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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Milé pro nás bylo, že se oslavy zúčastnil dopoledne 

Ing.Tomáš Sábl, 1 místostarosta města Semil, který se 

zapojil do fotbalových dovedností, které zajistila 

Orelská jednota Semily. Odpoledne nás navštívila i 

Bc.Lena Mlejnková starostka města Semil. Oběma se 

věnovala předsedkyně spolku Lenka Vanclová, která je 

provedla prezentací o činnosti a informovala je, jak 

bude spolek pokračovat dál. 

 

Od 10 hodiny začal program spolku Zrnko naděje, který 

zajistili členi Orelské jednoty Semily. Kvalifikační kolo 

turnaje ve fotbalových dovednostech. Do sportování se 

zapojilo 18 lidí ze Semil a okolních vesnic (Libštát, 

Tuhaň, Chuchelna, Benešov...).  

Mezi nimi i Ing.Tomáš Sábl 1 místostarosta Semil. 

Překvapivě se letos zúčastnilo více dospělých než dětí. 

Mezi nimi se na prvním místě umístil člen semilské 

jednoty, který se v dřívějších letech několikrát zúčastnil 

finále na Velehradě. 

Zrnko naděje slavilo 10 let 
Dne 2.6.2018 se konala oslava k 10 výročí od založení spolku Zrnko naděje (2.6.2008 - 2.6.2018). 

V Jílovecké ulici Semily byla připravena prezentace o ocelkové činnosti. Texty o projektech, 

které realizujeme a fotografie s texty, které pořádáme. Sociálně terapeutický program: tradiční 

akce, Harrachov bez bariér, natáčení s ČT aj. Časopis Infolisty Zrnka, kde informujeme o nás         

i o zajímavých organizacích a jedincích, na oslavě ČB výtisky.  

Kamera na kolečkách: prezentace našich 225 videí na YouTube, které doplňují články 

v infolistech a hudební partneři (15), kteří dali souhlas k použití jejich písniček k našim videím 

(37). „Hudba je most, který dokáže vyjádřit to, kde slova už dlouho skončila“. 
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/zrnko-nadeje-10-let/  

Při oslavě nescházela i pamětní kniha. Do knihy můžete zapsat svůj text i při dalších akcích. 

  

Ti nejlepší z dětí postoupily do celostátního kola, které se koná 4.7.2018 ve 14 hodin na 

Velehradě v rámci "Dnů lidí dobré vůle." Během soutěže děti dostaly drobné sladkosti.    

S míčem si samozřejmě pohráli i další děti a dospělí, ale neúčastnili se přímo soutěže.  

V 15 hod. bylo vyhlášení výsledků: 

vítězové všech kategorií si odnesli domů 

diplom a pohár a všechny děti na dalších 

místech měli k diplomu ještě pexeso. 

  

 

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/zrnko-nadeje-10-let/
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NIKOL - AZZA BEYA  
https://centrum-namaste.wixsite.com/turnov  

Od 14 hodiny bylo vystoupení tanečního 

souboru orientálních tanců AZZA BEYA. 

Bylo to opravdu potěšením se podívat na 

křivky v pohybu tanečnic. Muži ani 

nedutali a partnerky se jen usmívaly. 

Potěšilo nás všechny, že přišli i 

kamarádi z domu Tereza Benešov u 

Semil.  Přinesli nám dárek, proutěný 

košík. Také jsme dostali od přátel 

z Železného Brodu sadbu rajčat, které 

budou na pěstebním stole pro 

vozíčkáře, projekt Léčivý dotek 

přírody. Darina Martinovská z 

Hodkovic nám k 10 výročí darovala    

10 sáčků se semínky různých bylin.  

Všem moc děkujeme. 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=7&v=xyE1Edw8ni0  

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=17&v=pw4OGHbsMEE  

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=14&v=eTN2ocRlS38 

 

Odpolední program probíhal i se sousedícím spolkem Semínko země 

(10 let v Jílovecké ulici v areálu zelené roubenky a zahrádky). Zde byl 

připraven program pro rodiny těch nejmenších dětiček + prezentace. 

Po 16 hodině bylo divadlo, detektivní příběh „Kdo snědl salát“ 

v podání Lucie Vanclové s Lenkou Hřibovou a pohádky „O dědečkovi 

a babičce“ od H.A.D. Hodkovické amatérské divadlo. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=f03DqKFZ0aw 

 
Celodenní oslava byla naplněna podstatou, pro který byl 

spolek Zrnko naděje založen. Jsme společenství lidí, kterým 

do života osobně nebo u přátel vstoupilo zdravotní 

postižení. Navzdory všemu si dokážeme vzájemně pomáhat 

a sejít se osobně nebo při programech nebo i oslavě a užít si 

společně příjemné setkání za pomoci těch, kteří nám v tom 

pomáhají: sponzoři, partneři, dobrovolníci, přátelé. 

Odpoledne se i zpívalo při kytaře, hrál Martin Daniel Bašek a 

do večerních hodin nám na harmoniku hrál a zpíval Petr 

Ochman. V průběhu dne se oslavy zúčastnilo cca 150 lidí. 

https://www.youtube.com/watch?v=fZKeWspUCnk TV Semily https://www.youtube.com/watch?v=jH8FlRnqK0I  

https://centrum-namaste.wixsite.com/turnov
http://domovtereza.cz/
http://domovtereza.cz/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xyE1Edw8ni0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xyE1Edw8ni0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=pw4OGHbsMEE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=pw4OGHbsMEE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=eTN2ocRlS38
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=eTN2ocRlS38
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=f03DqKFZ0aw
https://www.youtube.com/watch?v=fZKeWspUCnk
https://www.youtube.com/watch?v=jH8FlRnqK0I
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Od nás ze Zrnka naděje čestní hosté, sponzoři a účinkující dostali dárky, a to skleněný půllitr ve tvaru žlutého ananasu, který jim nás bude 

připomínat, dál tajemný amulet INALDAN (příběh o vzniku), propisku Zrnko naděje a perníčky, které upekla a písmem ozdobila Lenka Obrcianová. 

 

  
 

 

 

Oslava spolku Zrnko naděje k 10 výročí se realizovala za finanční podpory  

z Grantového programu Města Semily a od Patrona spolku Lenky Vanclové. 

 

Čestní hosté: MěÚ Semily, Bc.Lena Mlejnková starostka a Ing.Tomáš Sábl 1 místostarosta 

Čestný host: Jiří Hindr z Hořic, tricykl, MS ČR silniční para cyklistika. 

Partneři: zdarma, Orelská jednota Semily, Rodinné centrum Andílek, z.s.,  

                 Nápojka ATEX + Hostinec U Vega Chuchelna. 

Sponzoři: GASTRO SEMILY v.o.s., Jiří Kočí a Josef Kousal (občerstvení) a Dana Jakubů. 

Účinkující: zdarma, AZZA BEYA orientální tance * Lucie Vanclová a Lenka Hřibová divadlo 

Hudební partneři: zdarma, Petr Ochman – harmonika, Martin Daniel Bašek – kytara. 

Dobrovolníci: Renata Forrová, David Vinkler, Tomáš Vancl, Filip Daníček,  

                          Antonín Spěvák, Lenka Šimůnková 

 

Při oslavě byla veřejnost seznámena s novým projektem 2018 Léčivý dotek přírody (pěstební 

stůl pro vozíčkáře), který navazuje na projet „Odlehčovací chvilka – Sdílené radosti a starosti“. 
 

Členi spolku Zrnko naděje děkují všem, kteří se podíleli na realizaci oslavy k 10 výročí. 
 

 Lenka Vanclová, předsedkyně spolku 

 

 

Léčivý dotek přírody  
Od měsíce březen 2018 probíhala úprava zahrady, bourání a budování. Na úpravách budeme 

pokračovat + program, který se připravuje. Umožníme tak zdravotně postiženým a jejich 

opatrovníkům kontakt s přírodním prostředím: Bezbariérová zahrada s konceptem pěstebních 

stolů a vyvýšených záhonů pro vozíčkáře.  

Zahradní terapie je součástí skupiny pracovních terapií a úspěšně je využívána nejen u osob 

tělesně postižených, ale i u osob s postižením mentálním či sociálním. V zahraničí již funguje 

dlouhodobě, ale v ČR jsme stále průkopníci. 

 

 

 

 

Sociálně terapeutický program * Odlehčovací chvilka – Sdílené radosti a starosti * Léčivý dotek přírody 
V roce 2009 vznikl týdenní Sociálně terapeutický program, který je od roku 2018 doplněn o projekt "Odlehčovací chvilka - Sdílené starosti a radosti" 

se sousedskou výpomocí https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ohlehcovaci-chvilka/ , 2.6.2018 při oslavě 10 let činnosti 

byla otevřena upravená zahrada o pěstební stůl s altánem pro vozíčkáře a lidi se sníženou pohyblivostí, „Léčivý dotek přírody“.  

Zrnko naděje je spolek a nenabízí služby veřejně, ale zajišťujeme pouze vnitřní program pro své členy. 2018 přijímáme přihlášky do počtu 10 

zájemců se zdravotním postižením ZTP/P, stupeň IV (úplná závislost). DMO kvadruparéza (ochrnutí všech čtyř končetin). Cílová skupina od 18 let 

a více. Projekt, ale umožňuje v případě zájmu a po domluvě i kombinaci ZT, ZTP, ZTP/P + opatrovník. Celkový program však není pro cílovou 

skupinu s těžkým duševním a podobným onemocněním, kde jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou péči v ústavním zařízení pro ně určené. 

Projekt "Odlehčovací chvilka - Sdílené starosti a radosti". Umožníme tak pro některé neformální opatrovníky pracovní uplatnění na trhu práce a pro 

zdravotně postižené program zajistí volnočasové aktivity, sociální začlenění do komunity. Celé je to provázáno s celkovým Sociálně terapeutickým 

programem. / 2018 spolupráce, Sdružení TUPILAN, z.s. Liberec (pobočka Semily). Jejich činnost je široká, ale nás zajímá nabídka pro opatrovníky, 

kde mohou využít relaxační program aj. s hlídáním, v Zrnku naděje nabízíme členům hlídání ZTP/P u nás v provázanosti našeho a jejich programu. 

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/
https://www.zivefirmy.cz/?cf=426527
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ohlehcovaci-chvilka/
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/
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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 již běží několik měsíců. 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“. 

 

 
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 

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. 

 

Kvalifikační turnaj ve fotbalových dovednostech 
V sobotu 2.6.2018 se konalo v Semilech od 10-ti hodin kvalifikační kolo turnaje ve fotbalových dovednostech. Tentokrát se netradičně konalo v 
Jílovecké ulici u roubených chaloupek, protože naši jednotu požádalo o spolupráci "Zrnko naděje ", které slavilo 10 let od svého vzniku.                       
Je to organisace sdružující tělesně postižené rodiny, a tak jsme rádi vypomohli k pěknému a různorodému průběhu oslav. Našim úkolem tedy bylo 
zajistit sportovní část při oslavách a oni společně se "Semínkem země " zajišťovali část kulturní a tvořivou. 
Do našeho sportování se zapojilo 18 lidí ze Semil a okolních vesnic (Libštát, Tuhaň, Chuchelna, Benešov...). Mezi nimi i místostarosta Semil. 
Překvapivě se letos zúčastnilo více dospělých než dětí. Mezi nimi se na prvním místě umístil člen naší semilské jednoty, který se v dřívějších letech 
několikrát zúčastnil finále na Velehradě. 
 

Výsledky kategorie dospělých:  1. místo David Tichý  620 bodů 
                                                        2. místo Tomáš Sábl  572 bodů 
                                                        3. místo Karel Bareš  532 bodů 
                                                        4. místo Standa Drahný  510 bodů 
                                                        5. místo Bohdana Tichá  450 bodů 
                                                        6. místo Michal Bareš  440 bodů 
                                                        7. místo Petr Tichý  360 bodů 
                                                        8. místo Lenka Vanclová  180 bodů 
                                                        9. místo Dáša Podzimková  166 bodů 
                                                      10. místo Iveta Hanousková  110 bodů 
                                                      11. místo Lenka Šimůnková    40 bodů 
  

O postup bojovaly však pouze dětské kategorie a jak je tomu v Semilech zvykem, opět se zúčastnilo více děvčat než chlapců. 
 

Výsledky žákyň:  1. místo Magda Bašková  328 bodů 
                              2. místo Markéta Borešová  322 bodů 
                              3. místo Anička Bašková  280 bodů 
                              4. místo Kačenka Borešová  178 bodů 
                              5. místo Eliška Vrkoslavová    50 bodů 
 
Výsledky kategorie mladších žáků: 1. místo František Pražák  318 bodů 
                                                              2. místo Honzík Muciňo     40 bodů 
 
Ti nejlepší z dětí postoupily do celostátního kola, které se koná 4.7.2018 ve 14 hodin na Velehradě v rámci "Dnů lidí dobré vůle." 
Během soutěže děti dostaly drobné sladkosti. S míčem si samozřejmě pohráli i další děti a dospělí, ale neúčastnili se přímo soutěže. 
Vítězové všech kategorií si odnesli domů diplom a pohár a všechny děti na dalších místech měli k diplomu ještě pexeso. 
 

Bohdana Tichá, starostka Orelské jednoty 

mailto:kontakt@sdruzenitulipan.cz
http://www.sdruzenitulipan.cz/
mailto:lelek@sdruzenitulipan.cz
mailto:hornakova@sdruzenitulipan.cz
mailto:hajflerova@sdruzenitulipan.cz


 

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

 

Světový pohár Belgie 
První závod nové sezóny Světového poháru paracyklistů, proběhl 3.- 6. května 2018 v belgickém 

Oostende. Výpravu České federace Spastic Handicap tvořili dva hořičtí tricyklisté Petr Berger a Jirka 

Hindr oba závodící v kategorii T1 - sportovců s nejtěžším postižením, cyklista v kategorii C 3 Ondřej 

Továrek a dále reprezentační trenér Luboš Jirka, všichni reprezentující svůj mateřský klub SK Kociánka 

Brno. V pondělí 30.dubna proběhl naplánovaný sraz všech zúčastněných v Teplicích, odkud jsme druhý 

den brzo ráno vyrazili do 1000 kilometrů vzdálené destinace v belgickém přímořském městečku 

Oostende. Po příjezdu na místo a ubytování jsme se jeli lehce projet, protáhnout zatuhlé svalové 

skupiny a následně si došli večeři. V úterý a ve středu již regulérně potrénovali a ve čtvrtek přišel první 

závodní den konkrétně časovka tricyklů. Na start nastoupili Petr Berger i Jiří Hindr. Jirka, zkušenější 

z naší dvojice, je několikanásobný medailista z MS a účastník posledních paralympijských her v Riu a 

hned ve svém prvním letošním startu prokázal, že s ním soupeři musí počítat v boji o nejcennější kovy. 

Na 116 kilometrů dlouhé tratipodél pobřeží Jirka nenašel přemožitele a vybojoval zlatou medaili. „Trať 

byla velice náročná, navzdory povětrnostním podmínkám Jirka bojoval do posledního metru. Jsem rád, 

že dnes prodal svou práci v přípravném období, jeho výkonnost jde nahoru“ zhodnotil Jirkův výkon jeho 

trenér Luboš Jirka, sám bývalý úspěšný paracyklista, který se po ukončení vlastní kariéry soustředí na 

předávání zkušeností dalším závodníkům.  „Dneska mi vyšel start, s tím mívám občas problémy, taky 

jsem se dobře popral s techničtější pasáží. Jinak trať byla fyzicky hodně náročná, což mi vyhovuje“, 

doplnil trenérova slova sám závodník. 
 

Druhý náš závodník Petr Berger obsadil pěkné sedmé místo. Po pátečním lehkém tréninku či spíše vyjetí 

únavy se v sobotu postavili na start silničního závodu, který startoval v devět ráno, takže všichni i 

s trenérem museli vstávat již na 6 ranní. Jirku vyřadil z boje o medaile velmi špatný start a následný 

defekt, a navzdory solidní stíhací jízdě jeho výkon nestačil na lepší než celkové páté místo. Petr 

zopakoval svoje sedmé místo z časovky.   Po nedělním silničním závodu Ondra Továrka se celá výprava 

vydala na cestu domů.  
 

Další prověrkou fyzických a psychických sil bude Mistrovství republiky v paracyklistice v časovce 

spasticky handicapovaných, která se bude konat 19.5.2018 na autodromu v Mostě. Druhý závod 

(časovku a silniční závod) Světového poháru hostí první prázdninový týden holandský Emmen.  

Držte našim borcům pěsti.   

       Za SKK Brno - Hindrová 
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Mistrovství republiky v časovce 
V sobotu 19. května 2018 proběhlo Mistrovství České republiky v časovce jednotlivců spasticky 

postižených sportovců, tj. sportovců s centrální poruchou hybnosti. Časovka se jela na 

autodromu v Mostě, 1 okruh měří 4219 metrů.  
 

Závody byly vypsány pro bicykly kategorii C 1-5 v délce 5 okruhů a pro tricykly T1a T2 na dva 

okruhy. Start závodu byl naplánován na 18:30, jednotliví závodníci se vydávali na trať 

v minutových intervalech.  
 

V kategorii T1 sportovců s nejtěžším postižením vyhrál a titul Mistra ČR v časovce obhájil hořický 

rodák Jirka Hindr, jako druhý se umístil jeho tréninkový parťák rovněž hořičák Petr Berger, kteří 

závodí za svůj mateřský klub SK Kociánka Brno. Kluci se navzájem velmi dobře znají, i proto rozdíl 

mezi nimi činil pouhých 11 vteřin. Oba tricyklisté žijí a spolu trénují v Hořicích, kde je veřejnost 

může potkat na komunikacích v blízkém i vzdálenějším okolí.  
 

Dalšími závody by měl být Světový pohár v nizozemském Emmenu a Mistrovství světa v italském 

Maniagu. Bohužel s největší pravděpodobností bez Jirkovy účasti. Je zcela zřejmé, že další Jirkovy 

výsledky nebudou stejně kvalitní a nebude se již moci srovnávat s nejlepší světovou špičkou 

vzhledem k již 3 roky trvající celkové rekonstrukci ulic Otakarova a Štafova, kde Jirka bydlí. Jirka 

je osobou s velmi těžkým handicapem, má těžké spastické postižení všech čtyř končetin a 

překonat rozkopanou silnici a vyhloubený chodník je pro něho neřešitelná situace. Např. přes 

dřevěnou lávku a kamenný násep se svým postižením nedostane ani s dopomocí. Ve svém 

důsledku nemožnost opustit dům, plnit tréninkový plán, najíždět pravidelné tréninkové dávky 

kilometrů a plnit další příkazy reprezentačního trenéra bude zřejmě znamenat předčasné 

ukončení slibně nastartované letošní sezóny, možná i celé jeho kariéry.    

                                                                                                                                          Jirka Hindr 

 

  

http://www.skkb.cz/news.php
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Ohlédnutí za XIII.ročníkem Ceny Modrého slona  
Za velkého zájmu tvůrců se uskutečnil 13. ročník této soutěže v ZOO Liberec. Artefaktum-cz a 

CZPLK o.p.s. představily veřejnosti vybraná oceněná díla, která zaplnila výstavní pavilon ZOO. 

Vyvrcholení soutěžní přehlídky o Ceny Modrého slona se uskutečnilo v sobotu na Velkém 

sále Lidových sadů za účasti podstatné části ohodnocených tvůrců, ale i veřejnosti. 

Vzhledem k tomu, že rok od roku stoupá umělecká hodnota tvorby soutěžících, se rozhodla 

porota udělit o dvě hlavní ceny navíc a rozšířit ocenění soutěžících. Letošní ročník se stal 

důstojným naplněním záměru a cílů a stal se příjemným a poučným prožitkem. 
 

http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/cena-modry-slon/ohlednuti-za-xiii-rocnikem-ceny-modreho-slona.html 

 

 

 

Informace o oceněných a menší fotoreportáž z finále najdete v přílohách a na partnerském portále: https://www.artefaktum-info.cz/ 

  

Osobnost roku soutěž o Cenu Modrý slon 2017 
Tato kategorie má již svého vítěze. Ocenění bylo předáno na vyhlášení vítězů celostátní soutěže na Velkém sále v ZOO Liberec. 

Paní Libuše Gajdová se stala osobností roku za významnou dlouholetou práci ve prospěch lidí se zdravotním postižením. 

Paní Libuše Gajdová vedoucí souboru Rytmy, tvořeného klienty ostravského Čtyřlístku - centra  

pro osoby se zdravotním postižením hledá v hudbě neustále novou inspiraci a nová spojení.  
 

"Snažíme se klienty vtáhnout do atmosféry hudby, různých hudebních žánrů, aby je provokovala 

k seberealizaci. Aby hudbu nevnímali pouze jako předmět poslechu. 
 

 Léčba" hudbou - muzikoterapie, je možná jednou z nejsilnějších zbraní,  

Jejímž prostřednictvím se daří zmírňovat řadu problémů lidí  

s různými typy mentálního a tělesného postižení. 
 

GRATULUJEME !  

https://www.artefaktum-info.cz/news/osobnost-roku-2017/  

Cena Jiřího ESENTIERA 
Součástí regionálního setkání na státním zámku v Zákupech  

bylo předání této ceny. V letošním roce se držitelem ceny 

stala ředitelka Konto Bariery paní Božena Jirků.  

Cenu v zastoupení převzala vedoucí CZP LK Česká Lípa 

Bc. Kateřina Némethová.  

http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/cena-modry-slon/ohlednuti-za-xiii-rocnikem-ceny-modreho-slona.html
https://www.artefaktum-info.cz/
https://www.artefaktum-info.cz/news/osobnost-roku-2017/


 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hudební a taneční pásmo „Se zvířátky do pohádky“ členové spolku Zrnko naděje. 
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  Orelské atletické závody 
V sobotu 26.5.2018 se v Semilech na hřišti gymnázia uskutečnily orelské atletické závody. 

Zúčastnili se ho členové orelské jednoty Semily a Turnov a neregistrovaná veřejnost. 

Vzhledem k akcím v Semilech a okolí a velikému vedru nebyla účast velká, ale zato 

atmosféra a bojovnost pěkná. Nejvzdálenější účastník byl z Vrchlabí. 

Nejobsazenější kategorií byli benjamínci, kde byli dva chlapci a dvě dívky, pak muži v počtu 

dva a 2 veteráni A. Po jednom zástupci pak bylo v atletické školce, starších žácích, 

dorostenkách, ženách a veteránkách B. Vzhledem k velkému teplu rychle mizela minerálka a 

vodovod na hřišti zchlazoval rozpálené závodníky, kteří se ve volných chvílích snažili 

vyhledat nevelká stinná místa. 

Děti běhaly 60 metrů a nejlepší výkon byl 12:56 minut. Dále se házelo kriketovým míčkem, a 

to do vzdálenosti nanejvýš 6,1 m. Skok daleký byl z místa bez rozběhu a proto výkon 137 cm 

byl jistě krásný. Atletická školka a kategorie žáků, dorostenek a dospělých měli pak běh na 

100 metrů, kde nejlepší čas byl 16,96 sekund. Kategorie dorostenek a všichni dospělí pak 

měli ještě běh na 400 metrů a zde byl nejlepší čas 1:18 min. Starší žáci, dorostenky a 

veteráni běhali ještě 1500 metrů. Nejlepším časem zde bylo 7,56 minut. Muži pak běhali 

místo toho 3000 metrů s výsledkem naprosto vyrovnaným: David doběhl v čase 19:46 minut 

a Jiří 19:47 minut. Kategorie od starších žáků výš měly pak místo hodu kriketovým míčkem 

vrh koulí. Zde byla nejlepším výkonem vzdálenost 13,30 metrů. 
 

Výsledky mezi benjamínky odpovídali jejich věku, takže vyhrál vždy ten starší: 
  1.místo Anastázie Krausová  Bartoloměj Kraus 
  2.místo Agáta Krausová  Sebastián Vašek 
 

Atletická školka: 1.místo Marta Krausová 
Starší žáci: 1.místo Josef Sedlář 
Dorostenky: 1. místo Bohdana Tichá 
Ženy:  1. místo Marie Krausová 
Muži:  1. místo David Tichý 

2. místo Jiří Tichý 
                                   (rozdíl v bodování zcela nejtěsnější, tedy o 1 bod) 

Veteráni A: 1. místo Vít Jůza 
2. místo Petr Tichý 

Veteránky B: 1. místo Bohdana Tichá   

 

 

2018 turistické  trasy  https://raci-stezkou.webnode.cz/ 

 
Rok se sešel s rokem a Račí stezka je zase tu! Prázdniny 

svádějí ke krásnému nicnedělání, ale je potřeba si 

kromě slunce, vody a dalších radovánek dopřát i trochu 

pohybu. Klub českých turistů Semily i letos pro Vás 

připravil na druhou sobotu v měsíci srpnu další, kulatý 

35. ročník našeho zábavného pochodu Račí stezkou. 

Naše trasy tentokrát směřujeme za poznáním 

přírodních krás Českého ráje. V letošním roce slavíme 

výročí 90 let od slavnostního otevření Turistické 

Riegrovy chaty na Kozákově. A právě proto trasy 

pochodu letos vedeme tímto směrem. Na kontrolách se 

společně setkáme s různými pohádkovými bytostmi a 

při plnění úkolů s nimi zažijeme jako vždy pořádnou 

legraci. Můžete se těšit na setkání s postavičkami 

z klasických i nových pohádkových příběhů. 

Start a cíl bude v sobotu 11.8.2018 od 6 do 11 hodin 

(pro dálkové trasy od 6 do 9,30 hodin) v zasedací 

místnosti Sportovního centra v Semilech. Trasy jsou 

naplánované tak, aby vyhovovaly každému a to 

v délkách 5, 15, 28, 40 a 50 km.  

Bližší informace budou uvedeny v propozicích pochodu, které obdrží každý 

účastníky na startu. Propozice jsou již zveřejněny exkluzivně na webových stránkách 

KČT Semily. Nejkratší dětská trasa je speciálně připravena pro naše malé milovníky 

raků a je plně průjezdná pro rodiče s kočárky. Startovné je jako vždy lidové. 

Bohužel počasí neovlivníme, ale těšíme se, že se na startu pochodu setkáme v hoj. 

  

Váš Klub českých turistů Semily   

http://www.chata-kozakov.cz/akce-na-kozakove/64-raci-stezkou-2018    

https://raci-stezkou.webnode.cz/
http://www.chata-kozakov.cz/akce-na-kozakove/64-raci-stezkou-2018
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Harrachov bez bariér 2018 
Zrnko naděje, z.s. ve spolupráci s průvodci tras za finanční podpory od 

sponzorů a partnerů pořádali 9. ročník Harrachov bez bariér 30.6.-1.7.2018.   

Proměnlivé počasí měsíce červen, kde horké dny se změnili v chladné jsme 

uskutečnili výlet na polskou stanu Jizerských hor v rámci tradiční akce. 

V sobotu 30.6.2018 dopoledne jsme se ubytovali v hotelu Skicentrum, 

Harrachov. Za doprovodu našich průvodců tras jsme auty přijeli na parkoviště 

Jakuczyce a vydali se na trasu na Orle. Trasa je bezbariérová a vede lesem.  

Bylo opravdu chladno, foukal vítr, ale i tak jsme si užili několik vtipných chvilek. 

Na Orle jsme si ochutnali na klobásách aj., ale vzhledem k počasí jsme už 

nepokračovali v naplánované trase dál.  

Po návratu do Harrachova jsme měli připravené posezení u Pensionu K, kde byl 

čas si popovídat s přáteli. Host Mgr.Zora Machartová, ředitelka sdružení 

Tulipan,z.s. V chladném počasí bylo příjemní posezení u ohně, kde se opékalo. 

Proběhla i prezentace k 10 výročí od založení spolku Zrnko naděje aj. 

 

Výlet se vydařil, ale měli jsme i jeden karambol s autem na polské 

straně. Po návratu na parkoviště u jednoho auta vznikl problém se 

spojkou. Vznikla nám tak nečekaná situace.  

Ještě, že v rámci pojistky auta bylo možné zavolat odtahovou 

službu. Ač byla tato skutečnost nepříjemná a nečekaná, tak přinesla 

i nové zjištění, jak to vlastně funguje s odtahem velkého auta a se 

zajištěním přepravy vozíčkáře domů. 

V rámci pojistky není problém odtáhnout auto odkudkoliv „to je 

v pohodě“, ale novým zjištěním pro nás bylo, že zajistit naložení 

vozíčkáře od odtahové služby, to už pojistka na auto nezahrnuje.  

https://www.youtube.com/watch?v=IXmc3yNKFDE  

!!! INFORMACE!!!, kterou zajisté uvítáte všichni,  

co pečujete o osobu upoutanou na vozík. 

Odtahová služba zajistí odtah auta, přepraví i zdravé lidi v jejich autě,         

ale vaše drahá kompletní pojistka, co platíte za auto však nezahrnuje 

zajištění přepravy vozíčkáře, který je celkově odkázaný na pomoc druhé 

osoby. Jejich odtahové auto nemá plošinu pro vozíčkáře. 

Za spolek Zrnko naděje, bude dán požadavek pro pojišťovnu, pro doplnění 

v pojistné smlouvě o dodatek pro takovéto případy. Budeme informovat, 

zda s námi vyběhnou nebo zajistí dodatek. Nebo poradí, jak to řešit. 

Řešili jste stejnou situaci, napište nám infolistyzrnka@seznam.cz. 

Zveřejníme Váš příběh. Lenka Vanclová, infolisty. 

 

Ještě, že pořádáme akce, kde jsou lidé (přátelé) co pomůžou i v takovéto situaci, kde Lucku, která je těžce pohybově postižená (ležící) se za pomoci 

přátel (3 lidi) podařilo naložit do velkého auta odtahové služby (do výšky cca 1 m na sedalo v autě) a vše dobře dopadlo. Velké auto Transit (5m)          

i cestující se po hodinách čekání s naložením v chladném větrném počasí 13 stupňů, podařilo v pořádku dostal z Polska do Semil, doma po 21 hod. 

Děkujeme za vstřícný (kladný) přístup od odtahové služby a za pomoc od přátel. Moc děkujeme Lenka a Lucka V. 

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

program/harrachov/harrachov-30-6-1-7-2018/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IXmc3yNKFDE
mailto:infolistyzrnka@seznam.cz
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/harrachov-30-6-1-7-2018/
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/harrachov-30-6-1-7-2018/


 

                  Semínko země, z.s. 

Jižní 466, 513 01 Semily 

   Lenka Hřibová, mob.: 776 077 186  

   Web http://www.seminkozeme.cz/   

e-mail lenka.hrib@volny.cz 

   Pracoviště:  

   zelená dřevěnka, Jílovecká 103, Semily 

  + lesní rodinné centrum Všeň č.89, Turnov 

        Program - facebook Jíloveká ulice 
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https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=41&v=DMWPeJthj6s 

 

FÉROVÁ SNÍDANĚ  
12.5.2018 od 10 hodiny se společně snídalo v parku Ostrov Semily. 

Nejprve bylo pár společných her a pak už se snídalo a v poklidu 

debatovalo. Každý něco donesl, pochutnali jsme si na produktech 

místních od kozího sýru a mléka, ale i z domácí moučníky a 

jednohubky. Popíjel se čaj, káva i domácí sirup. Počasí mám přálo a 

společně jsme prožili příjemní dopoledne. 

Pořadatel Semínko země ve spolupráci CPR M.E.D. a Zrnko naděje, 

kde od nás tradičně byli palačinky, na které se všichni těšili.  
 

Náš archiv o tradičním pořádání od roku 2011 zde FÉROVÁ SNÍDANĚ. 
 

Férová snídaně se koná od roku 2011 a zájem o ni stále roste. 

Zatímco v roce 2011 se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes 7800 lidí  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WtabPzOfr5Q  

na 164 místech. Více zde FÉROVÁ SNÍDANĚ. 

  

Ostrov žije… Divokým západem 
Dne 26.5.2018 v semilském parku Ostrov v rámci akce města Semily se konala tvořivá dílnička 

spolku Semínko země ve spolupráci se Zrnko naděje. 

Během odpoledne od 13 – 17 hodin se vytvořilo mnoho koníků a radost děti nad svou tvorbou 

jejich koníčka byla milá. Rodiče se také přidali, a tak odpolední program se vydařil. 

http://www.semily.cz/ostrov-zije/a-2478  

Proběhlo i pozvání na akci 2.6.2018, 10 let Zrnka naděje a 10 let v Jílovecké ulici (článek str.1-3)  

 

 

 

Noc kostelů v Železném Brodě  
25.5.2018 odpoledne na zahradě fary kostela sv. Jakuba Většího, kde měla Lucka Vanclová 

výstavu voskové batiky a zahrály s Lenkou Hřibovou pohádku „Kdo snědl salát“. Tak skoro 

detektivní příběh, kdo to mohl být.  Pohádku bylo možné vidět 2.6.2018 v Semilech na oslavě 

v Jílovecké ulici. Bohužel pršelo, a tak video zveřejníme z této akce. Na zahradě tvořivé 

dílničky, čtení knih pro nejmenší, výstava obrazů a soch aj., v kostele koncert Glass Gospelu. 

Program byl pěkný i koncert, to byl nezapomenutelný zážitek. Pořadatel: Andílek z.s.  

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/noc-kostelu/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=83&v=1SmzdVWYRzI  

http://www.seminkozeme.cz/
mailto:lenka.hrib@volny.cz
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=DMWPeJthj6s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=DMWPeJthj6s
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/ferova-snidane/a2018/
https://www.youtube.com/watch?v=WtabPzOfr5Q
https://www.ferovasnidane.cz/ferova-snidane
http://www.semily.cz/ostrov-zije/a-2478
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/noc-kostelu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=1SmzdVWYRzI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=1SmzdVWYRzI
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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 / PODZIM 2018  
Uzávěrka do čísla 3. … 21. 9. 2018 

Zveřejnění … po 26. 9. 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/ 

 

   
 

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 

  

 

 

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 
!!! Změna provozní doby !!! 

Exkurze – ukázka výroby 

Pouze po telefonní domluvě 

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/  

 

Jedeme bez bariér https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/ 
webnode https://www.webnode.cz/ 

Návštěva sklářské dílny 
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/foto-2018/a19-04-2018/ 

19.4.2018. První návštěvníci sklářské dílny Glass Lucie spolku Zrnko naděje byli klienti z domu 

Maxov. Bylo to opravdu moc milé setkání s ukázkou výroby a poté si jak pečující personál i klienti 

vyzkoušeli, jak se taví sklo. Sklářka Lenka: „Na památku jsem jim vytvořila skleněnou placku             

s číslem 16 (počet návštěvníků), kde byla napsána i počáteční písmena křestních jmen všech“. 

Pak jsme se všichni společně podívali i k sousedům k roubence na králíky.  

Slovo dalo slovo a možná se setkáme na nějaké té akci u nás nebo u nich.  
 

Tradiční akce 

18.-.19.srpen 2018 
 

Pochod s Bobinou až 

na Kozákov „KŘÍDLA“ 
 

Loučení s létem 
 

https://jedeme-bez-
barier.webnode.cz/soc-
terapeuticky-program/tradicni-
akce/dva-dny/  
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