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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

NIKOL - AZZA BEYA  
https://centrum-
namaste.wixsite.com/turnov  

  Orelská soutěž ve fotbalových dovednostech 
Soutěží se celkem v sedmi fotbalových disciplínách  

Pravidla zde: http://www.orel.cz/gol/pravidla.html  

10:00 – 13:00 * 15:00 vyhlášení výsledků a drobné ceny. 

                                       Pořadatel: Orel jednota Semily a Orel župa sv. Zdislavy                       

                                       http://orel.zupaliberecka.sweb.cz/index2.html  

                                       Ředitel soutěže: Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily 

                                       tel. 739 911 157, e-mail orel.semily@seznam.cz  
 

Kategorie: Mladší žáci rok narození 2008 a mladší 

Starší žáci rok narození 2004 - 2007 

Žákyně rok narození 2004 a mladší  

Dospělí rok narození 2003 a starší 
 

  Postup do ústřední soutěže v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. 

 

 

                 

Slalom krále Jiřího 
Jízda na tricyklu není až tak jednoduchá 

a je opravdu jiná než na běžném kole. 

Přijďte si projet slalom a užijte si bujaré dění.  

11:00 – 12:00 * 15:00 – 16:00 

My už jsme jezdili a tahle to dopadlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FZM5BxCPmUo 

Partner Jiří Hindr, silniční paracyklistika (str.3.)  

   

 

Vystoupení orientálních tanců AZZA BEYA 14:00 – 14:30 
Koncert KAYA 16:00 – 17:00 

 

Karla Salabová z Jindřichovic pod Smrkem  

http://bandzone.cz/karlasalabova 

 

10 LET. Rokem 2008 začalo dějství nikdy nekončícího 

příběhu „Zrnka naděje“. Příběh matky, která se vydala na 

cestu, jak zajistit budoucnost své těžce zdravotně 

postižené dcery a lidem s podobným osudem. 

Příběh a amulet INALDAN, víc zde: https://jedeme-bez-

barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/  

Oslava se koná za pomoci od dobrovolníků, partnerů a finanční podpory města Semily. 

https://centrum-namaste.wixsite.com/turnov
https://centrum-namaste.wixsite.com/turnov
http://www.orel.cz/gol/pravidla.html
http://orel.zupaliberecka.sweb.cz/index2.html
mailto:orel.semily@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=FZM5BxCPmUo
http://bandzone.cz/karlasalabova
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/


 

                   Semínko země, z.s. 

  Jižní 466, 513 01 Semily 

                       Pracoviště: zelená dřevěnka - Jílovecká 103, Semily + lesní rodinné centrum Všeň č.89, Turnov 
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  5.4. Mrkvička - konference MŠ – Liberec KK -krajská knihovna -výstavka „Víme, s čím si hrajeme?“  
14.4. Festival JUCHů Liberec-výstavka lesní ateliér, workshop  
16.4. Slavnost Země - Valdštejsnská lodžie - setkání lesních školek a klubů z regionu  
20.4. Liberec Den země – ZERO WASTE -nulový odpad  
22.4. Den země - KC Golf - od 14hod. workshop pro rodiny s dětmi  
          (lesní čarování - loutečka Krakonoše, skřítka)  
22.4. Bejvávalo - Den země na Bělišti v Železném Brodě (odpoledne) 
24.4. Den země MŠ Luční Semily (odpoledne)  
25.4. Den země Lomnice na zámku - lesní ateliér pro žáky škol 
26.4. Čarodění Jílovecká ulice, Semily 
30.4. Čarodky Železný Brod -dílničky, hamaka čítárna  
  3.5. Mezinárodní den lesních klubů a školek, "V lese jako u maminky" 
  5.5. Zahradní pohádky - Krajská knihovna Liberec (dopoledne) 
  5.5. Běliště, Zpátky v čase (odpoledne)  
12.5. Férová snídaně Semily v parku na Ostrově od 10 hod. 
12.5. Den pro rodinu offline v Jílovecké, od 13 hod.  
13.5. Závody kočárků ŽB  
25.5. Noc kostelů -dětské odpoledne na zahradě kostela Železný Brod  
         + následuje koncert GlassGospel 
26.5. Land art - Geopark Ralsko - Jabloneček  
26.5. Westernový den Semily Ostrov - workshop - koníci  
 
Týden udržitelného rozvoje  
30.5. O přírodě v přírodě - hamaka čítárna Všeň  
  1.6. O vodě u vody - hamaka čítárna Semily  
  2.6. Jílovecká žije - 10let komunitních projektů 
  7.6. O stromech na stromech - hamaka čítárna Železný Brod  
15.6. Greenfest Liberec - prográmky EVVO  
16.6. Greenfest Liberec - dětský program 
16.6. Semily Ostrov art - dílnička  
24.6. Staročeská pouť Semily 

 

 

 

akce a aktivity 

duben-červen 2018 
 

Mimo pravidelného provozu Kořínka a středy 

na Všeni, potkám se někde s někým?     

Těšíme se na setkání. 

 

 

  

The Tap Tap - Nefňuka  
 

Divadelní představení o klukovi, který se narodí bez rukou a nohou. 

„Opravdu prohrává jen ten, kdo všechno vzdává předem.“ 

Více na webu www.nefnuka.cz/  

  

Představení v Praze jsem nějak propásla, tak mě potěšila možnost 

vypravit se rychlíkem ze Semil do Pardubic 11.1.2018 na dopolední 

představení pro školy. Muzika kapely The Tap Tap je moje srdcovka a byla 

jsem velmi zvědavá na divadlo v jejich podání. O to více, že je LOUTKOVÉ. 

Hlavní hrdina je loutka + originální propojení invalidních vozíků s 

mechanickými figurínami, které rozehrávají jednotlivé prostředí       

(kostel - andělé, cirkus atd.), nebo jsou přímo dramatickými postavami.  

 

Kristl se narodil ber rukou a nohou a jeho ovdovělý táta svou nelehkou 

životní situaci řeší alkoholem. Zajímavé bylo sledovat reakce dětí (asi tak 

3-6. třída) na typický černý humor The Tap Tap, žádné fňukání nebo lítost, 

ale drsná sranda. Slovní hříčky se jménem hlavního hrdiny Kristl Špán 

vede ve škole k posměch Kripl pán, ale i k asociaci Kristus Pán.  

 

Příběh, muzika i střídání exotických prostředí děje děti vtáhl do dění a 

závěrečná děkovačka byla dojemná. Opět se mi potvrdilo, že za touhle 

partou je dobré jet i světa lán, vždy to stojí za to. 

Díky, že nám ukazujete, jak NEFŇUKAT. 

Lenka Hřibová 

 

Předsedkyně spolku: Lenka Hřibová, mob.: 776 077 186 

Web http://www.seminkozeme.cz/  , e-mail lenka.hrib@volny.cz  

 

 

http://www.nefnuka.cz/
http://www.seminkozeme.cz/
mailto:lenka.hrib@volny.cz
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Slavnostní vyhlášení Spastic Handicap 
  

Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů a osobností České federace Spastic 

Handicap za rok 2017 se konalo ve čtvrtek 29.března 2018 v Dubí u Teplic. 

Na sedmém místě se v celkové pořadí napříč všemi sporty umístil Jiří Hindr z SK Kociánka 

Brno za zisk dvou bronzových medailí na závodě Světového poháru v Itálii. V kategorii do 

23 let byl vyhlášen Filip Pochop, nadějný závodník rovněž z SK Kociánka Brno, závodící na 

tricyklu v kategorii T1. V roce 2017 dojel na 3. místě v silničním závodě na Mistrovství 

republiky spasticky postižených sportovců ČR. V celoroční republikové soutěži Atletická 

liga 2017 se SK Kociánka Brno umístila na třetím místě z10 sportovních klubů. Cvičitelem 

roku byl vyhlášen Zdeněk Mlynář trénující brněnské cyklisty. 
 

 

Zimní soustředění 
 

Od 31.1.2018 do 2.2.2018 (čtvrtek – neděle) proběhlo zimní předsezónní soustředění 

tricyklistů České federace Spastic Handicap svazu sportovců s centrální poruchou 

hybnosti. Tricykl je velká tříkolka uzpůsobená pro zdravotně postižené cyklisty, kteří 

neudrží rovnováhu na normálním silničním kole. Tricyklisté mají dvě kategorie podle 

stupně postižení T1 - tito závodníci jsou těmi nejvíce postiženými, kteří jezdí závodně na 

kolech. Závodníci kategorie T2 - mají méně omezující stupeň postižení. 
 

Sportovní klub Kociánka Brno, z.s. / Kociánka 2, 612 00 Brno, http://www.skkb.cz/news.php        

 

Soustředění tricyklistů 
 

Dne 31.3.2018 ve 4:00 ráno vyrazili na již tradiční cyklistické soustředění do 

jižního Španělska reprezentanti SK Kociánka Brno ve složení Jiří Hindr, Petr 

Berger, Filip Pochop, reprezentační trenér Luboš Jirka a další dva členové 

z jiných klubů sdružených ve Spastic Handicap. Po 26 hodinách jízdy 

dorazili na místo pobytu do Very - Garruchy. Každý den budou trénovat 

objemy podle svého druhu postižení, rovněž budou zkoušet sprinty a 

nejrůznější dovednosti na tricyklech, zaměřené na techniku a také pilovat 

hrubou sílu v klimaticky příhodném přímořském ovzduší.   

Helena Hindrová  

  

Celý program soustředění probíhal v sídle Spastic Handicap v Teplicích na Jaselské, pod vedením reprezentačního trenéra Luboše Jirky a vedoucího 

realizačního týmu cyklistiky SH a mistra světa v cyklokrose Zdeňka Mlynáře. Každé ráno před snídaní jsme chodili na 20 minut na rozcvičení, 

následoval velký dopolední trénink, rozdělený časově podle výkonnosti jednotlivých účastníků a s přihlédnutím ke specifikám postižení jednotlivých 

účastníků, dále oběd, nezbytný odpočinek, lehká svačina a odpolední trénink včetně cvičení v posilovně. Na podporu kvalitní regenerace jsme po 

večeři ještě chodili do sauny. Venku se vzhledem k letošní tuhé zimě jezdit ještě nedalo. Bylo to kontrolní soustředění před začátkem pravé silniční 

cyklistické sezony a zároveň plánování dalších tréninků jednotlivých sportovců tak, aby postupně zvyšovali svoji výkonnost až k nejdůležitějším 

závodům letošního roku. Jedná se o účast na republikových závodech, Mistrovství ČR, dále o účast na Evropských (na Slovensku a v Praze)                    

a Světových pohárech v Belgii a Nizozemsku až k Mistrovství světa v silniční paracyklistice, které se koná v italském Maniagu. Držme klukům pěsti.   

 

  

  

http://www.skkb.cz/news.php


  

    ARTEFAKTUM-CZ, z.s. 
     Podhorská 377/20 
     466 01 Jablonec nad Nisou 
     E-mail: latislavova.h@seznam.cz  
  

   
Aktuality – Fotogalerie – Informujeme 
       http://www.artefaktum-info.cz/  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

18.6.2016 OO Liberec 

Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 
http://www.czplk.cz/ 
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http://www.artefaktum-info.cz/
http://www.czplk.cz/


 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hudební a taneční pásmo „Se zvířátky do pohádky“ členové spolku Zrnko naděje. 
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http://www.podkrk.eu/  

http://www.podkrk.eu/
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       http://www.ekovychovalk.cz/cs/verejnost/krajsky-den-zeme/ 

 

V pátek 20. 4. 2018 proběhne v Liberci Krajský Den Země. Jedná se o první ročník a bude to takový ekovýchovný happening - setkání ekocenter, 

lesních MŠ a další neziskovek s veřejností. Letos na téma ZERO WASTE – Bohatší život skromnějšími prostředky...  

 

Emoční příprava na porod 
 

Těhotenství je jedna z nejvýznamnějších událostí v životě ženy a muže. 

Během tohoto období dochází ke změnám, nejen v hodnotovém žebříčku, 

který vyplývá z dosavadních prožitých životních událostí, ale i napříč celou 

naší bytostí. Těhotenstvím se nám otevírají možnosti pohlédnout hlouběji 

k sobě samé, skrze komunikaci s naším tělem. Jde především o probuzení 

vědomí ve svém srdci, tento jedinečný stav je požehnán a posilněn 

srdcem děťátka, které pulzuje v děloze. Učí nás otevírat se vztahu. Učí nás 

tvořit si hranice, které se formují dle naplněnosti naší bytosti sebe-láskou. 

Emoční příprava na porod pracuje s jedinečností těla každé nastávající 

maminky individuálně. Probouzí pravou podstatu archetypu Matky. 

Mapuje rozpoložení těla, srdce a mysli rodičky, především pomocí 

techniky dechu s fyziologicky správným zapojením svalů pánevního dna, 

jógy v těhotenství, pohybových her, tance, vizualizace a relaxace. Emoční 

rozpoložení ženy v těhotenství, při porodu i poté s miminkem je zásadní. 

Ovlivňuje naše chování, formuje vztahy a výchovu. Přejeme všem spoustu 

odvahy na cestě, s láskou, ke svým dětem blíž. 

Renata Skřivánková, Anna Bokotejová 

http://www.gynomai-semily.cz/ , https://www.loonaren.cz/  

 

Stolní tenis 
 

V sobotu 7.4.2018 proběhl v orlovně v Lomnici nad Popelkou 

turnaj ve stolním tenise. Byl to turnaj otevřený i pro veřejnost. 

Postup do finále, které se bude konat v Ostrožské Nové Vsi však 

mohli vybojovat jen orlové. Ze Semil se zúčastnili za orli: Bohdana 

Tichá, Marie Krausová a David Tichý. Dále ze Semil dorazila ještě 

Mirka Jeřábková. Výprava byla úspěšná. Všichni z orla Semily 

vybojovali postup do finále. Bohdana Tichá získala 1.místo v 

neregistrovaných ženách v ČAST, o 2-3 místo se podělila           

Marie Krausová s Mirkou Jeřábkovou. V mužích se o 1-2. místo 

podělil David Tichý s Vítkem Jůzou z Loukova. První místo v mužích 

registrovaných v mužích registrovaných v ČAST byl vozíčkář 

závodící za orly ze Studence.  

 

PODKRKONOŠSKÉ POHÁDKY 
22.4.2018 15:00:00  
 
Poslední pohádka z cyklu víkendových pohádek pro děti a rodiče 
hraná na velkém jevišti. 
Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, 
malý pán a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu... 
Čtyři pohádky o bájném vládci hor Krakonošovi zahraje    
Divadelní spolek VICHR Z HOR z Mříčné. 
V sále KC Golf Semily od 15.00 hod. Vstupné: 40,- Kč 
http://www.kcgolf.cz/kalendar-akci/podkrkonosske-pohadky/  
Od 14 hod. před Kulturním centrem výtvarná dílnička Semínka 
země z.s "Lesní čarování" tvoření a kutění z lesa a o lese, ale i o 
následujícím divadle. Děti si mohou vyrobit loutku Krakonoše. 
V případě nepříznivého počasí, proběhne tvoření v předsálí KC. 

http://www.ekovychovalk.cz/cs/verejnost/krajsky-den-zeme/
http://www.gynomai-semily.cz/
https://www.loonaren.cz/
http://www.kcgolf.cz/kalendar-akci/podkrkonosske-pohadky/
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Sdružení TULIPAN, z.s. 

(budova „S“ TUL), Sokolská 113/8 

460 01 Liberec I - Staré Město  

Mobil: 774 450 164, 774 450 160, 733 711 248 
E-mail: kontakt@sdruzenitulipan.cz 
Web: http://www.sdruzenitulipan.cz/  

  

Zpráva o projektu „ Zaměstnání bez hranic“ 

Projekt běží již 4 měsíce. Do 1. běhu vstoupilo 20 účastníků napříč Libereckým krajem. 

Každý účastník prošel v únoru a březnu vždy individuálním poradenstvím.  

V dalších měsících plánujeme pro každého účastníka půlhodinovou konzultaci s psychologem a 

sociálním pracovníkem, kteří vyhodnotí, pro které účastníky budou další konzultace prospěšné. 

Účastníci mohou také využít dluhového poradce. 

Téměř všichni účastníci se zúčastnili pracovní diagnostiky, která zahrnuje individuální 

konzultaci s odborným psychologem a 30ti hodin „Rozvoje základních pracovních kompetencí“. 

 

 
Pro účastníky je pravidelně 1x týdně 

pořádán motivační klub, kde se 

věnují různým aktivitám, jako je 

sestavení životopisu, motivačního 

dopisu, počítačovým nácvikům. V 

dalších měsících plánujeme v 

motivačním klubu různé druhy 

terapií, jako je například 

canisterapie, arteterapie, 

mandelterapie a jiné. 

Během měsíce března začali 

pracovní nácviky, které budou 

pokračovat i v dalších měsících. 

 

Na přelomu měsíce března a dubna nastupují 4 účastníci na rekvalifikace - pracovník v sociálních službách.    

S pomocí projektu našli v současné době dva účastníci zaměstnání, další dva nastoupí v blízké době a u 

vybraných dalších účastníků probíhá jednání s potenciálními zaměstnavateli o jejich pracovním uplatnění. 

Všichni klíčový pracovníci projektu nadále pracují na tom, aby i ostatní účastníci 1. běhu našli uplatnění na 

trhu práce a oslovují potenciální zaměstnavatele. 

 

Pokud Vás tyto aktivity oslovily a zvažujete připojit se do našeho projetu, oslovte naše klíčové pracovníky. 

 

Liberec  Jan Lelek tel: 725 488 297 lelek@sdruzenitulipan.cz  
 

Semily  Slavěna Horňáková tel: 725 802 276  hornakova@sdruzenitulipan.cz  
 

Česká Lípa Ing. Hana Hajflerová tel: 775 802 274  hajflerova@sdruzenitulipan.cz 

V březnu proběhlo v regionální pobočce v Jablonci nad 
Nisou slavnostní otevření. Svou účastí nás podpořil i pan 
primátor Petr Beitl, který řekl: „Aktivitu sdružení v Jablonci 
vítám, práce s lidmi, kteří jsou díky svému zdravotnímu 
postižení, sociálně či ekonomicky znevýhodněni, je potřeba. 
Tulipan ukazuje těmto lidem, že mohou pracovat, být 
ekonomicky nezávislí a že mohou v mantinelech svého 
handicapu vést plnohodnotný život. Sdružení pracuje 
zejména s lidmi duševně nemocnými a v dnešní hektické 
době může psychická nemoc potkat kohokoli z nás. Je dobré 
vědět, že existuje podpora a pomoc“. 
Jablonec nad Nisou má dobře nastavený systém 
komunitního plánování a díky pravidelným schůzkám 
zapojených organizací také dobrý přehled o situaci a 
potřebách v různých sociálních oblastech. Sdružení Tulipan 
bylo hostem pracovní skupiny pro rodinu, děti a mládež, kde 
představilo členům PS RDM nové působení regionální 
pobočky. Probíhají jednání o možnostech vzájemného 
informování a formách spolupráce. 
Jablonecký měsíčník o nás uveřejnil článek a seznamuje 
občany Jablonecka s možností účasti v projektech „Pracovní 
uplatnění není samozřejmost“ a „S podporou k lepší péči“. 

Tulipán Liberec - Otevření komunitního centra 
https://www.youtube.com/watch?v=bAS3MgXZ_S8&feature=youtu.be 

mailto:kontakt@sdruzenitulipan.cz
http://www.sdruzenitulipan.cz/
mailto:lelek@sdruzenitulipan.cz
mailto:hornakova@sdruzenitulipan.cz
mailto:hajflerova@sdruzenitulipan.cz
https://www.youtube.com/watch?v=bAS3MgXZ_S8&feature=youtu.be
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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 / LÉTO 2018  
Uzávěrka do čísla 2. … 21. 6. 2018 

Zveřejnění … po 28. 6. 2018 
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/uzaverka/  

 

Články + fotky, pozvánky atd. ZDARMA 
Zasílejte na: InfolistyZrnka@seznam.cz  
Příspěvky po uzávěrce - domluvíme se.  
L.Vanclová 734 251 633 * 481 621 406  

                                facebook  
 
 

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/ 

 

   
 

"Odlehčovací chvilka – Sdílené starosti a radosti" 
 

Zrnko naděje, z.s. V roce 2009 vznikl týdenní Sociálně terapeutický program, který je od roku 2018 

doplněn o program "Odlehčovací chvilka - Sdílené starosti a radosti" se sousedskou výpomocí.   

Více zde: https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ohlehcovaci-chvilka/  

 

Tato část je důležitým krokem před realizací našeho dlouhodobého plánu k realizaci projektu 

Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky.  

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

Spolek Zrnko naděje tento projekt realizuje jako vnitřní program určený pouze pro své členy. 
Zdůrazňujeme, že se nejedná o registrovanou službu, kterou může využívat veřejnost. 

 

I přesto, že se nejedná o registrovanou službu, ale spíše o společenství lidí s podobným osudem, 
kterým do života vstoupilo zdravotní postižení ať už osobně, v rodině či u přátel, je přínos, 
potřebnost, charakter a cíl organizace zjevný a podstatný. 

 

  

Informace o činnosti 

Zrnko naděje, z.s. 

 
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.   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 v komunitě 

pro zdravotně postižené a opatrovníky 

 

 

  

  

 

 

 

Web Kamera na kolečkách  

http://k-n-k.webnode.cz/ 

Amatérská videa a fotoalba 

  

 

 

 
Harmonogram akcí 

Tradiční akce https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-

terapeuticky-program/tradicni-akce/ 

26.4.2018 Čarodějnický slet „Kouzlo dobra“, 9.slet 

Dva dny se Zrnkem naděje, 10.ročník 

25.8.2018 Pochod s Bobinou až na Kozákov KŘÍDLA 

26.8.2018 Loučení s létem 

31.10., 1.11., 2.11.2018 Dušičky „Zeď přání“ 
 

2.6.2018 10 let od založení spolku Zrnko naděje (str.1.) 
 

30.6.-1.7.2018 Harrachov bez bariér, 9.ročník 

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

program/harrachov/  

 

 

DÁRKY, KTERÉ POMÁHAJÍ 
 

Lámete si hlavu nad tím, co koupit? 

Neutrácejte za nechtěné dárky! 

Zkuste to udělat jinak  

a nadělte dobrý skutek. 

Připravili jsme pro Vás.. 

https://jedeme-bez-

barier.webnode.cz/glass-lucie/foto-

2017/darky-ktere-pomahaji/ 

2018 
První polovina roku je pouze na objednání. 

Připravujeme program LÉTO 2018 

Program zveřejníme v 

 č.2 / 2018 Infolisty Zrnka 
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