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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Tajemný amulet v Harrachově 
„Zrnko naděje“ ze Semil ve spolupráci s průvodci tras a dobrovolníky pořádali pro členy, přátele a veřejnost  7.ročník 
„Harrachov bez bariér“ 18.-19.6.2016. Letos se opět setkalo to naše zdravé jádro party lidí, ale i nový přátele a 
příznivci, které jsme pozvali, aby si to s námi společně užili a podívali se, jak je to pěkné v Harrachově. 

 

Více zde: http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/harrachov-18-19-6-2016/ 

 

 

 

V sobotu dopoledne 18.6.2016 pře hotel SKICENTRUM průběžně přijeli 

auta ze Semil, z Rejdic, z Tuhaně u Lomnice nad Popelkou, z Nové Paky a 

od Kolína. Proběhlo vzájemné přivítání všech a pak i s přáteli 

z Harrachova. Po ubytování a malém občerstvení byl sraz pře hotelem, 

kde organizátoři Lenka Vanclová a Daniel Hloušek řekli pár slov k přivítání 

na sedmém ročníku a o programu, co a jak bude probíhat během víkendu. 

Fotoalbum (20) ubytování a před hotelem 
 

VÝLET 
 

Před 13 hodinou se 10 vozíčkářů s doprovodem vydali na výlet 
k největšímu vodopádu na Mumlavě. Cesta vedla přes autobusové nádraží 
okolo Lesnického a mysliveckého muzea Šindelka, kde se krapánek 
doprovod u mechanického vozíku zapotil, cesta stoupá do kopce.           
Pak už byla cesta dobrá. Ti co měli električák, tak v závěsu pomohli těm na 
mechanickém vozíku a ulehčili od námahy doprovodu. Několik z nás 
(doprovod) se mohli projet i na vozítku, které sebou přivezli přátelé  
z Život bez bariér (foto). Tak tohle zpestření na výletu jsme ocenili jako 
velké plus pro nás dlouhodobě pečující, co začínáme mít bolavé nohy. 
 

Fotoalbum (100) výlet 18.6.2016 
 

 

 
 

U Mumlavského vodopádu jsme pro vozíčkáře, kteří se vzhledem 

k terénu nemohli dostat k vodopádu, nafotili jsme několik fotografií. 

Setkali jsme se i s Evou Zbrojovou, starostkou města Harrachov, 

která zde dnes oddávala. Tahle informace pro nás byla novinka,       

co jsme do teď nevěděli, že i u vodopádu se konají svatební obřady. 

Chvilku jsme si popovídali a zavzpomínali na předešlé ročníky a 

pozvali jsme paní Zbrojovou na podvečerní program. 

Cesta výletu pokračoval dál, kde jsme viděli 
„Nebezpečné hrnce“. O kousek dál bylo trdliště, 
kde se mohou obojživelníci v klidu vyvinout a jako 
dospělci se opět vrátit a založit novou generaci. 
 
Pokračovali jsme po cestě obklopené lesem, kde 
pro mnohé z města, co znají převážně silniční ruch 
a nespočet domů, bylo příjemné vnímat poklidné 
místo rozmanitě zelených stromů a i jinak 
zbarvenou přírodu.  
 
Přišli - dojeli jsme k místu, kde byl tunel a hned 
nás napadlo se seřadit a zahrát si na mašinku, co 
projede tunelem. To vám byla sranda s hlasitým 
houkáním. Jen jsme si potvrdili, že jsme všichni 
nenormálně normální a i dospělák může být stále 
hravým dítětem. Pak už naše výletování vedlo 
k bývalému penzionu K, kde byl připraven 
program s domácím pohoštěním. 

VIDEO Harrachov bez bariér 2016 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/harrachov-18-19-6-2016/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Fsoc-terapeuticky-program%2Fharrachov%2Fharrachov-18-19-6-2016%2F
http://www.hotelskicentrum.cz/cs/uvod
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Harrachov_bez_barier_18.6.2016_-_ubytovani_a_pred_hotelem/
http://www.harrachov-info.cz/cz/harrachov/zajimava-mista-v-harrachove/lesnicke-a-myslivecke-museum-sindelka-harrachov-356.html
http://www.zbb.cz/
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Harrachov_bez_barier_-_VYLET_18.6.2016/
https://www.youtube.com/watch?v=9Uth5AdTr3M
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Pohádku O veverce zahrály Lenka Hřibová, Lucka Vanclová          
a Lenka Obrcianová. A druhá pohádka byla O víle Jizerýně. 

 

 

 

 

Video O veverce Video O víle Jizerýně 

Jak vznik název „Zrnko naděje“  
 

V Harrachově nebyl doposud vyprávěn příběh matky, která se vydala na cestu jak 

zajistit budoucnost své těžce zdravotně postižené dcery a lidem s podobným osudem.   
 

Slova Lenky Vanclové, zakladatelky, předsedkyně  

Osoba organizačního dění celkové činnosti – patronka spolku. 
  

ZRNKO: osobně mě zaujal film Nekonečný příběh, kdy princezna z říše fantazie,  

stojí ve tmě a má na dlani poslední zrnko svého království a mluví s chlapcem, 

kterému musí dojít, že svou vírou v sebe může zachránit království fantazie,  

kde pak pokračuje nikdy nekončící příběh. 
 

NADĚJE: je význam slova, který nosí v sobě mnohý z nás. 
 

„Zrnko“ víra ve svou osobu a budoucnost, „naděje“ nese význam slova. 

  

Rokem 2008 tedy začalo dějství nikdy nekončícího příběhu „Zrnka naděje“,              

kde během následujících let se v příběhu objevili jak zloduši, zápletky, přátelé,  

setkání s mnoha lidmi s podobným osudem a vše se odehrává v realitě života. 

 

 

 

 

… a co se odehrálo dál. 
 

Zrnko naděje sídlí v rodinném bezbariérovém domě 

zakladatelky spolku, který se nachází pod zdí hřbitova na 

Koštofranku. Na konci roku 2010 se po 60-ti letech 

posunul ÚP Semily (navržená silniční přeložka) a z domu 

se stal dům určený k demolici. Však jediný investor LB 

kraj se vzdal předkupního práva na dům, že se o stavbě 

silniční přeložky vůbec neuvažuje a město Semily dům 

nechce odkoupit a ani nechtějí stavbu zrušit nebo 

přepracovat na současnou dopravu. Celý příběh trval 

skoro sedm let, kde se případ dostal i na stůl 

k právníkům, kteří spor označili jako atypický v ČR.          

Po sedmi letech bez možnosti odškodnění… Více zde. 

Změna v ÚP znehodnotila dům (3 mil.) zakladatelky, která 

jej chtěla darovat k realizaci projektu Rodinné bydlení pro 

zdravotně postižené a opatrovníky (více zde..) 
  

Životní příběh Zrnka naděje, kde dům se nachází             

na místě - nemístě pod zdí hřbitova na Koštofranku. 

Pořádáme zde tradiční akce.. Čarodějnický slet - Kouzlo 

dobra, Dva dny se Zrnkem naděje (pochod na Kozákov – 

KŘÍDLA a druhý den oslavu), Dušičky - ZEĎ PŘÁNÍ.       

(více zde - tradiční akce a proč mají takový název) 

 

 

 

                                                                      Jak vznikl tajemný amulet INALDAN 
 

Lenka Vanclová je patronkou pro celkovou činnost spolku Zrnko naděje a je i sklářkou Glass Lucie. 

Už od vzniku neziskovky je v plánu mít vlastní amulet a až nyní přišla ta správná myšlenka, jak by měl vypadat. 

Amulet byl vytvořen a teď jak se bude jmenovat… To už, ale byl oříšek.  

Vzniklo několik názvu, ale když se název zadal do GOOGLE, tak už to někdo měl… 

Přišla chvíle beznaděje, že už bylo snad vše vymyšleno a co teď… 
  

Až když vznikl popis o amuletu, tak jako mávnutí proutkem čarodějky bylo rozhodnuto.  

Pořádáme Dušičky – ZEĎ PŘÁNÍ, kdy každý rok strážce otevírá pod zdí hřbitova na Koštofranku bránu mezi 

světem zde a na té druhé straně pro předávání vzkazů. 6.6.2016 se otočilo zrcadlo pohledu z druhé strany      

a název byl vidět. Jak jednoduché. Ve větě Zrnko naděje na dlani pro každého…  

                                                                                                     NA DLANI  čti pozpátku = INALDAN. 

 

 

 

 

V dílně fantazie pod zdí hřbitova na 
Koštofranku byl utaven amulet. 

 
 

Oheň zbarvil sklo do červené barvy a 
pozlatil klikatou malbu písma, která 
vyobrazuje cestu životního příběhu  

obdarovaného amuletem. 
 

INALDAN 
 

Zrnko naděje na dlani pro každého… 

 

 

 

 

 

V dílně fantazie bylo utaveno 100 amuletů, které bylo poprvé možno vidět 

v Harrachově 18.6.2016.  Každý kdo se účastnil sedmého ročníku, obdržel pamětní 

list se svým jménem a byl obdarován amuletem. Aby bylo zachováno tajemno, tak 

si obdarovaný amulet vybral sám. Malba vyobrazuje jeho životní příběh. 

Fotoalbum (47) Předávání pamětních listů a amulet INALDAN 

Z dílny fantazie byli k amuletu i darováni skleněné figurky Krakonoše, které dostali: 

organizátor Daniel Hloušek, průvodce tras Václav Kopáč, Eva Zbrojová starostka 

města Harrachov, Hotel SKICENTRUM Jiří Krejčí. 

Paní Eva Zbrojová nám všem dala upomínkové předměty na Harrachov a pěknou 

knížku Devatero řemesel v říši víly Izeríny od Kláry Hoffmanové. Moc děkujeme. 

 

 

 

Amulet je neprodejný, ale ten kdo finančně podpoří  

činnost Zrnka naděje, bude obdarován. 

Pro zájemce více zde… Glass Lucie INALDAN 

Video INALDAN 

https://www.youtube.com/watch?v=QEmDvYzj9Ag
https://www.youtube.com/watch?v=C8WCy0AJFsg
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/etapy-prubehu/a2016-konec-sporu-o-up/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Harrachov_bez_barier_18.-19.6.2016/
http://www.databazeknih.cz/autori/klara-hoffmanova-17680
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/
https://www.youtube.com/watch?v=AYNeWq6FmY0
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  V podvečerním programu nám přátelé z Nové Paky zástupci z organizace Život bez bariér ukázali 

jejich upravené auto s plošinou pro vozíčkáře. Plošinu jsme si i osobně vyzkoušeli a projeli jsme 

se s vozíčkáři autem. V průběhu jízdy byl i výklad o úpravě řízení pro zdravotně postiženého 

řidiče. Ukázali nám, jak se používá nabíječka pro elektrický vozík v autě (zde o nabíječce)         

Pro přístup hlavním vchodem do hotelu SKICENTRUM sebou přivezli i nájezdové lyžiny, které 

jsme využívali po dva dny. Zde Kompenzační pomůcky a více informací o… Život bez bariér, z.ú. 

 

Fotoalbum (6) auto pro vozíčkáře 

 

 

 

 

Video Auto s plošinou pro vozíčkáře 

Dál jsme získali i informace od Davida Kosiny z poradenského centra ŠKODA Handy.  

Lukáš Kovář, Lenka Obrcianová a Lucie Vanclová si na závěr podvečerního programu připravili píseň Hallelujah. 
  

Třešničkou na dortu byla informace od Lenky Vanclové: „Někdy se stane, že nelze být současně na dvou 

místech. Již několik let se účastníme Tvoříme duší.. Parta z Jílovecké ulice pokouší prkna, co znamenají svět:    

O lodičce (2014 video 9:51), Hokus pokus divadlo (2015 video 8:28). A před odjezdem do Harrachova jsem 

měla hovor s Helenkou Latislavovou, zda by někdo z nás přijel 18.6.2016 do Liberce. Prý nás organizátoři 

nominovali a byli jsme vybráni na cenu Modrého slona a ceny se budou předávat při velké slávě v ZOO Liberec. 

Bohužel jsme dnes v Harrachově a nebyl nikdo, kdo by cenu za nás převzal. Cena nám bude předána na 

podzim v Semilech v KC Golf Tvoříme duší.., 10.ročník.“ Více zde Tvoříme duší.. a Modrý slon. 

 

 

 

Neděle 19.6.2016 

Budíček a šup na snídani. V předchozích letech nebyl problém 

s klasickým vozíkem se dostat výtahem na snídani, která je 

připravena v prvním patře restaurace. Však letos, kdy už 

Lucie má nový polohovací mechanický vozík jsme se do 

výtahu o několik centimetrů prostě nevešli. Do výtahu se 

nevešel ani žádný jiný el.vozík. Vše se vyřešilo a personál 

hotelu ochotně dle nabídky snídaně (raut) přinesli vše do 

prostoru spodní části hotelu u recepce, kde se nachází 

příjemné posezení další restaurace.  Všem moc děkujeme. 
  

Vyzkoušeli jsme i schodolez Zrnka naděje. Ti, co to zkoušeli, 

zjistili, že ač to vypadá jednoduše, že zaučení obsluhy 

schodolezu je opravdu důležité. Pro zkoušení byl na 

schodolez upevněn vozík zatížený taškou cca 40 kg. 

Fotoalbum (11) SHODOLEZ 

 

 

 

Před desátou hodinou jsme předali pokoje, a kdo chtěl tak se vydal do města. 

Sešli jsme se v areálu sklárny, kde byla na 12 hodinu zamluvena exkurze v 

nejstarší soukromé sklárně v Čechách Sklárna Novosad a syn. Podívali jsme se na 

práci sklářů, kde jeden sklář vyzval naši šéfovou, ať si zkusí vyfouknout skleněnou 

kouli. On však nevěděl, že si vybral sklářku, která něco ví o tom co a jak. 

 

 

 

 

     Video Sklárna Novosad a syn  
Fotoalbum (19) Sklárna Novosad a syn 

 

 

 
 

 

Děkujeme všem sponzorů a partnerům za realizaci sedmého setkaní členů       
ze Zrnka naděje  s přáteli a průvodci tras v Harrachově. 18.-19.6.2016. 

 
Děkujeme všem, kteří se podílejí na organizaci akce a poskytují zázemí  

pro naše vždy usměvavé a milé kamarády ze Zrnka naděje. 
  

Hotel Skicentrum www.hotelskicentrum.cz 
Pension K - dobrovolníci a průvodci tras 

Město Harrachov www.harrachov.cz 
Sbor dobrovolných hasičů Harrachov http://hasici.harrachov.cz/ 

Glass Lucie, sklářská dílna Zrnka naděje http://jedeme-bez-
barier.webnode.cz/glass-lucie/  

  

Už nyní se těšíme na další setkání zde v Harrachově 
 

 
 Ohlédnutí za XI.ročníkem Ceny Modrého slona 

Za velkého zájmu tvůrců se uskutečnil 11. ročník této soutěže v ZOO Liberec. Artefaktum-cz a 
CZPLK o.p.s. představily veřejnosti vybraná oceněná díla šesti výtvarných kategorií a jedné 
literární. Pro finální výstavu, která probíhala celý týden byl poprvé využit nový výstavní pavilon 
ZOO EXPO. Výstava soutěžních prací byla doplněna prezentací tvorby desítky chráněných dílen, 
které se stávají součástí našich akcí. Vyvrcholení soutěžní přehlídky o Ceny Modrého slona se 
uskutečnilo v sobotu na Letní scéně Lidových sadů, kde se v menší přehlídce představilo několik 
souborů a jednotlivců zbývajících tří uměleckých oborů soutěže. 
Vzhledem k tomu, že k radosti organizátorů rok od roku stoupá umělecká hodnota tvorby 
soutěžících, rozhodla se porota rozšířit ocenění soutěžících několika nově pro tento účel 
vytvořených Mimořádných cen. Vstup celostátní soutěže do další desítky se stal důstojným 
naplněním záměru a cílů, neb letošní účast a úroveň byla příjemným a poučným prožitkem. 

18.6.2016 ZOO Liberec 

Archiv Harrachov bez bariér, články, videa a fotoalba 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/ 

 

  

http://www.zbb.cz/kompenzacni-pomucky/nabijecka-voziku-do-auta
http://www.zbb.cz/kompenzacni-pomucky
http://www.zbb.cz/
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Harrachov_bez_barier_18.6.2016_auto_pro_vozickare/
https://www.youtube.com/watch?v=We4V-D7WK5c
http://www.skoda-auto.cz/chci-vuz-skoda/skoda-handy/pages/skoda-handy.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-b3RqR5DWeo
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/czp-lk-artefaktum/tvorime-dusi/a2014/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/czp-lk-artefaktum/tvorime-dusi/a2015/
http://www.zooliberec.cz/novinky-cena-modreho-slona-1.html
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/czp-lk-artefaktum/
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Harrachov_bez_barier_19.6.2016_SCHODOLEZ/
http://sklarnaharrachov.cz/sklarna/
https://www.youtube.com/watch?v=HbtUwSwdH2c
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Harrachov_bez_barier_19.6.2016_Sklarna_Novosad_a_syn/
http://www.hotelskicentrum.cz/
http://www.harrachov.cz/
http://hasici.harrachov.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/
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Významné ocenění naší činnosti 
http://www.artefaktum-info.cz/news/vyznamne-oceneni-nasi-cinnosti/ 

 
Vážení, s radostí Vám sdělujeme, že ARTEFAKTUM bylo nominováno na cenu Ď 2016! 

Samotnou nominaci vnímáme jako výraz poděkování za Vaše úžasné počiny.  
Tato cena vyjadřuje "dík" za podporu kultury, charity, či za nejrůznější dobré skutky. 

 
Už šestnáctým rokem se do celé České republiky organizuje projekt zvaný cena Ď    

nebo-li dík dobrodincům a mecenášům za podporu kultury a charity. 
 V celé České republice se konají ve čtrnácti krajích krajská kola ceny Ď a pak celostátní 

finále ceny Ď v Praze ve vzácné spolupráci s Národním divadlem na Nové scéně. 
 

O cenách rozhoduje celostátní Kolegium, jehož členy jsou například:  
ředitel ND - Jan Burian, ředitel ZOO Praha - Miroslav Bobek, Běla Gran Jensen - 

prezidentka Stonožky... Jednu z cen předává například pan kardinál Dominik Duka. 

 

 

24.6.2016 se na Nové scéně Národního divadla 
uskutečnilo finále XVI.ročníku ceny Ď. 
 

Přehled oceněných 2016 
http://www.cena-d.cz/oceneni.html 

Fotogalerie 2016 
http://www.cena-d.cz/fotogalerie.html 

ČT 24 Studio 6 víkend, 25.6.2015 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-

studio-6-vikend/216411010120625/obsah/480465-

ceny-d-predany 

 
 

Důležitým mezníkem pak byl rok 2006, kdy vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách a došlo k registraci sociální službu 

Denní stacionář a jako zdravotnickému zařízení muselo být obnoveno rozhodnutí „O udělení souhlasu s personálním, věcným a technickým 

vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zdravotnickým zařízením“, které DC obdrželo 9.10. 2007. Zdravotní služby 

poskytuje DC nejen svým klientům, ale také dětem z MŠ speciální Semily a rehabilitační péči dětem ze Semil a blízkého okolí. Ředitelka Ivana 

Pavlatová v jedné výroční zprávě říká: „V této práci nestačí mít jen správnou a dostatečnou kvalifikaci, ale jak se říká ´mít srdce na pravém místě, 

aby byly vidět výsledky jeho práce.“ Zaujalo mě, že ve výročních zprávách je nejvíce prostoru věnováno člověku a administrativa se tak trochu krčí 

v koutku. Budiž pochválena každá chvilka věnovaná člověku vítězícímu nad papírem. V současnosti si vzájemně pomáhají a předávají zkušenosti 

spřátelené subjekty, s nimiž DC spolupracuje: Domov Tereza, Základní školou praktickou Semily, ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra, kde se integrují děti z DC, 

které za pomoci asistence a individuálního programu zvládají chod běžné ZŠ. Podkrkonošská společnost pomáhá zajišťovat vyžití dětí (např. 

celostátní setkání handicapovaných lidí „Patříme k sobě“), ale i ozdravné pobyty u moře apod. Dlouhodobým partnerem této organizace je Nadace 

Preciosa, která svými finančními dary podporuje DC, zapomenout, nelze na zásadní finanční toky Libereckého kraje – klasické, ale také ty z různých 

grantových programů, a samozřejmě každoroční příspěvek zřizovatele – Města Semily a Ministerstvo práce a soc. věcí. Velkou pomoc ať finanční či 

materiální poskytuje organizaci spousta sponzorů, jejichž malý výčet je zde na panelu. Arciť se vším je spousta práce. Život handicapovaných 

v Semilech spojuje předivo profesionálních, ale kamarádských vztahů, kde dochází k inspirativním podnětům, nechybí vzájemná pomoc a úcta.  
 

Je pozoruhodné sledovat, jak se práce ze skromných začátků profesionalizovala a jak se zařízení proměnilo. To koneckonců může každý vidět na 

vlastní oči. Děti se tu musí cítit dobře, protože absolvují řadu akcí, jejichž výčet by zabral dlouhé řádky. Nechybí mezi nimi ozdravné pobyty, 

hipoterapie, canisterapie, atraktivní výlety, týdenní pobyty ve Skokovech, apod. Zdravotní sestra a fyzioterapeutka poskytují zdravotní péči všem 

dětem z DC i dětem z MŠ speciální a ambulantně sem přicházejí i rodiče s dětmi na individuální cvičení, reflexní cvičení dle Vojtovy metody, 

kondiční a dechová cvičení, míčkování, masáže a vodoléčbu. Každý rok přibývá nějaká zajímavá aktivita, která děti potěší. Učitelka, soc. pracovnice 

a ředitelka se neustále vzdělávají. Ředitelka je členkou skupiny pro osoby zdravotně postižené v Komunitním plánování soc. služeb Semilska, 

Turnovska a Jilemnicka.  
 

Víte, někdy jsem slýchal, že toto zařízení je drahé. Napadá mě takový biblický příměr. Bůh chtěl zachránit hříšné město kvůli pár spravedlivým. 

Zachraňme my své duše péči o každého, kdo neměl štěstí být zcela zdráv, byť se zdá, že taková péče je drahá a že slouží nemnoha lidem. Drazí nám, 

milí přátele, musí být jen naši bližní.  Přeji Vám hezký den.          

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy Benešov u Semil 

Iva Pavlatová, ředitelka DC Semily 

 

Vážení přátelé,  

založení Dětského centra Na Olešce před 20 lety, to byl další krok k humanizaci 

semilského školství. Není náhodné, že souzněl s mnoha dalšími bohulibými 

aktivitami, které tehdy probíhaly v Semilech. Protože se na počátku 90.let začaly 

rušit jesle, přišel vedoucí odboru p. Vl. Kubík s podnětem zřídit oddělení pro 

zdravotně postižené děti, které byly doma. Nakloněna této myšlence byla           

Eva Šírová a bývalá ředitelka jeslí paní Blahoslava Jarůšková. V září 1991 byla 

požádána o pomoc také MUDr. Pohanková, Dr. Šafrová. V roce 1992 byla 

založena Podkrkonošská společnost rodičů a přátel dětí zdravotně postižených se 

sídlem v Semilech se kterou DC spolupracuje doposud.  Na ZŠ Dr. Fr. L. Riegra byl 

ve školním roce 1996-97 integrován první tělesně postižený žák, vozíčkář.      

Roku 1993 MUDr. Bejblík požadoval, aby děti často nemocné měly ozdravný 

režim. Vzniklo tak 1 oddělení pro zdravotně oslabené. V lednu roku 1996 přešla 

organizace do právní subjektivity jako příspěvková organizace Dětské centrum a 

v r. 2003 došlo k praktickému rozdělení na MŠ speciální a Dětské centrum Semily, 

od října 2004 je jeho ředitelkou Ivana Pavlatová. 

DC v Semilech slavilo 20.výročí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotoalbum DC v Semilech slavilo 20.výročí + popis o oslavě 

Fotoalbum z jiného foťáku 9.6.2016 20. výročí DC Semily 

Video zprávy+ 8.6.2016 …od 5:01 Dětské centrum v Semilech 

 

 

 

 

 

http://www.artefaktum-info.cz/news/vyznamne-oceneni-nasi-cinnosti/
http://www.cena-d.cz/oceneni.html
http://www.cena-d.cz/fotogalerie.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/216411010120625/obsah/480465-ceny-d-predany
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/216411010120625/obsah/480465-ceny-d-predany
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/216411010120625/obsah/480465-ceny-d-predany
https://www.facebook.com/648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1295127027167305
http://dc-semily.rajce.idnes.cz/20._vyroci_DC_Semily/
https://www.youtube.com/watch?v=ARzikYy9yLw
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Jsme rádi, že festival patří k významným akcím našeho města. Samozřejmě 

příprava festivalu je starostí Podkrkonošské společnosti přátel dětí zdravotně 

postižených. Ale bez vás všech bychom to nikdy nedokázali. Děkujeme všem 

za ubytovaní, stravování, provozovatelům divadel a sálů, školám, řidičům, 

zvukařům, osvětlovačům, nemocnici, městům, fotografům, kameramanům. 

Všichni, kteří se o nás starají a pomáhají nám, moc dobře vědí, kdo přijel na 

festival. Ode všech to vyžaduje bezmeznou trpělivost, shovívavost, 

porozumění a vám všem, kteří nám takto pomáháte, patří náš veliký dík.  
    

K festivalu patří zážitky a úsměvné historky. Tentokrát jsme nikde nikoho 

nezapomněli, jen z Vysokého odjel autobus bez pořadatelů. Každoročně 

zmiňuji, co se přihodilo paní  Kantorkové při jízdě autem. Letos projela pěší 

zónou kolem Olešky. Paní starostka L. Strnádková z Vysokého nad Jizerou 

koupila účinkujícím 150 zákusků. Na diskotéce tančily dívky ze semilského 

domu dětí a mládeže. Druhý den mi přišla smska, že tak skvělé publikum 

ještě nezažily. Na vystoupeních pro školy přidáváme písničku a tančí celé 

hlediště. Při koncertě pro školy jsem se ptala holčičky z první třídy, proč 

pláče. Protože jsem šťastná. Při vystoupení nevidomé dívky s názvem 

Provazochodkyně je v sále tma, na jevišti kužel světla. Děti vyndaly své 

mobilní telefony a svítily jí (ano, jako v té reklamě). A pokračovat bych mohla 

dlouho. Novinky pro příští rok? Již letos jsme navázali spolupráci s podobnou 

organizací z Polska. Uděláme vše pro to, aby jubilejní 20. ročník v dubnu 2017 

byl mezinárodní. Věříme, že si koncerty nenecháte ujít. Těšíme se na vás. 
 

Co nového ve Fokusu? 
Nejen pracovní terapie v dílnách, ale i odpočinek a relax jsou součástí 

našich nabízených aktivit.  K nim patří třeba bowlingový turnaj, který jsme 

si uspořádali v hotelu Obecní dům. Jsme rádi, že už nemusíme za 

bowlingem jezdit do Liberce. Vyhráli Milana a Evička a o nanukové dorty 

se rozdělili i s ostatními účastníky turnaje.  Z loňské benefice 

s PiňaKoládou nám zbylo něco málo peněz a proto jsme v březnu vyrazili 

za odpočinkem do  Cieplických termálních pramenů. Tamní bazény napájí 

termální voda v rozmezí 27 – 36
o
C. Vedle vnitřních a venkovních bazénů tu 

mají i tobogán, divokou řeku, brouzdaliště. Výlet jsme nabídli i členům 

Klubu seniorů, který při Fokusu existuje, a všichni jsme byli nadšeni a na 

podzim si výlet do polských Cieplic určitě zopakujeme.   
 

Rádi se účastníme prodejních akcí a proto jsme své výrobky prodávali na 

Velikonočních jarmarcích v Semilech, poprvé i v Libštátě a v květnu na 

jarmarku v Ábelově mlýně v Dolánkách. 
 

 

Sportovní soutěže připomínaly Krakonošův trojboj. Soutěžili jsme 

v hodu na cíl, kopu do branky, překážkové dráze, sázení brambor, 

slalomu s míčem, nechyběla soutěž šestičlenného družstva jako 

časovka – všichni se museli držet za ruce a podlézat, přelézat, 

zvládnout slalom a nepustit se. Mezinárodních závodů se účastnilo… 
 

Každý účastník obdržel diplom, medaili, polští pořadatelé pro všechny 

připravili občerstvení a nezapomněli na všemi oblíbenou diskotéku.  

V rámci projektu příhraniční spolupráce uhradili též dopravu.   
 

Na závěr svého povídání děkuji Alence.  Paní Alena Bartoníčková 

odešla v březnu do důchodu, no nevím, jestli je to výstižný výraz.   

Jako „správná důchodkyně“ zrovna nic nestíhá. Díky moc za šest roků 

práce ve Fokusu. A že začátky nebyly vůbec lehké, na všechno jsme 

byly jen dvě.  Víš, co u nás říkáme - škoda každého krásného dne.    

Tak my všichni ti přejeme hodně krásných dní ve zdraví. 
 

Jarmila Kuželová 

 

 

Patříme k sobě 
Dubnový festival Patříme k sobě je již minulostí a my hned po 

prázdninách začínáme připravovat jubilejní 20. ročník. Ráda bych 

se ale ohlédla za tím uplynulým. Přijelo 21 zařízení z celé celé 

republiky, skoro 300 účinkujících, nejvzdálenějšími účastníky byly 

Bílá holubice a Čtyřlístek z Ostravy. Nedokážu říct, které 

vystoupení bylo nejhezčí a ani by mne nenapadlo je srovnávat. 

Všechna vystoupení byla nádherná, obdiv si zaslouží všichni. 

Mnoho vystoupení doprovázely slzy návštěvníků, na večerním 

koncertu v Semilech se slzy utíraly už od chvíle, kdy na jeviště 

přišly děti z našeho z dětského centra jako andělé s křídly, tma, 

kužel světla a Haleluja. Těší nás, že se letošní ročník mimořádně 

vydařil i počtem návštěvníků na koncertech. Zaplnily se sály 

v Semilech, v Krakonošově divadle ve Vysokém nad Jizerou, plno 

bylo i na koncertech pro školy v Lomnici nad Popelkou, Semilech,  

Jilemnici, Rovensku pod Troskami a Jablonci nad Jizerou. 

 

 

Ujít jsme si nenechali festival Patříme k sobě. Na vernisáž výstavy 

jsme v rámci výuky vaření a pečení připravili jednohubky.  Navštívili 

jsme dopolední koncerty v Rovensku pod Troskami a v Semilech.  

Využili jsme přítomnosti herečky Miriam Kantorkové a pozvali ji na 

besedu k nám do Fokusu. Zároveň jsme na tuto akci pozvali jednoho 

z účastníků festivalu Kamarád Jičín. Dopoledne s  paní Kantorkovou se 

nám moc líbilo.  
 

V dubnu jsme pro seniory připravili přednášku Ing. Pavly Bičíkové 

Island - země ohně a ledu. A protože přednáška byla super, domluvili 

jsme s Pavlou stejnou přednášku i pro klienty Fokusu. Na ni jsme 

pozvali i rodiče a určitě budeme na podzim v besedách pokračovat, 

těšit se můžeme na pana Farského i na paní Bičíkovou.  
 

Přijali jsme pozvání na XI. Mezinárodní sportovní hry osob se 

zdravotním postižením do polské Lubaně, které proběhly 18. května.   

 

 

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených http://www.podkrk.eu/  
 
 
 
 

                                                                             Fokus Semily http://www.fokussemily.cz/  

Kamera na kolečkách 

 

Video 

Patříme k sobě 2016 

 

Fotoalbum 

Patříme k sobě 

http://www.podkrk.eu/
http://www.fokussemily.cz/
http://k-n-k.webnode.cz/o-nas/
https://www.youtube.com/watch?v=CbZ3bhAhRLU
https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1257272324286109


 

 

 
Fotoalbum Den pro rodinu OFFLINE 
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Férová snídaně 2016 
Na náměstí v Semilech se dne 14.5.2016 sešlo cca 35 lidí a společně posnídali, aby 

podpořili fair trade a lokální výrobce. Z Loun přijeli přátelé s muzikou (trumpety) a 

zahráli i pohádku O palačinkové Pepině. Všichni jsme si pochutnali na dobrotách od lidí, 

co doma upekli a přinesli. Na závěr se podávali palačinky s biomarmeládou od Lenky.  

Na pozvání přijeli s námi posnídat i naši přátelé, úspěšní sportovci David Vondráček        

a Jiří Hinr s maminkou. (TJ STS Praha http://www.spasticsportpraha.cz/)  
 

V Semilech snídáme opakovaně již od roku 2011, kde vše organizuje Lenka Hřibová 

„Semínko země“ a přátelé. Více o akci + články + foto + videa zde http://jedeme-bez-

barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/ferova-snidane/  

 

 Den pro rodinu OFFLINE 
Spolky Semínko země http://www.seminkozeme.cz/, Centrum pro 

rodinu M.E.D. http://www.medsemily.cz/ a Zrnko naděje 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/ - program pro malé i velké. 

Dopoledne 14.5.2016 jsme společně posnídali na semilském náměstí 

„Férová snídaně“ a pak jsme odpoledne od 13 hodin pokračovali na 

zahrádce u zelené roubenky i na ulici v Jílovecké ulici Semily.          

Hravé odpoledne v rámci kampaně Sítě MC Den pro rodinu OFFLINE. 

 

ČLOVĚČE NEZLOB SE 
Pořadatel Cervus Semilensis a přátelé na nedělní odpoledne dne 10.4.2016 od 

14 hodin připravili pro všechny věkové kategorie první semilské mistrovství 

v nejrozšířenějším legendárním dětském hazardu ČLOVĚČE NEZLOB SE.  

Hrálo se u pěti stolů po čtyřech hráčích, kde na vše dohlížel i porotce. Proběhlo 

pět kol po 15 minutách se zápisem bodů. V každé hře ten co vyhrál, se pak 

přemístil k dalšímu stolu a pokračovalo se. Ze salónku restaurace v pivovaru byl 

slyšet ten správný jásot při hře, ale bylo i k vidění nefalšované orosené očko u 

některých hráčů, když se jim nedařilo. Na závěr si o první místo za vydatného 

pokřiku fanoušků ve 4 minutové hře zahrály Zuzka a Maruška. Proběhlo předání 

diplomu + ceny třem nejlepším a i ostatní hráči dostali dáreček a děti bonbony.  

Děkujeme za dobře prožité nedělní odpoledne plné adrenalinu ze hry.  

 

 

 

Video Férová snídaně 

Fotoalbum Férová snídaně 

Hrálo se na kytaru, zpívalo, v podání rodiny z Loun: pohrádka O palačinkové Pepině a 

k poslechu zahráli nadaní mladíci trumpetisti. Radost a adrenalin byl u tomboly, kde 

každý chtěl vyhrát nejhezčí cenu, ale i ti co nic nevyhráli, dostali ceny útěchy. Malůvky 

na obličej (kočička aj.) malovala Lenka Ackermannova, Síť MC o.s. koordinátorka LB kraj 

(Jablonec n/Nisou) http://www.materska-centra.cz/kontakty/krajske-koordinatorky/  
 

A to tady ještě nebylo… v podání Martina na kytaru + zpěv (písnička o Večerníčku) přijel 

na svém kolečku VEČERNÍČEK (Radek), tak jak to známe z televize, rozhazoval i noviny…  

To vám byla sranda a velká podívaná. 
 

 

 

 

Postavu Večerníčku známe již 50 let a tak byl hlavním hostem našeho odpoledne „Dětství a hrádky půl století zpátky“. 

 

 

Video Nadaní trumpetisti 

 

 

Video Kouzelník Emil 

Video Den pro rodinu OFFLINE 

Video ČLOVĚČE NEZLOB SE 

Hra o první místo.. 4 minuty 

O spolku.. Hlavním posláním občanského sdružení Cervus semilensis                  

/ jelen semilský, který je ve znaku města /, je podporovat aktivity semilských 

občanských iniciativ a zájmových skupin, které směřují svoji činnost k obrození 

aktivní seberealizace ve prospěch všech občanů, zejména dětí a mládeže,        

na území Semil a regionu. Facebook Cervus Semilensis 

Členi spolku Zrnko naděje a přátelé se i dříve účastnili na jiném dění... 
Více zde http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-
program/ucatnime-se/cervus-semilensis/ 

 MASOPUST 

 SEMILSKÝ CVRNK 

 Čtení z prvního máje 

 Člověče nezlob se 

https://www.facebook.com/648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1279070308772977
http://www.spasticsportpraha.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/
http://www.seminkozeme.cz/
http://www.medsemily.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=mgJXjQ9Tl2o
https://www.facebook.com/648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1279067595439915
http://www.materska-centra.cz/kontakty/krajske-koordinatorky/
https://www.youtube.com/watch?v=kpaPsVG2s6s
https://www.youtube.com/watch?v=gCbnNtN9nMk
https://www.youtube.com/watch?v=ZT5CAGYBzfY
https://www.youtube.com/watch?v=VCK2pMYLsnQ
https://www.facebook.com/cervus.semilensis/timeline
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/cervus-semilensis/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/cervus-semilensis/
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MČR 2016 Spastic Handicap 
V neděli 26. června 2016 se konal druhý díl Mistrovství České 

Republiky spasticky postižených cyklistů. Silniční závod byl uspořádán 

na Masarykově okruhu v Brně. Na stejném okruhu jako je pořádána 

Velká cena České republiky silničních motocyklů. Závod pořádala SK 

Kociánka Brno z pověření České federace Spastic Handicap - sportovní 

svaz sdružující sportovce s centrální poruchou hybnosti tzv spastiků. 

Silniční závod odstartoval v 17:00 hod. Závodní silniční tricykl je velká 

tříkolka uzpůsobená pro cyklisty, kteří neudrží rovnováhu na 

normálním silničním kole. Tricyklisté se dělí na dvě kategorie T1- těžší 

stupeň postižení např: se nenapijí za jízdy z lahve a kategorie T2 - ti 

mají méně omezující handicap např: zaspurtují ve stoje do cíle.       

Muži z obou kategorií jeli 5 okruhů tj. celkem něco málo přes 25 km, 

ženy pouze 4 okruhy. V kategorii T1 se Mistrem České republiky 

v silniční paracyklistice SH stal hořičák  Jirka Hindr, druhou příčku 

obsadil reprezentant TJ ZP Nola Teplice a třetí dojel další hořičák Petr 

Berger. Jirka i Petr reprezentují svoji mateřskou TJ STS Praha, velmi 

dobře se znají a jsou i tréninkovými partnery. V kategorii T2 se mistrem 

České republiky stal David Vondráček a druhý skončil Zbyněk Charvát              

z nedalekých Vojic, oba opět týmoví i tréninkoví parťáci z TJ STS Praha.            

http://www.spasticsportpraha.cz/  

 

 
V sadech byla strašidla 
Při počasí v pátek 17.6.2016 měli členové Klubu Maják Hořice z.s. obavy, že se jim nepodaří 

vylákat strašidla na plánovanou akci, ale při sobotním probuzení bylo jasné, že se ve 

Smetanových sadech v Hořicích určitě všichni objeví. Po 14 hodině všechny přivítal vodník na 

soutěžním odpoledni pro děti Rozloučení se školním rokem, tentokrát aneb hurá za strašidly.  
 

Na začátku si děti vyzvedly kartičku u bílé paní a mohli se vydat na pouť po 8 stanovištích, 

kde se potkávaly s různými strašidly. V čertovském pytli našly, co tam čert zapomněl a jako 

šťastní nálezci si odnášely domů autíčka, pavouky, postavičky z pohádek atd. S vodníkem 

lovily rybičky, s čarodějnicí zkoušely jaké to je chodit na dlouhých nohou, s bílou paní se 

prošly po hradbách, s bludičkou si vyrobily svoje vlastní strašidlo, u dalšího čerta očarovaly 

barvy a omalovaly si sádrové odlitky a nakonec si opět u bílé paní vyzvedly sladkou odměnu. 

Pokud se jim nechtělo soutěžit hned, měly možnost vyzkoušet si udělat různé bubliny 

bublifukem nebo si nechat od skautek namalovat obličej, případně si zaskákat na hradě.  

 V průběhu odpoledne bylo také na co koukat. Dech beroucí byla ukázka 

Tai-chi s vějířem pod vedením Zdeňky Krahulcové. Velký úspěch mělo i 

loutkové představení spolku Zvonek a bylo vidět, že se děti také rády 

zapojily. Když bylo potřeba šoupnout babu jagu do pece, našlo se hned 

několik pomocníků. A velké nadšení vyvolala i Zuzana Kvasničková se 

svou fenkou Jenny, které předvedly ukázku dogdancingu. A aby nám 

bylo ještě veseleji, tak celou akci provázel slovem a hudbou DJ Kamil. 
 

Všechna strašidla byla moc ráda, že se Vás sešlo tolik a my všem 

děkujeme, že jste přišli a užili si s námi krásné odpoledne, jehož výtěžek 

bude použit na psycho-rehabilitační pobyt dětí z Klubu Maják na 

Pardubické chatě v Kořenově, který se bude konat v září. 
  

Toto odpoledne by se nemohlo uskutečnit bez organizační podpory       

II. skautského oddílu Jitřenka, finanční podpory Města Hořice a finanční 

pomoci sponzorů, kteří podporují činnost klubu: Tabák - Hátlová Hořice, 

Nábytek - Jaroslav Šubrt. Důležitou podporou je pro nás i hmotná pomoc 

od Hračky Hořice - Petra Karrasová, Lékárna AGNES, KERAMOART - Hana 

Bartošová, Lékárna Niké, Kubištovy hořické trubičky - Janka, Second 

Hand - RETRO. 
 

Všem, kteří nám pomáhají finančními a hmotnými dary, moc děkujeme. 

Klub Maják Hořice Vám přeje krásné a prosluněné prázdniny. 

www.klubmajak.cz  

http://www.spasticsportpraha.cz/
http://www.klubmajak.cz/


VŠEŇ u Turnova - prázdniny info 776 077 186 

http://www.seminkozeme.cz/news/prazdniny-20161/ 

 

Pravidelný program pro širokou veřejnost čtvrtky a pátky.  

(začínáme až v druhém týdnu - tedy 14. a 15.7.) 

Čtvrtek  dopoledne výprava do lesa (land artové prvky, po domluvě 

možno vzít i hamaky, lana). Odpoledne tvořivé dílnčky (vlna, dřevo), 

navečer oheň, možnost přespání (tee-pee, hamaky, pod širákem). 

Pátek  dopoledne - náročnější výtvarné techniky na dvorečku 

(vosková batuika, linoryt, tisk, po předběžné domluvě barefoot 

sandále nebo korálkové bosonohé vílí "botičky", odpoledne 

Rainbow English, divadélka. Změna vyhrazena, domluva možná. 

Nabízíme i skromné ubytování v našem lesním rodinném centru 

(cca 10 míst pod střechou, jinak tee pee, hamaka hotel. 

 

Zázemí: herna v přízemí  - 2 hamaky + 2 místa na kanapi + 5 

polštářů na spaní na zemi + kuchyňský kout, vařič, lednice                 

+ možnost topení, WC, sprchový kout (občas i teplá voda) podkroví 

(bez topení) mini pokojíček - dvě lůžka na válendě  + velká 

podkrovní místnost (dvě hamaky) matrace, karimatky. 

 

INFO o termínech 776 077 186 - je možno využít i mimo čtvrtek, 

pátek (jen v tyto dny by mělo být přístupné přízemí  pro všechny - 

herna, kuchyň atd.) Náklady: příspěvek dobrovolný dle možností   

(energie cca 30 Kč / osoba, noc) 
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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 

 

 

 

Prázdniny – LÉTO 2016 

SEMILY  - Semínko země - prázdniny  info 776 077 186 

 http://medvedsemily.webnode.cz/detstvi-a-hratky-pul-stoleti-zpatky/ 

Příměstské tábory pro děti 3 - 8 let  

(150 Kč /den, jídlo vlastní – domluva sdíleného oběda) 

Každý týden nás bude provázet naše oblíbená dětská knížka  

(i jako inspirace k dílničkám, vyrábění, muzice, divadélku) 

11.07. - 15.07.  Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku  

18.07. - 22.07.  A.Mikulka:Houpací pohádky 

25.07. - 29.07.  L.Štíplová: Příhody malého Kořínka 

01.08. - 05.08.  Marie Kubátová: O heřmánkové víle 

08.08. - 12.08.  V.Hulpach: Indiánské pohádky 

15.08. - 19.08.  I.Jirous : Pohádka o duze 

22.08. - 26.08.  J.Kolář :  Z deníku kocoura Modroočka 

  

Semily - Jílovecká ulice (zelená dřevěnka)  

               pondělky, úterky a středy (8:00 - 16:30 ) 

Všeň - lesní rodinné centrum 

            čtvrtky, pátky: společný cesta autobusem čtvrtek dopoledne,    

            táborák, možnost přespání. 

Otevřené dílničky pro širokou veřejnost (14:30 -16:30) 

Semily: kutící pondělky, loutkové úterky,  

              skleněné středy (ukázka výroby skleněných figurek + perlí)  

Všeň: čtvrtky - výtvarka v lese, od 17 hod. „kotlíkové vaření a pečení “        

           pátky: hamaka čítárna, dvorečkové kutění. 

Sklářské středy, ale i v jiné dny na různých akcích 
pro zájemce amulet Zrnka naděje. 

Více zde… Glass Lucie INALDAN 

Video INALDAN 

http://www.seminkozeme.cz/news/prazdniny-20161/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.seminkozeme.cz%2Fnews%2Fprazdniny-20161%2F
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
http://medvedsemily.webnode.cz/detstvi-a-hratky-pul-stoleti-zpatky/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmedvedsemily.webnode.cz%2Fdetstvi-a-hratky-pul-stoleti-zpatky%2F
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/
https://www.youtube.com/watch?v=AYNeWq6FmY0


 

Fotoalbum Den bláta EKOPark Liberec 
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 Den bláta EKOPark Liberec 
Náš spolek zajišťoval program na akci v krásném 

prostředí na Den bláta zde dokonce vznikla ještě dvě 

bezva blátiště a blátivá kuchyň. Myslím, že si to užili 

malí i velcí, za mě palec nahoru mamkám, které do 

"toho" šly i s mrňaty. (http://www.seminkozeme.cz/) 

http://ekoparkliberec.cz/ 

 

LETNÍ KINO: Prostranství před hlavním vchodem do Kulturního centra Golf 
Semily od 21:30. Vstupné dobrovolné. Změna programu vyhrazena.          
V případě nepříznivého počasí proběhne promítání v kině Jitřenka. 
http://www.kcgolf.cz/  
 

Pátek 1.července - AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 
Rodinná hudební komedie v režii Oldřicha Lipského. 
Sobota 2.července - TAKING OFF 
Hudební film Miloše Formana.  
Neděle 3.července - MAMMA MIA!  
Romantická muzikálová komedie.  
Pátek 15.července - KOUŘ 
Muzikálová komedie Tomáše Vorla st. 
Sobota 16.července - VLASY 
Výtečný muzikál se skvělými písničkami v režii Miloše Formana. 
 

 

Na náměstí před libereckou radnicí vznikne v létě pláž. I s palmami 

 
Liberecká radnice přišla s nápadem na oživení městského centra o 

prázdninách. Po vzoru Paříže nebo Prahy vybuduje v létě na náměstí 

před libereckou radnicí pláž, na jaké odpočívají rekreanti u moře.  

iDNES.cz  Na náměstí před libereckou radnicí vznikne v létě pláž… 

  

Město Liberec pokračuje vloni započaté tradici zábavy a kulturních akcí 

na náměstí Dr. E. Beneše před libereckou radnicí. Letos návštěvníky čeká 

také Liberecké pláž s pískem z Baltského moře a plážovým barem. 

Nabídka akcí přes letošní prázdniny je opravdu bohatá! 

 

 
Program ČERVENEC – SRPEN zde.. http://www.visitliberec.eu/aktuality/leto-na-namesti/ 

 

 

Sobota 20.08.2016 Pochod s Bobinou až na Kozákov – KŘÍDLA  
 

Pochod vyjadřuje podporou všem lidem bez rozdílu hendikepu, 

kteří chtějí prožít své životy v rodinném zázemí v komunitě lidí, 

kteří jim pomáhají v běžném životě a nechtějí zbytek života prožít v různých zařízeních, 

až zde jejich rodiče nebudou. 

Křídla na vozítkách nebo na zádech účastníků pochodu 

jsou pro nás všechny symbolem bezbariérového přeletu ve více směrech. 

 

Neděle 21.08.2016  Loučení s létem se Zrnkem naděje 
 

Pořádáme rodinnou oslavu pro členy, opatrovníky, dobrovolníky, přátele a veřejnost. 
 

Pořadatel Zrnko naděje. Sobotní pochod: 3 trasy - tradiční, kratší pro vozíčkáře a bosou nohou. 
Nedělní oslava: probíhá doladění programu s výzvou pro zapojení organizací - prezentace a 
domácí pohoštění, i polévky od spolků, které budete hodnotit, a nejchutnější bude odměněna 
cenou. Přijede písničkářka KAYA aj. Podrobnější informace budou zveřejněny na facebooku a zde 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dva-dny/ 

Festival jurt „O hlíně, o zemi, o nás“ 
Cílem Festivalu Jurt je umožnit setkání lidí, výměnu poznatků a předání 
dobrých praktických zkušeností k letošnímu tématu o hlíně, o zemi o nás. 
Cílem festivalu je propojení neziskových organizací, které se zabývají 
environmentálním vzděláváním a praktickou ochranou přírody na obou 
stranách státní hranice a vše přiblížit nejen rodinám s dětmi, ale všem lidem, 
kteří o to mají zájem. 
 

Jurty jsou, jako mobilní, ekologické a rychle přemístitelné stavby šetrné k 
přírodě, symbolem tohoto ekologického festivalu. 
 

Podralský nadační fond  http://www.podralsko.cz/kalendar-akci-detail.html?id=1142416  

Brniště 6.srpen 2016 Program festivalu najdete zde ekocentrum Brniště.  
 
Poznámka: Semily - Semínko země a Zrnko naděje - pojede autobus.     
Kontakt: L.Hřibová 776 077 186. Archiv videa, fotoalba, články Festival jurt 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/festival-jurt/ 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1263200060370766&type=1&__mref=message_bubble
http://www.seminkozeme.cz/
http://ekoparkliberec.cz/
http://www.kcgolf.cz/
http://liberec.idnes.cz/plaz-pisek-leto-slunce-pocasi-prazdniny-radnice-koncert-bar-kasna-liberec-1l9-/liberec-zpravy.aspx?c=A160308_154733_liberec-zpravy_ddt
http://www.visitliberec.eu/aktuality/leto-na-namesti/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dva-dny/
http://www.podralsko.cz/kalendar-akci-detail.html?id=1142416
http://www.ekocentrumbrniste.cz/akce/festival-jurt.html
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/festival-jurt/


  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 3. … 21. 9. 2016 

Zveřejnění … po 26. 9. 2016 
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/uzaverka/  

 

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  

 
 

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.  

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/ 

 

Nové informace na webu Zrnka naděje 
 

Na našem webu Jedeme bez bariér došlo k rozsáhlejšímu doplnění informací, 
které zajisté přivítáte. Je to pouze první vlna informací a další bude doplněno. 
Prostor se brzo na bezplatných stránkách zaplnil a bylo nutné zakoupit víc 
místa. Má to nyní víc výhod a přineslo to i možnost přidat překlad stránek. 
Stránky však neumožňují automatický překlad a tak pro angličtinu byl použit - 
vložen webový překladač.  
  

Program spolku je složený z různého dění a je rozdělen do samostatných 
rubrik. Podtržený řádek - klikni a rubrika se otevře v novém okně. Začněte 
rubrikou Sociálně terapeutický program, kde je textový seznam, kde co je.. 

V rubrice Tradiční akce byl u každé akce přidán popis o vzniku, proč se tak 
jmenují. NOVÉ v návaznosti na akce vznikl amulet Zrnka naděje INALDAN.  
 

Spolek Zrnko naděje je malé společenství lidí s podobným osudem a účastní 
se nebo i spolupracuje na různých místech.  O tom víc v rubrice Účastníme se. 
 

Při doplňování jsem na spoustu lidí, co známe, vzpomínala. Moc ráda zmíním 
spolek S©HODY, kde jsme s dcerou Lucií členky / Létající divadlo na 
kolečkách. Vzhledem k dvou operacím, které jsem v předchozí době 
podstoupila nyní do Liberce nejezdíme... snad už bude líp a přijedeme. 
 

 

Začínají prázdniny a tak Vám všem přejeme pohodové léto.   

Videa dua HUSO (2008) a video (2011) závěrečné minuty hry 

NAMALUJ MI BERÁNKA Létající divadlo na kolečkách, Vás potěší.  

Lenka Vanclová 

Video NAMALUJ MI BERÁNKA 

Video HUSO Video HUSO Radši budu šedivý 

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
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/uzaverka/
mailto:InfolistyZrnka@seznam.cz
https://www.facebook.com/pages/Zrnko-nad%C4%9Bje/648951505118197?fref=ts
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