
 

INFOLISTY ZRNKA - informační časopis 
 
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 Infolistů Zrnka o činnostech NNO z 
libereckého regionu i mimo region vidíme jako přínos pro celkovou komunitu.  
 
Zasílejte své články o zajímavostech, internetové odkazy, vaše názory, fotografie. Téma pro infolisty je určené činnostem 
různých organizací s pozvánkami na následující měsíc, ale napište i o činnosti samotných lidí. Napsáním životního příběhu, 
povídky, básně či pohádky otevřete svůj svět pohledu čtenářům na svět, v kterém žijete.  
 
Uzávěrka pro přijetí článku do aktuálního vydání je vždy uvedena v posledním vydání Infolistů Zrnka.  
Zasílání na e-mail v el. podobě Infolistů Zrnka mohou využít organizace i soukromé osoby.  
Stačí zaslat na InfolistyZrnka@seznam.cz : Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA.  
 
 

Ceník variant pro články, pozvánky, inzerci, loga 
  
VARIANTA 1. : SOUKROMÁ OSOBA  
- ZDARMA články + fotografie  

- Zveřejnění loga jakékoliv společnosti u článku 100,-Kč.  

- CENA INZERCE dle velikosti textu - prodej, poptávka, pozvánka na prodejní akci  
Inzerce řádková nebo obrázek JPEG, PNG, GIF: 1/16 - A4 20,-Kč, 1/8 - A4 50,-Kč, ¼ - A4 100,-Kč / 1 měsíc.  
- ZDARMA - internetový odkaz na video, zajímavý článek  
 
VARIANTA 2. : ORGANIZACE - NNO - občanské sdružení, poskytovatelé jakýchkoliv služeb, školy, školky  
- ZDARMA články + fotografie  

- Zveřejnění loga sponzora akce u článku organizace, jedno logo (zdarma - dobrovolná cena za inzerci)  

- CENA INZERCE dle velikosti textu - prodej, poptávka, pozvánka na akci (zdarma - dobrovolná cena za inzerci)  

 
Inzerce řádková: 1/16 - A4 , 1/8 - A4 , ¼ - A4 / 1 měsíc (zdarma - dobrovolná cena za inzerci)  
(zasílejte - Word nebo PDF – vše si upravíme dle potřeby) 
 
Prezentace organizací http://zrnkonadeje.webnode.cz/spratelene-organizace/ rubrika - Spřátelené organizace  
Kontakt + internetový odkaz (zdarma)    
 
VARIANTA 3. : FIRMA - PODNIKATEL - ŽIVNOSTNÍK  
Při uzavření smlouvy na finanční dar. 

Logo + kontakt + internetový odkaz v Infolistech Zrnka 
1 měsíc     1 rok 

500,-Kč  1/8 - A4     5 000,-Kč  1/8 - A4 

900,-Kč  1/4 - A4   10 000,-Kč  1/4 - A4 

1 700,-Kč  1/2 - A4   20 000,-Kč  1/2 - A4 
 
V Infolistech Zrnka poděkování - Kdo podpořil činnost Zrnka naděje, o. s. Na internetových stránkách Zrnka naděje o.s. v rubrice 
„Sponzoři“ http://zrnkonadeje.webnode.cz/sponzori/ - umístění loga + kontakt + internetový odkaz, loga - rok, kdy byl darován 
finanční dar nebo věcný dar. Sponzoři v daném roce budou zveřejněni na pozvánkách a plakátech Zrnka naděje o. s.  po 1 rok. 
 
U všech variant vám vystavíme smlouvu na finanční dar nebo pokladní lístek. Zrnko naděje o. s., Jílovecká 191, 513 01 Semily, 
ICO 22733814, InfolistyZrnka@seznam.cz . Veškeré informace: Lenka Vanclová, předsedkyně: 731 458 883 / 481 621 406. 
Pokladník - Lenka Obrcianová: 723 955 753 - vystavení pokladního lístku nebo smlouvy na finanční dar. 
 
Smlouvu na finanční dar pro Zrnko naděje o. s. uplatní firma, organizace, ale i soukromá osoba při odečtu daně z příjmu. 
Informační  INFOLISTY ZRNKA o organizacích v libereckém regionu jsou umístěny na stránkách Zrnka naděje o.s., stabilně na 
stránkách Sdružení Českého ráje http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/ 
a na stránkách Semily v rubrice aktuální zpravodajství www.semily.cz/. 

mailto:InfolistyZrnka@seznam.cz
http://zrnkonadeje.webnode.cz/spratelene-organizace/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/sponzori/
mailto:InfolistyZrnka@seznam.cz
http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
http://www.semily.cz/


JAK PSÁT ČLÁNKY do INFOLISTŮ ZRNKA 
 
Během let vydávání Infolistů Zrnka máme zkušenost, že někteří lidé stále mají problém se sepsáním svého článku. Mnohdy to 
bývá i časová tíseň sepsat článek. Občas se zapomíná na informace, které by zajímali internetové čtenáře.  
 
Připraven je pro vás základní koncept pro usnadnění k zpracování článku o pořádané akci:  
Pořadatel akce:  

Datum pořádané akce:  

Název pořádané akce:  

Kde se pořádala akce:  

Od do kolika hodin:  

Pokud je sponzor akce, uveďte jméno sponzora. Umožňujeme zveřejnění loga sponzora akce za poplatek.  

Odhad kolik lidí se zúčastnilo cca (tento údaj nemusíte uvádět):  

Krátký či delší popis akce, pro koho byla určena a jak pobíhala:  

Pokud byla porota při akci, tak uvést jména:  
 
Koncept lze použít u článků pro akci organizace, výlet atd. Soutěž či turnaj, kde můžete uvést jména a umístění soutěžících. 
Koncept může použít i soukromá osoba, která by ráda napsala článek o účasti na jakékoliv akci, výletě, soutěži, turnaji atd. 
Vyplněný koncept zašlete na e-mail redakce@zrnko-nadeje.cz pro zpracování. Článek vám bude zaslán vypracovaný ke 
schválení před zveřejněním. Nebo se držte konceptu a článek sepište a zašlete hotový. Nezapomeňte zaslat i fotografie.  
 

 

POVÍDKY, POHÁDKY, BÁSNĚ, ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY, ZRUČNOST V ŘEMESLECH ČI UMĚNÍ 
 
V Infolistech Zrnka by nemělo scházet téma o tvořivosti lidí, kteří píší povídky, pohádky a básně, které prozatím našli místo v 
šuplíku stolu nebo jsou uložené v PC. Tak též jsou na tom životní příběhy, které jsou zajímavé v různých směrech od prvních 
nebo součastných poznání života, kde se setkáváme s radostí či smutkem v nás samotných nebo v našem okolí. Jsou zde i 
řemeslníci s různým zaměřením ruční výroby, ale i lidé, kteří se věnují umění malby obrazů, hudbě aj. Záleží jen na vás 
samotných, zda otevřete svůj svět čtenářům a napíšete nám do redakce, kde vám nabízíme prostor pro předání životního 
poznání, které vás obohatilo, ale i to jak je důležité si uvědomit důležitost práce jedinců s různým zaměřením.  
 

 
POZVÁNKA NA SAMOSTATNOU AKCI nebo MĚSÍČNÍ PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC 

 

1. Pozvánku na následující měsíc pošlete v PDF, ale i jako obrázek z možností výběru JPEG, PNG, GIF  

2. Program na následující měsíc: Uveďte, zda se jedná o vnitřní akci organizace nebo o akci pro veřejnost.  

Pokud máte měsíční program umístěný na svých internetových stránkách - pošlete internetový odkaz  

Pokud měsíční program nemáte umístěný na svých internetových stránkách - pošlete zpracovaný ve Wordu nebo obrázek 
JPEG, PNG, GIF. Ceník: ZDARMA pro NNO, za poplatek pro výdělečné akce - OSVČ, firma aj.  
 

 
LOGO a FOTOGRAFIE 

 
V Infolistech Zrnka zveřejnění loga u článků a placené inzerci dle ceníku. Logo zašlete ve formátu obrázek JPEG, PNG, GIF.  
Fotografie a loga posílejte v příloze na e-mail InfolistyZrnka@seznam.cz nebo fotografie přes http://www.uschovna.cz/   
 
 

O nás 
 
Zrnko naděje, občanské sdružení bylo založeno pro lidi se zdravotním postižením, rodinné příslušníky a přátele, kteří 
upřednostňují domácí péči před ústavním umístěním. Hlavní cíl organizace je vytvořit společné rodinné bydlení v domě v 
komunitě přátel. Vytváříme prostor pro navazování nových přátelství s předáváním informací od různě společensky změřených 
organizací i od samotných jedinců, kde přirozenou cestou dochází k začlenění nás všech zúčastněných do běžného života. 
Samostatné vydávání Infolistů Zrnka vidíme jako přínos pro celkovou komunitu.  
 
Věcným nebo finančním darem podpoříte celoroční činnost občanského sdružení Zrnka naděje ze Semil. Oplátkou nabízíme v 
informačním časopisu Infolisty Zrnka a na internetových stránkách občanského sdružení poděkováním všem, kteří nás podpořili. 
Rozmanitý program organizace nabízí poznání života lidí se zdravotním postižením, mnoho zážitků na pořádaných akcích, ale i 
pohodu relaxace ve vytvořeném zázemí v Jílovecké ulici, Semily pro setkávání lidí s podobným osudem.  
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