
 

Video před zahájením odpoledního programu v KC Golf Semily. 

https://www.youtube.com/watch?v=ErMenHpyoE8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od (7:40 - 8:20) Lence Vanclové – Zrnko naděje,z.s. byl předán 

CERTIFIKÁT k udělené ceně SRDÍČKOVÝ PARTNET, za věrnou 

podporu PROJEKTU TVOŘÍME DUŠÍ .. 2007 - 2016.  

Od (16:20 - 18:04) Martin Daniel Bašek převzal za partu z Jílovecké 

ulice Semily – Zrnko naděje, sošku MODRÝ SLON a ČESTNÉ UZNÁNÍ 

za podporu XIII. ročníku kulturního projektu TVOŘÍME DUŠÍ 2016..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ohlédnutí za XI.ročníkem Ceny Modrého slona v ZOO Liberec: 

http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/cena-modry-

slon/2016/ohlednuti-za-xi-rocnikem-ceny-modreho-slona.html 
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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Tvoříme duší.. 
Dne 12.11.2016 se v KC Golf Semily konalo 10.jubilejní setkání SEMILSKÉ 

IMPULZY. Jako vždy byl připraven zajímavý kulturní program, výstava 

tvorby handicapovaných výtvarníků a jejich přátel. Vše bylo doplněno 

prodejními výstavami chráněných dílen převážně semilského regionu. 

 

XIII. ročník projektu Tvoříme duší..      X. setkání   Semilské impulzy 

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

program/ucatnime-se/czp-lk-artefaktum/ 

(2016 program, foto, videa + archiv) 

 

Pěvecké vystoupení party z Jílovecké ulice Semily - Zrnko naděje,z.s. 

Duhové hrátky https://www.youtube.com/watch?v=lI6hlggWqNM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadelní představení - Liberecký klub ARPZPD v ČR  

http://www.asociacelbc.cz/index3.php  

Karel, lovec žen https://www.youtube.com/watch?v=Y4URuRcZlA8  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 18.6.2016 se konalo 

v ZOO Liberec předávání cen 

MODRÝ SLON, ale v té době 

jsme pořádali víkendový 

pobyt Harrachov bez bariér 

2016. Z tohoto důvodu nám 

byla cena dodatečně předána 

až 12.11.2016.  

 http://jedeme-bez-

barier.webnode.cz/soc-

terapeuticky-

program/harrachov/harracho

v-18-19-6-2016/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ErMenHpyoE8
http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/cena-modry-slon/2016/ohlednuti-za-xi-rocnikem-ceny-modreho-slona.html
http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/cena-modry-slon/2016/ohlednuti-za-xi-rocnikem-ceny-modreho-slona.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/
https://www.youtube.com/watch?v=lI6hlggWqNM
http://www.asociacelbc.cz/index3.php
https://www.youtube.com/watch?v=Y4URuRcZlA8
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/harrachov-18-19-6-2016/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/harrachov-18-19-6-2016/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/harrachov-18-19-6-2016/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/harrachov-18-19-6-2016/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/harrachov-18-19-6-2016/
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ROS ZEFYRA s.r.o. 

Jméno: Petr ZEMAN 

Ulice: Vančurova 414 

Město: 54301, Vrchlabí 

C Z E C H   R E P U B L I C  

Tvoříme duší.. 2016 v Semilech CZP LK + ARTEFAKTUM 
Více na stránce CZP LB (Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje) 

 

 

 

http://www.czplk.cz/cs/nase-

projekty/tvorime-

dusi/2016/ohlednuti-za-jubilejnim-10-

setkanim-semilske-impulzy.html 

  

Zrnko naděje,z.s.: „Při setkáních na Tvoříme duší.. 

Potkáváme se s přáteli a mluví se o tom co je nového.  

Prohlédli jsme si prezentaci vystavujících organizací        

o činnosti a jejich výrobky z chráněných dílen“. 
 

Foto 2016  https://www.facebook.com/pg/Zrnko-nad%C4%9Bje-zs-

648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1435277636485576 

  

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

terapeuticky-program/ucatnime-se/czp-lk-artefaktum/ 

(fotoalba, videa, články – archiv od 2008 - 2016) 

 

 

 

 

 

 

PŘEDSTAVUJEME 

Petr Zeman z Vrchlabí 
 

Souznění 
Souznění je umělecké uskupení dvou autorů Petra ZEMANA 
malíře, výtvarníka, a Lenky MÁSLOVÉ ŠPETLOVÉ, malířky        
a výtvarnice. První impulz vyšel od Lenky, a zároveň spolu 
zakladatelů Sociálního družstva Creativ, tou dobou pod 
dohledem Petra zkoušela osvojovat nějaké techniky 
olejomalby, aby se z původně výstavě jejich šperků a obrazů 
připojili i Petr se svými pracemi. Celé to zaštítila právě 
vnikající nezisková organizace Sociálního družstva Creativ.  

 

 

Vernisáž výstavy, která proběhla v prostorách 
Františkánského kláštera v Hostinném. 

Fotoalbum http://www.artefaktum-
info.cz/news/souzneni/#!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenka Máslová-Špetlová a Petr Zeman 
 
 

Tvoříme duší.. Semily 

https://www.facebook.com/sdcreativ 

Sociálně podnikající firma ROS ZEFYRA s.r.o. a chráněná dílna 

prochází od jejího vzniku bouřlivým vývojem. Zakládat firmu 

jsme začali v létě v roce 2010, v říjnu byla na světě a od té 

doby válčíme. V té době byli ještě 100% příspěvky, dotace na 

provoz, zřízení, což se změnou zákona od 1.1.2011 dost 

zásadně změnilo, a mění se to průběžně do dnes. Přeskočím 

šest let. Pokud jde o letošní rok, od května jsme všichni ze 

Zefyry pomáhali u zrodu Sociálního družstva Creativ.  

V novém roce bychom rádi zkusili pracovat pro lidi, kteří 

potřebují pomoci, třeba se začleněním, či pracovními návyky. 

Rádi bychom tedy začali tento rok provozovat nějakou formu 

pracovní rehabilitace u nás ve Vrchlabí pod naší hlavičkou, ale 

třeba i ve spojení s podobnými, nejen místně působícími 

organizacemi. A pokud jde o budoucnost? Tam se naštěstí nic 

nemění. Chtěli jsme založit kancelářskou firmu, která bude 

provozovat chráněnou dílnu, a sociální bydlení a to děláme. 

  

 

 

IČO: 28805160 

DIČ: CZ28805160 

GSM: 739356403 

Email: info@roszefyra.cz 

Internet: www.roszefyra.cz 

 

Webové stránky  http://www.roszefyra.cz/  

Facebook  https://www.facebook.com/roszefyra.cz/?fref=ts  

http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/tvorime-dusi/2016/ohlednuti-za-jubilejnim-10-setkanim-semilske-impulzy.html
http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/tvorime-dusi/2016/ohlednuti-za-jubilejnim-10-setkanim-semilske-impulzy.html
http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/tvorime-dusi/2016/ohlednuti-za-jubilejnim-10-setkanim-semilske-impulzy.html
http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/tvorime-dusi/2016/ohlednuti-za-jubilejnim-10-setkanim-semilske-impulzy.html
https://www.facebook.com/pg/Zrnko-nad%C4%9Bje-zs-648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1435277636485576
https://www.facebook.com/pg/Zrnko-nad%C4%9Bje-zs-648951505118197/photos/?tab=album&album_id=1435277636485576
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/
http://www.artefaktum-info.cz/news/souzneni/
http://www.artefaktum-info.cz/news/souzneni/
https://www.facebook.com/sdcreativ
mailto:info@roszefyra.cz
http://www.roszefyra.cz/
http://www.roszefyra.cz/
https://www.facebook.com/roszefyra.cz/?fref=ts


Památky jsou rozděleny do dvou kategorií – Památky UNESCO a Národní kulturní památky. 

Druhou kategorii tvoří památky regionální. Navrhovat památky do obou kategorií nebo hlasovat 

pro památky již navržené můžete na webu: www.hugonacestach.info do 5. března 2017.    

Z jedné IP adresy lze hlasovat pouze jednou. 

Do soutěže nelze přihlásit muzea ani bývalé hrady, zámky, kláštery a pod, které dnes slouží jako 

ústavy sociálních služeb, domovy důchodců, domy s pečovatelkou službou a hospice. 
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18.6.2016 OO Liberec 

Byl vyhlášen 2. ročník Ceny Adolfa Heyduka 

pro památku nejvíce přátelskou ke zdravotně 

znevýhodněným 
  
Na semináři Památky pro každého Stříbro 2016 byl vyhlášen 2. ročník Ceny 

Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přátelskou ke zdravotně znevýhodněným.  

Cenu vyhlašuje mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách. Záštitu nad 

druhým ročníkem převzal senátor parlamentu České republiky Miroslav Nenutil. 

 Problematika přístupnosti kulturního dědictví lidem se zdravotním znevýhodněním je stále ještě 

popelkou. Mnohdy jsou na památkových objektech problematicky proveditelné úpravy, jindy 

podmínky jsou, ale chybí dobrá vůle ze strany referentů, odborných poradců, jinde scházejí 

finanční prostředky. Přesto si lidé se zdravotním znevýhodněním hledají cestu za poznáním 

kulturního dědictví, což je i vzhledem k současnému společenskému vývoji velmi důležité. 

Hledáme tedy již podruhé památku nejvíce přátelskou k lidem s nejrůznějšími hendikepy. 

https://www.youtube.com/watch?v=me-lAecJEGI 

 

Info k zveřejnění zaslala Hana Talli Hlubučková, 

kastelánka hradu Rotštejn 
 

Více informací najdete zde:   

http://www.hradrotstejn.info/  

 

Listina vítězů XI.ročníku mezinárodní soutěže 

Vezmi žlutou barvičku… 

http://www.hradrotstejn.info/rubrika/9/1/ 

 

 

  

XIII. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnost Trosky 2016 proběhla pod 
záštitou Statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro cestovní ruch, památkovou péči a 
kulturu Hany Maierové ve dnech 21.-23. 10. 2016 v hotelu Paradise (Cleopatra) na Havlíčkově náměstí 
v Turnově. http://www.hradrotstejn.info/rubrika/8/1/  
Ohlédnutí: 24.-26.10.2014 se konala XI.konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2014.     
(Infolisty Zrnka 2014/4) Exkurse do města Semil - sklářská dílna spolku Zrnko naděje. Setkání v Semilech přineslo 
navázání nových kontaktů. Fotoalbum http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/foto-2014/  

 

 Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ  
 

Ve dnech 31.10., 1.11., 2.11. 2016 na zahradě pod zdí hřbitova na 

Koštofranku s kostelem Sv.Jana Křtitele v Semilech se tradičně konal tří 

denní svátek pro uctění památky na zesnulé.  
 

V den první 30.10.2016 se sešli lidé, kteří se chtěli v tento den sejít na 

neutrálním pietním místě k uctění památky na zesnulé.              

Odpoledne v chladném čase při popíjení kávy nebo čaje se vzpomínalo a 

vydlabalo se několik dýní. Psali se psaníčka s přáním na Zeď přání a 

v podvečer jsme společně rozsvítili kahánky v dýních a lucernách.  

V 17 hodin strážce pod zdí hřbitova na Koštofranku promluvil slova pro 

otevření brány mezi světem zde a na druhé straně pro předání psaníček. 

Otevřenou bránou procházeli duše pro psaníčka, ale i duše, které 

doposud nenašli klid a stále tápali. Světélko u brány jim posvítilo na cestu 

k psaníčkám, ale i na druhou stranu, kde najdou vytoužený klid...           

Byl požádán Anděl Strážný, aby opatrovat toto místo…  
 

Den druhý 1.11.2016, psaní psaníček a rozsvěcení zahrady. 
 

Den třetí 2.11.2016 v dušičkový čas vydatně pršelo a na zahradu jsme 

přišli před 16 hodinou. Začala příprava na večerní rozsvěcení kahánku a 

hle… Jedno psaníčko bylo na zemi. Zahrada byla od předešlého večera 

zamčená a nikdo z nás zde nebyl… Nebo zde snad byl někdo jiný¬¬… 

Nebo snad jen vánek větru…  

V dušičkový čas je zde energie mnohem silnější. Ti, co mají být upozorněni, tak dostanou zprávu. Někteří lidé doma vnímají menší pohyb věci, blikají 
žárovky, slyší zvláštní zvuky, zastaví se jim doma i hodiny nebo se jim vypne jiná věc. Lidé, co kdy přišli na neutrální místo pak mohou mít i 
předtuchy nebo vize v obrazu pro vnímání v bdělém stavu nebo i ve snu. Tak nějak vzadu mysl pracuje a dostane odpovědi i na to co bude. 
Místo pod zdí hřbitova na Koštofranku (ta krátká část Jílovecké ulice pod zdí) je místem, které stále skrývá mnoho tajemství. Například zapomenuté 
hroby (jeden příběh vypráví i o hromadném). Hroby, co nemají náhrobek s jmény a duše tak stále tápají. Starousedlíci vzpomínají z dětských let, jak 
to bylo, něco i z vyprávění od dědů a babiček. Lidé vzpomínají, jak postupem času nejstarší historické jádro města Semil, kde už nebydlí lidé, tak 
jako dřív je takříkajíc v uvozovkách „pohřbeno“ těmi co rozhodují. A vzniklé místo – nemísto s duchy, je v stále neudržovaném havarijním stavu.  

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

Ať je to tak nebo tak, můžeme jen vzpomenou, že pod zdí hřbitova na 
Koštofrandu se dějí dlouhodobě zvláštní věci při setkání lidí s různě 
společenským postavením, kde můžeme mluvit snad o náhodě nebo, 
že to tak i má být. Následovně to vždy přinese poukázání na dění, co 
by mělo být dál. I v předchozí roky zde z druhého dne na třetí jedno 
psaníčko spadlo na zem, tak jako letos roce 2016. Psaníčko bylo opět 
dáno na Zeď přání a v 17 hodin jsme zahradu potřetí rozsvítili kahánky, 
a v deštivém čase světélka svítila do přicházející tmy. Postupně jsme 
sundali všechna psaníčka ze zdi a vložili je tradičně do ohně, kde 
stoupající kouř odnášel slova dál…  Když uhasl poslední kahánek, tak 
se brána mezi světem zde a na té druhé straně uzavřela. Požádán byl 
Anděl strážný, aby opatroval místo pod zdí hřbitova na Koštofranku.  

Video 2016 https://www.youtube.com/watch?v=2VTfoPLhcjI 

http://www.hugonacestach.info/
https://www.youtube.com/watch?v=me-lAecJEGI
http://www.hradrotstejn.info/
http://www.hradrotstejn.info/rubrika/9/1/
http://www.hradrotstejn.info/rubrika/8/1/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/foto-2014/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/
https://www.youtube.com/watch?v=2VTfoPLhcjI


 

Pohádkový svět Ivety Kovářové 

 

 

 

 

 

Kdysi dávno se odehrál tento příběh, a když 

jsem byla malá holka vyprávěla mi ho moje 

prabába a já s napětím poslouchala její 

vyprávění a ani jsem nedutala. A teď vám 

milé děti tento dávný příběh povyprávím já. 
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  O zbloudilé duši 
Na vše svatý, kdy venku je sychravé počasí a sedláci mají svá 

pole sklizená a v ovocných sadech se jen meluzína prohání u 

nás ve vsi žil byl velkostatkář Dobeš, který byl tuze lakomí a 

myslel si o sobě, že je veliký pán na jeho statku a čeládka se 

mu musí až k zemi klanět. Měl největší statek ve vsi, a tak ho 

i občané z vesnice zvolili starostou. O to více mu narostl 

hřebínek a pyšnil se tím kudy jenom chodil. 

Na konci vesnice pod hřbitovem stála malá chaloupka a v ní žila vdova Hanušová se svými dvěma 

dětmi. S dcerkou Kateřinkou a se synem Jiříkem. I když jim v chaloupce hospodařila bída a za 

chaloupkou měli jen malinkaté políčko jako dlaň, nikdy si nestěžovali, že by měli jednu kapsu 

prázdnou a druhou vysypanou. Hospodařili si ve své chaloupce a nepomýšleli o bídě, která se jim 

usadila za komínem a nechtěla se od nich hnout ani na krok. Škaredá stará žena s vrásčitou tváří 

jim šlapala den, co den na paty. Ale vdova Hanušová si jí nevšímala a dělala jakoby nic. 

Kateřinka byla děvče jako lusk a potají se sházela u hřbitova u kapličky se synem od velkostatkáře 

Dobeše. Aby velkostatkář Dobeš nevěděl a lidé ze vsi, aby mu to nedonesli, že jeho syn se tahá s 

nejchudší děvečkou ze vsi. 

Pokračování zde..  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/pohadkovy-svet-ivety-k/pohadkovy-svet-2/o-zbloudile-dusi/  

 

 25 let SSP TEREZA 
Zrnko naděje,z.s.: Přišla nám pozvánka na oslavu 25 let SSP TEREZA, a to 

jsme si nemohli nechat ujít. A tak dne 14.12.2016 jsme se vydali do      

SC Semily, kde od 13:30 hod. byl připraven program. 

Přivítala nás paní Vojtíšková, ředitelka SSP TEREZA a pak jsme se 

pozdravili s kamarády i zaměstnanci. Některé kamarády už známe i víc 

jak 25 let a ostatní z průběhu následujících let. 

Úvodní slova pronesl Mgr.Vávra, ředitel ZŠ Benešov. Připomenul začátek 

vzniku TEREZY a kdo se podílel při začátku a v průběhu dalších let.  

Podívali jsme se na pěkné vystoupení od klientů SSP Tereza - 

TEREZÁČEK, a vystoupení od žáků ZŠ Benešov pod vedením Mgr.Vávry. 

Po 15 hodině začalo vystoupení Petry Černocké a Jiřího Pracného.        

Při pohledu na Petru si mnoho z nás vzpomene na film Dívka na koštěti, 

a v jejím podání na čarodějku SAXANU. A tak první písnička byla 

SAXANA. Petra zpívala další a další písně a sálem zněl i zpěv od lidí. Bylo 

to moc fajn a atmosféra byla prostě úžasná. Všichni jsme si to užívali. 

Pak byla malá přestávka s rautem. To tedy bylo velké, od sladkého po 

slané, maso a jiné, káva i nealko. Musíme napsat, že moc děkujeme za 

všechny, jak za perfektně připravený program a raut. 

A na závěr diskotéka… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Děkujeme vedení SSP TEREZA http://domovtereza.cz/ za pozvání.  

                                                                  Členi spolku Zrnko naděje 

 

Více na webu Zrnko naděje a kamarádi z SSP TEREZA 

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

program/ucatnime-se/tereza/a25-let-ssp-tereza/ 

 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/pohadkovy-svet-ivety-k/pohadkovy-svet-2/o-zbloudile-dusi/
http://domovtereza.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/tereza/a25-let-ssp-tereza/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/tereza/a25-let-ssp-tereza/


 

Vítězné fotografie pro rok 2016-17 

https://www.uniepecujicich.cz/inpage/fotosoutez/ 

 

  

 

 

Pohádkový svět Ivety Kovářové 

 

 

 

 

 

Kdysi dávno se odehrál tento příběh, a když 

jsem byla malá holka vyprávěla mi ho moje 

prabába a já s napětím poslouchala její 

vyprávění a ani jsem nedutala. A teď vám 

milé děti tento dávný příběh povyprávím já. 
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  DOBRÉ SVĚTLO PEČUJÍCÍM, MY ŽIJEME! 
Ve čtvrtek 10.11.2016 se v brněnské kavárně Café Práh uskutečnila vernisáž 

fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme! 

K příjemné atmosféře zcela jistě přispěla brněnská zpěvačka Hanka Ulrychová, která svým 

překrásným zpěvem a svými písněmi dojala nejednoho účastníka. 

Se svým emotivním vystoupením se opět představila taneční skupina handicapovaných 

tanečníků Proty boty a mladí žongléři z Gymnázia P. Křížkovského předvedli výborný výkon. 

Večerem provázel opět vtipný Lukáš Karnet. 

Občerstvení zajistila a ve všech směrech se o nás dobře postarala kavárna Café Práh. 

Všem velice děkujeme. Největší dík však patří pečujícím, kteří dorazili i přes nepřízeň počasí. 

Někteří i se svými svěřenci a mnohdy z veliké dálky. 

Rádi bychom také poděkovali těm, kteří vyrobili ceny vítězům: Ateliér A2 Moniky Vrtělové      

a knihařství Kateřiny Klimešové.  
 

Od 14.11. do 5.12. byla výstava k vidění v Café Práh a od 6.12. do konce roku 2016 bude 

instalována v bezbariérovém divadla Barka v Brně. 

 

Unie pečujících https://www.uniepecujicich.cz/ 

Facebook https://www.facebook.com/uniepecujicich.info/?fref=ts 

 

Vítězná fotografie z loňské soutěže Dobrého světla z r.2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2015 byli členi spolku Zrnko naděje ze Semil v Brně (článek, foto, video) 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/nase-vylety-hry-a-akce-1x/souteze/a03-11-2015/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

Mikuláš, anděl a čerti 

   ..v Jílovecké ulici Semily 
Pořadatel: Semínko země,z.s. 

Fotoalbum:  
https://www.facebook.com/pg/J%C

3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-

99025059371/photos/?tab=album&

album_id=10154253341609372 

 

 

Jak Lucifer Tadeáš dal synkovi od 

statkáře Antoše poslední šanci 
 

Kdysi dávno, když ještě žil můj praděd za jeho 
časů hluboko v lesích bylo nebylo čertovo 
království, kde pevnou rukou vládl svému peklu 
Lucifer Tadeáš a dohlížel na svou čertovskou 
sebranku, aby dobře sloužili svému peklu a vždy 
na Svatého Mikuláše do pekla donesli nezbedné 
kluky a holky. Tadeáš si po každé mnul ruce, když 
mu do jeho království donesli plný pytel 
nezbedníků. A o letošním roce se dostalo i na 
čerta čerta Josefa, aby na Svatého Mikuláše šel do Lhoty a strčil do pytle synka statkáře 
Antoše Francka. Tadeáš si zavolal k sobě Josefa a povídá: „Dnes se vydáš do Lhoty 
a nevracej se mi bez toho lotra, jeho kniha je už celá popsaná a je čas, aby skončil 
tady u nás v pekle“ řekl přísným hlasem Tadeáš. A tak Josef se vydal do Lhoty.  
Jenom že milé děti náš čert Josef byl velice hodný čert…        

Pokračování zde: http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/pohadkovy-svet-ivety-
k/pohadkovy-svet-2/jak-lucifer-tadeas/  

 
 

https://www.uniepecujicich.cz/inpage/fotosoutez/
https://www.uniepecujicich.cz/
https://www.facebook.com/uniepecujicich.info/?fref=ts
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/nase-vylety-hry-a-akce-1x/souteze/a03-11-2015/
https://www.facebook.com/pg/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154253341609372
https://www.facebook.com/pg/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154253341609372
https://www.facebook.com/pg/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154253341609372
https://www.facebook.com/pg/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154253341609372
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/pohadkovy-svet-ivety-k/pohadkovy-svet-2/jak-lucifer-tadeas/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/pohadkovy-svet-ivety-k/pohadkovy-svet-2/jak-lucifer-tadeas/
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 Opus Lacrimosa z.ú. 
   Ruská 4, Brno-Kralovo, Jihomoravký Kraj  
   Czech Republic 
 

Web http://www.opus-lacrimosa.cz/ 
 

https://www.facebook.com/pg/OpusLacrimosa/about
/?ref=page_internal facebook 

 

 

Popis činnosti Opus Lacrimosa, z. ú.  

Misí a vůdčí ideou ústavu je všestranná aktivní podpora zlepšování 

kvality života pečujících osob a jejich svěřenců v celé ČR. 

Spolupracujeme s organizacemi v EU. Garantem ekonomické a 

organizační části projektu jsou Opus Lacrimosa z.ú.                            

a Lacrimosa Camper Tramp, k. s.  

K dosažení těchto cílů ústav především: 
 

1) sbírá a zpracovává statistické údaje; 

 

2) tvoří odborné posudky a studie a návrhy řešení, prezentuje je a 

obhajuje před legislativními a ústředními orgány; 

 

3) pořádá konference, semináře a školení pro pečující i odbornou 

veřejnost, výstavy a společenské události, vystupuje v médiích a 

organizuje vydávání publikací; 

 

4) podílí se na zajištění zvýšení dostupnosti samostatné dovolené a 

trávení volného času pečujících včetně zprostředkování 

svépomocné respitní péče; 

 

5) iniciuje vznik a organizaci zařízení krátkodobé okamžité respitní 

a odlehčovací péče a organizuje vznik a využití sítě půjčoven 

obytných automobilů v plně bezbariérovém provedení ""řidič & 

cestující""; 

 

6) koordinuje a podporuje vznik trustu pečovatelských 

fideikomisních svěřenských fondů sítě Lacrimosa s církevní 

participací (především fyzické zajištění péče). 

 
DALŠÍ AKTIVITY OPUS LACRIMOSA 2016: 

Podpora zdravého spaní – otáčecí polohovací postele   
 

Cílem projektu je seznámení pečujících (a postižených) s existencí a 

možnostmi získání speciálních polohovacích otáčecích postelí 

(jediný výrobce v EU fa. Mühle&Müller). Unikátnost řešení spočívá 

jednak v tom, že postele jsou k dispozici i v tzv. manželském 

provedení a jsou designem vhodné i do běžných civilních interiérů 

(odpadá „nemocniční vzhled“). Druhou a zcela zásadní výhodou je 

možnost následné rotace při manipulaci s tělem těžce postiženého, 

což má výrazně příznivý dopad na jinak nepřirozenou spinální zátěž 

manipulující osoby – pečujícího (převážně ženy). Jednání na 

veletrhu RehaCare 2016 v Düsseldorfu s firmou M+M umožnila 

vyzkoušení nabídky, potvrzení výlučnosti a unikátnosti tržní pozice 

M+M a vedla k získání nabídky pro dodávky pro ČR. Náklady byly 

zatím hrazeny formou půjčky, poskytnuté ústavu Opus Lacrimosa 

jeho zakladatelem. Výsledek realizace se však projeví až v roce 

2017, kdy je půjčka rovněž splatná ve vazbě na první realizovanou 

dodávku postelí. Uplatňovaným nákladem jsou pouze 

refinancované cestovní náklady dle vyhlášky. 

 

 

Projekt a výroba vozu Opel Movano se speciální bezbariérovou úpravou 

obytného prostoru; provozování půjčovny LACRIMOSA CAMPER TRAMP  
 

Jedná se o speciální obytný automobil v úpravě pro cestování 4 osob                

– vozíčkář na elektrickém vozíku + 2 osoby + řidič (s možností variantního 

ručního řízení a nájezdem vozíku k přesednutí za volant), vůz je vybaven 

závěsným manipulačním zařízením pro vozíčkáře, speciálním WC, koupelnou  

a bidetem. Služba bude provozována jako půjčovna, za symbolické nájemné 

ve výšce max. 1000,- Kč/den/za celý vůz.  
 

TAKTO VYBAVENÝ AUTOMOBIL I SLUŽBA PŮJČOVNY JE V EU ZCELA UNIKÁTNÍ.  

Veškerá rizika a povinnosti, plynoucí z půjčování vozu převzala na základě 

příkazní smlouvy profesionální půjčovna karavanů  - společnost „Karavanem 

do světa s.r.o.“ IČ 04561791, Cejl 32, 602 00 Brno.  (karavenemdosveta.cz)  
 

Pojištění vozu i odpovědnosti za škodu způsobenou činností Opus Lacrimosa 

převezme Allianz pojišťovna, která byla vybrána především s přihlédnutím    

ke zcela nadstandardním podmínkám asistenčních služeb v ČR a EU. 
 

Investiční náklady na pořízení vozu činí podle závazné smlouvy                

částku CZK 2 400 000,00 + DPH. 
 

Předpokládané zdroje:  

- účelová dotace, poskytnutá Jihomoravským krajem ve výši 1 mil. Kč 

- zbytek z výnosů donací, nadačních darů, příspěvku Opel Handycars  

  a  smluv o sponzoringu;   
 

Ke zvýšení povědomí o projektu, jeho cílech a rovněž jako forma sbírky pořádá 

Opus Lacrimosa cyklus koncertů a vystoupení Advent Lacrimosa 2016.           

Na benefičních koncertech jsou k dispozici přenosné terminály, umožňující 

poskytnout dar formou úhrady darované částky platební kartou.   

Celkem proběhly 4 koncerty: 1) Glogar – didgeridoo+handpan 2) Hudecká 

skupina Pajtáš 3) Michal Horáček a Lenka Nová – všechny v divadle Barka        

4) Roráte – Ritornello – Duchovní centrum Lesná 

 

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU: 

1. podpora zdraví pečujících a rodinné politiky:  

- posílení a udržení vztahů v rodinách pečujících o zdravotně postižené 

- umožnění dovolené pečujícím, kteří ji dosud nijak trávit nemohou, obnova a  

  posilování sociálních kontaktů pečujících 

2. vytvoření a podpora rozvoje platformy pro utváření dlouhodobých a  

   funkčních partnerských vztahů mladé generace atraktivním způsobem (např.  

   seznamovací a „adventure“ dovolené) 

http://www.opus-lacrimosa.cz/
https://www.facebook.com/pg/OpusLacrimosa/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/OpusLacrimosa/about/?ref=page_internal
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Založena byla na podzim 2010 jako studentská cimbálová muzika v Brně.              

Všichni studují v Brně, ale jejich folklorní začátky jsou ve městech a vesnicích z okolí 

Uherského Brodu, až na tercáše, který je z Ostrožské Nové Vsi. 

Krom drobné změny na pozici tercu hrají ve stejném složení od samotného začátku, 

konkrétně prim Tomáš Beníček (Bánov), terc Michal Grossmann (Ostrožská Nová ves), 

cimbál Jakub Juriga (Bojkovice), klarinet Vladimír Kučera (Luhačovice), kontrabas 

Jaroslav Šuráň (Horní Lhota) a violová kontra Jiří Beníček (Nezdenice). Větší část 

muziky se seznámila v cimbálové muzice JAKUB při gymnáziu v Uherském Brodě. Na 

oficiálních vystoupeních s nimi také zpívá Kristýna Beníčková z Nezdenice. V Brně mezi 

jejich pravidelné akce patří hraní na Skleněné louce a také již tradiční tzv. Šalinkalba. 

Muzika se zaměřuje na písně z Uherskobrodska a z moravsko-slovenského pomezí,   

ale rádi zabrousí i do jiných regionů. 
 

Šalinkalba v podání pajtášů 

„Pozor, pozor! To tu eště nebylo! Cimbálka v šalině! To si nemožete nechat ujít…          

S našou šalinou budeme kroužit po centru Brna a na předem určených místech 

budeme mět zastávky, kam si nás možete dojít poslechnút, zazpívat si, zatančit aj 

popit, zkrátka dobře sa pobavit u cimbálové muziky v netradičním prostředí!“ stojí na 

pozvánce dvakrát do roka, kdy zve CM Pajtáš kamarády a přátele lidové písničky na 

netradiční kalbu v tramvaji, jedinečnou akci, jež se zapsala do povědomí Brňanů. 

„Víme, že existují festivaly v tramvajích a trolejbusech, 

ale cimbálka takhle nikdy předtím nehrála. Napadlo nás 

to někde při filozofických debatách u sklenky vína.  

Zjistili jsme, že je možné tramvaj si jen tak pronajmout i 

s řidičem, a zbytek byl jasný,“ smějí se Jaroslav Šuráň, 

basista a organizační vedoucí, a hráč na violu Jiří 

Beníček, kteří společně s ostatními pajtáši založili tradici 

jedné z nejnavštěvovanějších besed u cimbálu v Brně. 

Tancuje se tak náruživě, že si na poslední akci sólistka 

Kristýna Beníčková v kolejišti zvrtla kotník. 

 

Šalina jede i s muzikanty a cestujícími po brněnských 

uličkách, zastaví na zastávce, kde se rozjede zábava. 

Lidé, co se do tramvaje nevlezou, ji provází pěšky.    

Často se stává, že z původního složení v závěru nehraje 

nikdo – spřátelení muzikanti si vyměňují nástroje – 

všichni si chtějí zahrát. „Je to fakt parádní akce, i když 

není výdělečná. Z minula jsme byli v plusu čtrnáct korun, 

ale hrozně moc nás baví,“ barvitě popisují muzikanti. 

Advent Lacrimosa 2016 II. neděle 

Účinkuje cimbálová "hudecká muzika" 

Pajtáš - záznam adv. koncertu z cyklu 

unikátních benefičních adventních koncertů 

na podporu půjčovny obytného camperu 

pro těžce tělesně postižené. 

 

 

 

Video https://www.youtube.com/watch?v=zb3Zn6lK3nU  

O folklorním souboru PAJTÁŠ!             

„Svěží studentská cimbálka, jejiž radost ze hry a energie je až dechberoucí“.            

Syrová muzika, jak bývala. Brněnští studenti s kořeny na Uherskobrodsku 

CM PAJTÁŠ: Jiří Beníček (kontry), Jaroslav Šuráň (basa), Jakub Juriga (cimbál),       

Vladimír Kučera (klarinet), Michal Grossmann (terc), Tomáš Beníček (prim). 

 

 

 

Advent Lacrimosa 2016 I. neděle 

Záznam adv. koncertu z cyklu unikátních benefičních 

adventních koncertů na podporu půjčovny obytného 

camperu pro těžce tělesně postižené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Video https://www.youtube.com/watch?v=BAWf7USGxNo 

 
O Ondřeji Glogarovi 
Hře na didgeridoo se věnuje 14 let. Na ulici jako 

pouliční muzikant vystupuje již 7 let; má za sebou celou 

škálu velkých evropských i světových festivalů…  Před 4. 

lety s kamarádem MTP založil projekt Yedhaki: Nautika. 

S projektem Yedhaki: Nautika navštívil např. FATT 

festival Portugal 2015, TEDX Hybernia 2014, MUSAI 

festival Romania 2016, Aureora Borealis Nepal 2016,    

a mnoho menších festivalů v ČR i Evropě. 

Hře na didgeridoo se věnuje se zaměřením a 

specializací na rychlejší styly hry. Odmalička ho bavila 

elektronická muzika, kterou se inspiroval a 

vymodeloval si melodie na osobitý, energetický              

a taneční didgeridoo trance styl. 

V roce 2012 založil s kamarády hráči československou 

didgeridoo scénu, pod kterou pořádají festivaly i 

setkání zájemců a hráčů na tento nástroj v Nadačním 

Domě p. J. Plívy ve městě Svitavy. 
 

 

 

 

Adventní hudební zážitky pomůžou vozíčkářům cestovat bez zábran 

  
http://www.czskdidgeridooscena.cz/ 

http://www.yedhakinautika.cz/ 

https://soundcloud.com/ondrej-glogar 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zb3Zn6lK3nU
https://www.youtube.com/watch?v=BAWf7USGxNo
http://www.czskdidgeridooscena.cz/
http://www.yedhakinautika.cz/
https://soundcloud.com/ondrej-glogar
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Ritornello znamená italsky „Malý Návrat", čili refrén, opakování už 

zazněvšího kousku muziky... Pro nás je nejen symbolem návratu k 

pozapomenutým kulturním hodnotám, k jistému způsobu života,     

k písničce nebo „tanečku" jako k potřebě a ,,všednímu svátečnu." 

„Ritomello" - jako nejmenší hudební forma — je signálem 

odpojování se hudby instrumentální a vokální, tedy nástupu 

„Baroka". Soubor se zabývá piplavým studiem původních pramenů 

(noty, nástroje, obrazy, účty...) a dobových způsobů zpěvu a hry na 

nástroje (tzv. „maniera") a své poznatky oživuje zdravým 

muzikantstvím tak, aby se hudba zase stala „životní potřebou" lidí.  

K tomu používá dávných nástrojů a zásadně našich vlastních edic 

not, většinou nově ještě nevydaných.  

Obsazení souboru  

:II:RITORNELL0:II: (víceméně evolučně vzniklého a působícího asi od 

r. 1990) se mění podle typu programu (hudba chrámová, domácí, 

pouliční, divadelní, krčemní...). Soubor má za sebou koncerty po 

celé Evropě, v USA, práci pro rozhlas, televizi, vede vlastní hudební 

dílny, hrává i při hostinách, rautech, procesích, bohoslužbách, atd. 

Na svém kontě má soubor 8 CD nahraných pro firmu, Arta records", 

cyklus věnovaný české barokní písni. 

Další 2 CD vyšla jako doplněk katalogu výstavy a jako adventní dárek 

časopisu a několik dalších projektů se připravuje k vydání.         

"Živá" muzika má ale vždy větší cenu, pro tu svou pomíjivost... 

  

 

Advent Lacrimosa 2016 IV. neděle 

Koncert Dávné Duchovní Muziky! BAROKNÍ RORÁTE aneb Radostné Zpěvy Adventní 

zpívali a na dobové nástroje hráli soubor :II:RITORNELLO:II: 

http://web.quick.cz/ritornello/ 

Advent Lacrimosa 2016 III. neděle  

Michal Horáček & Lenka Nová 

Písně, poezie a povídání Michala Horáčka a Lenky Nové 

na podporu obytného automobilu pro vozíčkáře.  

Video https://www.youtube.com/watch?v=RwulwT19pU8 

  

 

 

 

 

Rošťáci a hlavně kamarádi 

Pajtáš – pazgřivec, lump a darebák dle slováckého nářečí, na straně druhé kamarád v překladu ze staroslověnského jazyka. Kluci z cimbálové muziky 

Pajtáš mají od každého trošku. Nejsou žádní andělé, ale spojuje je opravdové přátelství. Společně jezdí na dvě dovolené – pánskou jízdu a pak 

společnou „aj s babama“ – letos se chystají do Itálie a turistiku do rumunského Banátu. Ke společným akcím patří kromě pokecu u pivka také 

velikonoční obchůzka a velkolepé silvestry. 

Každý z pajtášů prošel zuškou a zakotvil v některé z cimbálových muzik regionu – Malé Zálesí, Mladá Olšava, Strůček, Čardáš, Bojkovice.               

Když nastoupili na vysoké školy v Brně, hraní jim chybělo – založili tedy studentskou kapelu pro příležitostné hraní. „Nevěřili jsme, že nás to spolu 

bude tak bavit a naše cimbálovka se nakonec stane hlavní prioritou,“ prozrazují Jarek s Jirkou. 

Jejich hlavní předností je syrovost a zemitost, se kterou hrají skladby bez větších úprav. „Lidové písničky se snažíme hrát tak, jak se hrávaly dříve,“ 

vysvětlují muzikanti. Ale dokážou udělat legraci a pro odlehčení sáhnou i do jiného hudebního ranku. Nebojí se zapojit i lidové nástroje, jako je 

heligonka, trumpeta či buben. 

Kromě šalinkalby se v Brně zapsali i tím, že jezdí na akce hromadnou městskou dopravou v krojích, s nástroji, a to i s cimbálem. To se mnozí 

spolucestující ani nestačí divit. Vzhledem k tomu, že část muziky bydlí společně na jednom privátu, zbytek chodí za nimi. „Sem tam jsou nějaké 

stížnosti, párkrát nás navštívila i policie, ale jinak nás sousedé tolerují,“ fiškusácky se uculují muzikanti. 

Dělá nám radost dělat vám radost… 

 

O Rorátech, županech, ohřívaném pivu a zpěvu (i) žen v barokním kostele 

Latinský zpěv Rorate coeli desuper neboli „Roste (=dštěte) Nebesa 

Spravedlivého shůry!" dal jméno kdysi závratně populárním zpěvům zvaným 

„Roráty" nebo „Roráte". 

Ve 14. století Otec vlasti Karel IV.založil nadaci na latinské zpívání                   

v katedrále Sv. Víta k ranní, tzv. votivní, „Mariánské" mši. V 15. století 

utrakvisté = „Husité" texty přeložili do češtiny, humanisté 16. století přidali 

nové melodie a hlasy, baroko 17. století zapsalo hlas varhan, na konci        

18. století zpěvy císař Josef II. nakrátko zrušil a zakázal, rozprodal noty,       

ve století 19. čeští buditelé vydali Roráty tiskem „pro lid", 20. století             

je téměř zapomnělo a 21. století po nich prahne. Právem. Rorat je správné! 

Krom toho to byla (krom procesí a funusu) pro ženy jediná šance zazpívat si 

na veřejnosti, v kostele: až do roku 1800 totiž v Českých zemích v kostele 

zpívat nesměly! Ve zpěvu se střídaly a doplňovaly dvě komunity: česky 

zpívaný „gregoriánský" chorál, který měli na starosti jen vybraní muži, 

„literáti" (členové bratrstva oscilujícího mezi modlitebním společenstvím, 

pěveckým sborem a „klubem vzdělanců") a krásné starodávné písně 

rozkouskované po slokách mezi chorál zpíval celý kostel, zkrátka všichni. 

Tyto zpěvy trvávaly od 5. do 7. hodiny ranní a aby zpěvákům nebylo zima, 

„zvenku" byli oděni do dlouhých, psí kožešinou="čubou" podšitých kabátů, 

odtud zvaných „čubany"—›později župany a pak „zevnitř" je hřálo slazené, 

ohřívané a kořeněné pivo. To dostávali i školní žáci a bylo by jistě zajímavé 

slyšet, jak zpěvy zněly po dvou hodinách zpěvu a popíjení...  :-) 

To vše vyjmenované ovšem jen podtrhuje historickou oblíbenost a vážnost,  

i vyzkoušenou kvalitu Staro-Českých Rorátů, jak je kodifikovalo „baroko". 

Pojďte i Vy také s námi „rorat"! Rorání je totiž milé, výživné, zdravé, slušivé, 

módní, a i historicky ekumenické! 

 

 

http://lenonova.wixsite.com/lenka-nova Lenka Nová https://cs.wikipedia.org/wiki/Lenka_Nov%C3%A1  

Michal Horáček https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Hor%C3%A1%C4%8Dek  

https://www.youtube.com/user/drmichalhoracek 

Video https://www.youtube.com/watch?v=f4hXR7oGeB0  

http://web.quick.cz/ritornello/
https://www.youtube.com/watch?v=RwulwT19pU8
http://lenonova.wixsite.com/lenka-nova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lenka_Nov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Hor%C3%A1%C4%8Dek
https://www.youtube.com/user/drmichalhoracek
https://www.youtube.com/watch?v=f4hXR7oGeB0


 
Projekt rodinné bydlení „HLEDÁME PATRONA“ 

Zrnko naděje, z.s. projekt „Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižné a opatrovníky“ 
Souhrn o dosažené činnosti 2008 - 2015, dokument pdf. http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/ 

 

Na konci roku malé ohlédnutí 2008 – 2016 (8 let) a co bude dál pro realizaci. 

V plánu bylo od roku 2008 po založení neziskovky Zrnko naděje, že dům L. Vanclové, zakladatelky, předsedkyně z.s. bude darován k účelu projektu.                          

Etapy průběhu http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/etapy-prubehu/ a výsledek je takový: S domem po změně v ÚP Semily není možné nakládat 

podle plánu pro rekonstrukci a přístavbu dle projektu pro 10 ZTP/P. Po změně v ÚP Semily JEDINÝ INVESTOR STAVBY LB kraj vydal vyjádření, že se 

stavba navržené silniční přeložky ani po 60 ti letech vůbec neplánuje k realizaci, ale město Semily trvá na zachování silniční přeložky v ÚP.                     

A tak změnou v ÚP se dům dostal do asanačního pásma, kde lze pouze provádět udržovací práce na domě se zákazem pro rekonstrukci či přístavbu.   
 

Koncem roku 2015 došlo k změně viz. dokument a od 2016 se začala hledat nová vhodná nemovitost i cesta hledání financování na zakoupení          

a rekonstrukci domu. Prohlédli jsme si několik nemovitostí, ale stále to nebylo ono. Když byla vhodná nemovitost, tak byla daleko v jiném kraji a 

pokud by byla vhodná v našem kraji, tak byla v propočtu od zakoupení po rekonstrukci zase moc drahá na splátky úvěru, což si nemůžeme dovolit.  

Nabídka případným zájemcům o náš projekt bydlení proběhla začátkem roku na facebooku i v tisku Semilské noviny a v infolistech atd..  

Výsledek je takový, že zájem od pečujících a zdravotně postižených je, ale pro některé je nabídka daleko od jejich současného domova. Někdo by 

zatím raději zůstal doma dokut to budou opatrovníci zvládat. V souhrnu je nabídka ohodnocena viz. plán projektu, že je skvělá a zájem by i byl.  
 

Velké plus pro nás bylo od našeho dlouhodobého kamarád, který se nabídl, že pomůže dobré věci a bude ručitel u úvěru. Taková zpráva pro nás 

byla skvělá. Nechali jsme všemu volný průběh až přes letní prázdniny a stále probíhalo další hledání a vyhodnocování nemovitostí pro realizaci.    

Vše bylo náročné jak na čas, tak i na cestováni. Po měsících hledání byl vybrán venkovský dům s velkým pozemkem kousek od Semil.            

Začátkem měsíce listopad jsme už byli skoro u finále před podpisem úvěru a s přislíbeným ručitelem v pohodě dosáhneme na úvěr a vše se rozjede. 

10.11.2016 přijel náš dlouhodobý kamarád spolku a oznámil nám, že si to rozmyslel a že ručit u úvěru nebude. Tak tohle byla pecka pro nás všechny.  

Všichni víme, že získat ručitele k úvěru je moc těžké. Hledání ručitele už řešil i někdo z vás a nikomu by nevadilo, když někdo odmítne, že by nešel 

ručit, ale udržovat někoho několik měsíců ve faktu na 100% ANO a když už je před podpisem úvěru, a pak říct že NE, tak to je fakt na pováženou… 

I pán na pobočce, který pracoval na vyřízení úvěru to okomentoval, že tohle se nedělá, když nám několik měsíců tvrdil, že ANO.                            

Museli jsme informovat jak prodávajícího nemovitost, že se vše ruší, ale i další lidi, kteří mají zájem o náš projekt bydlení. Dost nepříjemná situace.   
 

Nejspíš si říkáte, proč tak nutně potřebujeme ručitele k úvěru, když máme vlastní dostačující finanční prostředky na splátky úvěru.                    

Velký problém v získání jakéhokoliv úvěru ať účelového nebo neúčelového mají všichni opatrovníci po celé ČR v doložení příjmů, zapeklitá situace. 

PnP (příspěvek na péči) pobírají zdravotně postižení lidé, kde si z příspěvku hradí potřebné služby buď od poskytovatelů služeb nebo u opatrovníků.  

Opatrovníci, kteří nepřetržitě pečují o své svěřence a zajišťují svou osobou potřebné služby, tak tento příspěvek PnP jim náleží a je poté vnímán 

státem jako plat za to, že nepřetržitě pečují a celá částka se jim započítává do důchodu jako finanční příjem. A zde je ten úřední problém po celé ČR 

a opatrovníci tak nemají možnost získat v zastoupení pro své svěřence finanční půjčku - úvěr, kde se dokládá příjem. Úvěry nebo půjčky účelové 

nebo neúčelové na doplacení nebo zakoupení potřebných pomůcek pro zdravotně postižené. Tak i náš projekt bydlení: úvěr – příjem opatrovníka. 
 

O PnP píšeme v dokumentu 2008 - 2015 na str.12. http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/ (níže uvádíme odkaz a část textu).    
Využití příspěvku na péči http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-krasa.php?itemid=22987 Mgr.Václav Krása, předseda NRZP ČR http://www.nrzp.cz/. 
Od prvopočátku jsem byl u přípravy zákona o sociálních službách a velmi dobře vím, že motivem pro definování příspěvku na péči bylo umožnit 
lidem závislým na pomoci jiné osoby, aby mohly zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí. Příspěvek má umožnit, aby pomoc mohl poskytovat 
rodinný příslušník nebo osoba blízká, a to i za tu cenu, že opustí svoje zaměstnání a bude se plně věnovat poskytování péče. Proto také za hlavní 
pečující osobu platí stát veřejné zdravotní pojištění a péče je počítána do nároku na starobní důchod již od druhého stupně příspěvku na péči. 
Příspěvek na péči nebyl nikdy zamýšlen jako dávka, která bude prioritně realizována při nákupu sociálních služeb u akreditovaných poskytovatelů.  

 
Možná jste se i setkali na sociální síti s označením, že opatrovník = osoba která jakoby snad ani neexistovala. 

Neformální opatrovník, který zajišťuje potřebné služby pro ZT, ZTP, ZTP/P … 24 hod. každý den ... celé roky. 

Mnoho lidí ZTP a opatrovníků se změnou zákona o sociálních službách dostalo do složité životní situace. 

A tak čím dál víc a častěji sledujeme v médiích, že opatrovníci oslovují veřejnost o pomoc pro své blízké. 

 

Od roku 2017 nový projekt „HLEDÁME PATRONA“ 

Zrnko naděje, z.s. oslovuje veřejnost:  

Projekt hledáme patrona je určen těm sponzorům, kteří chtějí přesně vědět kam bude jejich pomoc směřována.  

 Hledáme čestné patrony pro finanční dar na podporu celoroční činnosti, "?",-Kč měsíčně nebo 1x ročně "?",-Kč  

Finanční dar "?",-Kč po domluvě. Samozřejmostí je vystavení sponzorské smlouvy na finanční dar. 

 Hledáme čestného patrona pro spolek, ručitel - úvěr. Máme v plánu zakoupit nemovitost s pozemkem k vytvoření rodinného bydlení,  

pro zajištění budoucnosti našich zdravotně postižených dětí – dospěláci + volnočasový program. 

Při osobním jednání Vás obeznámíme, jak vše bude hrazeno z našeho vlastního zdroje financí. 

Zrnko naděje,z.s. , Jílovecká 191, Semily. Mob. 734 251 633 Lenka Vanclová, předsedkyně z.s. PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz  

Souhrn o dosažené činnosti 2008 – 2015, pdf. http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/ 

Sice již máme předběžně vyhlédnutou nemovitost, ale může se stát, že se najde jiný zájemce. A tak i oslovujeme veřejnost: Hledáme dům 

s velkým rovinatým pozemkem (aspoň z části). Pokud vlastníte nemovitost v Semilech nebo do 10 km a uvažujete o prodeji, tak se ozvěte. 
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Hledání nového domu a pozemku pro realizaci projektu bydlení je jedna věc http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/ , a to vše probíhá v provázanosti 

celoročního programu spolku Zrnko naděje, ale i v informovanosti na důležitých místech, kde jedním z nich je i pravidelně o naší činnosti informovat město Semily. 

 

Komunitní plán Semily 2016 - 2020 
Web města Semily http://www.semily.cz/komunitni-plan-dokumenty/ds-1069/p1=2210 

Lenka Vanclová, předsedkyně spolku Zrnko naděje, členkou: Pracovní skupina pro osoby se ZP. 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/odbor-soc-veci-semily-komunitni-planovani/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

Komunitní plán 2011 

http://www.semily.cz/assets/File.ashx?id_org=14724&id_dokumenty=1849  

Info v dokumentu o činnosti Zrnko naděje o.s.: Str.13. Poskytovatelé 

sociálních služeb pro osoby se ZP (Zrnko naděje o.s. – Sociálně 

terapeutický program pro členy o.s. Akce pro členy i veřejnost. Osoby 

se ZP, rodiny s dětmi). 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). Str.16. Karta opatření, název: Zajištění 

poskytovatele služby osobní asistence  (Partneři opatření: Zrnko 

naděje o.s.) Str.32. Poskytovatele služeb a další aktivit dětem a 

mládeži (Zrnko naděje o.s. – Sociálně terapeutický program pro členy 

o.s. Akce pro členy i veřejnost. Osoby se ZP, rodiny s dětmi). 
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Komunitní plánování 2014 - 2015 

Řešení sociální problematiky je v kompetenci odboru sociálních věcí a 
zahrnuje jak činnosti z oblasti samostatné působnosti, tak z oblasti 
přenesené působnosti a rozšířené působnosti. 
 

Komunitní plán 2016 - 2020  

http://www.semily.cz/assets/File.ashx?id_org=14724&id_dokumenty=5269  

Str.26. / 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). 

  

 

 

 

Jednání pracovní skupiny 
Dne 14.11.2016 se v zasedací místnosti MěÚ Semily konalo jednání pracovní 

skupiny: Osoby zdravotně postižené a Senioři. 
  

1) Proběhlo pročtení již schváleného Komunitního plánu Semily 2016 – 2020.  

2) Byl projednán návrh změn pro rok 2017 

3) Diskuze: Proběhlo představení od zúčastněných zástupců z organizací, kde         

    každý řekl, co je nového a co se plánuje.  
 

Za Zrnko naděje, z.s. Lenka Vanclová, předsedkyně spolku všem řekla o situaci 

o hledání plánovaného zakoupení domu. Dál o realizovaných akcích v roce 

2016 (akce naše, a i o akcích kde jsme se zúčastnili) a o plánu pro rok 2017. 

Náš plán pro rok 2017 bude stejný tak jako v předchozí rok: pořádání 

tradičních akcí, účast nebo spolupráce na akcích jiných, hledání nového 

finančního zdroje – úvěr pro zakoupení nemovitosti a pozemku pro realizaci 

projektu bydlení. Kamera na kolečkách http://k-n-k.webnode.cz/  foto+videa 

z akcí, veřejnost budeme nadále informovat prostřednictvím vydávání 

časopisu Infolisty Zrnka http://infolisty-zrnka.webnode.cz/ , facebook a jiné 

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

 

Pracovní skupina pro „Osoby zdravotně postižené a Senioři“. 

V roce 2017 se plánuje aktualizace katalogu sociálních služeb. 

Budeme vás informovat, infolisty. 

Členové pracovní skupiny Osoby zdravotně postižené a Senioři 
Alena Bartoníčková, Vedoucí pracovní skupiny  
Ivana Pavlatová, Dětské centrum Semily http://www.dcsemily.cz/  
Marie Vojtíšková, Služby sociální péče Tereza http://www.domovtereza.cz/  
Kateřina Jírová, Centrum Lira, z.ú. http://www.centrumlira.cz/   
Marie Roubalová, Podkrkonošská společnost http://www.podkrk.eu/  
Pavel Paldus, SONS Semily  http://www.sons-semily.info/  
Lenka Vanclová, Zrnko naděje, z.s. http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/  
Petra Dudiňáková, Dis., Centrum pro zdravotně postižené Semily http://www.czplk.cz/  
Tereza Hajnová, Dis., Rytmus Liberec o.p.s. http://www.rytmusliberec.cz/  
Ing. Eva Štěpničková, Sociální služby Semily http://www.ddsemily.cz/  
Lada Kocourková, Církev československá husitská http://www.semily.ccshhk.cz/  
Bc. Alena Matěchová, Městská knihovna v Semilech http://www.knihovnasemily.cz/  
Bc. Marie Hlaváčová, Fokus Semily http://fokussemily.cz/  
Eva Cinková, Fokus Turnov http://www.fokusturnov.cz/ 
Bc. Radka Andrlová, Vedoucí OSV MěÚ Semily http://www.semily.cz/odbor-socialnich-

veci/os-1134/p1=2153 * Bc. Terezie Hlubučková, CZP Semily http://www.czplk.cz/  
Helena Šlaisová, Úřad práce Semily https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/semily  
Věra Bělková, Služby sociální péče Tereza http://www.domovtereza.cz/  
Jarmila Kuželová, Fokus Semily http://fokussemily.cz/ 
Dagmar Lánská, Dis., Rytmus Liberec, o.p.s. http://www.rytmusliberec.cz/  
MUDr. Helena Boháčová, Praktický lékař pro dospělé Semily * Jana Műhlfaitová 
Eva Farská * Zdena Bažantová * JUDr. Olga Pikorová, Zástupce veřejnosti  
Bc. Monika Kroupová, MěÚ Semily, koordinátor KP http://www.semily.cz/odbor-

socialnich-veci/os-1134/p1=2153  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/
http://www.semily.cz/komunitni-plan-dokumenty/ds-1069/p1=2210
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/odbor-soc-veci-semily-komunitni-planovani/
http://www.semily.cz/assets/File.ashx?id_org=14724&id_dokumenty=1849
http://www.semily.cz/assets/File.ashx?id_org=14724&id_dokumenty=5269
http://k-n-k.webnode.cz/
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/media/
http://www.dcsemily.cz/
http://www.domovtereza.cz/
http://www.centrumlira.cz/
http://www.podkrk.eu/
http://www.sons-semily.info/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
http://www.czplk.cz/
http://www.rytmusliberec.cz/
http://www.ddsemily.cz/
http://www.semily.ccshhk.cz/
http://www.knihovnasemily.cz/
http://fokussemily.cz/
http://www.fokusturnov.cz/
http://www.semily.cz/odbor-socialnich-veci/os-1134/p1=2153
http://www.semily.cz/odbor-socialnich-veci/os-1134/p1=2153
http://www.czplk.cz/
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/semily
http://www.domovtereza.cz/
http://fokussemily.cz/
http://www.rytmusliberec.cz/
http://www.semily.cz/odbor-socialnich-veci/os-1134/p1=2153
http://www.semily.cz/odbor-socialnich-veci/os-1134/p1=2153
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Tři desítky zástupců organizací z devíti zemí se účastní na Malé Skále projektu   

„SEE – Sample EU Entrepreneurship“, který připravilo Mezinárodní vzdělávací 

centrum GEMS za podpory programu EU ERASMUS + http://www.iec-gems.org/ . 
 

Cílem projektu bylo seznámit jeho účastníky s příklady úspěšné praxe v oblasti 

malého a středního podnikání v lokalitách s nedostatkem pracovních příležitostí.  
 

Koordinátoři mezinárodních organizaci z Velké Británie, Gruzie, Turecka, Arménie, 
Španělska, Izraele, Portugalska a Ukrajiny navštívili řadu podniků a firem tradičního 
sklářského odvětví, např. AAC Bižuterie a DTGLASS v Železném Brodě, Wranovsky 
Crystal v Turnově a sociální podnik Glass Lucie v Semilech. 
 

 

 

Koordinátoři mezinárodních organizací navštívili tradiční sklářské firmy 

 
 

  

Sociálně terapeutický program 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/  
Program spolku Zrnko naděje zahrnuje pravidelné čtvrtky pro členy, sousedskou výpomoc, výlety, tradiční a různé akce.     
Od roku 2009 sklářská dílna Glass Lucie - Lenka Vanclová je patron spolku Zrnko naděje. 
Patron umožňuje spolku využívat vyčleněné prostory v bezbariérovém domě a zahradu, zdarma dle potřeby. 
Od roku 2011 je pro veřejnost otevřena sklářská dílna Glass Lucie, která nyní spadá pod činnost spolku. 
Lenka Vanclová je osobou pro ukázku sklářské výroby skleněných originálů u českého skla. 
Sociálně terapeutický program - ergoterapie rukou pro členy spolku.  
Nevznikla zde chráněná dílna pro zdravotně postižené. 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/ 
Fotoalba 2016 * 2015 * 2014 * 2013 
INALDAN - amulet 

 V dílně shlédnete ukázku řemeslné výroby u sklářského kahanu (cca 1 hod) a vystavenou expozici skleněných výrobků. 
Provozní doba pouze po objednání: Po – Ne * 10 - 16 hod. * VSTUNÉ Dospělí 40,-Kč / Děti a důchodci 20,-Kč  

 
Celková částka vstupenky je určena na podporu celoroční činnosti spolku Zrnka naděje, 

které upřednostňuje rodinné bydlení lidí se zdravotním postižením doma před ústavním umístěním.  
Do všech prostorů sklářské dílny s prodejnou je zajištěn bezbariérový přístup pro vozíčkáře.  

Exkurze pro jednotlivce až do 30 lidí ve skupince. 

 
 

Více zde: http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/  
Na LÉTO 2016 byl v Jílovecké ulici Semily připraven prázdninový program pro malé i velké. V zelené roubence, klub Kořínek - Semínko země  

- tvořivé dílničky a další akce http://www.seminkozeme.cz/ a součástí programu byli i řemeslné středy ve sklářské dílně Glass Lucie. 
 

V podnicích absolvovali odborné workshopy a diskutovali se zástupci firem o problematice podnikání a vytváření nových pracovních příležitostí.  
 

Pro zahraniční hosty byla ve společnosti AAC Bižuterie a firmě Wranovsky Crystal připravena série ukázek sklářské výroby a měli i možnost 

vlastnoručně vyzkoušet některé ze sklářských technik. V neziskové organizaci Zrnko naděje byli účastníci seznámeni s plánem komunitního bydlení 

pro zdravotně znevýhodněné občany v Semilech. 
 

„Vysoce jsme ocenili možnost osobně navštívit místní firmy a sociální podniky. Ve zdejším regionu je možné dobře vidět důležitost rodinného 

podnikání, které patří k místní tradici a bude předáváno dalším generacím," prohlásila členka výboru arménské organizace FYCA (Federace 

organizací mládeže v Arménii), paní Astghik Avetisyan. „Ve zdejším regionu existuje mnoho podobností s naší zemí. Proto bychom chtěli využít 

zdejších zkušeností k rozvoji podnikatelských aktivit v Arménii založených na místní tradici,“ ukončila Avetisyan. 
 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/foto-2016/gems/ 

  

Sklářská dílna spolku Zrnko naděje – Glass Lucie 
 

Návštěvníci měli možnost shlédnout ukázku výroby u sklářského kahanu a 

poté byli obeznámeni s projektem rodinného bydlení pro zdravotně postižené 

a opatrovníky, kde sklářská dílna podporuje celoroční činnost spolku.  
 

Lenka Vanclová: „Debatovalo se o projektu bydlení a o sociálním podnikání, 

kde se se sklářskou dílnou plánuje pokračovat v novém domě spolku.              

Byl i objasněn důvod, proč projekt bydlení není možné realizovat v současném 

domě zakladatelky spolku (změna v ÚP Semily)“.  
 

Pro zahraniční návštěvníky byl zajištěn překlad do AJ (angličtina), „Děkujeme“. 

Setkání v Semilech bylo přínosné pro nás všechny. Sklářka některým 

návštěvníkům na jejich přání vytvořila přívěsky s jejich jmény (dárek zdarma). 
 

Cena za vstupné podpoří celoroční činnost spolku Zrnko naděje.  

Fotoalbum 26.10.2016 https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1320143931330164&type=1  

http://www.iec-gems.org/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Fglass-lucie%2F
http://www.seminkozeme.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/foto-2016/gems/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1320143931330164&type=1
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  Sociálně terapeutický program spolku Zrnko naděje zahrnuje pravidelné čtvrtky pro členy, sousedskou výpomoc, výlety, tradiční  a různé akce.                         

Od roku 2010 opakovaně pořádáme pro členy a veřejnost ve spolupráci s průvodci tras „Harrachov bez bariér“ http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-

terapeuticky-program/harrachov/. Trasy pro výletování nám zajištují naši přátelé, kteří jsou patrony i sponzorem pro víkendové pobyty (další sponzoři).    

Šárka a Daniel Hlouškovi dělají mnoho dalších zajímavých věci a letos i zorganizovali mezinárodní workcamp v Harrachově http://www.workcamp.cz/ . 

 

 Náš  workcamp Culture and sports in Harrachov 
Vše začalo účastí naší dcery Lucie na workcampu v Německu, ze kterého se 

vrátila plná skvělých zážitků a nabitých zkušeností. V ten moment nás tato 

myšlenka, jak vycestovat do cizí země, zdokonalit si anglický jazyk a udělat něco 

prospěšného s lidmi stejně zapálenými pro stejnou věc úžasně nadchla. 

Zorganizovat podobný mezinárodní workcamp právě v Harrachově pro nás bylo 

velkou výzvou. Nápad na konání letního workcampu jsme společně se zástupcem 

organizace INEX představili na MěÚ a přestože podobné spojení propagace 

města a dobrovolnictví bylo pro všechny nové, byla nám přislíbena potřebná 

podpora a my mohli začít s plánováním celého projektu. Po všech technických i 

organizačních přípravách a po březnovém rozeslání pozvánek do všech koutů 

světa jsme v úterý 19.7.2016 na autobusové zastávce „u Motejlků“ v Harrachově  

xx přivítali 8 rozesmátých mladých lidí s velikánskými batohy a kufry. Všichni přijeli s nadšením pracovat a zároveň poznat naše město i zdejší obyvatele. 

  Hned druhý den jsme byli oficiálně přivítáni paní starostkou na městském úřadě, která všem 

v krátkosti vyprávěla o historii města, poděkovala za účast a popřála našim dobrovolníkům 

vše dobré při jejich pobytu ve městě. Každý dobrovolník dostal od města upomínkové 

předměty a Krkonošské oplatky, ty všem obdarovaným udělaly největší radost. 

Ještě týž den hned po přivítání se dobrovolníci pustili do práce. Pomáhali s přípravou areálu 

pro letošní ročník Svatoanenského dřevosochání v Anenském údolí u Bílé vody a samotným 

dřevosochařům s vybalováním věcí a také dostali na starosti propagaci celé akce.                   

V sobotu, kdy akce vrcholila kulturním programem, se do dění zapojili i umělecky, a to 

malováním přítomným dětem na obličej, což byla pro všechny skvělá zábava. V průběhu 

dalších dnů jejich brigády v Harrachově pak také vypomáhali s natěračskými pracemi na 

skokanském můstku na „Kamlu“, kde během práce současně probíhal trénink mladých 

skokanů, všichni tím byli nadšeni a máme za to, že to pro ně byl opravdu velký zážitek. 

 

 

 

Naši dobrovolníci se nezalekli ani nepřízně počasí a v dešti s úsměvem čistili na horských lesních cestách odpadní vodní kanálky. Avšak největší kus 

práce udělali v připravovaném Ski muzeu na autobusovém nádraží, kde za několik dní natřeli podlahovou plochu o rozloze cca 200 m², dále vykopali 

v úporném vedru okolo tubusu nádražní budovy jámy a tím přilehlé okolí připravili na osazování stromy. Zde se za nimi často při práci sjížděli různí 

reportéři zajímající se o jejich práci v Harrachově i o zde vznikající muzeum.  

  Nesmíme zapomínat, že dobrovolníci jsou vesměs studenti a ti mají v 

červenci a v srpnu prázdniny a workcamp není jen o práci, ale i o legraci.   

Z jejich ohlasů na volný čas usuzujeme, že jsme jim s přispěním 

harrachovských podnikatelů pěkně a poutavě vyplnili jejich volný čas.      

Na celé čáře u dobrovolníků vyhrála bobová dráha, tu si všichni opravdu 

užili. Dále jsme jeli lanovkou na Čerťák, ze kterého pěšky sestoupili kolem 

nájezdu Mamuťáku až dolů do města. Určitě nemohli všichni chybět na 

Harrachovských pivních slavnostech, kde ochutnali české pivo a před 

půlnocí splynuli s tančící skupinkou pod podiem, kde hrála punková 

kapela. Další den zašli na exkurzi do harrachovské sklárny.  Práci se sklem 

viděli poprvé a byli velmi nadšeni, hlavně ze svých vyfouknutých výtvorů.  

Také jsme společně absolvovali dvoudenní výlet s nocováním na Vosecké 

boudě a dva dobrovolníci ze Španělska určitě nezapomenou na koupání 

pod Mumlavským vodopádem. Navštívili jsme lanové centrum v centru 

města. Jeli jsme vlakem na výlet do Polska. Byli jsme na houbách, našli 

jsme plný koš a všichni poprvé v životě ochutnali smaženici, sbírali jsme 

borůvky a z nich si sami pod naším vedením udělali tvarohové knedlíky. 

Páteční večer strávili v pivovaru, kde pro ně byl připraven „Český večer“     

s muzikou a ochutnávkou českých tradičních jídel. Naši dobrovolníci si zase 

na oplátku a jako poděkování pro obyvatele města a veřejnost připravili 

„Mezinárodní večer“ na hotelu Šedý Vlk, kde představili svoji zemi a rádi 

odpověděli na všechny dotazy. 

  Workcamp skončil, práce hotova, věříme, že si zde dobrovolníci užili spoustu 

zábavy, odvezli si plno zážitků, vzpomínek i mnoho kontaktů na nové přátele a my 

můžeme jen doufat, že na workcamp v Harrachově a na nás budou v dobrém 

vzpomínat a rádi se k nám do našeho horského městečka zase někdy vrátí.  

O nás: „Bydlíme v Turnově, jsme oba na volné noze.              

Rádi cestujeme, naše cesty jsou pro nás inspirací, poznáváme 

nová místa, kultury, lidi, zkušenosti, a proto hledáme cesty, jak 

dělat cestování pro sebe i pro ostatní zajímavější a dostupnější“. 

Šárka a Daniel Hlouškovi 

  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/sponzori/
http://www.workcamp.cz/
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 Pokojná ulička nejstarší části Semil ožila aktivitami 

Zrnko naděje, z.s. a projekty neziskové organizace 

Semínko země (přírodní klub Kořínek, ekostředisko). 

http://medvedsemily.webnode.cz/  

Dlouhodobá spolupráce od roku 2008. 

Akce vlastní – samostatné nebo ve spolupráci. 

https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A

1-uliceSemily-99025059371/ facebook  

Vánoční slavnost lesního klubíku při rodinném klubu v Hodkovicích 

V úterý 20.12.2016 Skalní údolí v Hodkovicích mělo opravdu sváteční atmosféru. 

Lesní klubík při rodinném centru Motýlek pořádal vánoční setkání v lese. 

Dopoledne na ohni polévka, čajík, hry, vánoční hra a koledy (rodiče a prarodiče s 

předškoláky či mrňaty, 12 dospěláků a 14 dětí). Zasněžené skály i koruny stromů 

nám svojí bílou čistotou připomněly, že kouzlo Vánoc nejsou blikající výlohy a 

plné regály supermarketů, ale vůně jehličí, která se propašuje do každé 

domácnosti ve formě stromečku či větviček, to je ten kousek lesa u nás doma. Děti 

si z proutků a korálků stvořily kouzelnou rybičku (co plní přání), vyzkoušely hamaky 

či síť (jako kapr?), ve skalách stopovaly draka, přinesly dárky jezulátku v betlémku 

ze sena, nazdobily zvířátkům v lese stromeček, přetahovaly se lanem, opékaly 

jablíčka. Ale hlavně se zpívali koledy a hrála vánoční hra (a to dokonce dvakrát). 

Odpoledne totiž dorazila družina základní školy (34 žáků), tak i školní děti mohly 

nasát atmosféru lesa i Vánoc. Samozřejmě se všemi koledníky přejeme do nového 

roku „štěstí, zdraví, pokoj svatý - vinšujeme vám...“  

 

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli vytvořit tuto kouzelnou 

atmosféru na tak magickém místě, jakým Skalní údolí bezesporu je. Jsme rádi, že 

právě zde našlo místo zázemí našeho přírodního klubíku - zelená mini maringotka. 

Zde se každé úterý a středu scházíme s dětmi a nasáváme ozdravnou sílu lesa a 

volné hry. Věříme, že pro zdravý vývoj dětí kontakt s živým a přirozeným 

prostředím má nezastupitelnou roli i v našem virtuálním a technickém 21.století. 
 

Projekt přírodního klubu podpořil Liberecký kraj.  
 

Na shledání v lese se těší Dagmar Stinga, průvodkyně v lesním klubíku. 

                                                                                                                      Tel.723 447 800 

 

Fotoalbum: Hodkovice - lesní klubík Motýlek  

https://www.facebook.com/pg/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-

99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154307001984372 

 

  

http://medvedsemily.webnode.cz/
https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/
https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/
https://www.facebook.com/pg/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154307001984372
https://www.facebook.com/pg/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154307001984372


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 / JARO 2017  
Uzávěrka do čísla 1. … 21. 3. 2017 

Zveřejnění … po 28. 3. 2017 
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/ 

 

Spokojené prožití vánočních svátků, 

v novém roce hodně štěstí, zdraví, 

osobních a pracovních úspěchů 

Vám všem přejí členi spolku Zrnko naděje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Video PF https://www.youtube.com/watch?v=bd45_9xZs74  

 

 

 

 

 

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

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

amulet „INALDAN“ 

 

Jak vznikl amulet a jeho název, více zde… INALDAN 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video https://www.youtube.com/watch?v=AYNeWq6FmY0  

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
http://www.ceskyrajbezbarier.cz/cs/cesky-raj-bez-nbsp-barier/organizace-pro-hendikepovane/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
http://www.ceskyrajbezbarier.cz/cs/cesky-raj-bez-nbsp-barier/organizace-pro-hendikepovane/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
https://www.youtube.com/watch?v=bd45_9xZs74
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/vyrocni-zpravy/pf/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/
https://www.youtube.com/watch?v=AYNeWq6FmY0

