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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Úvodem: články z dění osob se zdravotním postižením, kteří 

jsou odkázáni na dopomoc nebo celkovou pomoc druhé osoby. 

Dočtete se o výletu, ale i o ovládání počítače hlasem, které je 

známé nejen v České republice, ale i v okolních zemích. 

Občanského sdružení Polovina nebe se výuce věnuje již dlouho.  

Na tomto odkazu je několik alb z výuky  Galerie Polovina Nebe. 
https://picasaweb.google.com/116400802289075540765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kurzy ovládání počítače hlasem 
Sdružení Polovina nebe bylo založeno v r. 2006 na podporu 

osob sociálně vyloučeným při jejich integraci do společnosti. 

Věnuje se zejména alternativním způsobům ovládání počítače, 

jejich výuce, zdokonalování a použití v praxi se zaměřením na 

hlasové technologie. V rámci realizovaných projektů se také 

věnujeme zaměstnávání absolventů našich kurzů. 

Máme vybudované bezbariérové tréninkové středisko pro 

osoby se postižením motoriky rukou vybavené moderními 

technologiemi umožňujícími ovládat počítače i další vybavení 

učebny hlasem. Kde? V Praze v blízkosti metra Pankrác. 

Informace o projektech na http://www.polovinanebe.cz/ nebo 

facebook https://www.facebook.com/pages/Polovina-nebe-

os/333438856778890  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičný výstup na Ještěd před odjezdem na Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup vozíčkářů na Rysy 2499 m Vysoké Tatry 

 
 

 

Foto od Jakuba Ševčíka 

 

Fotografie: Martin Laštovička, Jiří Cink, Martin Barabáš, videozáznam: Josef Hájovský, 

použitý audiozáznam Český rozhlas Ostrava z pořadu Koktejl,  

použité záběry z DVD - Zajatci slobody - Nad oblakmi, střih a výroba Josef Hájovský. 
 

Účastníci: Jakub Ševčík, Lucie Petrementová, Matěj Kužílek, 

Ondřej Pleštil, Milan Marhan, Zdeněk Pácha, Martin Barabáš, Jiří Cink, 

Martin Laštovička, Cecílie Pávová, Josef Hájvský, David a Dana Páchovi, 

Veronika Kroupová Barabášová, Šárka Malínková.  

 

 

 

Jak vznikl nápad vynést vozíčkáře na takový výlet? 

Podívejte se na video, kde je řečeno vše: 

 Výstup vozíčkářů na Rysy 2499 m Vysoké Tatry (24:59) 

http://www.youtube.com/watch?v=xVfn3iYVmS0&feature=share 

  

https://picasaweb.google.com/116400802289075540765
http://www.polovinanebe.cz/
https://www.facebook.com/pages/Polovina-nebe-os/333438856778890
https://www.facebook.com/pages/Polovina-nebe-os/333438856778890
http://www.youtube.com/watch?v=xVfn3iYVmS0&feature=share
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1. Festival Jurt se v Brništi vydařil 
V sobotu 3. 8. 2013 se v Brništi uskutečnil 1. ročník Festivalu Jurt – zdravý život, 

pořádaného Podralským nadačním fondem OS Krásná jurta, OPS Venkovský prostor, 

OS Semínko Země a DDM Vážka.  

V krásném počasí navštívily festival v Brništi tisíce účastníků a podle jejich reakcí i 

našich dojmů se akce opravdu vydařila. V přírodním areálu proběhly v 7 jurtách 

přednášky a workshopy zabývající se různými aspekty zdravého života. Návštěvníci si 

mohli zacvičit jógu, poučit se o přírodě, cestování, kompostování, nakládání s odpady 

a řadě dalších zajímavých témat. Dospělí se mohli seznámit s výrobky řemeslníků a 

firem z regionu a děti ocenily zejména řadu atrakcí a zábavných představení. 

Na hlavním pódiu kromě koncertů a divadelního 

představení proběhlo i slavnostní poklepávání na 

základní kámen budoucího Ekocentra Brniště, 

kterého se zúčastnili Josef Jadrný, náměstek 

hejtmana a člen rady Libereckého kraje pro životní 

prostředí a zemědělství, Petr Kubíček, předseda 

představenstva ZOD Brniště a.s., Wolfgang Reiche, 

ředitel partnerského centra Naturshutz centrum 

Neukirch a starosta obce Brniště Ivan Pastorek. 

Stavba Ekocentra Brniště je významnou součástí 

dlouhodobé strategie činnosti Podralského 

nadačního fondu ZOD, který byl založen zemědělskou 

obchodní společností ZOD Brniště a.s. Vznikem 

Ekocentra se propojí střípky mozaiky budoucího 

budoucího Zábavního parku Brniště, který z iniciativy 

ZOD v blízkém okolí obce postupně vzniká. V provozu 

jsou například Stezka hastrmanů a Jezdecké stezky v 

Brništi a další projekty se v budoucnu plánují. 

Povedená akce by se nemohla konat bez podpory a finančního příspěvku Euroregionu Nisa, Fondu 

malých projektů a Evropského regionálního rozvojového fondu, organizační práce lidí z 

Podralského nadačního fondu a dalších organizací a velké pomoci mnoha dobrovolníků.  

Mgr. Jana Panáčková Feixová  

  

Video  Festival Jurt 2013  (7:38) 

Foto (71)  Festival Jurt - Zdravý život 

Facebook - foto Festival jurt - Brniště 

 

Bohatý kulturní program probíhal po celý den na tržišti 

řemesel s hudebním program: divadlo, tvůrčí dílny, 

workshopy, přednášky, zábavné vzdělávací programy, 

dětský koutek, jízda na koních, bohaté občerstvení. 

Semínko země o.s. ze Semil byli partneři akce a měli k 

dispozici autobusovou dopravu tam i zpět s návratem ve 

večerní hodině. Společný výlet se vydařil i přes původní 

obavy z tropického počasí, kde jsme si užili bezva lidičky 

a setkání s přáteli. Zjistili jsme, že je česká kotlina 

opravdu malá a že se dobří lidé znají navzájem. Tropická 

vedra se zvládla díky hasičům a přístupným sprchám z 

hadice. Vlněná dílnička od o.s. a hry i stavebnice 

PRKNOKULI se taky dočkaly přízně nejenom dětí...  

Lenka Hřibová , Semínko Země o.s. 

     Podrobnější informace na webu Festival Jurt 2013 - Zdravý život 
 

Účinkující  
 

Hana a Jiří Patlejchovi www.zizalifarma.cz  
 

Ing. Michal  Procházka 
 

Eva Salovová Hladíková www.potulnakucharka.cz  
 

Katka Horáčková www.bio.cz/cestou-bylin  
 

Mgr. Irena Kubicová www.irenakubicova.cz  
 

Jiří Janočko  www.sweb.cz/arbor  
 

Katya Dragonfly a Miroslav Jan Kadlec http://cyclingnomads.org  
 

Bc. Radek Havelka - Podralský Nadační Fond ZOD 

Přírodovědné exkurze u Máchova jezera 

 
Účinkující  - hudební a divadelní program  
 

Mário Bihári a Bachtale Apsa http://bandzone.cz/bachtaleapsa 
 

AGP band www.agenturapondeli.cz  
 

Jan Karko  
 

ZHASNI  
 

Divadlo Fígl www.divadlofigl.cz  
 

Semínko Země o.s.  www.korinek-semily.cz 

 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=5F51o--gpgA
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Festival_Jurt_-_Zdravy_zivot_3.8.2013/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151587952289372.1073741913.99025059371&type=3
http://www.krasnajurta.cz/festivaljurt2013/
http://www.zizalifarma.cz/
http://www.potulnakucharka.cz/
http://www.bio.cz/cestou-bylin
http://www.irenakubicova.cz/
http://www.sweb.cz/arbor
http://cyclingnomads.org/
http://bandzone.cz/bachtaleapsa
http://www.agenturapondeli.cz/
http://www.divadlofigl.cz/
http://www.korinek-semily.cz/
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  NAPSÁNO ŽIVOTEM – MARIO BIHÁRI „Slepota je můj osud“ 
 

 

  

 

 

Skvělý MARIO BIHÁRI a jeho kapela BACHTALE APSA  
Zakladatelem kapely je výjimečný nevidomý romský zpěvák, akordeonista a pianista Mário 

Bihári, který se v minulosti proslavil zejména spoluprací se Zuzanou Navarovou. Skupina 

čerpá ve svém repertoáru z lidové hudby balkánských, maďarských, rumunských i 

slovenských Romů. Nechybí ani skladby sinti jazzu a klasické čardáše, které jsou pro Romy ve 

střední Evropě obzvláště typické. Romský název Bachtale Apsa, v překladu Slzy štěstí, 

vyjadřuje pestrost nálad a emocí, které romská hudba odnepaměti v posluchačích vyvolává.  

Foto: Festival Jurt 3. 8. 2013 - BACHTALE APSA  

 

Mário Bihári je výjimečný romský zpěvák, klavírista, akordeonista a 

klarinetista. Věhlas získal zejména dlouholetou spoluprací se zpěvačkou 

Zuzanou Navarovou v kapele KOA, ale v posledních letech se etabluje jako 

samostatná hudební osobnost, která září zejména na poli romské hudby.       

Od osmi let je nevidomý, základní školu vychodil ve slovenské Levoči, poté 

vystudoval v Praze konzervatoř Jana Deyla. V roce 1998 se stal členem skupiny 

KOA, Zuzany Navarové. V roce 1999 vychází album Skleněná vrba a koncertní 

Zelené album (2000). Po odchodu Ivana Gutiérreze se Mário začíná podílet 

vlastními písněmi na tvorbě kapely. Zlatá deska Barvy všecky (2001) a následná 

Jako Šánti déví (2003) obsahují přibližně ze čtvrtiny jeho skladby. Po smrti 

Zuzany Navarové v prosinci 2004 se Mário stal hlavním autorem skupiny KOA, 

která vydává v roce 2006 album KOA a o dva roky později desku s názvem 

Dobře nám, na které opět Biháriho skladby tvoří více než 50% repertoáru.  

  

Od roku 2010 hraje Mário Bihári v představení „ Šunen Romale „       

v divadle Viola s herečkami Barborou Hrzánovou a Janou Bouškovou.  

V roce 2011 měl premiéru celovečerní televizní dokumentární film    

„ Lidé ve stínu „ – Mário Bihári , režiséra Ladislava Davida. 

Od května 2012 spolupracují Mário Bihári a Bachtale Apsa s 

neziskovou organizací Artists 4 Children na hudebně - vzdělávacích 

workshopech s dětmi žijícími v sociálně vyloučených romských 

lokalitách v Čechách a na Slovensku. Projekt s názvem „ Děti za zdí „ 

vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR.  

V listopadu 2012 se Mário Bihári a Bachtale Apsa podíleli na 

hudebních workshopech s nevidomými dětmi v Indii. Obohatili tak 

projekt o.s. Artists 4 Children, které se svými aktivitami pro 

handicapované děti působí již od roku 2008. 

  

"Když jsem v osmi letech oslepl, seděl jsem celé dny u rádia. 
Hudba se pro mě v tu chvíli stala vším. Zrak bych za život 

bez hudby neměnil. Kdybych viděl, nepropadl bych muzice 
tolik a rodiče by nenapadlo poslat mě na konzervatoř. 

Slepota je prostě můj osud." 

 

Hudba a aktuální dění: 

Hudba: Badzone.cz  Bachtale Apsa 

http://bandzone.cz/bachtaleapsa?at=info 

Aktuální dění - facebook - Bachtale Apsa 

Texty a fotografie v článku jsou použity z internetu se souhlasem. 

http://bandzone.cz/bachtaleapsa?at=info
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V sobotu 10.8.2013 proběhl již 30.ročník pochodu 

„Račí stezkou“. Počasí tomuto výročnímu pochodu 

přálo: sluníčko svítilo, nepršelo a nebylo takové 

horko jako v předchozích dnech. To vylákalo na 

výlet nejen věrné pochodníky, ale i nováčky. Celkem 

se sešlo 333 účastníků. Každý si mohl vybrat 

z nabídky tras podle svých schopností a času. Pro ty 

nejmenší byla připravena trasa 5 a 10 km, které 

byly průjezdné i s kočárky. Pro ty zdatnější byla 

trasa 18 a 30 km a ti nejzdatnější vyrazili na 45 km.  

XXX. ročník turistického pochodu 

Na nejkratší trasu vyrazilo 122 pochodníků. Holčiček bylo více, 

než chlapců a všichni dohromady i s rodiči, prarodiči se pustili 

hned nad nádražím do couvání za což dostali výroční turistickou 

známku. Pak je čekalo opravdu prudké stoupání až k louce, kde 

na ně čekala nešťastná slepička, která celá uběhaná se snažila 

zachránit svého kohoutka, který ležel na dvoře, nožky měl 

nahoře a ona se bála, že umře. Za pomoc pak dostali všichni 

také něco dobrého na zub. U farmy Lánských na všechny čekala 

chobotnice z druhého patra. Chyběl jí však její modrý kamarád 

a tak se všichni snažili vytvořit nového. Vznikaly tak chobotničky 

z plastových lahví, balónků, papíru, provázků či speciální hmoty, 

kterou si každý mohl podle receptu vyrobit.  Za odměnu si 

každý mohl vylovit z misky dlouhé „chapadlo“. 

 
Předposledním pohádkovým zastavením bylo setkání s Bořkem stavitelem a jeho pomocnicí Týnou. Zde na každého čekala spousta práce. Jezdilo 

se na šlapadlech, převáželo se kamení a štěrk, které bylo třeba předtím naložit na auto či na kolečko, budovalo se z kostek. No prostě plno práce 

jako na každé stavbě. Za odměnu si mohl každý na ruku navléknout náramek se značkou KČT (klub českých turistů). Na závěr čekaly již tradičně 

čarodějnice, každý si mohl vyzkoušet, jak daleko dohodí koště. Nejdelší hod v ženách byl 18 m a držitelkou tohoto rekordu byla Petra Stránská 

z Hořenska. Z mužů byl nejúspěšnější Jiří Jindra z Úvalů, který hodil 26 m. Z žákovské kategorie byl nejlepší Danek Mikš ze Semil. Pak se již nejkratší 

trasa pustila na zpáteční cestu a ostatní se vydali směrem ke Kozákovu. Trasa 10 km sice nedorazila až k vrcholu, ale zase se prošla po vlastním 

značení neznámou cestou přes Chuchelnu. Na Kozákov však dorazilo 119 zbylých pochodníků. Zde se rozdělili do různých směrů do Lomnice nad 

Popelkou, Železného Brodu, Turnova či na Spálov. V cíli pak kromě předání diplomů a občerstvení čekala na některé speciální odměna. Dáreček si 

odnesl nejmladší účastník ještě ani ne 3 měsíční Josef Černošek ze Semil a nejmladší holčička Doubravka Svobodová z Benešova u Semil, které bylo 

skoro 8 měsíců. Mezi nejvěrnější a nejstarší účastníky patří: 84 letý Jiří Hornych, který dorazil až z Prahy a zdolal 10 km a 77 letá Rozália Vinšová, 

která i když měla zlomenou ruku, tak neváhala přijet z Lomnice n. P. a též ujít 10 km. Nejpočetnější rodinou byla rodina Jeriova. Nejvzdálenějším 

účastníkem byl Peter Kalvoster, který musel urazit vzdálenost 360 km, aby se mohl vydat na tento pochod. Z žen musela nejdelší cestu – 253 km 

ujet Helena Hyšková. Nejvěrnější rodinou je rodina Ouředníkova z Lomnice nad Popelkou, z nichž Věra a Martin na Račí stezce nechyběli ani 

jednou, Petr byl 26krát a Vítek za svých 20 let života také nevynechal ani jednu. Ani další členové rodiny mnohokrát nechyběli. 

Mimo těchto účastníků dostali zvláštní diplom i všichni, 

kteří zaslali fotografie do vyhlášené fotografické soutěže. 

Speciální cenu skleněného raka, kterého ve své dílně 

vyrobila Lenka Vanclová, za tuto soutěž obdržel Pavel 

Špreňar z Náchoda, který dorazil již tradičně se svými 

vnoučaty. Jedna z věrných účastnic zaslala pozdrav, kde 

se se smutkem omlouvala, že nepřijede, protože má 

zlomenou nohu. Jiná se zúčastnila na vozíčku, alespoň 

couvání nás všechny potěšilo, že přes všechny těžkosti 

jsou alespoň v myšlenkách s námi a zůstávají tedy našimi 

věrnými pochodnicemi. 
 

Všem účastníkům děkujeme za účast a věříme, že se jim 

naše akce líbila a budeme je moci uvítat i na příštím 

ročníku, který se bude konat 9. Srpna 2014. 
 

Bohdana Tichá 

  

 
Webové stránky 

KČT Semily 
 

Račí stezkou 

fotografie a videa 

Soutěž  

o skleněného raka 

Video Račí stezkou 2013 (4:17) 

Fotografie (115) Račí stezkou  

http://www.kct.semily.cz/
http://raci-stezkou.webnode.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=MPZ-a2Pteag
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Raci_stezkou_10._8._2013/
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Semilští orlové na Velehradě 
Letošní program Dnů lidí dobré vůle i Národní pouť byly věnovány 

oslavám 1150.výročí příchodu věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje 

na Velkou Moravu. Orlové tradičně před tímto svátkem zde pořádají 

finále turnaje ve fotbalových dovednostech, kam se probojovala i 

naše členka Bohdanka Tichá. V kategorii děvčat v tomto celostátním 

finále získala krásné jedenácté místo. O svátku se před slavnostní mší 

svatou sešli orlové a zástupci KDU-ČSL na velehradském hřbitově, aby 

společně položili kytice na hrob Mons.Jana Šrámka, který je 

zakladatelem obou organizací. Čestnou stráž zde drželo                      

14 vlajkonošů z různých orelských jednot. Mezi nimi samozřejmě 

nechyběla ani vlajka semilské orelské organizace. Průvodem pak 

odešli na slavnostní mši, na kterou připutovalo 60 tisíc poutníků. 

Hlavním celebrantem zde byl papežský legát kardinál Josip Bozanic, 

arcibiskup záhřebský, který promlouval v českém jazyce. 

  

Tradiční orelská pouť 
Ve dnech 24. a 25.srpna se semilští orlové vydali již tradičně na orelskou pouť 

na Hostýn. V sobotu proběhl běžecký závod z Bystřice pod Hostýnem až na 

Hostýn. Před vyběhnutím bylo všem účastníkům uděleno novokněžské 

požehnání. Po večerní mši svaté byl ještě méně náročný Běh k Božímu hrobu, 

který byl i pro ty nejmenší. Úspěšní jsme zde byli v kategorii žen, kde jsme 

získali 2.místo. Následovala světelná křížová cesta, kterou jsme také za svitu 

svíček absolvovali. V bazilice pak proběhlo závěrečné požehnání, po kterém si 

ještě poutníci zazpívali na schodech se scholou z Bořetic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli se pak sešlo okolo padesáti praporečníků u baziliky, aby se společně 

s kněžími a arcibiskupy vydali k venkovnímu oltáři k slavnostní bohoslužbě. 

Hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, který 

letos oslavil své sedmdesáté narozeniny. Byl zde i duchovní rádce orla, 

olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který měl letos dvě výročí: 40 let 

kněžství a 65 narozeniny. Po skončení proběhlo ještě orelské setkání, při 

kterém mimo jiné obdrželo pamětní stuhu 7 jednot, které letos oslavily 100 

let od založení. Také na žerď orelského exilového praporu přibily dva štítky se 

jmény obou jubilantů. Na žerdi tohoto praporu je již 246 štítků se jmény i tak 

 význačných osobností, jako je třeba papež Jan Pavel II či kardinál Beran.   

Pouť byla ukončena křížovou cestou. 

  

Letní orelský šachový turnaj  
Turnov 7. 9. 2013 Od nepaměti pořádaného turnaje se tentokrát 

účastnilo 8 členů 2 orelských jednot a 7 hostů. Dva členové byli z 

orelské jednoty Semily a v dívkách jsme získali první místo. Vítězství 

po 9 kolech švýcarským systémem získal v dospělých s náskokem 

Milan Dolenský s 8,5 body, následovali se 7 body Tomáš Brouček, 

Jan Zima a Petr Buchar. Hoši do 14 let 1. Oldřich Macháček 4,5 a   

2. Štěpán Dolenský 3,5, z dívek byla  nejlepší Bohdana Tichá.  
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   Atletické závody  
V sobotu 5. 10. 2013 proběhli v Semilech na hřišti atletické závody. Soutěžilo se v bězích na 60m a200m, skoku dalekém a hodu kriketovým 
míčkem v kategorii dětí a ve vrhu koulí u dospělých. Vzhledem k tomu, že ve stejný den byl zde i pochod maturantů a na Kozákově DRAKIÁDA, 
nebyla účast velká, ale závody proběhly ve vynikající atmosféře a přinesly radost zúčastněným a o to nám právě jde. Obsazeny byly všechny 
kategorie kromě předškolních dětí. Vítězové obdrželi diplom a pohár a na 2. a 3.místě obdrželi závodníci věcné ceny.  

Mimo to samozřejmě všichni dostali nějakou tu sladkost.                Bohdana Tichá  
                                                                                                                                                                        Starostka orelské jednoty Semily 

 

 Pořadí 12ti závodníků: 
 

Muži: 1. místo Jaroslav Tichý 
           2. místo Jiří Tichý 
           3. místo Ondřej Jurdák 
           4. místo Petr Tichý 
 

Ženy: 1. místo Pavlína Trantová 
           2. místo Eva Vašková 
           3. místo Adéla Šanová 
           4. místo Bohdana Tichá 
 

Starší žáci: 1. místo David Tichý 
 

Starší žákyně: 1. místo Bohdanka Tichá 
 

Mladší žáci: 1. místo Samuel Vohnický 
  

Mladší žákyně: 1. místo Jana Martínková 

CHERUBÍNEK 
ORELSKÁ PĚVECKÁ, HUDEBNÍ, RECITAČNÍ, VÝTVARNÁ, LITERÁRNÍ A FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - SEMILY 23. 11.2013 

 

POŘADATEL: OREL ŽUPA  SV. ZDISLAVY  A  OREL  JEDNOTA SEMILY  

ŘEDITEL SOUTĚŽE: BOHDANA TICHÁ, HUSOVA 80, 513 01 SEMILY; TEL. 739911157, e-mail orel.semily@seznam.cz . 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR SOUTĚŽE: VÍT JŮZA, BOHDANA TICHÁ, PAVEL AJCHLER 

KDY: SOBOTA 23. 11. 2013 OD 14 HODIN 

KDE: ŘÍMSKOKATOLICKÁ  FARA  SEMILY - KOMENSKÉHO NÁM. 125.- SÁL V 1. POSCHODÍ 

ZAMĚŘENÍ: PĚVECKÁ, HUDEBNÍ, RECITAČNÍ SOUTĚŽ: KŘESŤANSKÉ  

                      VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ: SVATÍ CYRIL A METODĚJ;     FOTOGRAFICKÁ: KRÁSY PŘÍRODY  

STARTOVNÉ: DOBROVOLNÉ. 

MOŽNOST ÚČASTI V JEDNÉ I VÍCE SOUTĚŽÍCH. 

KATEGORIE: Ve výtvarné soutěži zvlášť chlapci a dívky, v ostatních společně.  

Rok narození  2007 a mladší, 

  2003 - 2006 

1999 - 2002 

1998 a starší 

KOLEKTIVY 

PŘIHLÁŠKY:  

VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ PRÁCE na téma SVATÍ CYRIL A METODĚJ a fotografie na téma KRÁSY PŘÍRODY do 13. 11. 2013  

na adresu: Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily. 23. 11. 2013 budou práce vystaveny a vyhodnoceny.  

PĚVECKÁ, HUDEBNÍ A RECITAČNÍ SOUTĚŽ: při presenci 23. 11. 2013 13 - 14 hodin.  

Ohlášení účasti zejména větších skupin předem na výše uvedené kontakty vítáno. Formuláře přihlášek budou k disposici při 

presenci, rovněž je najdete na http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy jako součást těchto propozic.  

PROHLÁŠENÍ o použití osobních údajů: S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatelé soutěže 

prohlašují, že osobní údaje budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení soutěže. 

Za Orel jednotu Semily     Za Orel župu sv. Zdislavy  

Bohdana Tichá, starostka                      Vít Jůza, sekretář 

mailto:orel.semily@seznam.cz
http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy
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  PRKNOKULI  
Toto tajemné slovo je naším výmyslem, tak jako „stavebnice“, kterou označuje. 

Stalo se bezesporu největším lákadlem našich workshopů v rámci projektu 

„Dětství a hrátky půl století zpátky“. Jedná se pouze o pár začištěných (kvůli 

třískám) prken a několik špalků (menšího či většího průměru). A co radosti, 

kreativity, ale i fyzické zdatnosti přinesly... Pro mrňata houpačka, vláček, 

obchůdek, pro starší taková staročeská obdoba skateboardu.  

Ale naše dílničky oživily i starší nejenom dětské hry (skákání gumy, „krvavé 

koleno“, přebírání na prstech, skákání v pytlích a jiné), nabídly dětem i rodičům 

tvoření s přírodními materiály (kůra, dřevo, vlna). Jezdily jsme pravidelně čtvrtky 

na Běliště v Železném Brodě a střídavě na Dlaskův statek v Dolánkách.  

Děkujeme pracovníkům obou muzeí za vstřícnost a trpělivost. S rodiči jsme také 

přes léto spolupracovali v Lomnici (pondělky) a v Kryštofově Údolí (středy). 

Také jsme se účastnili Staročeské pouti, festivalu Jurt v Brništi, Loučení s létem, 

Maloskalského jarmarku, semilského Pecnu, chystáme se na Drakiádu na Kozákov 

a na příští rok máme domluvenu spolupráci Jičín – město pohádek. 

Domníváme, že původní záměr projektu – ukázat a nabídnout rodičům hry a 

aktivity s dětmi, které nemusejí být nikterak složité, finančně náročné, ale přesto 

rozvíjející a naplňující – se povedl. Těší nás  šířit původní nápady z Jílovecké ulice i 

dále do světa... 

  

 

Železný Brod 11. 7. 2013   Fotoalba 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151545138844372.1073741902.99025059371&type=3  

Železný Brod - hrátky  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151596630544372.1073741916.99025059371&type=3 

Na Bělišti 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151624673169372.1073741920.99025059371&type=3  

Dlaskův statek - "hrátky" 4. 7. 2013  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151533056154372.1073741896.99025059371&type=3 

Dolánky 18. 7. 2013 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151557767189372.1073741908.99025059371&type=3  

Staročeská pouť 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151523932479372.1073741891.99025059371&type=1  

Festival jurt - Brniště 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151587952289372.1073741913.99025059371&type=3   

Loučení s létem se Zrnkem naděje 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151630337199372.1073741923.99025059371&type=3  

Maloskalský jarmark 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151656429839372.1073741927.99025059371&type=3  

Pecen 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151669520204372.1073741933.99025059371&type=1 

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA      Jezdíme na vlastní pohon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci připomenutí zářijového DNE BEZ AUT (22.9) vyhlásila naše nezisková 
organizace Semínko země kreativní „soutěž“ (malba, kresba, foto, montáž, koláž, 
objekt) na téma „Princezna koloběžka “ (princezny nejsou omezeny věkem ani 
pohlavím, taková vousatá princezna v sukních by byla pěkná recese).  
 Akci jsme zveřejnili těsně před semilským PECNEM a podpořili tak další 
koloběžkovou akci občanského sdružení Cervus Semilensis. 1.sjezd na 
koloběžkách z Kozákova. Tak tenhle sportovní výkon si jen tak někdo netroufl, ale 
alespoň do průvodu PECNU vyjelo několik princezen KOLOBĚŽEK (malých i velkých  
- oceňuji recesi 4 maminek). První fotoalbum princezen je tedy ze semilského 
Pecnu, další foto přibývaly na FB události. Velkou radost a potěšení nám udělala 
skupinová práce dětí z MŠ Luční, opravdu KOUZLOBĚŽKA plná pricezniček. 
Možná někteří nevědí, proč se připomíná 22. 9. Den bez aut - součást Evropského 
týdne mobility. Samozřejmě jde o snahu zviditelnit problém přebujelé individuální 
dopravy, motivovat k větší efektivitě (např. sdílení jízd – spolujízdy), nové pohony 
– LPG, elektro, výlety hromadnou dopravou, pěšky, na kole či na koloběžce? 
A co že našim automobilovým miláčkům ti potrefení ekologové vyčítají? 
- znečištění ovzduší 
- krátkozraké spotřebování ropných zdrojů (třeba by lidstvo jednou v budoucnu 
mohlo ropu využít na řadu smysluplnějších věcí a projektů), když ji projezdíme v 
leckdy nesmyslném popojíždění 
-zábor půdy sítí dálnic a silnic 
-celkové přizpůsobení autům ve městech -auta mají téměř vždy přednost 
Lenka Hřibová osobně dodává: Radikální proměnu prožívání dětství všude 

přítomná auta jsou permanentním nebezpečím, děti ztrácejí možnost volné hry ve 
veřejném prostoru, z bezpečnostních důvodů batolata pořád vozíme (v kočárku, v 
autosedačce), děti nemají šanci na přirozený motorický vývoj. 

Princezna koloběžka   Fotoalbum 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151669494799372.1073741932.99025059371&type=1  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151545138844372.1073741902.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151596630544372.1073741916.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151624673169372.1073741920.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151533056154372.1073741896.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151557767189372.1073741908.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151523932479372.1073741891.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151587952289372.1073741913.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151630337199372.1073741923.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151656429839372.1073741927.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151669520204372.1073741933.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151669494799372.1073741932.99025059371&type=1
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  Řemesla v Jílovecké ulici 
Ohlédnutí Lenky Hřibové z prázdnin  
 

Letošní řemeslné soboty organizované Muzeem a Pojizerskou galerií jsem samozřejmě nestihla 

všechny, první jsem lektorsky zajišťovala, druhou měla kamarádka Lucka Čapková, na další jsem 

se schválně vracela o den dříve z cest (patchwork – bohužel z organizačních důvodů neproběhl), 

a samozřejmě sklářskou sobotu v dílně Glass Lucie naproti jsme si nemohla nechat ujít.  

Poděkování patří Lucce Čapkové za zabydlení a zútulnění červené roubenky na začátku prázdnin, 

dvorečku i úpravu stodůlky na tvořivý ateliér. Škoda jen, že v tomto prostoru v druhé polovině 

prázdnin začali stavební úpravy. 

Technika zvaná VOSKOVÁ BATIKA byla náplní první 

prázdninové soboty, i když trochu autorsky upravena.  

Vosk z látky se nesnažím odstranit, ale naopak při žehlení 

nechám roztéct a vpít do látky. Vznikne tuhá nepromokavá 

látka vhodná na plachtičky lodí, obaly knížek, lampiónky 

atd. Byla jsem potěšena nejenom uměleckými výtvory 

(Lucie), ale i tvořivou náladou dětí i dospělých. Tedy více 

než ukázka, společné kutění, zkoušení, objevování. 

Odpolední hudební doprovod, stařičkého gramofonu. 

Další sobota byla drátěná a nesla se opět v duchu spíše tvoření a kutění. Lucka Čapková 

a její kamarádka - odbornice na drátkování Jana Klímová připravily materiál, 

inspirovaly, poradily a hlavně potěšily kreativní část dušičky. Vyzkoušeli jsme si tvorbu 

efektní průsvitů do květináče či do okna, obdivovali lampičky. Lucie jako ideová 

„matka“ projektu Klobouk na pařezu – kreativní časopis pro celou rodinu, se těší, že v 

obdobných rukodělných workshopech budeme pokračovat i průběhu školního roku. 

Technika průsvitky s drátkem mě natolik nadchla, že jsem se ještě večer pustila do d.ú. 

Poslední řemeslnou sobotu, kterou jsem měla tu čest osobně zažít, byla 

ukázka sklářského řemesla GLASS LUCIE. Bylo milé sledovat, jak Lenka 

Vanclová na přání návštěvníků kouzlí nad kahanem vzory (korále) či 

zvířátka (koník) - improvizaci zvládla všechna čest. Zvláště pro dětské 

návštěvníky (nejenom) je vždy velmi poučné mít možnost zažít PROCES 

vzniku, tvorby, případně si nějakou techniku vyzkoušet. V dnešním 

„instantním světě“ zahlceném reklamními tretkami je dobré nahlédnout 

pod pokličku, kolik umu, času a kreativity je schováno v tom kterém 

výrobku. Těšíme se na pokračování tvořivých dílen v Jílovecké.  

  

S dětmi k přírodě blíž a častěji 
Semínko země - nezisková organizace 

Poslání našeho sdružení: umožnit  prožívání hodnot  dětství v přímém kontaktu s přirozeným prostředím i v technickém a virtuálním 21.století.  
Cílem  činnosti sdružení  je podporovat péči o děti a vzdělávání dětí formou přímého kontaktu s přírodním prostředím, hájit právo  nejmladší 
generace na podnětné přirozené prostředí a vytvářet ho, podpora komunitního života a rodiny, péče o přírodu a krajinu. 
V současnosti běží několik projektů (přírodní klub Kořínek, středisko ekologické výchovy M.E.D.věd a osvětové akce pro veřejnost. Setkání na 

Riegrově stezce v září, spolupráce s biofarmou Klokočí.) 

 

 

 

                                                    Vosková batika 

 

 

 

 

 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151536942734372.1073741897.99025059371&type=3 

Drátky, přírodniny, barvy - průsvitky, zápichy ... 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015156101499

9372.1073741910.99025059371&type=1 

Časopis KLOBOUK NA PAŘEZU 
http://www.fler.cz/blog/casopis-klobouk-na-parezu-16393 

Fotografie 17. 8. 2013 
 

Řemeslná sobota 
https://www.facebook.com/media/set/?set

=a.10151615215164372.1073741918.9902

5059371&type=3  

 

Řemeslná sobota  
https://www.facebook.com/media/set/?set

=a.693012664045414.1073741836.648951

505118197&type=3 

Muzeum a Pojizerská galerie 

Jílovecké roubenky 
http://www.muzeumsemily.com/Jilovecke-roubenky.html 

Na webu muzea 
nejsou žádné fotky 
z řemeslných sobot a 
ani tisková zpráva. 
 

Děkujeme L. Hřibové 
za článek ohlédnutí… 
 

Lenka Vanclová 

Náš přírodní klub Kořínek měl celoprázdninový provoz a 

byl otevřen nejenom předškoláčkům, ale i sourozencům 

mladšího školního věku. Našli jsme tak přes léto nové 

kamarády (kteří třeba byli v Semilech na prázdninách).  

 

Odpoledne byly pravidelné kroužky: loutkové úterý, vlněná středa, hudební pátek. 

 

  

  

 

Ozvěny loutkového úterý 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151

543339494372.1073741899.99025059371&type=3 

Vlněná středa 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151530721264372

.1073741894.99025059371&type=3 

 

Lodičky + hudební pátek 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151559420184372

.1073741909.99025059371&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151536942734372.1073741897.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151561014999372.1073741910.99025059371&type=1
http://www.fler.cz/blog/casopis-klobouk-na-parezu-16393
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151615215164372.1073741918.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.693012664045414.1073741836.648951505118197&type=3
http://www.muzeumsemily.com/Jilovecke-roubenky.html
http://www.muzeumsemily.com/Jilovecke-roubenky.html
http://www.korinek-semily.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151543339494372.1073741899.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151530721264372.1073741894.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151559420184372.1073741909.99025059371&type=3


Nový školní rok pokračuje nejenom Kořínek, ale i prográmky 

ekologické výchovy pro MŠ a ZŠ. Nový program inspirovaný 

knížkou L.Štíplové - Příhody skřítka Kořínka navštívili 4 třídy z 

MŠ Luční a jedna třída MŠ Speciální. Pro školáky jsme obnovili 

program "Proplouváme  - O vodě (Rok 2013 je Mezinárodním 

rokem vodní spolupráce) -zúčastnily se tři třídy ZŠ I.Olbrachta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování za úrodu na biofarmě v Klokočí 
V sobotu 12. 10. se nás sešlo na poli u Aničky kolem padesáti 
(včetně dětí). Byly připraveny skřítčí úkoly, spoustu práce, ale i 
dobrot. Před polednem dorazila i farářka CČSH - poděkování za 
úrodu přímo na poli v krásném podzimním dni nemělo chybu. 
 

Poděkování za úrodu - biofarma Klokočí 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151724260074372.1073741948.99025059371&type=1 
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Jdeme na to od lesa 
Na trase Riegrovy stezky (Semily - Podspálov) se v sobotu 28. 9. 2013 

uskutečnilo setkání příznivců lesních školek. Svoji činnost prezentovaly lesní 

kluby a školky z regionu: Mraveneček z Lánova u Vrchlabí pro nás připravil 

lanové hřiště, Lesmír  kutěním se dřevem, Skaláček ze Sedmihorek hry s 

pískem a kameny a my z Kořínku nějaké to kutění z přírodnin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na listopad chystáme dílničky pro malé i velké 
„Dárek od srdce - vlastníma rukama“ 

 
Ve čtvrtek 5. 12. 2013 v podvečer dorazí do Jílovecké Mikuláš... 

 
Aktuality - facebook - skupina Jílovecká ulice 

 
Přijďtě někdy pobejt.... 

 
                                                                            Lenka Hřibová 

  
 

  

Ve čtvrtek jsme pravidelně podnikali výlety mimo Semily - FOTOGRAFIE 

 

  

  

 

  

Příhody malého Kořínka 

MŠ Luční 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=

a.10151680165719372.1073741934.990250

59371&type=3 

 

  

 

  

 

  

 I školákům je v lese dobře 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015153055

0719372.1073741893.99025059371&typ 

  

Skřítci ... 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015155429

5129372.1073741906.99025059371&type=3 

  

V jednoduchosti je krása (a síla) 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015159562

9884372.1073741915.99025059371&type=3 

 

  

Červencoví Kořínci 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101515810

94504372.1073741912.99025059371&type=3 

  

Šli jsme na to od lesa 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=

a.10151698938364372.1073741941.990250

59371&type=1 

  

Víte jak zní Cristal Baschet? 
 

Cristal Baschet je unikátní skleněný nástroj, jehož autorkou je mladá hudebnice  

Lenka Morávková. Měli jsme tu čest mít Lenku i Cristal Bashet  

na Železnobrodském KOVOSOCHÁNÍ 5. 10. 2013 
https://www.facebook.com/david.szalay.5205/media_set?set=a.1422828264606544.1073741844.100

006381515780&type=1  (fotografie + níže uvedený text) 
 

Zvuk tohoto nástroje si můžete poslechnout v následujících příspěvcích: 

- reportáž na Prima TV a upoutávka na KOVOSOCHÁNÍ: 
http://www.genusplus.cz/videozpravodajstvi/specialni-hudebni-nastroj 

 

     - youtube z KOVOSOCHÁNÍ:  
     http://www.youtube.com/watch?v=AsRdwnxUsN4  

     http://www.youtube.com/watch?v=171vVWbVJNo 

 

 

   

Podpoříte svým hlasem skláře 
 

Pan Karel Sobotka z Těpeř se stal Živnostníkem 

Libereckého kraje 2013. Zda zvítězí i v celostátním 

kole, záleží jen na Vás. Pošlete mu svůj hlas, nebude 

to vítězství pouze jeho, ale sklářství jako takového. 
 

Hlasujte od 23. 10. 2013 do 10. 11.2013 

Více se dočtete zde: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432664356845847&se

t=a.219709471474671.42148.100003068596439&type=1&theater  

 

Infolisty Zrnka: Nová spolupráce pro podporu informovanosti veřejnosti 

s  Bc. Ivou Chaloupkovou, vedoucí Informačního a kulturního střediska 

Železný Brod. Zajisté čtenáři uvítají rozšíření informací z dění okolo nás. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151724260074372.1073741948.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151680165719372.1073741934.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151680165719372.1073741934.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151530550719372.1073741893.99025059371&typ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151554295129372.1073741906.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151595629884372.1073741915.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151581094504372.1073741912.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151698938364372.1073741941.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/david.szalay.5205/media_set?set=a.1422828264606544.1073741844.100006381515780&type=1
https://www.facebook.com/david.szalay.5205/media_set?set=a.1422828264606544.1073741844.100006381515780&type=1
http://www.genusplus.cz/videozpravodajstvi/specialni-hudebni-nastroj
http://www.youtube.com/watch?v=AsRdwnxUsN4
http://www.youtube.com/watch?v=171vVWbVJNo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432664356845847&set=a.219709471474671.42148.100003068596439&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432664356845847&set=a.219709471474671.42148.100003068596439&type=1&theater


 

Pro bezpečnost účastníků na rodinné oslavě členů o.s., rodinných 

příslušníků a přátel s veřejností bylo nutné část Jílovecké ulice úplně 

uzavřít. Vzniklo zde klidné místo bez aut, kde program probíhal 

nejenom v prostoru dvou zahrad NNO, ale i v Jílovecké ulici, která byla 

v ten den náměstím, kde bylo plno a živo na obou stranách i uprostřed. 

V altánech s posezením nescházeli domácí koláče a bábovky.   

Podávala se gulášová polévka, sejkory a nápoje pro děti i dospělé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Remeš  http://bandzone.cz/remes 
 

Irish Time - Prachovské skály (2:39) 3. 8.2012 
  http://www.youtube.com/watch?v=OXr4ChIK3X8 

Black Keys - Nemocnice v Semilech (3:55) 8. 7. 2012 
        http://www.youtube.com/watch?v=56NNwz5jysI 

Oriental Gift - Férová snídaně 2013 (2:53) 11. 5. 2013 
          http://www.youtube.com/watch?v=L7U8iP2V86Q 

A Trip To The Moon - SEMILSKÝ CVRNK (2:29) 12. 5. 2012 
       http://www.youtube.com/watch?v=jEr70nT0Wj8 

Across Preria / Summer Day - Harrachov bez bariér 2012 (5:30) 21. 6. 2012  
                       http://www.youtube.com/watch?v=-mHQCZjtP_0  

 

 

  
Dva dny se Zrnkem naděje 
V sobotu 25. 8. 2013 se konal pátý ročník „Pochod s Bobinou až na Kozákov - KŘÍDLA“. 

Počasí se letos opět vydařilo a po 9 hodině jsme vyrazili z Jílovecké ulice v Semilech 

směr Kozákov. V dobrém duchu přátelství jsme šli jako celek a pokud byl někdo 

pomalejší, tak se na něj počkalo. Střídalo se i v tlačení u kočárků a vozíku. Do Semil 

jsme se společně vraceli po 19 hodině. Nezáleží, jak dlouho se pochod jde, ale důležité 

je jít jako celek, kde silnější pomáhají slabším.   Těšíme se na VI.ročník 23. 8. 2014. 

  

 

V neděli 25. 8. 2013 se od 12 hodin konala oslava „Loučení s létem 2013 

se Zrnkem naděje o.s.“ s bohatým kulturním programem. Na setkání 

rodin členů o.s. s veřejností zúčastnění získali informace o naší činnosti 

„Den charity - Den otevřených dveří - Den prezentace NNO“.  

V rubrice O nás k stažení pdf. „Zrnko  naděje o.s. 2008-2013“ 

http://infolisty-zrnka.webnode.cz/o-nas/ (souhrn o činnosti o.s.). 

Dokument, který si návštěvníci mohli přečíst nebo i donést domů.  

 

Účastníci pochodu měli na svých zádech nebo vozítkách křídla,  
která jsou pro nás symbolem bezbariérového přeletu ve více směrech. 

Pochod je projevem podpory všem lidem se zdravotním postižením,  
kteří upřednostňují rodinné bydlení před ústavním umístěním. 

 

Video Pochod s Bobinou až na Kozákov „KŘÍDLA“ (4:18) 
http://www.youtube.com/watch?v=c2C25T-VSfQ 

Skladba Living my dreams od Lukáše Kobylíka ve videu podtrhla význam pochodu. 
http://bandzone.cz/lukaskobylik?at=albums&ai=65748 

  

Fotografie (253) Pochod s Bobinou až na Kozákov „KŘÍDLA“   
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Pochod_s_Bobinou_az_na_Kozakov_KRIDLA_24.8.2013/ 
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Úvodem zahrál na elektronické klávesy náš host z Ústí nad Labem 
Richard Remeš (partner o.s.). Ve vystoupení ho doplnila jeho 
kamarádka Markéta Grolmsová. Přijeli do Semil v doprovodu rodin.  

 

AZZA BEYA - Sólová tanečnice a lektorka orientálního tance.  

 

Infolisty Zrnka 2010/12 str.5.-6. 
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2010/a2010-12/ 

Výstava o místním výtvarníku, 
hudebníkovi Jakubu Lindnerovi. 

Video: Galerie XY 4.2.2010 (0:47) 
http://www.youtube.com/watch?v=NVcuLKINBkE 

 
 

 

  AZZA BEYA  
  http://azza-beya.webnode.cz/azza-beya/ 

 

Před vystoupením se vloudil technický nedostatek s ozvučením, 

který se podařilo částečně vyřešit. O to víc bylo vystoupení úžasné. 

Veškeré brebentění utichlo, zněla orientální hudba a tanec 

tanečnic upoutal nejen pozornost mužů, kteří bez dechu sledovali.  
 

 

  

Pohádka o černokněžníkovi 

Jakub Lindner 

 

http://bandzone.cz/remes
http://www.youtube.com/watch?v=OXr4ChIK3X8
http://www.youtube.com/watch?v=56NNwz5jysI
http://www.youtube.com/watch?v=L7U8iP2V86Q
http://www.youtube.com/watch?v=jEr70nT0Wj8
http://www.youtube.com/watch?v=-mHQCZjtP_0
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/o-nas/
http://www.youtube.com/watch?v=c2C25T-VSfQ
http://bandzone.cz/lukaskobylik?at=albums&ai=65748
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Pochod_s_Bobinou_az_na_Kozakov_KRIDLA_24.8.2013/
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2010/a2010-12/
http://www.youtube.com/watch?v=NVcuLKINBkE
http://azza-beya.webnode.cz/azza-beya/


 

Poslední událostí v roce, kterou pořádáme pro veřejnost, jsou Dušičky - ZEĎ PŘÁNÍ. 

Pořádání Dušiček vzniklo na pietním místě, které jak říkáme je k tomu určené. 

  

 

Po dlouhé nemoci v neděli 15. září 2013 

zemřela naše kamarádka ve věku 58 let 

Iva Skrbková 
 

Od 3. 3. 2009 byla členkou našeho o.s. „Zrnko naděje“. 

Pro nás navždy zůstane zapsána v našich srdcích jako člověk, 

který i navzdory své nemoci dokázal být oporou druhým. 

Jezdila na svém vozítku, kterému říkala Bobina,  

kde vznikl název „Pochod s Bobinou až na Kozákov“. 
 

S bolestí v srdci se připojujeme k zármutku rodiny. 

Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku. 
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Loučení s létem 2013   

se Zrnkem naděje o.s. (8:31)  
http://www.youtube.com/watch?v=QkJbebw8qyM 

Fotografie 

Loučení s létem 2013 (73) 

Loučení s létem 2013 (105) 

Velké poděkování patří všem sponzorům, partnerům,  

účinkujícím a dobrovolníkům pro zajištění realizace oslavy. 
 

Richard Remeš, AZZA BEYA, Lenka Vanclová, rodina Maškovi, 

Antonín Spěvák, manželé Hrubí, Semínko Země o.s. Lenka Hřibová,  

Štěpánka Novotná, Olga Morová, Lenka Obrcianová, Petra Duňková,  

Jakub Lindner, Galerie XY, HOBRBULE country Semily…  
  

Moc děkujeme a vážíme si, že účinkující vystoupili bez honoráře.  

Poděkováním od nás na památku dostali dárek skleněného psa  

ze sklářské dílny Glass Lucie - Lenka Vanclová - Zrnko naděje o.s. 
 

Během odpoledne se na oslavě sešlo odhadem ke sto zúčastněným. 

Počasí po celou dobu bylo dobré a na konci po 17 hod. začalo pršet. 
 

Plánujeme oslavu v podobném programu pořádat i za rok 24. 8. 2014. 

Už nyní začínáme sestavovat program účinkujících od 12 - 17 hod. 

Kontakt pro zájemce: PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz   

 

HOOBRBULE, country Semily hráli k poslechu i k tanci a na závěr nad knížkou Kluk s křídly bylo překvapení - sopka v Jílovecké ulici. 

Lenka, Lucka a Dája zahrály  

pohádku O veverce (4:33) 
http://www.youtube.com/watch?v=krW6G0YThO8  

 

NOVÉ rubriky TRADIČNÍ AKCE - archiv od roku 2008 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/ 

Informace, proč tradiční akce pořádáme. 

Čarodějnický slet * Pochod s Bobinou až na Kozákov 

Loučení s létem se Zrnkem naděje * Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ 

Video z roku 2012 Dušičky ZEĎ PŘÁNÍ (4:44) 
http://www.youtube.com/watch?v=O74yCl6D_ao 

http://www.youtube.com/watch?v=QkJbebw8qyM
http://www.youtube.com/watch?v=QkJbebw8qyM
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Louceni_s_letem_2013_se_Zrnkem_nadeje_o.s./
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Louceni_s_letem_2013_se_Zrnkem_nadeje_o.s._A.R/
mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
http://www.youtube.com/watch?v=krW6G0YThO8
http://www.youtube.com/watch?v=O74yCl6D_ao
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  Bariéry v nás zmizely už dávno... 
Narození zdravého dítěte je pro všechny rodiče bezpochyby tím největším darem, ale i darem v poznání je narození dítěte s postižením. Jak se s 

tím vyrovnat a jak s tím žít? A jak se vlastně žije hendikepovaným v našem městě? Nejen na toto téma jsem si jednoho letního odpoledne povídala 

s Lenkou Vanclovou a Irenou Vinczeovou. Část rozhovoru si nyní můžete přečíst na následujících řádcích. 

  Paní Irenu Vinczeovou na invalidní vozík již od dětství upoutalo postižení vrozené kostní vady. Přesto je 

stále aktivní, ráda chodí do společnosti, a již několik let se věnuje „boji“ za Semily bez bariér.                  

Ani paní Lenku Vanclovou určitě nemusím dlouze představovat. Když jsem ji před čtyřmi lety poprvé 

oslovila, aby si se mnou povídala o životě s hendikepovaným dítětem (stará se o dospělou tělesně 

postiženou dceru Lucii, DMO), vznikl z našeho povídání zajímavý rozhovor. Čtenáře zaujal i proto, že paní 

Vanclová je neuvěřitelně činorodá žena, která neúnavně pořádá nejrůznější akce pro lidi s postižením 

nejen ze Semil, ale i z blízkého okolí. Spolu s nimi v rámci projektu Jedeme bez bariér od roku 2011 

mapuje město Semily i výletové trasy vhodné pro vozíčkáře, slabozraké a rodiny s kočárky.  

  ■ Boji za město bez bariér se věnujete již mnoho let - změnilo se za tu 

dobu něco k lepšímu? 

„K lepšímu snad nájezd před lékárnou U české koruny na náměstí - ten 

vznikl v průběhu rekonstrukce Riegrova náměstí před dvěma lety, přibyla 

lékárna u Dr. Maxe, kde je vstup na fotobuňku, několik bezbariérových 

nájezdů na chodníky v Semilech ... bariér je stále mnoho,“ říká I. Vinczeová. 

■ Z mého pohledu to ale vypadá, že většina nových nebo 

rekonstruovaných budov je bezbariérová? 

„Občas to jen tak vypadá - mají třeba bezbariérovou toaletu, ale do 

budovy se sami nedostaneme, ať už proto, že se dveře otevírají ven, nám 

naproti anebo tam na nás číhají schody,“ dodává I. Vinczeová. 

■ Semily mají bohaté kulturní i sportovní zázemí, chodíte za kulturou 

často? Pokud ano, tak kam? 

„Občas zavítám do KC GOLF na nějaké divadelní představení, do muzea 

nechodím, je tam mnoho schodů, ale ráda zavítám na pěknou vernisáž do 

archivu. V archivu je nájezd vhodný pro vozíčkáře i pro maminky s kočárky a 

zvonek vedle dveří mají nízko - dobře na něj dosáhnu,“ vysvětluje                  

I. Vinczeová. 

■ Co kino? Je nově rekonstruované, bezbariérové, v přízemí je kavárna, 

výtahem můžete vyjet do městské knihovny -  navštěvujete ho? 

„Přiznám se, že v kině jsem byla jen jednou, v den jeho otevření. Hlavní 

dveře jsou velmi těžké, opět se otevírají ven a jako vozíčkář si s nimi prostě 

neporadím. Zvonky, kterými bych si mohla přivolat pomoc, jsou příliš vysoko 

- z vozíku na ně nedosáhnu,“ říká I. Vinczeová. „Zajímalo by mě, proč nejsou 

vstupní dveře na fotobuňku, stejně jako tomu je u České pošty.“  

„Byla jsem členkou Komunitního plánování sociálních služeb na Semilsku, 

kde jsem zmínila, že se běžně umisťují přebalovací lehátka pro miminka a 

zda by bylo možné v nových prostorech umístit větší lehátko, které by 

využívali všichni bez věkového rozdílu. Na nové bezbariérové kino Jitřenka a 

knihovnu jsem se těšila, ale bohužel větší lehátko nikde. Přitom by nám, 

kteří pečujeme o své blízké, takové lehátko umožnilo jejich důstojné 

převlečení a usnadnilo by to péči o ně při návštěvě nejrůznějších pořadů či 

představení,“ podotkla L. Vanclová. „Určité % lidí z tohoto důvodu zůstává 

doma“, dodává. 

■ Společně s kinem proběhla rekonstrukce náměstí. Vyrostly zde 

španělské schody, přibyl vodní prvek, celé náměstí je nově vydlážděné. 

Líbí se vám?  

„Ale ano, náměstí nyní vypadá opravdu dobře, jen ty dlažební kostky mi 

dávají opravdu zabrat,“ říká I. Vinczeová. „Věřte, že stačí, abych během dne 

několikrát přejela náměstím a moje záda „protestují,“ vysvětluje. 

  

 

 

 

 

 ■ Jak jsou na tom úřady ve městě? Zde máte cestu volnou? 

„Co se týká radnice, ta má krásný nový výtah, jen je občas 

problém se k němu ze dvora dostat. I tady se dveře do budovy 

otevírají ven, ale je tam zvonek, kterým někoho přivolám, ten mi 

otevře a zprovozní plošinu, na kterou najedu, abych se dostala k 

výtahu. Nový městský úřad je vyřešený dobře – výtahem se 

dostanu kam potřebuji a zároveň si můžu předem zazvonit 

zvonečkem na příslušnou kancelář a úředník či úřednice mi přijde 

naproti a otevře mi dveře. Ne všude je to ale takhle jednoduché,“ 

říká I. Vinczeová. „Vezměte si třeba lékárnu na poliklinice. Chodím 

tam mnoho let ke svému lékaři, ale v podstatě jsem na poliklinice 

nikdy nebyla. Pan doktor chodí za mnou dolů na chodník ...            

A přitom by to šlo vyřešit vybudováním venkovního výtahu, který 

je např. na zámku. Ale chápu, že je to drahá záležitost - poliklinika 

je soukromý majetek,“ říká I. Vinczeová.  

■ Hovoříme o kultuře, úřadech, poliklinice, vzpomněli jsme i 

na lékárny, náměstí, ale co třeba restaurace?  

„Překvapivě právě tady se situace za poslední roky hodně 

zlepšila - v zimě, kdy nám počasí neumožňuje nějaké delší 

procházky a dostat se do centra je náročnější než v létě, se rádi 

scházíme v Pizzerii Da Giorgio, kam pohodlně vjedeme přímo z 

parkoviště, přivítá nás příjemný personál a toalety jsou prostorné 

a bezbariérové. V létě se dá hezky posedět na více místech - v 

restauraci U Námořníka, u kavárny v kině Jitřenka, u sportovního 

centra i jinde. Letos nově přibylo venkovní posezení u restaurace 

Kebab u městského stadionu, kde je na dosah veškeré zázemí 

včetně bezbariérových toalet.“ dodává I. Vinczeová. 

■ Z našeho rozhovoru mám pocit, že Semily - město bez bariér 

je v nedohlednu. Jak to vidíte vy? 

„Byla bych nerada, kdyby naše povídání vyznělo tak, že je 

všechno špatně. To není pravda! Technické bariéry snad v průběhu 

několika let zcela zmizí a vozíčkáři a ostatní hendikepovaní se 

stanou skutečnou součástí společnosti tak, jak se o tom už dlouho 

hovoří. Víte, ono to není jen o několika schodech, úzkém chodníku 

a chybějícím výtahu - je to hlavně o lidech! O jejich postoji k nám 

hendikepovaným,“ říká I. Vinczeová.  

„Za sebe můžu říct, že postoj prodavačů a lidí ve službách a na 

úřadech je k nám postiženým v Semilech velmi vstřícný. Za celou 

dobu, co tady žiju, se mi nestalo, že by mě někdo ve městě 

přehlížel nebo neobsloužil. Takže pokud můžu hodnotit, bariéry v 

nás zmizely už dávno,“ dodává. 

 

 

 

 

Se závěrem našeho rozhovoru nemohu jinak než souhlasit. Jak většina z nás dobře ví, Semily jsou místem, kde mnoho let fungují organizace a 

spolky pro hendikepované lidi, dokonce již 16. rokem poskytuje zázemí celorepublikovému setkání hendikepovaných na festivalu Patříme k sobě, 

dále Semilské impulzy - Tvoříme duší.. aj. Jak říkají paní Vinczeová a Vanclová, na odstranění bariér pracujeme všichni a to je moc dobře. 

Za rozhovor děkuje Renata Coufalová, Semilské noviny.  



Skleněné městečko  
Železný Brod se o víkendu 14. - 15. 9. 2013 proměnil ve skleněné městečko 

s rozmanitým programem. Bc. Iva Chaloupková, vedoucí Informačního a 

kulturního střediska Železný Brod mně zaslala veškeré informace, ale dění dvou 

dnů bylo natolik bohaté pro sepsání článku, proto zveřejním pouze odkaz: 

http://www.sklenenemestecko.cz/6-tiskova-zprava-patek-13-v-zeleznem-brode/  

 

V sobotu 15. 9. 2013 se konali dvě akce. Nejprve jsme se podívali v Semilech na 

Pecen a odpoledne jsme jeli do Železného Brodu, kde jsme zažili úžasnou 

atmosféru na vystoupení The Tap Tap s kapelníkem Šimonem Ornestem.  

Bylo to skvělé, hudba a texty písniček. To se musí zažít, no prostě super... 
 

Lenka Vanclová 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Setkání rodičů a dětí s Downovým syndromem  
14. 9. 2013 jsme byli pozváni paní Petružálkovou, maminka dospělé 

dcery s DS, do Železného Brodu na Skleněné městečko a zároveň na 

setkání rodičů a dětí s Downovým syndromem. Sešli jsme se v místním 

klubu SZdPSZ, kde bylo připravené pohoštění. Poté jsme se šli podívat na 

tři výstavy skla a prošli jsme se po městě, kde bylo kulturní vystoupení a 

plno stánků s ukázkou sklářské výroby. V restauraci U Tomáše jsme si 

dali výborný oběd s příjemnou obsluhou. Vrátili jsme se do klubu, kde 

jsme si povídali a děti vyráběli z papíru ozdobný talíř. Byl to příjemně 

prožitý den a už se těšíme za dva roky, kdy se opět sejdeme. 

Petra Duňková 

  
The Tap Tap  
Muzikanti se zdravotním postižením z Jedličkova ústavu  

v Praze. Vice na webu http://www.thetaptap.cz/  
 

The Tap Tap v Opeře  

Velevážené publikum, zveme Vás na Mikulášskou v Opeře!  
 

V pondělí 2. prosince 2013 od 18 hodin ve Státní opeře Praha 

se již potřetí představí kapela z Jedličkova ústavu The Tap Tap 

se svými hosty.  

Moderují: Ladislav Angelovič & Arnošt Goldflam  

 

Těšíme se na Vás, Šimon Ornest & THE TAP TAP 
 

Výtěžek z letošní Mikulášské show bude věnován 

na nový autobus pro Jedličkův ústav. 
 

P O Z O R ! 
 

NIKDO NEODEJDE S PRÁZDNOU. Součástí ceny vstupenky je i 

nadílka, ve které najdete mikulášské CD s písničkami ze 

zbrusu nového CD The Tap Tap - Moje Volba. 

The Tap Tap - Železný Brod  (13:16) 
http://www.youtube.com/watch?v=33VdEfK65Vk 
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http://www.sklenenemestecko.cz/6-tiskova-zprava-patek-13-v-zeleznem-brode/
http://www.thetaptap.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=33VdEfK65Vk
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  Dětská léčebna v Železnici u Jíčína 
 

Léčebna byla založena v roce 1953 a v roce 2013 to je 60 let od založení.         Lázně - Dětská léčebna Železnice * 19. února 1953   + 27. září 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pamatuji si na říjen 1992. Má dcera Lucie byla ještě malá (3 roky) a poprvé jsme přijely 

na léčebný pobyt do Železnice. Byli jsme první 4 rodiče (Češi) se svými dětmi.         

Dříve zde byla umožněna léčba českým dětem bez doprovodu rodičů a zahraničním i s 

doprovodem. Ubytováni jsme byli na pokojích v přístavbě, kde byly i pokoje dětí co 

zde byly bez rodičů. Byli zde všichni moc příjemní, doktoři, personál. Vládlo zde takové 

domácí a klidné prostředí. Pro mnoho lidiček to zde byl tak nějak i náhradní domov. 

Z dob na přístavbě máme hodně vzpomínek na maminky a děti, kde mně zůstal 

v paměti chlapec Standa (17?), s kterým jsem si často povídala. Měl problém se 

stabilitou chůze. Při dalším pobytu jsem se na něj ptala, ale nemoc si vyžádala své a on 

zemřel. Tak jako na všechny lidičky, tak i na něj po letech ráda vzpomínám.  

Lázeňský pobyt s doprovodem pokračoval každý rok na 6 - 8 týdnů až do roku 2000 

než  než Lucka nastoupila do internátní školy v Jedličkově ústavu v Liberci. Je to až neuvěřitelné, když vzpomínám kolik rodičů a dětí s různým 

zdravotním postižením člověk za život pozná. Životní příběhy rodin dětí od vrozené vady, poporodní poškození a úrazy. Lidské osudy, kde vládne 

vyrovnání vah života střetu s realitou a nadějí ve změnu, kde vše dolaďují momenty radosti v prožitém porozumění a v událostech různého děje. 

Dost hrozná zpráva byla, že došlo k zavření dětské léčebny, lázní v Železnici. Tak tohle asi opravdu nikdo nečekal, že se to může stát.  

Ještě že máme fotografie, které nám připomínají různé etapy ze života. Jedno foto album a video máme i z výletu, který pořádala škola v Železnici 

SAURIERPARK-URZOO. Výlet byl přesně na den, když měla Lucka desáté narozeniny 29. 5. 1999. „Je hodně vzpomínek, napíšeme si na facebooku“. 

Železnice  1992/10   

Lucinka Adámek  Janička 

 

Občanské sdružení Vláčkaři 
 http://vlackari.cz/ 

 
 

Vláčkaři o.s. je registrované občanské sdružení ministerstvem vnitra ČR, ze dne 10.4.2013, IČ: 01583537, 
jednací číslo VS/1-1/92854/13-R, 01583557, se sídlem Petýrkova 1952/22, 148 00 Praha 414 

 Usilují o záchranu a rekonstrukci budov v areálu bývalé dětské léčebny a školy Tyršově ulici v Železnici 

 Usilují o využití budov a pozemků k humanitárním účelům v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví,  
vzdělávání a kultury a dalších pro společnost prospěšných aktivit 

 shromažďují finanční prostředky na výše uvedené cíle a to způsobem uvedeným v těchto stanovách 

 iniciují a realizují projekty zaměřené  na uskutečnění  uvedených cílů 

 Pořádají setkání „Vláčkařů“, setkávání  zaměstnanců, pacientů, žáků a přátel dětské léčebny  a Speciální školy  v Železnici 

 Koordinují v souladu s cíli další činnosti a spolupráci s dalšími Subjekty v ČR A ZAHRANIČÍ. 

 

 

 

Články: 

iDNES.cz (7.9.2013): Deset let po zániku lázní v Železnici ožila naděje na jejich vzkříšení 

http://hradec.idnes.cz/chatrajici-lazne-v-zeleznici-maji-nadeji-na-znovuvzkriseni-p4o-/hradec-zpravy.aspx?c=A131007_1985120_hradec-zpravy_pos  

 

deník.cz (10.9.2013): Na provoz železnické léčebny zavzpomínali s nostalgií 

http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/na-provoz-zeleznicke-lecebny-zavzpominali-s-nostalgii-20130909.html 

 Fotografie + video: Slavnostní uvítání hostů (4:58) 

 

deník.cz (16.9.2013): Názor pacientů: Srovnání historie dvou dětských léčeben 
http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/nazor-pacientu-srovnani-historie-dvou-detskych-leceben-20130916.html 

 

Od uzavření dětské léčebny v Železnici, tak jako mnoho jiných 

sleduji, co bude dál s touto nemovitostí. Najde se někdo, kdo to 

koupí a provede rekonstrukci? Nemovitost každým rokem víc a víc 

chátrá a to je velká škoda. „Co se však nestalo“. Před pár týdny na 

facebooku jsem se stala členem skupiny Lázně Železnice, kde jsem 

se dočetla novinky ohledně bývalých lázní a o vzniku o.s. Vláčkaři.  
 

Můj komentář po pročtení na facebooku a webovek: „Tak na tohle 

čekalo mnoho lidí. Je tu naděje a vše je v rozjezdu pro dobrou věc“. 
 

Lenka Vanclová 

  

http://www.saurierpark.de/saurierpark.asp?mid=38&iid=47
http://vlackari.cz/
http://hradec.idnes.cz/chatrajici-lazne-v-zeleznici-maji-nadeji-na-znovuvzkriseni-p4o-/hradec-zpravy.aspx?c=A131007_1985120_hradec-zpravy_pos
http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/na-provoz-zeleznicke-lecebny-zavzpominali-s-nostalgii-20130909.html
http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/nazor-pacientu-srovnani-historie-dvou-detskych-leceben-20130916.html
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O DIVADELNÍM SOUBORU BLANIČTÍ RYTÍŘI 
 
Divadelní soubor „Blaničtí rytíři“ vznikl v úterý po Velikonocích v dubnu 2009 v Nové Vsi nad Popelkou. Účastníci pesachové oslavy 
a Velikonoc se ten den rozjížděli do svých domovů a při závěrečné snídani panovala rozverná nálada. Najednou někdo z nás kdosi 
nadhodil, že slovo "šprechtit" nebude asi tak úplně české…"Ty znáš hymnu?" následoval  dotaz. Odpovědí tázajícímu byla 
konverzace na téma rozdílu mezi dvěma a třemi zlatkami a tak podobně. Napadlo mě tehdy své snídající kamarády požádat, zda 
bychom si hymnu nemohli pro sebe a ostatní kamarády jen tak sehrát. 
  
Přátelé tehdy v nadšení souhlasili. Nastal tvůrčí a vlastně i sociální proces, během kterého se původní soubor proměňoval.             
O "Blaničtích rytířích" jako o divadelnících platí beze zbytku to, co napsal o divadle pan Karel Čapek: "Avšak divadlo je umění tak 
jako válečnictví a hazard tak jako hra v ruletě; nikdy se neví předem, jak to dopadne. Nejen o premiéře, ale i každého večera je 
čirým divem, že se vůbec hraje, a když už se hraje, že se dohraje až do konce; divadelní hra nevzniká uskutečňováním nějakého 
plánu, nýbrž ustavičným překonáváním nesčíslných a nečekaných překážek!" Po nekrátkém úsilí Blaničtí rytíři svedli úspěšnou 
divadelní bitvu hlavně sami se sebou, zato s radostí a nadšením. Stalo se tak dne 28. října 2012 v den státního svátku. 
 
Dne 19. března byla Hymna reprízována v Českém Brodě v budově Základní umělecké školy - Divadle J. K. Tyla. 
Základním motivem Smoljakovy hry je příběh vzniku písně "Kde domov můj", která sice poprvé zazněla v Tylově nejslavnějším 
opusu, Fidlovačce, kde však má zcela  okrajový význam a samotného děje hry se vůbec nedotkne. Ve Smoljakově "Hymně" se ale 
tato píseň stává ústředním motivem hry jako důvod malicherného úsměvného sporu mezi českým ševcem, německým krejčím a 
židovským hudebním skladatelem, jenž mezi znesvářenými řemeslníky jednak působí jako prostředník, na straně druhé licituje a 
snaží se prodat výsledek svého talentu zájmově i národnostně soupeřícím stranám. 
  
V přednášce s hudebními ukázkami, která vlastní hru předchází, se divák měl možnost seznámit s podivnou historií všech písní, 
které Češi museli za celých 160 let po premiéře "Fidlovačky" poslouchat vstoje a s obnaženou hlavou. Například Deutschland, 
Deutschland uber alles nebo Soyuz nerushimi respublik svobodnych a doprovodné oslavné songy někdy diskutabilní úrovně, avšak 
skutečností je, že se tyto výtvory staly součástí historie Zemí Koruny české, stejně jako původní Tylův a Škroupův divadelní kuplet. 
 
Pan Smoljak tuto svou zřejmě  první samostatnou hru na historické téma původně napsal pro tzv. Studio mladých pražského 
Divadla Y, což vesměs byli studenti dramatického oddělení pražské konzervatoře, připomíná pan Miroslav Kořínek, spoluautor 
hudby. Panu Smoljakovi se jeho vlastní práce zalíbila natolik, že se ji posléze rozhodl sehrát sám se svými spolupracovníky. Zbývá 
dodat, že Blaničtí rytíři, prostřednictvím svého dvorního dramaturga a herce, aspiranta profesury a věčného suplenta pana 
Tomáše Koloce, poněkud upravili úvodní vědeckou přednášku ve snaze o úplnost a přesnost předávaných informací hodných 
ctěného obecenstva, zvláště purkmistra a konšelů. 
 
Teatrolog,  Vladimír Just,  v roce 2000 v Literárních novinách napsal: "Smoljakovu "Hymnu" považuji - ve svém žánru - za hru i 
inscenaci desetiletí. Neznám v českém jevištním humoru a satiře devadesátých let nic, co bych s ní mohl srovnávat."  
 
S úctou Blaničtí rytíři, Martin Žák  a Václav Kozel   

 

 

STÁTNÍ SVÁTEK VE ZNAMENÍ HYMNY 
 

Neděle 17. 11. 2013 od 19 hodin 

Divadelní představení amatérského a občasného divadelního souboru Blaničtí rytíři. 

DS Blaničtí rytíři a Kulturní a informační středisko vás zvou v neděli 17. listopadu, v 

den státní svátku ČR, na speciální divadelní představení HYMNA ANEB 

URFIDLOVAČKA (autor: Ladislav Smoljak). Děj hry se odehrává na Starém Městě 

pražském někdy před rokem 1834, kdy měla premiéru hra Josefa Kajetána Tyla 

"FIDLOVAČKA aneb ŽÁDNÝ HNĚV A ŽÁDNÁ RVAČKA". Autor se v této hře inspiroval 

touto hrou, jejíž jedno hudební číslo se později stalo českou národní a státní hymnou. 

U Tyla má ale písnička "Kde domov můj?" zcela okrajový význam, s dějem jeho lokální 

frašky vůbec nesouvisí. V Smoljakově "Hymně" se tato píseň stává ústředním 

motivem hry jako předmět tahanic mezi českým ševcem, německým krejčím a 

židovským skladatelem. V přednášce s hudebními ukázkami, která vlastní hru 

předchází, se divák seznámí s podivnou historií všech písní, které Češi museli za 

celých 160 let po premiéře "Fidlovačky" poslouchat vstoje a s obnaženou hlavou. 

 

 

 

Prodej vstupenek v ceně 100 Kč od 1. 10. 2013 na 

www.kislomnice.cz nebo v Informačním středisku. 

Na představení platí výhody Místenky 2013. 

Výtěžek bude věnován na dobročinné účely. 

  



 

 

 

 

V září jsme byli od jedné čtenářky upozorněni, že nám nefungují odkazy na infolisty, které jsou od roku 2009 stabilně umístěny pouze na jediném místě 

a to na webu Sdružení Český ráj. Proč se tak stalo? Odpověď je, že se webové stránky SČR předělávali viz. text ve výše uvedeném článku. Vzniklá 

situace nás přivedla k rozhodnutí umístit infolisty na naše stabilní místo, nový web Infolisty Zrnka http://infolisty-zrnka.webnode.cz/ . Podařilo se nám 

dát dohromady finance na zaplacení prostoru pro více dat a 24. 9. 2013 došlo k zveřejnění webu. Naše spolupráce se SČR po odstávce jejich webu po  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Infolisty Zrnka 

http://infolisty-zrnka.webnode.cz/ 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA 

 

 

 

 

 

Web Zrnko naděje o.s. 

http://zrnkonadeje.webnode.cz/ 

O nás, Výroční zprávy, Harmonogram, 

Glass Lucie - sklářská dílna, Aktuální 

pozvánky, Infolisty Zrnka a jiné 

zpravodaje, Zdravotnické potřeby, 

Katalog sociálních služeb, Spřátelené 

organizace, Sponzoři, Média… 

Web Jedeme bez bariér 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/ 

Den otevřených dveří, projekty 

  
  

 

 

 

Informace o činnosti 

Zrnko naděje o.s. 

jsou rozděleny 

Infolisty Zrnka / ZIMA 2013  
Uzávěrka do čísla 4. 20. 12. 2013 

Zveřejnění … po 1. 1. 2014. 
 

Příspěvky po uzávěrce - domluvíme se. 
481 621 406 * 731 458 883   

Skype: van.lena1 * facebook  
 

Články + fotky, pozvánky atd. ZDARMA. 
Zasílejte na: InfolistyZrnka@seznam.cz  
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  NOVÍ INTERNETOVÍ PRŮVODCI ČESKÝM RÁJEM 
 

Vedle oficiálních stránek regionu www.cesky-raj.info, které jsou hlavním zdrojem informací pro všechny 

milovníky Českého ráje, byly v průběhu září spuštěny dvě zcela nové internetové prezentace pod doménami 

www.ceskyrajbezbarier.cz a www.zlatastezka.info.  

Stránky na téma „Český ráj bez bariér“ přináší svým uživatelům důležité informace o současném stavu 

turistické nabídky v regionu v oblasti stravování, ubytování, přístupu nejzajímavějších lokalit a atraktivit i 

veřejné dopravy, a to vše z pohledu osob se sníženou pohyblivostí. Najdete zde i tipy na výlety vhodné jak pro 

hendikepované osoby, tak pro seniory a rodiny s malými dětmi s kočárky. Informace, které stránky poskytují, 

usnadní této skupině návštěvníků putování po Českém ráji a pomohou jim lépe se orientovat v terénu.  

Stránky věnované oblíbené Zlaté stezce Českého ráje vás seznámí s její historií a provedou vás po 118 km 

dlouhé trase (alternativně po 133 km včetně výletu do Prachovských skal). Během putování po Zlaté stezce 

zjistíte, jaké atraktivity, památky či další služby se po celé její délce a v okolí nacházejí, a které můžete navštívit. 

Jsou zde pro vás připraveny i jednodenní pěší tipy na výlety, ale především několikadenní přechod celé Zlaté 

stezky včetně alternativních výletů a okruhů. 

Velkou změnou prošly i stránky věnované všem, kdo se rádi toulají po Českém ráji v doprovodu dětí. Stránky 

pod doménou www.ceskyrajdetem.cz nabízejí informace o turistické nabídce zaměřené na naše nejmenší 

turisty a obsahují i spoustu herních prvků, jakou jsou omalovánky nebo puzzle s českorajskou tematikou. 

Věříme, že díky novým stránkám se podaří do Českého ráje přilákat další spokojené návštěvníky, naplno využít 

bohatou nabídku regionu a pomohou i těm, kteří mají pohybový hendikep, objevovat krásy zdejší přírody. 

Lucie Rakoušová 

 

  

Web Kamera na kolečkách  

http://k-n-k.webnode.cz/ 

Amatérská videa a fotoalba 

  

 

 

zveřejnění nového Český ráj bez bariér nadále pokračuje v předávání 

informací. Omlouváme se za několika týdenní výpadek Infolistů Zrnka. 

Lenka Vanclová 
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