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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Dva dny se Zrnkem naděje 
Dne 18.8.2018 se konal 10.ročník „Pochod s Bobinou až na Kozákov - KŘÍDLA“, 

memoriál Ivy Skrbkové. Ve 12 hodin se na Kozákově sešlo 20 lidí z různých míst: 

Hořice, Jablonec nad N., Rejdice, Harrachov, Tuhaň, Benešov u Semil, Liptovský 

Mikuláš, Žilina, Semily, 2 psi Cetus a Dorado Bohemia Čoko. 

 

„Pochod vyjadřuje podporou všem lidem bez rozdílu hendikepu,  

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

kteří jim pomáhají v běžném životě  

a nechtějí zbytek života prožít v různých zařízeních,  

až zde jejich rodiče nebudou. 

Křídla na vozítkách nebo na zádech účastníků pochodu  

jsou pro nás všechny symbolem bezbariérového přeletu ve více směrech“. 
 

 

 

YouTube: ZrnkonadejeOS https://www.youtube.com/watch?v=dzcRqK_WC-s  

Video: Kamera na kolečkách https://k-n-k.webnode.cz/  

Hudební partner: Martin Máslo https://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/  

 
Sobota 18.8.2018 Po návratu z Kozákova 

jsme se sešli na zahradě Zrnka naděje, kde 

bylo občerstvení. Nejprve jsme si pochutnali 

na těstovinách s kuřetem a zeleninou aj.    

Od 15 hodin se konala členská schůze. 

Obeznámení s programem od 1.9.2018 

„Odlehčovací chvilka“, podpis přihlášek na 

program. Debatovalo se o tom, jak vše bude.  

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

terapeuticky-program/ohlehcovaci-chvilka/  

Pro naše pobavení bylo i karaoke a pak až do 

večera na kytaru hrál a zpíval Martin Máslo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dzcRqK_WC-s
https://k-n-k.webnode.cz/
https://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ohlehcovaci-chvilka/
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ohlehcovaci-chvilka/
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Připravili jsme rajskou omáčku a těstoviny i 

sekanou, koláče, bábovky a pamlsky. Debatilo 

se o přírodní kosmetice, k poslechu a tanci 

nám hrál Martin. Celé odpoledne vládla 

pohodová atmosféra, kde jsme si to společně 

užili. Přátelé: Hořice, Jablonec nad N., Rejdice, 

Harrachov, Tuhaň, Benešov u Semil, Liptovský 

Mikuláš, Žilina, Semily, Boleslav.  

Po 17 hodině bylo loučení a každý si po 

víkendu DVA DNY se Zrnem naděje              

18.-19.8.2018 domů odvezl dobrou náladu. 

 

 

Dva dny se Zrnkem naděje  
 

Neděle 19.8.208 „Loučení s létem“. Odpolední oslava s domácím pohoštěním pro společenství lidí, 

kterým do života osobně nebo u přátel vstoupilo zdravotní postižení. Prezentace článků a fotek:     

10 let spolku Zrnko naděje. Beseda o přírodní kosmetice TianDe – Lenka Paloučková.             

Hudební partner Martin Máslo (SuperStar 2018). 

 

 
 

YouTube: ZrnkonadejeOS 

 https://www.youtube.com/watch?v=vIMrCHMq6k4  

Video: Kamera na kolečkách https://k-n-k.webnode.cz/  

Hudební partner: Martin Máslo  

https://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/  

 

PŘEDSTAVUJEME 
 

Nový hudební partner spolku Zrnko naděje je Martin Máslo. 
 

Spolek má vytvořený prostor pro setkání a seznámení nových lidí s podobným osudem.                

Před pár měsíci k nám přijel Martin na návštěvu a zaujala ho naše činnost v rodinném 

prostředí. Domluvili jsme se, že pokud mu to čas umožní, tak k nám bude jezdit jak na 

návštěvu soukromou, ale i na různé akce, kde bude hrát i zpívat.   

 

Martin se hudbě a zpěvu věnuje dlouho a účastnil se již několika soutěží.  

Letos jste ho mohli sledovat i v televizi SuperStar 2018.  

 

Mladičký sympaťák Martin Máslo se od narození potýkal s nepřízní osudu. Narodil se s 

rozštěpem patra třetího stupně. Ve svých čtyřech měsících podstoupil první operaci úst, 

poté ho čekalo několik dalších operací, včetně těch plastických.  

Víc v článku zde https://www.expres.cz/superstar-2018-martin-maslo-pevecka-soutez-f13-

/viral.aspx?c=A180225_115958_dx-viral_lare  
 

Víc v článku zde http://superstar2018.nova.cz/clanek/superstar-i-pres-velky-zdravotni-

handicap-samouk-martin-je-velky-bojovnik-cim-oslni-porotu.html  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZLs2Fy7oK0 https://www.youtube.com/watch?v=yR7BUsRZEYc 

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/zrnko-nadeje-10-let/
https://www.youtube.com/watch?v=vIMrCHMq6k4
https://k-n-k.webnode.cz/
https://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/
https://www.expres.cz/superstar-2018-martin-maslo-pevecka-soutez-f13-/viral.aspx?c=A180225_115958_dx-viral_lare
https://www.expres.cz/superstar-2018-martin-maslo-pevecka-soutez-f13-/viral.aspx?c=A180225_115958_dx-viral_lare
http://superstar2018.nova.cz/clanek/superstar-i-pres-velky-zdravotni-handicap-samouk-martin-je-velky-bojovnik-cim-oslni-porotu.html
http://superstar2018.nova.cz/clanek/superstar-i-pres-velky-zdravotni-handicap-samouk-martin-je-velky-bojovnik-cim-oslni-porotu.html
https://www.youtube.com/watch?v=XZLs2Fy7oK0
https://www.youtube.com/watch?v=yR7BUsRZEYc
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MAS Achát, z.s. je spolek, který pomáhá občanům/žadatelům v získávání peněz z různých dotačních programů. 

Prioritně se jedná o IROP (integrovaný regionální operační program, OP Z (operační program zaměstnanost)     

a PRV (program rozvoje venkova).  MAS Achát působí v Libereckém kraji, na rozhraní měst Liberec, Jablonec 

nad Nisou a Semil. Pod MAS Achát spadá celkem 37 obcí. 

Za podpory MAS Achát, z.s. dostal spolek Pomocné ruce dotaci z OP Z na poskytování služeb pro tělesně 

postižené osoby a jejich blízké osoby (osoby pečující o své postižené rodinné příslušníky).  

Více informací http://www.mas-achat.cz/ / manažerka SCLLD - Lenka Kvintusová 776 695 828 / manažerka OP Z - Hana Šounová 737 190 433 

 

 Odlehčovací chvilka - Sdílené starosti a radosti 
 

Vrátíme se v čase o rok nazpět do roku 2017, kdy se konalo první školení od MAS Achát, z.s na Malé Skále. 

Proběhlo seznámení s programem Zaměstnanost pro znevýhodněné osoby aj. Poté byla sepsána žádost o finanční 

podporu z rozpočtu EU. Čekání na výsledek trvalo až do roku 2018. Po několika kolech s hodnocením 92,5 bodů.   

 
Zrnko naděje, z.s. : Zakladatelka, předsedkyně, organizátorka veškerého dění Lenka Vanclová je od 1.9.2018 na HPP Hlavní manažer, koordinátor. 

Slavnostní zahájení projektu 
 

1.9.2018 se konalo od 13 hodin slavnostní zahájení projektu „Odlehčovací chvilka“ 

Sdílené starosti a radosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
 

Původně se vše mělo konat na zahradě, ale pršelo. Připraven byl program na 

pěstebním stole pro vozíčkáře, dál zahradničení: štěpování klacků, stříhání keřů aj. 

Projekt „Léčivý dotek přírody“, který je spolufinancován Libereckým krajem. 

/Zakoupili jsme pomůcky na program. Využití bude v jiné dny/.  
 

Pro mokrou variantu se dění konalo na malém dvorku, kde máme nájezd pro 

vozíčkáře a pak v domě (sídlo spolku). Lukáš přivezl pytel jablek z jejich sadu a 

poprvé jsme moštovali, kde si každý vyzkoušel krouhání jablek a lisování, 

moštování. Bylo i opékání buřtů. 
 

Okolo 16 hodiny se dění přesunulo do domu. Slavnostní přípitek moštem, který 

jsme si připravili, domácí pohoštění: jablečný koláč, chlebíčky a rajčata aj. z naší 

letošní úrody. Děda nám donesl i hroznové víno z jejich zahrádky. Odpoledne nám 

hrál náš hudební partner Martin Máslo. Veselí se protáhlo až do 20 hodiny a pak 

bylo velké loučení a odjezd domů. 
 

Ač venku pršelo vládla pohodová atmosféra. A co si vlastně přát víc, že pro  

„Léčivý dotek přírody“ po dnech sucha konečně vydatně pršelo.  
 

Dnem 1.9.2018 je oficiálně otevřen projekt „Odlehčovací chvilka“ Sdílené radosti a 

starosti. Na celoroční program se přihlásilo 12 lidí z různých míst: Semily, Rejdice, 

Hořice, Harrachov, Benešov u Semil, Jablonec nad N., Tuhaň.  

Program je stále otevřený pro nové zájemce. Týdenní, víkendové nebo 

jednodenní pobyty. Jen připomeneme, jedná se o vnitřní program spolku pro 

členy a nejedná se o registrovanou službu pro veřejnost.  

 

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

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ohlehcovaci-chvilka/a1-9-2018-slavnost/  

  

http://www.mas-achat.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=dtxGSSfQvgk
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ohlehcovaci-chvilka/a1-9-2018-slavnost/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

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.  

    Marmeláda  
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Od 2018 březen probíhala úprava zahrady, bourání a budování sázení a nějaké ty úpravy. 

2.6.2018 při pořádání akce 10 let Zrnka naděje byla zahrada přestavena veřejnosti 

s návazností na prázdninový program, který musel být upraven. Horké dny některým z nás 

neumožnilo s ohledem na zdravotní stav být venku na zahradě. To však nevadilo, program 

probíhal ve společenské místnosti, besedy o pěstování, studená i teplá jídla z plodů zahrady. 

Nechali jsme i vyrůst plevel, kde zdravotně postižení měli možnost si vyzkoušet pletí i sklizeň. 

  

 

 

MOŠTOVÁNÍ 
25.9.2018 od 13 hodin se účastnilo 24 klientů, v prostorech domu pro seniory. 

Vyzkoušeli si krouhání jablek na ruční krouhačce a jak se pracuje s lisem na 

moštování. Ochutnávka vlastního moštu. Během odpoledne byl i čas na milé 

popovídání a při loučení nám babičky a dědové říkali „Zase někdy přijďte“. 

Místo konání: Sociální služby Semily, příspěvková organizace, Semily, 

http://www.ddsemily.cz/index.php  

  

https://www.youtube.com/watch?v=UfqypUZqgXE https://www.youtube.com/watch?v=WIXrY4OGEZA 

 2 kg umletých hrušek 

350 g cukru  

1 lžička skořice 

1 lžička kyseliny citronové, Gelfix 

Vše dát do domácí pekárny,    

nastavit program na marmeládu, 

když je hotovo dát do skleniček. 

  
Několik druhů rajčat (žluté kulaté a hruškovité, malinké růžové a klasika červené), cukety, 

dýně, Ačokča (okurko paprika). Podařilo se mám i vypěstovat malé sladké vodní melouny. 

Pro nás s omezenou možností být venku při horkém počasí jsme si z plodů zahrady vařili a 

předávali recepty. Lečo z Ačokči, dýňová polévka, cuketové bramboráky, rajčatové saláty aj. 

 
Program  Léčivým dotek přírody  

Zrnko naděje, z.s. - pobočka v Hořicích - víkendový pobyt 12. - 14.9.2018 (pouze pro členy) 

Říjen - Listopad - Semily (vnitřní program pro členy spolku) Příprava zahrady na zimu, 

štěpení klacků, úprava záhonů + besedy o zahradničení a vaření. 

POZVÁNKA  

Tradiční akce pro veřejnost Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ (pietní místo, uctění památky na zesnulé) 

31.10 – 1.11. – 2.11 2018 - Tři dny v Jílovecké ulici Semily, pod zdí hřbitova na Koštofranku. 

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/  

 

 

 

 

YouTube: ZrnkonadejeOS https://www.youtube.com/watch?v=9iupyJIctlE  

Video: Kamera na kolečkách https://k-n-k.webnode.cz/  

 

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ohlehcovaci-chvilka/lecivy-dotek-prirody/
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/zrnko-nadeje-10-let/
http://www.ddsemily.cz/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=UfqypUZqgXE
https://www.youtube.com/watch?v=WIXrY4OGEZA
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/
https://www.youtube.com/watch?v=9iupyJIctlE
https://k-n-k.webnode.cz/


 

Veškeré aktivity najdete na webových stránkách https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/ * PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz 
Pokud Vás oslovil program a zvažujete se připojit do projetu oslovte Lenka Vanclová, Hlavní manažer 734 251 633 * 481 621 406 

 

 

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. 
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S OPOROU K LEPŠÍ PÉČI 
Zrnko naděje, z.s. Odlehčovací chvilka - Sdílené starosti a radosti, program umožňuje 

pro opatrovníky zajistit program pro jejich děti se zdravotním postižením, kde se 

někteří mohou uplatnit na trhu práce, nebo využít volný čas dle svého rozhodnutí.  

Zaujal nás program od Spolku Tulipan z Liberce, kde mají pobočku i v Semilech.  

A tak jsme se přihlásili, že využijeme jejich bohatou nabídku pro opatrovníky.  

Program spolku Zrnko naděje se propojuje na program Spolku Tulipan. 

Chválíme, že byl vytvořen tento program.   

MOTÝLÍ TERAPIE - JEMNÁ SÍLA PROMĚNY 
 

Motýlí terapie neboli metamorfní technika je velmi výjimečnou metodou, sloužící k 

odstranění duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomým způsobem 

ovlivňují náš život, blokují a omezují přirozený stav bytí. Jejím prostřednictvím lze 

působit na zlepšení zdraví, posílení a přísun vnitřní síly, radosti a psychické 

vyrovnanosti, plnohodnotné využití vlastních schopností a tvořivosti.  
 

Jde o metodu velmi jemnou, něžnou a relaxační. Její účinky působí v nejhlubším nitru 

člověka. Uvolňuje emocionální bloky a schémata, utvořená v období prenatálního 

vývoje (tyto bloky se často odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických 

nemocí, psychické nerovnováhy, stresů a poruch chování). Zakládá se na principu 

uvolnění energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí 

po narození, které jsou fixovány na reflexní zónu páteře, chodidel, rukou a hlavy (tyto 

části těla zachycují celou časovou periodu prenatálního období od početí do 

okamžiku narození). Jejím prostřednictvím dochází ke změnám v emocionálním, 

psychickém i fyzickém nastavení, k postupné změně postojů člověka, životních 

vzorců, návratu plného potenciálu životní síly, sebevědomí a přirozenému uplatnění 

vlastního talentu. Je vhodná jak pro dospělé, tak pro děti.  
 

https://dagmarouhrabkova-cz.webnode.cz/  

Zdravotní cvičení 
Pod vedením Jany Boučkové, SC Semily 

Fit studio Aerobiku http://www.fitstudio.cz/  

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ohlehcovaci-chvilka/s-podporou-k-lepsi-peci/ 

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
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/
https://dagmarouhrabkova-cz.webnode.cz/
http://www.fitstudio.cz/
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ohlehcovaci-chvilka/s-podporou-k-lepsi-peci/


 

                                           

  

 

 

  

  

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

  

  

 

   

 

  

 

  

 

 

 

  

18.6.2016 OO Liberec 

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/  

  
Zvažujete se připojit do projetu, oslovte naše klíčové pracovníky. Více zde http://www.sdruzenitulipan.cz/projekty/s-podporou-k-lepsi-peci .  
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Dne 24.9.2018 se v Jilemnici konal akreditovaný kurz, 

který byl určen pro pracovníky v sociálních službách, 

sociální pracovníky a vedoucí pracovníky a dále fyzické 

osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku.  

Lektor Bc.Martina Křečková seznámila výše uvedené 

cílové skupiny se základy zdravovědy a první pomoci, 

kde prohloubila jejich dosavadní znalosti. Kontakt se 

zraněným, resuscitace, šokové stavy, stavění krvácení, 

úrazy, fixace zlomenin, první pomoc ve specifických 

případech (infarkt myokardu, hypoglykémie, 

epileptický/astmatický záchvat atd.). 

 

Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum v sociální oblasti 
  

Od nás ze Zrnka naděje máme od dnešního dne 2 pečující opatrovníky s certifikátem. Musíme poděkovat navázané 

spolupráci se Sdružením Tulipan, kde v projektu „S oporou k lepší péči“ nám byl kurz nabídnut i uhrazen. „Děkujeme“. 

 

  

Liberec 
Sdružení TULIPAN, z.s. (pobočka) 
Kostelní 10/5,  
460 01 Liberec 
Odborný pracovník projektu: 
Lucie Stará 
Tel.: +420 775 802 272 
e-mail: stara@sdruzenitulipan.cz  

Jablonec n. Nisou 
Sdružení TULIPAN, z.s. 
Komenského 926/19,  
466 01 Jablonec n. Nisou 
Odborný pracovník projektu: 
Miroslava Hochmannová 
Tel.: 420 774 450 165 
e-mail: hochmannova@sdruzenitulipan.cz  

 

 

Semily 
Sdružení TULIPAN, z.s. 
Bítouchovská 1 
513 01 Semily 
Odborný pracovník projektu: 
Slavěna Horňáková 
Tel.: +420 775 802 276 
e-mail: hornakova@sdruzenitulipan.cz  

 
 

 

 

Česká Lípa 
Sdružení TULIPAN, z.s. 
Žižkova 231 
470 01 Česká Lípa 
Odborný pracovník projektu: 
Jana Bergrová 
Tel.: 775 802 277 
e-mail: bergrova@sdruzenitulipan.cz 

 
 
 

 

 

mailto:kontakt@sdruzenitulipan.cz
http://www.sdruzenitulipan.cz/
http://www.sdruzenitulipan.cz/projekty/s-podporou-k-lepsi-peci
mailto:stara@sdruzenitulipan.cz
mailto:hochmannova@sdruzenitulipan.cz
mailto:hornakova@sdruzenitulipan.cz
mailto:bergrova@sdruzenitulipan.cz
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MČR 2018 
V neděli 23. září 2018 proběhl silniční závod paracyklistů - Mistrovství  

republiky handicapovaných, sdružených v České federaci Spastic Handicap což 

je sportovní svaz sdružující osoby s centrální poruchou hybnosti, který je 

součástí Českého paralympijského výboru. Závodníci jezdí na tricyklu, tj. velká 

tříkolka uzpůsobená pro handicapované cyklisty, kteří z důvodu těžkého 

zdravotního postižení neudrží rovnováhu na klasickém silničním kole.              

Již pošesté se tak stalo na brněnském Masarykově okruhu. Tricyklisté závodí 

ve dvou kategoriích T1- více postižení – v této jsou zařazeny osoby, kteří 

například potřebují doprovod při závodech nebo v městském provozu, 

nenapijí se sami za jízdy, nepostaví se do spurtu atd. Závodníci v kategorii T2 

mají postižení méně omezující. 

Start závodu byl naplánován na 17:00, bohužel již při rozjíždění začalo velmi 

hustě pršet, tak musel být závod, z rozhodnutí sportovně technické komise 

cyklistiky při Spastic Handicap - kterou vede bývalý mistr světa v cyklokrosu 

juniorů Zdeněk Mlynář, upraven následujícím způsobem: Pro kategorii T1 a T2 

muži byl zkrácen na 4 kola a T1 a T2 ženy na 3 okruhy. Po celý závod foukal 

nepříjemný studený nárazový vítr, před kterým se nebylo ani na malou chvíli, 

kde schovat, takže tento závod prověřil natrénovanost jednotlivých účastníků. 

Za přítomnosti neustálého deště příp. mrholení to byla vražedná kombinace. 

Helena Hindrová 

 

Výsledky závodů: tricykly 

T1- 1.místo Jiří Hindr, který obhájil titul mistra ČR v paracyklistice 

v pořadí již po šesté za sebou, 2.místo osadil Petr Berger                  

- oba závodí za SK Kociánka Brno, bydlí v Hořicích a jsou zároveň 

tréninkoví partneři, velmi často je může hořická veřejnost potkat 

na tréninku v okolí Hořic. Jako třetí se umístil Kevin Jerie zástupce 

TJ Nola Teplice. 

T2 – 1. místo Roman Šejna (TJ STS Praha), 2.místo Zbyněk Charvát 

(SK Kociánka Brno) z Vojic. 

Tento závod byl pro tricyklisty zároveň posledním v tomto roce a 

tak naše borce nyní čeká dojezd kalendářního roku a po té 

několikadenní zasloužený závodní odpočinek. Na konci prosince 

začne postupná zimní příprava na další sezonu zejména v místní 

posilovně, příp. bazénu atd. 

 

 

 
Kuželkiáda Stará Paka 2018 
V sobotu 8.9.2018 se uskutečnil v pořadí čtvrtý turnaj v i kuželkách, 

pořádaný Sportem proti bariérám z.s. Družstvo s názvem 3+1 ve 

složení Jirka Hindr, Petr Berger a Helena Hindrová v tomto turnaji 

obsadilo úžasné druhé místo. Gratulujeme. 

Helena Hindrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je iKuželník? 

iKuželník (integrovaný závěsný kuželník) je týmový sport pro čtyři 

hráče. Hráči v týmu mohou být jak lidé s těžkým fyzickým 

handicapem nebo s mentálním postižením, tak i lidé zcela zdraví. V 

iKuželníku nejsou zdravotní ani věkové kategorie a handicap v tomto 

sportu nehraje žádnou roli. Smyslem tohoto sportu je shodit za svůj 

tým co nejvíce kuželek = získat co nejvíce bodů. Soutěží se ve 

dvaceti „hodech do plných“ (po každém hodu se kuželky opět 

postaví) a ve dvaceti „hodech dorážkových“ (kuželky se znovu 

postaví, až když je sražena poslední kuželka).  

  Převzato z www.integrovanesporty.cz  

 

 

http://www.domecekplnykolecek.cz/news.php
http://www.integrovanesporty.cz/


 

Zrnko naděje, z.s. - Odlehčovací chvilka 

Sdílené starosti a radosti 
 

Pokud Vás oslovil náš program a zvažujete se připojit do projektu, oslovte: Lenka Vanclová, Hlavní manažer 734 251 633 * 481 621 406 
Veškeré aktivity najdete na webových stránkách https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/ * PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz 

 

Od 1.9.2018 nabízíme pro členy spolku týdenní, víkendové a jednodenní pobyty. Program zahrnuje sousedskou výpomoc zdarma aj. 
Program je určen lidem se zdravotním postižením, co dokončili školní docházku a zůstali doma u opatrovníků.  

Program je pružný a vždy se odehrává dle zájmu a dle možností lidí se zdravotním postižením. 
Projekt Odlehčovací chvilka, navazuje na realizaci projektu  

Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižné a opatrovníky 

"Rodinná forma – jako když lidé zakládají společnou domácnost". 
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/  

 
Program je propojen na projekt S oporou k lepší péči.                  Naše činnost má již několik let příznivce v Hořicích (pobočka). 
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Zrnko naděje, z.s. pro členy  

masáže v prostorech sídla spolku 

https://www.masaze-semily.cz/ 

Zámek Kačina 
Členové Zrnka naděje z.s.  „pobočka Hořice“ si o státním svátku udělali 

volno a vyrazili na kulturní akci na prohlídku zámku Kačina u Kutné Hory. 

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury 

v České republice. V rámci oslavy vzniku Československa bylo vstupné do 

celého zámku pro všechny návštěvníky na všech okruzích zdarma. 

V zámeckých expozicích, které jsou bezbariérové jsme se seznámili 

s historií rodu Chotků, v podzemí jsme si mohli prohlédnout vinný a 

ovocný sklep, ledárnu, kuchyň, prádelnu a žehlírnu.  

https://www.kacina.cz/  

Iveta Kovářová / malířka z Podkrkonoší 
https://tvorba-je-svobodna.webnode.cz/  

https://cilem-neni-kreslit-zivot-ale-dat-zivot-kresbe.webnode.cz/  

Kresby budou vystaveny a k prodeji v KC Golf Semily. 

6.10.2018 Tvoříme duší..  

Představujeme projekt 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009012  

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/nabidka-bydleni/
https://www.masaze-semily.cz/
https://www.kacina.cz/
https://tvorba-je-svobodna.webnode.cz/
https://cilem-neni-kreslit-zivot-ale-dat-zivot-kresbe.webnode.cz/


 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hudební a taneční pásmo „Se zvířátky do pohádky“ členové spolku Zrnko naděje. 
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Pozvání na 12.regionální setkání v Semilech 
 

Milí přátelé dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání do Semilského 

kulturního domu Golf. Jako vždy je připraven kulturní program, výstava 

výtvarných prací a prodejní výstava chráněných dílen. Na setkání se těší 

organizátoři. Vstup na celou akci je zdarma! 

 

http://www.czplk.cz/  https://www.artefaktum-info.cz/ 

 

 

Srdíčkový partner Lenka Vanclová. Účastníme se.. Archiv - články, foto, videa - více zde: 

https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/czp-lk-artefaktum/ 

POZVÁNKA Jablonec nad Nisou 

https://www.artefaktum-info.cz/pozvani/  

5 548 rodin z celé České republiky již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá 
také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům 
dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. 
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!  
 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče 
často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce 
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či 
sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich 
se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.  
 

Komu nadace pomáhá?  
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné 
onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické 
poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc 
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se potýkají se 
vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). 
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.  
 

Jak můžete pomoci právě vy?  
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace 
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše 
potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.  

  

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem 
  

Zrnko naděje, z.s., Semily 
Byla navázána spolupráce. Velmi rádi budeme 
postupovat obdobně a rodinám, kde neumíme 
pomoci, doporučíme podporu DOBRÝ ANDĚL.  
Pokud máte v péči rodinu s vážně nemocným 
dítětem, která potřebuje finanční pomoc, nebo 
se na Vás obrátí žadatel nesplňující pravidla pro 
poskytnutí pomoci Vaší organizací, neváhejte jí 
prosím doporučit pomoc Dobrých andělů. 
Kontakt je velmi jednoduchý, stačí napsat na      
e-mail dobryandel@dobryandel.cz nebo zavolat 
na telefonní číslo 733 119 119. 
 

DOBRÝ ANDĚL, nadace 
Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5 
+420-730-820-089 
https://www.dobryandel.cz/  

http://www.czplk.cz/
https://www.artefaktum-info.cz/
https://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/czp-lk-artefaktum/
https://www.artefaktum-info.cz/pozvani/
mailto:dobryandel@dobryandel.cz
https://www.dobryandel.cz/
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V červnu 2018 proběhl v novopackém klášteře křest této knihy 
Poselství novopackého klášterního mnicha. 

Tato kniha vznikla po 12-ti letech příprav, kdy Život bez bariér, 
zakoupil v roce 2006 areál bývalé nemocnice od 
Královéhradeckého kraje na splátky. Již tehdy se manželé Fučíkovi 
zavázali, že udělají vše proto, aby klášter ožil a byla mu navrácena 
jeho sláva. Postupně byly opravovány jednotlivé budovy kolem 
kláštera a současně probíhaly přípravné práce pro jeho budoucí 
revitalizaci. V průběhu let bylo nasbíráno velké množství informací, 
odhaleny skvosty z dob minulých a bylo zřejmé, že klášter v Nové 
Pace je kulturní památkou veliké hodnoty. 
Zřejmě osud tomu chtěl, kdy ředitelka organizace Jitka Fučíková se 
setkala s paní Naďou Hamanovou, vyprávěla jí o klášteře, 
minulosti. Protože pí Hamanová je spisovatelkou, rozhodla se 
napsat knihu. Po roce je kniha připravena do prodeje a s určitostí 
lze říci, že pro veřejnost bude přínosem. Doposud kromě knihy 
Pohnutý osud paulánského kláštera od pí Kuříkové nebyly 
souhrnné informace o této 1. kamenné stavbě v Nové Pace 
uceleny. Kniha popisuje období života paulánů v klášteře, jejich 
propojení na tamní lid města Nová Paka. 

Všichni věříme, že se kniha bude líbit a ti kteří knihu si přečtou 
budou vnímat klášter jako skvost Nové Paky a dominantu města, 
která stojí za to, aby ožila pro další generace. 

  

Život bez bariér, z.ú. http://zbb.cz/  

Lomená 533, 509 01 Nová Paka  

  

Telefon +420 493 724 159  

Půjčovna kompenzačních pomůcek +420 720 994 024  

Revitalizace kláštera v Nové Pace stále není 

jistá. Život bez bariér shání stavební firmu  
Článek zde https://www.estav.cz/cz/6768.revitalizace-klastera-v-nove-

pace-stale-neni-jista-zivot-bez-barier-shani-stavebni-firmu  

http://zbb.cz/
https://www.estav.cz/cz/6768.revitalizace-klastera-v-nove-pace-stale-neni-jista-zivot-bez-barier-shani-stavebni-firmu
https://www.estav.cz/cz/6768.revitalizace-klastera-v-nove-pace-stale-neni-jista-zivot-bez-barier-shani-stavebni-firmu
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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 / ZIMA 2018  
Uzávěrka do čísla 4. … 19. 12. 2018 

Zveřejnění … po 27. 12. 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 

  

 

 

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

RAČÍ STEZKOU 2018 
Druhou srpnovou sobotu jsme již po pětatřicáté uspořádali pochod pro malé i velké Račí stezkou.    

Počasí nám přálo, nebyla ani zima, ani horko a tak jsme přivítali na startu pochodu 273 účastníků, z nichž 

více jak polovinu tvořily děti. Na trase pochodu náš kolektiv 25 pořadatelů pro ně připravil několik 

tradičních setkání s pohádkovými bytostmi a jejich úkoly. Na Ostrově se děti dostaly do pohádky 

Hrnečku, vař a měly za úkol "prokousat" se k chaloupce s "vytékající kaší", tradičně všichni couvali na 

kontrole s rakem, čarodějnice připravila své "pekelné" vyžití. Setkání s Flinstoneovými nabídlo projížďku 

vozem včetně výroby menších dřevěných modelů aut, jízdu na šlapadlech a házení na kuželky.                

Na poslední dětské kontrole u nádraží ČD kromě jiného vytahovali řepu. Bylo moc fajn, že nejen děti byly 

nadšené a úkoly společně s rodiči plnily s radostí a zájmem. V rámci delších tras jsme zavítali také na 

Kozákov, do Českého ráje a též i na horu Tábor u Lomnice nad Popelkou. Všichni účastníci obdrželi nové 

odznaky Račí stezkou, pečené ráčky a další drobné odměny. V cíli pak na ně čekalo občerstvení a vkusný 

diplom. Zajímavými cenami byli odměněni nejstarší a nejmladší účastníci našeho pochodu. 

Příští, již 36. ročník DP Račí stezkou, uspořádáme opět druhou srpnovou sobotu 10.8.2019 a těšíme se na 

Vaší hojnou účast. Momentky z pochodu můžete shlédnout v sekci Fotogalerie webových stránek KČT 

Semily a na sociálních sítích. http://www.kct.semily.cz/fotogalerie/raci-stezkou-2018/  

Váš Klub českých turistů Semily  
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