
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                     

 
 

  

 

 

Ozvěny masopustu 
Ocelové nebe se schovává za mlžným oparem z fosilních paliv. Sýkorky v krmítku svými 
ojíněnými zobáčky vyťukávají mrazivé staccato. Ledy zpívají. Auta nestartují.  Je -22°C. 
  

V kotli vře voda a kusy ovaru v ní roztáčí kolotoč. Scházejí se první nedočkaví hosté. V 
těsném sledu masky a maškary. Lev, medvěd, pohádkové bytosti, ve skafandrech 
kosmonauti, malý pistolník s koltem proklatě nízko a malinkatý ježeček, který sotva 
dorostl svým bodlinám. K vidění je i veliká, brr…, brčálově zelená žabička. Prostě široké 
spektrum invence a nápaditosti. A pštros to uznale hodnotí pokyvujíc hlavou.  
 

Zpočátku mrazivou náladu střídají upřímné úsměvy ve tváři. Pod taktovkou dirigenta 
vytáčí svižně kliku flašinetář. Harmonikář mu mocně sekunduje a vozembouch jistí tempo. 
  

Kolemjdoucí se střídají – někteří zůstávají. Ovar, prejt, jitrnice, jelítka. Honza  Hubař 
zběsile porcuje a krájí. Čaj, grog, slivovice… Zmrzlí rozmrzají a sluníčko mocně vypomáhá. 
Objektivy se střídají v tlačenici a spouště cvakají - tatata.  
 

Průvod masek se vydává kolem náměstí. Kdo z řidičů se nevykoupí drobnou mincí do 
klobouku, městem neprojede. Děti nezlobí. Rodiče nemoralizují. O politice se nemluví. Je 
pohoda. Je přeci MASOPUST!  
 

Pro děti odpoledne ještě nekončí. Plynule se přesouvají za doprovodu svých nejbližších 
dospěláků do auly GIO. Rej pokračuje. Dětská muzika hraje. Maškarní bál je v plném 
proudu. Veselé a rozpustilé výrazy ve tvářích nejmenších. Neposedové nezbední! 
  

Kdo nepřišel, může jen litovat. To byl MASOPUST.  

(er.ban) 

 

Poděkování patří všem statečným, kteří se nezalekli 

mrazivého počasí a pomohli navodit dobrou a 

příjemnou atmosféru – přátelům občanského 

sdružení Cervus Semilensis,  semilským  

divadelníkům, Veřejné lyžařské škole, Zrnku naděje 

a MEDvěd(u)/ s obětavými  Lenkami/, Honzovi 

Hubařovi z Benešova za odbornou řeznickou 

(vý)pomoc . Především a hlavně však velký dík patří 

všem partnerům  a sponzorům -  UNIDERMA s.r.o., 

Bus Line a.s., ŘEZNICTVÍ – FEJFAROVI, FASKO - Jiří 

Farský, JAMAS Plus Semily s.r.o., Mgr. Stanislav 

Pěnička, JVS Semilská pekárna s.r.o., Tiskárna Glos 

Semily s.r.o., JUDr. Renata Závěrková – advokát, 

Ing. Tomáš Hyka, D-BAU s.r.o., Nápoje JUSKA, 

velkoobchod – maloobchod, ROKA spol. s.r.o., 

Lenka Vanclová – Zrnko naděje o.s., JOHNY 

WALKER BAND a Ing. Josef Chlum - ELITE BOHEMIA.  
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SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

 

Video: MASOPUST  (7:15)   

 
Foto: MASOPUST v Jílovecké ulici  

 

Foto: Roman Fries & Tomáš Hyka  

http://www.youtube.com/watch?v=ssTUnbjL5_Q&feature=player_embedded
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/12._2._2012_MASOPUST_v_Jilovecke_ulici/
http://www.semily.cz/customers/semily/ftp/Image/semily/my_fotogallery/masopust_2012/index.htm
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Orli opět kouleli v Novém Boru 
 
4. 2. 2012 zde proběhl orelský kvalifikační turnaj v kuželkách čtyřčlenných družstev 
skupiny G. Severní Čechy. Část účastníků toto setkání zahájila mší svatou v kapli na faře 
od 8:30, samotná soutěž se rozběhla v 10:30. Konečné pořadí 1. Orel Okrouhlá A 634 
bodů, 2. Orel Semily 530, 3. Orel Okrouhlá B524 a 4. Orel Chřibská 521 ovšem nezůstalo 
konečným pořadím vzhledem k podstatnému nesplnění podmínek daných proposicemi: 
výsledkem ujasňování během několika dalších dnů bylo konstatování, že jedna házející 
nebyla členkou Orla, a že vítězné družstvo nehodlá splnit předpoklad účasti na 
finálovém turnaji. Konečné výsledky tedy jsou: 1. Orel Semily 530, 2. Orel Chřibská 521, 
3. Orel Okrouhlá B 411. 
Jednotlivci pak skončili s těmito výsledky: 
Muži (30 do plných+30 dorážky): 1. Jan Štěpánek 175, 2. Milan Bláha 174, 3. Ota 
Šafránek 168, 4. Jaroslav Tichý 165, 5. Jakub Hriadel 152, 6. - 7. Ota Vosecký a František 
Ille, 8. Miroslav Štimpl 143, 9. Kurt Krauze 139, 10. Lukáš Novák 133, 11. Jiří Tichý 131, 
12. Vít Jůza 109. 
Ženy: (30+30): 1. Monika Asaadová 150, 2. Lenka Štimplová 122, 3. Bohdana Tichá 115, 
4. Štefania Illová 113, 5. Marie Šafránková 111, 6. Květa Horváthová 110, 7. Růžena 
Tichá 91. 
Hoši 1997-1999 (30+30): 1. David Tichý 119, 2. Milan Mácal 92, 3. Asad Asaad 74, 4. 
Vojtěch Kunc 51. 
Dívky 2000-2001 (30 do plných): Sandra Asaadová 100, 2. Bohdana Tichá 55. 

Dětský šachový turnaj Orla jednoty Turnov 
 
Dne 24. 3. 2012 se v turnovské Orlovně konal dětský 
šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 6 hráčů. Hrálo se 
systémem každý s každým a po 5 kolech vzešel jako jasný 
vítěz Tomáš Janků s plným bodovým ziskem 5b. Na 
druhém místě se umístil Olda Macháček, následován 
Davidem Tichým, Juditou, Justýnkou Mrázkovou a 
Bohdankou Tichou. Vítěz obdržel pohár, každý z účastníků 
pak pomlázku či pletený košík a drobné sladkosti. Fotky z 
turnaje jsou k vidění zde:  Šachový turnaj (7 fotek) 

  

  

 

Orelská jednota Semily 
 

Bohdana Tichá,  
Starostka orelské jednoty Semily  

 

Husova 80, 513 01 Semily 
 

481 623 114 * 739 911 157 * 739 828 334 

 

 

zaHRAda 
pro děti, pedagogy i rodiče 

inspirace – hračky, pomůcky, dětské knížky, 

metodické materiály, doprovodné programy 

Koncept přírodní zahrady, ale i prostoru 

důležitého pro volnou hru dětí a rozvoj. 

Délka zapůjčení týden - tři týdny (dle počtu tříd) 

v MŠ či ZŠ (vhodná pro mladší děti 1. a 2. třída) 

Programy EVVO (Semínka, Žížalení, Křídla) 

úterý od dubna - přijedeme k vám (dítě / 10Kč) 

výstavku přivezeme či lze využít i poštu 

tel. 776 077 186  Lenka Hřibová 

lenka.hrib.@volny.cz 

 

Putovní 

interaktivní 

výstavka 
  

  "Co se stane, když dáte přírodě volnost?  

 

 

Přiletí motýli...." 

  

V roce 2012 jsme připravili fotografickou soutěž  
 

To, čemu říká housenka konec, je pro motýla svoboda.      

Fotíme (společně s dětmi, rodiče, prarodiče) motýli - jedná se současně o mapování 
druhů v našem kraji. U každého snímku, prosíme, zaznamenejte místo a čas - stačí 
nejbližší obec, datum, druh určí odborníci. 
 

  

 

Uvítáme i foto výtvarných prací 

na téma Motýli 

 

Podrobnosti, kam a jak fotografie  

digitálně poslat: motýli 2012 

 

Semínko země, Semily  

http://deti-z-raje.rajce.idnes.cz/Sachovy_turnaj/
mailto:lenka.hrib.@volny.cz
http://nazeleno.webnode.com/motyli-2012/


Zastrčená ulička pod Koštofrankem – pod hřbitovem, asi 5 minut od náměstí nabízí: 

Exkurzi do sklářské dílny Glass Lucie – PO, ST, PÁ   20 Kč / žák  provozuje občanské sdružení Zrnko naděje Semily  

(výtěžek jde na podporu organizace, která pomáhá rodinám s handicapem) 
 

V zelené dřevěnce - programy EVVO (akreditované) 10 Kč /žák – na materiál (např. o žížalách a kompostu, o travičce a ušácích (máme živé), 

o sluníčku a solárních hračkách, o ovečce, vlně – filcování za mokra) – provozuje nezisková organizace Semínko země – SEV MEDvěd. 
 

Naproti přes uličku nabízí program včelaři, pouze PO – v rámci projektu Fascinující svět včel a hmyzu ZDARMA + spousta zajímavých 

pracovních listů a materiálů – trvání cca 1 hod – vhodné půlit třídu na program do zelené dřevěnky  

(filcování kytičky za mokra + včelka - materiál  cca 10 Kč / dítě) 
 

V červené dřevěnce najdete expozici zapomenutého řemesla – pilníkářství, které si mohou děti i vyzkoušet.   

Sousední obytná roubená světnice je dobově vybavena a uspořádána tak, jak mohla vypadat kolem roku 1920    

ST, ČT, PÁ   10 Kč / žák, provozuje Muzeum a Pojizerská galerie Semily. 

 

V měsíci červnu vás muzeum zve do budovy v Husově ulici (cca 5 minut) na výstavu obřího leporela L.Seifertové  

10x zvětšená kniha Dějiny českého národa + výstava stavebnice MERKUR (vstup děti 15 Kč) 

 

Kromě ÚT (úterků) najdete nabídku minimálně dvou hodinových programů či exkurzí.. 

Těšíme se na Vás a Vaše žáčky (vhodné i pro předškoláky MŠ), přijďte či přijeďte pobejt. 

Každá skupina, třída si odnese inspirativní věčný kalendář... 

 

lenka.hrib@volny.cz                776 077 186                Lenka Hřibová, koordinátor společné nabídky 

 

 

 

Návratka, objednávka programů v Jílovecké ulici (květen, červen, září, říjen 2012) TEL. 776 077 186 

 

Škola, třída, kontakt (telefon, mail ) - počet dětí  

Datum, čas, program   

 

 PO včelky, EVVO, sklo 

 ÚT NIC  

 ST EVVO (křídla, žížaly), sklo, pilníky 

 ČT EVVO , pilníky 

 PÁ EVVO, pilníky, sklo 

 

Poznámka: Letáček na školní výlet + návratka (květen, červen, září, říjen 2012) je umístěn v pdf Aktuální pozvánky 
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  Tip na dostupný, levný a inspirativní  

školní výlet 
 

Jílovecká ulička v Semilech 
památkově chráněné roubenky, pilníkářská dílna, programy enviromentální výchovy, včelař a exkurze do sklářské dílny 

  

mailto:lenka.hrib@volny.cz
http://zrnkonadeje.webnode.cz/aktualni-pozvanky/
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TÝDEN PRO ZEMI v Jílovecké ulici 
Ze mě je země? (neboli žížalení) 
Tato hádanka bude mottem letošního programu Týdne pro Zemi, který pro 

vás přichystala v zelené roubence a hlavně zahrádce „staronová“ nezisková 

organizace Semínko země. (Pro objasnění, od ledna funguje ekovýchovná 

sekce CPR M.E.D. samostatně a provozuje ve spolupráci s Muzeem a 

Pojizerskou galerií Středisko ekologické výchovy  - SEV MEDvěd).  

Zveme všechny malé i velké badatele v neděli 22. 4. 2012 Den země 

odpoledne (mezi 13 - 16 hodinou) na tvořivé setkání se Zemí a již 

zmiňovanými žížalami.  Seznámíme vás nejenom s naším plánem  „výzkumu 

na biofarmě“ - jak spolu souvisí povodně a žížaly (tohoto brouka do hlavy 

nám nasadil V.Cílek v jednom rozhovoru), ale přímo u nás na zahrádce 

můžete zkoumat tajemství půdy s našimi pomůckami, ale třeba si 

prohlédnout i vermikompostér  (to kdybyste uvažovali o žížalách  do bytu) a 

samozřejmě také  kreslit, kutit, vyrábět , hrát si. 

Kolem 15 hodiny dorazí i naše „biodivadélko“ - respektive detektivní příběh 

ze zahrádky, k prohlédnutí bude i výstava Živá zahrada, kterou nám laskavě 

zapůjčilo ČSOP Křižánky. 

 

V týdnu 23. - 26. 4. 2012 nabídneme „žížalí program“ MŠ a ZŠ. Poděkování 

patří Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která pomůcky a tvorbu 

tohoto programu finančně podpořila, dlouhodobě programy pro školy 

podporuje i Město Semily a Liberecký kraj. 

  

29. duben 2012 se každoročně slaví jako Evropský den mezigenerační 

solidarity. Rádi bychom prostory roubenky nabídli i aktivním seniorům. 

Týden pro Zemi zakončíme tedy 29. 4. 2012 neděli  akcí : 

Dětství a hrátky o půl století  zpátky  - setkáním s těmi, které od dob 

dětství dělí 50 a více let. Uvítáme zkušenosti, vzpomínky, fotografie z 

dob Vašeho dětství, oslav svátků, recepty oblíbených jídel z dětství či 

hry, kterými jste se v dětství bavili.  Uvítáme pomoc při přípravě 

stejnojmenné výstavky, kterou chystáme o dva týdny později, ke Dni 

matek a Týdnu pro rodinu.  Věříme, že v letošním Evropském roce 

aktivního stárnutí najdeme seniory, kteří komunitní prostor zelené 

roubenky alespoň v sezóně využijí ke svým aktivitám, sdílení životních 

zkušeností, setkávání se, vzpomínkám, ale třeba i radosti z dětského 

hemžení a her. 

  Na květen a červen plánujeme: 
V sobotu 12. 5. 2012 se připojíme k celosvětové Férové snídani 
(propagace Fair Trade hnuti – sociální i ekologická „stopa“ výrobků, které 
kupujeme – káva, čaj, čokoláda a jiné). Letos pojedeme na „férový výlet „ 
- odjezd 8:48 z ČD Semily (přidat se můžete i v ŽB) – pojedeme na Spálov 
a potom Riegrovou stezkou do Semil. (Termosku s FT čajem či kávou, 
férový biooučníček s sebou, ve vlaku i na pikniku vyměníme, 
nabídneme). Odpoledne ještě stihneme další ročník akce Semilský 
CVRNK (po cestě). Těšíme se na Vás, program na celý den. 
 
 V Týdnu pro rodinu v neděli 13. 5. 2012 slavnost ke Dni matek 
(dopoledne tvořivá dílnička - kytička pro maminku) a odpoledne hry, 
muzika, písnička a rodinná divadélka. 
 
V červnu v rámci Světového týdne čtení pro děti (1. - 7. 6. 2012) 
nabídneme v areálu sídliště Jižní - Luční  akci pro MŠ a ZŠ – v úterý 5. 6. 
2012 si „zelenými příběhy a knížkami“ připomeneme i Světový den 
životního prostředí. Přidáme se programem i k Muzejní noci 9. 6. 2012 v 
zelené roubence v Jílovecké ulici. Svatojánskou neděli 24. 6. 2012 
odpoledne budeme tvořit bylinné postýlky pro svatojánky. 
 
V průběhu jara i léta nás můžete zastihnout s dílničkou pro malé i velké 
na veřejných akcích jiných pořadatelů (21. 4. 2012 Den Země – SEV 
Střevlík – Oldřichov v Hájích, 2. 5. 2012 Krajská konference sítě 
ekologických MŠ MRKVIČKA, 26. 5. 2012 Westernový den Semily- ostrov, 
2. 6. 2012 Den dětí The Bouda Turnov, 9. 6. 2012 Pouť v Chuchelně,     
16. 6. 2012 Dobrodění Louny) 
Samozřejmě bude pokračovat nabídka programů EVVO (enviromentální 
výchovy, vzdělání a osvěty) pro školy, nabídneme i novinku: „Křídla“ - co 
nám po zahrádce poletuje – včelky, motýlci, berušky, broučci.               
(dá-li sluníčko, potěšíme se i se solárními hračkami). 
 

                                                                      Lenka Hřibová, SEV MEDvěd 
 

V letošním tajuplném roce jsme pro širokou veřejnost připravili 

fotografickou soutěž na téma MOTÝLI 2012.  

Fotíme (společně s dětmi, rodiče, prarodiče) - jedná se ale hlavně o 

mapování výskytu druhů v našem kraji. 

Spolupracujeme s odborníky, kteří naše záznamy uvítají také z informačního 
hlediska. U každého snímku, prosím, napište JMÉNO, školu - MŠ, ZŠ, 
případně rodiny adresu + zaznamenejte místo a datum.  Pokud to půjde, 
uvádějte jakoukoliv specifikaci, např. "zahrada u pošty " a podobně. Můžete 
třeba uvádět místo "louka asi 1km severně od Semil".  Klidně zasílejte i 
"rozmazané fotky", kvůli sběru dat a monitorování mají smysl a užitek. 
Druh motýla (pokud nevíte) doplní odborníci. 
My se potěšíme krásou těchto mistrů proměny. 

Uvítáme i foto výtvarných prací či aktivit (např.land-art) na téma MOTÝLI. 

Foto v digitální podobě (max 3MB, případně přes ÚSCHOVNU) zasílejte  na 
e-mail: pavel.bartak.semily@centrum.cz (do předmětu  MOTÝLI). 

Více podrobností o naší činnosti (nejenom foto soutěži, ale třeba i nabídce 
naší zelené knihovničky) http://nazeleno.webnode.com/ 
 
Čínské přísloví 
"To, čemu housenka říká konec světa, je pro motýla svoboda."  
 
 

Ohlédnutí BŘEZEN 
S potěšením mohu oznámit, že činnosti SEV MEDvěd byla se zájmem přijata i 
na "Trojnárodní konferenci (německo - česko - polské) enviromentální 
výchovy " v Míšni (7. - 8. 3. 2012) jako milá a efektní kombinace útulné 
roubenky, zahrádky a EVVO (zvláště pro rodiny s dětmi)  
 
18. 3. 2012 jsme přivítali v dřevěnce jaro (i když letos nás opravdu překvapilo 
– včasností a silou) FOTO 
  
Naše nová nezisková organizace (SEMÍNKO ZEMĚ)  začala novým 
prográmkem pro děti a žáky MŠ a ZŠ “Semínka“, který jsme nabídli v 
Lomnici (děkujeme DDM Sluníčko za milou a vstřícnou spolupráci), v MŠ 
Luční, v ZŠ I.Olbrachta Semily  a ZŠ P.Holého Louny (proběhlo 32 programů 
pro více než 600 dětí). Sílu semínka můžete obdivovat i vy video (0:58). 
Stejnojmená dílnička pro rodiče s dětmi byla v úterý 20. 3. 2012 v MŠ Luční  
– vznikly zajímavé semínkové obrázky – k nahlédnutí. 

 

  

mailto:pavel.bartak.semily@centrum.cz
mailto:pavel.bartak.semily@centrum.cz
http://nazeleno.webnode.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150618658954372.392786.99025059371&type=3&l=5de883d44a
http://www.youtube.com/watch?v=eDA8rmUP5ZM&feature=fvwrel
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150621866164372.393293.99025059371&type=3&l=e8607bed77
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  NAPSÁNO ŽIVOTEM – HYDROCEPHALUS 
 

 

  

 

 

Každá životní cesta je plná různých poznatků jak dobrých či špatných, kde si každý vytváří svou představu o báječné 

budoucnosti. Nikdo neví, že zrovna jemu se může stát něco nečekaného, co mu obrátí život jiným směrem, než si 

původně plánoval. Příběh nám zaslala maminka ze semilska, kde se seznámíte se zdravotním postižením její dcery 

Leničky, které není na první pohled vidět, ale je zákeřně schované uvnitř dětského tělíčka.  

Do roku 2002 jsme byli čtyřčlenná rodina a žili jsme úplně obyčejný život jako každý jiný. Očekávali jsme přírůstek do rodiny a 

všichni jsme se moc těšili na miminko, které se mělo narodit na konci července nebo začátkem srpna. Bohužel v červnu jsem 

začala mít problémy a nastoupila jsem do porodnice v Jilemnici o něco dřív, než jsem čekala. Doktor ultrazvukem zjistil, že 

miminko musí co nejdříve na svět a bohužel se narodí mrtvé. Vše potvrdili i ve fakultní nemocnici v Hradci Králové na 

genetice. Diagnóza zněla HYDROCEPHALUS - NESLUČITELNÉ SE ŽIVOTEM. Byl to nejhorší den našeho života a ještě těžší to 

bylo o to, že jsem čekala naši vytouženou holčičku. Doktorka z genetiky mě sdělila, že pokud bych miminko donosila až do 

termínu 

 

 

 

 

  

 

V devíti letech naše holčička má za sebou čtyři operace hlavy, čtyři operace 

bříška a dvě operace očí. Nesmí se uhodit do bříška ani do hlavy (mohla by 

umřít), nesmí se přehřát ani podchladit, nesmí cestovat letadlem kvůli 

přetlaku, má problém se stabilitou (motorika). Je hyperaktivní s únavovým 

syndromem, ale i tak se snaží vše zvládnout jako její kamarádi. Dochází do 

základní integrované školy mezi zdravé děti, kde paní učitelka vypracovala 

individuální vzdělávací plán, při kterém vypomáhá asistent. Celodenní péče 

dá mnoho práce, jelikož potřebuje neustálý dohled a dopomoc.  
 

 

do termínu porodu, tak zde hrozí možnost úmrtí nás obou. Bylo tedy nutné vyvolat předčasný porod. Asi dvě hodiny po porodu, mi gynekolog oznámil, že 

naše holčička žije a že ji dávají pár hodin života. Myslela jsem si, že mě v tu chvíli skončil svět, ale myšlenka na to, že doma máme ještě dva syny, mě 

udržovala před úplným zhroucením.  

 

  

Naše malá Lenička však bojovala o život a za dva dny ji převezly do Hradce Králové na speciální oddělení pro 

nedonošené děti. Po týdnu jejího pobytu zde na intermediárním oddělení nám bylo sděleno, že je nutná operace k 

záchraně jejího života a tak jsme s manželem podepsali souhlas k operaci. Byla to jediná šance jak Leničce zachránit 

život, který ji nikdo zpočátku nedával. Podstoupila náročnou operaci, kde jí byl voperován za  pravým uchem ventil 

(shunt), na který je napojena kanyla. Ta vede těsně pod kůží a je svedena do bříška a odvádí mozkomíšní mok. Tento 

ventil (shunt) je programovatelný přes počítač a určuje průtok mozkomíšního moku.  

Několik dnů po operaci nám lékaři oznámili: „Vaše holčička, ale bohužel bude jako mrkací panenka, nebude chodit ani 

mluvit, jen bude ležet“. V tento moment nás opět zasáhla bolestivá rána smutného osudu. Doma zavládlo hrobové 

ticho, manžel se bál se mnou otevřeně bavit, protože viděl, jak jsem ze všeho úplně na dně. Za Leničkou jsme dojížděli  

 

 

  

do nemocnice (HK) a po každé návštěvě se nám zdálo, že nás víc a víc vnímá. Ošetřující lékař nás průběžně informoval 

o zdravotním stavu naší dcery, kde nám i navrhl, že by byla vhodnější domácí péče.  S manželem jsme souhlasili a tak 

začalo období několika měsíců, kdy jsme si Leničku brali domů na několik dní. Nebylo to však nic lehkého, protože 

jsme se museli naučit kontrolovat shunt a celkový zdravotní stav. Pro možný případ komplikací jsme měli telefonní 

kontakt na ošetřujícího lékaře v HK, kterého musím pochválit a zároveň i ošetřující personál, kteří nám byli velkou 

oprou. Vše probíhalo dobře a po šesti měsících jsme si Leničku odvezli nastálo domů. Krásným dárkem k narozeninám 

pro mou maminku bylo, když jsme jí přišli gratulovat, celá rodina a můj tatínek si konečně pochoval vnučku. 

 

  

Bylo to vše velmi časově i fyzicky náročné. Jakub s Vítkem chodili do 2 a 6 třídy, do toho se cestovalo s Leničkou na kontroly na dětskou neurochirurgii, na 

neurologii, na oční, na ortopedii a každý den rehabilitace Vojtova metoda. Asi ve dvou a půl letech malá rošťanda začínala chodit a brebetit.  

  

Napište svůj životní příběh a zašlete na 

e-mail infolistyzrnka@seznam.cz , 

který zveřejníme v Infolistech Zrnka. 

Nevíte si rady se sepsáním článku? 

Postačí mít nainstalovaný Skype a 

v rozhovoru článek společně sepíšeme. 

Lenička je moc šikovná a věřím, že 

jednou bude úplně samostatná. Ráda 

bych vzkázala všem rodičům 

zdravotně postižených dětí, že 

počáteční beznaděj nemusí být hned 

koncem. Pro lékaře je dodnes velkým 

zázrakem, že tato závažná diagnosa, 

která byla vyřčena po porodu, jako 

neslučitelná se životem se nenaplnila. 
 

Maminka Leničky (9 let) 

  

http://wikipedia.infostar.cz/h/hy/hydroceph

alus.html Hydrocephalus je termín odvozený 

z řeckých slov “hydro” voda významu a 

“cephalus” význam jdou a tato podmínka je 

někdy známá jako “voda v hlavě”.  

 

Více internetových odkazů zde:  

http://search.seznam.cz/?aq=0&oq=HYDROC

EPHALUS&sourceid=szn-

HP&thru=sug&q=hydrocephalus  

mailto:infolistyzrnka@seznam.cz
http://wikipedia.infostar.cz/h/hy/hydrocephalus.html
http://wikipedia.infostar.cz/h/hy/hydrocephalus.html
http://search.seznam.cz/?aq=0&oq=HYDROCEPHALUS&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=hydrocephalus
http://search.seznam.cz/?aq=0&oq=HYDROCEPHALUS&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=hydrocephalus
http://search.seznam.cz/?aq=0&oq=HYDROCEPHALUS&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=hydrocephalus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Informační občasník Infolisty Zrnka / Ročník IV. / číslo 1. / březen 2012 / str. 6. 

  Aktuální zpravodajství - Zrnko naděje o.s. – Cesta pro budoucnost 

 

 

  

 

 

 

Na internetových stránkách aktuálně.cz je zveřejněn článek pod kterým se vede debata rozdílných názorů mnoha lidí na téma k článku. Vzhledem 
k závažnosti připravované změny v soc. oblasti tento článek zveřejňujeme zde. Přečtěte si názory lidí v debatě pod článkem, klikněte na podtržený 

řádek: Soumrak ústavů sociální péče. Klienti dostanou vlastní život (22. 2. | 08:30) Česko je mistr světa v zavírání lidí do ústavů. Jen lidí s 
mentálním postižením zavřených za zdmi ústavů je 14 000. Ministerstvo práce a sociálních věcí nabídlo zřizovatelům miliardu korun z evropských 
fondů, když ústavy zruší. Přihlásilo se třicet dva institucí. Zde jsou obrázky z Karlovarského kraje. Autor: Ludvík Hradilek   
 

Internetové stránky NÁRODNÍ CENTRUM PODPORY TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením / Probíhá transformace pro změnu velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na 

bydlení a podpory v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci budou přecházet z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné 

zástavbě a budou žit způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky… (další informace na uvedených stránkách) 
 

Poznámka redakce: Průběžně budou vznikat nové společně bydlící komunity a to je moc dobře, kde další % lidí se zdravotním postižením najde 
možnost se začlenit do běžného života. Financování v sociální oblasti pro zdravotně postižené přinesla určité změny, kde cílových skupin lidí se 
zdravotním postižením je mnoho a každá skupina potřebuje své specifické podmínky pro zajištění potřebné péče o svou osobu v domácím 
prostředí nebo v ústavu. Tato připravovaná změna (viz.články) však sebou ponese či neponese mnoho nedostatků s dopadem na klienty? 
V čísle 1/2009, str. 14. - 18. byl zveřejněn článek Náhled do změn dějin mnoha životů, kde bylo uvedeno: „Dříve stát platil v průměru na klienta 
ústavu cca 250 000,-Kč ročně. Změnou zákona v sociální oblasti po vzniku příspěvku na péči to stát stojí v průměru 60 000,-Kč na osobu ročně“. 
Během let opatrovníci pečující o své blízké se zdravotním postižením v domácím prostředí již zažili nedostatky systému v sociální oblasti: 
posuzování zdravotního stavu s přidělením příspěvku na péči (mnoha lidem byl příspěvek odebrán i neprávem), lidem scházejí finance na doplatky 
potřebných pomůcek aj. Změna financování zapříčinila i neudržitelnost provozu se zánikem několika zařízením, která poskytovala služby klientům, 
došlo i k omezení či zrušení určitých lázeňských zařízení. Odehrálo se toho opravdu hodně a můžeme to pojmenovat úpadkem v sociální oblasti.  

Veřejné mínění lidí je, že tato změna ve financování v sociální oblasti šikovně ušetřila peníze ve státní pokladně a na lidech nikomu nezáleží! 
Na internetu, ale i v jiných médiích se píše a mluví, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nabídlo zřizovatelům miliardu korun z evropských fondů, 
když ústavy zruší a díky transformaci budou přecházet lidé z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě. Myšlenka je to zajisté 
pěkná a určité % lidí dostane šanci žít v běžném životě, ale kde je to % lidí, kteří potřebují nepřetržitou odbornou péči a odborné lékaře? 
Člověk se zdravotním postižením či opatrovník, který se dokážete uživatelsky podívat na transformaci v sociální oblasti, tak si uvědomí, že 
v současnosti celoroční ústavní péče stojí klienta odkázaného na celkovou pomoc druhé osoby cca 20 000,-Kč měsíčně. V zařízeních je určitý počet 
personálu, který musí, zvládnou jak práci administrativní, ale musí i zajistit náročnou péči většímu počtu klientu. Pokud dojde pod hlavičkou 
zřizovatelů k výstavbě domů či bytů pro klienty, tak zde musí dojít k navýšení počtu pečujícího personálu nebo chce někdo tvrdit, že to zvládne 
současný počet personálu? Otázkou je kolik potom klient bude platit za vytoužené rodinné bydlení v komunitě u zřizovatele, poskytovatele 
sociálních služeb. Hodně lidí má obavu ve více směrech co a jak bude probíhat v bytech či domech? Bude dostatek personálu pro klienty? Budou 
se mít kam klienti vrátit, když to v běžném životě nezvládnou a ústavy už budou zrušeny? Určité % lidí se zdravotním postižením má vyhráno, 
protože se o ně postará rodina, ale co ostatní lidé, kteří nikoho nemají a potřebují odbornou péči, léky? Jaká bude budoucnost po transformaci? 
 
 

Občanské sdružení Zrnko naděje svou činnost zaměřuje na cílovou skupinu lidí se zdravotním postižením, opatrovníky a přátele. Od roku 2012 jsou 
informace o činnosti o.s. rozděleny na internetové stránky: Zrnko naděje o.s. * Kamera na kolečkách * Jedeme bez bariér – PROJEKTY.  
V rubrice Výroční zprávy je umístěna Výroční zpráva 2011 o průběhu činnosti, str. 7. - 10., ETAPY 2006 – 2011. Hlavní cíl o.s. je vybudovat společný 

dům dle návrhu plánu projektu, který probíhá od roku 2008. Pro tento návrh bylo sestaveno 6 etap průběhu. Zpráva obsahuje i informaci o již 

dlouhodobé záležitosti ohledně poškození domu čp.191 novým ÚP Semily (sídlo o.s., celoroční činnost aj.). Tento případ čeká na soudní rozřešení. 
 

Nové webové stránky Jedeme bez bariér – PROJEKTY jsou dnem otevřených dveří a informují o tom jak je důležité udržet probíhající projekty o.s.      

Po přečtení Výroční zprávy 2011 a webových stránek Jedeme bez bariér si uvědomíte, že činnost o.s. funguje rodinnou formou, která nabízí: 

 

Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižné a opatrovníky 

"Rodinná forma - jako když lidé zakládají společnou domácnost". 
  

Rodinné bydlení v komunitě ve společném domě pro zdravotně postižené je hlavním cílem Zrnka naděje o.s. ze Semil dle plánu návrhu projektu NNO, 
který v ČR však neexistuje i když ji zákon o sociálních službách umožňuje. Jedná se o rozšíření současné nabídky pro určité % lidí se zdravotním 
postižením a opatrovníky. Bylo vytvořeno několik projektů, které napomáhají celoroční činnosti o.s. k dosažení hlavního cíle dle etap průběhu. 
 

Zrnko naděje je registrováno u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení a není poskytovatel sociálních služeb a nikdy se jím nestane z důvodu, 
aby bylo možné udržet nejlevnější formu rodinného bydlení v komunitě, která je o 50% levnější než současná nabídka. Společný dům nebude 
realizovat zřizovatel kraj, obec a nebude zde správce, provozovatel poskytovatel soc. služeb. Vlastníkem domu bude NNO a dá ho k užívání lidem 
potřebný, kde zajišťuje dohled a volnočasové aktivity aj. Uživatelé domu si program dnů sestavují dle svého rozhodnutí, kde se rovným dílem budou 
finančně dělit o veškerý provoz domu, ale i o financování běžné domácnosti se stravováním. Potřebné služby lidem se zdravotním postižením zajistí 
opatrovníci, sousedská výpomoc nebo dle potřeby a zájmu společně bydlící komunity si sjednají placené služby od poskytovatele sociálních služeb.  
  

Společnou myšlenkou rodičů a jedinců se zdravotním postižením je: 

"Jak bude žít naše zdravotně postižené dítě, až zde jednou nebudeme" 
"Jak budu žít já, kdo se o mne postará, až zde rodiče nebudou" 

  
Sdružení hledá podobně smýšlející lidi, jedince a rodiny, kteří upřednostňují rodinné bydlení před ústavním umístěním. V prostorech bezbariérového 
domu a na přilehlé zahradě se zdařilo vytvořit pevné zázemí pro činnost o.s. s prostorem, kde se seznamují lidé s různým společenským zaměřením. 
Účastní se rozmanitých akcí, kde mají možnost se vzájemně poznat a rozhodnout se pro své budoucí partnery s kterými budou chtít založit společnou 
domácnost. "Rodinná forma - jako když lidé zakládají společnou domácnost". (Poznámka: zajímá Vás návrh bydlení od NNO, napište nám KONTAKT) 
 
 
 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2012/02/22/soumrak-ustavu-socialni-pece/?fb_comment_id=fbc_10150708555734714_23825350_10150751996329714#f2024bace9ed8a
http://www.trass.cz/
http://www.cesky-raj.info/cs/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/infolisty-1-2009.html
http://zrnkonadeje.webnode.cz/vyrocni-zpravy/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/kontakt/


HARMONOGRAM 2012 Zrnko naděje o.s. 

 

 29. 3. 2012 (čtvrtek) VNITŘNÍ AKCE 

Narozeninovosvátková oslava „JARO“ (oslavenci: leden - únor - březen) 

 27. 4. 2012 (čtvrtek) VEŘEJNÁ AKCE  

„Čarodějnický slet“. Slet zdejších čarodějnic i čarodějů neurčitého věku s 

odpoledním salónkem líčení. Oživíme společně kouzlo pro dobro u pramenu 

sv.Václava, kterým obdarujeme pocestné na naší obchůzce panstvím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28. 6. 2012 (čtvrtek) VNITŘNÍ AKCE 

Narozeninovosvátková oslava „LÉTO“ (oslavenci: duben - květen - červen) 

 5. 7. 2012 (čtvrtek) VEŘEJNÁ AKCE 

„HURÁ PRÁZDNINY“ Rozmanitý program her pro malé i velké. 

 25. 8. 2012  (sobota) VEŘEJNÁ AKCE 

IV. Ročník, Pochod s BOBINOU až na Kozákov – KŘÍDLA (video 2011 KŘÍDLA) 

Pochod se koná na podporu všech lidí bez rozdílu hendikepu, kteří chtějí prožít své 

životy v rodinném zázemí v komunitě lidí, kteří jim pomáhají v běžném životě a 

nechtějí zbytek života prožít v různých zařízeních, až zde jejich rodiče nebudou. 

Sobota  25. 8. 2012  START - Jílovecká 191, Semily 

8 - 9 hod zápis turistů, startovné 20,-Kč, po 9 hod společný start od sídla o.s. 

Pochod se jde přiměřeným tempem podle doprovodu vozíčkářů, dětí v kočárku a lidí 

se zdravotním omezením. Celá trasa pochodu vede po hlavní silnici s odbočkou na 

vedlejší a je celkově bezbariérová. Pro bezpečnost turistů na silnici doporučujeme 

reflexní oblečení nebo vesty. 13 hod předávání diplomů na Kozákově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26. 8. 2012 (neděle) VEŘEJNÁ AKCE 

DEN CHARITY Loučení s létem 2012 se Zrnkem naděje. Pořádáme oslavu 

s maškarním bálem pro členy o.s., opatrovníky, dobrovolníky, přátele a veřejnost. 

Proběhne prezentace NNO „Den otevřených dveří“. Promítat se budou video 

dokumenty, program her s dárky pro zúčastněné, domácí pohoštění. 

 6. 9. 2012 (čtvrtek) VNITŘNÍ AKCE 

Narozeninovosvátková oslava „PODZIM“ (oslavenci: červenec – srpen - září) 

Tradiční setkání rozmanitých her „ŠACH – MAT“ 

 31. 10. 2012 (středa) VEŘEJNÁ AKCE 

DUŠIČKY Setkání členů sdružení s veřejností. 

(31. 10. 2012, 1.- 2. 11. 2012 rozsvícení dýní a kahánků na zahradě sdružení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. 12. 2012 (čtvrtek) VNITŘNÍ AKCE 

Narozeninovosvátková oslava „ZIMA“ (oslavenci: říjen - listopad - prosinec) 

Vánoční besídka s Mikulášskou nadílkou 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Informační občasník Infolisty Zrnka / Ročník IV. / číslo 1. / březen 2012 / str. 7. 

  
POŘÁDALI JSME (P) / SPOLUPRÁCE (S) / ZÚČASTNILI JSME SE (Z) 

(P) 15. 3. 2012 Beseda o indiánech (27 fotek) 

Lukáš Kovář vyprávěl o indiánech. Promítalo se na novém 

plátně, které bylo zakoupeno ze sponzorského daru od 

Nadace Česká spořitelna. Moc děkujeme za finanční podporu. 

(Z) 18. 3. 2012 Vítání jara (fotky) * Vítání jara (video) 

Pořadatel: M.E.D.věd. Jaro nás předběhlo a slunečně i 

teplotně velmi mile překvapilo. Farmářka Anička z Klokočí 

dorazila jen na dopoledne (odpoledne již netrpělivě čekalo 

její políčko), ale i tak během dne prošlo asi deset rodin, 13 

dospěláků a 11 dětí, rozdaly se čtyři tašky topinamburů, 

udělalo několik zahrádek na okno a zaseli jsme společně 

vyvýšený záhon. K tomu milá setkání, sdílení zkušeností - 

ploskořez, střihání stromků. slimáci... Spoustu písniček, díky 

Martine. Asi nejzářivější ozdobou odpoledne byla měsíční 

Magdalenka, vítáme ji do naší dřevěnkovské party. 

(P) 29. 3. 2012 Narozeninovosvátková oslava "JARO" (video) 

      Narozeninovosvátková oslava "JARO" (102 fotek) 

Oslavenci byli členi a přátelé o.s. Leden - Únor - Březen 2012.  
 

Fotografie a videa 2012 jsou průběžně přidávány na webu Kamera na kolečkách 

http://www.youtube.com/watch?v=FZHQQuI3_1o&feature=player_embedded
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Omacka_s_noky_a_beseda_o_indianech_15._3._2012/
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Vitani_jara_18._3._2012/
http://www.youtube.com/watch?v=cIxX7g2WsPY&feature=player_embedded
http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/
http://www.youtube.com/watch?v=UFI-x1C4IPk&feature=player_embedded
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/29._3._2012_Narozeninovosvatkova_oslava/
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2012/


 

 

Nové webové stránky Zrnka naděje Jedeme bez bariér - PROJEKTY 
jsou nepřetržitým dnem otevřených dveří a nesou informace: 
Pro oslovení veřejnosti s plánem návrhu prvního projektu NNO 

společné bydlení v komunitě bylo nutné vytvořit další projekty, 

které napomůžou k dosažení tohoto cíle. V roce 2009 březen vznikl 

druhý projekt - Infolisty Zrnka, zajišťuje informovanost veřejnosti 

o činnosti NNO aj. V roce 2009 listopad vznikl třetí projekt - 

Sociálně terapeutický program Zrnko naděje o.s., zajišťuje 

rozmanitý program a akce vnitřní pouze pro členy, ale i program 

akcí pro veřejnost. Pro rozšíření třetího projektu v roce 2011 

červenec vznikl čtvrtý projekt - Sklářská dílna o.s. - Glass Lucie, 

kde cena z ukázky výroby a drobného prodeje jde na podporu NNO 

a v roce 2011 říjen vznikl pátý projekt - Jedeme bez bariér, 

zmapování bezbariérového přístupu. 
 

Projekt o zmapování bezbariérovosti města Semily bude probíhat 

2011 – 13 a byl finančně podpořen od Nadace Česká spořitelna a 

od Nadace EURONISA. Informace budou průběžně doplňovány.       
1) Bezbariérovost města Semily 2) Výlety bezbariérovost 
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Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení peněžitým či věcným darem, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz 
nebo osobně po telefonní domluvě 481 621 406 * 731 458 883 v Zrnku naděje o.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

Web Kamera na kolečkách  

fotogalerie a videa 

 

 

 

Web Zrnko naděje o.s. 

O nás, Výroční zprávy, Glass Lucie - sklářská dílna, Harmonogram, Aktuální pozvánky, 

Infolisty Zrnka a jiné zpravodaje, Zdravotnické potřeby, Katalog sociálních služeb, 

Spřátelené organizace, Sponzoři, Média, TV internet, Dokumenty ke stažení. 

  

Web Jedeme bez bariér  

Den otevřených dveří, projekty 

  
  

 

 

 

Informace o činnosti Zrnka naděje o.s. jsou rozděleny 

Aktuální pozvánky 

 

Na stránkách jsou do rubriky Aktuální pozvánky a informace 

průběžně přidávány naše pozvánky, ale i ty které nám zašlete. 

Najdete zde i aktuální informace kdy a co bylo přidáno do různých 

rubrik na třech webech občanského sdružení Zrnka naděje. 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a1-bezbarierovost-mesta/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a2-vylety-bezbarierovost/
mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
http://k-n-k.webnode.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/aktualni-pozvanky/

