manžel paní Zdeny. 

„Můžeme teď již s klidem vyrazit i na delší procházku. Když se žena cítí unavená, sedne si na 

vozík a já ji vezu. Manipulace s ním je velice jednoduchá. Navíc se dá bez problému složit do 

kufru auta, takže můžeme vyrazit i na delší výlet. Nechtěl jsem vozík hned kupovat, když 

jsem ani nevěděl, zda vůbec bude manželce vyhovovat. Teď jsem díky paní z půjčovny 

dokonce zjistil, že by manželka mohla mít za určitých podmínek nárok na příspěvek na 

pořízení vozíku od své zdravotní pojišťovny. Sociální pracovnice, se kterou jsem si přes 

půjčovnu domluvil schůzku, mi radí, co všechno musím udělat, aby manželka získala na 

pořízení vozíku poukaz. A i kdyby to přes pojišťovnu nevyšlo, tak si vozík v půjčovně 

pronajmeme dlouhodobě. Patnáct korun na den je částka, kterou si i přes nemoc manželky 

můžeme dovolit zaplatit“, dodává informaci o ceně pronájmu pomůcky manžel paní Zdeny.  

  

  

 

 

Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už se o sebe nemůže starat sám? Zmáhá Vás pomáhat mu se vstáváním z postele či oblékáním a umýváním? 

Anebo je pro Vás samotné z důvodu nemoci či rekonvalescence náročné například vyjít do schodů, či jste přestali dělat některé věci, jako jsou 

procházky či jízda na kole, protože už se při nich necítíte bezpečně? Právě Vám mohou život ulehčit takové pomůcky, jako chodítka, nástavce na 

toaletu, polohovací lůžka, sprchovací židle, elektrické zvedáky, či tříkolky pro dospělé. Vypůjčit si je můžete na libovolně dlouhou dobu od organizace 

Život bez bariér, která v Nové Pace již 11 let provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. V současné době jich nabízí kolem 150 kusů. 

Jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv v pracovní době a po telefonické domluvě také mimo ni zastavit v našem středisku Centrum bez bariér v Nové 

Pace, kde jsou pomůcky vystaveny. Vezměte si sebou občanku či jiný doklad totožnosti. Na základě Vaší situace Vám budou předvedeny vhodné 

pomůcky, které si můžete také vyzkoušet. V případě zájmu s Vámi sepíšeme jednoduchou smlouvu o pronájmu. Pokud budete potřebovat, pomůcku 

Vám dovezeme domů, nainstalujeme a vysvětlíme, jak ji správně používat. Také Vám poradíme, na co máte nárok a co můžete od pojišťoven a lékařů 

požadovat, abyste případně získali pomůcku vlastní. Obrátit se na nás můžete také s jakýmkoliv dotazem, který se týká domácí péče či sociálních 

služeb. Činnost naší půjčovny dotují obce i různé nadace, proto jsou ceny pronájmu pomůcek velice příznivé. Ceník spolu se všemi informacemi najdete 

na našich webových stránkách www.zbb.cz -  případně vám rádi vše sdělíme na telefonním čísle 720 994 024. Neutrácejte hned peníze za zakoupení 

vlastní pomůcky, přijďte se nejdříve poradit.  

Marie Vokurková, Koordinátorka půjčovny kompenzačních pomůcek Život bez bariér, z.ú.. Nová Paka 

 

 

Sháníte vozík či polohovací postel? Vypůjčte si je v Nové Pace. 
 

 

http://www.zbb.cz/


Odkaz J.Fucika „LIDI, dávejte bacha, zdraví máte jen jedno“. 

Stal jsi se vozíčkářem? Chceš být zdravým rovný? Čeká Tě: 

1. Zajet s vozíkem pod stul, do auta (2roky práce a stavba vlastního vozíku /sériové to neumí/) 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmZFhFYk16d0RLNW8&usp=sharing 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/172285-nove-voziky-pro-postizene/ 

2. Řídit z vozíku minibus (ca 10let práce a stavba vlastního HW_SW /sériové to neumí/  

aneb co si musí vozíčkář vymyslet, stvořit a vyrobit aby mohl řídit): 

Jízda s ručním řízením:  

https://www.youtube.com/watch?v=_S5OcazjHYs 

automatická spojka: 

https://www.youtube.com/watch?v=qh9UQfhh80o 

posun sedačky řidiče na místo spolujezdce: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqa9Cpx1o-g 

a najeti vozíkem na místo sedačky řidiče: 

https://www.youtube.com/watch?v=B0bEb5On5uc 

3. Řídit bagr (ca 4roky práce HW /sériový bagr pro kvadruparetika se koupit nedá)  

https://www.youtube.com/watch?v=YUy6r7W9-0k  

https://www.youtube.com/watch?v=2BAr8DX0ymg  

4. Řídit osobni auto bezbariérové /multihandicap osobni vůz se na ČR trhu koupit nedá) 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmSlVCYjdFWmczR3c&usp=sharing   

5. Řídit pořádný vozík - vývoj vozíku dle info od uživatelů /sériové přešli v posledních 5letech na komerci (nekvalita - čínské díly)  

a de facto se už nedá koupit pořádný spolehlivý vozík)  

https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmMEl6MXZ4X0xGTG8&usp=sharing    

 

Začínal jsem po úraze míchy svépomocí budovat výtah + první chráněné dílny v podkroví:  

1 - Budovaní Centra Lomená (2001 - 2005 pro cca 12 osob) 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmWE5uM3otV2owX2M&usp=sharing 

po založení sdružení jsme svépomocí opravili pro potřebné starou mateřskou školku: 

2 - Budování Centra Vyšehrad (2006 - 2008 pro cca 40 osob) 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmRXRzWFBqUnFxcDQ&usp=sharing 

3 - pak svépomocí Denní stacionář v areálu kláštera (2007-2010 - 7zam.+ 16klientů): 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmeG95TXAxc0pHNW8&usp=sharing 
4 - poté z dotace EU Centrum bez bariér (chráněné dílny + sociální rehabilitace, ubytování, půjčovna, atd.): http://www.zbb.cz/projekteu/  

https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmS2dMa0hjdXZ3dFk&usp=sharing 

(2015  - pracuje zde výborně 51 ,,těžko zaměstnavatelných") 

Budoucnost: 

A - Zbývá opravit Klášter, opěrné zdi teras a komunikace (2015 - xx). Pak vznikne prostor pro živobytí pro cca 150 osob. 

Klášter: http://www.zbb.cz/strediska-obcanskeho-sdruzeni-zivot-bez-barier 

B - Hledáme spolupracovníky na projekt NOLIMIT - vývoj invalidního vozíku  

https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmMEl6MXZ4X0xGTG8&usp=sharing    

C - řešíme projekt inteligentního řízení budov se specifikací pro zdravotně postižené  - cca 250 místností (zabezpečení, přístupový systém, 

klimatizace, odečet energií, nájmů, topení, řízení zemního chlazení z podlah sklepů, služby klientům, otevíráni oken u ležících mobilem, atd.).  

Máme různé systémy a potřebujeme je sjednotit do jednoho velkého ,,na míru". Potřebujeme stihnout prováděcí projekt do výzev 2015 - 16. 

D - a mnoho dalšího co mne do rána napadne (zákony, bezbariérovost, atd.) 
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ZNÁTE JE? … Život bez bariér, z.ú. 
   Josef Fučík, předseda správní rady a dobrovolník  

      na rekonstrukci kláštera v Nové Pace na centrum pro postižené. 

https://www.youtube.com/watch?v=YwG9D1DyAac&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

... každý den se chci něco nového naučit, každý den chci někomu pomoci ... 
 

Život bez bariér, z.ú. - nezisková organizace, poskytovatel sociálních služeb 

Adresa: Lomená 533, 509 01 Nová Paka, CZECH REPUBLIC 

Tel: +420 493 724 159, GSM: +420 603 828 353, www.zbb.cz, info@zbb.cz 

IČ: 26652561; DIČ: CZ 26652561 
 

V současnosti se s 55 zaměstnanci /většina má nějaký hendikep/  

staráme o 150 klientů s různým druhem postižení. 

Děkujeme všem, co nám pomáhají. Viz: http://www.zbb.cz/sponzoring 
 

Jen díky Vám vracíme život novopackému klášteru!! 
A současně pomáháme potřebným!! 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmZFhFYk16d0RLNW8&usp=sharing
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/172285-nove-voziky-pro-postizene/
https://www.youtube.com/watch?v=_S5OcazjHYs
https://www.youtube.com/watch?v=qh9UQfhh80o
https://www.youtube.com/watch?v=Qqa9Cpx1o-g
https://www.youtube.com/watch?v=B0bEb5On5uc
https://www.youtube.com/watch?v=YUy6r7W9-0k
https://www.youtube.com/watch?v=2BAr8DX0ymg
https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmSlVCYjdFWmczR3c&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmMEl6MXZ4X0xGTG8&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmWE5uM3otV2owX2M&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmRXRzWFBqUnFxcDQ&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmeG95TXAxc0pHNW8&usp=sharing
http://www.zbb.cz/projekteu/
https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmS2dMa0hjdXZ3dFk&usp=sharing
http://www.zbb.cz/strediska-obcanskeho-sdruzeni-zivot-bez-barier
https://drive.google.com/folderview?id=0B0saXo8NL6NmMEl6MXZ4X0xGTG8&usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YwG9D1DyAac&feature=youtu.be
http://www.zbb.cz/
mailto:info@zbb.cz
http://www.zbb.cz/sponzoring
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Zastavení druhé  
 

ŽBB, z.ú. v Nové Pace se zabývá nejen poskytováním sociálních služeb, 

ale také vývojem mobilních zařízení pro zlepšení života zdravotně 

postižených. K těm hlavním v poslední době patří vývoj invalidního 

vozíku pro přepravu zdravotně postižených. Oproti současným vozíkům 

dokáže poslední verze navrhovaného zařízení překonat překážku s 

výškou 20 cm, což je dle statistiky 90 procent všech bariér nejen u nás, 

ale i ve světě!  Tým vývojářů, konstruktérů a technologů pod vedením 

Josefa Fučíka navrhl elektrický vozík i s elektrickým zdvihem a výsuvem 

zadních kol. Tento způsob umožní v kombinaci s elektrickým pohonem 

úhlu sedu nadzdvihnout přední otočná kola nad překážku a výsuvem 

zadních kol posunout vozík nad překážku. Vozík tak dokáže udělat jakýsi 

„krok“ a tak překonat 15 až 20 cm překážky.  
 

To zdaleka v uvažovaných úpravách, inovacích není vše. Navrhovaný 

vozík o šířce 59 cm (vjede do všech šíří dveří), jeho výška umožňuje i 

vjetí pod stůl.  Součástí vozíku je automatické kotvení v podlaze auta, 

opěrka hlavy a bezpečnostní pásy. Tím je připraven k přepravě ve 

veřejných prostředcích a bezbariérových autech. V současné době je 

vozík vybaven výkonnou a spolehlivou technologií a připravován 

k homologaci. 
 

Podle názoru odborníků je to bezesporu revoluční krok ve vývoji těchto 

zařízení, který umožní snadnější a především výkonnější život zdravotně 

postižených. Dál už to bude z pozice novopacké organizace jen výzva a 

nabídka možným výrobcům a obchodu, aby se chopili této příležitosti a 

uvedli toto unikátní zařízení na náš i evropský trh.  
 

Oldřich Houška 

 

 

Zastavení první 
 

Jsme bezesporu významnou motoristickou mocností v počtu vyráběných 

vozidel i v jejich provozu. K 31. 12. 2015 bylo evidováno přes 5 milionů 

osobních vozidel, téměř 510 tisíc užitkových vozů. K tomu značný počet 

motocyklů všech možných značek. V reklamě, marketingu, v konkrétních 

nabídkách se výrobci předhánějí, co jejich vozidla dokážou, co vše je 

vynikající pro klienty. V pořádku. Leč svět kolem nás není dokonalý.          

I v autech (v reklamě dokonale zabezpečených) se při nehodách stávají 

mnohdy ze zdravých řidičů řidiči postižení.  Pro ně však, pro ty nejtěžší 

případy „řidičů na elektrickém vozíku“ (co mohou řídit jen přímo 

z vozíků), není v České republice dostupné žádné 100% bezbariérové 

osobní vozidlo, tvrdí Josef Fučík z novopacké organizace Život bez 

bariér.  Pro toto tvrzení má řádu argumentů a zjištění. Sám v aktivním 

věku, je dlouhodobě odkázán po úrazu na invalidní vozík.  Automobilky, 

naše i v zastoupení u nás, je nenabízejí.   A důvod?  Nízká rentabilita. 

Přitom řidičů, zdravotně postižených není v ČR nijak málo. Podle odhadu 

jich přibývají měsíčně i desítky. Z velké části se přitom jedná o lidi věkově 

aktivní, s profesí, kteří mohou pro společnost ještě mnoho udělat.  

 

Jak vypadá současná situace? 
 

Problém vidí Josef Fučík v tom, že společnost, individuálně každý z nás, si 

jaksi neuvědomujeme, že se v autě, při cestování může něco stát.            

A ono se to děje! Najednou se ocitnou v pozici řidiče na vozíku, který by 

chtěl a mohl jezdit – leč bohužel nemůže.  Dostane se do pozice osoby 

závislé, převážené většinou dodávkou pro přepravu postižených              

(s řidičem za 17 – 24 Kč/km), kde by však v osobním voze, upraveném 

pro postiženého řidiče mohl jezdit sám cca za 4 Kč/km.                         

Když to propočítáme dál, uvažuje Fučík, při ceně upraveného 

bezbariérového vozu cca za 1,7 mil. Kč při ujetí 100 tisíc kilometrů je 

ušetřeno cca 1,5 mil. Kč – oproti dodávce se spotřebou 12l/km. Navíc 

ten člověk je nezávislý, mobilnější, rychlejší a má to pozitivní vliv na 

jeho psychiku. Bohužel, situace je u nás taková, že pokud si řidič 

nesežene takové auto ze zahraničí, za podstatně vyšší náklady, pak je 

odkázán na své okolí. Ne každý má nebo si sežene takové prostředky. 
 

Jen pro informaci. V zahraničí jsou k mání 100 % bezbariérové vozy pro 

řidiče na vozíku: SirusAutomotive Switch, AutoHandicap34Kango, 

Paravan Caddy, AliedPeugeotimpulze, KiaSouleMOTION i Aca ŠkodaYeti 

(pod těmito značkami jsou k nalezení např. na Youtube). Upravené vozy 

Barriee free auta (elektrické snižování zadní části podvozku s nástupem 

zezadu, po rampě, s konfigurovatelnými sedadly, kotvením do podlahy 

pro vozíky, dálkovým ovládáním, atd.) se v ČR neprodávají, jak bylo 

řečeno, z důvodu nízké rentability. Není zákon nutící výrobce vyrábět pro 

všechny druhy populace. Je to letitý problém, stále bez výsledku. 
 

Najde se při zvážení všech důvodů proč už nějaký výrobce?  Či budeme 

tato vozidla dovážet dál? 

  

 

 

 

 

 

 

NAJDE SE V ČESKÉ „KOTLINĚ“ VÝROBCE? 
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Mějte váš vozík nabitý už při vystoupení z auta 
 

„Při rozšíření turistických aktivit pro naše klienty jsme zjistili, že je potřeba mít možnost dobýt elektrické invalidní vozíky při přejezdech v autě 

mezi jednotlivými turistickými destinacemi,“ říká Josef Fučík, zakladatel novopacké organizace Život bez bariér, která poskytuje služby osobám 

se zdravotním postižením. „Hledali jsme proto na trhu autonabíječku električáků, ale na nic jsme nenarazili. Proto jsme se v roce 2014 obrátili na 

české výrobce elektroniky a firma Eprona, a.s. nám nabídla spolupráci,“ popisuje Josef příběh výrobku, který nyní po vzájemné spolupráci uvádí 

Život bez bariér na český trh.  „Eproně jsme předali informace o tom, co potřebujeme a jak by měla nabíječka fungovat, její lidé pak produkt 

vyvinuli a my jsme jej rok testovali. Rád jezdím na pár dní do přírody, a celkově trávím v autě hodně času, a protože se mi autonabíječka 

osvědčila, řekli jsme si, proč ji nenabídnout také ostatním, kteří řeší stejný problém, tedy, že se hned po vystoupení z auta musí pídit po klasické 

zásuvce, anebo jedou s klienty na výlet a polovina z nich jich ráno přijede s téměř vybitým vozíkem“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život bez bariér také zajistí servis produktu po dobu dva roky. V případě nepříznivé finanční situace lze požádat o příspěvek na její pořízení u Nadace 

Charty 77.  Více informací získáte na webových stránkách www.zbb.cz, tel. 603 828 353, či e-mailu nabijecka@zbb.cz. Budeme také moc rádi, za 

jakýkoliv postřeh či názor, který se týká problematiky nabíjení elektrických vozíků, určitě se nám budou hodit při dalších inovacích.  

Jitka Fučíková 

Život bez bariér, z.ú.  
 

                                                                                                                                         http://www.zbb.cz/kompenzacni-pomucky/nabijecka-voziku-do-auta 

  

 
 

„Takový choďák si těžko představí situaci, kterou jsem si já 

osobně několikrát prožil – stojím s vybitým vozíkem a ostatní 

mohou pokračovat v túře. Anebo vám asistent zapomene dát 

přes noc vozík nabít a vy se ráno nemůžete vydat na cestu,“ 

popisuje Josef situace, které může pomoci nová autonabíječka 

elektrických vozíků vyřešit. „Dnes už nabíjíte cestou v autě 

všechno: mobil, notebook, je to běžný, a vozík je přece 

mnohem důležitější pomůckou.“ 
 

Jak autonabíječka elektrických vozíků funguje? Zapojí se do 

cigaretového autozapalovače,  eurokonektoru na vozíku a 

dobíjí vozík za jízdy.  Kabely jsou dost dlouhé, takže dosáhnou 

od palubní desky až k vozíčkáři, který například sedí v zadní 

části dodávky. Nabíječka může být využita v jakémkoliv 

dopravním prostředku, který má 12V autozásuvku.   

  

Video https://www.youtube.com/watch?v=oAIq2LC0b8c 

http://www.zbb.cz/
mailto:nabijecka@zbb.cz
http://www.zbb.cz/kompenzacni-pomucky/nabijecka-voziku-do-auta
https://www.youtube.com/watch?v=oAIq2LC0b8c


  
  

NAPSÁNO ŽIVOTEM – Adélka  
 

 

  

 

 

Život není vždy procházkou růžovým sadem a mnohé z nás vede k hlubšímu uvědomění 

hodnot o rodině a soudržnosti, a o poznání jací jsou opravdu lidé v našem blízkém okolí…  

Za uplynulý rok nejistoty, stresu a nemocí jsme neztratily sílu věřit a doufat, poznala jsem, 

jaké lidi mám kolem sebe, setkaly jsme se s velkou pomocí a podporou a oproti tomu i s 

hyenismem, zákeřností, nepochopením... Lidé jsou různí a to, co člověk sám nezažije, to 

nikdy nepochopí, nepochopí jaké je žít život s postižením a bojovat s bariérami každý den, 

se sociálním systémem a úřady a chybějícími financemi. 

 

V uplynulém roce mi byla největší oporou má rodina a blízcí přátelé, ale o mnoho "rádoby" 

přátel jsem také přišla, právě díky nezájmu, neochotě, neznalosti a nepochopení.       

Adélku opustil její otec a tím tedy i mne bývalý partner, vzal nám domov a zázemí, které 

jsme měly a další problémy a těžkosti, které jsme musely v souvislosti s ním řešit, lituji, že 

si tím musely projít se mnou a Adélkou i starší dcery Kristýnka a Verunka, které mi však se 

vším maximálně pomáhají a svou sestřičku Adélku milují i přes její handicap.  

  
Absolvovaly jsme lázeňský pobyt a díky NF Emil jsme se dostaly i k plavání v Aquapalace Čestlice, kde jsme přes letní prázdniny plavaly zcela 

zdarma a moc to Adélce pomohlo, protože jí to bylo velkou motivací a ani nezpozorovala, že vlastně rehabilituje, což je ve skutečnosti velký 

problém, protože každé rehabilitační cvičení, kontroly a návštěvy lékařů "propláče" a má to nulový či opačný efekt. Lékaři byli velmi skeptičtí a 

přes přísný režim a dietu a rehabilitaci nám nikdo nezaručí další neurologické problémy a další tělesné nebo mentální postižení, v tom je naše 

nemoc opravdu nevyzpytatelná a zákeřná. Díky panu Havelkovi (astrolog a léčitel), jsme započaly přírodní léčbu ananasem a rakytníkem, pan 

léčitel mi dodal také mnoho sil a víru, že to s Adélkou nebude tak špatné, jak se zdá a překročí kritickou hranici 5ti let. Adélce po této léčbě a 

plavání začaly přirůstat vlásky, psychicky jsme se zocelily, začala přibírat na váze, povyrostla, přestala se zvětšovat hlava a hodnoty diagnozy se 

ustálily a já mohla začít řešit i své dlouhodobé zdravotní problémy. Vsadila jsem i na jediného dobrého ukazatele do této doby, což je dobrý 

sociální kontakt a začala jsem docházet do Baby centra – Svět dětí na dlani v Říčanech, kde je úžasná paní ředitelka a všichni další zaměstnanci a 

chodí sem milé maminky, zdá se mi to stále skvělé, protože jsem začala chodit zase mezi lidi, Adélka mezi zdravé děti, kde okoukala mnoho 

nového a sama se to začala učit a zdokonalovat díky silné motivaci. Nikomu z rodičů nevadí, že tam každodenně jsem s naší Adélkou, která je 

"jiná", naopak, všichni to podle mého názoru vnímají pozitivně, zvykly si na nás, rádi si se mnou povídají a vidí, jaké Adélka dělá pokroky a společně 

s námi to všechno prožívají. V tomto centru si Adélka každý den hraje a nacvičuje to, co bychom měly v rámci rehabilitace a zde také začneme s 

pravidelným individuálním plaváním díky příspěvkům dárců nadačnímu fondu Emil a konkrétně pak příspěvkům pro naši Adélku. V říčanském 

centru zároveň vypomáhám jako hlídací teta a Adélka si to velmi užívá, nikomu nevadí, že při hlídání jejich ratolestí se věnuji zároveň své Adélce, 

která bez mé pomoci nesedí ani nestojí, zkrátka se beze mne vůbec neobejde. 

 

 

Za uplynulý rok jsme také díky vyšetření zjistily, že Adélka slyší, vnímá, 

rozumí, s vývojem řeči to bude těžší, ale ne díky sluchu, nýbrž díky 

těžké celkové hypotonii a prodělanému ochrnutí pravé strany těla, to 

Adélce neumožňuje, aby ji svaly správně poslouchaly a dělaly cílené a 

spontánní pohyby, Adélka díky tomu neudýchá běžné nachlazení jako 

jiné děti a zatím nemluví, ale budeme na tom intenzivně pracovat v 

řečovém centru a za pomoci logopeda a i nadále domácími masážemi. 

 

Podařilo se mi s novým rokem odstěhovat se od nemorálního 

bývalého partnera a odpoutat se od jeho nemorální rodiny. Bohužel 

nám ale za uplynulý rok nebyl přidělen bezbariérový byt, musela jsem 

v místě bydliště volit byt v pronájmu, v druhém patře bez výtahu, ale 

zatím se to snažíme zvládnout, hodně mi pomáhají starší dcery, měly 

jsme však s pořízením a stěhováním tolik výdajů, že finanční stránka 

je teď opravdu těžká a nebýt pravidelného příspěvku NF Dobrý anděl, 

těžko bychom to zvládly. Pracovat zatím díky Adélčině nemoci 

opravdu nemohu, takže jsem dále zatím odkázána na pomoc státu a 

nadačních fondů. V tomto mi však stát ničím neulehčí, na přídavky a 

příspěvky na bydlení si teprve budu moci požádat, příspěvek na 

motorové vozidlo mi zamítli a příspěvek na péči o Adélku dokonce 

snížili, odvolávám se a doufám, že i finanční stránku se nám podaří 

vyřešit. S novým bydlením jsme získaly konečně klid, soukromí a nové 

teplo domova a máme zpět i našeho kocoura, který Adélce vydatně 

pomáhá (felinoterapie). Zase máme důvod se smát, žít a bojovat. 

 

 

O říčanském centru a plavání se točila reportáž pro pořad Klíč na ČT2, 

kde byla v jednom ze záběrů i naše Adélka, víc se tam již nevešlo 

2.březen 2016, 15-17minuta, jako součást reportáže o Aničce s Prader-

Willi Syndromem.  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-

klic/216562221700002/  

Ráda bych poděkovala Nadačnímu fondu Emil, který mi dodal sílu 

bojovat dál s Adélky onemocněním a zlepšit její další vývoj a v těžkých 

chvílích při rozpadu domova a zázemí mi pomohl i psychicky a za to, že 

jsme se s Adélkou dostaly k NF Emil děkuji mamince Petře B., poznala 

jsem tak nové upřímné lidi, jímž není osud druhých lhostejný. 

Simona  
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http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/216562221700002/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/216562221700002/
http://www.emilnadace.cz/
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Svět kolem nás a náš uvnitř světa  
 

 

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.  

Tento moment lze lidově nazvat, že vám spadla čelist a koukáte s otevřenou pusou, co je možné. Obec natahuje zveřejnění rozhodnutí o změnách v 
ÚP do doby, kdy se dotčený vlastník nemovitosti a pozemku dostane do situace, kdy už nemá možnost se bránit. S odstupem času po letech lze jen 
říct, že jakékoliv jednání o ÚP je stále tajemná Pandořina skříňka, kde se Obce k dotčeným vlastníkům nemovitostí a pozemků chovají ze své pozice 
nadřazeně, kde dochází k znehodnocení majetku bez možnosti náhrady, a plánovaná stavba silniční přeložky = realizace v roce X neznámo! 
 

Souhrn: Město Semily je samostatný subjekt a rozhoduje si samo o tom, co bude v ÚP a co ne. Pak ze zákona je nadřazený ÚP obce investor LB kraj. 
Investor se vzdal předkupního práva s výmazem na Listu vlastnictví k jednomu vlastníku nemovitosti a pozemku L.Vanclové, že se o realizaci stavby 
silniční přeložky ani po 60-ti letech neuvažuje (vyjádření všech kompetentních odborů LB kraj, projednání na Zastupitelstvu LB kraj 2011.                         
Po schválení nového ÚP Semily bylo zamítnuto několik žádostí o odkoupení či směnu objektu čp.191, kde bylo odůvodněno, že tato situace blokuje 
majetek L.Vanclové, který se rozhodla darovat pro zajištění budoucnosti její těžce zdravotně postižené dcery a lidem s podobným osudem,      
projekt „Rodinné bydlení pro zdravotně postižené a opatrovníky“ z.s.Zrnko naděje. Město Semily zamítlo i žádosti několika vlastníků nemovitostí a 
pozemku, kde byl požadavek o přepracování na současnou silniční dopravu se zrušením navržené přeložky. Hledali jsme i na internetu podobný 
případ, kde by se investor vzdal předkupního práva, ale nic takového jsme nenašli! A tak případ L.V. je atypický v průběhu jednání 2009 – 2015!       
 

V současnosti je projednávána aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého Kraje, které jsou závazné pro obec, co se jejího územního plánování 
týče. Bylo nám doporučeno se do procesu zapojit a usilovat o zrušení vymezení přeložky II/239 s ohledem na to, že nebude realizována. 
http://www.kraj-lbc.cz/Navrh-aktualizace-Zasad-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje-pro-spolecne-jednani-n320867.htm Všechna došlá stanoviska, písemné 
připomínky a vyjádření budou posouzena a po vyhodnocení zohledněna v úpravě návrhu Aktualizace ZÚR LK i vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný 
rozvoj území. Teprve takto upravené dokumenty budou následně předloženy veřejnosti v rámci veřejného projednání, které se předpokládá na 
konci roku 2016. // Těžko však odhadovat zda by pokračování v jednání na LB kraj bylo úspěšné, když vedení města Semily trvá na zachování 
navržené stavby tak jak je navržena. // Jak už bylo napsáno, do 23.října 2015 bylo možné podat písemné připomínky na LB kraj, kde by bylo možné 
podat žádost o zrušení vymezení přeložky II/239, ale tato možnost nám unikla (už máme rok 2016) a tak další řešení o ÚP Semily ukončujeme.   
Musíme přijmout skutečnost, že bezbariérový dům v hodnotě cca 3 mil., kdy se po 60-ti letech posunula změnou v ÚP silniční přeložka o pár 
metrů, se dům stal domem k demolici bez možnosti nároku na odškodnění! Navržené silniční přeložky v Jílovecké ulici v Semilech v historické 
části památkově chráněných roubenek se nedočká nejspíš ani generace našich dětí, protože jediný investor LB kraj o stavbě vůbec neuvažuje!  

 

 

Harmonogram 2016 Zrnko naděje z.s. 
 

Sídlo spolku: Jílovecká 191, 513 01 Semily * IČO 227 33 817 

Mob.: 734 251 633 * Tel.: 481 621 406, Lenka Vanclová, předsedkyně z.s. 
 

Jedeme bez bariér http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/  
                                        e-mail projekty.zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz  

Infolisty Zrnka http://infolisty-zrnka.webnode.cz/  
                                       e-mail infolistyzrnka@seznam.cz  

Kamera na kolečkách http://k-n-k.webnode.cz/  
                                       e-mail Videa-K.N.K@seznam.cz  

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

Členská schůze 

Dne 25.2.2016 se konala Členská schůze členů z.s. Odpolední program začal 
ohlédnutím za rokem 2015 Výroční zpráva 2015 a jaké plány máme pro rok 2016. 
 

Jedním z bodů k projednání byla aktuální informace co bude s domem čp.191  
Lenky Vanclové, zakladatelky spolku v několik let probíhajícím sporu o ÚP Semily.   
A jak to tedy bude hlavním cílem? Projekt „Rodinné bydlení pro zdravotně 
postižené a opatrovníky“. http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/ 
 

Před koncem roku 2015 jsme informovali o průběhu jednání ohledně ÚP Semily 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/co-brzdi-realizaci-bydleni/pokracovani-2015/   

Následovalo na doporučení MV ČR odbor dozoru a kontroly veřejné zprávy se 
obrátit pro právní pomoc na Českou advokátní komoru v Brně. Však po zaslání 
podkladů bylo sděleno, že L.Vanclová nesplňuje podmínky pro přidělení právního 
zastoupení od zmíněné advokátní komory. To bylo docela dost smutné zjištění i 
vzhledem k tomu, že právě obrátit se na Českou advokátní komoru v Brně bylo 
doporučeno i od Oddělení sekretariátu pro zdravotně postižené občany - Úřad 
vlády České republiky * Liga lidských práv * NRZP ČR poradna atd. 
  
 

 

 

 

 

Vznikla nová otázka co s tím a jaké jsou možnosti. 
 

L.Vanclová tedy podnikla cestu k získání finanční půjčky, kde by bylo možné uhradit právní zastoupení.      
Ale i zde vznikl problém.. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě pečuje o svou těžce postiženou dceru, tak dle 
zákona v ČR je osobou bez vlastních příjmů a tak tady nemá nárok na uzavření smlouvy na finanční půjčku. 
V médiích se mluví o refinancování úvěrů a tak proběhlo jednání i v tomto směru. Nemovitost čp.191 
(investor stavby LB kraj se vzdal předkupního práva a LV je tak bez zápisu), ani zde to není možné.  
Na řadu přišlo oslovení přátel o finanční půjčku a to se podařilo! A tak začátkem měsíce únor došlo 
k oslovení o právní zastoupení Frank Bold http://www.fbadvokati.cz/ Cena opravdu nebyla malá, ale  za 
získaní informací to stálo. Po několika dnech přišla vypracovaná analýza celého případu 2009 - 2015.  
Uvedeme jedenu dost zajímavou informaci: Po schválení ÚP Semily 6.12.2010 bylo možné v období tří let 
podat žádost na změnu v ÚP a to udělalo 44 žadatelů. Výsledek o změnách byl zveřejněn až v roce 2015. 
Pokud by se některý z dotčených vlastníků chtěl bránit, tak žalobu na město Semily není možné podat. 
Jedná se o promlčecí dobu. Žaloba je v souladu s § 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále 
jen „SŘS“) přípustná do 3 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy (tedy nejpozději do 23. 12. 2013). 
 

   

. 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/
http://www.kraj-lbc.cz/Navrh-aktualizace-Zasad-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje-pro-spolecne-jednani-n320867.htm
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
mailto:projekty.zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/
mailto:infolistyzrnka@seznam.cz
http://k-n-k.webnode.cz/
mailto:Videa-K.N.K@seznam.cz
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/facebook/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/vyrocni-zpravy/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/co-brzdi-realizaci-bydleni/pokracovani-2015/
http://www.fbadvokati.cz/


Harmonogram roku 2016 plánujeme realizovat pořádáním tradičních akcí http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-

program/tradicni-akce/ Dále i akce ve spolupráci s jinými spolky.  Téma roku 2016 zaměříme víc na setkání rodin, dětí a přátel… 
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Zrnko naděje, z.s. 

Souhrnná zpráva 2008 - 2015 

Varianta 2. / Zakoupení nemovitosti a pozemku 

(přístavba - rekonstrukce) 

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

Před koncem roku 2015 byla zveřejněna nabídka pro možnost realizovat projektu 

bydlení v penzionu v okrese Česká Lípa. Jednalo se o možnost zakoupit penzion s   

18 pokoji + veškeré vyhovující prostory vnitřní i venkovní.  

Sledovanost zájemců na stránce facebook u nabídky byla přes 2,5 tisíc lidí, kde poté 

proběhlo i několik rozhovorů se zájemci o bydlení. Bohužel se nepodařilo během 

dvou měsíců dát dohromady dostatečný počet zájemců, kde by byla složena záloha 

a pak se dosáhlo na úvěr. Nabídka je ukončena a penzion byl již prodán. 
 

Na členské schůzi 25.2.2016 se debatovalo jak tedy pokračovat dál k realizaci.      

Pro rok 2016 je nadále otevřena výzva pro zájemce, kde se předpokládá, že počet 

zájemců 10 lidí ZTP/P + možnost opatrovníka bude naplněn. Poté je v plánu podat 

žádost o úvěr k zakoupení nemovitosti v libereckém regionu. Více souhrnná zpráva. 
  

Zájemci o členství napište si o přihlášku projekty.zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz 

Členský příspěvek, byl zrušen. Zavolejte na mob. 734 251 633, skype van.lena1         

a sjednejte si osobní schůzku nebo přijďte na nějakou akci, kterou budeme pořádat.  
 

SPONZOŘI chcete-li přispět na činnost spolku Zrnko naděje peněžitým či věcným 

darem, http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/sponzori/ zavolejte nebo napište.       

Kontakt: 734 251 633 * 731 458 883. Za případnou podporu předem děkujeme.  
 

Můžete nás podpořit i návštěvou sklářské dílny Glass Lucie. Cena z ukázky výroby je 

na podporu celoroční činnosti. http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/  

28.4.2016 20.8.2016 21.8.2016 31.10. * 1.11. * 2.11.2016 

Za chvilku bude léto 2016 a to je od léta 2008 vznik „Zrnko naděje“ 8 let od kdy se pánuje realizace projektu o společném bydlení pro 10 ZTP/P     
+ možnost bydlení i opatrovníků. A z toho bylo dlouhých 7 let ve sporu o navržené přeložce v Jílovecké ulici, která se neplánuje k realizaci.  
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/co-brzdi-realizaci-bydleni/  
 

A jak to tedy bude dál? 
Opis z materiálu pro jednání ZM Semily ze dne 8.2.2016: Na jaře 2007 Zastupitelstvo města Semily schválilo první Komunitní plán pro území ORP 
Semily. Tento plán byl v roce 2011 aktualizován v rámci projektu „Prohloubení komunitního plánování sociálních služeb na Tumovsku, Semilsku a 
Jilemnicku“ a schválen Zastupitelstvem města Semily dne 7.3.2011 pod usnesením č.j. 110307/ZM/21.  
Předkládaný aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Semily 2016 - 2020 navazuje na zmíněné dokumenty s tím, že se ani v tomto 
případě nejedná o dokument konečný, neboť komunitní plánování je nikdy nekončícím procesem reagujícím na vývoj potřeb společnosti i občanů 
daného regionu. Jeho cílem je zajistit, aby na daném území (v našem případě v celém ORP Semily) byla zajištěna dostupnost a kvalita sociálních 
služeb odpovídající potřebám jeho obyvatel. (celé znění textu na webu města Semily) Na str.26, bod 9. Zrnko naděje: Jedná se o organizaci, jejíž 
cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené. Hlavním cílem spolku je vytvořit společné bydlení rodinného charakteru pro tělesně 
handicapované, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Organizace spolupracuje s rodinnými příslušníky, přáteli, dobrovolníky či sociálními 
službami. Již několik let je také členem skupiny komunitního plánování (nyní pracovní skupina pro seniory a osoby zdravotně postižené). 
 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Semilsko 2011 - Informace v dokumentu o činnosti Zrnko naděje o.s.: Str.15. Karta opatření, název: 
Vybudování chráněných bytů (Popis opatření: Zrnko naděje předpokládá ve svém dlouhodobém záměru vybudování zcela nových prostor za 
finanční spoluúčasti svých členů). Více zde: http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/odbor-soc-veci-semily-komunitni-planovani/  
 

Lenka Vanclová, předsedkyně již v předchozích letech byla členkou pracovní skupiny pro osoby zdravotně postižené a nadále ve skupině zůstává. 
. 

 

 
„Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky“ 

Nabídka trvalého bydlení + veškeré služby pro 10 lidí ZTP/P, stupeň IV (úplná závislost) 

+ možnost bydlení opatrovníka (není podmínka) 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/
mailto:projekty.zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/sponzori/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/co-brzdi-realizaci-bydleni/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/odbor-soc-veci-semily-komunitni-planovani/
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Nová plošina na poště v Semilech 
Na poště v Semilech byla plošina, která neprošla kolaudací a tak nesloužila k užívání veřejnosti. 
V průběhu deseti let místní vozíčkářka Irena Vinczeová opakovaně upozorňovala na nefunkčnost 
plošiny a oslovovala kompetentní lidi, aby došlo k zprovoznění. Trvalo to opravdu dlouho a všichni 
moc děkujeme paní Ireně za vytrvalost, která je výsledkem, že po letech má pošta v Semilech funkční 
plošinu, kterou budou využívat vozíčkáři, rodiny s kočárky a lidé se sníženou pohyblivostí.  
 

Novou plošinu na poště v Semilech financovala Česká pošta a začátkem roku 2016 proběhla 
kolaudace, kde byli přítomni: Architekt Jiří Hrdlička, vedoucí pošty v Semilech Jana Fialová,      
Stavební úřad v Semilech Ing.Ota Petrák a Miroslav Kovář, Jana Košťálová z Liberce, za Zrnko naděje 
Lenka Vanclová, za UNICA Stanislav Prokůpek, firma která provedla zhotovení a instalaci plošiny.  
 
 

Výtah nahradí schodolez 
Změna v ÚP Semily přinesla problém s vnitřním chodem bezbariérového domu 

čp.191 v Jílovecké ulici. Dům je v asanačním pásmu a je určen k demolici. 

Stavba silniční přeložky se však neplánuje a jakékoliv zvelebovací práce jsou 

zde zakázány, povoleny jsou pouze udržovací pro současný stav nemovitosti. 

V domě je výtah pro 3 podlaží, kde se již párkrát stalo, že občasný výpadek 

proudu zapříčinil uvíznutí vozíčkáře. Žádat o finanční příspěvek na rekonstrukci 

nebo na zakoupení nového výtahu nepřipadá v úvahu a tak muselo přijít 

náhradní řešení. Pořídili jsme si nový schodolez PT Uni.  

Vyřízení chvilku trvalo, ale už ho máme. Pohyb po schodech v domě vyžaduje 

zručnost obsluhy, ale již nemusíme trnout hrůzou, že uvízneme zavření doma. 

 
 

POKRAČUJEME 

Schodolez najde uplatnění i při výletech. V místech, kde veřejné budovy nejsou 

bezbariérové. Projekt „Jedeme bez bariér“ začal v roce 2011 a i v roce 2016 

plánujeme pokračovat. Hledáme nové dobrovolníky do pracovní skupiny pro 

zmapování bezbariérovosti: vozíčkáře, maminky s kočárky a nevidomé.     

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

 

NABÍZÍME 

V předchozích letech jsme zdarma umožnili studentům speciálních škol 

v sociální oblasti praxi v Zrnku naděje a blíže se seznámili se životem lidí se 

zdravotním postižením. Několika z nich jsme i pomohli s informacemi pro jejich 

práce a umožnili jsme i praxi studentům ISŠ při obsluze mechanického vozíku.  

 

 
 

2014 2016 

Foto: Lenka Vanclová 

Jak se obsluhuje PT Uni.. 

Rubrika Liftkar TP – Video 

http://www.schodolez.cz/ 

 

PRO ZÁJEMCE  
NABÍZÍME ŠKOLENÍ 

 

Co vše obnáší v běžném životě 
péče o osobu blízkou,  

která je odkázána na celkovou 
pomoc druhé osoby.  

Ležící člověk. 
 

VYZKOUŠÍTE SI: 
 

Polohovací mechanický vozík 
doma i venku v terénu 
Zdvihák - postel - vozík 

Schodolez - doma i venku 
 

Školení po vzájemné domluvě 
 
 
 

 

 

Cena a čas pro jednu samostatnou osobu: 

3 dny / 2 hod. nebo 1 den / 6 hod. 
cena 1 200,-Kč / 1 osoba 

Nebo pouze jedna pomůcka 
1 den / 2 hod. / 400,-Kč / 1 osoba 

4 lidi ve skupině poloviční cena za 1 osobu. 
Cenu, čas, počet lidí lze po domluvě upravit. 
Vystavíme Vám faktura nebo pokladní lístek.  

Objednání: 734 251 633 , L.Vanclová 
projekty.zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz 
Cena jde na činnost Zrnko naděje, z.s. 

 

http://www.schodolez.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.806313129382033.1073741870.648951505118197&type=3
http://www.schodolez.cz/
mailto:projekty.zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
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https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/?fref=ts 
 

Semínko země - Kořínek - Všeň  http://www.seminkozeme.cz/ . 
 

 

Víme, s čím si hrajeme? 
 

Na konferenci, kde se diskutovaly potřeby raného dětství v kontextu dnešního 
technického a virtuálního prostředí a jejich obtížná dosažitelnost, se sešlo na dvacet 
přítomných z řad místních mateřských, rodinných či komunitních center, pedagogů 
mateřských škol, ale i zástupců společností, kteří se výrobou hraček pro děti zabývají. 
„Dětství trávené převážně v interiéru je sice dnes normální, ale rozhodně ne přirozené. 
Poslední výzkumy neurobiologie zdůrazňují, jak klíčové je období mezi narozením a 
čtvrtým rokem věku dítěte,“ říká PaedDr. Lenka Hřibová ze Semínka země a dodává: 
„Záleží jen na nás, zda děti odsoudíme pouze k pobytu v autosedačkách, kočárcích či 
před obrazovkou, nebo budeme hledat možnosti, jak dopřát dětem (i sobě) kontakt se 
živým, rostoucím a kvetoucím světem přírody kolem.“ 
 

Na konferenci zazněly koncepty raného dětství z hlediska waldorfské pedagogiky, 
„lesních školek“, i Montesssori přístupu. Mezi diskutujícími panovala shoda na 
nutnosti bránit se všudypřítomné reklamě a spotřebnímu způsobu života. V diskuzi o 
prostředí, vhodných materiálech zazněl i sociální a ekologický rozměr (stopa) hračky. 
Asijská výroba je téměř otrocká dětská práce, kterou ale zneužívají i některé 
renomované značky hraček. Proti tomuto trendu však vystupují někteří čeští výrobci, 
jejichž zástupci se rovněž konference zúčastnili. "Česká hračka se velice ráda zapojila 
do této akce. Tato a podobné občanské iniciativy jsou důležitým prvkem, který zlepšuje 
vnímání i přístup k rozvoji dětí napříč společností. Těšíme se na další spolupráci a 
tvrdou práci, abychom dosáhli stanoveného cíle," zhodnotila akci paní Natálie 
Richterová ze společnosti Česká hračka. 
 

 ANNOLK - ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ LIBERECKÉHO KRAJE 

Asociace v liberecké knihovně pořádala od 4.2.- 31.3.2016 výstavu „KOUZELNÉ FAZOLE“ svět neziskovek 
libereckého kraje v rámci kampaně TÝDEN PRO  NEZISKOVÝ SEKTOR. Ze Semil z Jílovecké ulice, ale i 
z jiných akcí se zde prezentovali i naše spřátelené organizace: Zrnko naděje a Semínko země. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153486772599372.1073742188.99025059371&type=3  

 

Informace zde: 

http://www.annolk.cz/ 

 

ANNOLK i na Facebooku 

Aktuální POZVÁNKY na akce… 

https://www.facebook.com/ANNOLK-
Asociace-nest%C3%A1tn%C3%ADch-

neziskov%C3%BDch-organizac%C3%AD-
Libereck%C3%A9ho-kraje-

215781675120595/?fref=ts 

 

 

 
Nedostatek kontaktu se světem přírody i limitovaná škála 
pohybu daná interiérem, kde dnešní děti tráví většinu 
času - to byla hlavní témata minikonference s názvem 
„Vliv her a hraček na rozvoj dětí v období raného dětství“. 
Ta se uskutečnila ve čtvrtek 25. února 2016 v prostorách 
Centra pro rodinu Náruč v Turnově. Záštitu nad 
konferencí přijala místostarostka Turnova Mgr. Petra 
Houšková, která akci připojila do projektu Zdravé město. 
 

Jako součást konference proběhla i vernisáž putovní výstavy fotografií „Víme, s čím si hrajeme?“. Ta ukazuje dobrou praxi naplňování 
přirozených potřeb nejmenších dětí - batolecího i předškolního věku. „Změnu chceme dosáhnout příkladem spokojených a šťastných dětí v 
přirozeném prostředí. Věříme, že pozitivní motivace je ideálním nástrojem“ komentuje účel fotodokumentace její autorka Hřibová. Výstavka 
zároveň apeluje na celou společnost, aby otázku rizik „interiérového dětství“ v 21. století nepodceňovala a začala se tímto tématem vážně 
zabývat. Výstava je k vidění v centrech Libereckého kraje, např. nyní v turnovské Náruči.  

Dění je v plném proudu a přírodní klub Kořínek navštěvují malé děti, 
které díky programům poznávají v přirozeném prostředí přírodu.              
Již tradiční spoluprácí byl Masopust, který pořádal spolek Cervus 
Semilensis. V Masopustní úterý jsme se vypravili do penzionu pro seniory 
s masopustními koníky a písničkami. Pořádali jsme R-day - luštěniny... , 
samé dobroty. V jiný upršený den jsme navštívili i muzeum a 20.3. bylo 
Vítání jara , kde králík Láďa a morče ochutnali první jarní travičkou… 
 

Co plánujeme? V sobotu 14.5.2016 Férovou snídani, která se bude konat 
na náměstí před Albertem (v nepřízni počasí v knihovně). Poté bude 
přesun do Jílovecké ulice v Semilech, kde od 13 hodin bude "Den pro 
rodinu OFF LINE - Dětství a hrátky půl století zpátky". Tyto tradiční akce 
budeme pořádat ve spolupráci se spřátelenými spolky.  
 

Připravujeme letní prázdninový program, který bude opět v duchu 
řemesel v provázanosti se sklářskou dílnou Zrnka naděje - Glass Lucie.    
Ve spolupráci proběhne i pochod na Kozákov a Loučení s létem 2016. 
 

 

https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/?fref=ts
http://www.seminkozeme.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153486772599372.1073742188.99025059371&type=3
http://www.annolk.cz/
https://www.facebook.com/ANNOLK-Asociace-nest%C3%A1tn%C3%ADch-neziskov%C3%BDch-organizac%C3%AD-Libereck%C3%A9ho-kraje-215781675120595/?fref=ts
https://www.facebook.com/ANNOLK-Asociace-nest%C3%A1tn%C3%ADch-neziskov%C3%BDch-organizac%C3%AD-Libereck%C3%A9ho-kraje-215781675120595/?fref=ts
https://www.facebook.com/ANNOLK-Asociace-nest%C3%A1tn%C3%ADch-neziskov%C3%BDch-organizac%C3%AD-Libereck%C3%A9ho-kraje-215781675120595/?fref=ts
https://www.facebook.com/ANNOLK-Asociace-nest%C3%A1tn%C3%ADch-neziskov%C3%BDch-organizac%C3%AD-Libereck%C3%A9ho-kraje-215781675120595/?fref=ts
https://www.facebook.com/ANNOLK-Asociace-nest%C3%A1tn%C3%ADch-neziskov%C3%BDch-organizac%C3%AD-Libereck%C3%A9ho-kraje-215781675120595/?fref=ts
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153478712849372.1073742186.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153496516774372.1073742189.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153520482864372.1073742190.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153590728009372.1073742195.99025059371&type=3
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/ferova-snidane/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT… 
 
Studentka vymyslela tablet, jehož předností 
není foťák či displej, ale Braillovo písmo. 
Nápadu zprvu nikdo nevěřil  
http://byznys.ihned.cz/c1-65216830-osmnactileta-divka-
vymyslela-revolucni-tablet-jeho-prednosti-neni-fotak-
nebo-displej-ale-braillovo-pismo 
 

Jako nevidomému mi odmítli založit účet        
v bance, nechápe fanoušek IT  
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/jako-
nevidomemu-mi-odmitli-zalozit-ucet-v-bance-nechape-
fanousek-it-20160321.html  
 

Janské lázně budou vyjmuty z privatizace  
http://www.trutnovak.cz/janske-lazne-budou-vyjmuty-z-
privatizace/5079 
 

Hamzova léčebna má stovky pacientů,    
zájem je obrovský  
http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/hamzova-
lecebna-ma-stovky-pacientu-zajem-je-obrovsky-
20160310.html 
 

Předávání cen MOSTY za rok 2015 

Ve čtvrtek 24. 3. 2016 se uskutečnilo slavnostní 
předávání cen Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR MOSTY za rok 2015. Předávání se 
uskutečnilo v prostorách Hotelu Clarion v Českých 
Budějovicích. Hosty předávání byli patronka ceny 
MOSTY paní velvyslankyně Livia Klausová, 
místopředseda Poslanecké sněmovny pan Jan 
Bartošek, hejtman Jihočeského kraje pan Jiří Zimola 
a další vzácní hosté. Pořadem provázel pan Aleš 
Cibulka. Předávání cen bylo doprovázeno 
hudebním vystoupením Ladi Kerndla, Petra Bazaly 
a Radka Žaluda. // Oceněny byly tyto projekty a 
osobnosti….http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-

predsedy-nrzp-cr/1516-informace-c-30-2016-predavani-
cen-mosty-za-rok-2015.html 

Modré dny v Pevnosti poznání v Olomouci-Korunní pevnůstka 2. a 3. dubna bude 

Pevnost poznání podporovat děti s autismem a jejich rodiny. Ve spolupráci se 

sdružením Jdeme autistům naproti je připraven pestrý program, který ukáže, že krásou 

života je různorodost a pestrost. 

Prožijete s námi zábavné dny plné interaktivního poznání všemi smysly pod vedením 

zkušených animátorů. Dozvíte se o odlišnostech mozku lidí s autismem, a proč některé 

věci vnímají a prožívají zcela odlišně, nebo co jim naopak umožňuje vynikat v určitých 

oblastech. Seznámíte se s mýty o autismu a dozvíte se, že ve světě vědy a kultury 

existuje řada známých osobností s autismem. V senzomotorickém koutku si vyzkoušíte 

na vlastní kůži příjemné relaxační a pohybové terapeutické techniky, které pomáhají 

dětem uvolnit se a také zlepšují koncentraci a schopnost učit se nové věci třeba ve 

škole. Seznámíte s fascinující říší rostlin pomocí hmatu i čichu. A užijete si spoustu 

legrace při žonglování s Janem Hlavsou, principálem olomouckého souboru Cirkus 

Levitare. Také si prohlédnete úžasná výtvarná díla a výrobky dětí s autismem. 

Ve výtvarné dílně si se Studiem Experiment vytvoříte modrou květinu, kterou si můžete 

ozdobit vaše oblečení a vyjádřit tak podporu lidem s autismem nejen tento den. 

Nebude ani panelová diskuse významných osobností, mezi nimi také špičkový vědec a 

popularizátor vědy Michaela Londesbourogh, který je otcem osmiletého chlapce s PAS. 

Se soumrakem s námi rozsvítíte celou Pevnost poznání modře a všichni společně se 

vyfotografujeme, příjemnou atmosféru na večerní Modré party doplní skvělý britský 

zpěvák James Harries. Akce se koná pod záštitou primátora Olomouce Antonína Staňka. 
 

Více o programu: http://www.pevnostpoznani.cz/modre-dny-v-pevnosti-poznani/  
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http://www.podkrk.eu/  

http://byznys.ihned.cz/c1-65216830-osmnactileta-divka-vymyslela-revolucni-tablet-jeho-prednosti-neni-fotak-nebo-displej-ale-braillovo-pismo
http://byznys.ihned.cz/c1-65216830-osmnactileta-divka-vymyslela-revolucni-tablet-jeho-prednosti-neni-fotak-nebo-displej-ale-braillovo-pismo
http://byznys.ihned.cz/c1-65216830-osmnactileta-divka-vymyslela-revolucni-tablet-jeho-prednosti-neni-fotak-nebo-displej-ale-braillovo-pismo
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/jako-nevidomemu-mi-odmitli-zalozit-ucet-v-bance-nechape-fanousek-it-20160321.html
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/jako-nevidomemu-mi-odmitli-zalozit-ucet-v-bance-nechape-fanousek-it-20160321.html
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/jako-nevidomemu-mi-odmitli-zalozit-ucet-v-bance-nechape-fanousek-it-20160321.html
http://www.trutnovak.cz/janske-lazne-budou-vyjmuty-z-privatizace/5079
http://www.trutnovak.cz/janske-lazne-budou-vyjmuty-z-privatizace/5079
http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/hamzova-lecebna-ma-stovky-pacientu-zajem-je-obrovsky-20160310.html
http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/hamzova-lecebna-ma-stovky-pacientu-zajem-je-obrovsky-20160310.html
http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/hamzova-lecebna-ma-stovky-pacientu-zajem-je-obrovsky-20160310.html
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1516-informace-c-30-2016-predavani-cen-mosty-za-rok-2015.html
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1516-informace-c-30-2016-predavani-cen-mosty-za-rok-2015.html
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1516-informace-c-30-2016-predavani-cen-mosty-za-rok-2015.html
http://www.pevnostpoznani.cz/modre-dny-v-pevnosti-poznani/
http://www.podkrk.eu/


 

 

 

 

 

 

  

 

Infolisty Zrnka / Ročník VIII. / číslo 1. / březen 2016 / str. 11. 

  

https://www.facebook.com/helppes/  
http://www.helppes.cz/canisterapie/ 

 

 

Chcete získat jeden z darovacích certifikátů a ještě 

vidět legendární hru Járy Cimrmana - Švestka?  

Stačí navštívit Žižkovské divadlo Járy Cimrmana a 

koupit si vstupenku na hru v termínu 31. 5. 2016. 

Můžete přispět částkou 600 nebo 400 Kč na výcvik 

psích pomocníků pro naše klienty. Děkujeme! 

Vstupenky http://www.zdjc.cz/repertoar/divadlo-

jary-cimrmana/278/svestka-pro-helppes 

 

 

 
V úterý 5. dubna ve Stavovském divadle pořádá Nadační fond Mathilda slavnostní 
koncert. Záštitu poskytla paní hraběnka Mathilda Nostitzová, jejíž předkové více než před 
230 lety Stavovské divadlo, dříve Nostitzovo, postavili. 
Celým večerem nás bude provázet herečka Eva Holubová. Vystoupí umělci zvučných jmen 
spolu s nevidomými solisty. Těšit se můžete na držitelku ceny Thálie z r. 2010, 
muzikálovou zpěvačku Dashu, operní pěvkyni Andreu Kalivodovou, swingového zpěváka 
Jana Smigmatora a členy vokálního seskupení 4TET Jiřího Škorpíka a Davida Uličníka. 
Obdivovat můžete nevidomou zpěvačku Blanku Janečkovou, finalistku soutěže             
Hlas Česko-Slovenska, mladou talentovanou flétnistku Evu Blažkovou a slovinského 
klavírního virtuóze Zorana Škrinjara. 
Všichni účinkující vystoupí bez nároku na honorář. Výtěžek z této události poputuje na 
výcvik vodicích psů pro nevidomé. Přijďte se pobavit a pomozte i Vy dobré věci. 
Vstupenky na Koncert pro Mathildu jsou k dostání v pokladnách Národního divadla. 

Jste srdečně zváni! 
 

Vstupenky..http://www.bohemiaticket.cz/cs/3458-koncert-pro-mathildu/24470 

 

 

 

 

http://www.mathilda.cz/ *  https://www.facebook.com/mathlida.cz/   

 

 

Posláním Nadačního fondu Mathilda je vyhledávání a podpora smysluplných projektů, 
které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. 
Výcvik vodicích psů pro nevidomé je v České republice na vysoké úrovni a má za sebou 
dlouholetou tradici. Dlouhé roky praxe a zkušeností máme za sebou i my, kdo se výcviku 
vodicích psů pod hlavičkou "Mathilda" věnujeme.  
Máme za sebou zkušenosti ze soukromé praxe i z práce ve velké výcvikové škole, desítky 
vycvičených a předaných psů, zkušenosti i vzdělání v práci s lidmi se zrakovým postižením. 
  

 

 

 

Nadační fond Mathilda 
Krakovská 22 
110 00  Praha 1 
Tel.: 222 710 902 

 

Poslání a představení organizace 

Posláním naší organizace je integrace osob se zdravotním postižením do 
společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího 
či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší 
soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí 
speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách. 

 
Kdo jsme? 

Helppes, jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého 
východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů 
v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné členství 
v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb – 
Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International. 
 

 

 

!!!HLEDÁ SE!!! 
Už je to 6 týdnů a stále se hledá. Dne  21.2.2016 se ve 
večerních hodinách zaběhla fenka australského ovčáka 
slyšící na jméno Cita. Je hodná, vychovaná, teď však 
pravděpodobně vystrašená, či zraněná. Zaběhla se v 
okolí Kozákova (okr. Semily, Turnovsko), může už však 
být prakticky kdekoliv. Miluje děti a je zvyklá na 
hospodářská zvířata. V případě jakýchkoli informací 
volejte + 420 736 465 955, e-mail holy.da@seznam.cz   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011399010951 * http://www.sons.cz/semily * http://www.sons-semily.info/  

  

https://www.facebook.com/helppes/
http://www.helppes.cz/canisterapie/
http://www.zdjc.cz/repertoar/divadlo-jary-cimrmana/278/svestka-pro-helppes
http://www.zdjc.cz/repertoar/divadlo-jary-cimrmana/278/svestka-pro-helppes
http://www.bohemiaticket.cz/cs/3458-koncert-pro-mathildu/24470
http://www.mathilda.cz/
https://www.facebook.com/mathlida.cz/
mailto:holy.da@seznam.cz
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011399010951
http://www.sons.cz/semily
http://www.sons-semily.info/


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 / LÉTO 2016  
Uzávěrka do čísla 2. … 22. 6. 2016 

Zveřejnění … po 27. 6. 2016 
 
 

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

734 251 633 * 481 621 406  
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/ 

 

Soutěž Orla župy sv. Zdislavy v lehké atletice 16.4.2016 - orelská kvalifikační soutěž v lehké atletice pro oblast G. Severní Čechy -proposice: 

Pořadatel: Orel jednota Semily a Orel župa sv. Zdislavy. 
Místo: Hřiště Gymnasia v Semilech v 10:30hodin 
Účastníci: kategorie a složení družstev: 
(vždy zvlášť kluci a zvlášť děvčata, vše podle počtu roků dosažených v r. 2016): 
benjamínci 5 let a mladší - běh 60 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky z místa 
atletická školka 6 - 7 let - běhy 60 a 100 m, hod krik. míčkem, skok do dálky z místa 
ml. přípravka 8 - 9 let - běhy 60 a 200 m, hod krik. míčkem, skok do dálky 
st. přípravka  10 - 11 let - běhy 60 a 400 m, hod krik. míčkem, skok do dálky 
žáci, žákyně mladší 12 - 13 let - běhy 100 a 400 m, hod krik. míčkem, skok do dálky 
žáci, žákyně starší 14 - 15 let - běhy 100 a 1500 m, vrh koulí, skok daleký 
V těchto kategoriích se závodí ve víceboji. Umístění se přepočítávají na body a 
výsledný součet určuje pořadí. 
V následujících kategoriích se závodí v jednotlivých disciplínách: 
dorostenci, dorostenky 16 - 17 let - běhy 100,400,1500 m, dálka, koule 
junioři, juniorky 18 - 19 let - běhy 100,400 a 1500 m, dálka, koule 
muži 20 - 39 let - běhy 100,400, a 3000 m, dálka, koule 
ženy 20 - 34 let - běhy 100,400 a 1500 m, dálka, koule 
muži  40-49 let - běhy 100,400 a 3000 m, dálka, koule 
ženy  35-44 let  - běhy 100,400 a 1500 m, dálka, koule 
veteráni A  50-59 - běhy 100,400 a 1500 m, dálka a koule 
veteránky A 45-54 let  - běhy 100, 400 a 1500 m, dálka a koule 
veteráni B 60 let a starší - běhy 100 a 800 m, 1500 a koule 
veteránky B 55 let a starší - běhy 100 a 400 m, 1500 a koule 
Štafety v běhu na 4x100 a 4x400 metrů. Věkové kategorie pro štafety:  
do 34 let, 35 let a starší 
 
 

Akce se vyhlašuje jako otevřená i pro nečleny Orla, pořadí členů Orla bude 
vyhodnoceno samostatně. 
Hodnocení: V jednotlivých disciplínách dostanou účastníci za 1. místo 5bodů, 
za 2. místo 4 body, za 3. místo 3 body, ostatní účastníci 2 body; celkové 
pořadí bude v jednotlivých kategoriích dáno součtem takto získaných bodů. 
Startovné: Dobrovolné. 
Kontakt: Bohdana Tichá, mob. 739 911 157 

 

 

 Oslavíme Světový den fair trade! 14.5.2016 
Férovou snídani v Semilech pro veřejnost organizuje 
Lenka Hřibová Semínko země ve spolupráci se Zrnkem 
naděje (palačinky). Doneste vaši dobrotu nebo jen přijďte 
společně posnídat 14.5.2016 na náměstí před Albertem, 
v nepřízni počasí v knihovně. Články, videa a fotoalba 
2011, 2012(ne), 2013, 2014, 2015 a více informací 
najdete zde: http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-
terapeuticky-program/ucatnime-se/ferova-snidane/  

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/
http://www.seminkozeme.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/ferova-snidane/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/ferova-snidane/

