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Infolisty Zrnka 
 

 
 

                    SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  

 
 

  

 

 

V rámci VIII. ročníku projektu Sdružení ARTEFAKTUM.CZ TVORÍME DUŠÍ 
se dne 3. října 2011 ve spolupráci s CZP LK o.s. uskutečnilo v interiérech 
Kulturního centra Golf v Semilech již páté setkání, SEMILSKÉ IMPULZY. 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setkání tvořily tyto části: 
1. Výstava výtvarných prací 
- probíhala od 10.00 v prostorách foyér Kulturního centra Golf 
- svoji tvorbu představilo 68 tvůrců 
- 11 tvůrčích kolektivu 
- 3 dětská centra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalším zajímavým doplňkem se staly 3 výtvarné dílny, kde si děti i dospělí 
návštěvníci mohli vyzkoušet své výtvarné schopnosti. Pod odborným 
vedením Bc. Petry Řezníčkové ze ZUŠ Semily, paní Lucie Halamové z 
Jablonce n. Nisou a paní Lenky Bartošové z Liberce si rada zájemců 
vytvořila svá vlastní výtvarná dílka. 
 
 

 
 

Akce měla u aktérů a návštěvníků kladný ohlas a naplnila hlavní myšlenku 
projektu TVORÍME DUŠÍ  „Bez bariér v duši i v životě“. 
 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATRÍ VŠEM SPONZORUM, BEZ JEJICHŽ POMOCI, BY SE AKCE 
NEMOHLA USKUTECNIT. PŘÍNOSEM CELÉ AKCE SE STALA PŘÍMÁ ÚČAST ŘADY Z NICH. 
 

SDRUŽENÍ ARTEFAKTUM.CZ  a CZP LK o.s. 
  

2. Prezentace ostatní tvořivosti 
- od 13. 00 do 16. 30 hodin se na Velké scéně centra uskutečnil kulturní 
program tvořený výstupy: 
- 3 tanečních souboru 
- 1 souboru mažoretek 
- 11 hudebních vystoupení 
- 1 divadelního souboru 
- 1 páru společenských tanců 
 
Celkem v kulturním programu vystoupilo 76 účinkujících. 
 

Do kulturního setkání Semilské impulzy se zapojila řada významných 
osobností, výtvarníku nejenom semilského regionu. Převážná část 
podpořila tuto akci osobní účastí a pomohla vytvořit příjemnou a tvořivou 
atmosféru celého setkání. 
 

V celkovém hodnocení lze konstatovat: prezentačního setkání Semilského 
regionu se zúčastnilo 474 různých umělců, přišlo shlédnout a podpořit pres 
600 návštěvníku. Celé akci se dostalo potřebné prezentace ze strany 
regionálních medií.  

TVOŘÍME DUŠÍ.. 
 

Představeno bylo kolem 500 výtvarných 
děl a 14 kompozičních souboru. Tradicí se 
staly prezentační a prodejní expozice 10 
chráněných dílen, o jejichž díla měla zájem 
široká veřejnost, která setkání navštívila. 
Vernisáž výstavy se stala zajímavým 
setkáním řady tvůrců, čestných hostů a 
partneru projektu s návštěvníky setkání.  
  

  

Čestní hosté setkání: člen rady města Semily Vladimír Šimek, 
ředitel SS Semily Ing. Zdeněk Šimon, ředitelka DC Jilemnice 
Jaroslava Řehořková, předsedkyně KO STP Liberec Vlasta Prouzová 
a ředitel KC GOLF Ing. Lubomír Bartoš.  

                           

                       Video (12:55) 
                      TVOŘÍME DUŠÍ.. 

Úvodní slova + část programu 

http://www.youtube.com/watch?v=0A4QG7AA88w&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=1&feature=plcp
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Občanské sdružení    Spokojený domov 
 
Milí senioři, přátelé a kolegové,  
na adrese http://spokojeny-domov.cz/Spokojeny_senior_2011-11_listopad.pdf  
najdete listopadové číslo našeho zpravodaje, ve kterém se mimo jiné dočtete: 
 
- Ohlédnutí za filmovým festivalem Moudrost stáří na plátně 
- Spokojené bydlení 
- Změny v sociálních dávkách pro zdravotně postižené 
- SOUTĚŽ: Kniha Jak si vychutnat seniorská léta 
- Rozhovor: pečovatel Jaroslav Mráz 
- Hledání ztraceného času: volejbalová legenda Jaromír Paldus 
- Představujeme: Esperantský kroužek Dr. Hradila 
 
Starší čísla najdete na http://www.spokojeny-domov.cz/casopis 

  

… a poslední letošní číslo našeho časopisu mimo jiné přináší: 
 

- Setkání nad knihou 
- Výstava starých fotografií Mnichova Hradiště 
- Novinky ve vozovém parku Spokojeného domova 
- Obecně prospěšná společnost Spokojený domov - naše nová právní forma 
- Spokojené bydlení - bezbariérové úpravy koupelen a toalet 
- Změny v důchodech a v příspěvku na péči 
- Rozhovor: husitská farářka Kateřina Havelková 
- Hledání ztraceného času: Vaše vzpomínky na Vánoce 
- SOUTĚŽ: kalendář Mladá Boleslav – město mnoha tváří 
  

 

Již nyní se můžete přidat mezi naše fanoušky na 
Facebooku: www.facebook.com/spokojenydomov.ops 

  
 

Najdete ho na adrese: http://www.spokojeny-domov.cz/Spokojeny_senior_2011-12_prosinec.pdf  

  

 
V rubrice Jiné časopisy a zpravodaje najdete různé články a aktuální informace od dalších vydavatelů, kteří souhlasili s umístěním 

kontaktu na našem webu. Všem moc děkujeme za navázanou spolupráci pro širší předávání informací veřejnosti z jednoho místa o.s. 

Nový zájemce - vydavatel, soc. oblast, umístění do rubriky: Zašlete úvodní text – cílová skupina + inter. odkaz a pište na KONTAKT 

 

  

Veškeré informace najdete v rubrice Jiné 
časopisy a zpravodaje, ale na adrese  
Zrnka naděje o.s. obdržíte zdarma časopis 
SOCIÁLKA a po domluvě i Infolisty Zrnka. 

http://spokojeny-domov.cz/Spokojeny_senior_2011-11_listopad.pdf
http://www.spokojeny-domov.cz/casopis
http://www.facebook.com/spokojenydomov.ops
http://www.spokojeny-domov.cz/Spokojeny_senior_2011-12_prosinec.pdf
http://zrnkonadeje.webnode.cz/infolisty-zrnka/jine-casopisy-a-zpravodaje/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/kontakt/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/infolisty-zrnka/jine-casopisy-a-zpravodaje/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/infolisty-zrnka/jine-casopisy-a-zpravodaje/
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V Semilech 19. 11. 2011 
  

Prohlášení dosavadního uživatele zelené dřevěnky v Jílovecké ulici.  

CPR M.E.D. - dosavadní uživatel objektu - od 1. 1. 2012 nastává 

organizační změna – ekovýchovné projekty a aktivity přecházejí pod 

nově vzniklý subjekt - NNO Semínko země (IČO 228 81 735). Tato 

nová nezisková organizace bude i nadále provozovat Středisko 

ekologické výchovy MEDvěd. 

Činnost středisko nejsou pouze aktivity v Jílovecké ulici. Kampaně, 

akce pro veřejnost, výstavky, programy pro starší žáky (i z 

prostorových důvodů) probíhají také na jiných místech (spolupráce se 

školami, DDM, knihovnami či muzei nejenom v blízkém okolí). Z 

tohoto důvodu vítáme zájem muzea o zajištění provozu a koordinace 

spolupráce a užívání objektu vícero neziskovými organizacemi (Zrnko 

naděje, CPR MED? Cervus Semilensis? Permakultura.cz? Galerie XY? 

Semínko země) + může být nabídka dalším.  

V podstatě se na provozu chalupy a zahrádky mnoho nezmění, pořád 

bude sloužit především rozvíjení komunitního života (zvláště rodin s 

malými dětmi) + nabídce dopoledních ekovýchovných programů pro 

MŠ a 1. stupeň ZŠ. Otevírá to další prostor ke smysluplnější spolupráci 

neziskového sektoru a příspěvkovou organizací, možnost spolupráce 

na akcích pro veřejnost, projektech a grantových žádostech. Zvyšuje 

to samozřejmě možnosti a komfort využívání červené dřevěnky 

(záchod, voda, kamna).  

Za SEV MEDvěd věřím, že spoluprací získají zvýšení kreditu obě strany. 

Naše PR Jílovecké ulice http://medvedsemily.webnode.cz/ , FB 

skupina naplňuje strategii krajského úřadu pro propojování 

enviromentální výchovy a cestovního ruchu. 

                                                                          

P.S: Pro vysvětlení názvu nové NNO – samozřejmě původní žádost na 

MV (ministerstvo vnitra) měla v názvu MEDvěd, ale bohužel tento 

název již byl pro NNO „obsazen“. 

PaedDr.Lenka Hřibová 

 

 

http://medvedsemily.webnode.cz/
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Středisko ekologické výchoby M.E.D.věd 

v rámci Mezinárodního roku lesů 

výstavka 

  

POZVÁNKA 

 

Potichu v lese 
dětský prožitek lesa (v pohádkách, hrách, knížkách, příbězích, zážitcích)                                 

 scenérie pohádek z ovčího rouna, skřítci, víly, inspirativní fotografie a náměty pro rodiče, 

pedagogy i děti (od 0-100 let). 

 Pro děti MŠ a ZŠ  je v rámci výstavky připraveno několik interaktivních úkolů „z lesa“. 

                Nerozdávejme rady, ale radost 

                                                     

Výstavka je putovní, shlédly ji děti a rodiče v Hranicích na Moravě (říjen), v Lomnici nad Popelkou, 

ve Svitavách (listopad) a v Lounech  (prosinec), 

v příštím roce poputuje do knihovny v Olomouci (+ další místa k jednání) 

 

Kontakt na organizátora a realizátora: 776 077 186 PaedDr.Lenka Hřibová, lenka.hrib@volny.cz 

 

Kampaň + výstavu podpořilo MŽP. 

 

  

mailto:lenka.hrib@volny.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Více o našich projektech a aktivitách: 

http://medvedsemily.webnode.cz/  

http://nazeleno.webnode.com/ 

Vyrábělo by se něco jako: 

http://kvet-svet.webnode.cz/inspirace/ 

Na spolupráci se těší Lenka Hřibová, 776 077 186 

lenka.hrib@volny.cz  

Samozřejmě ráda využiji a začlením i tematické knížky 

od Vás, v našem ekostředisku jsme nashromáždili toto: 

http://nazeleno.webnode.com/knizky/ 

 

  

Jako malou vizuální ochutnávku (součást programů) pro čtenáře: 
Květ – svět – úžasné vizuální video (co matematika, příroda, 
krása???) a s dětstvím různých kultur a národů – trailer ke 
sběrnému dokumentu Babies 
...z růže kvítek vykvet nám.... Přeji všem čtenářům, aby se v srdci 
zrodilo boží jezulátko. 
                                                               Lenka Hřibová, Semínko země 
 
Program se uskutečnil díky podpoře Libereckého kraje a MŽP. 
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http://medvedsemily.webnode.cz/
http://nazeleno.webnode.com/
http://kvet-svet.webnode.cz/inspirace/
mailto:lenka.hrib@volny.cz
http://nazeleno.webnode.com/knizky/
http://www.youtube.com/watch?v=-WF6V9RQFz8&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=1vupEpNjCuY
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  Kostel Sv. Jana Křtitele na Koštofranku 
Dne 5. 11. 2011 jsme navštívili kostel Sv. Jana Křtitele na Koštofranku v Semilech, kde na 

několik dnů byl kostel otevřen v odpoledních hodinách veřejnosti na prohlídku. 

Prvopočáteční myšlenkou bylo pouze tak jako mnoho lidí navštívit kostel a podívat se, 

jaké to zde je, ale vzhledem k probíhajícímu projektu „Jedeme bez bariér“ se příjemné 

poznání spojilo i s pracovním popisem o bezbariérovosti kostela a přilehlého hřbitova. 

 
BEZBARIÉROVOST 

Návštěvníkům kostela a hřbitova (vozíčkáři) 

doporučujeme pouze mechanický vozík vzhledem 

k členitému terénu a v popise budeme tolerantní 

k celku oproti jiným veřejným místům ve městě 

Semily. (1) Vstupní branka se dá dobře projet po 

zadních kolech mechanického vozíku. (1) 

(2) Terén na místním hřbitově 

je docela dobře sjízdný a 

každý návštěvník, který přijde 

uctít vzpomínku na své blízké, 

se všude dostane i vozíčkář. 

(3) Vstup do kostela: Nachází 

se zde jedem nízký schod, 

který se dá dobře zvládnout za 

pomoci druhé osoby.  

 

 

(2) 
(3) 

(2) 

Vnitřní prostor kostela: zde je možný pohyb vozíčkáře. Vše bude popsáno v textovém dokumentu „Jedeme bez bariér“. Pro zájemce o historii uvádíme:  

Infolisty Zrnka č. 5 / 2010 článek na str. 2. „Kostel Sv. Jana Křtitele“ Pan ing. Josef Novotný s sebou přinesl na besedu dokumentaci, kterou nám 

zapůjčil: Stavebně historický průzkum, Semily, kostel Sv. Jana Křtitele na Koštofranku. Text k článku byl použit z tohoto dokumentu o dějinách objektu i 

dochované historické fotografie. / Fotky Kostel Sv. Jana Křtitele na Koštofranku v Semilech 5. 11. 2011 / 

                        Aktuální zprávy Zrnka naděje o.s. 

                Projekt „Jedeme bez bariér“.   
 

Projekt byl finančně podpořen od Nadace EURONISA a od Nadace Česká spořitelna. 
Pro rok 2012 došlo i k podepsání smlouvy na jeden rok, opakovaný finanční dar, 
kde nadále patronem Zrnka naděje o.s. zůstává moff tarkin s.r.o.  
Všem moc děkujeme za důvěru v činnost, kterou děláme pro členy o.s. a veřejnost.   
 

Členi a přátelé Zrnka naděje o.s. 
 

Dne 18. 10. 2011 se sešla pracovní skupina členů pro zmapování bezbariérovosti, 
která je sestavena z uživatelů veřejných budov a komunikací ve městě Semily. Členi 
jsou lidé se zdravotním postižením a mají nejblíže k tomuto tématu co vypovědět. 
Členy jsou: za vozíčkáře: Lucie Vanclová, Iva Skrbková, za nevidomé: Pavel Paldus, 
doprovod vozíčkářů: Lenka Vanclová, Karel Malý. 
Po celkovém obeznámení s projektem „Jedeme bez bariér“ bylo jedním z bodů 
sestavit harmonogram průběhu pro natáčení videí a focení. Jak jinak než začít 
projekt „Jedeme bez bariér“ Semilskou nemocnicí, kterou převážná část našich 
členů organizace dost často navštěvuje vzhledem k zdravotním potížím.  
Dne 3. 12. 2011 proběhlo focení a natáčení videa o bezbariérovosti v prostorech 
nemocnice, veřejné parkoviště u nemocnice a chodník, po kterém se lidé dostanou 
k nemocnici. Dne 12. 12. 2011 radní města Semily, místostarostka Mlejnková Lena 
obdržela písemné vyjádření s fotografiemi, podáno přes podatelnu města.  
 

  
  

PATRON 
moff tarkin s.r.o. 

Na zrenovovaném náměstí se nacházejí 3 vyhrazená parkování 

pro vozíčkáře. Však u dvou míst je dopravní značka umístěná 

v parkovací ploše, která omezuje uživatele v parkování. Oslovila 

jsem zastupitelku města Semily Mgr.Denisu Pickovou o pomoc 

v řešení tohoto problému. Jednala oficiální cestou a předala mě 

odpověď od Jiřího Eichlera, vedoucího odboru dopravy, Semily.  

Po přečtení jsem byla opravdu v šoku. Pokud bych zveřejnila 

pouze závěrečnou část odpovědi, tak by to byla 50% zveřejněná 

odpověď. Z pozice koordinátorky projetu jsem se pozastavila, 

že je tohle možné? Posuďte sami… (pokračování na str.8.) 

 

Náměstí Semily   P - RÉSERVÉ - VOZÍČKÁŘ 

http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/infolisty-5-2010.html
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Kostel_Sv._Jana_Krtitele_na_Kostofranku_v_Semilech_5._11._2011
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TEREZE je dvacet! 
Patřičně jsme to oslavili. Dopoledne přicházely návštěvy - bývalí klienti a zaměstnanci. Navštívila nás i předcházející 

ředitelka paní Ivana Vacardová. Po obědě jsme se přesunuli do Sportovního centra v Semilech. V úvodu slavnostního 

shromáždění naše paní ředitelka připomněla, že za dvacet let trvání TEREZA získala dobré jméno. Dík za to patří všem,  

  

Členům Zrnka naděje přišla pozvánka na oslavu 20. výročí vzniku Služby sociální péče TEREZA. Přátelství s některými 

kamarády trvá již mnoho let a od roku 2009 došlo k poznání dalších přátel z Terezy během pořádání Ruských kuželek.  

Dopoledního programu dne 1. 12. 2011, kde se konala prohlídka zařízení, prezentace atd. jsme se však nezúčastnili. Jak 

to mají moc pěkné v TEREZE, jsme psali v č. 5 / 2009 str. 6. Den otevřených dveří + fotografie. Odpoledního programu v 

SC Semily jsme se zúčastnili a velké poděkování patří za dobře připravený program pro klienty, rodiče a veřejnost, kde 

mnohý návštěvník shlédl dobře připravený program, občerstvení a diskotéku, kde se bavilo mnoho přátel.  

 

kteří ji v celé její historii provázeli a podporovali, kteří ji pomáhají dodnes. Vzpomněla ředitelku zakladatelku Evu Kousalovu, bez níž by TEREZA 

nevznikla. Podporu měla ve zřizovateli, MěÚ Semily, v jejímž čele stála starostka paní Václava Kodejšová. V roce 1994 bylo zařízení převedeno pod OÚ 

Semily. Velkou podporu získala TEREZA v její přednostce JUDr. Danuši Hůlkové. Po tři roky v TEREZE působila další ředitelka, paní Vacardová.   

 

 

V roce 2003 se zřizovatelem TEREZY stává Liberecký kraj.  TEREZU podporují radní za sociální resort, paní 

Irena Benešová, MUDr. Hana Králíčková i současný Pavel Petráček. Ten se též zúčastnil slavnosti. Paní 

ředitelka Vojtíšková poděkovala i všem minulým a současným zaměstnancům. V celé historii TEREZY jich v ní 

působilo 91. Poděkování patří i klientům a jejich zákonným zástupcům, kteří využívají našich služeb. Dík za 

jejich spolupráci. Dík patří i všem organizacím a lékařům, kteří s námi ku prospěchu klientů spolupracují. 

Školám, nemocnici, pojišťovnám, praktickým a odborným lékařům, Dětskému centru v Semilech a Jilemnici, 

Centru pro zdravotně postižené, SP Centru v Turnově, sociálním odborům MÚ Turnova, Tanvaldu, Semil a 

Jilemnice; a dalším. Naši klienti se rádi zúčastňovali i turnajů v ruských kuželkách v občanském sdružení Zrnko 

naděje. Pěkná je spolupráce s Podkrkonošskou společností, která zajišťuje různé akce pro klienty z celého 

regionu. Ta dokonce před dvaceti lety vznikla na půdě TEREZY. 

Následovalo promítání obrazové prezentace TEREZY. Na snímcích před dvaceti lety a dnes bylo vidět, jak 

TEREZA rostla a krásněla. Co nového vzniklo v jednotlivých letech. Jak vyrostli naši klienti. Někteří z nich jsou 

tu od začátku, a i ti, kteří ukončili pobyt, rádi s námi udržují kontakt.  

 

  

Oslavovat s námi přijela i zpěvačka Heidi Janků. Nejenže nám krásně zazpívala, ale i roztančila a 

rozezpívala klienty. I naši klienti předvedli své vystoupení. Po něm nás všechny rozhýbala živá 

diskotéka, která se protáhla až do 18 hodin. Na celé odpoledne bylo přichystáno i občerstvení ze 

švédských stolů. 

Ještě je třeba poděkovat naší současné paní ředitelce, Bc. Marii Vojtíškové. Od roku 1998, kdy 

nastoupila do TEREZY se o ni obětavě stará. Velký dík i vám všem, kteří jste přišli s námi oslavit 20 let 

rozvoje naší TEREZY a popřát jí všechno dobré do dalších let. 

Pracovníci a klienti SSP TEREZA  

Naši prezentaci i průběh slavnosti je možno vidět na stránkách http://www.domovtereza.cz/  

Oslavovat s námi přijela i zpěvačka Heidi Janků 

  Video (6:52) 

http://www.domovtereza.cz/
http://www.cesky-raj.info/cs/aktualni-turisticka-nabidka/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/infolisty-5-2009.html
http://www.domovtereza.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=XyUOE21nVN8&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=1&feature=plcp
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  „Jedeme bez bariér“, pokračování článku ze str.5. Odpověď Jiří Eichler, vedoucí odboru dopravy, 

Semily: Dobrý den, ve věci stání pro invalidy na Riegrově náměstí jsem situaci prověřil na místě 

samém a z hlediska projektu konzultoval s Ing. Bělonohým. Zjištění jsem shrnul do tohoto 

závěru. Prostor parkoviště, kde jsou vyhrazená stání umístěna je označen dopravní značkou jako 

parkovací zóna. Parkovací místa, vyhrazená pro motorová vozidla převážející imobilní 

spoluobčany mají rozměr stání 4000 mm x 5250 mm odpovídající normě. 

Umístění sloupků dopravních značek na vyhrazených místech pro invalidy je sice neobvyklé, ale 

jejich přeložení do prostoru pro chodce umístění vozidla příliš neovlivní (posun o cca 300mm). 

S přesahem vozidel do prostoru pro chodce projekt nepočítal a jeho zúžení je vzhledem 

k charakteru celé plochy nežádoucí. Sloupek by tvořil v prostoru vymezeném chodcům nežádoucí 

pevnou překážku. 

Zásady pro navrhování tohoto typu stání předpokládají manipulaci z boku vozidla, kde je 

vytvořen dostatečný prostor. Za vozidlem se při žádné variantě nevytváří. V této souvislosti je 

nutné také poznamenat, že režim dopravy v pěší zóně přikazuje řidiči projíždějícího vozidla dbát 

zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí vozidlo 

zastavit. V pěší zóně je třeba vzhledem k smíšenému provozu preferovat určitou míru tolerance 

všech účastníků což je zdůrazněno i stavebním řešením.  

S přihlédnutím k výše uvedenému nepovažuji přemístění sloupku za účelné.  

S pozdravem  

Jiří Eichler, Odbor dopravy – vedoucí odboru (27. 10. 2011) 

 

Dne 15. 11. 2011 byl předán oficiální dopis s razítkem, projekt „Jedeme bez bariér“ od naší 

organizace Mgr. Šárce Bažantové, členka dopravní komise města Semily. Kde od členů dopravní 

komise požadujeme písemné sdělení těchto informací: 

1) Uvedení jména a příjmení osoby, která navrhla umístění dopravní značky P – RÉSERVÉ – 
VOZÍČKÁŘ do tohoto vymezeného parkovacího místa  
2) Uvedení jména a příjmení osoby, která kolaudačně schválila toto vymezené parkovací místo 
s takto umístěnou dopravní značkou P – RÉSERVÉ – VOZÍČKÁŘ ve vymezené ploše pro vozíčkáře. 
3) Požadujeme odpověď, kdy bude tato dopravní značka odstraněna z vyhrazené parkovací 
plochy pro vozíčkáře nebo odůvodněné vyjádření, že odstranění značky P – RÉSERVÉ – VOZÍČKÁŘ 
z vyhrazené parkovací plochy pro vozíčkáře  nebude odstraněna. 
 

 

 

Redakce infolisty - Vyjádření k odpovědi J. Eichlera: 

Děkujeme za vysvětlení, jak se má řidič auta chovat 
na nově zrenovovaném náměstí při parkování na 
pěší zóně, kde by to podle našeho názoru měl znát 
každý řidič a není nutné o tom psát. Tak trochu 
odvádíte pozornost od tématu, že se ve vyhraze-
ném parkování pro vozíčkáře nachází dopravní 
značka, která tam nemá být umístěna.  
Vaše odpověď je tak nějak napsána košatě, kdy 
nezasvěceného člověka matete, a nabude dojmu, 
že se vlastně nic neděje a co by lidé vlastně chtěli, 
ale ono se opravdu jedná o poškození uživatelů 
(vozíčkář).  V případě dvou parkovacích míst došlo 
k nedodržení bezbariérovosti. 1. značku lze umístit 
do jednoho sloupku ohraničujícího parkoviště, kde 
není nutné zasahovat do chodníku a omezovat 
chodce a 2. značku před zídku u Alberta. „Opravdu 
jednoduché řešení“. Počkáme na vyjádření členů 
dopravní komise, kde je stále cesta pro odstranění 
dvou dopravních značek z parkovací plochy. Jinak 
o.s. podá novou oficiální stížnost v tomto případě. 
 

Dne 12. 12. 2011 radní města Semily, místostarostka Mlejnková Lena obdržela písemné vyjádření s fotografiemi, 

podáno přes podatelnu města. Očekáváme i písemnou odpověď od města Semily k bodům: 
 

1) Žádáme vyjádření ze strany města Semily: Chodník k nemocnici Ulice 3. Května. / Požadujeme odpověď, 
kdy se plánuje dokončení chodníku u posledních dvou domů. / Chodník je opravdu pěkně udělaný, ač v 
některých místech - nájezdy je to spíše pro kulturistu než pro běžného uživatele (vozíčkář), ale na konci je 
tento chodník nedokončený. / Požadujeme odpověď, proč chodník není dokončený. /  

Na webových stránkách http://www.volbaprosemily.cz/ jsme si prohlédli fotografie a musíme pochválit velký kus 

práce v realizaci chodníků atd. Jen zde požadujeme  o doplnění třetí fotografie na webových stránkách Volba pro 

Semily - Nejlepší volba pro Semily (ulice 3. května) Zveřejňujete zde jen dvě fotografie a to před realizací a po 

realizaci chodníku. Však Vám zde schází třetí fotka, která ukáže stále nedokončenou výstavbu chodníku. Tato 

prezentace (2 fotky) je jen takovou 50% polopravdou, kde matete veřejnost v tom, že je vše dokončené.                       

/ Požadujeme odpověď, zda doplníte i fotografii nedokončeného chodníku. / 
 

2) Žádáme vyjádření ze strany města Semily: Veřejné parkoviště u nemocnice. Zde se to dá označit jako 
bezbariérový přístup, ale nenachází se zde žádné vyhrazené parkování pro vozíčkáře. / Požadujeme 
odpověď, zda se na tomto parkovišti plánuje realizace vyhrazeného parkování pro vozíčkáře nebo se o tom 
ani neuvažuje. / 

 

3) Žádáme vyjádření ze strany města Semily: V areálu nemocnice je jedno vyhrazené parkování pro vozíčkáře 
a to se asi bere jako postačující. Během focení a natáčení videa se toto vyhrazené parkoviště v areálu 
nemocnice zdálo na první pohled v přádku a určitě se jedná o bezbariérové parkování pro vozíčkáře. 

Však toto jediné vyhrazené bezbariérové parkování pro vozíčkáře mne překvapilo jiným nedostatkem. Využila jsem 

parkoviště jako doprovod vozíčkáře, který přijel autem do nemocnice. Popíšu situaci jako uživatel: Nacouvala jsem 

autem na vyhrazené parkoviště a šla jsem automaticky ke kufru auta, že vyndám vozík z auta a najednou se objevilo 

několik větví, které zasahují do vyhrazeného parkování. Tak nějak jsem zde zápasila s porostem a zároveň mě bylo 

úzko nad volným prostorem, který se nachází za parkovací plochou. Ihned za obrubníkem. 

Nachází se zde prudký sráz terénu, kde doprovod vozíčkáře jednou rukou odsouvá větve a druhou vyndává vozík z 

kufru auta a zároveň se obává, že spadne dolů ze stráně. Teď už vím, že příště musím parkovat přímo autem a né 

parkovat pozadu. / Požadujeme odpověď, zda město Semily nechá prořezat větve stromu u tohoto parkovacího 

místa a zda město Semily zde nechá zabudovat zábradlí, které ochrání lidi před spadnutím ze stráně. / 

 

 

 

Pro projekt „Jedeme bez bariér“ 

Zrnka naděje o.s. využíváme 

projekt města Semily „Vstřícný 

úřad - spokojený občan“, který 

probíhá od září 2010 a ukončen 

bude v červnu 2012.  

 

http://www.volbaprosemily.cz/
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Ve sváteční den 17. listopadu 2011 se konala 
oslava 2. výročí otevření rozhledny U borovice 
v Roprachticích. Roprachtičtí hasiči zajistili 
občerstvení, připravena byla i prodejní 
přehlídka výrobků a výpěstků a dovedností 
roprachtických občanů. Po 13 hodin hrál Johny 
Walker Band ze Semil, se kterým si někteří 
návštěvníci zazpívali. Přišel i vládce hor 
Krakonoš a duch Jizerských hor Muhu. Mlha by 
se v ten den dala krájet, ale nikomu to 
neubralo na dobré náladě při oslavě výročí. 

  
  
 

Rozhledna "U borovice" 

 

 

Připomeňme si události 17. listopadu 1989 
Bylo toho napsáno moc a tak tímto odkazem k několika článkům najednou. 

Karel Kryl písničkář, básník, novinář, výtvarník… 

Jeho písničky zaznívali v předešlém režimu, kde se poslouchalo potají a po 

Sametové revoluci 17. 11. 1989 jeho písně již zněli veřejně hlasem lidu bez 

omezení. Však doba po revoluci se k dnešním dnům v roce 2011 nijak moc 

nezměnila a texty písní stále tak nějak vypovídají o době a znějí v bolavém 

srdci a v duši lidí, tak jako před léty. You Tube - Karel Kryl 

 

Co se odehrálo od 17. listopadu 1989 po současné dny známe 

všichni z běžného života a z médií, kde se měnilo mnoho zákonů. 

Důležité však je vědět co nás bude všechny čekat v roce 2012. 

Internetové odkazy: 

Ať vás leden nezaskočí.  

Přehled změn platných od nového roku 
  

Sociální Reforma – změny 2012 

 

Jak lidé nyní vnímají současnost, vypovídá tato píseň: Tomáš Klus 

Pánubohu do oken Zlatý Český slavík Mattoni 2011 TVNova Live 

Aktuální zprávy Zrnka naděje o.s. 

Cesta pro budoucnost - Lenka Vanclová - čp. 191. 
V Infolistech Zrnka, číslo 3, březen 2011 jste se dočetli v článku „Napsáno 
životem - Lenka Vanclová“ o životní cestě od roku 1989 - 2011. 
Dnes přináším aktuální informace, co se dělo dál v návaznosti na tento 
článek, který končil tak nějak nešťastně, po odsouhlasení ÚP Semily, který 
se posunul přímo přes můj dům a zabrzdil rozvoj všech činností atd. Díky 
ÚP Semily se zhoršil můj zdravotní stav s následkem operace aj.   
Vše popíšu ve zkratce o průběhu 2009 - 2011: 
Neakceptování mé připomínky atd. 2009 ze strany města SM skrz posunutí 
ÚP Semily pro budoucí poškození činnosti pro tři samostatně fungující 
subjekty: bezbariérové rodinné bydlení, sklářská dílna, celoroční činnost 
Zrnka naděje o.s. /podala jsem hodně úředních dopisů/ 16. 8. 2010 ze 
strany města nabídka na směnu objektu o kterou jsem nežádala. Na výběr 
mě bylo nabídnuto ze dvou domů s nájemníky, kde ani cena jedné 
nemovitosti nedosáhla 40 % ceny mého domu, vznikli by mě starosti i 
s nájemníky, a kde bych asi provozovala veškeré činnosti a bydlení? 
Odmítla jsem! Má odpověď byla, že o směnu jsem nežádala a že to vůbec 
nechápu. 6. 12. 2010 došlo k odsouhlasení ÚP Semily, který se posunul na 
náš dům čp. 191. Semily. 29. 12. 2010 starosta města Semily Mgr. Jan 
Farský obdržel úřední dopis. Věc:  Žádost pro odkoupení nemovitosti        
1. 2. 2011 proběhla schůzka na radnici města Semily, kde bylo řečeno, že 
pokud trvám na odkoupení domu, musím jednat s budoucím investorem 
stavby. V měsíci březen 2011 došlo k oslovení budoucího investora LB kraj, 
kde se můj případ šetřil několik měsíců na různých odborech LB kraj, a 
bylo vydáno písemné vyjádření, že se to neplánuje ani projekčně. 

  

  

Budoucí investor: Písemně byl osloven hejtman LB Mgr. Stanislav 
Eichler se žádostí vzdání se předkupního práva na čp.191, kdy 
zastupitelé LB vyhověli žádosti a dne 21. 9. 2011 byl proveden výmaz 
předkupního práva zřízeného ve prospěch LB a nyní je LV (list 
vlastnictví) čp. 191 čistý bez předkupního práva LB.  12. 12. 2011 jsem 
si písemnou cestou vyžádala určité informace ze strany města Semily: 
Odbor územního plánování, vedoucího odboru J. Mejsnara a od 
Odboru správy investic, vedoucí odboru: Ing. V. Bělonohý. (čekám na 
odpověď) 12. 12. 2011 jsem se písemnou cestou vzdala pozice být 
členkou komise Cestovní ruch Semily (nedostávám na e-mail důležité 
informace a ani jako NNO). Písemně jsem oznámila, že za Zrnko naděje 
o.s. nebudu podávat žádost o finanční podporu z grantu města 
vzhledem k odehrávajícímu se dění, ale i skrz dění na Facebooku 
stránka SM. Po obdržení informací, které požaduji od města, budu 
pokračovat v jednání s městem pro odkoupení mé nemovitosti atd. 
Jsem obohacena o nejedno životní poznání, co je v dnešní době možné. 
Moc mě na všem trápí to, že jednání ohledně posunutí ÚP Semily 
poškodilo veškerou činnost. Dříve jsem byla pro město přínosem 
k spolupráci a nyní jsem jen obtížná osoba, která chrání svůj majetek. 
Nyní chápu posunutý ÚP Semily atd.: objevila se zajímavá informace o 
třetí osobě (provázanost s MěÚ SM), které posunutý Územní plán SM 
zhodnotil jeho majetek. 2012 - prošetření všech věcí v mém případu.  
Pevně věřím, že rok 2012 tuto záležitost s městem Semily vyřeší a 
potom si každý půjdeme svou cestou a opět se budu naplno věnovat 
rozvoji všech činností, které provozuji. Možná v Semilech nebo i jinde.  
Moc děkuji obvodnímu lékaři a všem lékařům i sestrám v Semilské 
nemocnici za pomoc, když mě bylo hodně špatně. Děkuji i přátelům aj. 

Video (2:13) Oslava 2. výročí otevření  

rozhledny U borovice v Roprachticích  
 

http://www.uborovice.cz/
http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&q=17.+listopad+1989&btnG=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
http://search.seznam.cz/?aq=3&oq=Karel+&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=karel+kryl
http://www.youtube.com/results?search_query=karel+kryl&oq=Karel&aq=3&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=3808l6354l0l9323l5l5l0l0l0l0l298l748l1.3.1l5l0
http://finance.idnes.cz/at-vas-leden-nezaskoci-prehled-zmen-platnych-od-noveho-roku-p4z-/viteze.aspx?c=A111125_181902_domaci_ven
http://finance.idnes.cz/at-vas-leden-nezaskoci-prehled-zmen-platnych-od-noveho-roku-p4z-/viteze.aspx?c=A111125_181902_domaci_ven
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/
http://www.youtube.com/watch?v=uKrnhXUzdl8
http://www.youtube.com/watch?v=uKrnhXUzdl8
http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/infolisty-3-2011.html
http://www.youtube.com/watch?v=3t51HQW7nAo&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=3t51HQW7nAo&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=2&feature=plcp


 

LÉTAJÍCÍ DIVADLO NA KOLEČKÁCH 

JINAKOST JAKO INSPIRACE 
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Již třetím rokem se stalo tradicí, že do Jílovecké ulice zavítal 

Mikuláš se svými pomocníky. Letos sice deštivé počasí 

nedovolilo dětem čekat na dvorečku červené dřevěnky, ale 

atmosféra vyhřáté světnice u nás v zelené dřevěnce stála za to.  

SEV MEDvěd (středisko ekologické výchovy)  

Ve dnech od 31. 10. a 1. - 2. 11. 2011 byla v Jílovecké ulici otevřená zahrada 

Zrnka naděje, kde se tradičně setkávali v dušičkový čas přátelé, ale i 

veřejnost. Odpoledne 31. 10. 2011 proběhlo dlabání dýní a v podvečer 

kahánky s přicházející tmou svítili na cestu mezi oběma světy. Tak to bylo i 

následující dva večery. Kouzlo místa pod místním hřbitovem je plné energie a 

dalo by se říct, že zde je možné tuto energii i vnímat. Věřte nebo ne, ale ono 

se zde při každém pořádání Dušiček vždy něco stane a tak tomu bylo i letos. 

Během těchto tří dní se zde odehrálo několik zvláštností, o kterých jde napsat, 

že v tento dušičkový čas je opravdu otevřená brána mezi oběma světy.  

DUŠIČKY  

 

 

 

v centru se všichni vydali do ulic Hejnic oslovovat místní obyvatele s pozváním na akci Oslava 5. výročí 

vzniku souboru a akci „Strom přání“. Sobotní dopoledne probíhalo plněním úkolů „Putování za tajemstvím 

lípy“ v centru i venku. K podzimnímu počasí se přidal vydatný déšť a tak se všichni vrátili do centra, kde se 

podával čaj. Po obědě byl moc příjemný odpočinek, kdy se někteří zachumlali pod peřinu a ostatní debatili o 

všem na co nebyl čas během roku při divadelních zkouškách. Po 15 hodině se v zasedačce konalo časové 

leporelo, vývoj divadla, workshop. Promítal se pro veřejnost dokument, který se vysílal na ČT 15. 3. 2011 

v pořadu Klíč „Létající divadlo na kolečkách“. Na oslavě k 5. výročí nescházel ani dort, ale ten náš byl jiný a 

to vánočka ozdobená svíčky. Momentky z víkendové akce jsou zde: Fotogalerie.   

 

    

 

  

 
 

 

Mikuláš čert a anděl 

Video (6:09) 

  

PUTOVÁNÍ ZA TAJEMSTVÍM LÍPY 
Od 7. - 9. října 2011 se konalo soustředění divadelního spolku Létající divadlo 

na kolečkách v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích (MCDO). 

V pátek se odjíždělo od budovy F Jedličkova ústavu v Liberci a po ubytování  

hhh 

  

Po večeři byl závěr hry Putování za tajemstvím 

lípy - křížová cesta. Každý si napsal své přání, 

které by přál někomu nebo všem lidem. V ruce 

se svým kahánkem se šlo tajemnou chodbou 

tohoto duchovního místa, kde se přáníčka dala 

do košíku. Nedělní dopoledne se hrála hra, kde 

se opravdu ukázalo, kdo má dobrou paměť. 

Před odjezdem do Liberce zde každý zanechal 

své tajné přání v Hejnicích (MCDO) na stromu 

přání při akci spojené s účastí veřejnosti.  

 
  Létající divadlo na kolečkách  

7. 10. 2011 Video (4:46) 
Létající divadlo na kolečkách  

9. 10. 2011 Video (4:13) 

Článek, foto, video L.Vanclová 

http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=o-projektu
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/211562221700004/
http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?mact=Album,mec8c1,default,1&mec8c1albumid=35&mec8c1returnid=72&page=72
http://www.youtube.com/watch?v=L-WOjXTBGHU&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=3&feature=plcp
http://www.mcdo.cz/index.php?cl=1&b=1
http://www.youtube.com/watch?v=lnmqzvA_a_U&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=lnmqzvA_a_U&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=81G7X9Vll3Y&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=81G7X9Vll3Y&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=1&feature=plcp
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Divadelní soubor Tyl Slaná 

 

 

Slánské ochotnické divadlo. Repertoár tvoří převážně komedie. Pořádání divadelních 

představení, estrád, zábavných večerů, zájezdových představení a nově také hudebních událostí. 

Video (26:33) Přelet nad kukaččím hnízdem  

Tak máme za sebou premiéru našeho nového 

divadelního představení Přelet nad kukaččím hnízdem.   

A byla to premiéra skutečně se vším všudy. Podívejte se s 

námi do zákulisí a zažijte divadelní premiéru za oponou... 

Video je vhodné pro diváky starší 15 let.  

Představení se odehrává v psychiatrické léčebně, která představuje obraz světa, jenž z 

jedince dělá jen pouhé kolečko v systému. Všední život na oddělení pro psychicky 

nemocné pacienty naruší charismatický rebel McMurphy, který se prohlásil za 

psychopata, aby pobytem v blázinci unikl těžké práci ve vězeňské farmě. Pomalu se 

mu daří narušovat tvrdý řád, který na oddělení dlouhá léta budovala vrchní sestra. 

Jedná se o řád, který už pouhý náznak i toho nejmenšího odporu tvrdě trestá. Hrdý a 

svobodomyslný McMurphy se ale podřizovat nehodlá a osudový střet mezi ním a 

vrchní sestrou se tak nevyhnutelně blíží! Hra je mohutným voláním po svobodě a po 

vzpouře proti jakékoli zvůli. Snad smíme doufat, že naše inscenace, která vznikala pod 

režijním vedením Martina Baška déle než jeden rok, bude pro vás jedinečným 

zážitkem. Původní román Kena Eltona Keseyho se řadí mezi nejpozoruhodnější díla 

poválečné americké literatury. U nás byl vydán pod názvem Vyhoďme ho z kola ven a 

stal se úspěšnou inspirací pro mnohé tvůrce (připomeňme si alespoň filmové 

zpracování českého režiséra Miloše Formana) a Wassermanova jevištní úprava se 

objevuje pravidelně na repertoáru divadel po celém světě.  

Text k článku byl použit z webových stránek 

divadelního souboru po souhlasu předsedy, 

ale také i zveřejněné fotografie. Více 

informací o tom co bylo, co se připravuje je 

uvedené zde: Divadelní soubor Tyl Slaná. 

ANDĚL STRÁŽNÝ a plamínek přání 

V rozkvétajícím království jednoho krále se 

nachází malé panství Zrnka a Medu. Zde 

svým kouzlem dobra a radosti obdarovávají 

poddané tohoto království, ale i náhodné 

projíždějící poutníky v jejich kočárech. 

Dne 24. 12. 2011 navštívila paní Medu 

panství v Jílovecké ulici a přinesla do Zrnka 

vánoční dárek a obrázek s ANDĚLEM 

STRÁŽNÝM. V okně Zrnka byl vystaven 

obrázek ANDĚLA STRÁŽNÉHO, který 

všechny ochraňuje před zloduchy v království 

jednoho krále. Plamínek přání se předává 

pouze přes internet Facebook (To se mě líbí) 

UVĚDOMĚNÍM je, že si svítíme všichni 

společně do tmy na cestu do 

BUDOUCNOSTI, kde hledáme a nemůžeme 

najít to schované ZRNKO NADĚJE…  

PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT NAD LŽÍ 

A NENÁVISTÍ slova „PANA“ Václava Havla 

VZPOMÍNÁME NA VÁS S LÁSKOU 

http://dstylslana.webnode.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=m_CDerk0aNI&feature=player_embedded
http://dstylslana.webnode.cz/
https://www.facebook.com/#!/permalink.php?story_fbid=155055621263522&id=100000075795413
http://www.youtube.com/watch?v=wiFZbbd438g&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wiFZbbd438g&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální pozvánky 

Křídla bez bariér 

Léto se Zrnkem naděje (videa) 

Infolisty Zrnka 

Harmonogram 2011 

Balíčky vstupenek 

Glass Lucie 

Výroční zprávy 

Jak to bylo… 

O nás 

Zrnko naděje, občanské sdružení 

Jiné časopisy a zpravodaje  
Sociálka, Abilympijský zpravodaj 

Časopis Spokojený domov, Časopis Můžeš 

 

Seznam - související služby 

Fotogalerie 

Seznam občanských sdružení 

Spřátelené organizace (aj. v SM) 

Katalog sociálních služeb 

Archiv 2011 

Archiv 2010 

Archiv 2009 

Archiv 2008 

Kniha návštěv 

Foto a videa 

Sponzoři (patroni NNO) 

Média 

Dokumenty ke stažení 

Kontakt 

TV internet 
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Průvodce stránek je dobrým rádcem, 

jak se orientovat, nezabloudit a 

dostat správné informace. 

  

Přechod na odkaz 
 

Přihlášky pro nové členy a dobrovolníky.    

O čem psát do Infolistů Zrnka a inzerce. 

Aktuální přihlášky na turnaje, výlety, akce. 

Další číslo 1. 

Březen 2012 

Přispějete také?  

Článkem + foto 

pozvánka 

Soutěžíme 

o ceny 

K-n-k 
Kamera na kolečkách 

Tato poslední stránka infolistů je určená k informovanosti o tom, co kde najdete na webových stránkách našeho občanského sdružení. Pro lepší přehled 

o celkové činnosti došlo k rozdělení na základní informace Zrnko naděje o.s. a fotografie s videodokumenty na K-n-k. Nemusíte už nic dlouho hledat, 

průvodce napoví a kliknutím na podtržený řádek budete ihned přesměrováni k informacím, které hledáte. Připravujeme web Projekty o průběhu cílů. 

Vítejte na našem webu občanského sdružení 

"Zrnko naděje" ze Semil, který je určen pro 

videodokumenty a fotografie z rozmanitých akcí, 

které zaznamenala naše Kamera na kolečkách.  

PŮVODCE STRÁNEK 

Pod rubrikou VIDEA  

je HUDBA hudební tvůrci + internetový odkaz  

a dále  

FOTOGRAFIE  

a MÉDIA 

  

http://zrnkonadeje.webnode.cz/aktualni-pozvanky/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/kridla-bez-barier/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/leto-se-zrnkem-nadeje/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/infolisty-zrnka/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/harmonogram-2011/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/balicky-vstupenek/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/vyrocni-zpravy/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/jak-to-bylo-2/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/o-nas/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/infolisty-zrnka/jine-casopisy-a-zpravodaje/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/katalog-socialnich-sluzeb/seznam-souvisejici-sluzby/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/fotogalerie/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/spratelene-organizace/seznam-ob-sdruzeni/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/spratelene-organizace/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/katalog-socialnich-sluzeb/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/kridla-bez-barier/archiv-2011/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/kridla-bez-barier/archiv-2010/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/kridla-bez-barier/archiv-2009/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/kridla-bez-barier/archiv-2008/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/kniha-navstev/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/foto-a-videa/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/sponzori/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/media/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/dokumenty-ke-stazeni/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/kontakt/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/tv-internet/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/dokumenty-ke-stazeni/soutezime-o-ceny/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/dokumenty-ke-stazeni/soutezime-o-ceny/
http://k-n-k.webnode.cz/

