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Infolisty Zrnka 
 

 
 

                    SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  

 
 

  

 

 

Narozeninovosvátková oslava 

 

 

 

 

 

 

 

 
Všem oslavencům z února k narozeninám a 

svátku přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, 

štěstí, spokojenosti a splněných přání.  

 

Únorový oslavenec Péťa dostal speciální kočárek, který nutně potřebuje 

vzhledem k svému zdravotnímu stavu. U potřebných pomůcek lidem se 

zdravotním postižením však není vždy poskytnuta plná úhrada 100 % ceny 

od zdravotní pojišťovny nebo od sociálního úřadu. Výbor Zrnka naděje o.s. 

rozhodl, že z Tříkrálové sbírky, která nám byla v prosinci 2010 darována 

finanční doplatek uhradíme. Spokojenost Péti naplňuje srdíčka nás všech. 

Díky finančnímu daru jsme zakoupili polohovací lehátko pro masáže nebo rehabilitaci členů sdružení 

se zdravotním postižením, kteří navštěvují týdenní sociálně terapeutický program.  Doposud masáže a 

rehabilitace probíhaly na polohovací posteli Lucky a proto jsme moc rádi, že už máme samostatné 

lehátko. Musíme však zakoupit ještě jedno lehátko (obyčejné), které se od zmíněných činností liší 

vzhledem a bude doplňkem na WC. Lehátko bude používáno při vnitřních, ale i veřejných akcích, kde 

bude nutné přikoupit i přenosný plátěný altán. Dlouhodobým problémem bývalo a někde stále je, 

správně vybudované bezbariérové WC. Natož, aby se myslelo na věkově neohraničenou kategorii lidí 

s těžším zdravotním postižením, kteří na WC postrádají převlékací lehátko ve vyhovujícím prostoru.  

Ve veřejných budovách dnes na WC bývá umístěno přebalovací lehátko pro miminka, které se 

bere jako samozřejmost. Tuto základní a lidem potřebnou vybavenost pro lidí se zdravotním 

postižením nikdo neřeší. Cenový rozdíl není velký pro větší lehátka skládací nebo vyklápěcí od zdi.   

Má osobní zkušenost matky těžce pohybově postižené dcery z praxe života vypovídá, že to asi 

nikoho nezajímá. Pokud někde takové místo ve veřejné budově v Semilech i jinde existuje, tak 

napište, osobně se tam zajdu podívat nebo zašlete fotografie a s chválou o tom napíši článek.  

První pokus o zajištění převlékacích lehátek ve veřejné budově 

Od roku 2009 jsem členkou pracovní skupiny pro osoby se zdravotním postižením „Prohloubení 

Komunitního plánu sociálních služeb regionu Semilsko“, kde získávám potřebné informace, které 

předávám členům našeho sdružení. Řeší se zde i bezbariérovost v našem městě Semily.  

Dne 2. března 2010 se konala pracovní schůzka, na kterou byl pozván host Ing. Mach, pracovník 

investičního odboru Městského úřadu v Semilech. Informoval o postupu prací na projektu Město 

bez bariér, který zahrnuje vybudování 4 předem vytipovaných tras chodníků upravených pro 

pohyb osob s omezenou pohyblivostí a ztíženou orientací (osoby na vozíčku a se zrakovým 

postižením) a bezbariérové úpravy veřejně přístupných budov. Když jsem se dostala ke slovu, tak 

jsem se dotázala na možnosti dovybavení bezbariérových WC (v KC Golf, Kině) pro potřeby 

převléknutí dospělé osoby na vozíčku (lehátko). V říjnu 2010 se otevřelo nově zrenovované kino 

Jitřenka, knihovna a kavárna. Tak jako mnoho lidí jsme se vydali na prohlídku. Naší malé skupinky 

se ochotně v průvodcovství zde v zrenovované budově ujala ředitelka městské knihovny Semily 

paní 

 

paní Miroslava Vrbenská, která nás provedla opravdu 

všude a moc jí za to děkujeme. Osobně mě zajímalo, zda 

se někde nachází převlékací lehátko. Opravdu zde 

lehátko je, ale jen pro miminka, umístěné na WC 

v knihovně.  Přijde mě smutné, že v takto velkolepě 

zrenovované budově, která stála nemalou finanční 

částku, se nenašlo pár drobných navíc na zakoupení 

většího lehátka, které by bylo k užitku všem neohra-

ničeně věkově potřebným lidem. Určité % lidí stále musí 

sedět doma, nechodí na veřejná místa ani na akce. 

V lednu jsem se zmínila o tom, že vyrazíme mapovat 

bezbariérovost v Semilech atd. Musím však přiznat, že 

doposud bylo hodně práce ohledně vnitřního chodu 

sdružení a skrz administrativu. Jakmile budou sjízdnější 

chodníky a venku nebude mrznout, tak vyrazíme… 

Ze současné divadelní scény o bezbariérovosti otočme 

na list druhý našich infolistů, kde se dočtete též 

o divadelním dění, ale s mnohem příjemnějším dějstvím. 
 

Lenka Vanclová, předsedkyně Zrnka naděje o.s. 

 



LÉTAJÍCÍ DIVADLO NA KOLEČKÁCH 

JINAKOST JAKO INSPIRACE 
 

http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=aktuality 

 

POZVÁNKA 
Benefiční večer konaný pod záštitou herce Ladislava Duška v 

rámci doprovodného programu festivalu JEDEN SVĚT V LIBERCI 

(http://www.jedensvet.cz/2011/liberec). Výtěžek z benefice bude 

věnován divadelnímu spolku na soustředění v Mezinárodním 

centru duchovní obnovy v Hejnicích a organizaci Hospicová péče 

sv. Zdislavy na technické vybavení pro terénní hospicovou péči. 

Výtěžek z akce bude zdvojnásoben Nadací divoké husy.   

 

 
Únorové natáčení s Českou televizí 
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Občanské sdružení S©HODY z Liberce, divadelní projekt „Létající divadlo na kolečkách“ 

zahrnuje široké společenství lidí se zdravotním postižením i bez postižení. V druhé 

polovině února během několik dnů proběhlo natáčení s Českou televizí do pořadu Klíč 

u tří organizací: Občanské sdružení S©HODY a TULIPAN z Liberce, Zrnko naděje ze 

Semil. Děj dokumentu je o tom, kdo jsou lidé divadelního souboru a čemu se věnují ve 

svém čase mimo divadelní činnost. Natáčelo se hodně a všichni očekáváme, jaký bude 

sestřih dokumentu. Pořad KLÍČ, 15. 3. 2011 od 16:25 na ČT 2, více informací na str. 10.  

 

Během dnů při natáčení se podařilo zachytit 

několik momentku přátel z Liberce i ze Semil. 

Liberec  

Semily  

 

Občanské sdružení S©HODY 
http://www.letajicidivadlonakoleckach.

cz/index.php?page=o-projektu  

Sdružení TULIPAN 
http://sdruzenitulipan.net/  

Zrnko naděje, o. s. 
http://www.zrnko-nadeje.cz/  

http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=aktuality
http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=o-projektu
http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=o-projektu
http://sdruzenitulipan.net/
http://www.zrnko-nadeje.cz/


 

 

  

 

Informační měsíčník Infolisty Zrnka / Ročník III. / číslo 3. / březen 2011 / str. 3. 

  Turnaj ve stolním tenise v Líšném 
 

Již tradičně se zúčastnili semilští orlové turnaje ve stolním tenise, 
který pořádá sokol Líšný každý rok dne 28. 12. odpoledne. 
Souběžně probíhaly zápasy dětí, žen i mužů. Také tentokrát se 
podařilo získat nějaká ocenění a to první místo v kategorii žen, 
první a třetí místo v žákovské kategorii a třetí místo v kategorii 
mužů. Odměny byly převážně sladké, takže bylo čím doplnit 
vydanou energii a mohlo se vyrazit domů. Atmosféra byla 
příjemná, mezi zápasy se každý mohl posilnit párkem či klobáskou 
a popovídat si se svými soupeři. Dosud se neplatilo ani žádné 
startovné, což se má v tomto roce změnit, ale zase je v plánu 
pořídit hodnotnější ceny. Rozhodně se tam opět těšíme. 

  

Novoroční turnaj 
 

Až den před turnajem jsme se dozvěděli, že sokol Benešov u Semil pořádá na žádost 
svých členů 8. ledna 2011 turnaj ve stolním tenise. Začalo telefonické svolávání členů 
a i přes náledí a jím zpožděný příchod na turnaj nám bylo umožněno se turnaje 
zúčastnit. Nejprve se odehrával turnaj dětí a pak nastoupili dospělí. Z naší orelské 
jednoty se zúčastnily 3 děti a 3 dospělí. Hrálo se v restauraci "Slunce" na třech stolech. 
V dětské kategorii jsme získali po urputném boji 3. místo a děvčata v boji s kluky  
skončila na pátém a šestém místě. Mezi dospělými byly zápasy velmi napínavé a naše 
umístění nakonec velmi pěkné. Muži skončili na 1. a 4. místě a ani jediná žena mezi 
samými muži neskončila poslední. 
 

Bohdana Tichá, starostka orelské jednoty Semily  

 
Zamrzlý M.E.D. ?  
Měsíc únor běžel v akcích jako obvykle (dílnička V pelíšku nad veverčími knížkami měla zatím rekordní 

účast – přes 30 lidiček malých i velkých), pravidelná cvičeníčka  maminek + miminek v Tyršově ulici, 

pravidelné kroužky v dřevěnce (zde jsme měli na návštěvě několik dní partu malých králíčků + chystá 

se jarní program MOP – mladých ochránců přírody pod vedením jednoho ochotného tatínka).            

Na výstavě o dobrovolnictví v Krajské knihovně v Liberci naši organizaci reprezentuje náš M.E.D.věd.      

Do dřevěnky zavítalo deset tříd (MŠ a ZŠ ze Semil) na nový prográmek EVVO ekologické výchovy -

STOPY LESA (zahajujeme Mezinárodní rok lesů). Vše vypadá, že běží, jak má být... 

Nicméně je to tak trochu setrvačnost - pořádně nám zamrzl úsměv na rtech, když jsme se na ÚP 

dozvěděli letošní pravidla pro místa VPP (veřejně prospěšné práce). Naše dvě milé pracovnice právě v 

lednu skončily a my tiše předpokládali, že nebude problém po malé přestávce opět tyto osoby 

zaměstnat. Např. naše provozní  - mamka vysokoškolsky vzdělaná takto u nás působí již několikátý rok, 

pečlivě vede knihovnu a i některé projekty, a další pracovní síla – administrativa + (účetnictví 

neziskového sektoru...). Nově nastavené podmínky neumožňují opakování VPP u konkrétní osoby a 

není podpořena celá částka minimální mzdy a pouze na půl roku.  

Jak tedy dál? V naší neziskovce to tedy bublá, již byla jedna velká porada, na konec března plánována 

Valná hromada. Je čas se zamyslet, jak a  proč (a jakým směrem dále).... Padají návrhy oddělit zelené 

aktivity (ekologické programy, projekt MEDvěd) zvlášť, či naopak posílit tento směr a možná i 

působnost. (Klokočí a spol.) 

Původní jádro činnosti – programy pro rodiče na mateřské – paradoxně se nejvíce přiblížilo 

klientskému režimu  - kdy leckteré mamky ani netuší, že program nabízí nezisková ogranizace a jaký je 

třeba rozdíl mezi námi a DDM (výjimku tvoří úterní klub maminek inspirovaný waldorfskou 

pedagogikou – ty si společenství, prográmek a náplň tvoří dobrovolnicky samy).  

Otázka taky je, kolik občanů Semil vůbec tuší, kdo a proč nabízí nějaký program pro veřejnost 

Příspěvkové organizace to mají v rámci svých pracovních úvazků, neziskovky si každou korunu musejí 

pracně a hlavně trvale nejistě shánět samy – projekty, granty. 

Ono se dá dobrovolnicky působit, pokud jste na mateřské a alespoň nějaký příjem máte. Potom už 

musíte řešit existenční věci. Rozšíření činnosti v ekovýchovné oblasti přineslo loni (právě formou VPP) 

tři pracovní místa pro tuhle ohroženou cílovou skupinu – matky s malými dětmi.  Letos změnou 

podmínek  to bude mnohem horší.... 

Možná si někdo ve městě spíše oddechne, když „medovky“ trochu zbrzdí a utlumí svoji činnost 

(samozřejmě naše připomínky nejenom k dopravě ve městě nejsou zrovna vítány), ale stálo by možná 

za zváženou položit na misky vah, kolik mínusů a plusů naše činnost dětem ve městě přináší... 
 

PeadDr. Lenka Hřibová 

  



 
Cesta pro budoucnost 

Aktuální informace o vnitřním chodu občanského sdružení Zrnka naděje. 

 V roce 2010 se odehrálo několik špatných událostí, které mají za následek 

nutné změny ve více směrech veškeré činnosti občanského sdružení. Vše se 

musí přizpůsobit možnostem, které nyní máme a co a jak budeme dělat dál. 

Kdo pečlivě sleduje průběh naší činnosti, tak dobře ví, že pořádáme různé 

akce pouze pro členy, ale i pro veřejnost od roku 2008. Pro lidi se zdravotním 

postižením i bez. Akce napomáhají začlenění nás všech do běžného života.  
 

V článku se seznámíte, jak je těžká realizace cesty budoucnosti rodinného 

bydlení pro lidi se zdravotním postižením za pomoci druhé osoby, kteří chtějí 

žít doma a ne v ústavu. Jak je velice těžké v dnešní době vytvořit a udržet 

v provozu občanské sdružení. O jaké životní poznání hodnot jsou členové 

sdružení bohatší díky lidem, kteří nám vstoupili do cesty života, ale i od 

vzniku po současné dny v Zrnku naděje o.s. Článek je o „uvědomění si“ jaké 

nám život dává možnosti, co vše můžeme dělat a jaká je naše budoucnost. 

 
 

Napsáno životem - Lenka Vanclová 
Životní příběh vyprávěný od maminky tělesně postižené dcery, zakladatelky 

Zrnka naděje občanského sdružení, předsedkyně, vydavatelky Infolistů Zrnka.  
 

Budou to pomalu tři roky od vzniku občanského sdružení Zrnka naděje a stále 

jsou v našem okolí lidé, kteří nepochopili, proč jsem za pomoci přátel založila 

naše sdružení. Stále si někteří lidi pletou rozdíl mezi rodinnou formou a 

poskytovatelem sociálních služeb. Ve své podstatě provozujeme obdobnou 

činnost, jako poskytovatel sociálních služeb, ale s tím rozdílem, že u nás je 

forma rodinná, kde mají lidé možnost své svobodné volby, ale musejí pro to 

něco udělat sami a nečekat, že to za ně udělá někdo druhý. Další věcí je to, že 

někdo nechápe, jak je možné, že někdo jako já, dělá veškerou činnost bez 

jakéhokoliv honoráře. Odpověď: Přetekl můj pohár tolerance skrz bezpráví! 
 

Moje rozhodnutí proč zveřejnit náš životní příběh vzniklo během natáčení 

s Českou televizí. Několik hodin se natáčelo a sem tam se našla chvilka na 

povídání s režisérem a členy štábu. Zeptala jsem se, zda se již někdy setkali 

s občanským sdružením, které není poskytovatelem sociálních služeb a jde 

cestou realizace společného bydlení lidí se zdravotním postižením za pomoci 

rodinných příslušníků a přátel v rodinné formě, kterou navrhujeme veřejnosti 

v Zrnku naděje. Odpověď zazněla, že se nesetkali. 
 

Ani jsem se nijak nepozastavila nad touto odpovědí, s kterou se setkávám již 

několik let. Spíš jsem byla v naději, že uslyším, že se někde v ČR nacházejí lidé 

se stejnou myšlenkou. Protože to, co se vytváří v Zrnku naděje je postaveno 

pouze na lidech, kteří jsou nespokojeni s tím, jak to dnes je a chtějí si za 

pomoci přátel v rodinné formě komunity zajistit svou důstojnou budoucnost. 
 

Na tuto cestu k vybudování budoucnosti se zajištěním všeho potřebného 

lidem zdravotně postiženým se vydalo několik lidí, kde vše lze pojmenovat 

jednoduchým názvem „Mravenčí práce s hledáním jehly v kupce sena“. 
 

Před vznikem sdružení v roce 2008, když jsem měla jen osobní stránky, tak na 

jednom servu, který je určen pro články a diskusi byl můj příspěvek o hledání 

lidí s podobným osudem. http://www.svice.cz/komentare580-Zivot-lidi-s-

hendikepem Několik ohlasů a jeden z nich byl: Obávám se, že příčina proč 

nemůžete najít to co hledáte, není špatná kombinace slov, ale to, že se 

nacházíte v Čechách...váš přístup k řešení problému je v našich končinách 

bohužel velmi neobvyklý, i když jediný možný a správný. Lidé jsou tu spíš 

zvyklí čekat s nastavenou dlaní a nadávat. To by vás ale nemělo odradit, máte 

krásné stránky a první ohlasy, teď už je jen správně propagovat, bohužel 

musíte počítat s tím, že některým organizacím tak trochu šlapete na kuří oko, 

konec konců to sama zmiňujete. Takže trpělivost a hodně štěstí.  
 

Nyní se přesuneme k článku, který napsal sám život a začíná v roce 1989. 

Budete číst o příkoří, uvědomění si života a pro koho vzniklo Zrnko naděje.  

Aby vše nebylo jen o textu, tak si dovolím článek proložit několika fotkami. 

  

 

Jsem matkou dcery Lucie, 22 let, která je odkázána na celkovou pomoc druhé 

osoby. Lucinka se narodila v 7 měsíci a druhý den po porodu měla zástavu 

srdíčka. Lékaři vzkřísili miminko, které už bylo na cestě na druhou stranu. Od 

narození (1989) mě lékaři udržovali v naději, že se vše srovná. Po 1,5 roce 

nám byla sdělena dost neomaleným způsobem diagnosa DMO kvadruparéza. 

Poškození nezralého mozku s následkem těžkého zdravotního postižení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Strávily jsme mnoho času v léčebných zařízeních s rehabilitací, konzultace 

ohledně léčby v zahraničí, léčitele, EEG - Biofeedback, několik pobytů 

v nemocnici, kde Lucie podstoupila oční i ortopedické operace. Bylo to velice 

těžké bolestivé období plné slz s poznáním mnoha lidí s podobným osudem.  

Seznámíte se se spoustou lidí z ČR i ze zahraničí. Vzájemně si vyprávíte své 

příběhy, kde zažijete i velice upřímnou radost. Misky vah života lidí se tak 

z části vyvažují a udržují je, aby se vše zvládalo. Každý si v sobě trvale ukládá 

hodnoty lidského života, obohacen o poznání, které mnohý člověk nepozná. 
 

Lucka se narodila v květnu 1989 a o několik měsíců 17. listopadu přišla 

Sametová revoluce http://www.revoluce89.wz.cz/hlavni.htm , která otevřela 

cestu změn ve více směrech. Mohu jen ve zkratce zmínit vznik stacionáře v 

Semilech pro děti se zdravotním postižením, který Lucinka navštěvovala od 

dvou let. Mnozí začali využívat možností, které byly lidem v předchozím 

režimu nedostupné. Otevřela se cesta v sociální oblasti přes úřad skrz 

finanční příspěvky i u zdravotních pojišťoven, hradily se různé pomůcky 

atd. Oproti dřívějšku se otevřela i cesta možnosti pečovat doma v rodině o 

své zdravotně postižné dítě (dřív bylo upřednostňováno ústavní umístění). 
Doba rozvoje sociální oblasti k lepšímu pro jedince i rodiny. U sociálního 

úřadu se žádalo o různé finanční příspěvky, které lidem pomáhaly.  
 

S Luckou jsem cvičila Vojtovu metodu http://www.rl-corpus.cz/vojta.htm 

Cvičení několikrát se opakující za den bylo provázeno velkým pláčem.  To 

bylo něco pro sousedy, kteří jen slyšeli hrozný křik dítěte. Odezva netrvala 

dlouho, kdy si mě jedna paní pěkně vychutnala a nařkla mě, co to doma s tím 

dítětem dělám.  Vysvětlení však nejspíš nepomohlo. Bydlíme v malém městě, 

a jak Lucka rostla, tak lidé začali drbat, jak to, že je postižená aj.  

V současné době se o DMO již veřejně mluví a lidé vědí, že rodič musí 

s miminkem cvičit, které při tom pláče, ale neznalost lidí v roce 1989 vedla až 

tam, že mě někteří lidé přestali zdravit. Malé město je úžasné v tom, že ač 

chcete či ne, tak se vám drby donesou. Byla jsem z toho dost špatná a 

mnohokrát jsem to oplakala. Když jsem šla s Luckou na procházku, tak jsem si 

připadala jako prašivej pes, kterému se každý vyhýbá. Zmíním jen jeden 

otřesný příklad z mnohých, který mou osobu pošpinil na několik let. 

Když bylo Lucce 9 měsíců, tak podstoupila nutnou operaci očí v Hradci 

Králové (odstranění šilhání, které se stává nedonošeným dětem, které jsou 

po porodu v inkubátoru). Před nástupem do nemocnice mě bylo sděleno, že 

není nezmožné, abych zde mohla být s Luckou. Bylo to kruté, ale věděla 

jsem, že operace je nutná a tak jsem souhlasila i když mě to rvalo srdce. Při 

nástupu do nemocnice jsem zde potkala jednoho Semiláka, který pochází se 

sousedního paneláku. Poprosila jsem ho, zda by se za Luckou občas zašel 

podívat. Osobně se mi trošku ulevilo, že na stejném oddělení bude i on.  
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Vůbec jsem v té době nevěděla, co nás vše bude čekat. 

Od manžela jsem odešla, když měla Lucinka necelé tři 

měsíce a tak jsem na vše zůstala sama. Jen díky podpoře 

mých rodičů, která nám je stále celé roky poskytnuta je 

naše životní cesta schůdnější a dá se to nějak zvládnout. 
 

Tati a mami, moc za vše děkujeme. 

 

http://www.svice.cz/komentare580-Zivot-lidi-s-hendikepem
http://www.svice.cz/komentare580-Zivot-lidi-s-hendikepem
http://www.revoluce89.wz.cz/hlavni.htm
http://www.rl-corpus.cz/vojta.htm


Přišel problém, jakou práci budu vůbec dělat, aby se vše časově zvládlo skrz 

návštěvy u lékařů atd. Jediným reálným řešením bylo být OSVČ (osoba 

samostatně výdělečně činná). Můj obor je stolní figurkářka. Výroba 

skleněných figurek a miniatur, originálů a tak došlo k založení sklářské dílny 

Glass Lucie v roce 2000.  

 

 

 

 

 

Od roku 2001 došlo k rozšíření výrobního sortimentu o skleněné perle, 

známé jako lampové. Prodej výrobků se dařil a já matka samoživitelka jsem 

zvládala financovat bydlení, dojíždění do Liberce pátek a neděle 8x za měsíc 

(týdenní škola s ubytováním Lucky), lékaře, výlety, cca 1 000 km za měsíc. 

Dalo by se říct, že se nám vedlo celkem dobře.  

 

 

 

 

 

 

Byl to kolotoč…přes týden jsem pracovala ve své sklářské dílně 

v pronajatých prostorách, co to šlo a o víkendu s Luckou. Vše běželo až do 

dne, kdy město Semily rozhodlo, že bude rozprodávat byty v panelovém 

domě, kde jsme bydleli. Tento pokus prodeje se městu nezdařil a tak jsme 

byli všichni prodáni novému majiteli jako celek. Rok nato se nový majitel 

rozhodl, že nám byty prodá do vlastnictví (samozřejmě za mnohem vyšší 

cenu). Zde jsem zvažovala zakoupení bytu nebo nějakého domu. Hlavou mě 

proběhlo: Lucka bude na internátě jen po tu dobu, co bude docházet do 

školy a pak už bude jen doma, jak by potom probíhala sklářská výroba 

v pronajatých prostorách aj. Byla to docela zapeklitá situace, kde jsem se 

musela rozhodnout a to rychle. Do toho přišel můj bratr Miloš, že našel 

inzerát s prodejem domu v Semilech. Nelenila jsem a zavolala. Poprvé jsem 

navštívila dům čp. 191 v Jílovecké ulici, který mne oslovil ve všech směrech. 

Po úpravách, jako bezbariérové bydlení se zahradou, kde budu mít i 

sklářskou dílnu, dům skoro v centru města. Úplná idea všeho pod jednou 

střechou. Majitel domu mě i upozornil na územní plán města Semily o 

plánované silniční přeložce, která vede Jíloveckou ulicí, ale tomuto domu se 

však vyhýbá a vede přes dvůr sousedního domu. Bylo rozhodnuto a to pro 

dům.  Díky rodině bratra a přátel, kteří přistoupili k úvěru, se dosáhlo na 

potřebnou částku k zakoupení domu. A tak matka samoživitelka, která 

pečuje o svou postiženou dceru Lucii, koupila dům. Před koncem roku 2004 

byla sklářská dílna a bydlení přestěhovány do našeho již soukromého domu, 

kde se vše bouralo a upravovalo na celkově bezbariérový přístup.  Lucka 

byla přes týden na internátě a já pracovala na objednávkách se sklem, ale i 

dohlížela na rekonstrukci za pomoci mého tatínka. O víkendu jsme bydlely 

s Luckou v jedné místnosti. Stavěla se výtahová šachta pro 3 podlaží, kde 

byl poté zabudován výtah, bourala se i původní garáž s propojením do 

domu, kde vznikl krámek a sklářská dílna. Proběhla i úprava terénu u domu. 

 

 

  
  

 

 

 

Operace dopadla dobře, ale když jsem si vezla Lucku domů, tak byla úplně 

jiná. Taková zaražená bez jakéhokoliv zájmu. Postupem času se vše srovnalo 

a život běžel dál. Potkala jsem i zmíněného souseda, ale ten mě ani 

nepozdravil (nechápala jsem). Zlom k lepšímu se stal až někdy po pěti letech. 

Lidé se průběžně ptali, proč je Lucka postižená a já vše jen vysvětlovala... 

Drbání ve zlém o mé osobě pomalu utichalo, když jsem opět potkala 

souseda, který byl s Luckou na očním v HK. V životě vám zůstanou určité 

situace, řečené věty (části) v paměti i po několika letech a tento rozhovor 

zůstal v mé paměti nastálo. První co zaznělo: „Chtěl bych se Ti omluvit“. 

Nechápala jsem, o čem to mluví a jen jsem poslouchala dál. Začal mě 

vyprávět, že jak byla před léty Lucka na té operaci očí, tak tam byla jedna 

mladá sestřička a jemu osobně říkala, co to musím být za hroznou matku, že 

v životě neviděla takhle pohybově zanedbané miminko. Nedokázala jsem nic 

říct a jen jsem poslouchala, ale souběžně mě proběhlo hlavou, u kolika lidí 

mě asi pomluvil. Dál říkal něco v tom smyslu, že dnes už ví, jak to je s Luckou. 

Moje slova byla, že takový personál by ve zdravotnictví neměl co dělat a že je 

tato sestra pěkná… Různých životních poznání od lidí mám opravdu hodně, 

ale musela jsem se vždy nad vše povznést, abych se ze všeho nezhroutila. 

Nyní se už jen usmívám, jací lidé jsou, ale bývalo mě hrozně. 

 

 

 

 

 

 

 

Proběhl i nějaký ten výlet či pobyt pro děti s rodiči. Byla to doba, kdy se vše 

vytvářelo k lepšímu. Byla založena Podkrkonošská společnost přátel dětí 

zdravotně postižených Semily http://www.podkrkonos.spol.semily.eu/  

Rok 2000 přinesl další životní vypořádání jak se přizpůsobit rozhodnutí 

stacionáře, který Lucie navštěvovala. Jediná nabídka zněla týdenní umístění 

v Jedličkově ústavu v Liberci se školní docházkou. 11 let jsme byly s Luckou 

nepřetržitě a teď odloučení… Každou neděli odjez do Jedličkova ústavu 

v Liberci na internát, který byl provázen pláčem a v pátek domů. Trvalo to 

hrozně dlouho, než si Lucka zvykla a přestala plakat. I pro mě to bylo hrozné, 

protože jsem pláč slyšela až na parkovišti než jsem odjela autem. 

V průběhu těchto let se však z mého pohledu rodiče využívajícího službu, 

která je zaměřena na děti a dospívající mládež se zdravotním postižením, 

jsem vnímala, co musela a musí Lucka i já snášet. Začaly se ve mně hromadit 

nepříjemné události, které se odehrály. Nezmíním žádnou událost z období 

od 1991 – 2008, kdy přetekl můj kalich trpělivosti a přivírání očí nad věcmi, 

které se děly a přikrývaly se pod pokličku. Ten, kdo se pohybuje v sociální 

oblasti, tak bude vědět, o čem mluvím. Jedná se o zpětnou vazbu od rodiče 

k poskytovateli sociálních služeb. Většina případů se vůbec neřeší a 

zveřejnění by vneslo špatné světlo na celek.  Osobně si vážím práce všech 

lidí, kteří pracují v soc. oblasti. Není to nic jednoduchého a oni to také nemají 

lehké.  V našem případě se vždy jednalo o jedince, kteří jsou zaměstnanci 

zmíněných zařízení. Během let se zažilo i mnoho pěkných věcí, nová přátel-

ství se spoustou dobrých lidí, které trvají dodnes a proto by to nebylo fér… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrátíme se k roku 2000, kdy Lucka nastoupila na internát, a já řešila práci.  
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Lucka navštěvovala od dvou let stacionář 

v Semilech. Vzpomínám moc ráda na dobu, 

jak to bylo skvělé, když se začínalo. Tety ve 

školce pro děti se zdravotním postižením byly 

skvělé i přístup ředitelky stacionáře, kterou 

musím moc pochválit, že dokázala tento 

rozjezd v nové době po pádu režimu zajistit. 

Díky možnosti sociálního úřadu v Semilech 

jsem zažádala o příspěvek na úpravu 

bezbariérové koupelny v bytě, takže se 

podařilo vytvořit pohodlné bydlení.  

Musela jsem si však vzít finanční půjčku, 

protože příspěvek nepokryl celkové náklady. 

  

http://www.podkrkonos.spol.semily.eu/


Při prohlídce jsem se setkala i s majitelkou penzionu. Vysvětlila jsem jí důvod 

naší návštěvy, že hledám vhodnou nemovitost za účelem společného bydlení 

v komunitě a že je vše prozatím pouze na cestě pro oslovení lidí s podobným 

osudem, kteří by o můj návrh měli zájem. Umožnila mně zde nafotit veškeré 

prostory pro zpracování mé nabídky. Chtěla jsem přidat nějaké fotografie, 

ale penzion je stále k prodeji a kdo chcete vidět fotky, tak přidávám odkaz.    

Od původní ceny v roce 2007 je nyní k prodeji se slevou o 1 500 000,-Kč 

http://reality.bazac.cz/z/207281-prodej-penzion-sloup-v/ 

Po příjezdu domů proběhlo zpracování z cenové nabídky prodeje penzionu 

7 000 000,-Kč. Pro varianty s možností: jednolůžkový, dvoulůžkový, třílůžkový 

pokoj. Varianty výběru 9, 18 nebo 27 obyvatel domu. Finanční rozpočet 

z ceny domu, náklady domu včetně veškeré energie a rozpočet stravování 

dle počtu obyvatel. Finančně se dostáváme o 50 % na nižší cenu v rodinné 

formě za měsíc na jednoho obyvatele než při umístění klienta za měsíc 

ubytovaného celoročně u poskytovatele sociálních služeb – ústav.  
 

Uvedu příklad IV. stupeň závislosti na jednu osobu 

Poskytovatel sociálních služeb za měsíc cca 20 000,-Kč 

Rodinná forma v komunitě za měsíc  cca 10 000,-Kč 

(ceníky kolik se dnes platí, jsou veřejně dostupné) 
 

Obyvatelé domu jsou lidé se zdravotním postižením, kteří jsou odkázáni na 

dopomoc nebo celkovou pomoc druhé osoby. Mohou zde i bydlet jejich 

rodinní příslušníci, opatrovníci. Všichni jsou členy občanského sdružení, které 

zajišťuje dohled nad vším.  O. s. zajišťuje program aktivit dle zájmu obyvatel 

domu, zajišťuje dle výzev z grantu, dotace aj. potřebné finance. O.s. pomáhá 

při jednáních na úřadech, doprovod k lékaři atd. Potřebná služba lidem se 

zdravotním postižením by byla zajištěna po svobodném rozhodnutí lidí a to 

buď vzájemnou sousedskou výpomocí od rodinných příslušníků atd. nebo by 

se sjednala placená služba od poskytovatele sociálních služeb na společně 

žijící komunitu obyvatel domu. Výhodou společného bydlení v rodině je, že si 

každý může svobodně rozhodnout, kdo o ně bude pečovat, jak budou trávit 

volný čas, kdy půjdou na procházku a za zábavou, kdy budou jíst a co. 
 

Několikastránkový dokument nabídky má daleko podrobnější obsah.  

Sestavila jsem v roce 2007 nabídku, jak by se dala realizovat rodinná forma 

v komunitě. Vždy jsem říkala a to všem, že vše záleží jen na lidech, kteří 

nejsou spokojeni s tím, jak to dnes je a jsou ochotni si vzájemně pomoci. 

Občanské sdružení v tomto modelu nabídky, finančně nezatěžuje obyvatele 

domu vzhledem k tomu, že není poskytovatel placených sociálních služeb. 

Občanské sdružení je kontaktním místem pro nabídku společného bydlení 

v komunitě a dohlíží na sousedskou vzájemnou výpomoc, která je zdarma a 

je zpoplatněna pouze po domluvě - náklady na benzín při přepravě aj. Dohlíží 

i na sjednanou placenou službu, zda jsou lidé se zdrav. postižením spokojeni. 

Sestavení bylo časově náročné, a když jsem se někde veřejně v roce 2006 - 

07 zmínila o tom, co dělám, tak mě spíš lidi pomlouvali, házeli klacky pod 

nohy a měli mě za blázna. Nechám na posouzení veřejnosti, kdo je větší 

blázen. Dokument nabídky mám stále v šuplíku a slouží jako ukázkový model.  
 

 

Rok 2007 byl pro mne „matku“ opravu na hraně, kdy jsem z posledních sil 

přivírala oči nad nedostatky v zajištění péče o Lucku ve škole i na internátu 

Jedličkova ústavu v Liberci. Moc si vážím práce ředitelky ústavu a vedení, 

kteří mě, matce, osobně věnovali určitý čas při řešení nedostatků a snažili 

jsme se 1,5 roku hledat cestu na jejich odstranění. Bohužel problémy stále 

narůstaly a začátkem ledna 2008 se odehrál děj, po kterém jsem s okamžitou 

platností ukončila smlouvu v Liberci.  
 

Myslím si, že co nyní napíši, vystihne, kde hledat pravou příčinu nedostatků. 

Prvopočátek je u těch nahoře, kteří vytvářejí zákony. Kolik financí bude na co 

uvolněno, ale i nastavením  § zákona v sociální oblasti jak musí poskytovatel 

zajišťovat služby, kde se to odráží na kvalitě práce jedinců - zaměstnanců, 

kteří mnohdy musejí zvládnout bez pomoci druhého zaměstnance náročnou 

práci s těžce zdravotně postiženými klienty. Je to takový začarovaný kruh, 

kdy platící si klient je nespokojen a poskytovatel služeb musí jít podle zákona.  

 

 

Mezi tím vším frmolem se objevil problém ze strany stavebního úřadu 

Semily o udělení povolení stavby. Město Semily nechalo vyhotovit 

předběžnou smlouvu o odkoupení mého domu vzhledem k územnímu 

plánu města Semily o silniční přeložce vedoucí Jíloveckou ulicí. Se 

smlouvou jsem navštívila právničku o pomoc a radu, která zněla: Požadujte 

od města doklad, že váš dům je ve stavební uzávěře a je v budoucnu určen 

domem k demolici. Jinak nic nepodepisujte. Dle rady jsem se vydala na 

radnici města Semily se slovy: Pokud mě nepředložíte, že můj dům je ve 

stavební uzávěře, tak vám žádnou smlouvu o předkupním právu 

nepodepíšu a vrátila jsem jim smlouvu. Dodala jsem, že mě přijde 

nehorázností, že město Semily se snaží mou osobu takto okrást a poškodit. 

Pak jsem opět navštívila stavební úřad města Semily, kde mě bylo 

dodatečně povoleno provést veškeré stavby rekonstrukce našeho domu 

bez jakéhokoliv omezení. Nevím, zda k tomu máte někdo nějakou 

poznámku, ale já to vnímám jako realitu, že mě mají za blbce... 

V roce 2006 byla dokončena jen hrubá stavba rekonstrukce bezba-

riérového bydlení, ale byla pro veřejnost otevřena nová sklářská dílna 

s prodejnou s bezbariérovým přístupem. Upřednostnila jsem důležitější věc 

a to, kde dokážu zajistit potřebné finance k životu nás obou a pejska Dana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Po večerech jsem na internetu hledala informace, jak vytvořit společné 

bydlení lidí se zdravotním postižením, kde bude upřednostněno právo lidí 

se zajištěním služeb, které nutně potřebují ke svému životu. Hledala jsem i 

lidi s podobným osudem, kteří vnímají realitu, která je a co se na nás 

připravilo skrz finanční škrty. Bylo to opravdu hledání jehly v kupce sena. 

Našla jsem na internetových stránkách Dobromysl, článek Archa - život 

v komunitě. Získala jsem zde první informace o bydlení v komunitě a moc 

mě článek oslovil: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=430   

Konečně bylo od čeho se odpíchnout a začít sestavovat návrh projektu. 

Musela jsem však vycházet z toho, že žijeme v ČR, kde se připravují 

finanční škrty v sociální oblasti. Po nocích jsem sestavovala varianty, aby se 

vše mohlo vytvořit v podobném modelu u nás v ČR. Vytvořit model, který 

bude postavený na našich dostupných možnostech a bude nejlevnější 

variantou bydlení a stravování se zajištěním nutné péče lidem potřebným. 

2006 - 07 jsem se setkala při sestavování se spoustou lidí. Získávala jsem 

informace, jak právnické, ale i informace o možnostech financování z EU, 

ČR nebo možnosti úvěru od banky.  

Zvažovala jsem možnosti dle získaných informací, co bude lepší, zda 

výstavba domu nebo dům koupit. Kdo jiný by mně pomohl než internet.  
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V roce 2006 jsem se dozvěděla o 

plánované změně sociálního zákona. 

Přiznám se, že jsem nikdy moc nečetla, 

ale postačila mě pouze část o změnách 

ve financování sociální oblasti, kde 

jsem okamžitě pochopila, že se žene 

jeden veliký průšvih, který během 

několika let poškodí mnoho lidí a 

přinese to úpadek všeho, co bylo celé 
roky budováno pro lepší podmínky lidí 

se zdravotním postižením.  

Přibývalo stále čím dál víc nedostatků 

v zajištění péče o Lucku ve škole i na 

internátu Jedličkova ústavu v Liberci a 

rozhodla jsem se, že tak to dál nejde. 

 

Našla jsem vhodnou nemovitost, 

která sloužila jako penzion s 

vybavením pro lidi se zdravotním 

postižením. Zavolala jsem do 

realitky a smluvila jsem si prohlídku 

penzionu. Čtyřčlenná skupinka 

přátel včetně Lucky se vydala na 

výlet do Sloupu v Čechách. (2007) 

http://reality.bazac.cz/z/207281-prodej-penzion-sloup-v/
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=430


Pamatuji si průběh cesty domů z Liberce v  lednu 2008, kdy jsem s okam-

žitou platností ukončila smlouvu o ubytování a službách. Nejsem si jistá, 

zda Lucka chápala, že už se sem nikdy nevrátí jako klient, ale během cesty 

mě začala vyprávět věci, o kterých nikdy předtím nemluvila otevřeně.  

V krku jsem cítila sevřený pocit, po tvářích mě tekly slzy a v srdci jsem 

měla pocit bezmocnosti, který Lucka prožívala delší čas. Musela jsem se 

soustředit na řízení a zakrýt mé pocity před Luckou. Jela jsem domů 

pomalu (přes hodinu), protože jsem byla hodně rozrušená z vyprávění. 

Večer, když už spinkala, tak jsem vše spláchla vínkem a vybrečela jsem se. 
 

Musela jsem vše vyřídit i papírově, že je Lucka doma v mé celoroční péči 

(sociální úřad) i práci OSVČ pozměnit na přivýdělek. Bylo však nutné 

dokončit i školní docházku v  Liberci. Byl vypracován individuální plán 

výuky doma s přezkoušením ve škole. Od ledna do června jsem Lucku 

vozila 1 x týdně do školy, kdy jsem několik hodin čekala v autě a o 

přestávce jsem zajišťovala asistenci. Liberec nám během osmi let vytvořil 

i vazby skrz přátelství s lidmi, ale i v divadelní činnosti, které provozuje 

Občanské sdružení S©HODY. Lucka miluje divadelní kroužek, a co bych to 

byla za matku, která by jí to nedopřála. Ještě se 1 x týdně jezdilo do LB na 

divadelní zkoušky, ale i na vystoupení v divadle a na různých akcích. 

Během návštěv na kroužku jsem byla oslovena, zda nechci hrát taky. 

V první moment jsem řekla ne, ale časem jsem se rozhodla, že ano a jsem 

moc ráda. Užíváme si společně s přáteli amatérské divadlo, které nás 

všechny naplňuje krásným pocitem. Kdo mě zná osobně, tak pochválím 

málo koho a pokud ano, tak to je opravdu zasloužené. Veliká pochvala 

patří všem lidem, kteří jsou v divadelním spolku a dobrovolně dělají tuto 

činnost. http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=o-projektu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniž by moc lidí v našem okolí vnímalo, že se několik měsíců osobně 

z pozice matky dost těžce vyrovnávám s prožitým příkořím své dcery, kde 

jsem souběžně zvažovala možnosti, jak budeme žít dál. To, že je Lucka 

doma však neřeší budoucnost. Kdo se o ni postará, až zde nebudu… 
 

Začala jsem hledat lidi, kteří mě pomohou založit občanské sdružení 
s hlavním cílem vytvořit společné bydlení v komunitě atd. Chvilku mě to 
trvalo, než jsem našla lidi, kterým jsem vysvětlila, o co jde, a byli ochotni 
se stát zakládajícími členy pro občanské sdružení. Sepsala jsem stanovy a 
odeslala potřebné náležitosti. Od 2. 6. 2008 je „Zrnko naděje“občanské 
sdružení evidováno u Ministerstva vnitra ČR pod evidenčním číslem   
VS/1-1/71 846/08-R s přiděleným IČO 22733817. 
 

        Zrnko naděje 
           občanské sdružení 
 
 

Zakládající výbor: Lenka Vanclová, Iveta Kovářová, Markéta Johánková, 
Lukáš Kovář.  Všem patří velké poděkování za důvěru pro založení o. s. 
Zde začíná cesta pro budoucnost lidí s podobným osudem, kde vznik 
občanského sdružení je rok 2008, ale historie začíná již v roce 2006. 
 

Každého zajímá i vznik názvu organizace a zde vám dám vysvětlení. 
 

ZRNKO: osobně mě zaujal film Nekonečný příběh, kdy princezna z říše 
fantazie, stojí ve tmě a má na dlani poslední zrnko svého království a 
mluví s chlapcem, kterému musí dojít, že svou vírou v sebe může 
zachránit království fantazie, kde pak pokračuje nikdy nekončící příběh. 
NADĚJE: je význam slova, který nosí v sobě mnohý z nás. 
 
 

„Zrnko“ víra ve svou osobu a budoucnost, „naděje“ nese význam slova. 

  
 

 

Rokem 2008 začíná dějství nikdy nekončícího příběhu „Zrnka naděje“, kde 

jsou schováni zloduši, zápletky, přátelé a vše se odehrává v realitě života. 
 

Bylo mě jasné, že realizace hlavního cíle občanského sdružení nebude 

jednoduchá vzhledem k rodinné formě, která není veřejnosti až tak známá. 

Rodinná forma, kterou by někdo realizoval nezištně pro lidi s těžším 

zdravotním postižením. V ČR veřejnost zná pouze příspěvkové organizace, 

ústavní péči, občanská sdružení, kde je poskytovatel sociálních služeb. 
 

Jak jinak než po nocích jsem sepsala: NÁVRH PROJEKTU, SPOLEČNÉHO BYDLENÍ V 

RODINNÉM CHARAKTERU V KOMUNITĚ PRO LIDI S TĚLESNÝM HENDIKEPEM. ZRNKO 

NADĚJE O. S. JE KONTAKTNÍM MÍSTEM PRO SETKÁVÁNÍ LIDÍ S PODOBNÝM OSUDEM A 

SPOLUREALIZÁTOR PRO POMOC PŘI VYTVÁŘENÍ SPOLEČNÉHO BYDLENÍ V RODINNÉM 

CHARAKTERU V KOMUNITĚ PRO LIDI S TĚLESNÝM HENDIKEPEM.  

http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/navrh-planu-realizace-bydleni 

Návrh byl předložen k obeznámení sociální komisi Semily dne 3. 11. 2008 a 

městské radě Semily dne 26. 11. 2008, kteří náš návrh plánu vytvoření 

společného bydlení v komunitě berou na vědomí. Osobně si nejsem jistá, zda 

tento návrh projektu četl podrobně každý (úředník) a návrh byl správně 

pochopen. Proč si myslím, že to nečetli, najdete na str. 8. 
 

Nikdy jsem netvrdila, že můj návrh rodinné formy je jediný a to správný. Jsou 

zde lidé se zdravotním postižením, kteří opravdu a nutně potřebují ústavní 

umístění s odbornou péčí. Můj návrh oslovuje jen malé % lidí, kteří jsou 

ochotni si vzájemně pomoci a nesouhlasí s tím, co je dnes nabízeno jako 

jediná možnost výběru pro zajištění své osoby nebo svých blízkých se 

zdravotním postižením. Vytvořila jsem jen rozšíření nabídky, pro zajištění 

budoucnosti lidem se zdravotním postižením, která tu stále není nabídnuta. 
  

Výroční zpráva 2008 začínající činnost + archiv 

http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/vyrocni_zprava_2008.pdf  

 http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/archiv%202008.pdf  
 

Výroční zpráva 2009 rozšíření činnosti 

http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/vyrocni_zprava_2009.pdf  

Obsah je o celkové činnosti, a pokud byl zveřejněn v Infolistech Zrnka článek, 

tak je uvedeno číslo v kterém se dočtete více informací. Například na str. 9. 

„Co vzniklo v roce 2009“ jsou zveřejněny ETAPY průběhu pro realizaci 

rodinného bydlení lidí se zdrav. postižením v komunitě, ale i další informace.  

Jako důležitou informaci přidám, že v Infolistech Zrnka č. 4 /2009 na str. 12. 

se dočte o plánované změně Územního plánu města Semily. Jsou zde i 

fotografie proměny vzhledu k lepšímu v Jílovecké ulici. V č. 5. / 2009 na      

str. 16. je pokračování článku „Jílovecká ulice / Nejistota budoucnosti“. 

Dočtete se informaci o tom, že přes můj dům povede plánovaná silnice...  

Po veřejném zasedání města Semily dne 12. 11. 2009 jsem byla zdrcená a 

hlavou mě pobíhalo dokola. Náročná rekonstrukce domu na bezbariérový, 

vytvořená sklářská dílna, zázemí pro veškerou činnost Zrnka naděje a nyní 

přichází zmaření veškeré práce a nejspíš i zánik? Více se dočtete v infolistech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naše stránky sdružení se budou měnit, a proto doporučuji použít odkaz 
stránek Český ráj. Infolisty Zrnka 2009, 2010, 2011. http://www.cesky-
raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/   
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http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=o-projektu
http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/navrh-planu-realizace-bydleni
http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/vyrocni_zprava_2008.pdf
http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/archiv%202008.pdf
http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/vyrocni_zprava_2009.pdf
http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/


PŘÁTELSTVÍ 

Cesta vytvoření přátelství probíhá již od dětského věku a zahrnuje poznání 

sama sebe a lidí okolo vás. Během života zjistíte, kdo je opravdu přítel, kdo 

vám podá pomocnou ruku v nouzi bezištně či za peníze a zda to děláte také 

tak, kdo vás jen využívá nebo využíváte i vy, o zodpovědnosti vůči druhým a 

sobě. Je toho hodně čím si člověk sám bez pomoci druhého musí v životě 

projít než má přehled, kdo je dobrý kamarád, kdo ne, někdy to i nepoznáte. 
 

Tato cesta vytvoření přátelství probíhá i u nás v Zrnku naděje o. s., kde 

poznáváme lidi, kteří k nám přišli, odešli a ty, co zůstali členy nebo přáteli. 

Zde je to o trošku těžší vytvářet přátelství a umět včas rozpoznat jaký je 

jedinec vzhledem k sociální oblasti v které vyrostl a jaké má životní hodnoty 

v sobě. Přátelství se vytváří dlouhodobě, natož, když rozjíždíte organizaci, 

která pro dosažení hlavního cíle musí vytvořit vyhovující prostor pro 

setkávání lidí a zajistit program, ve kterém se přátelství bude teprve vytvářet.  

 

„Do třetice všeho dobrého či zlého“ 

Jsem člověk s velkou trpělivostí, ale odehrálo se tolik věcí, které mě opravdu 

rozčílily natolik, že jsem řekla: „Takhle to dál nejde a budou změny“. 
 

V roce 2008 byla přislíbena pomoc ohledně vytvoření stránek, které znáte. 

Stále dokola jsem upomínala o dotvoření podle našich potřeb, kde schází 

několik věcí. Bohužel tvůrce stránek stále nemá čas, nenašel si ani čas nikoho 

doučit obsluhu stránek, takže nedokončil přislíbenou pomoc. Výbor s členy 

na valné hromadě tuto nezodpovědnost vůči celku našeho společenství řešil 

a začátkem roku 2011 se odhlasovalo zrušit nefunkční spolupráci. Vznikl nám 

závažný problém skrz internetové stránky, bez kterých se v dnešní době pro 

předávání informací neobejdete. Proběhlo oslovení několika lidí, kteří mají 

zkušenosti. Ještě, že máme přátele. Nezbylo mě nic jiného než si nechat 

vysvětlit tvorbu s obsluhou stránek a založit nové na Webnode.cz.  

Schází ještě pár maličkostí, ale během března budou zveřejněny.  

Máme i nový e-mail InfolistyZrnka@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S přibývajícím zájmem lidí o program sdružení vznikl Sociálně terapeutický 

program Zrnka naděje. Podařilo se díky finančním půjčkám od přátel vytvořit 

dvě pracovní místa plně podporovaná od ÚP Semily. Zaměstnanci pomáhali 

lidem potřebným během programu po - pá od 2. 11. 2009 - 31. 10. 2010. 

Podařilo se sehnat i dostatek financí na vybavení programu, ale stále nám 

scházela finanční částka na pronájem prostoru s vnitřním chodem sdružení. 

Podala jsem několik žádostí, ale bez úspěchu. Na mou žádost jsem 

předstoupila i před členy sociální komise Semily, kde jsem žádala o finanční 

pomoc, kterou bylo možné získat z balíčku peněz, o které mohou žádat 

organizace, pokud nejsou úspěšní získat finanční prostředky jinde.  

Projednávání žádosti s členy komise se rozjelo v zajímavý rozhovor o činnosti 

Zrnka naděje. Nebudu popisovat podrobnosti, ale musím zmínit jednu 

přínosnou věc. Během rozhovoru se mě podařilo vysvětlit hlavní cíl našeho 

sdružení (rodinné bydlení) a proč jsem založila Zrnko naděje.  

Zazněla úžasná věta: „Konečně teď jsem to pochopila“. Ani nevím, jak jsem 

se tvářila, když jsem to slyšela, ale bylo to 4 roky, kdy jsem poprvé přišla na 

úřad s návrhem v rodinné formě a 2 roky od oficiálně písemně podaného 

návrhu společného bydlení v komunitě. Dál bylo řečeno, že se poradí o výši 

dodatečného příspěvku, který bude předložen radním města Semily. 
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  Odehrálo se mnoho situací v našem soukromém životě, o kterých bych 

mohla psát, ale to už by bylo na vydání knížky . Budu se držet pouze 

věcí ohledně Zrnka naděje, ale i tak budu muset sem tam k nám domů. 

 

ETAPY 

Když jsem sepsala návrh společného bydlení, tak jsem zjistila, že musím 

sepsat i ETAPY průběhu (2009). Jedná se o 6 etap průběhu, kterými si 

musejí všichni zúčastnění projít, aby se docílilo respektování práva 

svobodného rozhodnutí lidí zdravotně postižených. Vznikne tak možnost 

výběru jakou pomoc v zajištění péče o svou osobu si přejí. Vytvoří to i 

dobře fungující společenskou komunitu přátel, kde se lidé dobře znají a 

mohou pak společně bydlet, pomáhat si atd. Každá etapa má svou váhu 

důležitosti, která se musí dodržet. Věděla jsem, že realizace nebude 

jednoduchá vzhledem k tomu, v jakém žijeme společenství lidí u nás v ČR.  

http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/etapy.pdf 

 

ETAPA 3 

Třetí etapa by se dala pojmenovat „Oddělování zrna od plevele“. Myslíte 

si, že přirovnání je kruté? Já mohu osobně říct, že je výstižné, pravdivé a 

někdo z vás by zajisté našel i horší přirovnání. Dočte se, jak to probíhalo. 
 

Podařilo se za pomoci přátel vytvořit místo pro setkávání lidí s podobným 

osudem u mne doma ve vyčleněných prostorách a na pronajaté zahradě. 

Pořádalo se mnoho akcí jen pro členy, ale i pro veřejnost. To se dařilo 

realizovat moc dobře, ale nikdy jsem veřejně nepsala o dění, které není 

veřejně vidět, ale probíhalo souběžně s veškerým děním aktivit. 
 

Během let došlo k rozdělení lidí do dvou skupin. Jedna skupina lidí 

pochopila ihned, proč vzniklo Zrnko naděje a ta druhá to absolutně 

nepochopila. Někdo si pletl můj dům, kde je sídlo občanského sdružení, 

nejspíš s azylem nebo charitou. Bez ostychu si ke mně domů přicházeli 

zaklepat na dveře, zda jim dám jídlo. Pokud jsem měla, tak jsem dala 

chleba aj. Když to přerostlo, že si přišli se seznamem jídla, které chtějí, 

nebo si řekli o peníze, tak sem je vyhodila. Dozvěděla jsem se, že na 

chlast a cigára mají a u mě si hrají jen na chudáky. Bylo to vyléčením mé 

dlouhodobé naivity o dobru v lidech, kteří k nám docházeli.  
 

Rozjezd sdružení byl opravdu těžký, kdy někteří jedinci přislíbili pomoc, 

na kterou se spoléhalo. Jednodušší pro ně bylo odvést jen část práce 

nebo se na to vykašlali. Patří sem i lidé, kteří předstírali, že jsou přátelé i 

ti, kteří u nás v životě nebyli a když slyšeli o vzniku sdružení s návrhem 

hlavního cíle, tak ze mě udělali terč k debatě dost nechutné. Co naděláte, 

i tito lidé tvoří společnost, ve které žijeme. Aniž by si uvědomili, že ve své 

omezenosti svým zlem, které šíří vlastně napomáhají k dobru. Během let 

došlo k uvědomění lidí pravé podstaty mé práce. Vytvořil se dobrý 

kolektiv přátel, kteří se u nás pravidelně setkávají a vzájemně si pomáhají.  
 

Pokud chcete opravdu poznat, jací jsou lidé ve vašem blízkém okolí, 

musíte vytvořit prostor, kde se lidé otevřeně projeví. Musím přiznat, že to 

byl opravdu očistec, kdy jsem musela mnohokrát zatnout zuby a vydržet. 

Jsem rodačkou našeho městečka, kde žijí i lidé, kteří aniž bych je žádala, 

tak s nějakým tím aktuálním drbem přijdou nebo mě ho řeknou na ulici.  
 

Člověk by měl umět poděkovat za pomoc a tak členové a přátelé Zrnka 

naděje děkují za to, že díky vám došlo k rychlejšímu poznání lidí okolo 

nás. Dění zde se posunulo o krok dopředu a ucelilo nás to v celek přátel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:InfolistyZrnka@seznam.cz
http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/etapy.pdf
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Týdny se nic nedělo a došlo k ukončení pracovních poměrů se zaměstnanci. 

1. listopad 2010 penízky nikde žádné a co teď. Pracovní místa není z čeho 

obnovit, není z čeho zaplatit pronájem od 1. 1. - 31. 10. 2010, kde sdružení 

vznikl dluh 45 000,-Kč. Přišlo zvažování, zda týdenní program ukončit nebo 

hledat náhradní řešení. Proběhla velká porada, kde se rozhodlo, že budeme 

nadále pokračovat. Vrátíme se však o tři roky nazpátek, kdy se všichni 

členové sházeli pouze v pravidelných čtvrtcích a na plánovaných akcích. 

Čtvrtek je dnem, kdy mají možnost přicházet i noví zájemci o program.  
 

Doporučujeme před návštěvou telefonní domluvu nebo přes e-mail 

731 458 883 / 481 621 406 /  InfolistyZrnka@seznam.cz 
 

Bude určen jeden nebo více dní podle domluvy, kde se budou scházet pouze 

zájemci o vytvoření společného bydlení v komunitě nebo bydlení ve svém 

bytě, kde bude pomáhat komunita. Pod mým vedením začne sestavení 

z variant nabídky bydlení. Besedy v uzavřeném kruhu, nácvik vzájemného 

porozumění, soudržnosti, seznámení se zdravotním postižením členů atd… 

Zaměřujeme se na základní lidské vlastnosti, které by měl člověk mít. 

Zodpovědnost, ohleduplnost, umět pomoc druhému dle svých možností, 

uvědomit si svou důležitost a rozvíjet se, chránit slabší před zneužitím atd.  
 

Začne i program pro dobrovolníky, proškolení, jak pomáhat…  

 

Když už jsem si myslela, že se vyřešilo, jak se bude pokračovat dál, přišel 

předvánoční dáreček.  Dne 6. 6. 2010 byl odsouhlasen Územní plán města 

Semily, kde se silniční přeložka posunula o několik metrů přímo přes můj 

dům. Opět jsem prožívala jako mnohokrát v životě pocit bezmocnosti, kdy 

nemůžete nic dělat a jen musíte přijmout neměnné rozhodnutí. 
 

Prosinec 2010 přinesl mou rekapitulaci o našem bydlení s Luckou, o mé 
práci ve sklářské výrobě s ukázkou řemesla, o průvodcovství v památkově 
chráněné roubence - Pilníkářská dílna, o dosažené činnosti Zrnka naděje. 
Hlavou se mně to mlelo všechno dohromady a musela jsem udělat velké 
rozhodnutí, co bude dál. Můj vnitřní pocit byl před zhroucením a několik dní 
jsem byla docela ze všeho mimo. Životem jsem naučená, že i když se stane 
nějaká hrůza, tak musím hledat cestu, jak se vyrovnat a přizpůsobit život. 
 

Stále jsem se nemohla vzpamatovat a myslet. Až do dne, kdy světlo do 
smutných dnů vnesl semilský farář Jaroslav Gajdošík z Římskokatolické 
farnosti, děkanství Semily. Přinesl finanční dar pro Zrnko naděje z Tříkrálové 
sbírky. Druhý dar Andrea Mojžíšová a třetí internetový obchod ROUTE66.  
 

Tahle nečekaná finanční podpora od lidí, kteří věří v to, co děláme, pro lidi 

se zdravotním postižením mne vrátilo opět do děje života. Dostavila se 

morální podpora od členů sdružení, přátel i od lidí. Moc všem děkujeme. 

 

Došla jsem k závěru, že se ze všeho přeci nezhroutím, život je moc krátký. 
 

Dne 29. 12. 2010 jsem podala žádost pro odkoupení mého domu. 

Nevidím sebemenší důvod proč nepodat žádost na odkoupení našeho 

domu. Už v roce 2009 jsem upozornila město Semily na to, že pokud 

odsouhlasí Územní plán města Semily, kde se silniční přeložka posune o 

několik metrů přímo přes můj dům, budu požadovat finanční odškodnění. 
 

Dne 3. 1. 2011 jsem pozastavila veškeré živnosti OSVČ 

Dne 7. 1. 2011 jsem podala žádost o ukončení průvodcovství - Pilníkáři 

Nenašla jsem sebemenší důvod, proč bych měla mít dál otevřené živnosti. 

Zde to bude trošku na delší vysvětlení, kde jedna věc navazuje na druhou. 

Pokud byli v Zrnku naděje 2 zaměstnanci, kteří pomáhali v programu a 

pohlídali Lucku, mohla jsem se věnovat turistům, být průvodce v roubence s 

expozicí nebo i ukázce sklářské výroby s expozicí. Měla jsem zde možnost 

aspoň nějakého přivýdělku. Teď už nemám šanci si nijak vydělat peníze. Od 

2011 bude pro veřejnost zavřené rodinné sezení na zahradě „U slimáka“. 

Zahrada bude otevřena jen pro aktuální akce sdružení a rodinné posezení. 

Nebudu ani sestavovat tříměsíční program „Léto 2011 se Zrnkem naděje“. 

Do Jílovecké ulice je odkloněna doprava. Celoroční program bude na nových 

stránkách a bude jen spontánní dle možností.  

  

INFOLISTY ZRNKA 

Pro předávání informací veřejnosti o aktuálním dění vznikly Infolisty Zrnka, 

kdy v roce 2009 vzniklo první vydání dvouměsíčníku Infolisty Zrnka, v roce 

2010 došlo ke změně na měsíčník, který si udržel vydávání informací do 

března v roce 2011. Změna: Infolisty Zrnka budou pouze občasník. Letos si 

opravdu musím trošku odpočinout vzhledem k okolnostem. Naši příznivci 

však nemusejí mít strach. Nové internetové stránky budou nadále 

informovat veřejnost v aktuálních pozvánkách.  Budou i samostatné články 

o aktuálním dění a průběžně bude vše přidáváno do patřičné rubriky. 
 

Odkaz na nové internetové stránky Zrnka naděje během března najdete:  

http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-

barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/  

 

Rok 2011 je rokem, který je ukázkový pro lidi a vede je k uvědomění, v jaké 

realitě žijeme. Zažíváme finanční škrty v sociální oblasti, vše se zdražuje 

jídlo, služby aj. Ve zprávách od médií jsou převážně samé hrůzné události. 

Ještě, že jsou seriály aj., kde si na chvilku odpočinete a nevnímáte realitu. 
 

Nevím, kteří chytráci sestavili změny ve více směrech, které nastaly a 

nechápeme ty lidi, kteří jim to ještě odsouhlasili. Přijde mě i jiným, že jsou 

nejspíš z jiné planety a vůbec je nezajímá, co bude s lidmi tam dole 

v běžném životě. Naše peněženky mají průvan a jejich kasička se naplní. 
  

Změna sociálního zákona o financování a jak se mají vést speciální zařízení 

pro lidi se zdravotním postižením, kde funguje poskytovatel sociálních 

služeb - změna financování některé menší zařízení již dovedla k zániku. 

Budou však přibývat i další až jim dojdou peníze z projektů EU a nebudou 

finančně podpořeny městem či obci, v které působí. Získávání financí dle 

výzev je čím dál tím těžší a mnoho organizací se obává o svou existenci, 

kde doposud pomáhají, poskytují služby lidem se zdravotním postižením.   
 

Ještě v loňském roce různě zaměřené organizace žádali od ÚP - úřad práce 

o vytvoření pracovních míst VPP, která byla v plné výši pro mzdu 

zaměstnance podporována na 1 rok tímto úřadem. Po roce byla pracovní 

smlouva se zaměstnancem ukončena, který se přihlásil na úřad práce. 

Pokud tento člověk během pěti měsíců nesehnal práci, tak bylo možné, že 

si organizace zažádala o vytvoření pracovního místa a když vše dobře 

dopadlo a bylo schváleno, tak tomuto člověku bylo opět možné vytvořit 

pracovní místo na plný úvazek. Další chytře vymyšlená změna počínaje 

rokem 2011. Finanční podpora pracovního místa VPP se z jednoho roku 

zkrátila na 6 měsíců a není již mzda plně finančně proplácena. Organizace 

musí rozdíl mzdy pro zaměstnance doplatit ze svého (která organizace, 

neziskovka na to asi má?). Bonbonkem na dortu změny je, že zaměstnán 

na VPP může být jen člověk, který po dobu tří let nebyl zaměstnán jako 

VPP nebo nebyl podpořen běhen tří let nějakou dotací od úřadu práce. 
 

Když se děje hodně moc špatných věcí, tak se lidé začínají spojovat v celek. 

Pokud zapátráte do historie lidského života, tak tam žili lidé v komunitách. 

Nebylo na tom nic divného a málo kdo si mohl dovolit žít sám jako jedinec, 

protože by nepřežil. Existoval výměnný obchod něco za něco. To by bylo, 

ale na dlouhý příběh o lidském vývoji lidí, které jde shrnout do jedné věty. 

Člověk se svým vývojem nadřadil nad jiné živočišné druhy naší planety a 

nemá ve své podstatě přirozeného predátora a tak se zákonitě stalo, že 

člověk k druhému člověku se stal sám predátorem. 
 

Lenka Vanclová,maminka Lucky 
  

V roce 2011 v letních měsících na zahradě u našeho domu plánuji 2 besedy 

s otevřenou debatou nad budoucností lidí se zdravotním postižením. 

Pozvánky se včas objeví na stránkách Zrnka naděje, Český ráj a Semily.   

Rozloučím se písničkou „Svobodomyslní lidi“ http://bandzone.cz/messenjah , 
která je součástí fotovideo dokumentu „Léto 2010 se Zrnkem naděje“, 

v čísle 9. - 10. 2010 Infolisty Zrnka str. 9. se dočtete více. 
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 GALERIE XY o. s. 
Husova 122, 513 01 Semily 
Kontakt: 481 313 457 
 773 254 433 
Prezentace umění, řemesel a designu  
http://www.xy.nafoceno.cz/ www.xy-decor.nafoceno.cz 
  
  

  

 
http://www.med-semily.cz/ 
http://medvedsemily.webnode.cz/ 
http://nazeleno.webnode.com/ 
http://kvet-svet.webnode.cz/ 
http://www.facebook.com/pages/Jilovecka-uliceSemily/99025059371 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1165676923#!/group.php?gid=1
47719501922722 

  

 

 

Informační měsíčník ročník III. INFOLISTY ZRNKA 2011 
Březen - poslední měsíčník / zaslané články, pozvánky – na stránkách o.s. 

 

 

Rozeslání na e-mail čtenářům z evidenčního seznamu dle aktualit: články, 

pozvánky, aktuální číslo občasníku. Zveřejnění i na níže uvedených odkazech.  

Informační měsíčník INFOLISTY ZRNKA o organizacích v libereckém regionu je umístěn v elektronické podobě stabilně na stránkách www.zrnko-nadeje.cz  na 
stránkách Sdružení Českého ráje http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/, Galerie XY 
http://www.xy.nafoceno.cz/INFOLISTY-Zrnka.html na stránkách Semily v rubrice aktuální zpravodajství www.semily.cz/, po objednání v tištěné formě čb. 15,-Kč.  

Naše listy jsou zaměřeny a určeny pro cílovou skupinu různě zaměřených 
nestátních neziskových organizací (NNO). Dáváme prostor pro rozmanité 
informace o činnostech NNO i od zajímavých samotných lidí. Informace, 
které se nemají možnost dostat do běžného tisku novin vzhledem 
k omezenému prostoru pro velikost textu článku nebo jde i někdy o 
nezájem ze strany určitých vydavatelů novin o nich psát. Celkově listy 
oslovují a zapojují místní obyvatele Semil a okolí pro neohraničenou 
věkovou kategorii s různým společenským zaměřením a postavením. 
Samostatné vydávání Infolisty Zrnka o činnostech NNO z libereckého 
regionu i mimo region vidíme jako přínos pro celkovou komunitu. 

Stálá VÝZVA pro příspěvky do INFOLISTŮ ZRNKA 
 

Informace nabídky pro články a inzerci získáte v tištěné formě v Informačním centru 
Semily, po telefonní domluvě v sídle Zrnka naděje o. s. nebo v elektronické podobě 
http://www.zrnko-nadeje.cz/infolisty/inzerce.pdf  

KONTAKT - INFOLISTY ZRNKA, Jílovecká 191, Semily 513 01 
481 621 406 / 731 458 883 / redakce@zrnko-nadeje.cz (neplatí) 
Redakce: Lenka Vanclová 
Změna od 1. 3. 2011 na e-mail InfolistyZrnka@sezmam.cz  
Duben 2011 nové stránky Zrnka naděje na Webnode.cz  
 

Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení peněžitým či věcným darem, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu InfolistyZrnka@seznam.cz 
telefonicky 481 621 406 / 731 458 883 nebo osobně po telefonní domluvě v Zrnku naděje o.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

 

Orelská jednota Semily 

Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily 

Kontakt: 481 623 114, 739 911 157, 739 828 334 

  

Na internetových stránkách Zrnka naděje http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/socialka 

v rubrice SOCIÁLKA je stabilně pro předávání dalších informací veřejnosti umístěn tento 

občasník, který vydává Krajský úřad Libereckého kraje. V tištěné barevné formě je aktuální 

vydání dostupné v sídle Zrnka naděje o. s. veřejnosti zdarma. Občasník sociálka 

„SOCIÁLKA“ slouží k podávání informací o aktuálních otázkách ze sociální sféry v našem 

kraji. Jeho prostřednictvím můžete i Vy zdarma informovat veřejnost o aktivitách Vaší 

obce, města či službě. 

 Vaše příspěvky budou vítány a zveřejněny, zasílat je můžete 

elektronicky na adresu katerina.altsmidova@kraj-lbc.cz . 

  

S cílem podpořit a propagovat místní výrobky vytvořilo Sdružení Český ráj ve 

spolupráci s dalšími partnery v regionu značku „Regionální produkt Český 

ráj“. Tato registrovaná ochranná známka je místním výrobcům propůjčována 

při splnění přísných kritérií, která zohledňují především původ výrobku v 

regionu, originalitu, ekologickou šetrnost a podíl ruční práce. Přehled 

certifikovaných výrobců a prodejen, kde můžete zakoupit jejich produkty 

najdete na internetových stránkách www.regionalniprodukt.cz  

 

 

  

Ing. Hana Ledabylová 
Sdružení Český ráj 
Ant. Dvořáka 335, 511 01 TURNOV 
tel.: 481 540 253, mob.: 739 449 510 
ledabylova@cesky-raj.info / www.cesky-raj.info  
 

 

Sledujte v televizi… 
 

Klíč  
15. 3. 2011, 16:25 - ČT 2  

Dokument, 30 min, Skryté titulky  
 

Magazín nejen pro zdravotně postižené  

 

V dnešním Klíči zavítáme do Létajícího divadla na kolečkách - 

divadelního ansámblu, který už několik let působí v Liberci. Členy 

souboru nejsou jen handicapovaní lidé, ale také jejich rodiče a 

dobrovolníci. Všichni společně vymysleli a hrají dvě představení 

(Výlet a Namaluj mi Beránka), které si blíže představíme. 

Nakoukneme však i do zákulisí, abychom zjistili jaké radosti, ale i 

problémy přináší vystupování na veřejnosti, někdy velmi těžce 

handicapovaných herců. Blíže se seznámíme i s jednou z hereček 

souboru Lucku Vanclovou. Její maminka, která v divadle také 

vystupuje, hlavně kvůli své dceři založila v Semilech Občanské 

sdružení Zrnko naděje. Paní Vanclová hledá cestu, jak zajistit 

budoucnost své dospělé dceři Lucce. Proto se rozhodla s podobně 

smýšlejícími lidmi vybudovat rodinné bydlení. Zatím je však na 

cestě k tomuto cíli a hledá další rodiny s podobným osudem a 

plány. I další handicapovaný herec Létajícího divadla, kterého si 

blíže představíme, Lukáš Adamičko, má velmi aktivní maminku. 

Chtěla, aby její syn po vychození školní docházky nezůstal doma, a 

proto založila v Liberci Sdružení Tulipán, které provozuje 

chráněnou dílnu pro 20 handicapovaných zaměstnanců.  
 

Pokud nestihnete vysílání, tak dokument najdete po odvysílání zde: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/211562221700002-klic/  
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http://corporate.itesco.cz/nadacni-fond-tesco.html              http://www.conasbavi.cz/                            http://www.semily.cz/  

http://corporate.itesco.cz/tiskova-zprava.html?id=353      

http://www.conasbavi.cz/projekty/budocnost-bydleni-lidi-se-zdravotnim-omezenim/  

http://www.conasbavi.cz/projekty/louceni-s-letem-2010-se-zrnkem-nadeje/ 

 

 

Andrea Mojžíšová 

 http://www.farnost.semily.net/          http://www.route66shop.com/  

Česká spořitelna, Pobočka Semily (bonbony a upomínkové předměty), ELEKTROCENTRUM SONDA (upomínkové předměty) 
Zahradnické služby AKÁT - Roman Špidlen (upomínkové předměty a květiny), TERA SM s.r.o. (upomínkové předměty) 

Akvárium - Glass Ludmila Jadrná (upomínkové předměty), Tiskárna GLOS Semily, s.r.o (papíry) 
Kazdovi – Restaurace Tuhaňka (upomínkové předměty), Galerie XY (upomínkové předměty)  
Lukáš Kovář (upomínkové předměty), Manželé Pavla a Karel Malý (upomínkové předměty) 
NOVA - Lenka Reslerová (drogerie), Glass Lucie – Lenka Vanclová (upomínkové předměty) 

 
 
  

 

Členové občanského sdružení Zrnka naděje, rodinní příslušníci a přátelé děkují všem 
sponzorům za finanční a věcnou podporu, která napomohla celkové činnosti v roce 2010. 

  

 

Informační měsíčník Infolisty Zrnka / Ročník III. / číslo 3. / březen 2011 / str. 11. 

  

http://corporate.itesco.cz/nadacni-fond-tesco.html
http://www.conasbavi.cz/
http://www.semily.cz/
http://corporate.itesco.cz/tiskova-zprava.html?id=353
http://www.conasbavi.cz/projekty/budocnost-bydleni-lidi-se-zdravotnim-omezenim/
http://www.conasbavi.cz/projekty/louceni-s-letem-2010-se-zrnkem-nadeje/
http://www.farnost.semily.net/
http://www.route66shop.com/

