
Co je iBoccia? 
Integrovaná boccia (čti boča) = iBoccia je sport, který má upravená pravidla klasické 

boccii (paralympijského sportu). Je obdobou francouzského PETANQUE. Hraje se pouze 

v třech až šestičlenných týmech a smyslem hry je umístit (červené nebo modré, 

kožené) míčky svého týmu co nejblíže k Jacku (bílému míčku - označovanému v 

obdobných hrách jako prasátko či košonek). iBoccia je sport, který mohou i na 

vrcholové úrovni spolu hrát absolutně zdraví, ale také velmi hendikepovaní lidé. 

Vzhledem k upraveným pravidlům si troufáme říct, že zde hendikep nehraje žádnou roli. 
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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

 

Výlet do Hořic a kemp v Milovicích 
Zrnko naděje,z.s. Už delší dobu bylo domluveno si zahrát boču a tak dne 7.7.2016 jsme vyjeli 

na výlet. Ve sportovní hale Gymnázia a SOŠ HOŘICE na nás čekali přátelé a zástupci 

z organizace Sportem proti bariérám, z.s. Vysvětlili nám pravidla hry, kterou jsme si i zahráli.  

Pak jsme přejeli o pár kilometrů do kempu v Milovicích u Hořic a odpoledne zde jsme si už 

užívali s kamarády z Maják z.s. a TJ STS Praha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/nase-vylety-hry-a-akce-1x/hry/boccia/ 

 

 

 

 

 

 

  

Všem moc děkujeme, že jsme si mohli zahrát boču a poznali 

jsme i nové lidi, kteří přijeli na týdenní pobyt z různých míst 

ČR. Členy ze Zrnka naděje hra moc zaujala, ale nejdřív musíme 

pořádně trénovat a pak se účastníme nějakého turnaje, který 

se plánuje dle dalšího rozpisu 2016 a dál… 

  

 

VIDEO Boccia 7.7.2016 

https://www.youtube.com/watch?v=LQXsH1SJEjo 

 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/nase-vylety-hry-a-akce-1x/hry/boccia/
http://www.spb-cr.cz/news.php
http://www.klubmajak.estranky.cz/
http://www.spasticsportpraha.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/nase-vylety-hry-a-akce-1x/hry/boccia/
https://www.youtube.com/watch?v=LQXsH1SJEjo


 
 

Den otevřených dveří  DOMEČKU PLNÉHO KOLEČEK 
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Opět po roce Vás nezisková organizace Sportem proti bariérám, z. s. srdečně 

zve první listopadovou středu 2. 11. 2016 na prohlídku víceúčelového centra 

(nejen pro postižené) DOMEČKU PLNÉHO KOLEČEK. Prohlídky budou 

probíhat od 10:00 do 18:00 hod.  na adrese: Nádražní 111, Stará Paka. 

 

Uvidíte, jak zde postupně vzniká zázemí pro 

sociální služby – terénní osobní asistenci (pro 

region novopacka), chráněné dílny (pro zdravotně 

postižené), sportovní a volnočasové aktivity (v 

integrovaných sportech iBoccie a iKuželníku), 

bezbariérové bydlení s asistencí (pro těžce 

postižené vozíčkáře) a slepičí farmu. Seznámíme 

Vás se záměrem rozšířit sociální služby o službu 

odlehčovací (pro rodiny pečují o postižené členy), 

terapeutickou rukodělnou dílnu otevřenou 

veřejnosti, a další veřejně prospěšné aktivity. 

 

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK momentálně hledá 

klienty s lehčím fyzickým či mentálním postižením 

do komunitního bydlení, kteří by v DOMEČKU 

chtěli bydlet a pracovat v keramické dílně, nebo 

pomáhat na farmě a s méně náročnou asistencí 

lidem s těžším fyzickým handicapem. Pokud o 

někom takovém víte, pak mu o dni otevřených 

dveří řekněte, nebo se přijďte sami podívat a 

poreferujte mu o možnosti samostatného  

bydlení v DOMEČKU s pracovním uplatněním 

v chráněných dílnách spolku. 

 

 

 

 

 

 

Prohlídku můžete absolvovat na invalidním vozíku, který 

Vám zapůjčíme a budeme Vám při jízdě rádi asistovat!!! 

 

 
Pokud jste na DOMEČEK přispěli dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK DOMECEK 

na číslo 87 777 (a po dobu jednoho roku přispíváte 30 Kč měsíčně), nebo jste 

finančně přispěli alespoň 300 Kč na účet veřejné sbírky: 218286566/0300, 

dostanete od nás na památku zvoneček z keramické dílny našeho spolku. 

Věříme, že bude tou nejhezčí ozdobou na Vašem vánočním stromečku a za rok se 

přijdete opět přesvědčit, jak jsme Vaši podporu využili. DĚKUJEME.  

 

Těšíme se na setkání s Vámi, Sportem proti bariérám, z. s. 

 

 

 

VIDEO  O DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK v rádiu Applaus (r. 2016) 

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

 

Video, ve kterém se dozvíte téměř vše o našem projektu. 

Rozhovor Saši Lukášové (fundraiser projektu a ředitelka FARMY 

proti bariérám, z. s.) s Lenkou Roštokovou (moderátorkou radia 

APPLAUS). Rozhovor o fotografie obohatil Jirka Seman. 

 

      Výlet do Staré paky  /  2.6.2016 

 
Petra Duňkova a Péťa, Lenka Obrcianova a Lenička, Lenka 
Vanclová a Lůca - setkání s vedením Domeček plný koleček. 

http://www.domecekplnykolecek.cz/news.php  
Prošli jsme si prostory budovy, koukli jsme, co už mají hotové 
a co je třeba dokončit. Pak už byla volná debata o bydlení,     
o činnosti jejich a o činnosti Zrnko naděje,z.s.  

https://www.youtube.com/watch?v=YOukUKvucOo
http://www.domecekplnykolecek.cz/news.php
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Jedeme na festival 
Tentokrát nám cesta Semily – Brniště (70 km) trvala o něco déle. U nás je to už 
asi běžné, že to nejde nikdy jednoduše. Po pár km Daník otevřel limonádu, která 
teplem a jízdou v autě byla nečekaným karambolem a sladká limonáda byla 
snad všude. Pak se nám v tom dění při otírání oken atd. podařilo i špatně 
odbočit a naše cesta vedla do nějaké vesničky. Ale to nám až tak nevadilo, 
protože jsme viděli jeden zajímavý objekt. Velký statek několika budov po 
rekonstrukci, který připomínal malé zámecké sídlo, moc moc pěkné. Otočka a 
zpět na trasu směr Brniště a před 14 hodinou jsme už byli v areálu Zátiší.  
Nejprve jsme si dali kávu a malou svačinu. Při pohledu do areálu jsme se 
rozhodovali, z jaké strany letos projdeme celé to bohaté dění stánků a jurt. 
 
 
  

 

 

VIDEO Vústra 22.7.2016 

https://www.youtube.com/watch?v=5RFnr3wM484 

 

 

První zastávka byla u stánku TAO ČAJOVNA a Petra si zakoupila čaj. O kousek dál jsme viděli 
ručně vyráběné koncovky a fujary od Radka Musila, Lenka si jednu vyzkoušela a společně a 
panem Radkem i zahráli. Ač nikdo z nás není vegetarián, tak nás zaujalo připravené jídlo, které 
bylo rozmanitě barevné z přírodních surovin a tak jsme si zakoupili palačinku z banánů a 
vaječný sendvič. Jídlo bylo opravdu moc dobré. 
 

Podepsali jsme i petici na záchranu ohrožených zvířat http://pralesdetem.cz/ Zastavili jsme se 
u přátel ze Semil - Semínko země, kde se tvořilo z hlíny: blátivé koláčky a obličeje stromů. 
 

Nahlédli jsme i do dalších jurt a koukli na program pro děti a zde jsme potkali kamarádkou 
Jaruškou. Střílelo se z luku a malovalo (U PECHAJDY umění a zábava). Hned vedle bylo pro nás 
zajímavé místo pro meditaci, ale byla zde velká fronta zájemců a tak jsme se vydali na 
prohlídku EKOCENRA. 
 

Na konci pozemku, kde se pořádá festival, vede bezbariérová cesta (dřevěný chodník) až před 
budovu, která je také bezbariérová. (Příjezd k budově s parkem je i po silnici + parkoviště). 
V areálu před budovou se nachází menší les - houby, kde je i pěkné jezírko s loukou na které 
jsou dřevěné sochy (opravdu moc příjemné prostředí). Po vstupu do budovy jsme si prohlédli 
expozici o zvířatech, tak i místnost pro projekci dokumentu, podívali jsme se i na výstavu 
z Asie. Více zde o Ekocentru Brniště. 
 

Poté jsme se vrátili k místu pro meditaci. Sat Nam Rasayan je meditativní umění z tradice 
kundaliní jógy sloužící k hluboké relaxaci, regeneraci a harmonizaci těla a ducha. Praktikující 
rozpouští napětí a bloky, které brání dotyčnému se hluboce a plně uvolnit. V tomto hluboce 
relaxovaném stavu se tělo regeneruje a léčí samo. Sat Nam Rasayan je zcela bezpečná metoda, 
při které se používá pouze bdělá pozornost a meditativní mysl.  
 

Domluvili jsme si meditaci pro Lucku (vozíčkářka) a její maminku Lenku od Zdeňky Bártové + 
Filip Janiš, Mimoň – Liberec. 
Co se ale nestalo. Jakmile Petr uviděl, že pokládáme Lucku na zem k meditaci, tak ihned zasedl 
na druhé místo vedle ní a maminka Lenka musela počkat. Jak pro nás rodiče, tak i pro lektory 
SNR to byla nová zkušenost, že pro děti nebo dospěláky s Downův syndrom by mohla být 
takováto relaxační sezené vhodným přínosem. Chvilku jsme si o všem vzájemně popovídali a 
uvidíme, jak to bude dál… 
 

Čas tak nějak letos rychle plynul a už jsme se nikam dál ke stánkům nebo do jiných jurt 
nedostali. Přesunuli jsme se k podiu, kde od 20 hod. hráli ExT band http://bandzone.cz/ext     
 
Po 21 hodině hudba ještě zněla v areálu Zátiší v Brništi, ale naše cesta už byla směr domu     
(70 km + 30 km). Před půlnocí byl už každý z nás výletníků na festivalu ve svém pelíšku, jak 
v Semilech nebo v Rejdicích - Jizerské hory. 
  

Tak jako v předešlé ročníky byla atmosféra skvělá, setkání s přáteli i nová poznání. 
 
 

 

Mezinárodní den hamak 
Lesní rodinné centrum (Semínko země) ve Všeni již podruhé připomíná Mezinárodní den 
hamak (houpacích sítí) 22.7. Letos jsme ho oslavovali v lokalitě Vústra (rybník uprostřed 
lesů), s land artovými aktivitami a hlavně s muzikou. Zazpívali jsme si, zahráli rytmiku a 
milou tečkou byl "lesní koncert" studentů pražské konzervatoře. Odpočinek v hamace, 
výhled do koruny stromů a krásná Mozartova hudba (tedy nejenom). Nevšední zážitek. 
 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/seminko-
zeme/a2016/mezinarodni-den-hamak/  
 
 
 

 

 

 
  

„O hlíně - o zemi - o nás“ 

Festival Jurt, 4.ročník 
 

Tak jako v předešlé roky, tak i letos jsme se účastnili 

festivalu v areálu Zátiší v Brništi. (program) 

Zrnko naděje http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-

terapeuticky-program/ucatnime-se/festival-jurt/a4-rocnik/  

 

 

 

 

FOTOALBA 
 

Festival jurt 2016 (92)  
 

Festival Jurt - Ekocentrum (70) 
 

Festival Jurt – ExT Band (35) 

VIDEO  Festival Jurt 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=ybSPWfuj7V0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5RFnr3wM484
http://www.taocajovna.cz/index.php
http://www.fujary.cz/
http://pralesdetem.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/seminko-zeme/
http://www.ekocentrumbrniste.cz/index.html
http://www.ekocentrumbrniste.cz/index.html
http://www.studiosanti.cz/cs/aktuality/?tag=zdenka-bartova
http://bandzone.cz/ext
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/seminko-zeme/a2016/mezinarodni-den-hamak/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Fsoc-terapeuticky-program%2Fucatnime-se%2Fseminko-zeme%2Fa2016%2Fmezinarodni-den-hamak%2F
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/seminko-zeme/a2016/mezinarodni-den-hamak/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Fsoc-terapeuticky-program%2Fucatnime-se%2Fseminko-zeme%2Fa2016%2Fmezinarodni-den-hamak%2F
http://www.ekocentrumbrniste.cz/akce/festival-jurt.html
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/festival-jurt/a4-rocnik/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/festival-jurt/a4-rocnik/
https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1338710889475585
https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1338716182808389
https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1338719062808101
https://www.youtube.com/watch?v=ybSPWfuj7V0
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V pátek pršelo a v sobotu ráno byla obloha zatažená, ale i tak jsme 

se asi v půl desáté vydali k zápisu na pochod (předpověď počasí 

byla, že bude pěkně). Zápis se konal v prvním podlaží budovy SC 

Semily, kde je výtah. A tak pro rodiny s kočárky nebo pro 

vozíčkáře samotné nebo s doprovodem je to bezbariérové. 

Proběhlo pozdravení s pořadateli a přáteli, ale bylo i milé setkání 

s panem Pavlem z Náchoda s vnučkou (setkáváme opakovaně). 

  

 

Račí stezkou  
V sobotu 13.srpna 2016 uspořádal Turistický oddíl 

mládeže SLUNCE, Klub Českých turistů ze Semil již 

33.ročník pochodu Račí stezkou. Memoriál Jiřího Lukse. 

Račí stezkou http://raci-stezkou.webnode.cz/ propozice pdf.  

 

 Tradičně se účastníme nejkratší trasy a letos to bylo 6 km. Od SC jsme prošli 

Riegrovým náměstím do parku na Ostrově, kde byla první kontrola.           

Zde se házelo do otvorů sněhuláka a chodilo se na lyžích. Na mokré trávě po 

dešti to trošku klouzalo a tak jsme se u tohoto úkolu i zasmáli. Pokračovali 

jsme okolo Okresního archivu přes sídliště Černý most k druhé kontrole 

masek SkengeBob a plnili jsme úkoly ve střílení a hašení vodou ze stříkaček. 

Dál trasa vedla do kopce k panelákům a tady už bylo oblíbené couvání 

s Rakem. Vrátili jsme se na žluté značení a došli jsme na konec Semil, kde 

nás vítala dvě prasátka. Úkolem bylo najít třetí prasátko a postavit 

domeček. O kousek dál byla poslední kontrola pohádkových bytostí, 

čarodějnice. Zde se házelo koštětem a co nejdál jím hodit. Na konci této 

silničky vedla trasa přes Lešákov do Semil. Předpověď počasí se tentokrát 

naplnila a nad hlavou nám svítilo slunce. 
  

Po návratu do SC Semily každý z nás obdržel diplom a domů jsme si i odnesli 

od pohádkových bytostí za splněné úkoly odměny a přívěsek Raka.        

Letos naši malou skupinku doplnili dva pejsci, Cetus 2 roky a Dorado             

4 měsíce, který když už nechtěl ťapat, tak se vezl na klíně u Lucky na vozíku. 
  

Trasa pochodu 6 km byla bezbariérová pro mechanický vozík i kočárek. 
 

Zrnko naděje – účastníme se // foto – videa – články 
 http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-

program/ucatnime-se/kct-semily/raci-stezkou/a2016/ 
  

 Fotoalbum https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1342739912406016  

MALÍŘKA Z PODKRKONOŠÍ 
Zrnko naděje má mnoho přátel, kde u některých jsme pouze v kontaktu na facebooku 

a mobil. Jejich zdravotní stav je uvěznil doma s omezenou možností v některé dny být 

i někde jinde na návštěvě nebo se účastnit nějakého programu. 
 

Dne 13.9.2016 po delší době přijela na návštěvu paní Iveta Kovářová s manželem. 

Iveta patří k členům zakládajícího výboru (2008) vznik občanského sdružení „Zrnko 

naděje“. Však její zdravotní onemocnění ji neumožňuje pravidelně jezdit na náš 

program, ale i tak jsme stále ve spojení. 
 

Volný čas (pokud ji je lépe) naplňuje různorodá tvorba: psaní pohádek, básní nebo 

malba tužkou – obrazy aj. Oporou v nelehkém životě jí je manžel a dvě dcery.  
 

(od 2009 v Infolistech Zrnka – Pohádky http://k-n-k.webnode.cz/pohadkovy-svet/ ) 

 

Ivet darovala Lence Vanclové jednu malbu „Zvědavá ulička“ (Jilemnice). Obraz bude 

vystaven ve sklářské dílně Glass Lucie, kde se již nachází obraz „Květy“ od výtvarnice 

Jany Eichlerové, strukturální malba akrylem, fixace střepů gelem na plátně.  
 

Ivet a jejím manžel byli obdarováni amulety Zrnka naděje INALDAN. 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/ 

 

Kontakt pro zájemce o obrazy - POHÁDKOVÝ SVĚT Ivety Kovářové 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/pohadkovy-svet-ivety-k/ 

 

 

http://raci-stezkou.webnode.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/kct-semily/raci-stezkou/a2016/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/kct-semily/raci-stezkou/a2016/
https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1342739912406016
http://k-n-k.webnode.cz/pohadkovy-svet/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/pohadkovy-svet-ivety-k/
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Dva dny se Zrnkem naděje  20.-21.8.2016 

Pochod s Bobinou až na Kozákov „KŘÍDLA“  *  Loučení s létem 
 

 
Předposlední víkend v měsíci srpem pořádáme v sobotu pochod na Kozákov a v neděli oslavu. 

POCHOD Novoroční výstup na Kozákov je na semilsku známá tradice, ale vozíčkáři a lidé se sníženou pohyblivostí se bohužel nemohou 
zúčastnit první den v roce vzhledem k zimnímu počasí. Proto pochod pořádáme v srpnu. 

OSLAVA Rodinná oslava pro členy spolku, jejich rodinné příslušníky, pro přátele a veřejnost „Loučení s létem“. 
Domácí pohoštění a kulturní program, kde neschází pohodová nálada ... 

 

Články + foto + videa od roku 2008 http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dva-dny/  
 

 

 

Pochod s Bobinou až na Kozákov „KŘÍDLA“ 
20.8.2016 členi spolku Zrnko naděje  

pořádali 8.ročník pochodu. 

Memoriál Ivy Skrbkové 

 

 „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“. 
 
 
 

 
 

V roce 2015 byl pochod rozšířen na 3 trasy (pěší + jízda auty + bosou 
nohou). V sobotu ráno 20.8.2016 přicházeli a přijížděli do Semil příznivci 
pochodu. Po zápisu účastníků byl v 9 hodin start pro pěší ze Semil směr 
Kozákov. V 10 hodin startovala pro auta, která přepravila vozíčkáře a 
doprovod do obce Bačov a odtud se jelo - šlo na Kozákov.  
Pochod se šel společně (pravidlo - jít spolu s ohledem na slabší a 
vzájemně si pomáhat) a tak během cesty byl i čas na povídání s přáteli, 
kteří přijeli u dálky. Počasí nám přálo a během pochodu jsme si to užívali.  
 

 

 

 

 

 

Semily – Kozákov  
10,7 km 

Bačov – Kozákov  
2,7 km 

 Lukáš, Lenka a Lucka NÁM zpívali…        
 

VIDEO  Pochod s Bobinou až na Kozákov KŘÍDLA 

https://www.youtube.com/watch?v=YnTHygZeZ6o  

Loučení s létem 
Nedělní oslava 21.8.2016 se konala v prostorech Jílovecké ulice u čp.191. - sídlo spolku 
Zrnko naděje a u zelené roubenky Semínko země.  
Ráno pršelo a tak se rozhodovalo kam přesunout oslavu, která se měla konat na 
zahradě. Přišla tedy rychlá improvizace a těsně před domem se postavili stany 
s posezením pro veřejnost, z venkovní garáže vzniklo posezení a místo pro kulturní 
program. Pro případ velkého deště se sklářská dílna s prodejnou proměnila ve 
společenskou místnost s občerstvením. Vše bylo připraveno a od 13 hodiny nic 
nebránilo, aby začala oslava. 
Během odpoledne se umoudřilo počasí a veškeré dění probíhalo venku, tak jak bylo 
původně v plánu. Podávalo se domácí pohoštění: koláče, ovoce aj. a báječná gulášová 
polévka, které byl velký hrnec. K poslechu country hráli Eva a Karel Buriánkovi,          
Petr Hybšman a Martin Bašek.  Pod vedením Lenky Hřibové děti zahrály indiánskou 
pohádku a od 17 hodiny se konal koncert Karly Salobové KAYA, mystical folk. 
 

Účinkují, byli obdarováni amulety INALDAN  „Zrnko naděje na dlani...“ 

 Karla Salabová KAYA 
 

Infolisty Zrnka 2014/2 str.11 * 2014/3 str.5. 

VIDEO Den matek v Jílovecké 11.5.2014 

VIDEO Borůvkovo-třešňová párty 14.6.2015 
 

SOUTĚŽ 2016 o amulet INALDAN na str.10. 

 

  

 

VIDEO Indiánská pohádka 

https://www.youtube.com/watch?v=Wdyr60PzgsQ 

 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dva-dny/
https://www.youtube.com/watch?v=YnTHygZeZ6o
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2014/leto/
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2014/podzim/
https://www.youtube.com/watch?v=Usu_HbD06XM
https://www.youtube.com/watch?v=ElOPmdcos2M
https://www.youtube.com/watch?v=Wdyr60PzgsQ


2014 Harrachov bez bariér. Druhý den Harrachov na 

pozvání navštívili tricyklisté David Vondráček s Jirkou 

Hindrem, kteří závodí na speciálních kolech a mají v 

tomto sportu již mnoho úspěchů včetně např. bronzové 

medaile z letních Paralympijských her v Londýně 2012. 

Kluci nám přivezli ukázat i speciální Tricykl, na kterém 

závodí. / VIDEO od  4:11 Harrachov bez bariér 2014 / 

https://www.youtube.com/watch?v=0E0ZARhUtTw 
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Jiří Hindr a David Vondráček 
Zrnko naděje, z.s.: „Již nějaký čas jsou z nás kamarádi, a pokud to čas dovolí, tak kluci 

přijedou k nám na návštěvu do Semil nebo my přijedeme na jejich nějaký program“. 

V malém ohlédnutí si připomeneme, kdy a kde a co…  

První poznání bylo v roce 2014, když Lenka Vanclová (redakce) se poprvé setkala s 

Davidem Vondráčkem pro článek o paracyklistice. Poté se veškeré dní rozeběhlo, jak 

pro články do infolistů, ale i seznámení s členy a přáteli spolku Zrnko naděje.  

Články v infolistech 2014/3 * 2014/4 Jirka Hindr Král cyklistiky 2014 * 2015/2 Jirka 

Hindr a David Vondráček - TJ Spastic Sport Praha o. s. * 2015/3 Víte, jak úspěšný je v 

tricyklech Hořičák Jirka Hindr? // Kolo pro šestku * 2015/4 Jiří Hindr s David 

Vondráček výsledky v roce 2015 * 2016/2 MČR 2016 Spastic Handicap. 
 

Více i o jiných sportovcích se dočte na stránce http://www.spasticsportpraha.cz/  

Ať už návštěvy soukromé nebo  na různých akcích 

vzhledem k jejich náročnému sportovnímu programu 

nás vždy  potěší a setkání jsou  milé a pohodové. 
  

Pochod s Bobinou na Kozákov (2015 a 2016).        

2015 Tvoříme duší v KC Golf Semily, kde se podívali 

na program účinkujících i na naše vystoupení, aj. 
 

Milá byla i jejich návštěva v Mukařově 2015, kde 

přijeli i členi z  Klubu Maják Hořice z.s. a David a Jirka 

zpestřili odpoledne jízdou na velké tříkolce (tricykl).  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/pobyt-o-bydleni2/  

Rozhovor s Jirkou Hindrem o paralympiádě i jiných věcech 
http://www.horice.org/vismo/dokumenty2.asp?id=8677&n=rozhovor-s-
jirkou-hindrem-o-paralympiade-i-jinych-vecech 

 

 

 

   VIDEO  „Jedeme - Jdeme“ 18.-25.7. 2015   Hudba: FruFru „Tajemná horská bylina“ 

   https://www.youtube.com/watch?v=MWBWQa4pBUg  

Jiří H.     Lenka O.     David V.     Lucie V. 

Ve středu 14.9.2016 se jel silniční závod v časovce 

jednotlivců ve sloučené kategorii, kde se sportovci na 

dráhu vpouštějí po jedné minutě. David se umístil na 

dvanáctém místě a Jiří na šestém. 

V Pátek 16.9.2016 se jel silniční závod, který se 

startuje hromadným startem. Zde se umístil Jirka na 

dvanáctém  místě a David na sedmém místě. 

  

Jirka Hindr http://jirka-hindr.webnode.cz/  

David Vondráček  

http://www.czechsportguru.cz/tym/david-vondracek 

 

Návrat do ČR - Letiště Praha Kbely 

Klub Maják Hořice z.s. pořádali pro členy a přátele pobyt na 

Pardubické chatě v Kořenově, kde byli i Jirka a David. 

Zrnko naděje, z.s. dne 24.9.2016 jsme se vydali na výlet za 

přáteli a celé odpoledne jsme si povídali, jaké to bylo na 

paralympiádě. Kluci nám vyprávěli i pár vtipných historek.    

Na památku nám dali odznáčky a náramky RIO 2016. 

 

 

VIDEA  Paralympiáda 2016  

 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/harrachov-21-22-6-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=0E0ZARhUtTw
https://www.youtube.com/watch?v=0E0ZARhUtTw
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2014/podzim/
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2014/zima/
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2015/leto/
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2015/podzim/
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2015/zima/
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2016/leto/
http://www.spasticsportpraha.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/pobyt-o-bydleni2/
http://www.horice.org/vismo/dokumenty2.asp?id=8677&n=rozhovor-s-jirkou-hindrem-o-paralympiade-i-jinych-vecech
http://www.horice.org/vismo/dokumenty2.asp?id=8677&n=rozhovor-s-jirkou-hindrem-o-paralympiade-i-jinych-vecech
https://www.youtube.com/watch?v=MWBWQa4pBUg
http://jirka-hindr.webnode.cz/
http://www.czechsportguru.cz/tym/david-vondracek
http://www.klubmajak.estranky.cz/
https://videa.seznam.cz/?q=paralympi%C3%A1da%202016&fulltext#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=paralympi%C3%A1da%202016&utm_content=videa
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LÉTO 2016 - Sklářské středy 

Prázdninový program „LÉTO 2016“ v Jílovecké ulici v Semilech probíhal v různém dění od dvou neziskovek Semínko země a Zrnko naděje.  

Sklářské středy z dílny spolku Zrnko naděje byli součástí programu spolku Semínko země a tento program byl finančně podpořen od města Semily.  

Konalo se 7x setkání ve sklářské dílně Lenky Vanclové, kde návštěvníci shlédli zručnost sklářky a odnesli si i domů nějaký ten skleněný výrobek. 

Vstup do dílny je bezbariérový a vstupné z ukázky výroby  podporuje celoroční činnost  spolku http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/   

První středa 13.7.2016  
https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1318131238200217 FOTO  

Ukázka sklářské výroby a setkání členů NNO či dobrovolníků. ANNOLK - Asociace nestátních neziskových 

organizací LB kraje http://www.annolk.cz/ 

 

Druhá středa 20.7.2016 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1225182220826336&type=3 FOTO  

V návaznosti na program pro děti u zelené roubenky byla ukázka 

skleněných figurek: beruška, motýl, slon...  

Na přání i vinuté lampové perle (korále). 

 
Třetí středa 27.7.2016 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1234920759852482&type=3 

Ukázka výroby - miniatury figurek, ale i jiné výroky..  

Například válečky na hedvábné šátky  

Čtvrtá středa 3.8.2016 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.

1234924636518761&type=3 

Miniatury, vinuté perle  

/ špigl - zlacení ohněm / aj.  

 

 

 

Ukázka výroby miniatur skleněných figurek dle z výběru 
vzorků na přání návštěvníků (žába, delfín, kočka, liška).  

Poprvé sklářka i veřejně ukázala, jak se vyrábí skleněné 
válečky na hedvábné šátky. Výroba se provádí podobně 
jako vinuté perle (korále) na drát 1.. 1,5.. 2 mm. Ale pro 
výrobu válečků (různé délky a tvary) se používají tyče 
(speciálně vytvořené na objednávku, 1 cm)                        
V našem okolí neznáme skláře, který by něco takového 
vyráběl (poslední foto). 

Proběhla i oblíbená ukázka psaní písma na skleněnou 
placku + stříhání nůžky + tvarování do spirály. Tento 
originál si dnes odnesla jedna z návštěvnice (na placku 
byla napsána písmena z jejich jmen). 

Dnes měli návštěvníci i možnost si sami vyzkoušet jaké to 
je u sklářského kahanu. Sami si vytvořili svůj výrobek, 
který si pak na památku odnesli domů. 

 

 

Pátá středa 10.8.2016 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1

240301062647785&type=3 

 
Šestá středa 17.8.2016 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1245897525421472&type=3 

Na přání byl u sklářského kahanu vytvořen čáp (cca 12 cm). 

Miniatura delfína a ukázka vinutých perlí. Proběhla i oblíbená 

ukázka psaní písma na skleněnou placku + stříhání nůžky + 

tvarování do spirály. Tento originál, kde na placku byla napsána 

začáteční písmena všech, návštěvníci dostali jako dárek zdarma. 

Dnes si dva z nich i sami vyzkoušeli jaké to je u sklářského kahanu. 

 

Sedmá středa 24.8.2016 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1252678174743407&type=3 

Byla vytvořena miniatura želvy (přívěsek), ukázka vinutých 
perlí, psaní písma na skleněnou placku + stříhání nůžky + 
tvarování do spirály. Tento originál dostala malá slečna na 
památku, jako dárek zdarma. Opět si návštěvníci sami 
vyzkoušeli jaké to je u sklářského kahanu. 
 
Děkujeme všem návštěvníkům letního programu. Cena za 
vstupné napomohla celoroční činnosti spolku Zrnko naděje. 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/
https://www.facebook.com/Zrnko-nad%C4%9Bje-648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1318131238200217
http://www.annolk.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1225182220826336&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1234920759852482&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1234924636518761&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1234924636518761&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1240301062647785&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1240301062647785&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1245897525421472&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1252678174743407&type=3
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TVOŘÍME DUŠÍ… 2016 

Ohlédnutí za 11. regionálním setkáním v Zákupech 

Jedenáctým setkáním na zámku v Zákupech byla zahájena 

letošní série regionálních setkávání v rámci projektu 

Tvoříme duší. Toto setkání se stalo již vyhledávanou 

kulturní atrakcí o čemž svědčí mimořádná účast jak 

diváků, tak hlavně výtvarníků a ostatních umělců.               

K dobré náladě přispělo i krásné počasí. 

 

 

 

11.PREZENTAČNÍ SETKÁNÍ 

ČESKOLIPSKÉHO REGIONU 

STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY 

21.-22.května 2016 
 

ZÁŠTITU NAD PREZENTAČNÍM SETKÁNÍM PŘEVZALI 

STAROSTA MĚSTA ZÁKUPY ING. RADEK LÍPA 

A PARTNEŘI - SPONZOŘI 

 http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/tvorime-dusi/2016/ohlednuti-za-11-

regionalnim-setkanim-v-zakupech.html (atmosféra setkání, přehlídka aj.) 

 

Pozvání na významné 

10. Semilské impulzy 
 

Přijďte s námi oslavit jubilejní setkání v semilském kulturním centru 

GOLF. Jako vždy je připraven zajímavý kulturní program, výstava tvorby 

handicapovaných výtvarníků a jejich přátel. Vše bude doplněno 

prodejními výstavami chráněných dílen převážně semilského regionu. 

 

 

Zrnko naděje, z.s. , Opakovaně se účastníme prezentačního setkání           

a naše parta z Jílovecké ulice i vystupuje na prknech, co znamenají svět. 

 

Archiv - články - videa - fotoalba - TVOŘÍME DUŠÍ.. Semilské impulzy 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-

program/ucatnime-se/czp-lk-artefaktum/ 
 
2015  XII. ročník projektu Tvoříme duší..   IX. setkání   Semilské impulzy 24.10.2015 
 
2014   XI. ročník projektu Tvoříme duší.. VIII. setkání   Semilské impulzy 08.11.2014 
 
2013    X. ročník projektu Tvoříme duší..  VII. setkání   Semilské impulzy 09.11.2013 
 
2012   IX. ročník projektu Tvoříme duší..   VI. setkání   Semilské impulzy 03.10.2012 
 
2011 VIII. ročník projektu Tvoříme duší..    V. setkání   Semilské impulzy 03.10.2011 
 
2010  VII. ročník projektu Tvoříme duší..   IV. setkání   Semilské impulzy 02.10.2010 
 
2009   VI. ročník projektu Tvoříme duší..   III. setkání   Semilské impulzy 03.10.2009 
 
2008    V. ročník projektu Tvoříme duší..         v Semilech 04.10.2008 
 

 

 

 

http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/tvorime-dusi/2016/ohlednuti-za-11-regionalnim-setkanim-v-zakupech.html
http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/tvorime-dusi/2016/ohlednuti-za-11-regionalnim-setkanim-v-zakupech.html
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/czp-lk-artefaktum/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/czp-lk-artefaktum/
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PROGRAM 
21.10.2016 pátek, od 17 hod před KC GOLF - Parohaté kutění  
23.10.2016 neděle, odpoledne v Jílovecké - Jablíčkování 
31.10.2016 pondělí, od 15 hod. Světýlkování (výroba lampiček) 
  1.11.2016 úterý, Ukládáme broučky k zimnímu spánku - od 15 hod. Jílovecká 
  5.11.2016 sobota, Kouzlo doteku, masáže MISP, děti dětem - lesní rodinné centrum Všeň 
12.11.2016 sobota, Tvoříme duší - Duhové hrátky 
  3.12.2016 sobota, Hra, hračka a vlastnoruční dárky - lesní rodinné centrum Všeň u Turnova 
  5.12.2016 pondělí, Tradiční Mikuláš v Jílovecké 
  
  
  

Semínko země, z.s. 
http://www.seminkozeme.cz 
Jižní 466, 513 01 SEMILY, IČO: 22881735 
PaedDr.Lenka Hřibová tel.776 077 186 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck
%C3%A1-uliceSemily-99025059371/?fref=ts  

 

Již tradiční podzimní akce ke Dni stromů -moštujeme, opékáme jablíčka na ohni, kutíme, zpíváme, potkáváme se. Ochutnáváme - naše tradiční 

soutěž o nej jablečnou pochoutku (nasladko či naslano či nakyselo ...) Porota určená na místě z účastníků a čestných hostů - lákadlo první ceny. 

HAMAKA (odpočinek mezi stromy), drobností bude odměněn každý soutěžící.  Přijďte pobejt, je to pro všechny, s dětmi, bez dětí... 

 

 

Jablíčková slavnost 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=IMsM3PSJDkA 

 

 

Jablíčková slavnost 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=MT-IJCznYGM 

 

Jablíčková slavnost se koná tradičně několik let. 

Videa přiblíží atmosféru při setkáních. 

Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ  
Pořadatel: Zrnko naděje ve spolupráci Semínko země  

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

Kdy: 31.10., 1.11., 2.11.2016  

31.10.2016 (pondělí) Od 14 na zahradě tvořivá dílnička - výroba lampiček „Světýlkování“, dlabání dýní.  

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

                                                 mezi světem živých a mrtvých pro předání psaníček.  

  1.11.2016 (úterý)    16-17 psaní přáníček na Zeď přání, v 17 hod. rozsvícení kahánků  

  2.11.2016 (středa)  16-17 psaní přáníček na Zeď přání, v 17 hod. rozsvícení kahánků.  

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

 

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

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

 

Články – foto – videa http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/ 

http://www.seminkozeme.cz/
https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/?fref=ts
https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=IMsM3PSJDkA
https://www.youtube.com/watch?v=MT-IJCznYGM
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/


  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 * 734 251 633. Zrnko naděje,z.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

Infolisty Zrnka / ZIMA 2016  
Uzávěrka do čísla 4. … 19. 12. 2016 

Zveřejnění … po 27. 12. 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  
                                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/ 

 

Amulet Zrnka naděje 
Více zde… Glass Lucie INALDAN 

Video INALDAN 

Informace na webu Zrnko 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. 
 

 

 

SOUTĚŽ o amulet INALDAN  
21.8.2016 nám hrála Kala Sabová "KAYA". 

SOUTĚŽ - z 15 písniček napsat název u 5-ti.  

15 písniček najdete zde: Dva dny.. 8.ročník 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-

program/tradicni-akce/dva-dny/a2016-8-rocnik/  

 Nápověda.. YouTube Karla Salabová 
 

Odpověď zasílejte na e-mail 
 Videa-K.N.K@seznam.cz  do 30.11.2016 

!!! Nezapomeňte v odpovědi napsat  
adresu nebo číslo na mobil !!! 

 

8.12.2016 Ze správných odpovědí budou 
vylosováni 3 výherci, kterým zašleme 

amulet INALDAN 
Poté doplníme názvy písniček u videí  

v rubrice Dva dny.. 8.ročník.  
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