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SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Všechno se vším souvisí 
Vernisáž výstavy obrazu 21. 8. 2012 Jestřebí. Tento den byl vzácný tím, že jsme slavnostně odhalili 

dílo zhotovené v rámci volnočasových aktivit komunitního centra SZdP a RYTMUS v České Lípě. 

Puzzle – nástěnný obraz složený s dílů, který svojí komunikací tvoří nevídanou plochu o rozměrech 

3x2.5 m. Výtvarníci předem nevěděli, které díly mozaiky budou malovat. Použili žluté, oranžové a 

zelené pigmenty k volnému nakládání barev. Vznikl soubor z různých motivů, které se protínají 

anebo na sebe navazují tak, jak si život hraje se zdánlivě nesourodými událostmi a skládá je v 

ucelený ráz. Nit, která spojuje celý námět obrazu, je vedena romantickou procházkou po stezkách 

přírodní scenérie. Každý samostatně hloubal ve své mysli a zakreslil trasu putování. Tato pomíjená 

nit je ovšem velmi důležitá v našich životech. Zobrazuje skutečnost soudržnosti lidí, které 

dennodenně potkáváme. Čas, ve kterém se nacházíme. Společenské normy, které přijímáme a 

kulturu našich postojů. Poté se není čemu divit, že všechny díly obrazu tvoří reálný život. Krátká 

přednáška uvedla přítomné v údiv, jak jednoduché a přitom reálné dílo všichni autoři vytvořili. 

Každý s ohledem na své možnosti. Díky různým hendikepům našich výtvarníků jsme nahlédli do 

tajů lidské podstaty. 

Vernisáž zaštítili: poslankyně JUDr. Nedvědová se synem, senátor a starosta města Doksy           

Ing. Karel Kapoun, OV KSČM paní Branišová Jana, Rytmus o.p.s. Liberec - Ing. Pechtařová Tonka, 

Bc. Vránová Veronika, SZdP Česká Lípa – PhDr. Zahrádková Zdena, paní Zemanová Eva,             

Mgr. Petrovičová Simona, Denní stacionář – Mgr. Humlová Irena, Mgr. Říhová Klára,                   

paní Dostálová Dáša a v neposlední řadě galerista pan Stieranka Cafee&PUB galerie obce Jestřebí.  

 

 
  

                             Hledání a nacházení 
Často se divím, proč tak vehementně rodiče nutí své ratolesti navštěvovat mimoškolní 
aktivity v oblasti sportu, kultury či nauky cizích jazyků a vyplní jim celý volný čas až po 
okraj. Pak se hrdě označují za starostlivé. Já to však viděla jako velmi šikovné 
dozorování dětí v době pracovní vytíženosti rodičů. 
Také lidé v produktivním věku se rádi chlubí nově nabitou znalostí či dovedností 
získanou v zájmovém kolektivu. Říkám si – přejatá zkušenost z dob školních. 
A co lidé ve zralém věku? Ti se předhánějí, kdo toho navštíví více za týden. Proč? 
Po generacích, se zájmem nám přirozeným, osaháváme věci nepoznané. Co je to za 
sílu, která válcuje všechny etapy životních peripetií a nutno říci i politické krize? 
Zaháníme tím nudu? Ale nutit se k činnosti stojí velké sebezapření. Utužujeme si tím 
fyzické zdraví? Vždyť se kolikrát pod tíhou sportovního vypětí zraníme. Je to cesta 
nacházení odpovědí o smyslu života? Vždyť je to kolikrát vlastní iluze, která nás opustí 
v době těžké události. A co když je to rituální prostředek pro otevírání vnitřní brány, 
kudy lze přijímat pozitivní energii. „Velmi vzácné zboží“ 
Ano, toto je vysvětlení, proč k mému úžasu vídávám na „Posezení s barvami“ babičku 
společně s dcerou a vnoučátkem. Radost pohledět, jak tvoří a navzájem si pomáhají. 
  

Představujeme vám paní Janu Eichlerovou z Chrastavy, která pracuje 
jako odborný lektor - rozvoj estetického cítění, náplň volného času      
- na podporu, rozvoj a udržení pracovních dovedností u různých 
handicapovaných osob. 2007-11 CZP Liberecký kraj „Posezení 
s barvami“, od 2011 až po současnost CZdP Česká Lípa „Pohlazení po 
duši“, od 2012 po současnost DPS Chrastava „Šikovné ručičky“. 

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás poslední vydání v roce 2012. 
Články o tvořivosti, o přátelství, o sportu, o dušičkovém čase VĚŘTE – NEVĚŘTE. 

Co pozastavilo plán bydlení v komunitě? Internetové odkazy doplňují články. 
Přejeme všem příjemně prožité vánoční svátky a dobrý vstup do roku 2013 

                                                                                                                Lenka Vanclová 
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Šikovné ručičky 
Aktivní stáří je termín, který se v poslední době skloňuje ve všech pádech. I dříve 
narození chtějí totiž trávit svůj volný čas tvořivě a smysluplně. Pro tyto účely Městský 
úřad v Chrastavě vytvořil nový program „Šikovné ručičky“ Probíhá dvakrát týdně ve 
společenském klubu DPS. Senioři mají možnost se setkávat v malé skupině. K aktivní 
tvořivosti zajímavých výrobků je motivuje odborný lektor arteterapie. Projekt má 
pevnou strukturu. Tematicky podporuje oblast psychomotoriky a hygieny duševní 
podstaty. Nezbytnou součástí je volná diskuze. Společným úsilím vznikají unikátní díla 
jako například obraz „Rozkvetlá louka“ Je to mozaika květů ze zátek od pet lahví. 
Radost autorů nad dokončeným dílem (Vlasta Skalická, Irena Kyksová, Vlasta Trnková, 
Zlata Halbichová, Hana Veselá, Anelis Vrbová, Jarmila Rozycká a Hana Stehlíková) nelze 
přehlédnout.  Velmi aktivně se zapojují do všech aktivit a s chutí očekávají další impulzy 
k nové tvorbě. Jejich úspěch byl oceněn návštěvníky Státního zámku v Zákupech, kde 
byl obraz vystaven ve dnech 26. – 27. 5. 2012 na prezentačním setkání umělců se 
zdravotním hendikepem a kulturní veřejností Českolipského regionu. 

 

TÝDEN VZÁJEMNÝCH KONTAKTŮ 
Klub aktivního stárnutí v DPS Chrastava nabízí svým klientům 
od března tohoto roku kurz pro volný čas „Šikovné ručičky“. 
Tento projekt, zaměřený na arteterapii, využívá výtvarné 
umění jako prostředek k osobnímu vyjádření pocitů. Tato 
forma je využitelná každým, nejen lidmi s výtvarným nadáním. 
Ve stáří, kdy se mnohé životní hodnoty vytrácí, je důležitá 
jistota zakotvení. Jednou z možných alternativ, jak získat 
sebedůvěru je interakce při kolektivní výtvarné tvorbě. Posléze 
vzniknou úžasná díla, kterými se mohou pochlubit u svých 
blízkých a získat obdiv nebo čestná uznání udělená ve 
veřejném sektoru. V minulosti se již tak stalo na Státním zámku 
v Zákupech a v ZOO Liberec „Cena modrého slona 2012“. 
V srpnu jsme své exponáty přihlásili do soutěže „Na stárnutí 
nemám čas“, kterou pořádal Domov pro seniory Vratislavice 
nad Nisou. 28. 8. jsme vřele přijali pozvání od organizačního 
týmu DD v čele s šaramantním ředitelem Miroslavem 
Vodrážkou na zahradní slavnost a v hojném počtu uspořádali 
výlet do Vratislavic. V přírodním divadle jsme zhlédli společně 
s širokou seniorskou veřejností hudební program, jehož 
součástí bylo vyhodnocení výtvarné soutěže. A světe div se, 
glorifikovaný vítěz celé soutěže se stal kolektiv DPS Chrastava. 
Jmenovitě V. Skalická, I. Kyksová, V. Trnková, Z. Halbichová, H. 
Veselá, A. Vrbová, J. Rozycká, H. Stehlíková, A. Souček. 
Bohatý program klubu není však zdaleka vyčerpán. Tvořivá 
aktivita a schopnost účastnit se společenského života 
zaznamenává přínos seniorům nejen ve sféře fyzické, ale i 
psychické, jejíž pozitivní vliv na zdravotní stav je evidentní. 
Následující den ve znamení velkých oslav z vítězství byl protkán 
novým přátelstvím výtvarnic z libereckého projektu „Posezení 
s barvami“, které přijaly naše pozvání a rády se s námi podělily 
o své poznatky z pětiletého absolvování kurzu arteterapie. 
Škoda, že nemůžu do řádků vpravit atmosféru vstřícných 
rozhovorů z počátku neznámých lidí, kteří díky společným 
zájmům si mají co říct. Přítomní se na sebe dívali především 
jako na své přátele a také se tak ocenili. Na svůj život pohlížejí 
jako na stříbrné plátno a zastavují se u jednotlivých obrazů. 
Ráda jsem v jejich společnosti, neboť mě inspirují k širšímu 
nadhledu. 
 

 Lektor volnočasových aktivit  

Jana Eichlerová  

 

 

Facebook Posezení s barvami stránka obsahuje alba fotografií 

z tvořivých dílniček a akcí. Báječné lidé, co se umí radovat. Kolektivní dílo "Zpovědnice"  
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IX. ročník projektu TVOŘÍME DUŠÍ… 
V Kulturním centru Golf se 3. 11. 2012 uskutečnilo již tradiční setkání „Semilské impulzy“. 

Organizátoři setkání mají upřímnou radost z kladného hodnocení jak návštěvníků, tak i samotných 

účinkujících. Dle vyjádření všech bylo letošní setkání v Semilech nejzdařilejší ze všech ročníků. 

Radost byla též umocněna vyšší návštěvností místních obyvatel města Semily, kteří podpořili svou 

přítomností všechny vystupující. Fotografie a amatérské video čtenářům přiblíží atmosféru setkání. 

  

 

 
Účinkující: 

Radek Žalud – zpěv - absolvent pražské Konzervatoře Jana Deyla pro zrakově postižené  

Děti ze ZŠ speciální SLUNÍČKO z Jablonce nad Nisou – zpěv 

ZUŠ Jilemnice – tanec 

T.I.K. Jilemnice – tanec 

Jakub Kazda z Jičína – student 1. ročníku pražské Konzervatoře J.D. pro zrak. postiž. 

Nikola Beránková a spol. – břišní tanečnice  

Jan Beyer – zpěv 

SK SLUNÍČKO – gymnastické vystoupení 

ZUŠ Semily – hudební vystoupení žáků 

Děti ze střediska volného času v Semilech – taneční vystoupení 

Hradišťan – tanec 

Jana Havelková – recitace 
 

Řada chráněných dílen z celého libereckého kraje 

Dílna, kde si mohli návštěvníci vyrobit dárek pod dohledem výtvarníků. 

Výtvarná dílna pod vedením Jaroslavy Nurkovičové. 
 

    Organizátoři projektu: Sdružení ARTEFAKTUM a Centrum pro zdravotně postižené LK. 

 

  

 

http://www.czplk.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs  

Další informace o činnosti… 

Omlouváme se za sníženou kvalitu obrazu. Natáčelo se v sále, kde 

náš fotoaparát s kamerou nedokáže zaznamenat lepší obraz. 

Video: TVOŘÍME DUŠÍ… (29:29) 

http://www.czplk.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs
http://www.youtube.com/watch?v=sUlOCtA2cp0&feature=player_embedded
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Život na kolečkách 
Dokumentární film o chlapci, který je od narození upoután na invalidní vozík. 

Dětská televize Liberec - Filmový klub Liberec - 2010  www.dtv-liberec.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kamera: Jakub Horáček, Martin Gažar, Jan Myšák / Střih: Martin Gažar 

Spolupráce: Radka Čulíková, Václav Chábera, Jirka Čechlovský 

 

Jedličkův ústav v Liberci od svého vzniku provázal životy mnoha lidí 

s různým zdravotním postižením, opatrovníkům a personálu, kde 

zaslouženě patří velké poděkování všem, kteří pomáhají. Někdo zde je 

ubytován celoročně, týdenně nebo jen každý den dochází do školy aj. 

Vzpomínky na společně prožitý čas života zde si nese každý sám v sobě. 

Zrovna tak i přátelství, která se odehrála jen po určitý čas, ale i přátelství, 

která trvají nadále. Naše Lucka od roku 2008 již není klientem tohoto 

ústavu a je doma. Její zdravotní stav ji neumožňuje samostatně dělat 

spoustu věcí a je odkázána na celkovou pomoc rodiny a přátel. Osobně 

nebo i přes internet si udržují s mamkou stále kontakt s přáteli z Liberce. 
 

Posíláme pozdrav ze Semil pro Jakuba, Nikolu a všem ostatním… 

Lucka a Lenka (maminka) 

 

Setkání v Praze - Nick Vujicic, muž bez rukou a nohou (video) 

Foto 2010 

Můj splněný sen 

aneb 

i vozíčkář může létat!! 
 

Jmenuj se Nikola a jsem od narození upoutána na invalidní vozík. Jednou jsem viděla, 
jak vozíčkář v tandemu skáče z letadla. Už tenkrát se mi to hrozně líbilo a hlavně jsem 
zjistila, že to lze uskutečnit. Od té doby jsem na to pořád myslela, že to chci zkusit. 
Když jsem se o tom zmínila, tak mi všichni říkali, že jsem blázen a o to víc mě to 
lákalo, stála jsem si za svým. Letos k narozeninám mi sestřenice Iva povídá, už 
nadešel správný čas, jdeš do toho? Já že ano! Během měsíce se to zařídilo. 
Najednou nadešel den D a já jela s rodinou do Kolína. S handicapovanými lidmi mají 
zkušenosti v Praze nebo Kolíně. Čekala jsem na letišti, až přijde má chvíle, počasí mi 
přálo, bylo krásně. Navlékli mě do postroje a já mohla jít na to! 
Můj tandem pilot se jmenoval Tomáš. V letadle si mě připnul k sobě i moje nohy k 
jeho nohám. Čekali jsme, až letadlo vystoupá na správnou výšku 4000m otevřeli se 
dveře a najednou jsme skočili a padali jsme volným pádem. Pocity byly úžasné, 
adrenalin a já letím, překonala jsem sama sebe, „otevři“ nedá se vyjádřit slovy. 
Pomalu jsme začali přistávat a já byla šťastna!! Děkuji rodině, že mi to pomohla 
uskutečnit. Doporučuji dalším, co se nebojí, ať to zkusí, stojí to za to! 
 

Nikola Tóthová 

  

I vozíčkář může létat (13:30) video 

NAPSÁNO ŽIVOTEM – PŘÁTELÉ 
 

 

  

 

 

Život na kolečkách 

(18:25) video 
 

Účinkovali: 

Jakub Ševčík 

Petra Leopoldová 

Petra Štolková 

Nikola Tóthová 

Martin Braun 

Jiří Andrle 

Marek Sýkora 
 

Námět a scénář: 

Martin Gažar 

  

 

http://www.dtv-liberec.cz/
http://www.ju-lbc.cz/cs/o-nas/historie/
http://www.videacesky.cz/ostatni-zabavna-videa/bez-rukou-bez-nohou-bez-starosti
http://www.youtube.com/watch?v=GGIjJxFM99E&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=D6w4HjBeRIs&feature=player_embedded


 

Výsledky atletických závodů 6. 10. 2012 
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Cherubínek 
V sobotu 24. 11. 2012 proběhla na faře kulturní 

soutěž Cherubínek, kterou uspořádala orelská 

jednota Semily. Této akce se zúčastnili zástupci tří 

orelských jednot-Semily, Chřibská a Hranice, Zrnka 

naděje o.s., M.E.D. a farníci semilské farnosti. 

Soutěžilo se ve zpěvu jednotlivců i skupin.            

Ve výtvarné části se kreslilo na téma "Skutky 

apoštolů“, kde nejčastějším tématem se stalo 

seslání Ducha Svatého. Instrumentální část patřila 

letos pouze flétnám a poprvé proběhla i část 

fotografická na téma krásy přírody. K posouzení se 

sešlo téměř 50 fotografií z toho něco přes 

polovinu, to bylo od dospělých a zbytek v kategorii 

dětí. Dvoučlenná odborná porota dorazila z 

Tanvaldu a po vyhlášení výsledků ještě přispěli k 

příjemné atmosféře, když otec Pavel vytáhl kytaru 

a společně s ním jsme si mohli zazpívat různé 

písničky z překladů anebo jeho vlastní tvorby. 

Ceny se letos nesly již převážně v duchu vánoc, 

takže si výherci odnášeli hrající betlémy, svítící 

andílky a stromečky, těžítka s betlémy a pak ještě 

nějaké hudební drobnosti, cd apod.  

Mladší žáci 
1. Balcar Josef 23 bodů 
2. Havrda Jiří 20 bodů 
3. Katzén Matouš 10 bodů 
4. Katzén Šimon 9 bodů 
4. Mach Martin 9 bodů 
4. Zajíc Jan 9 bodů 
4. Zajíc Tomáš 9 bodů 
 

Předškolní chlapci 
1. Jarolímek Ondřej 15 bodů 
2. Hejduk Adam 13 bodů 
3. Hassa Jiří 11 bodů 
3. Balcar Jan 11 bodů 
3. Regner Jiří 11 bodů 
4. Pekárek Tomáš 9 bodů 
4. Prousek Jaroslav 9 bodů 
4. Šenk Alexandr 9 bodů 
5. Hassa Jan 6 bodů 
5. Jules Adam 6 bodů 
5. Kocour Matěj 6 bodů 
5. Pražák František 6 bodů 
5. Zahrádka Pavel 6 bodů 
 

Mladší žákyně 
1. Tichá Bohdana 20 bodů 
2. Vránková Žaneta 17 bodů 
3. Balcarová Eliška 15 bodů 
4. Hájková Barbora 12 bodů 
5. Novotná Michala 8 bodů 
5. Adamová Eva 8 bodů 
6. Martínková Jana  6 bodů  
6. Novotná Barbora 6 bodů 
 

Předškolní dívky 
1. Zahrádková Barbora 10 bodů 
2. Novotná Karolína 7 bodů 
3. Jarolímková Eliška 6 bodů 
3. Kocourová Monika 6 bodů 
4. Válková Andrea 4 body 
 

Starší žáci 
1. Tichý David 25 bodů 
 

Muži 
1. Stanislav Drahný ml. 29 bodů 
2. Bezpalec Petr 24 bodů 
3. Jůza Vít 18 bodů 
4. Stanislav Drahný st. 16 bodů 
5. Prousek Jiří 2 body  
 

Ženy 
1. Vránková Lenka 27 bodů 
2. Tichá Bohdana 18 bodů 
3. Trolíková Jana 10 bodů 
4. Kratzerová Petra 9 bodů 
5. Zákoucká Anna 5 bodů 
6. Prousková Ivana 4 body 

  

Běh Dlouhými záhony 
V sobotu 10. 11. 2012 se zástupci Orla 

Semily zúčastnili "Běhu Dlouhými záhony", 

který se koná v Úpici. V běhu na 800m v 

náročném kopcovitém terénu se podařilo 

vybojovat vítězství člence naší jednoty nad 

běžkyněmi ze Rtyně v Podkrkonoší a místní 

Úpice. Kromě diplomu získala i drobné 

odměny a ještě tak jako všechny zúčastněné 

děti si odnesla hodnotný dárek z tomboly a 

mohla si pochutnat na výborné polévce. 

  

Šachový turnaj 
V sobotu 3. 11. 2012 proběhlo v orlovně poslední 

kolo dlouhodobé soutěže v šachách, které se 

zúčastnili i čtyři členové Orla Semily. Byl to turnaj 

otevřený, takže se ho účastnili převážně členové 

různých šachových oddílů z okolí. Vítězství  v 

mužské kategorii si odnesl hráč orelské jednoty 

Turnov Tomáš Brouček a v ženách a dívkách si 

odnesly vítězství členky orelské jednoty Semily. 
  

Cherubínek (1:34) video 
Fotografie (49) 

http://www.youtube.com/watch?v=7TT7Rrq5f7I&feature=player_embedded
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Cherubinek/
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Tradiční Jablíčková slavnost v neděli 21. 10. 2012 
byla nejenom připomínka Dne stromů, ale také 
poděkování za úrodu. Všichni jsme na vlastní kůži 
i chuťové buňky zažili, že společně sdílená 
"práce" může být radostí, legrací, dobrůtkou. 
 

  

Nezisková organizace SEMÍNKO ZEMĚ 
http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/ 

Výhled na 1. polovinu roku 2013 
 
LEDEN 06. 01. 2013 neděle královská   
- vytvoříme si loutku krále, děti korunu a přidáme 
se odpoledne ke Tříkrálovému průvodu 
 
ÚNOR 10. 02. 2013 nedělní Pimprlení   
- stvoříme maňáska, loutku Kašpárka, pimprlete a 
připomeneme si masopustní tradice (pučálku) 
 
 BŘEZEN 24. 03. 2013 neděle  
- Světový den vody  - čarohrátky s vodou 
 
DUBEN 28. 04. 2013 neděle Tanec pro Zemi  
- spojíme Den země s Mezinárodním dnem tance 
 
KVĚTEN 12. 05. 2013 neděle   
- Festiválek rodinných minidivadélek  
 
ČERVEN 23. 06. 2013 neděle 
- Svatojánské čarobejlí 

  

Tradiční zimní radovánky v Jílovecké ul. 
Mikuláš, čert a anděl (fotky) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dneska to byla pohádka z knižky C.Sandburga  
Pohádky z bramborových řádků: 

O svatebním průvodu (7:08) video 
Bramboráčci - fotky 

 
  
 
 
 

V říjnu a listopadu jsme s naším programem o 
přírodní zahradě cestovali po okolí. Lomnice, 
Liberec, Libštát, Koštálov. Děti se třeba 
dozvěděli, k čemu a proč "hmyzí hotel". 
 

 

Malí velcí pomocníci „zaHRAda“ (fotky) 

  
Od října se dva dny v týdnu schází 
miniškolka v duchu idey lesních 
školek v areálu dřevěnky a 
zahrádky. Celé dopoledne pak děti 
stráví u oveček a v háji u paní 
Jakubů, kousek nad hřbitovem na 
Koštofranku. Chcete-li, aby vaše dítě 
mělo zdravý kořínek, neváhejte a 
vyzkoušejte tuto miniškolku. 
 
Pondělí v miniškolce Kořínek (fotky) 

  

JABLÍČKOVÁ SLAVNOST (13:32) video 

Jablíčka – fotky  

Naše organizace se zapojila do dobrovolnického projektu "72 hodin pro kraj". 
Vymalovali jsme šatnu na ZŠ I.Olbrachta (budova 1.stupně) Komenského nám., 
+ vysadili zárodek živého plotu. Více v textu + fotky na uvedených odkazech: 
 

 Malování šatny-"zaHRAda" 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                        Výsadba živého plotu  

 

 
 

 

Po delší době jsme obnovili našeho Smolíčka, 
rodinné tvořivé dílničky nad dětskou literaturou. 
http://nazeleno.webnode.com/knizky/smolicek/ 

 

http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151172363519372.458197.99025059371&type=3
http://www.youtube.com/watch?v=3UQygcLVLJs&feature=player_embedded
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151137839389372.453428.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151102816714372.447841.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151091517544372.445964.99025059371&type=1
http://www.youtube.com/watch?v=IMsM3PSJDkA&feature=player_embedded
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151108874874372.448723.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151095096864372.446531.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151097652949372.446940.99025059371&type=3
http://nazeleno.webnode.com/knizky/smolicek/


 

 

 

 

Informační občasník Infolisty Zrnka / Ročník IV. / číslo 4. / prosinec 2012 / str. 7. 

  

Dušičky 
Měsíc listopad začíná dvěma křesťanskými svátky, první listopad svátek 

Všech svatých. Bohužel v dnešním světě se mnozí při vyslovení tohoto názvu 

pochichtávají a ironicky posmívají, jak asi to s těmi svatými je, jako by to 

bylo spíš hanlivé, než přednostní. Druhý listopad nám připomíná vzpomínku 

na naše zemřelé „Dušičky“. I tento svátek raději zamění s americkým 

názvem Helowin, což s oněma „Dušičkami“ nemá nic společného. 
 

I když tyto svátky jsou za námi, myslím, že stojí za to se k nim trochu 

ohlédnout. Nedávno jsem slyšela v rozhlase při vzpomínce na listopadové 

události a na Václava Havla, o nápise na prezidentské standartě „Pravda a 

láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Byl to diskusní pořad a líbilo se mi, co tam 

jedna paní volala. Pravda a láska, to je Bůh a ten již zvítězil před 2000 lety. 

Jan Werich zpíval v jedné písničce „-čtěme Bibli, tam to všechno je“. Ano 

tam se skutečně dočteme, že Bůh není žádná abstraktní bytost. Před 2000 

lety Bůh poslal svého syna na zem, aby zjevil světu pravdu o Bohu a naději 

na věčný život (to si připomínáme o Vánocích).  
ale ten největší se stal, když přemohl smrt a třetího dne vstal z hrobu a po čtyřiceti dnech před zraky přátel se vznesl do nebe. O všem svým 

učedníkům (apoštolům) říkal a vysvětloval jim a oni vše uvedli v Bibli. Tato kniha se skládá ze dvou částí, Starého zákona = od stvoření světa po 

narození Krista a Nový zákon = od narození Krista až po prorocké skončení světa. Ježíš říkal učedníkům „Jděte do celého světa a učte všechny 

národy“. Křesťanství se skutečně Boží milostí dostalo do celého světa a mnozí za ně obětovali i svůj život. To byli právě ti světci, kteří dali svoje 

pohodlí a prospěch a sami sebe do služeb Bohu a předávali Kristovo učení. Těmto světcům jsou zasvěceny kostely, to znamená, že ten určitý světec, 

kterého si při stavbě kostela zvolili, je takovým patronem a přímluvcem u Boha. Jsou to takoví naši pomocníci na naši pozemské cestě, takoví naši 

zprostředkovatelé Boží pomoci. Náš kostel na Koštofranku je zasvěcen svatému Janu Křtiteli, to byl současník Pána Ježíše Krista a druhý hlavní kostel 

je zasvěcen svatým Petru a Pavlu. Svatý Petr byl prvním papežem, jeho určil sám Pán Ježíš a nynější papež je již jeho 265 následovníkem.  

 

  

Lidská pýcha a zloba ho dostala na kříž a on za nás bolestně zemřel. Za svého života konal veliké zraky, 

ale ky, ale zázraky, ale ten 

Proto ďábel nabízí opak, co bys trpěl… a kolik lidí na to naletí! Řád a zákony života jsou Boží zákony. Kdo je nedodrží, ten na to doplatí. To platí od dob 

ráje až dodnes. Ani ateistický vědec nepopře, že v okamžiku splynutí spermie s vajíčkem obsahuje lidský zárodek, všechny hotové chromozomy, 

nositele schopnosti člověka. Z toho je zřejmé, že vyvolení Boží zde musí být už v okamžiku splynutí zárodečních buněk. Už tam je zakódováno vše, co 

člověk potřebuje, aby se mohl stát originálním obrazem Božím s duší i tělem. Kristus podepsal smlouvu s námi vlastní krví, kterou za nás prolil na 

kříži. Dal svůj život za život lidstva. Je to závěť, která nabývá platnosti po smrti. Je to dědictví, které přijímají synové. Dědici mohou dědictví i 

odmítnout, mají na to právo, ovšem se všemi důsledky toho svého svobodného rozhodnutí! Není od věci čas od času meditovat o pekle, povede nás 

to k tomu, abychom dědictví neodmítli. Bůh nás nepřestane znovu a znovu až do smrti zvát, ale vždy bude respektovat naši svobodu.  
 

Ale jako je Bůh – láska, tak je i ďábel – zlo.  A jak se říká, čert nikdy nespí, 

tak to i v dnešním světě vypadá. Láká přes všechny požitky a snaží se lidem 

zastřít srdce. Jeden kněz, který zemřel rukou zloděje, v takové knížečce 

píše: Naše tělo je jako kostým půjčený na jeviště. Jednou ho vrátíme.       

Bůh nás stvořil jako své děti, jsme členové Boží rodiny a on chce, abychom o 

jeho velikosti a kráse svědčili kvalitou vlastní osobnosti. Pokud se o to 

nesnažíme, děláme Bohu ostudu. Se všemi důsledky a zodpovědností za 

svěřené duše. O kvalitu osobnosti je třeba usilovat. Umíme mluvit.           

Bůh očekává, že budeme řeč používat k rozmluvě s ním (v modlitbě) i 

k rozmluvě s lidmi – ovšem v Jeho intencích (Jeho úmysly)! Když si už od 

stvoření člověk chtěl žít po svém, Bůh to respektoval, respektuje i nyní.       

A vidíme, na co sami stačíme? Ale Pán Ježíš nám dal naději a nemusíme si 

zoufat. On řekl, vezmi kříž svůj a následuj mě. Správně pochopená, 

uchopená a přijatá bolest a utrpení je něco posvátného. Rozhodně se 

nepříčí koncepci Boží lásky a vykoupení. Goethe ji používá jako měřítko: 

Člověka si vážím podle toho, jakou bolest dovede snášet.    

Závěr si dovolím ocitovat z knihy Josefa Porubčana Každý den s Bohem: Hroby jsou pouze pozůstatky nadčasové a nad 

prostorové velikosti lidského rodu, osvícené Ježíšovým Poselstvím jen tak tiše a tajemně, jako mihotavé plamínky svíček 

osvětlují večerní prostory hřbitovů. Když tedy zapálíme svým mrtvým svíčky, zaposlouchejme se do Ježíšových slov o záhadné 

pravdě člověka, kterou ta slova osvěcují právě tak tiše a tajemně, jako naše svíčky osvěcují hroby předků. A dozvíme se, že ti 

kteří milují bratry, přešly ze smrti do života, a ti, kteří nemilují, zůstávají ve smrti. Bože dej nám světlo, abychom viděli!“ 
 

M.H., Semily  
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Zrnko naděje, občanské sdružení má sídlo v rodinném domě v 

Jílovecká ulici v Semilech pod hřbitovem na Koštofranku 

s kostelem, který je zasvěcen svatému Janu Křtiteli. Starousedlíci 

vypráví mnoho životních příběhů o lidech, kteří žili v roubených 

chalupách a domech, které jsou již zbourány. Dochoval se pouze 

areál tří památkově chráněných roubenek a několik starších domů. 

V čísle 5. / 2010 na str.2. Kostel Sv. Jana Křtitele, dějiny objektu.  
 

V dušičkový čas se u nás zdobením hrobů a vzpomínkou slaví 

Památka zesnulých, v anglosaských zemích Halloween. Oba svátky 

mají kořeny v keltských zvycích z doby, kdy lidé neuměli měřit čas, 

neznali kalendář a rytmus jejich životů udávalo postavení slunce a 

luny. Neměli čtyři roční období, ale jen dvě. Světlou, kdy seli, a 

tmavou 

 

 Dušičky v Jílovecké ulici 
 

VĚŘTE - NEVĚŘTE, nevíme, od kdy se energie udržuje na tomto místě a tak co budete číst, ponecháme na vás.   

V Jílovecké ulici v domech a na zahradách se občas během roku dějí zajímavé věci, které se v dušičkovém čase 

projevují nejvíce. Proč se tomu tak děje? Je to snad tím, že je to přímo pod hřbitovem? Nebo to je vše jinak?  

 

Tajemná energie se zde na tomto místě mění ve svém projevu dle dění probíhajících životních situací.                

Vnímání něčeho v naší blízkosti od lehkého závanu větru po vnitřní vize s projevy, které lze vidět i slyšet. Ve 

vizích během dne nebo ve spánku se zobrazuje, co a jak udělat a co pak následovně přijde. Zažilo to několik 

lidí najednou ve skupince, ale i samostatní jedinci během roku, ale nejvíce se tak děje v dušičkovém čase.  

 

Osobně nebo z vyprávění: Z ničeho nic spadená či převrácená věc aniž by se předmětu někdo dotkl… Z ničeho 

nic rozsvícené či zhasnuté světlo… Zastavené hodiny a pak se dozvíte, že někdo umřel… Pocit, že vedle vás 

někdo stojí nebo se i dotýká a přitom není nikde nikdo v blízkosti atd. Poukazují či radí lidem tyto projevy na 

životní cestu nebo to je jen vše náhoda… A proč se tedy předtuchy či vize opravdu plní v reálném životě…? 

 
Ať už to je tak nebo tak u nás věříme, že tato „energie“ vede k předurčené cestě, kdo má na toto 

místo přijít nebo se jen na nějaký čas sejít a co máme udělat.  Tak tomu je i proč od roku 2008 slavíme 

pod zdí hřbitova svůj vlastní svátek, české „Dušičky“. Svátek je určen lidem, kteří nemají možnost 

navštívit v dušičkový čas hroby svých blízkých, které jsou daleko a tak aby zde na pietním místě mohli 

při zapálené svíčce si zavzpomínat, popovídat si a uctít památku se vzpomínkou na své blízké.  

  

 

tmavou, kdy sklízeli. V čísle 5. / 2009 na str.11. v článku je napsáno 

více. Je jedno, zda chceme slavit Dušičky, nebo Halloween a nemá 

cenu zatracovat to, co neznáme. Pokusme se spíš udělat si v tyto 

dny svůj vlastní svátek. Můžeme vzpomínat na mrtvé, ale 

připravme se také na dobu čekání na jaro.  
 

Někteří lidé přicházejí během roku k hrobům svých blízkých na 

hřbitov si zavzpomínat častěji, někdo jen v dušičkový čas a někdo 

vůbec. V každém člověku však probíhají jiné vzpomínky pocitů na 

zesnulé. Má snad lidský prožitek pocitů vliv na vnímání vytvářející 

se energii v jiném prostoru? Ať už zde máme člověka věřícího 

v boha nebo věřící v tajemno či další, že smrtí vše končí, tak by se 

dala vést dlouhá debata na toto téma od historie až po současnost. 

 

 

2009 - 10 jsme již svátek začali slavit po tři 

dny, ale opakovaně, se zde děli, záhadné 

projevy. Zamysleli jsme se tedy nad historií 

tradic, které se prolínají z doby Keltů po 

Katolickou církev, 31.10, 1.11, 2.11.  

Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ 
 

V roce 2012 došlo k upřesnění, jak tento český svátek máme a budeme tradičně slavit, kde se mohou setkat na neutrálním pietním místě všichni. 

„Podařilo se nám dát dohromady z poznatku historie jak správně pořádat náš třídenní dušičkový český svátek a bylo to snad i takto předurčeno?“ 

  
31. 10. 2012 

 

První den svátku začal popoledni na zahradě, kam 

postupně přicházeli přátelé. Při dlabání dýní se popíjel 

čaj a káva, vzpomínalo na zesnulé za života každého aj. 
 

Ve 14 hodin byla připevněna na pietní místo cedulka 

ZEĎ PŘÁNÍ a bylo vysvětleno, že psaníčka se vzkazy 

zesnulým by měla být pozitivní s vyrovnáním ztráty. 

Pokud někdo stále cítí uvnitř sebe, že nestačil za života 

zemřelého říct něco, co měl, tak to napíše do psaníčka. 
 

Psaníčka se vzpomínkou a přáním dobra jak pro jedince 

nebo pro více lidí nebo zvířat, kteří žili na této planetě, 

kde pro některé již není nikdo, kdo by navštívil jejich 

hroby a uctil vzpomínku na ně.  

 

Psaníčka s přáním dobrého pro všechny, kteří již odešli 

z tohoto světa přirozenou smrtí nebo i jinak… 

 

http://zrnkonadeje.webnode.cz/
http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/infolisty-5-2010.html
http://www.cesky-raj.info/cs/aktualni-turisticka-nabidka/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/infolisty-5-2009.html


 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Každý kdo tu byl, se sám rozhodl, zda napíše psaníčko se vzkazem. Nelze nikomu nic přikazovat a na 

neutrálním pietním místě je na každém zda napíše vzkaz nebo ne. Každý by měl vědět, co a jak cítí. 

Však pokud už bylo psaníčko napsáno, tak je přísně zakázáno, že by si to mohl přečíst někdo jiný. 

Vzkaz je určen jen od někoho k někomu v komunikaci mezi světem zde a na té druhé straně. 
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Během dne se nafotilo mnoho fotek, které jsou čistě nafocené, ale až večer při prohlížení fotek jsme byli překvapeni. Po vložení prvního psaníčka na 

ZEĎ PŘÁNÍ se na fotce podařilo něco zachytit a tak i na druhé, která byla pořízena, když na zahradě nikdo nebyl a ke ZDI PŘÁNÍ byl dán kahánek, který 

svítí na cestu zesnulým. Přišel si opravdu někdo z druhé strany přečíst psaníčka se vzkazy nebo to jsou snad jen špatně nafocené fotky? 

 

 1. 11. 2012 
 

Druhý den svátku jsme se šli ráno podívat na zahradu a tam 

byl převrácen prostřední květináč. Kahánek, který svítí na 

cestu našim blízkým, byl zhasnutý a vrchní víčko bylo 

pohozeno o kus dál. Ze zdi spadlo jedno psaníčko…  

Květináč mohl shodit vítr, to se stává, ale proč zrovna tento 

a ne třeba s tou žlutou kytkou, který až zas tak dobře nestál 

na křivém kameni. Proč z kahánku spadlo pouze víčko, a byl 

zhasnutý plamínek? Proč spadlo pouze jedno psaníčko…  

Byla to pouze náhoda…? Nebo zde opravdu někdo byl…? 

Kahánek byl opět zapálen a vše bylo upraveno. Odpoledne 

byla přidána další psaníčka a v 17 hodin se zahrada opět 

rozsvítila kahánky. Kolemjdoucí se pozastavovali a hleděli… 

 

 

  

„Dnešním dnem otevíráme bránu na tři dny mezi oběma světy pod zdí 

hřbitova na Koštofranku. Ke ZDI PŘÁNÍ dávám tento kahánek, který bude 

svítit na cestu všem. Branou budou přicházet a odcházet duše zemřelých, 

pro které jsou napsána psaníčka se vzkazem přání. Brána je otevřená i pro 

duše zemřelých, kteří uvízli v mezi prostoru a stále tápají. Tento stav se jim 

stal, pokud někdo neustále myslí na zesnulého, nedokáže se s ním 

rozloučit a drží zde jeho duši pro odhod. Nebo se tak stalo, když někdo 

zemřel nepřirozenou smrtí. Všem zesnulým bude svítit po tři dny tento 

kahánek na cestu na druhou stranu za vytouženým klidem. Loučíme se 

s přáním dobra a nyní minutou ticha uctíme památku na vás všechny“. 

 

Společně jsme v 17 hodin rozsvítili 

kahánky a čajovky v dýních. Poté 

byli všichni požádáni, aby odešli na 

cestu před zahradou a v tichosti si 

vyslechli tyto slova… 

  

9 hodin ráno, po 18 hodině a v 21 hodin kde na fotce jsou skvrnky a na druhé již ne. 

2. 11. 2012 
 

Třetí den svátku bylo ráno vše v pořádku a stále svítil 

kahánek na cestu ke ZDI PŘÁNÍ. Před 17 hodinou jsme 

se naposledy sešli a rozsvítili zahradu kahánky.  

Psaníčka byla sundána ze zdi a vložena do ohně, kde 

zůstal jen prach… kouř a vítr odnesl slova dál… 

S přicházející nocí zhasínala světélka v kaháncích, a 

když uhasl kahánek u ZDI PŘÁNÍ, brána se uzavřela. 

Požádán byl Anděl strážný, aby opatroval toto místo. 
 

Po letošním pořádání tří denního svátku došlo 

k utišení tajemné energie, kde je teď místo klidu a 

když nyní použijete kyvadlo a zeptáte se, zda tu ještě 

někdo je a chce promlouvat, tak se kyvadlo ani nehne. 
 

VĚŘTE - NEVĚŘTE o tom co jste zde četli. Nic nebylo 

poupraveno, aby to bylo jen zajímavé, ale vše se zde 

opravdu stalo. Pokud tento článek bude číst někdo, 

kdo má blízko k duchovnímu cítění nebo k vnímání pro 

tajemno, tak nám napište a popovídáme si na místě. 
 

Smrtí nic nekončí, ale jen přecházíme v jiný svět. 

 
 

 

Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ (4:44) video 

Fotografie 2012 - Dušičky 

09:00 

18:00 

21:00 

Plán je pozastaven… a budoucnost? 
V roce 2010/12 byl odsouhlasen nový ÚP Semily. 
Posunutá silniční přeložka přímo zasáhla dům 
v Jílovecké ul., který měl být prvním domem dle plánu z 
roku 2008 Rodinné bydlení v komunitě. Dům je 
označen jako demoliční objekt a tak plán projektu byl 
pozastaven, než se to vyřeší.  Vlastník domu paní Lenka 
Vanclová nesouhlasí s procedurálním postupem města 
Semily s její osobou před odsouhlasením nového ÚP. 
Požadovala úřední písemnou cestou o zahrnutí jejího 
případu jako bod k projednání před zastupiteli města 
Semily, kteří hlasovali o novém ÚP. To se však nestalo! 
Případem se již zabýval budoucí investor stavby LB kraj, 
který vydal vyjádření, že se silniční přeložka neplánuje 
ani projekčně, vzdal se i předkupního práva na dům.  
Ministerstvo vnitra ČR shledalo pochybení ze strany 
města Semily. Nyní probíhá další šetření. Čekáme na 
vyjádření, na rozhodnutí atd. Pokračování v roce 2013. 

Den první - fotografie (fotku lze zvětšit) 

Vnímejte víc lidi a svět okolo sebe. Všechno se vším 

souvisí, tak jako puzzle ze skládačky, kde každý díl je 

potřebný pro dokončení obrazu - harmonie života. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=O74yCl6D_ao&feature=player_embedded
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2012/fotografie-2012/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Dusicky_ZED_PRANI_31.10.2012/


 

 

Webové stránky Zrnka naděje o.s. 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. Zrnko 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. 

HARMONOGRAM 2013 Zrnko naděje o.s. 
 

25. 4. 2013 (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. 
24. 8. 2013  (sobota) VEŘEJNÁ AKCE 

IV. Ročník, Pochod s BOBINOU až na Kozákov – 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. 
25. 8. 2013 (neděle) VEŘEJNÁ AKCE 

DEN CHARITY Loučení s létem 2013 se Zrnkem naděje. Pořádáme oslavu pro 
členy o.s., opatrovníky, dobrovolníky, přátele a veřejnost. Prezentace NNO 
„Den otevřených dveří“.  
31. 10. 2013 (čtvrtek) VEŘEJNÁ AKCE 

DUŠIČKY – ZEĎ PŘÁNÍ Setkání členů sdružení s veřejností. 
(31. 10. 2013, 1.- 2. 11. 2013 rozsvícení dýní a kahánků na zahradě sdružení) 
 

VNITŘNÍ PROGRAM pro členy sdružení v roce 2013 bude spontální dle 
aktuálního dění různých akcí, oslavy, výlety, pravidelné čtvrtky atd...
   
  

  

 

 

Výroba očních protéz - Petr Adamovský 
Podhorská 348/54, Jablonec nad Nisou 466 01, tel. 603 522 352  

 http://www.ocniprotezy-sklo.cz/ 

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/
http://www.ocniprotezy-sklo.cz/

