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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Projekt Hugo na cestách je tady i pro ty, 

kteří sami cestovat nemohou 

a nebo cestují s velikými obtížemi 
 

 Dobrý den a ahoj všem čtenářům, 
jmenuji se Hugo. Jsem 127 cm velký plyšový medvěd. Narodil jsem se v Brně, 

jméno mi dal pan redaktor René Flášar. Rok jsem byl novinářem na volné 

tlapce a v Deníku - v příloze Moje rodina - jsem pro Vás přinášel spolu se 

svým panem redaktorem po celý rok 2012 Hugova dobrodružství faceobook: 

https://www.facebook.com/Hugovadobrodruzstvi1  

V prosinci 2012 jsem dostal výpověď. 
Ale nejsem v důchodu, kdepak. Občas 
podniknu nějaké to dobrodružství, ale 
hlavně jsem patronem a hlavní 
postavou projektu Hugo na cestách.  
Jak se vidím já? Jsem medvěd zvídavý 

a neposedný. Mám velikou mapu, 

batůžek, plnou knihovnu zajímavých 

knih a moc rád cestuji za dobro-

družstvím a poznáváním. 

Objevuji báječná místa na výlety, 

koukám řemeslníkům pod ruce, 

zvědavě se vyptávám, občas něco 

vyzkouším na vlastní tlapky. O to vše 

se s vámi dělím na těchto webových 

stránkách http://hugonacestach.info/  

 nebo facebook Hugo na cestách https://www.facebook.com/pages/Hugo-

na-cest%C3%A1ch/487268738008338?fref=ts&success=1   

 

Dal jsem si dva cíle: 
 
1. Cestují se mnou alespoň za pomocí webu ti, kteří z nějakého důvodu sami 
cestovat nemohou. Na mnohá místa se pak podívají díky mým reportážím.  
O vše, co podnikáme, se s vámi dělím na webových stránkách a facebooku. 
 
2. Není zdravé sedět pořád u počítače. Proto by se ti, kteří jsou v pohodě a 
cestovat mohou, měli zvednout a vyrazit na výlet a za poznáním třeba po 
mých stopách. 
 

Hugo na cestách  
 

Od září 2014 bude možné v evropských geoparcích zakoupit magnetky 

ze série Evropské geoparky. Na všech českých objektech platí jednotná 

cena 30,-Kč za magnetku. Kdyby po Vás někde chtěli více, nekupujte je 

a napište nám, děkujeme. 
  

Přejeme Vám krásné cestování a co nejvíce zážitků s naší hrou. 
 

Ing. Ivan Ulrych - nakladatelství Vega  - L 
 

Sestav si svůj svět, sestav si své vzpomínky - pozvánka k 

unikátně populárně vzdělávací hře pro všechny generace 
 

Již čtvrtým rokem se na národních kulturních památkách, památkách 

UNESCO, soukromých či obecních hradech, zámcích a statcích v 

muzeích ve městech, informačních centrech apod. dají koupit unikátní 

magnety ve tvaru puzzle. Ty se dají sestavovat do vlastní ho obrázku - 

vzpomínek z vašich cest. 

Pokud máte pocit, že je to jen další zbytečný suvenýr, dovolím si Vás 

vyvést z omylu. Jedná se o zcela ojedinělý projekt  - vzdělávací hru.  

Vyberete si místo, které chcete navštívit.  Třeba Loučský vodní systém. 

Na stránkách: http://www.sestavsisvujsvet.cz/magnetky-podle-kraju/   

a nebo podle mapy: http://www.sestavsisvujsvet.cz/intermapa/              

si najdete Loučský vodní systém a podívejme se. 

Dozvíte se celou řadu klíčových informací o dané přírodně historické 

lokalitě, prohlédnete si, jak vypadá magnetka a kde ji můžete získat, 

pokud Vás zaujala. Nechybí ani prokliky přímo na webové stránky 

lokalit nebo správců území. Tam si můžete ověřit možnost přístupnosti 

pro vozíčkáře, nevidomé a slabozraké, neslyšící apod.  

Následně si magnetku zakoupíte, 

anebo v případě věží a podobně 

těžko přístupných míst, si ji 

necháte zakoupit. Po roztržení 

obalu magnetky se můžete na 

webu www.sestavsisvujsvet.cz  

zaregistrovat jak sběratel a zadat 

unikátní kód, kterým je magnetka 

opatřena.  Po dosažení určitého 

počtu kódů získáte bonusové 

magnetky, publikace a další ceny.  

Vzhledem k unikátnosti hry a 

jejímu populárně naučnému 

charakteru míří tento produkt i 

do Evropy. 

https://www.facebook.com/Hugovadobrodruzstvi1
http://hugonacestach.info/
https://www.facebook.com/pages/Hugo-na-cest%C3%A1ch/487268738008338?fref=ts&success=1
https://www.facebook.com/pages/Hugo-na-cest%C3%A1ch/487268738008338?fref=ts&success=1
http://www.sestavsisvujsvet.cz/magnetky-podle-kraju/
http://www.sestavsisvujsvet.cz/intermapa/
http://www.sestavsisvujsvet.cz/
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Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily uspořádala ve dnech          

22. - 25. dubna 2014 již 17. ročník cyklu akcí s názvem Patříme k sobě. Jeho hlavními aktéry jsou 

děti, mládež i dospělí se zdravotním postižením z celé republiky. První akcí byla vernisáž prodejní 

výstavy výtvarných a ručních prací, které vytvořili právě ti, kteří na festivale vystupují. Výstavu 

zahájila 11. 4. v Muzeu a Pojizerské galerii Semily patronka festivalu herečka Miriam Kantorková.   

  

17. ročník festivalu Patříme k sobě 

     

  

Festival začal v Semilech již v úterý 22. 4. 

odpoledne na náměstí před kinem tanečním 

vystoupením kamarádů z Čížkovic, ze Slatiňan a 

z Domova Tereza. Do Semil se sjelo na 300 

účinkujících ze 28 zařízení z celé republiky. 

Protože je účinkujících mnoho, jsou rozděleni na 

více skupin. Celkem proběhly tři večerní 

galakoncerty, první 22. 4. v KC Golf Semily, další 

dva se konaly současně a to ve čtvrtek 24. dubna 

ve Vysokém nad Jizerou a poprvé v Železném 

Brodě.  Na festivale tančí, zpívají, hrají divadlo či 

muzicírují děti, mládež i dospělí se zdravotním 

postižením z domovů a ústavů sociální péče, 

stacionářů, diakonií, občanských sdružení a z 

rodin. I postižení něco umějí, i oni potřebují 

obdarovávat druhé, i je těší potlesk a plný sál. 

Účinkující si každoročně připravují nový program, 

neustále vymýšlejí, čím se představí, čím 

překvapí. Program dlouho nacvičují, a co nám 

připadá jednoduché, je pro ně nesmírná dřina.  

 

Dopolední koncerty pro děti ze základních škol 

proběhly ve dnech 23. a 25. dubna. Výborná 

atmosféra, skvělé publikum a dlouhotrvající 

potlesk byl na všech vystoupeních pro děti ze 

základních škol v Rovensku pod Troskami, Jablonci 

nad Jizerou, Turnově, v Lomnici nad Popelkou, 

Vrchlabí a v Semilech. Žáci ZŠ T.G.M. v Lomnici 

nad Popelkou věnovali Podkrkonošské společnosti 

5000,- Kč z výtěžku z jimi pořádané akce 

Stonožka. Při této akci žáci prodávají svoje 

výrobky a zisk věnují na charitativní akce. 

K festivalu neodmyslitelně patří i doprovodné 

programy pro účinkující i pro veřejnost. Letos 

k nim patřil třeba Cirkus trochu jinak – vystoupení 

provazochodců a žonglérů na semilském náměstí, 

oblíbená diskotéka, koncert pro seniory, bowling, 

návštěva muzea. 

 

 

Těší nás, že festival patří mezi významné kulturní akce našeho města. Není 

jednoduché zvládnout organizaci festivalu pro více než 300 lidí, je nutné 

zajistit ubytování, stravování, dopravu, doprovodné programy.  Samozřejmě 

vystupující platí účastnické poplatky. Náklady na festival jsou 450 000,- Kč. 

Náš velký dík patří sponzorům, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Město Semily, Nadace Euronisa, Nadace 

Charty 77-Konto bariéry, Pivovar Svijany, Lasvit s.r.o. Nový Bor, Liberecký 

kraj, Divadelní spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou a semilské firmy a 

jednotlivci Charvát AXL, Elite Bohemia, ACRA, Tiskárna Gloss,  JuTaK-manželé 

Krunčíkovi, JUDr. Miloslav Nosek, Ing. Jan Buchar, Mgr. Ludmila Bachtíková.  

Problémy nebyly ani při ubytovávání, při stravování, při dopravě autobusy, 

protože všichni, kteří se o nás starají a pomáhají nám, moc dobře vědí, kdo 

přijel na festival. Ode všech to vyžaduje bezmeznou trpělivost, shovívavost, 

porozumění a vám všem, kteří nám takto pomáháte, patří náš veliký dík.     

  
Potřebují nás, ale taky něco umějí, i postižení lidé potřebují obdarovávat 

druhé. Martina Komárková kdysi do Mladé fronty napsala: „Koncert 

postižených není show, je to slavnost“. Slavnost je pro mě něco výjimečného, 

jedinečného, neopakovatelného. Věřím, že si tu slavnost užijete s námi i při 

18. ročníku festivalu Patříme k sobě. Těšíme se.                                                                                                 
 

Jarmila Kuželová 

podkrkonos.spol@quick.cz 

Audio záznam 11.4.2014 

http://www.youtube.com/watch?v=_ngabPRRAyM  

PATŘÍME K SOBĚ - DISKOTÉKA  
http://www.youtube.com/watch?v=m3lkfIljvoI Video 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831978690148810
.1073741884.648951505118197&type=3 Fotografie  

mailto:podkrkonos.spol@quick.cz
http://www.youtube.com/watch?v=_ngabPRRAyM
http://www.youtube.com/watch?v=m3lkfIljvoI
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831978690148810.1073741884.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831978690148810.1073741884.648951505118197&type=3
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Foto: Festival Jurt 3. 8. 2013 - BACHTALE APSA  

 

Benefiční festival pod názvem Klášter žije! http://www.zbb.cz/stitky/klaster-zije 

pořádá občanské sdružení  Život bez bariér http://www.zbb.cz/minulost-

soucasnost-budoucnost-obcanskeho-sdruzeni-zivot-bez-barier již 8 let. Organizaci 

letošní benefice, která se konala v sobotu 14. června v areálu Centra Klášter 

v Nové Pace, jsme si opět všichni užili.   

Jedním z důvodů pořádání akce je snaha prezentovat široké veřejnosti dominantu 

města Nová Paka, bývalý Paulánský klášter, na jehož revitalizaci jde výtěžek z akce. 

Již několik let naplňuje sdružení klášterní areál službami a činnostmi, které jsou 

zaměřeny na pomoc handicapovaným. Lidé z města na klášter umístěný na 

jednom z novopackých kopců po celý rok vzhlížejí a je dobře, když se alespoň 

jednou za čas přesvědčí o tom, že „klášter žije“; je postupně revitalizován a slouží 

prospěšné činnosti. Bezbariérový festival umožňuje účast vozíčkářům a dalším 

lidem s tělesným hendikepem a je příjemné vidět, jak se postižení mísí se zdravími 

a společně se baví. Pozvání na festival přijali i tento rok polští partneři sdružení.  

Nejen kapela Dymytry, ale také skupina Komunál s frontmanem 

Lubošem Suchánkem mají své stálé příznivce, a tak prostranství 

areálu zaplnily postupně stovky lidí. Pozvání přijaly také: revivalová 

kapela Alibi Rock z Jilemnice a poděbradští Rimortis. Na závěr večera 

vystoupila kapela slovenského zpěváka Miro Šmajdy. V rámci 

doprovodného programu měli účastníci festivalu možnost vyhrát 

ceny od Novopackého pivovaru, vyzkoušet si chůzi po provaze, 

shlédnout nádhernou ohnivou show skupiny Historika, či se podívat 

do klášterního objektu, kde se konala Drum and Bass  DJ Party.  

 

 

Klášter žije 

Sdružení velmi oceňuje práci celého týmu dobrovolníků a podporu všech 

sponzorů, mezi něž patří: Město Nová Paka http://www.munovapaka.cz/, 

Královéhradecký kraj http://www.kr-kralovehradecky.cz/, Nadace Umění 

pro zdraví http://www.umeniprozdravi.cz/, Nadace Život umělce, Pila 

Hartman http://www.pilahartman.cz/ a Pivovar Nová Paka 

http://www.novopackepivo.cz/ . Bez nich by se festival nemohl uskutečnit.   

  

Chtěli bychom poděkovat za přízeň všem, kteří k nám našli cestu. Vaše návštěva pro nás byla odměnou za několikatýdenní přípravy celé akce. 

Věřte, že podpora sdružení ve formě vstupného, které jste za účast na festivale zaplatili, poputuje na podporu prospěšných aktivit.            

Těšíme se s vámi na shledanou, třeba na našem předvánočním jarmarku. 

Nádherné fotografie od p. Romana Pokorného zachycující průběh celé akce si mžete prohlédnout na www.zbb.cz . 

Olga Banýrová, Život bez bariér, o.s. 

http://www.zbb.cz/stitky/klaster-zije
http://www.zbb.cz/minulost-soucasnost-budoucnost-obcanskeho-sdruzeni-zivot-bez-barier
http://www.zbb.cz/minulost-soucasnost-budoucnost-obcanskeho-sdruzeni-zivot-bez-barier
http://www.komunalniodpad.com/skupina/
http://www.munovapaka.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.umeniprozdravi.cz/
http://www.pilahartman.cz/
http://www.novopackepivo.cz/
http://www.zbb.cz/
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POUŤ NA SVATOŘEČENÍ JANA XXIII A JANA PAVLA II 
    

  Skupinka Orlů ze Semil se vydala na svatořečení dvou papežů, při kterém byli 
přítomni oba nynější papežové. Je to událost, která se ještě nikdy nestala a 
nejspíš se ani v budoucnosti nebude nic podobného opakovat. Navíc Jan 
Pavel II byl papežem, kterého jsme viděli na vlastní oči při jeho návštěvách 
v naší republice. Na tuto cestu jsme si nechali udělat stejná trička 
s obrázkem obou svatořečených papežů a také jsme měli vlajku, na které 
byly nahoře snímky papežů svatořečených a v protilehlém rohu dole obou 
papežů součastných. Dále tam byl nápis kanonizace a její datum a dole místo 
našeho bydliště, tedy Semily. Dále jsme měli i orelský prapor. 
 

26.4.2014 jsme ze Semil vyrazily do Prahy, kde nás nastupovalo  10. V našem 
autobusu byly zastoupeny snad všechny diecéze naší republiky a zastoupení 
mělo i Slovensko a to dvěma řeckokatolickými poutnicemi z Prešova. 
 

Cesta ubíhala příjemně, proložená společnou modlitbou, jelikož s námi byli i 
tři kněží, pohledem na majestátné Alpy, promítáním filmu o sv. Bakhitě a 
vyprávěním o Itálii, Římu, Vatikánu a o Janu XXIII a Janu Pavlovi II. 
 

Do Říma jsme dorazili ve 3:30 a metrem jsme se z konečné stanice Anagnina 
dostali na stanici Otaviano, odkud jsme zamířili k Vatikánu. Přes brzkou 
hodinu byl problém, abychom se vůbec dostali k některé obrazovce, což se 
nám nakonec podařilo. Zůstali jsme prakticky na konci Via della 
Conciliazione. Během šestihodinového čekání potřebovalo mnoho lidí 
zdravotní ošetření, i když byl problém udělat v ulici místo pro zdravotníky.    
A tak jsme se navzájem podpírali, abychom neporazili další a navzájem se tak 
sbližovali. Se sousedy z Polska jsme si mohli i zazpívat. Byli zde skupinky 
z Bergama, Slovenska i z jiných kontinentů. 
 

Mohli jsme okolo sebe vidět spoustu dobra i oběti. Velké srdce měla i 
majitelka naší cestovní kanceláře, která krátce před začátkem svatořečení 
nenechala jednu ze starších poutnic odejít samotnou. Přes její odmítání ji se 
slzami v očích doprovodila ven z davu a postarala se o ní, i když se připravila 
o zážitek, na který se těšila. Jiná česká poutnice, nepatřící k naší skupině, se 
ujala jedné z nás, doprovodila ji na ošetřovnu. Oběma se líbilo, že mohly 
prožít nádherný pocit, že jsme opravdu sestry a bratři. Pozorný člověk 
postřehl spoustu dalších skutků lásky. 
 
  

Když Bohdanka neviděla, vzal ji jeden mladík na záda, další půjčil 
židličku, na které stála. Při kázání mi půjčili sluchátko a tak jsem 
mohla poslouchat polský překlad a rozumět tak slovům Svatého 
Otce, což byl nádherný pocit. Jiní z nás měli to štěstí, že stáli u 
polské skupinky, která měla puštěné polské rádio. Takže zážitky 
byly krásné i přes to, že se našli lidé, kteří se zbytečně tlačili, a šlo 
téměř o zdraví. Při svatořečení však byl klid a i případů nevolnosti 
už mnoho nebylo. Po 13 hodině jsme zašli alespoň do blízkosti 
chrámu sv. Petra. Od Andělského hradu jsme šli přes Piazza 
Navona, kde jsme navštívili chrám Santa Maria dell Anima, 
k Pantheonu. Déšť nám nevadil, jelikož na každých 10 metrech stál 
černoch, který nám nabízel deštníky a ponča a navíc se i pročistil 
vzduch. Když nejvíce pršelo, schovali jsme se v Altare della Patria. 
Poté jsme navštívili Foro Romano a Koloseum. Odtud jsme vyrazili 
metrem zpět k našemu autobusu a po 18 hodinách cesty jsme se 
vrátily do Prahy, kde jsme navštívily knihkupectví Paulínek, odkud 
jsme si odnesli krásná, povzbuzující slova na den. Jsme vděčni těm, 
kteří nás podpořili a pomohli nám, abychom mohli jet, ať už šlo o 
modlitbu nebo hmotnou pomoc.  

                                                                           Bohdana Tichá a spol. 
 

  

Orelský turnaj ve stolním tenise jednotlivců Lomnice nad Popelkou 3.5.2014 

Turnaje hraného švýcarským způsobem na 7 kol se účastnilo 

celkem 17 hráčů a hráček ze 6 orelských jednot a 1 hráč 

neregistrovaný. Výsledné pořadí:  

Muži: 1. Miloš Tesař (Orel jednota Studenec u Horek) 14 bodů,    

2. Jan Suja (Lomnice nad Popelkou) 13, 3. Michal Pěnička 

(Lomnice nad Popelkou) 12 (Buchholz 76), 4. Petr Mizera (Turnov) 

12 (75), 5. Václav Nastoupil (Chřibská) 11(83), 6. Jaromír Vlk 

(Divišov) 11 (80), 7. Luboš Novák (Turnov) 11 (75), 8. Stanislav 

Drahný (neregistrovaný) 11 (74), 9. Ota Šafránek (Chřibská) 10 

(86), 10. Milan Pekárek (Divišov) 10 (75), 11. Vít Jůza (Turnov) 10 

(68), 12. Ladislav Frk (Chřibská) 9. 

Ženy: 1. Jarmila Bergrová (Lomnice nad Popelkou) 11, 2. Bohdana 

Tichá (Semily) 9, 3. Veronika Šafránková (Chřibská) 8. 

Junioři: 1. David Tichý (Semily) 10. 

Žáci: 1. Asad Asaad (Chřibská) 10. 

Žákyně: 1. Bohdana Tichá (Semily) 7. 

Turnaj řídil a výsledky zpracoval Vít Jůza. 

     TV Noe - 800 tisíc lidí na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II. 
         http://www.tvnoe.cz/detail-clanek/800-tisic-lidi-na-kanonizaci-jana-xxiii-a-jana-pavla-ii.html 

  

Zpravodajské Noeviny 

29.4.2014 

http://www.tvnoe.cz/detail-videogalerie/galerie-
zpravodajstvi1.html?videoId=1571#content  

http://www.tvnoe.cz/detail-clanek/800-tisic-lidi-na-kanonizaci-jana-xxiii-a-jana-pavla-ii.html
http://www.tvnoe.cz/detail-videogalerie/galerie-zpravodajstvi1.html?videoId=1571#content
http://www.tvnoe.cz/detail-videogalerie/galerie-zpravodajstvi1.html?videoId=1571#content
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Fotbalové dovednosti 
Na hřišti gymnázia v Semilech proběhl 21.6.2014 turnaj ve fotbalových dovednostech. 

Zúčastnili se ho členové pořádající jednoty Orla Semily a zástupce Turnovské jednoty a 

dva nečlenové. Celkový počet byl tedy 10. Malá účast byla způsobena vynucenou změnou 

místa turnaje, zároveň asi též souběžně probíhajícím sjezdem rodáků, vítáním prázdnin a 

fotbalovým zápasem místních chlapců. Díky tomu se stihlo nejen soutěžit ve fotbalových 

dovednostech, ale také tuto šikovnost uvést při fotbalovém zápase do praxe.             

Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. Nejvíce zúčastněných bylo v kategorii dospělých. 

 

 

 

1.místo David Tichý 676,8 bodů 

2.místo Jaroslav Tichý 626,1 bodů 

3.místo Jan Láska 572 bodů 

4.místo Pavlína Trantová 513 bodů 

5.místo Vít Jůza 455,1 bodů 

6.místo Bohdana Tichá 389,5 bodů 

7.místo Růžena Tichá 370 bodů 

8.místo Petr Tichý 80 bodů 

 

V kategorii dívek si vybojovali postup  

do finále na Velehradě:  

1.místo Jana Martínková 437,4 bodů 

2.místo Tichá Bohdana 357,8 bodů 

  

Orelské akce 
Orelský kvalifikační turnaj ve stolním tenise družstev 

24.5.2014 Lomnice nad Popelkou - kvalifikační skupina       

G. Severní Čechy: Turnaje se tentokrát účastnily v kategorii 

mužů 3 jednoty, hrály každá s každou utkání tříčlenných 

družstev na 10 zápasů na 3 vítězné sady z pěti: zvítězil díky 

poměru sad 18:16 v nerozhodném vzájemném zápase Orel 

jednota Turnov před Orlem jednotou Lomnice nad 

Popelkou, důstojným soupeřem byl i třetí Orel jednota 

Semily. V kategorii dvoučlenných družstev žen Orel jednota 

Lomnice nad Popelkou zvítězil nad Orlem jednotou Semily, 

v kategorii žákyň byl bez boje první jediný přihlášený Orel 

jednota Semily. Turnaj řídil a zprávu napsal Vít Jůza.  

 

Zdař Bůh! Žehná Vít Jůza 
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Start: 
       Sportovní centrum v Semilech, zasedací místnost  
       6:00 – 11:00 hodin pro trasy 4, 7, 18 km 
       6:00 – 9:30 hodin pro trasy 30 a 55 km 
Cíl: 
       V místě startu do 19:00 hodin 
Startovné: 
       Děti do 6 let                             ZDARMA 
       Mládež od 6 do 12 let              10 Kč 
       Ostatní pochodníci                   20 Kč 
Ubytování: 
       Ve vlastních spacích pytlích ve Sportovním centru Semily 
Parkování: 
       Parkovací místa v areálu Sportovního centra ZDARMA 
Mapa: 
       Český ráj, Jizerské Hory 
Odměna: 
Odměna je přece jistá: dobrý pocit, pohoda, potkat třeba kamarády, zavítat i do 
pohádky, možnost plnit úkoly a za ně něco maličkého, co Vám radost udělá. V cíli 
malé občerstvení, diplom také získáte a pak se zas jenom těšit, kam se za rok vydáte. 
Informace: 
       Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily 
       Mobil: 739 911 157 
Upozornění: 
Pochod se koná za každého počasí a účast je na vlastní nebezpečí. Občerstvení na 
trase z vlastních zdrojů, v cíli čaj, sušenky a prodej nápojů. Přerušení pochodu 
oznamte vzkazem nebo telefonicky případně SMS na uvedený telefon.  

  

Popis tras pochodu: 
 
Všechny trasy 
Všechny trasy vychází ze Sportovního centra společně po vlastním značení vpravo a po projití Sokolské ulice přijdete na okraj Komenského 

náměstí, kde narazíte na modrou značku, která vchází do Cihlářské ulice. První uličkou odbočíte vlevo do kopce po vlastním značení. To Vás 

dovede až ke žluté  značce, po níž dojdete až ke 14. pomocníkům a ještě od kapličky pokračujete za silnicí kopcem vzhůru. Zde u odbočky narazíte 

opět na vlastní značení, které Vás dovede až na okraj Semil. V tomto úseku Vás čeká 5 kontrol s úkoly. Pak se odpojí nejkratší trasa. 

4 km 
Tato nejkratší trasa 4 km pokračuje od stanoviště poslední pohádkové kontroly vlevo a k cíli ve Sportovním centru v  Semilech přijdete po 
vlastním značení. 
  
7 km 
Od poslední pohádkové kontroly pokračuje sedmikilometrová trasa společně s ostatními delšími trasami po vlastním značení vpravo a půjdete až 
k čističce odpadních vod a u ní narazíte na červenou značku, po které se dáte vlevo a dovede Vás až do Semil.   
 
18 km 
Od poslední pohádkové kontroly jdou všechny trasy kromě nejkratší po vlastním značení vpravo až k červené značce, kde se oddělí trasa 7 km a 
všechny ostatní pokračují po červené vpravo po Riegrově stezce až na Spálov. Zde se trasa 18 km napojí na modrou značku a půjdete 
Kamenického stezkou okolo Myší skály na Moravu, kde se vypravíte vpravo dolů po žluté značce, která Vás dovede na křižovatku s červenou a po 
ní podél vody dojdete až do Semil.  
 
30 km 
Od poslední pohádkové kontroly půjdete společně s trasami 7 – 55 km vpravo po vlastním značení a dále po červené vpravo po Riegrově stezce 
přes Spálov, kde se oddělí trasa 18 km a zbylé trasy pokračují stále po červené - Palackého stezkou až do Navarova k mostu. Pak po modré ke 
zřícenině hradu, kde se oddělí trasa 55 km. Zde pak přejdete na zelenou, která vede ke Koldovským a odtud vpravo po žluté půjdete přes Jesenný 
a Bozkov do cíle pochodu v Semilech. 
 
55 km 
Od poslední pohádkové kontroly půjdete společně s trasami 7 – 55 km vpravo po vlastním značení a dále po červené vpravo po Riegrově stezce 
přes Spálov, kde se oddělí trasa 18 km a zbylé trasy pokračují stále po červené - Palackého stezkou až do Navarova k mostu. Budete pokračovat 
po modré ke zřícenině hradu, kde se oddělí trasa 30 km. Vy však půjdete stále po modré až do Tanvaldu. Zde po příchodu na hlavní silnici 
odbočíte u dopravního terminálu vlevo po červené značce, která Vás dovede až na Černou studnici. Z ní se pak vydáte po modré až do Železného 
Brodu. Odtud Vás povede vlastní značení (původní žlutě značená stezka-již zrušena) až ke Krkavčí skále. Do cíle pochodu v Semilech dojdete po 
žlutě značené stezce. 
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Proběhlé akce - Semínko země  
Informace - facebook - Jílovecká ulice  https://www.facebook.com/pages/Jílovecká-uliceSemily/99025059371?ref=stream 

 

Akce pro veřejnost - fotoalba + popis 
 

Den Země v MŠ Luční (video)  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101521129
63289372.1073741986.99025059371&type=3 
Land art s dětmi a pro děti (video) 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101521213
18289372.1073741989.99025059371&type=3 
Férová snídaně (video)  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101521462
35494372.1073741993.99025059371&type=3 
Den matek (video) 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101521494
41574372.1073741994.99025059371&type=3 
Se zvířátky do zahrádky  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101521733
48294372.1073741996.99025059371&type=3 
Tance univerzálního míru 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101522095
88974372.1073742003.99025059371&type=3 
Den otců??? 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101522197
10494372.1073742005.99025059371&type=3 

  

 

Programy EVVO 
 

Barevný svět dětí  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101521670

27984372.1073741995.99025059371&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101521798

63574372.1073741999.99025059371&type=3 

 

"zaHRAda" -MŠ Pod Vartou 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101522075

98924372.1073742002.99025059371&type=3 

 

Výstava"Supermarket svět" 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101521799

12829372.1073742000.99025059371&type=3  

 

Jak se mají Kořínci? 
Dětský přírodní klub v Jílovecké ulici 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101521152
12119372.1073741987.99025059371&type=3 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101521445
23919372.1073741991.99025059371&type=3 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101522153
58024372.1073742004.99025059371&type=3 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101522243

00644372.1073742006.99025059371&type=3  

Festival jurt 
Semínko země je partnerem akce Festival jurt. 

Zajištěn bude tvůrčí stan + zázemí pro mrňata "zaHRAda" 

Minulý rok se ekologický festival 

jurt pořádal v duchu zdravé 

výživy, letos se můžete těšit na 

přednášky, workshopy, divadla, 

tvůrčí dílny a zábavu pro děti na 

téma „Život v zahradě.“ Nebude 

chybět slámové bludiště pro 

děti, velká stavba zahradního 

kompostéru, dobré a zdravé 

občerstvení a milá atmosféra pro 

celou rodinu. Hudební tečkou 

festivalu je koncert skupiny 

České srdce. Vstup zdarma. 

 

Program http://www.podralsko.cz/kalendar-akci-detail.html?id=892471  

 

 

http://www.i-noviny.cz/ceskolipsko/foto-

festival-jurt-v-brnisti#.U61KUbFkzco FOTKY 

https://www.youtube.com/watch?v=5F51o--

gpgA VIDEO  - Kamera na kolečkách 

Videa - Kamera na kolečkách 
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2014/a2014-2/ 

http://www.youtube.com/watch?v=kHRG5iETbro  http://www.youtube.com/watch?v=0g4yT1lfTaM  

http://www.youtube.com/watch?v=RE7zni0npuM  http://www.youtube.com/watch?v=Usu_HbD06XM  

https://www.facebook.com/pages/Jílovecká-uliceSemily/99025059371?ref=stream
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152112963289372.1073741986.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152112963289372.1073741986.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152121318289372.1073741989.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152121318289372.1073741989.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152146235494372.1073741993.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152146235494372.1073741993.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152149441574372.1073741994.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152149441574372.1073741994.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152173348294372.1073741996.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152173348294372.1073741996.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152209588974372.1073742003.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152209588974372.1073742003.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152219710494372.1073742005.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152219710494372.1073742005.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152167027984372.1073741995.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152167027984372.1073741995.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152179863574372.1073741999.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152179863574372.1073741999.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152207598924372.1073742002.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152207598924372.1073742002.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152179912829372.1073742000.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152179912829372.1073742000.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152115212119372.1073741987.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152115212119372.1073741987.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152144523919372.1073741991.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152144523919372.1073741991.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152215358024372.1073742004.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152215358024372.1073742004.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152224300644372.1073742006.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152224300644372.1073742006.99025059371&type=3
http://www.podralsko.cz/kalendar-akci-detail.html?id=892471
http://www.i-noviny.cz/ceskolipsko/foto-festival-jurt-v-brnisti#.U61KUbFkzco
http://www.i-noviny.cz/ceskolipsko/foto-festival-jurt-v-brnisti#.U61KUbFkzco
https://www.youtube.com/watch?v=5F51o--gpgA
https://www.youtube.com/watch?v=5F51o--gpgA
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2014/a2014-2/
http://www.youtube.com/watch?v=kHRG5iETbro
http://www.youtube.com/watch?v=0g4yT1lfTaM
http://www.youtube.com/watch?v=RE7zni0npuM
http://www.youtube.com/watch?v=Usu_HbD06XM
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Řemeslné úterky v Jílovecké ulici - prázdniny 2014 

 

Většina řemeslných dílen se koná mezi 13-17 hod. na dvorečku a v stodůlce u červené roubenky. Jen sklářská (ukázka výroby) se koná 

přímo v dílně GLASS Lucie - Zrnko naděje http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/, která je 100 m vzdálená v Jílovecké ulici.  

 

U všech programů platí vstupné dobrovolné, poplatek za materiál výrobku, který si odnesete dle lektora. 

Aktivity byly podpořeny Městem Semily v rámci projektu: Jílovecká žije. 

 

 

  01. 07. 2014  Ovčí rouno (filcování za mokra) 

  08. 07. 2014  Papírovina + přírodniny 

  15. 07. 2014  Skleněné figurky - Jílovecká ulice, dílna Glass Lucie, 13 - 17 hod. 

  22. 07. 2014  Vosková batika netradičně - plachtičky na lodičky, lampiónky, notýsky.... 

  29. 07. 2014  Inspirace ze dřeva - drobnosti pro děti, hudební nástroje 

  05. 08. 2014  Drátkování – kámen a šperk 

  12. 08. 2014  Textilní hrátky – jednoduché tkaní a jiné techniky 

  19. 08. 2014  Vinuté perle - dílna Glass Lucie + drobnosti z korálků, 13 - 17 hod. 

  26. 08. 2014  Vlněné figurky, loutky - filcování jehlou + výstavka Jílovecká ulice  

 

  Změna programu vyhrazena 

 

 

 

Kořínek (přírodní dětský klub) funguje v Jílovecké 3x týdně (úterý, středa, pátek) formou příměstského tábora pro děti od 2 - 7 let, 

pondělky a čtvrtky bude program CPR M.E.D: v Jílovecké, my připravujeme lesní rodinné centrum na Všeni. 

 

Odpoledne jsou nabízené i aktivity pro širokou veřejnost. 

Úterý - řemeslné 

 

Středa pimprlení 14 -16 hod. 

 

Pátek hrátky půl století zpátky 14 - 16 hod. 

 

 

POZOR ! Od 7.7. do 20.7. komplikovaný provoz, budou vyměňovat střechu na roubence. 

 
 

Nově připravujeme Všeň (u Turnova) 
pondělí + čtvrtek „lesní rodinné centrum“ 

 

1. víkendová akce - neděle 06. 07. 2014   

Pochod naboso (není podmínkou) od kostela směr Vústra - pramen p.marie, láhvičky s sebou.          

Sraz v 10 hod. u kostela- parkoviště.  

 

Zázemí pro všechny věkové kategorie, možno odpoledne spát v hamace mezi stromy, chystáme postavit tee-pee, 

čtení knížek na stromě, sobotní rodinné ohýnky, nedělní divadélka... 

 

„zázemí pro líné rodiče“- místo, kde se zbavíte mentálního hluku a nadýchnete sílu země a přírody ,,branka do lesa.“ info 776 077 186 

 

Sobota 02. 08. 2014 Druhý ročník Festival Jurt v Brništi u České Lípy - opět jsme partnery. Máme stanoviště pro mrňata: zaHRAda         

- téma letošního ročníku.  Ze Semil bude vypraven autobus (zdarma) odjezd kolem 8 ráno - zájemci hlaste se na telefonu 776 077 186. 

Prázdniny 2014 - Semínko země 
Informace - facebook - Jílovecká ulice  https://www.facebook.com/pages/Jílovecká-uliceSemily/99025059371?ref=stream 

http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/
https://www.facebook.com/pages/Jílovecká-uliceSemily/99025059371?ref=stream
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Dobrá praxe ze Skotska 
V rámci projektu neziskové organizace Prostor pro rodinu, z kterého se také vlastně náš 
přírodní klub Kořínek rozjel, v rámci modelového pracoviště Medová školka jsem měla 
možnost navštívit asi na týden Skotsko. Cílem cesty bylo „okouknout, jak vypadají zařízení 
péče o malé děti ve Skotsku. Jak je nastavený systém péče o děti? Jaká kvalifikace je třeba k 
péči o malé děti? Abychom to zjistily, vydaly jsme se na studijní cestu do Edinburgu. 

Hostující velmi ochotnou a inspirující organizací naší stáže byla „střešní“ nezikovka                
„Děti Skotska“ http://www.childreninscotland.org.uk/ která sdružuje nejrůznější iniciativy a 
aktivity.  Hlavně je partnerem pro jednání s politiky, vládou, úřady.  Asi největší dojem z celé 
cesty na mě udělal fakt, že v roce 2010 vznikla nezávislá platforma „Ranné dětství“, která se 
snaží uvádět nejnovější výzkumy neurobilogie do souvislostí a hlavně do praxe. Skotsko má 
od loňského roku vládní! Program: Early childhood development, který si dal za cíl učinit ze 
Skotska nejlepší zemi pro rozvoj a růst dětí. Skvělé, fandím a tiše závidím... 
 

Nikdy bych nevěřila, že i divadelní projekt může smysluplně a cíleně pracovat s těmito 
výzkumy a závěry (neurobiologie), ale hned návštěva prvního zařízení mě vyvedlo z omylu. 
Projekt: „Lickety Leap“ divadelní skupiny http://www.licketyspit.com/ divadlo jako nástroj 
posílení a rozvoj dětské osobnosti, emoční a sociální inteligence dětí. Dvě herečky Margaret 
and Margaret - dvě červené baretky, pruhovaná trička - jedna ranařka..hrr - odvážná a druhá 
zakřiknutá - pořád se strachující a skupinka deseti dětí ( 3-7 let) rozehrávají příběh plný 
imaginace a tvořivosti. Děti „skočí“ -leap do příběhu a prožijí si proměnu od zakřiknuté, 
trochu bojácné Margitt  k překonání překážek a nakonec výstup na imaginární horu.  

Tím ale vše nekončí, děti potom kreslí své zážitky: moře, jeskyni, atd.  a za 14 dní přijdou herečky do školky znovu, tentokráte je i s rodiči. Děti 
mají šanci přehrát rodičům kousky příběhu (co si pamatují) a potom se společně všichni podívají na videozáznam toho představení s jejich 
dětmi před čtrnácti dny. Bezprostřední reakce, vykulené oči, smích, jiskřičky v očích. Nejeden rodič určitě slzičku ukápne, musím přiznat, že i 
pro nás „zvenku“ to bylo emočně silné. A v této otevřené emocím atmosféře představí herečky rodičům právě ty vědecké výzkumy mozku, a 
apelují na to, jak je důležité umožnit dětem prožívat emoce, imaginaci a inspirují (a zdůvodňují), jak je důležitá společná hra pro děti. Skvělé, 
opravdu mi to vyrazilo dech, jak se dá cíleně smysluplně „pracovat“ s celou rodinou. 

  Další zařízení, které jsme navštívili, byla školka přímo v historickém 
centru Edinburgu, vestavěná do dvorního traktu historického domu. 
Kolegyně ze zájezdu byly všechny nesmírně uneseny a překvapeny, 
ale mě to připomnělo německé přírodní školky, které jsem měla 
možnost již dříve navštívit. Taky vedoucí celého projektu přiznala 
silnou inspiraci německým pedagogem Frobellem. Samozřejmě vše 
v přírodním duchu, bezprostřední spojení venku a vnitřku. Ve 
Skotsku se obecně nepřezouvá, tak tady děti vyběhly v gumáčkách 
ven, na zahradě (ne příliš veliké) bylo mnoho inspirativních prvků - 
blátivá kuchyň, záhonky, ozvučené roury a jiné zvukové hračky... 
http://www.cowgateunder5s.co.uk/ 
 
Samozřejmě jsme toužili poznat místní lesní školku. Nicméně po 

čtyřech dnech ve Skotsku, mi začalo docházet, že LMŠ je zde trochu 

jiné kafe - zde z 10 dní 9 dní prší. Na druhou stranu společenská 

tolerance k promočenému a zablácenému dítěti je zde obecně 

mnohem vyšší a společensky akceptovaná (vzhledem k podnebí).  

Lesní školka v Glasgow překonala mé očekávání. Sice na začátku, když jsme 

vystoupili ve velkém městském parku, trochu jsem o tom lese pochybovala, ale 

po pár desítkách metrů jsme se ocitly ve vnitrozemí parku s vyvráceným kořeny 

pokácených stromů, kládami, špalky, vše zarostlé kapradinami, cesmínou a  

mechy. Taková skřítčí džungle, patřičně promáčená (pršelo). V dálce jsme 

sledovali červené kapucky pláštěnek skupiny dětí. Natíraly blátem kmeny ležících 

stromů, zabydlovaly prostory, vždy dvě tři děti, činnost naprosto dospělými 

neřízená. Je zde velmi opečovávaná VOLNÁ HRA dětí, dospělí jsou pouze 

průvodci. Slupinka 12 dětí na 2 průvodce, ten den tam byly skupinky tři. Děti 

přivezou kolem deváté společným mikrobusem a odvážejí je kolem 17 hodiny, 

nemají na místě ani tee-pee či maringotku, pouze celtu-přístřešek mezi stromy. 

Jídlo mají vlastní v batůžku od rodičů, spí v hamakách (jako my). Natáhnou mezi 

stromy 3:4 hamaky a nabídnou možnost pouze viditelně utahaným dětem, 

nejdou všichni společně spát. A největší šok, nesvlékají je, tak jak jsou - v 

zablácených gumáčkách a promočených gumových kalhotách se děti svalí do 

hamaku a zakryjí erární spacákem. V té chvíli jsem si uvědomila, jak jsme u nás i v 

Kořínku pečovatelský ústav, každou mokrou ponožku řešíme. Byla to skvělá 

zkušenost. A srovnání http://woodlandoutdoorkindergartens.com/ 

 

http://www.childreninscotland.org.uk/
http://www.licketyspit.com/
http://www.licketyspit.com/
http://www.cowgateunder5s.co.uk/
http://www.cowgateunder5s.co.uk/
http://www.cowgateunder5s.co.uk/
http://woodlandoutdoorkindergartens.com/
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Více fotek z výletu https://www.facebook.com/lenka.hrib/media_set?set=a.10203176651514884.1073741875.1165676923&type=3 

Poslední inspiraci, se kterou vás chci seznámit, je hřiště 

(venkovní i vnitřní herna) pro rodiny se speciálními 

potřebami. http://www.theyardscotland.org.uk/ 

Skupina rodičů s dětmi, které se nějak liší či potřebují 

speciální péči, se shodla, že chodit na veřejná dětská hřiště je 

pro ně problematické. Tak společně vybudovali (sehnali 

prostředky) na tento projekt. Opět spoustu inspirace pro 

venkovní vyžití zde už ne tak striktně přírodní materiály, ale 

zase zajímavá recyklace různých věcí. Například z vozíku za 

auto je houpačka s nájezdem i pro vozíčkáře. Asi nejvíc mě 

dostalo, že jsme v centru Edinburgu potkali double decker, 

dvouposchoďový autobus s reklamou na podporu tohoto 

hřiště (velmi dobrý marketing a PR). 

  

A co obecně Skotsko – Edinburg? Double deckers -dvojposchoďové 

autobusy, cabs – „historické“ autíčka coby taxíky, samozřejmě jsme si 

nenechali ujít dudáka. Víte, jaký je rozdíl mezi českými a skotskými dudy? 

Naši dudáci u toho mohou i zpívat, nefoukají do píšťaly, mají měch). Jinak 

město Edinburg překvapilo „sopečným vrchem“ přímo ve městě - náročný 

výlet, krásným parkem přímo ve středu města (souběžné s dlouhou hlavní 

rušnou třídou). Tam mě zaujal místní zvyk – lavičky (a bylo jich na stovky, 

stejné dřevěné rustikální) měly vždy cedulku s věnováním, kdo a na paměť 

koho ji věnoval. Zajímavá inspirace, jak se dá skloubit společenská potřeba 

s touhou něco či někoho zviditelnit, zachovat památku. 

  

Ještě jedno ohlédnutí za výletem. Uvědomila jsem si jak pohled zvenku změní i 

vnímání notoricky akceptovaných  zkušeností u nás doma v ČR.. Možná jsem se ve 

Skotsku dozvěděla více o našem předškolním systému – zvenku jsou některé 

absurdity vidět jasněji. U nás je kvalita nahrazena kvantitou – 28 zapsaných  dětí ve 

třídě  v MŠ na dvě učitelky (a to ještě pouze půl pracovní doby, jinak je tam jedna), 

jsou taková absurdita, že bych vám přála vidět pohled místní inspektorky, když jsme 

se bavili o zdejším systému a prozradili jí počty v Čechách (ve Skotsku je do tří let 

dítěte 1 dospělý na tři děti, děti od 3-5 let  - poměr 1.7 (tedy 7 dětí na jednoho 

dospělého)!!! Hlavně že máme dle českých norem více záchodků na skupinku dětí 

než pečujících dospělých...Absurdistán... 
 

Nezbývá doufat, že ve vlhkém prostředí Skotska vyklíčí opravdový respekt k 

přirozeným potřebám raného dětství a jako podhoubí proroste i dále v Evropě, tak 

trochu nabourá systémy dětem ne příliš přátelské.                                                                                     
 

.PaedDr.L.Hřibová, červen 2014 

 

 

https://www.facebook.com/lenka.hrib/media_set?set=a.10203176651514884.1073741875.1165676923&type=3
http://www.theyardscotland.org.uk/


 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladby si můžete poslechnout …  
http://bandzone.cz/karlasalabova  
 
Podpořit vydání CD … www.hithit.cz  
 
Klobouky můžete vidět http://www.fler.cz/navlne  
 
Podívat se, kde zrovna hraji a tak podobně …   
https://www.facebook.com/karla.salabova  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Gsi_q5VWQg  

Po rodičovské dovolené jsem se vrátila do školství, abych učila jen výtvarku a hudebku. Dnes, kdy píšu 

tento článek jsem se se školstvím, v jeho instituční formě, rozloučila, dala výpověď. Důvod? Málo 

prostoru pro svobodný a spontánní nejen umělecký projev dětí i dospělých. Také jsem se vydala na 

cestu písničkářky, kočovné kloboučnice. Svoboda si vzala do rukou otěže a teď ona řídí můj 

život...postoj, který je s pevným školním řádem, rozvrhem, oddělenými předměty, známkami, 

srovnáváním a hodnocením, tak trochu neslučitelný. 

Kam jedeme s klobouky, tam většinou i zpívám. Čím víc hraji lidem, tím větší je apel na vydání CD. 

Život mi přistrkává příležitosti, takže dnes mám v Českém rozhlasu Sever natočeno 16 skladeb. Veselé 

na tom, je, že mám natočené vlastní skladby, aniž bych měla vlastní kytaru. Album jsem nazvala „ Ze 

všech stran já“. Inspirací pro mé skladby je především Žena a její vnímání světa, ženství někdy něžné, 

někdy surové, takové, které jde nemilosrdně k jádru věci, přesto chytře a laskavě, jinak by nepřežilo. 

Skladby zpívám, jako když maluji, je to stejný proces. Lidé říkají, že jsou hodně obrazové. Když mě 

nebolí ruce od kytary, bolí od plstění...žiju naplno. Naše děti jsou součástí toho všeho, vidí mě buď u 

piana, nebo v dílně na klobouky, buď si hrají s vlnou, nebo s mikrofonem. 

Překvapilo mě, jak náročné a nákladné je vydat desku, proto 1.7.2014 poběží projekt „Ze všech stran 

já“ na webovém portálu HitHit.cz, který podporuje začínající umělce a zajímavé projekty. Cílem je 

vydat desku. Zde si ji člověk, může předplatit a tím se podílet na jejím vydání. Pokud se za 45 dní 

požadovaná částka nevybere, peníze se lidem vrátí a projekt se neuskuteční. 

  

Je to 11 let, co jsem se, po státnicích a roční praxi, coby učitelka na sídlištní škole, přistěhovala na vesnici. 

Ani ne tak z přesvědčení, ale pro to, že jsem vyhrála konkurz, jako ředitelka základní malotřídní školy.   

Pro 23 letou holku, skok do hluboké vody pěkně z výšky, nebudu zastírat, že to dno jsem si osahala docela 

důkladně. Školství jsem si měla možnost prohlédnout z mnoha úhlů a po pětiletém ředitelování jsem 

zaujala nekompromisně laskavý postoj k dětem a unschoolingový (nevyučovací) přístup k vyučování, 

zrušila známky, zvonění a zavedla nové předměty, které dávaly výuce hlubší smysl.  

Život se mi, ale zásadně změnil po narození syna Simeona. Simík se narodil doma a do mého života přinesl 

nový vítr, začala jsem kreslit, malovat a skládat hudbu i texty.  S narozením dcery Sáry, jsem s přáteli 

založila kapelu Pleyady a uplstila první klobouk. S kamarádkou vdechla život mateřskému centru. Vším, co 

jsem dělala, jsem byla plně pohlcena, ale některým činnostem dávalo mé srdce přednost. Klobouky a 

hudba. Vyrobit klobouk od „chlupu“ byla pro mě veliká výzva, návody jsem získala z internetu a literatury 

a pak už jenom pokus omyl, hodiny dřiny a záchvaty smíchu z prvních modelů. Klobouky vyrábím 

s kamarádkou, společně jsme začaly tvořit pod značkou NaVlně. Po nějaké době jsme přesáhly rámec 

klobouku a expandovaly do prostoru. Moc mě baví, jak žena v našem klobouku, budí pozornost a zájem 

kolemjdoucích, jak naruší šeď ulic a vnese do nich nový prvek hravost, eleganci a humor.  

 

  

S Karlou Salabovou jsme měli možnost se setkat osobně při pořádání akce Den matek v Jílovecké ulici  

11.5.2014, kde se konala její módní přehlídka klobouků ateliéru NaVlně a pěvecký recitál.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152149441574372.1073741994.99025059371&type=3  

Karla patří k těm lidem se všestrannou tvořivostí, a pokud se s ní už setkáte, tak vám uvízne v srdíčku.       

V rozhovoru jsem jí požádala, aby napsala našim čtenářům něco málo o sobě, a čemu všemu se věnuje. 
 

                                                                                                                                Lenka Vanclová 

 

NAPSÁNO ŽIVOTEM – Karla Salabová 
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http://bandzone.cz/karlasalabova
http://www.hithit.cz/
http://www.fler.cz/navlne
https://www.facebook.com/karla.salabova
https://www.youtube.com/watch?v=7Gsi_q5VWQg
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152149441574372.1073741994.99025059371&type=3
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  "kavárna POHODA" 2014 
 Volnočasová aktivita klientů Domova s pečovatelskou službou ul. Bílokostelecká, Město Chrastava 

BABÍ SNĚM  

DPS Chrastava 30. 4. 2014  

Při posezení u kávy si často senioři zavzpomínají na pět studentek z 

Technické univerzity Liberec, které k nim před léty docházely v rámci 

praxe a vymýšlely pro ně populárně zábavné programy na podporu 

začlenění do sociální komunity. Společně vyráběli drobné dekorativní 

předměty a jindy si zazpívali při doprovodu kytary. A tak mi nezbývalo nic 

jiného, než požádat bývalé studentky, aby přijaly pozvání na akci „Babí 

sněm“ do našeho klubu DPS Bílokostelecká. Kateřina Králová vyslyšela 

naše prosby a přišla mezi nás. Nyní pracuje ve společenském klubu 

Chrastava a je také ekologická ochranářka živočišné říše. Proto odpolední 

setkání zpříjemnila poutavým vyprávěním o zvířátkách žijících za našimi 

humny. Také jsme si vypravovali o bylinkách, které si můžeme 

vypěstovat doma a čerstvé používat v kulinářství. Sváteční tabule byla 

bohatě prostřena podobně dochucenými pokrmy a vybízela k 

ochutnávkám. Babí sněm byl ukončen přípitkem na další taková setkání. 
 

Jana Eichlerová  

Kateřina Králová je ekologické 

ochranářka živočišné říše. Umí 

tak poutavě vypravovat o životě 

všedních tvorů v našich luzích a 

hájích, že se vám tají dech.  

https://www.youtube.com/watch?v=iKftO1MYNS8#t=11 

 Zrnko naděje  
 

Pravidelné čtvrtky pro členy pořádáme od 12-17 hod. v prostorech 

rodinného bezbariérového domu a na zahradě, sídlo spolku, Jílovecká 

ulice, Semily. Při relaxačním sezení při kávě či čaji s nějakým tím 

mlsem pro všechny řešíme situace ze života rodičů pečujících o 

zdravotně postižené dítě atd. Plánovalo se, kam půjdeme - pojedeme 

a probíhala i příprava pro akce, které tradičně pořádáme. Ohlédneme 

se tedy do dění uplynulého a co plánujeme o prázdninách... 
 

Lenka Vanclová   

 

 

   

Čarodějnický slet - KOUZLO DOBRA  
V historiky nejstarší části města Semily v Jílovecké ulici pod 
kostelem na Koštofranku se dne 24.4.2014 konal pátý 
Čarodějnický slet, který se však málem nekonal.. Co se stalo?  
Obloha se zatáhla, hřmělo a silně pršelo… čarodějnice i 
čarodějové byli smutní, že prší, ale byla vyslyšena jejich 
prosba o rozehnání bouřky a vyšší síla zařídila, že se obloha 
vyjasnila a přestalo pršet a po 15 hodině začalo čarodění.. 
U kašny sv.Václava, byla pronesena slova pro obnovení 
kouzla dobra, kde jsme pak v pramenu smočili své kouzelné 
proutky a na obchůzce jsme obdarovávali kouzlem dobra 
poddané zdejšího panství. Po návratu bylo čarovaní 
barevných lektvarů a na ohýnku jsme si opekli i pečínku, 
kterou jsme i zapili douškem dobrého moku.  
 

ARCHIV – TRADIČNÍ AKCE (videa + fotoalba) http://jedeme-bez-
barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/carodejnicky-slet/  

http://www.youtube.com/watch?v=o9TprC8XMtQ 
VIDEO + FOTOALBUM 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.833537
646659581.1073741885.648951505118197&type=3 

Pravidelné čtvrtky pro setkání členů spolku a ostatní veřejné dění.. 

Facebook  https://www.facebook.com/pages/Zrnko-naděje/648951505118197?sk=timeline  

 

 

https://www.facebook.com/mesto.chrastava
https://www.youtube.com/watch?v=iKftO1MYNS8#t=11
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/carodejnicky-slet/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/carodejnicky-slet/
http://www.youtube.com/watch?v=o9TprC8XMtQ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.833537646659581.1073741885.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.833537646659581.1073741885.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/pages/Zrnko-naděje/648951505118197?sk=timeline
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Noc kostelů 23.5.2014 Semily  
Celý den bylo velké teplo a k večeru hlásili déšť a bouřky. Tak se i 

stalo, obloha se zatáhla a tak jsme zvažovali, zda jít nebo ne. 

Program v Semilech probíhal na třech místech a po 18 hodině 

jsme se rozhodli, že tedy půjdeme, ale jen do kostela na 

Koštofranku, který je pro nás nejblíže. Měli jsme to jen tak, tak, že 

jsme nezmokli. Jen co jsme vešli do kostela, tak začal foukat vítr, 

začalo silně pršet a hřmělo s blesky. Nevlídnost počasí neodradila 

ani jiné lidi, někdo však i zmokl.  
 

Role poustevníka se letos ujal Ondra Šír, který vyprávěl historii 

kostela na Koštofranku a Matej Myslivec hrál na kytaru. Prohlédli 

jsme si zde vystavené liturgické předměty a roucha. Ochutnali 

koláčky a samozřejmě, že jsme ochutnali i mešní vína. Když skončil 

program, tak už venku nepršelo a cesta domů tak byla v pohodě. 

Však jen jsme došli domů, tak opět spustil silný déšť. 
 

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla 
http://www.nockostelu.cz/?pg=kost659 

Sbor Dr. Karla Farského 
http://www.nockostelu.cz/?pg=kost814 

Kostel sv. Jana Křtitele (Koštofrank) 
http://www.nockostelu.cz/?pg=kost844 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.848404838506195.

1073741888.648951505118197&type=3  Fotografie 

Fotoalba - účast nebo spoluúčast na pořádané akci nebo co jsme pořádali 
PATŘÍME K SOBĚ  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831306200216059.1073741882.648951505118197&type=3  
22.4.2014 se na náměstí v Semilech před kinem konal krátký program TANČÍME PRO VÁS. Pozvání na večerní program v KC Golf Semily 
PATŘÍME K SOBĚ - DISKOTÉKA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831978690148810.1073741884.648951505118197&type=3  
23.4.2014 v rámci 17.ročníku festivalu PATŘÍME K SOBĚ se konala diskotéka v KC Golf Semily… atmosféra zde byla skvělá… sál byl plný 
přátel, skvělá hudba a na parketu se tančilo… prohlédli jsme si i kroniky a debatili s přáteli…moc děkujeme, bylo to skvělé…  
Férová snídaně 10.5.2014 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840690345944311.1073741886.648951505118197&type=3    
Den matek v Jílovecké 11.5. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841615365851809.1073741887.648951505118197&type=3  
Atmosféra byla skvělá v celé ulici, na zahradách i v roubenkách. Semínko země, CPR M.E.D, Gynomai Semily, Veselá společnost, Zrnko 
naděje, Lucie Čapková... Módní přehlídka klobouků ateliéru Navlně, pěvecký recitál Karly Salabové. Dílničky, hry, blešák, písničky a 
dobrůtky, výstava, divadélka. Vystoupení Moniky Rezlerové s Eimmi - tanec se psem.  
 

Čtvrtek 29.5.2014 narozeniny https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851448171535195.1073741890.648951505118197&type=3  
Deštivé počasí nám nedopřálo být venku a tak se narozeninová oslava konala v klubovně. Slavili jsme 25.narozeniny Lucky (29.5), která 
dostala od každého malou pozornost. Při kávičce, vínku a limče jsme si pochutnali na dortíku a pamlscích. 
  

Čtvrtek 5.6.2014 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855554381124574.1073741891.648951505118197&type=3  

Medvídek má hydrocefalus 
  
  
  
  
 
  
  

 

Dne 20.4.2014 nás navštívil Lubor Vokrouhlický autor 

knížky Doktor pacička a přivezl nové omalovánky, kde je 

moc pěkná pohádka „Jak tygrovi ukradli maso“.          

Moc pěkný příběh s odhalením kdo že to tygříkoj krade 

maso a nová triosa. Pexesa známe všichni, kde se 

hledají dva stejné obrázky, ale u trixesa se hledají tři. 

Opět budeme navštěvovat a obdarovávat děti v 

dětském domově a v MŠ Semily (až po velkých 

prázdninách). A koho jsme již obdarovali a kde jsme si 

zahráli trixeso? Vice v textu str.15. + video jak hrajeme.  

Partneři - trixeso - zde i logo Zrnko naděje 

Lenička Obrcianová DVD dostala od svého lékaře při jedné kontrole 

v nemocnici a tak nám dokument přinesla, abychom se společně 

podívali. Její maminka Lenka nám průběžně při videu vysvětlovala, 

čím vším si Lenička po porodu až do teď musela projít. 

Ve videu je pacient medvídek, který v péči lékařů podstoupí 

náročnou operaci, kde je mu voperován za uchem ventil (shunt), na 

který je napojena kanyla. Ta vede těsně pod kůží a je svedena do 

bříška a odvádí mozkomíšní mok. Tento ventil (shunt) je 

programovatelný přes počítač a určuje průtok mozkomíšního moku. 

Infolisty Zrnka 2012 / 1 / str.5. Napsáno životem.. článek o Leničce 

http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2012/a2012-1/ 

Hydrocephalus (také označovaný vodnatelnost mozku nebo 

vodnatelnost hlavy) je patologický stav, při němž dochází k 

abnormálnímu hromadění mozkomíšního moku v komorách nebo 

dutinách mozku. To může způsobit nitrolební hypertenzi a postupné 

rozšiřování hlavy, křeče a mentální postižení. Hydrocefalus může 

také způsobit smrt. (Více informací je možné dohledat na internetu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové omalovánky a trixesa - Doktor Pacička  
  

http://www.nockostelu.cz/?pg=kost659
http://www.nockostelu.cz/?pg=kost814
http://www.nockostelu.cz/?pg=kost844
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.848404838506195.1073741888.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.848404838506195.1073741888.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831306200216059.1073741882.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831978690148810.1073741884.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840690345944311.1073741886.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841615365851809.1073741887.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851448171535195.1073741890.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855554381124574.1073741891.648951505118197&type=3
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finfolisty-zrnka.webnode.cz%2Finfolisty-2012%2Fa2012-1%2F&h=VAQGLOkwr&s=1
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Líšenské pochody Českým rájem 

  
Přislíbena byla účast na pochod od více lidí, ale teplota 

okolo 30 stupňů neumožnilo některým ze zdravotních 

důvodů se zúčastnit. Pro vás všechny, kteří jste nemohli 

být na pochodu je zde krátký popis, fotografie a video.  

Ráno 7.6.2014 vyrazila naše malá 5ti členná skupinka 

autem a v Líšném se k nám přidali další 2, kteří přijeli 

vlakem. Po zápisu jsme se seřadili na startu a nic už 

nebránilo se vydat na pochod po trase 6 km: Líšný - Teplice 

(Malá Skála) - Kaplička - Prosíčka (hry) - Líšný.              

Foukal vlažný větřík a tak sluníčko, které opravdu hřálo, 

bylo snesitelnější. Cesta vedla místy i lesem a to bylo moc 

fajn. Horší však bylo prudké stoupání v druhé polovině 

trasy, tam jsme se zapotili dvojnásobně. Některé zkratky 

na trase, kde se opravdu nedalo jet vozíkem a kočárkem 

jsme si pěkně objeli po silnici. Potkali jsme cestou i několik 

přátel. Po návratu do Líšného jsme si dali dobré jídlo, 

chlazené pívečko a limo. Jsme dobrý, tak zase za rok. 

Zrnko naděje, členi a přátelé 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.85719352

7627326.1073741892.648951505118197&type=3 FOTKY 

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=NeZ2fJqrBRk  

Hudba: Vééca – Hudební partneři 

Pochodu se zúčastnilo 1 649 lidí. http://www.lisenske-pochody.cz/  
Líšenské pochody Českým rájem, 44.ročník. 

 

Bez bariér podél řeky Kamenice 
 

Stejně jako po předešlé čtyři roky se v Harrachově sešli místní 

průvodci s hendikepovanými turisty ze Zrnka naděje a uspořádali 

společně dvoudenní akci s názvem Harrachov bez bariér. 

  

 

Stalo se již skvělou každoroční tradicí, že do Harrachova těsně 

před letními prázdninami zavítají členové ze spolku Zrnko 

naděje, aby zde „otestovali“ turistické trasy, které je možno 

absolvovat na invalidním vozíku či s kočárkem a umožnit tak, 

vychutnat zdejší krásu horské krajiny všem bez rozdílu. 

  

Tento rok byla vybrána středně lehká trasa podél řeky Kamenice 

pramenící ve výšce 1100 m n. m a kde lze cestou na řece pozorovat 

řadu přehrad, které zde byly postaveny v období před druhou světovou 

válkou. Tato cesta musí být rájem pro každého, kdo v Krkonošských 

luhách a hájích hledá ta nejpoklidnější místa, kam běžné turisty nelákají 

snad žádné turistické mapy, ani zde nevedou rušné cyklostezky. Také 

naši turisté si této výjimečnosti pěkně užili a po cestě dětem mimo jiné 

připravili speciální program se zpěvem a šátky. Detailní popis trasy 

bude již brzy umístěn mezi tipy na výlety. Taková horská túra se také 

samozřejmě neobejde bez doprovodu lidí, kteří vozíčkářům v případě 

potřeby pomohou s překonáním překážek nebo rozmarů počasí. 

Takových pomocníků je během konání akce naštěstí vždy dost, a proto 

bylo v minulosti překonáno i pár náročnějších terénů. K příjemnému 

překvapení všech přítomných se na cestu s vozíčkáři vypravila i 

harrachovská starostka Eva Zbrojová s rodinou.  

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857193527627326.1073741892.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857193527627326.1073741892.648951505118197&type=3
http://www.youtube.com/watch?v=NeZ2fJqrBRk
http://k-n-k.webnode.cz/hudebni-partneri/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lisenske-pochody.cz%2F&h=LAQHnm3pa&s=1
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Druhý den Harrachov na pozvání navštívili tricyklisté David 

Vondráček s Jirkou Hindrem, kteří závodí na speciálních kolech a mají 

v tomto sportu již mnoho úspěchů včetně např. bronzové medaile z 

letních Paralympijských her v Londýně 2012. Kluci nám přivezli ukázat 

i speciální Tricykl, na kterém závodí. Od sportovního dění jsme se 

přesunuli ke hře trixeso od doktora Pacičky. David a Jirka si z 

klobouku vylosovali hráče na dva týmy a už se hrálo. Bylo to trošku 

náročnější než u běžného pexesa, kde se hledají dva stejné obrázky (u 

trixesa se hledají tři). Však smích i jásot nad nalezením obrázků v nás 

vzbuzovat ten správný adrenalin. Hra byla napínavá jak pro dospělé i 

pro děti do poslední minuty hry, kde výsledek byl vyrovnaný.  

 

Akci s místními průvodci odborně zaštiťuje spolek Zrnko 

naděje. Důležité zázemí poskytl Pension K, na občerstvení 

přispěla firma Do krabičky.cz a v neposlední řadě nechybí 

ani podpora od města Harrachova. Speciální poděkování 

patří panu Konvalinkovi (TAXI Konvalinka), panu Benešovi 

(alias Krakonošovi) a paní Zbrojové starostce města. 
 

Hotel Skicentrum www.hotelskicentrum.cz  
Pension K pensionk.atlasweb.cz 
Taxi Konvalinka tel: 777 288 470 
Dobrovolníci a průvodci www.harrachov.cz 
Zrnko naděje zrnkonadeje.webnode.cz 
 

Po návratu do Harrachova následovalo opět 

velice příjemné společné posezení u Pensionu K a 

předání památečních diplomů všem účastníkům. 

Velký úžas pak dětem zajistil svou osobní účastí 

samotný pán hor Krakonoš.  

 

 

Děkujeme všem, kteří se podílejí na organizaci akce a poskytují zázemí pro naše vždy usměvavé a milé kamarády ze Zrnka naděje. 

Už nyní se těšíme na další setkání zde v Harrachově. 

 

  

Zrnko naděje 

Lenka Vanclová, předsedkyně 

Město Harrachov 

Eva Zbrojová, starostka 

Doktora Pacičku už znají i v Harrachově. V sobotu při předávání 

diplomů a dárečků účastníci dostali i trixeso doktora Pacičky. 

https://www.facebook.com/DoktorPacicka?fref=ts  

http://www.doktor-pacicka.cz/  

Velký obdiv také sklidila 

prezentace motorově poháně-

ného invalidního vozíku, který 

nám přišel předvést pan Koos 

van den Berg HANDICAP-

MOBILITY s.r.o. Nový Svět 473, 

Harrachov, +420 606 631 640.  

Už nyní se těšíme, že se nám za 

rok při šestém ročníku akce 

"Harrachov bez bariér" podaří 

najít další zajímavě vedené trasy. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=0E0ZARhUtTw 

Harrachov bez bariér 2014 video + hudba Vééca 

ARCHIV – TRADIČNÍ AKCE (videa + fotoalba) 

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

terapeuticky-program/harrachov/  

 

 

https://www.facebook.com/DoktorPacicka?fref=ts
http://www.doktor-pacicka.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=0E0ZARhUtTw
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/harrachov/
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Aktuální informace probíhají na stránce Zrnko naděje (facebook) https://www.facebook.com/pages/Zrnko-naděje/648951505118197            

(pro čtení příspěvků nemusíte být přihlášeni). Ne všechny příspěvky jsou však zveřejněny v Infolistech Zrnka. Okruh lidí, kteří sledují naší činnost, 

se stále rozrůstá o nové příznivce a abychom čtenáře neochudili i o téma vážné „ÚP Semily“, tak zveřejníme i toto aktuální dění z facebooku.  

 
 

Zrnko naděje - Územní plán města Semily - A jak se nám daří v Semilech? 
 

Příspěvek 22.5.2014 Lenka Vanclová: Lidé se mně ptají a občas i někdo zavolá, jak jsme na tom v realizaci 

komunitního bydlení viz. náš plán projektu z roku 2008. http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/ 

 
 

 

Kdo sleduje pravidelně naší činnost od roku 2008, tak ví, co a jak bylo. Bohužel ani v roce 2014 ještě nemůžeme pokračovat v realizaci hlavního 

cílu naší organizace: Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižné a opatrovníky. Stále není dořešen spor skrz ÚP Semily.                       

Zde (infolisty) i na facecebooku máme nové příznivce a v níže napsaném textu se dočtete, co bylo a co stále brzdí realizovat projekt 

komunitního bydlení, a co nyní můžeme dělat… 

 

V roce 2008 vzniklo Zrnko naděje o.s. s hlavním cílem vybudovat komunitní bydlení. Vše běželo báječně až do léta 2009. Důvod vzniku            

o.s. Zrnko naděje - Infolisty Zrnka 2011/3 Napsáno životem - Lenka Vanclová, str. 4. - 9. článek vás seznámí s životní cestou zakladatelky o.s. od 

roku 1989 – 2011. http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2011/a2011-3/ 

V roce 2009 byl zveřejněn koncept ÚP a v 2010 byl změněn a odsouhlasen nový ÚP Semily. Navržená silniční přeložka se posunula o pár metrů 

na naší nemovitost v Jílovecké ulici. Starý ÚP se našemu domu vyhýbal a dům nebyl zahrnut do asanačního pásma. 2009-2013 se začal 

odehrávat dlouhý a smutný příběh o úředním jednání skrz ÚP Semily, který svou změnou poškodil činnost naší organizace pro realizaci hlavního 

cílu o.s., ale i jiné činnosti - v plánech OSVČ sklářská dílna Glass Lucie aj. došlo k pozastavení činnosti, zhoršil se můj zdravotní stav.            

Zůstala jsem pouze v činnostech (ne pracovní poměr) v neziskovém sektoru Zrnko naděje. 

 

Jen doplním ÚP - silniční přeložka se vůbec neplánuje realizovat - vyjádření LB kraj budoucí investor stavby (2011). V takovém momentě se 

člověku rozum zastaví a říkáte si, zda bylo vůbec tak důležité posunutí ÚP, když se nebude vůbec realizovat! To ani nemluvím o úředním 

jednání s mou osobou před odsouhlasení ÚP i pak po… Osobně jsem ráda, že jsem tuto nechutnou záležitost už vstřebala a mohu fungovat.      

V té době jsem byla moc, moc naštvaná a ve svém emočním vzteku bych sama sebe potkat nechtěla. 

 

O ÚP bylo průběžně zveřejněno od 2009 v Infolistech Zrnka a Výroční zprávy (poznámka - 2013 souhrn činnosti v pdf)  

http://zrnkonadeje.webnode.cz/vyrocni-zpravy/ 2014 aktuální informace. 

 

2013 v požadované lhůtě byla podaná žádost na změnu ÚP Semily, protože v nemovitosti určené k demolici není možné realizovat plán 

projektu bydlení. Nelze ani psát projekty na rozvoj pro komunitní bydlení, když jsme v asanačním pásmu - Jílovecká ulice. Náš majetek 

bezbariérový dům v hodnotě 3 miliony je znehodnocen i k případnému prodeji s možností realizace jinde. Město Semily se k nám otočilo zády v 

odkoupení domu atd. Jiný majetek a ani finance naše organizace nemá k dispozici.  

 

V období 2010-2013 bylo možné podat žádost na změnu ÚP a tak jsem podala žádost na změnu (2013). Kde je i napsáno, že požaduji, aby k 

této žádosti byla přidána kopie petice, kterou město Semily obdrželo před odsouhlasením ÚP v roce 2010. Přes 700 lidí podepsalo petici, že 

nesouhlasí s takto zpracovaným ÚP, který vede okolo několika školských zařízení a Jíloveckou ulicí, historické jádro města Semily.          

(doplním - petice byla šikovně smetena do šuplíku na úřadu a nedostala se před zastupitele města Semily před odsouhlasením ÚP) 

 

O žádostech vlastníků nemovitostí a pozemků v roce 2014 by mělo rozhodovat město Semily. (žádostí je víc, ne jen moje) Vzhledem k tomu, že 

doposud (2014) v zápisech RM a ZM města Semily nejsou žádné informace, tak jsem podala žádost o informaci, jak bylo s žádostí na změnu ÚP 

naloženo. Tato informace bude zajímat i jiné žadatele o změnu v ÚP Semily:  Zde je opis z části úředního dopisu (14.5.2014): Zpráva o 

uplatnění Územního plánu Semily v uplynulém období musí být dle ustanovení §55 ods.1 předložena Zastupitelstvu města Semily nejpozději do 

4 let po vydání ÚP Semily, tj.do 6.12.2014… pak bude Zastupitelstvo rozhodovat o jednotlivých návrzích… 

 

Musíme tedy počkat na rozhodnutí města Semily ohledně změny ÚP. Kdy to bude, nevíme. Do té doby činnost (občanského sdružení) spolek 

Zrnko naděje může svou činnost provozovat pouze v programu výlety, akce vlastní nebo ve spolupráci s jinými spolky. Máme za sebou 

promarněné roky pro budování bydlení (projekt). Podle doposud získaných informací řešení ŮP Semily bude trvat déle, než jsme předpokládali. 

Však Zrnko naděje od svého hlavního cílu: komunitní bydlení neodstoupilo! Jak už bylo napsáno, musíme počkat na rozhodnutí města Semily. 

Procedurální úřední postup je běh na dlouhou trať! 

 

To chce trpělivost! 
 

  

 

 

https://www.facebook.com/pages/Zrnko-naděje/648951505118197
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Frodinne-bydleni%2F&h=OAQEb4cOA&enc=AZOYSqfleKxkBF_2o24cKlBupI0thAMLAgS-2-ycy6NpMjMdKAxJ8SQy2s60Yn_mIufDLxrf4kpz5ffqawJgoo_BB0jP06CqczoLRkn7a5y8sAEAUHAtkVNNdGG53DFH5qbjlf9VY7US3QnTlQ-zEhFM&s=1
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/infolisty-2011/a2011-3/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/vyrocni-zpravy/


Zrnko naděje v roce 2009-2010, dobře fungoval Sociální terapeutický program (týdenně cca pro 50 lidí, zdravotně postižení a opatrovníci). 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ Pracovali zde i 2 zaměstnanci VPP. U města Semily v grantovém programu 

proběhla žádost o finanční podporu na vnitřní provoz - požadavek 60 200,- a přiděleno nám bylo 5 tis. (výroční zpráva 2009 a 2010 str. 14. 

http://zrnkonadeje.webnode.cz/vyrocni-zpravy/). Nepomohlo ani další 2x podaná žádost městu o dodatečné přidělení finanční podpory z 

rezervního balíčku, který na městě Semily mají. Osobně jsem předstoupila před členy soc.komise, kde jsem předložila veškeré účetnictví 

organizace s obeznámením, že vzhledem k tomu, že nejsme poskytovatel soc.služeb ač vykonáváme činnost v obdobném modelu 

nedosáhneme na výzvy jinde. Před koncem roku nám bylo dodatečně přiděleno 10 tis. Z těchto financí však už nebylo možné zajistit 

pokračování týdenního programu a pracovní místa. 

Výsledek byl, že tak malé neziskovce rokem 2010 vznikl dluh 50 tisíc za pronajaté prostory + energie v mém domě. (ještě schází uhradit            

12 542,-Kč). Dluh průběžně splácím neziskovce sama, jsem odpovědná osoba za tuto záležitost. Sice organizace dluží mně 50 tis., ale ty kačky 

splácím ze svého a tak mně to celkem přijde na 100 tisíc (vše je ve výročních zprávách). 
 

2009 léto - 2014 léto - PĚT LET - brzda pro realizaci projektu komunitního bydlení. Zde je ta odpověď proč zatím nedošlo k realizaci. 

Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří mně v té nešťastné době od léta 2009 byli oporou „Děkuji“. 

Ač jsme v období čekání, než se vyřeší ÚP Semily, tak jsme stále všichni plní elánů a umíme si užívat setkání pravidelných čtvrtků a různé akce.. 

 

Proč už nežádáme o finanční podporu od města Semily 

Snad to Zrnko naděje ustojí i finančně, protože v této situaci je i problém, žádat o finanční podporu jinde a od města Semily si už o finanční 

podporu nežádáme vzhledem k situaci (ÚP), ale i z důvodu, jak je nastaven grantový program města Semily. Tohle je smutné! 

 

Mluví se i o rivalitě v neziskovém sektoru nebo u příspěvkových organizací, a když na to koukám tak i zde u nás v určitém % tak je! (samozřejmě 

že ne u všech) Sociální komise, která posuzuje žádosti do grantového programu města Semily je sestavena z lidí, kteří mají své organizace v soc. 

oblasti a sami potřebují finance na zajištění… chápu je! S odstupem času mohu napsat, že se už na nikoho nezlobím. Jen vím, že pokud to bude 

takhle dál, tak za Zrnko naděje už nemá cenu podávat žádnou žádost do grantového programu města Semily. Týdenní program byl zrušen. 

Materiálu na nějakou tu tvořivost zatím máme dost od sponzorů.  

 

Vážíme si všech příznivců naší činnosti, ale bez financí to nejde dál.. 
Hledáme sponzory, kteří by nám svým finančním darem pomohli zajistit aspoň vnitřní chod organizace. Sjednejte si schůzku a podrobnější 

informace sdělíme osobně, 731 48 883 * 481 621 406 * e-mail PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz Na sponzorský finanční i věcný dar 

samozřejmě vystavíme smlouvu http://zrnkonadeje.webnode.cz/sponzori/ . Celoroční činnost nyní podporuje vstupné z ukázky sklář. výroby. 

Objednejte si exkurzi: http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/ I menší finanční obnos je pro nás nyní velké plus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze - ukázka sklářské výroby 
 

Chcete překvapit příbuzné a kamarády?  

Objednejte si exkurzi a přijďte se podívat: 

• ukázka řemesla u sklářského kahanu. 

• vystavená skleněná expozice. 

• po domluvě je i možné si vyzkoušet výrobu. 
 

Přijímáme objednávky pro skupinky do 30 lidí i pro jednotlivce. 
 

Vstupné: dospělí 40,-Kč, děti do 15 let a důchodci 20,-Kč 

Fotografování a natáčení videa při ukázce výroby 100,-Kč 

Cena vstupenky = podpora celoroční činnosti spolku Zrnko naděje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731 458 883 * 734 251 633 * 481 621 406 

glasslucie.dilna-zrnkanadeje@seznam.cz   

 

 

 

 

 

 

Balíčky vstupenek 
 

Skleněné figurky, perle - korálky  aj. jsou neprodejné  
a určeny jen jako dar k zavřené sponzorské smlouvě  

http://zrnkonadeje.webnode.cz/sponzori/darek-od-nas/  
 
 
 
 
 
 

 
..nebo jsou určeny do nabídky balíčků 2. a 3. vstupenek. 

Pouze dle aktuální nabídky skleněných výrobků. 
http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/balicky-vstupenek/  
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Byl konec června 2014 (6 měsíců) a nikde žádná informace (web Semily) o podaných žádostech na změnu ÚP Semily. Napsala jsem tedy 

11.6.2012 na stránku Města Semily (facebook) abych získala informaci co a jak. 16.6.2014 jsem obdržela odpověď, že už je asi týden na úřední 

desce města zveřejněn návrh vyhodnocení platného ÚP. Vzhledem k tomu, že moc lidí nečte úřední desku nebo nesledují internet a Město 

Semily nemá povinnost nikoho z žadatelů na změnu ÚP Semily písemně informovat, tak v níže uvedeném textu zveřejňuji text.  

 

Důležitá informace pro žadatele (navrhovatele) na změnu v Územním plánu města Semily. Žadatelů na změnu je 44 a určitě málo kdo z vás ví, 

že již proběhlo zveřejnění dokumentu (Stanovisko pořizovatele k návrhům v ÚP). V níže uvedeném odkazu se dočtete, jak se k žádostem 

pořizovatel vyjádřil, že doporučuje či nedoporučuje zařazení žádosti do změny v ÚP. 

 

Web Semily: Projednání Zprávy o uplatňování ÚP Semily:  

http://www.semily.cz/cz/obcan/radnice-a-mestsky-urad/uredni-deska/mesto-semily//1461.html Městský úřad Semily veřejnou vyhláškou 

doručuje návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Semily a oznamuje možnost uplatnění připomínek k tomuto návrhu. 

Platné od: 12.06.2014 / Platné do: 15.07.2014 

Žadatelům-navrhovatelům ulehčím práci se pročítat ve skoro 200 stranách dokumentu. Od strany 99 začíná seznam 44 žadatelů a následovně 

je k tomu napsáno stanovisko pořizovatele, zda doporučuje či ne zařazení žádostí. Každý si zde může najít co a jak.. 

 

Pokud se k tomu chcete písemně vyjádřit, tak nezapomeňte, že můžete pouze do 15.7.2014! 

Pak už nebudete mít žádnou možnost! 

 

Za Jíloveckou ulici jíž úřední cestou podali 3 vlastníci nemovitostí vyjádření, že nesouhlasí se stanoviskem pořizovatele, kde osobně (L.V.) 

požaduje přidání petice s podpisy 700 lidí (žádost je k přečtení v dokumentu) Zároveň byla podána i společná žádost 3 žadatelů o projednání na 

ZM města Semily: Vzhledem k stanovisku pořizovatele, který nedoporučuje zařazení našich žádostí k dalším návrhům na změnu Územního 

plánu Semily, tak žádáme pořizovatele návrhu o předání této společné žádosti + kopie podaných žádostí na změnu ÚP Semily, Radě Města 

Semily 21.07.2014, kde určí předkladatele pro zařazení bodu projednávání na Zastupitelstvu Města Semily 15.09.2014. Žádáme o hlasování 

ANO nebo NE zda žádosti – návrhy budou zařazeny do celkového návrhu pořizovatele změn v ÚP Semily. 

Již několikrát jsem na FB Zrnko naděje v Infolistech Zrnka i na svém osobním profilu zveřejnila informaci ohledně ÚP, kdy se posunula silniční 

přeložka na naši nemovitost čp. 191. a tak nelze pokračovat v plánu realizace komunitního bydlení (plán projektu o.s.). Řešení už trvá několik 

let. Je to již 60 let kdy nedošlo k realizaci stavby silniční přeložky a ani se to vůbec neplánuje. 700 lidí podepsalo petici proti této formě ÚP.  

 

„Je zde naděje nebo není na změnu…“ Veřejně či neveřejně se ví i o ÚP v jiné formě než bylo odsouhlaseno v roce 2010/12. 

 

 

Vážení čtenáři,  

pokud znáte některého z 44 žadatelů na změnu v ÚP (viz.dokument města) předejte jim informaci, kterou jste si právě přečetli. Ještě jednou 

přidám odkaz http://www.semily.cz/cz/obcan/radnice-a-mestsky-urad/uredni-deska/mesto-semily/1461.html. Pokud se dobře podíváte tak 

dokument pdf. Návrh zprávy o uplatňování ÚP Semily (jedná se pouze o návrh - stanovisko pořizovatele), ale pdf. Oznámení projednávání 

zprávy ÚP Semily (na str.2. se dočtete, že pokud se do 15.7.2014 žadatelé nevyjádří, tak k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží). 

Přeložím to do lidové řeči: Blíží se volby a současné vedení města nechce po sobě zanechat závazek, který by tak přenechali novému vedení. 

Neodpustím si poznámku: Mluvila jsem s dvěma členy dopravní komise města Semily a o zveřejnění dokumentu ani nevěděli. (!?) 

Počkáme si tedy, jak to celé s navrhovateli (44) na změnu v ÚP Semily dopadne a počkáme si i na to, co bude dál se spolkem Zrnko naděje. 
 

Lenka Vanclová, předsedkyně s. 
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ÚP Semily cca od roku 1950 vytvořil v této 
části města asanační pásmo pro více 

vlastníků nemovitostí a pozemků.  

 
Dlouhodobé plánování ÚP města Semily 
cca 60 let = stavební uzávěra, kde jsou 

vlastníci nemovitostí a pozemků 
omezováni jak nakládat se svým 

majetkem pro zhodnocování či prodej.  
 

Ani po 60 letech se silniční přeložka 

nebude realizovat! 

 

http://www.semily.cz/cz/obcan/radnice-a-mestsky-urad/uredni-deska/mesto-semily/1461.html
http://www.semily.cz/cz/obcan/radnice-a-mestsky-urad/uredni-deska/mesto-semily/1461.html


Celý průběh příprav a samotný závod můžete sledovat na 

http://www.111hodin.cz/ 
 

 

http://www.czplk.cz/redakce/index.php?clanek=88951&xuser=&lan
G=cs&slozka=7626&xsekce=88527  …podrobnější informace. 

V rámci oslav 100 let Jedličkova ústavu Liberec 
se uskuteční plánované – již druhé – setkání 
bývalých klientů a zaměstnanců. První setkání se 
konalo v srpnu 2011 a zúčastnilo se 76 klientů a 
18 zaměstnanců. To letošní se koná v sobotu     
9. 8. 2014 opět v prostorách a sále Týdenního 
stacionáře Domu F.  
Více zde: http://www.ju-lbc.cz/cs/aktuality/  
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Infolisty Zrnka / PODZIM 2014  
Uzávěrka do čísla 3. … 21. 09. 2014 

Zveřejnění … po 26. 09. 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  

 
 

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… 

Informace o činnosti 

„Zrnko naděje“ 

jsou rozděleny 

Web Jedeme bez bariér 

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

Den otevřených dveří, projekty 

  
  

 

 

 

 Web Infolisty Zrnka 

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

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA 

 

 

 

 

 

Web Kamera na kolečkách  

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

Amatérská videa a fotoalba 

  

 

 

Chcete-li přispět na činnost našeho spolku 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, Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

 

Dva dny se Zrnkem naděje 

23. 8. 2014  (sobota) VEŘEJNÁ AKCE 

„Pochod s Bobinou až na Kozákov - KŘÍDLA“, VI. ročník, memoriál Ivy Skrbkové. 

Pochod vyjadřuje podporou všem lidem 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. Křídla na vozítkách nebo na zádech účastníků pochodu jsou 

pro nás všechny symbolem bezbariérového přeletu ve více směrech. 

8 - 9 hod zápis, startovné 20,-Kč po 9 hod start, Jílovecká 191, Semily 

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

a lidí se zdravotním omezením. Celá trasa pochodu vede po hlavní silnici s 

odbočkou na vedlejší a je celkově bezbariérová. Pro bezpečnost účastníků 

pochodu na silnici doporučujeme reflexní oblečení nebo vesty. 13 hod 

předávání diplomů na Kozákově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIV – TRADIČNÍ AKCE (videa + fotoalba) nedělní program bude doplněn. 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/  

  

  

 

  

24. 8. 2014 (neděle) VEŘEJNÁ AKCE 

„Loučení s létem 2014 se Zrnkem naděje“  

Pořádáme rodinnou oslavu pro členy, 

opatrovníky, dobrovolníky, přátele a veřejnost. 

* Den charity  

* Den otevřených dveří  

* Den prezentace NNO 

  

K poslechu a tanci 
budou hrát 

https://www.facebook.com/pages/Zrnko-naděje/648951505118197 
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mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
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