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Svět kolem nás / září - říjen 
 

Galerie XY – Martin Šilhán novopečený akademik 

V sobotu 5. září od 16:00 hod se konala  
v Galerii XY vernisáž 

 
MgA. Martin Šilhán - "Po šesti" 

Úvodní slova k dnešní výstavě děl Martina Šilhána po šesti letech studia na AVU pronesl 
Michal Machat 1963, Praha, který vystudoval SOŠV na Hollarově náměstí a VŠUP v Praze. 
Věnuje se kresbě, malbě, počítačové grafice, pracuje se sklem a žije v Železném Brodě. Svými 
ilustracemi doprovodil knihy B. Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále (2006), K. Utteho a 
N.D. Astonové Kniha o kundě (2007) a J. Jeníka z Bratřic Kdýž jsem šel okolo vrat .. (2009).      
S prozaikem Petrem Pazderou Paynem realizoval publikace Figury, figurace, figuranti a 
figuríny (2005) a Slepicmo/koňmo (2007). Připravil třicet samostatných výstav, účastnil se 
řady výstav kolektivních. Pro novopečeného akademika Martina Šilhána to byla velká pocta. 

  Martin Šilhán 1984 
Samostatné výstavy: 2006 Má to cenu, Galerie Aurora, Smržovka 
Skupinové výstavy: 2008 NIC NA ODIV /Kateřinské zahrady, Praha ART BEAT 
EXHIBITION, ARTSDEPOT / London / UK 333, , Národní galerie Praha AVU 18, 
Národní galerie Praha 2007 11+2, Dům umění, Opava, 2006 Lodžie, Městský 
úřad města Jičín OpenArt, mezinárodní výstava, Roveredo, Švýcarsko, Možná 
příjde i Kačenka, Galerie P+P, Praha 2005 Pij-ano n.3, Praha, 2004 Frontace, 
Frýdek-Místek, Pij-ano n.2, Praha, Pij-ano, Praha, Výstava ateliéru kresby, 
zámek v Bruntále 
Malířská sympozia: 2006 Valdštejnská lodžie, Jičín 
                                     2005 Valdštejnská lodžie, Jičín 
Ocenění: 2008 finále Ceny 333 Národní galerie Praha   

Martin Šilhán  
vystudoval 2003 Akademie výtvarných umění v 
Praze, Škola kresby Jitky Svobodové,  
1999 – 2003 Střední uměleckoprůmyslová škola, 
obor malování skla, Železný Brod,  
1990-1999- ZŠ Smržovka. 
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str. 19. Slova na závěr roku 2009, Stálá výzva 
 

Vážení čtenáři, 
dnešním vydáním se setkáváme naposledy 
v tomto roce 2009. Někteří ho prožili po 
svém a jiní ve společenství přátel. Nejsem 
si jistá, zda někdy bude možné vynechat v 
těchto listech slova zrnko naděje, která 
jsou součástí našich životů. Svět, o kterém 
čtenáře informujeme je plný blikajících 
světýlek - zrníček plných nadějí, kde se 
setkáváme s lidmi, kteří tvoří v umění, 
pořádají akce pro druhé a realizují své 
plány do budoucnosti atd. Úvod je dnes 
krátký, ale zato na konci listů je delší 
závěr. Přeji všem příjemné počtení. 

Lenka Vanclová  
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 Podzim v Galerii XY  
aneb „co v semilském TV nenajdete“ 

 

Kateřina Salabová - obrazy. 
Zahájení výstavy proběhlo 3. 10. 09 v 16:00 hod v Galerii XY. Úvodní slovo přednesla Blanka 
Švestková a předem upozornila přítomné hosty, že se jedná o „poněkud netradiční zahájení“. 
Nebyla přítomna ani autorka a dokonce nehrála žádná živá hudba. Určitě musíme poděkovat za 
účast mistru Jiřímu Salabovi, panu starostovi Mgr. Janu Farskému a spoustě dalším lidem, kteří měli 
chuť shlédnout dílo mladé talentované malířky. Vystavená díla bylo možné shlédnout do                 
5. listopadu. Výstavu za tu dobu vidělo i pár zajímavých hostí, z Chorvatska se přijela podívat sestra 
Kateřiny s manželem, z Polska nás navštívila skupina zaměstnanců městského úřadu v Jelenie Góře 
a samozřejmě i spousta našich stálých příznivců. Všem děkujeme za účast. 

Pozvánka na prosinec 2009 
Lucie Čapková - od skici po tisk 
Jak bude probíhat zahájení této výstavy? To se dozvíte, když navštívíte 5. 12. 09 opět v 16:00 hodin Galerii XY. Určitě nebudete litovat a snad 
budete i spokojení s kulturně prožitým odpolednem. Mimo to jsme na adventní čas připravili šest výtvarných a tvůrčích dílen pro děti a jejich 
rodiče (viz. program Semilský Advent). Děti se mohou těšit také na loutkovou pohádku „O černokněžníkovi“ od Jakuba Lindnera. A dále jsme pro 
děti připravily hru o dárek. Každému dítěti, které nám pomůže ozdobit stromeček vlastnoručně vyrobenou ozdobou, nechá Ježíšek pod naším 
stromečkem na Štědrý večer dáreček. Vyzvednout si ho můžete od 29. 12. 09 přímo u nás. 
Vážený čtenáři děkuji za pozornost a těším se na shledání u nějaké pěkné akce u nás v Husově ulici.  

Za kolektiv Galerie XY Lukáš Dlouhý  

Lenka Bendáková - obrazy na hedvábí 
Vernisáž opět první sobotu v měsíci a to 7. 11. 09 v 16:00 hodin. O úvodní slovo se postarala paní Jarmila Šubrtová, která se s autorkou dlouhá léta 
přátelí a nejlépe zná její práci. Po krátkém představení autorky a jejího díla byla výstava zahájena. I na tomto místě musíme poděkovat všem 
zúčastněným mimo jiné Mgr. Kateřině Šromové s manželem, PaeDr Lence Hřibové, Lence Vanclové s dcerou Lucií a dalším. K poslechu hrál Karel 
Jiroš na kytaru a panovala skvělá nálada, ke které přispěly šípky naložené ve vodce od autorky. Výstava probíhá do 3. 12. 09. 
 

U příležitosti Semilského paroháče 16. - 17. 10. 09 jsme připravili tematickou výstavu mladých výtvarníků ve věži kostela sv. Petra a Pavla pod 
názvem „Parohatá věž“. Věž, svými výtvory vyzdobili Karolína Pikorová, Jakub Lindner, Martin Kovář a sestry Lenka a Kateřina Jínovi. Výstava se 
zahajovala bez vernisáže, a přesto věž kostela navštívilo za krátkou dobu její expozice více než 60 lidí. Většinou z řad návštěvníků divadelní 
přehlídky, kteří ocenili trochu pohybu po 114 schodech vedoucích na věž. Každý z nich ocenil vtip výstavy a dobrý výhled na parohaté město. V 
sobotu, po posledním představení v divadelním sále radnice, vystoupali na věž trubači a skladbou „Už troubějí“ se všichni odebrali do KC Golf k 
dalšímu vystoupení. Tím byla skončena i Parohatá věž. Těšíme se za rok zase nashledanou. 

  

Po výstavě děl Martina Šilhána, Lukáš a Kača nelenil a již na druhý den se mohli návštěvníci těšit na připravenou výstavu na měsíc říjen. 

  

 Kateřina Salabová 1978 Olomouc 
 
Malířka. Soukromá studia (J. Salaba). 
Vystavuje v tuzemsku, Chorvatsku a 
zúčastnila se putovní výstavy po Evropě. 
Žije a pracuje v Olomouci a v Semilech. 
  

Mimo pravidelnou aktivitu galerie v měsíci říjnu ve spolupráci s Jakubem Lindnerem se konala „Parohatá věž“. 
  

Na listopad byla připravena další zajímavá expozice. 
  

Kulturní spolek Semily Femily o.s. 
Kulturní spolek byl založen v létě letošního roku s cílem oživit kulturní dění v Semilech. V přípravném výboru byli čtyři členové: Lukáš Dlouhý, 
Kateřina Jínová, Blanka Švestková a Michal Strnádek. Po úspěšné registraci na ministerstvu vnitra 23. 7. 2009 začala činnost sdružení.  
 

Lukáš Dlouhý, předseda o.s.: Od samého začátku se k nám začali přidávat stejní nadšenci, jako jsme 
my. V současnosti je nás 21 řádných členů a dveře do našeho sdružení jsou otevřeny pro každého. 
Scházíme se jednou za dva týdny v Galerii XY. První koncert se nám podařilo uspořádat 10. 10. 2009 
ve Slané u Semil. Vystupoval Messenjah, Feher Fekete Kerek a večer zakončil dj Masoxantier. 
Další akce, kterou pořádáme je již tradiční Chladírna fest 20. 11. 2009. Je to již sedmý ročník mini 
festiválku v chladírně u restaurace v pivovaru. Tentokrát vystoupí skupiny Sníh na schodišti, Radio 
Jerevan, Hangover painters a Pech. Na návštěvníky Chladírna festu čeká také jedno malé překvapení. 
Čtenáře Info listů ale asi nejvíc zajímá jak to je s bezbariérovým přístupem. V tom vás bohužel 
zklamu, bezbariérový přístup se nepodaří zajistit. To byl také jeden z důvodů proč je chladírna fest 
v těchto prostorech naposledy. V prosinci se nám nic uskutečnit nepodařilo, protože jsme nesehnali 
vhodné prostory. Ale v příštím roce se kultury chtivý diváci můžou těšit na spoustu koncertů nějaká 
divadla a do programu zařadíme i nějaký recitál. Těšíme se, až se potkáme na nějaké akci. 
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 VI. ročník SEMILSKÉHO PECENU - Co se nevešlo do vysílání TV Semily a Semilských novin 
Podkrkonošská slavnost úrody 18. - 19. září 2009 / Jílovecká ulice 19. září 

 

této ulice s památkově chráněnými chaloupkami a tak začali přípravy. Pro návštěvníky byl připraven program, na kterém se podíleli CPR M.E.D. – 
zelená chaloupka se zahrádkou, Glass Lucie Lenka Vanclová - sklářská dílna s prodejnou, která je patronem nad Zrnko naděje, o.s.  

Letošní pořádání VI. ročníku SEMILSKÉHO 
PECNU bylo poprvé rozšířeno o 
projížďkou vláčkem, který měl zastávku 
v Jílovecké ulici. Před pořádanou akcí 
organizátoři semilského programu 
oslovili CPR M.E.D. a sklářskou firmu 
Glass Lucie - Lenku Vanclovou o 
spolupráci k připravení programu pro 
návštěvníky Jílovecké ulice. V rozhovoru 
jsme se společně shodli na oživení 

straně přes sinici v areálu zahrady a domu se sklářskou dílnou s prodejnou byl 
také připraven program. Na zahradě proběhl prodej výrobků klientů z domu 
Tereza Benešov u Semil (proutěné výrobky, svíčky, keramika). Posezení na 
zahradě „U slimáka“, kde provozuje svou klubovou činnost Zrnko naděje, o.s.     
Ve sklářské dílně Lenka Vanclová návštěvníkům předvedla ukázku své výroby u 
sklářského kahanu, kde měli lidé možnost z připravených vzorků skleněných 
miniatur si vybrat, shlédnou výrobu a výrobek si po vychladnutí odnést.  

 

Maminky z CPR M.E.D., o.s. připravili tvořivou 
dílničku pro rodiny s dětmi v areálu zelené 
roubenky se zahrádkou. Návštěvníci měli 
možnost poznat kouzlo jak před chaloupkou 
v připraveném programu, ale také nahlédli do 
památkově chráněné chaloupky, jak zde dříve 
lidé v Semilech žili. V přilehlém chlévku 
chaloupky byl dnes hostem i kozlík. Na druhé 

  

CPR M.E.D. – Dýňová úroda u zelené roubenky 
 

První říjnový den jsme hnáni 
strachem z prvních mrazíků 
"dokulili" naši dýňovou úrodu...  
Ty největší počkají na dlabání 
lampiček dne 31. 10. 09 , menší 
hokkaido vydrží až do jara. Budou 
husté polívky vařené v zimě na 
kamnech...  

V prodejně byl jak prodej skleněných výrobků, ale i též prodej bio potravin z prodejny pana Krunčika ze Semil. 
Na zahrádce u zelené roubenky byl též prodej bio potravin medové maminky Aničky Hudské–Biofarma Klokočí. 
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V rámci VI. ročníku projektu Sdružení ARTEFAKTUM.CZ TVOŘÍME DUŠÍ se dne 3.října 2009 ve 
spolupráci s CZP LK   uskutečnilo v interiérech kulturního centra Golf v Semilech již třetí setkání 
nazvané SEMILSKÉ IMPULZY. 
 
Setkání bylo rozděleno do dvou částí: 
1.Výstava - probíhala v prostorách foyér Kulturního centra Golf  
                   - svoji tvorbu představilo 31 výtvarníků, 9 kolektivů, 4 školy 
 
Představeno bylo přes 400 výtvarných děl a 16 kompozičních souborů. 
Zastoupené obory: malba, grafika, keramika kombinovaná technika, tapiserie a ostatní tvorba. 
Příjemným doplňkem celodenní výstavy byly 3 výtvarné dílny pro děti i dospělé pod vedením 
výtvarnicemi – J.Nurkovičovou, paní Bartošovou a Romanou Mojžíšovou.  
 
2.Kulturní program - od 13.00 do 17.00 hodin probíhal na velké scéně centra. 
                                    - 2 taneční soubory, 2 souborů mažoretek, 6 hudebních vystoupení, 3 tanečnic,                                  
                                      3 divadelních souborů, 1 hudebního souboru 
 
Celkem v kulturním programu vystoupilo 93 účinkujících. 
 
 

 

 

 

                            TVOŘÍME DUŠÍ…2009 

Poděkování patří všem za dobře připravený program:   
organizátorům, vystavovatelům, účinkujícím aj.   

Děkujeme za pozvání a těšíme se na příští setkání. 

Prezentačního setkání Semilského regionu se zúčastnilo 151 různých 
umělců a na straně druhé je přišlo shlédnout a podpořit přes 800 
návštěvníků. Akce měla u veřejnosti kladný ohlas a potvrdila hlavní 
myšlenku projektu „Bez bariér v duši i v životě“.  
 
Čestnými hosty setkání se stali místostarosta města Semily Vladimír Šimek, 
ředitelka DS Helena Housová, ředitelka DC Semily Ivana Pavlatová, ředitelka 
DC Jilemnice Jaroslava Řehořková a ředitel KC GOLF ing.Lubomír Bartoš. 
 

Text k článku Zdeněk Santner  z ARTEFAKRA 

  

Sdružení ARTEFAKTRUM.CZ vzniklo v prvním roce tisíciletí. 
Sdružuje osobnosti mnoha kulturních sfér zejména v České 
republice a své partnery má mezi osobnostmi a institucemi 
s blízkým vztahem k umění. 
Dává podněty ke kulturním projektům z různých oblastí umění a 
s pomocí sponzorů a svých partnerů zajišťuje jejich realizaci. 
Vyhledáváním a získáváním partnerů pro své jednotlivé projekty 
pomáhá uskutečňovat aktivity související s kulturním děním. 
Začínajícím umělcům usnadňuje kvalitní a efektivní vstup do 
kulturního podvědomí naší, ale i mezinárodní scény. 
Sdružení ARTEFAKTRUM.CZ spolupracuje s odborně zaměře-
nými sdruženími v rámci ČR a dalších zemí. 

        Významné realizované projekty: 
- ATELIÉRY ARTEFAKTA.CZ 
- LIBERECKÁ ZOO MĚNÍ SVOJI TVÁŘ 
- GRABŠTEJNSKÁ SETKÁNÍ 
- DOTYK PŘÍRODY 
- KRÁLOVSTVÍ POJIZERSKÝCH 

SKŘÍTKŮ 
- SETKÁVÁNÍ U BETLÉMA 
- POTOK 
- PLOCHY POZNÁNÍ – DOTEKY 
- MÚZY A UMĚNÍ 
- ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM ETNOŘEZ 
- TVOŘÍME DUŠÍ 

- CENA MODRÉHO SLONA 

        Významní partneři projektů: 
- rada našich výtvarníků, 

hudebníků, literátů a herců 
- CZP o. s. Libereckého kraje 
- Divadlo F. X. Šaldy v Liberci 
- Jablonecké divadlo 
- Liberecká ZOO 
- Botanická zahrada v Liberci 
- řada škol a ostatních 

vzdělávacích institucí kraje 
- představitelé měst a obcí 

našeho kraje 
- sponzoři  

Regionální projekt: 
Projekt SDRUŽENÍ  ARTEFAKTRUM.CZ „Tvoříme duší…“ 
vytvořil významnou kulturní tradici Libereckého kraje. 
Společně s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje již 6. rokem představuje veřejnosti všestrannou 
tvůrčí činnost zdravotně postižených spoluobčanů ve 
spolupráci s výtvarníky a umělci. 
 
Jednotlivá setkání projektu se uskutečňují na významných 
místech Libereckého kraje a jsou realizována za přímé 
podpory sponzorů a mediálních partnerů. 

Hendikepovaní umělci se projevují velmi zajímavou tvorbou, 
která vede člověka k hlubšímu zamyšlení a pohlazení po duši… 

Pouze život, 
který žijeme 
pro ostatní, 
stojí za to. 

EINSTEIN 

V uplynulých ročnících se 
do projektu zapojily stovky 
účastníků a podpořila jej 
řada významných osobností 
z kulturního a společenské-
ho života z celé republiky. 
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Zrnko naděje, o. s. - 5. 10. 2009 / Závěrečný turnaj sezóny „Ruské kuželky“ 
 

Umístění v turnaji 

1. Jaroslav Švarc 
2. Lucie Vanclová 
3. Lenka Vanclová 
4. Jaroslav Dlab 
5. Jan Vancl 
6. Laura Vašková 
7. Pavel Eder 
8. Jan Beyer 
9. Lucie Patková 
10. Jíří Lula 

Závěrečný turnaj sezóny Ruské kuželky se konal 5. 10. 2009. 
Dnešním turnajem byl ukončen kroužek Ruské kuželky, který 
trval po čtyři měsíce od června do konce září 2009. 
Turnaje se zúčastnili klienti domu Tereza z Benešova u Semily a 
členové Zrnka naděje, o.s. Program dne byl pojat jak turnajem, 
ale i debatou všech zúčastněných s ohlédnutím na čtyři měsíce 
s prohlídkou fotografií a videí. Pro hráče bylo připraveno 
domácí pohoštění na zahradě a v sídle sdružení.  
Na rok 2010 plánujeme v pokračování kroužku a turnajů 
v období od června do konce srpna. Přihlášky na kroužek a pro 
vyzyvatele na turnaje budou zveřejněny na stránkách sdružení 
od dubna do konce května 2010. 
 

 Ohlédnutí na příjemně prožité čtyři měsíce. 
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TEREZA v Benešově u Semil 
 

 

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace 
Benešov u Semil 180, 512 06 
tel.: 481 624 625, 481 622 883, fax: 481 624 625 
e-mail: tereza.domov@seznam.cz, www.domovtereza.cz  

V Zrnku naděje, o. s. jsme obdrželi pozvání z domu Tereza od 
paní ředitelky Bc. Marie Vojtíškové na Den otevřených dveří.   
Pozvání bylo i od našich přátel, kteří nám chtěli ukázat, jak zde 
žijí a tvoří. Přátelé, kteří navštěvovali po čtyři měsíce kroužek 
Ruské kuželky u nás ve sdružení v Jílovecké ulici. Přivítání bylo 
velice milé s vřelým objetím.  

Ve středu 7. října 2009 od 10 do 15.30hod 
se konal v Benešově u Semil   

„Den otevřených dveří“  

Program: 

• prohlídka zařízení a seznámení 
s nabídkou poskytovaných služeb 

• prodej výrobků z dílen 

• taneční vystoupení souboru 
„Terezáček“ v 11 hod a ve 14 hod 

Prošli jsme hlavní budovu za doprovodu paní ředitelky s obeznámením o provozu zařízení. Nacházejí se zde společné prostory k trávení volného času 
a aktivit, jídelna, rehabilitace, ubytování se sociálním zázemím, kanceláře, keramická dílna aj. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění 
s posezením, debatou sociálních pracovníků a ředitelky, kterého se zúčastnil i starosta obce Benešov u Semil Dalibor Lampa. 
Náš kamarád Pavel nám ukázal svůj pokoj, kde je přes týden ubytován. V prostoru vstupní chodby jsme shlédli vystoupení souboru „Terezáček“.  
Pár metrů přes silnici od hlavní budovy se nachází domek s dílnami, kde nám byl průvodcem pan Václav Pospíšil.  
Děkujeme za příjemně strávenou návštěvu, pohoštění a těšíme se na další možnou spolupráci, která byla ze strany našeho sdružení navržena. 

Za o. s., Zrnko naděje Lenka Vanclová 



23. 7. 2009 se silná vichřice přehnala naším územím a napáchala mnoho škod. To i u nás 
v Jílovecké ulici na mnohaleté bříze, která pro mnoho starousedlíků byla doposud 
dominantou a součásti historické části ulice, ke které se váže mnoho vzpomínek.    
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CPR M.E.D. –  zelená roubenka / JABLIČKIÁDA 18. 10. 2009 / 3 x prvenství – výsadba stromu, Jablíčková slavnost v roubence, cena v dobrůtkách. 
 

Letošní slavnost kromě tradiční 
soutěže jablečných dobrůtek měla 
nejedno nové prvenství.  Podařilo 
se ke Dni stromů jeden strom 
společně vysadit za pomoci pana 
starosty města Semily. (Fotografie 
výsadba jabloňky - meduňky). Ke 
kořenům byli vloženi připomínky a 
náměty ke stavu ŽP ve městě, aby 
zakořenily, rozkvetly a nesly plody.   
 Jablíčková slavnost měla své prvenství i v zelené roubence, 

kde z kamen hřálo příjemné teplo do podzimního dne. Při 
popíjení čaje a kávy proběhla ochutnávka s hodnocením 
dobrůtek z jablek, které připravily maminky. Loňská vítězka 
Marcela v soutěži v dobrůtkách opět obhájila své první 
místo. Ke kampani Celé Česko čte dětem, starosta města 
Semily Mgr. Jan Farský ochotně přečetl pohádku O jablíčku, 
kterou děti doplnili divadélkem.     
 

Zrnko naděje, o.s. - zahrada                                        Konec mnohaleté břízy v Jílovecké ulici 
 

 Zajisté všichni známe v našem blízkém okolí i na naší planetě, že život sebou nese vznik – zánik, narození – úmrtí, štěstí - neštěstí aj. 
Tak se i stalo v Jílovecké ulici, kde na jedné straně došlo k zasazení nového stromu (nový život) a na druhé straně k pořezu stromu (zánik života).  
 
Proč musela být tato mnoholetá bříza odstraněna?  
 

Vichřicí došlo k porušení 
rozlomení stromu, který by 
nečekaným prasknutím mohl, 
ohrozit lidi, kteří se scházejí na 
zahradě. Ohrožoval i návštěvníky 
zdejšího hřbitova.  
Strom se nacházel na zahradě 
těsně pod zdí hřbitova u kostela 
sv. Jana Křtitele v Semilech.  
Výška břízy bělokoré 15 m, obvod 
cca 130 cm.  
Pořez stromu provedli odborníci 
vzhledem k svažitému terénu.    
 Archívní fotografie pořez břízy 20. 10. 09. 

  



 

Sdružení TULIPAN 
občanské sdružení na podporu osob se zdravotním postižením 

zřizování a provoz chráněných dílen, vzdělávací a poradenská činnost 
tréninkové středisko Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci 
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Začátkem října zazvonil mobil a tam se ozvala má známá Bc. Zorka Machartová, 
která je projektový manager ve sdružení Tulipan z Liberce. Rozhovor se vedl o 
připravovaném pohybově tanečním vystoupení na den 27. 10. 2009. Tento den 
je součástí týdenní akce pod názvem Týden s TULIPANem.  
 
Oslovila nás s nabídkou o spoluúčasti ve vystoupení. Zeptala jsem se dcery 
Lucky, zda by se chtěla zúčastnit  tanečního vystoupení.  

Odpověď zněla „No jasně, že váháš, určitě“. 
 
Pro čtenáře jsem připravila několik fotografií ze čtyř dnů zkoušek pod vedením 
Mgr. Petra Velety, českého tanečníka, choreografa Národního divadla z Prahy.        
Je to až neuvěřitelné, že za čtyři dny se dokázalo vše zvládnout nacvičit. 
 
Na rok 2010 připravujeme pro internetové čtenáře novinku „Amatérská videa 
z dění okolo nás“. Naleznete zde i video sestřih ze zkoušek čtyř dnů i video 
z tanečního vystoupení, aneb tanec nemá bariéry z Libereckých lázní 27. 10. 09. 
  

Sdružení TULIPAN z Liberce pořádalo od 26. 10. do 31. 10. 09   
"Týdenm s TULIPANem". Záštitu nad celou akcí převzal Ing. Ondřej Červinka, 
náměstek primátora pro vzdělání, sport, kulturu a cestovní ruch a za podpory 
Odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Libereckého kraje. 
motto akce: „Vzájemná pomoc je lékem duše.“ 
(více o sdružení na www.sdruzenitulipan.net/index.htm)  
 

První zkouška se konala v sobotu 17. 10.2009 v pavilónu F Jedličkova 
ústavu v Liberci. Když jsme vešly do sálu, tak zde již hrála příjemná 
hudba a dolaďovala se choreografie tanečního vystoupení.  
Proběhly vzájemné úsměvy s přáteli a automaticky jsme se zapojily 
do dění tance.  Poprvé v životě jsme se setkali s profesionálem 
z Národního divadla z Prahy panem Petrem Veletou, choreografem. 
 

Nedělní zkouška 18. 10.2009 se konala na stejném místě. Spolupráce s 
panem Petrem Veletou, který je obklopen velkou trpělivostí s úsměvem na 
tváři a šarmem osobnosti, pro nás všechny navždy zůstane zapsána v našich 
srdíčkách. Dokázal doslova a do písmene nemožné v tak krátkém čase.  
Každý z nás obdržel kartičku s čísly k vypracované choreografii tance. 
Z počátku byl pro některé z nás oříšek si zapamatovat přesuny, ale na 
druhou stranu se při tom užilo mnoho srandy a vytvořil se celek tanečníků. 

Sobotní dopoledne 24. 10. 2009 proběhla zkouška v prostorách tělocvičny rehabilitace v Jedličkově 
ústavu a v neděli 25. 10. 2009 dopoledne jsme poprvé zkoušeli v Libereckých lázních. Doprovod 
vozíčkáře snesl po dřevěných schodech do bazénu a už se zde zkoušelo, jak to zvládneme s vozíky na 
nakloněné plošině. Prvopočátek obav z nakloněného dna bazénu, kde se má uskutečnit taneční 
vystoupení, se brzo ztratil. Proběhla projížďka s vozíky a zkouška brzd na nakloněné plošině. Poté 
zaznělo každý na své pozice, začala hrát nádherná hudba, která se rozléhala historickou budovou, a 
začal tanec vozíčkářů s doprovodem. Vše proběhlo ke spokojenosti z tance všech na jedničku. 
Přišel očekávaný den  úterý 27. 10. 2009 od 20 hod. v Libereckých lázních. Úvodem byl puštěn film o 
chráněné dílně Tulipan a poté začal program. Vystoupení ABADÁ CAPOEIRA, MONA orientální tance a 
závěrem naše pohybově taneční vystoupení, aneb tanec nemá bariéry. Vystoupení handicapovaných 
tanečníků pod vedením PETRA VELETY. Zasloužené potlesky od diváků patřily všem účinkujícím. 
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Poděkování patří všem, kteří se podíleli na tanečním vystoupení v Libereckých lázních, aneb tanec nemá bariéry. Choreografu Národního divadla 
z Prahy panu Mgr. Petru Veletovi za zpracování choreografie tance a trpělivost při zkouškách, deseti tanečníkům se zdravotním omezením na 
vozíčcích, jednomu sólo tanečníkovi, devíti doprovodům – tanečníkům s mechanickými vozíky, slečně Zorce Machartové, organizátorce celého 
programu, městu Liberec za umožnění pořádat akci v Libereckých lázních v bazénu, paní ředitelce Jedličkova ústavu v Liberci Mgr. Haně Peldové za 
poskytnutí prostorů na zkoušky, všem, kteří pomáhali při realizaci a v neposlední řadě všem, kteří podpořili dnešní akci i týdenní program, který byl 
určen na podporu chráněné dílny sdružení Tulipan. Fotografie z 27. 10. 2009 nemám pouze video z vystoupení, které se objeví v roce 2010 na 
našich stránkách sdružení v připravované nové rubrice „Amatérské videa z dění okolo nás“. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neznámá autorka 
pohádek, básní, obrazů aj. 

paní Iveta Kovářová 
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Pohádkový svět a básně Ivety Kovářové / S její tvorbou se zde setkáváme pravidelně 

 

Vzpomínka 

 
Trošinku se dneska bojím  
Halloween se právě slaví, 
svíčky září do dálek 
je to konec nebo začátek? 
 
Za oknem meluzína tiše zpívá 
měsíc pluje černou tmou, 
pohádka se mi nezdá  
tajemný přelud vidím nad sebou. 
 
Tiše pravím, tak Tě vítám 
duše jenž ses ztratila, 
vzpomínáme na své blízké  
slza v oku mém se třpytila. 
 
Vzpomínky už jen zůstanou tu 
však vzácné jsou a tajemné, 
My vzpomínáme o dušičkách 
a rádi se k nim vracíme.  

 
Jak bába kořenářka pomohla Hejkalovi 
 
U nás v Krkonoších pod kotlem měla kdysi chalupu bába kořenářka Františka a ta sbírala 
bylinky při úplňku a vařila z toho všelijaké lektvary a masti. A tenkrát pomohla hejkalovi 
Hugovi od bolavého zubu. To vám bylo na svatého Jana o Jilemnické pouti. Našeho 
hejkalka znali lidé z celých Krkonoš a věděly o něm, že to je dobrák, babkám pomáhal 
sbírat maliny a borůvky, strejcům dříví do kamen a myslivcům o lesní zvěř se staral víc, 
než aby strašil pocestné. Každou neděli chodíval po poledni k bábě kořenářce Františce, 
která byla v chaloupce sama a tak se na hejkala Huga těšívala. Hů hů ta šem zaš tady, 
šišlal Hugo s napuchlou hubou. Co se Ti stalo? Propána jána, spráskla ruce kořenářka 
Františka, dyt' ty máš hubu jak balón, kam si ji zas strčil, vyptává se kořenářka Františka. 
Ále nikam, kam bych jí štrkal, jen šem doštal hlad na včelí med, povídá hejkal Hugo. 
Nemáš na to nejaký lekvar nebo mašt? Pokračuje Hugo s napuchlou tváří. I ty blázne, co 
tě to napadlo, co pak nevíš, že do cizího nemáš lézt? Zlobí se kořenářka Františka. No jo, 
ale já to nemám od včel, ale já ši ten med dal na crcky, kdyť vís jak je mám rád a jak tak 
jím a koušám, tak najednou mě bolí žub, povídá Hugo Františce. Ach ty jeden, to máš 
ztěch tvých potvor zelenejch, co pak to je jídlo? To nemůžeš na oběd zajít anebo u mě 
zůstat, pak jen žebráš o mast na revma, hartusí babka kořenářka Františka. Dyt' víš, že já 
radči na mechu špím a nebe nad hlavou mám a pak leš a žvířátka co by ši bežemě pocali, 
povídá hejkal Hugo, nemáš tam neco a kouká těma smutnýma očima na kořenářku 
Františku. No snad tady něco najdeme ty můj chudáčku a přebírá koření a něco si mumlá 
pro sebe.  A tu je bylinka na tvůj zoubek a dá vařit vodu na čaj. Na jednou se světničkou 
line vůně bylinek, heřmánek, bez, lípa i jahodník, světnička voní jak lesní palouček. To to 
voní, natahuje tu vůni do svého nosu hejkal Hugo. Ták pěkně horký, pomalu ho pij at' si 
hubu nespálíš, povídá kořenářka Františka a podává hrnek hejkalovi Hugovi. To je 
dobrota a zub uš nebolí, raduje se hejkal Hugo. Ták vidíš už je po bolesti a můžeme jít na 
pout', at' prodám nějakou tu bylinku a mast, řekla kořenářka Františka. A ne že mi vezmeš 
tu potvoru zelenou do huby! At' tě zas zub nebolí, pokračuje Františka a bere si nůši na 
záda. Sluníčko září a usmívá se a Jilemnické zvony zní do dálek. A hejkal Hugo dál spí 
pod širým nebem a poslouchá, jak šumí les a Jizera zpívá. A občas zajde na oběd k 
babce Kořenářce, aby ho nebolel zas zub. A tak babka kořenářka pomohla od bolavého 
zubu hejkalovi Hugovi. 
 

            Divadelní soubor Pódio uvedl 15. 10. 2009 
premiéru nově nastudované hry - SVĚTÁCI. 

Repríza pro Semilské diváky se plánuje na 29. 12. 2009  

15. - 17. 10. 2009  
Proběhl Semilský Paroháč- nesoutěžní přehlídka hudebních a divadelních produkcí se 
konala letos pojedenácté. Skladba divadel byla široká - počínaje pohádkami pro nejmenší, 
přes pantomimu, syntetické divadlo, velmi netradiční zvukově-rytmické představení až po 
kabaret. Teď už nezbývá, než se těšit, co přinese příští ročník Paroháče.  

Semilský PAROHÁČ 2009 15. - 17. října 
 

Ilustrace: Diana a Karolína Kovářovi / 13 a 10 let 
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Zrnko naděje, o. s. – Dušičky / Na zahradách v Jílovecké ulici po tři večery od 31. 10 - 2. 11. 2009 svítili dýně, kahánky a louče. 
 

31. 10. 2009 na zahradě Zrnka naděje, o. s. se konalo setkání členů sdružení a veřejnosti - DUŠIČKY.   
 

Od 14. hodiny se na zahradě scházeli lidé, kteří si chtěli vydlabat a vyzdobit dýně dle své fantazie, které vypěstovaly maminky u zelené roubenky. 

Před 17 hodinou se začali rozsvěcet dýně, kahánky a louče na 
zahradách Zrnka naděje, o.s. a zelené roubenky CPR M.E.D.  
Poté byli všichni zúčastnění požádáni o shromáždění na silnici před 
rozsvícenými zahradami, kde jsme společně uctili minutou ticha 
památku na naše blízké, kteří zde již nejsou.  
Společně prožitého odpoledne a večera se setkalo přes 70 blízkých 
přátel a přišlo navštívit rozsvícenou ulici i mnoho lidí z řad veřejnosti. 

Dušičky i Halloween mají stejné magické kořeny 
 
U nás se zdobením hrobů a vzpomínkou slaví Památka zesnulých, v 
anglosaských zemích Halloween.  
Oba svátky mají kořeny v keltských zvycích z doby, kdy lidé neuměli 
měřit čas, neznali kalendář a rytmus jejich životů udávalo postavení 
slunce a luny. Neměli čtyři roční období, ale jen dvě. Světlou, kdy seli, a 
tmavou, kdy sklízeli.  
Začátek tmavé části roku se slavil v noci z 31. října na 1. listopadu jako 
svátek Samhain (volně přeloženo jako konec léta). Magičnost této noci 
umocňovala víra Keltů, že se stírá hranice mezi mrtvými a živými, kteří 
jsou velice blízko druhému břehu.  
 
Svíčky na hrobech i v dýních  
Po dobytí keltských území Římany se keltské a římské tradice různě 
prolínaly. Katolická církev však o pohanské zvyky neměla zájem a v 
šestém století zavedl papež Bonifác IV. pro období Samhainu svátek 
Všech svatých.  
Památku zesnulých zavedl v roce 998 benediktýnský opat Odillo z 
Cluny. Od té doby se v mnoha evropských zemích slaví 1. listopadu 
svátek Všech svatých a den poté Dušičky. A tak zatímco v našich krajích 
vzpomínáme na zesnulé zapálením svíčky na hrobech, v anglosaských 
dávají svíčku do vydlabané dýně.  
  
Převlek jako ochrana před zlými duchy  
Tykev, postavená v okně anebo na trávníku před domem, slouží též 
jako dekorace. V rodinách, kde jsou děti, to bez ní snad ani nejde. A 
nejen to, holky a kluci, vymustrovaní v maškarách, chodí o Halloweenu 
od domu k domu koledovat. Jakmile vyjde majitel ven, uslyší od malých 
hastrošů: „Trickt or treat?“ - což prý znamená: „Koledu, nebo vám něco 
provedu“.  

Řekne-li hostitel trick, děti předvedou nějaký trik, třeba stoj na hlavě, 
svíčku či přemet a za to dostanou sladkost nebo ovoce.  
Chození v maskách souvisí se zmíněným Samhainem. „Pro Kelty byl 
Samhain časem, kdy se otvírá brána mezi tímto a dalším světem. Byl to 
tedy čas komunikace s mrtvými, kteří se jako divoký podzimní vítr 
toulali po zemi,“ říká věštkyně a kartářka Hana Váňová.  
Duše zemřelých, vracející se v tuto noc domů, vyhledávaly příbuzné, 
kteří jim měli pomoci vstoupit do Země mrtvých. Zesnulým svítili na 
cestu pomocí vydlabaných dýní a řep a zároveň se chránili před zlými 
duchy maskami a převlekem do starých hadrů. Samhain se této noci 
říkalo až do 16. století, pak vznikl zkrácením výrazu All-hallow-evening - 
předvečera Dne všech svatých - Halloween.  
 
Udělejme si vlastní oslavu  
Je jedno, zda chceme slavit Dušičky, nebo Halloween a nemá cenu 
zatracovat to, co neznáme. Pokusme se spíš udělat si v tyto dny svůj 
vlastní svátek.  
Můžeme vzpomínat na mrtvé, ale připravme se také na dobu čekání na 
jaro. Bude dlouhá, potrvá až do filipojakubské noci, kdy přivítáme 
svátkem Beltane světlou část roku.  
Jak by mohl vypadat takový samhainový sabat? „Třeba jako poděkování 
za sklizeň. Poprosme také o to, abychom vládu tmy přečkali. Co si kdo 
nahospodařil, ať už zdravím, penězi anebo láskou, bude totiž po dobu 
temna využívat,“ říká Hana Váňová a dodává:  
„Vzpomínka na zemřelé by měla být součástí těchto oslav, ale není 
nutné nakoupit haldy květů a vydrhnout po celý rok neudržované 
hroby. Vzpomínka, ovšem ne negativní, má být v srdci.“ 
 
A co potom?  
Celý čas po oslavě má patřit odpočinku, meditacím, rekapitulaci, tedy 
ne tvoření. Co nestihneme do listopadu, necháme zase až na duben.  
 

(článek byl převzat z internetu pro předání informace o historii) 

  



Prosincový program M.E.D.u a pravidelný dopolední program   
Internetové stránky, kde si můžete programy taktéž najít: 
http://med-semily.webgarden.cz/ 
Na naše programy jste všechny/všichni srdečně zvány. 
Na viděnou v M.E.D.u se těší Šárka Bažantová 
 
Úterý 1. 12. 09 od 9.30 hodin  
Andílkovské "Kolo, kolo, zpívánky" v domově důchodců 
 
Středa 2. 12. 09 od 9.45hodin 
 "Znavená Evropa umírá? (Mgr. Šárka Bažantová nejen nad knihou 
religionisty a filozofa Otakara A. Fundy); DDM, Tyršova 380, Semily 
 
Sobota 5. 12. 09 od 10.00 do setmění  
 Andílkování v dřevěnce v Jílovecké ul. (kutění,vyrábění andílků z různých 
materiálů - vlna, dřevo, papír,těsto; PaedDr. Lenka Hřibová). 
Po setmění možná přijde i Mikuláš 
 
Pondělí 7. 12. 09 od 16.00 hodin  
SMolíček "Větvička a ploutvička"  
(PaedDr. Lenka Hřibová; dřevěnka v Jílovecké ul.) 
 
Úterý 8. 12. 09 od 9.30 hodin 
"Ženy, které běhaly s vlky" - o ženské duši s Ing. Aničkou Boldišovou  
(DDM, Tyršova 380) 
 
Úterý 15. 12. 09 od 9.30 hodin 
"Eurytmie" - z cyklu alternativních pedagogik tentokrát v praxi s          
Mgr. Marií Van de Loo (DDM, Tyršova 380) 
 
Výstavka "Hřejivá náruč pohádek" ve dřevěnce v Jílovecké ul. bude 
otevřena každý čtvrtek od 9.00 do 15.00 hod., v sobotu 5. 12. od 10.00 do 
17.00 hod., v pondělí 7. 12. od 16.00 do 17.30 hod.; k vánočnímu 
nahlédnutí bude výstavka otevřena 24. 12. až 27. 12 od 10.00 do 17.00 hod.  
 
28. 12. - 31. 12. 09 od 9.00 do 15.00 hodin 
Příměstský vánoční tábor ve dřevěnce v Jílovecké ul.; kutíme, vaříme, 
topíme, zpíváme, hrajeme, ... (vede PaedDr. Lenka Hřibová) 
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CPR M.E.D. –  zelená roubenka / SVĚTÝLKOVÁNÍ 
 

Na dušičky si děti s rodiči kromě SMolíčka užily i her s ohněm a světýlky v lampičkách....  

POZVÁNKA 
Hřejivá náruč pohádek 

Listopad - leden jsou v zelené chaloupce na návštěvě pohádky (část i mezi okny) 
otevřené jsou čtvrtky (9 - 15), soboty při akcích (28. 11. a 5. 12. mezi 10 - 16 hod.) 

prosincový SMolíček pondělí 7. 2. v 16 hod. (nad knížkou Větvička a ploutvička) 
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 PRAVIDELNÝ PROGRAM 

 

 
 

PONDĚLÍ 

9.00 „Mimísek“- cvičení pro batolátka (chodící děti), vede Karolína Nedělová 

9.45 „Mimísek“ – cvičení pro miminka u maminky na klíně a na gymnastických balonech (pro děti ještě 
nechodící), vede Karolína Nedělová 

10.25 ZPÍVÁNKY – vede Sandra Redlichová 

+ každé první pondělí v měsíci funguje v M.E.D.u od 9.00 do 11.00 laktační poradna 

ÚTERÝ  přednášky, besedy, tvořeníčka dle aktuálního programu 

 
STŘEDA 

8.30 Francouzština – mírně pokročilí, lektorka Jana Baumans  

8.30 Angličtina – věční začátečníci, lektorka Lenka Hřibová 

9.45 „Mateřídouška“ – povídání pro život s farářkou Ladou Kocourkovou + 
TÁČKY – vyrábění pro maminky s dětmi (loutky, hračky) 

 
 

ČTVRTEK 

8.45 Angličtina pro pokročilé, lektorka Iva Slavíková 

10.00 „Kolo, kolo“ – cvičení pro děti a rodiče s říkankami, písněmi a kruhovými hrami, vede Šárka Bažantová  

DŘEVĚNKA Jílovecká ul. 13.00-15.00  

13.00 
 
 

Program pro děti ml. školního věku a maminky s dětmi 
TEDDY BEAR ENGLISH – věční začátečníci, lektorka Lenka Hřibová 
TÁČKY – vyrábění pro maminky s dětmi (loutky, hračky …) 

PÁTEK 9.15 
10.45 

„M + M“, cvičení maminek s miminky v náručí, poporodní cvičení 
Tanec a harmonizační cvičení pro těhotné, obojí pod vedením K. Nedělové  

 

Po dohodě nabízíme masáže pro těhotné a maminky s dětmi. 
Provoz CPR M.E.D. – DDM SEDDMA, Tyršova 380, Semily 

pondělí – čtvrtek od 8.30 do 12.00 herna pro rodiče s dětmi 
Při všech programech jsou děti vítány a tolerovány. 
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Sociálně terapeutický program Zrnko naděje, o. s. 
 

Pro koho vznikl a je určen týdenní Sociálně terapeutický program Zrnko naděje, o. s.?  
Občanské sdružení „Zrnko naděje“ se konkretizuje na cílovou skupinu lidí se zdravotním omezením, kteří upřednostňují rodinnou péči před ústavní. 
Hlavní cíl  sdružení  je vytvořit společné bydlení v rodinném charakteru v komunitě pro tělesně hendikepované spoluobčany odkázané na dopomoc 
nebo celkovou pomoc druhé osoby pod správou Zrnko naděje, o. s. za plné kontroly a spolupráce rodinných příslušníků, přátel, dobrovolníků, 
sousedské výpomoci nebo placené asistence. Vše dle svobodného výběru lidí neohraničené věkové kategorie.  
 
Sídlo sdružení se nachází v soukromém domě, který se stal kontaktním místem v Semilech pro lidi s podobným osudem. 
Celoroční program v sídle sdružení pro členy sdružení:  
Sociálně terapeutický program po-pá od 9-17hodin. Vzdělávací programy, besedy,  nácvik soudržnosti v komunitě. 
Celoroční využití zahrady sdružení pro členy sdružení, veřejnost i podnikání:  
červenec-srpen otevřeno dle prázdninového programu po-pá od 10-17 hodin (večerní akce s opékáním). 
září- červen otevřeno dle aktuálního dění akcí nebo pro uzavřené společenské události po objednání a domluvě. 

 
Třetí etapa Zrnko naděje, o. s. 
Sdružení vytváří prostor pro setkávání lidí s podobným osudem, kde se lidé 
setkávají a hovoří o svých problémech jak zdravotních či osobních v kruhu 
přátel. Každý zde má otevřený prostor sdělit ostatním svůj názor o 
současném dění v sociální oblasti i o svém pohledu na budoucnost. 
Vzájemně si předáváme informace, které jsou někdy lidem nedostupné.   
Ač pod názvem Sociálně terapeutický program Zrnko naděje, o. s. si někdo 
může představit službu od poskytovatele sociálních služeb tak se ale mýlí. 
Jedná se stále o vnitřní záležitost sdružení a to pouze pro členy sdružení.  
 
Vysvětlení 
Zrnko naděje, občanské sdružení, vzniklo na základě dlouholeté myšlenky 
jak vytvořit bydlení v rodinném charakteru. Proto se z tohoto důvodu nikdy 
nestane poskytovatelem sociálních služeb, protože by v budoucnu stále 
rozhodovali o osudu lidí jiní a ne obyčejní lidé, pro které se vše vytváří. 
 
Pravidelné čtvrtky se rozšířili na týdenní program 
Za jeden rok činnosti sdružení se počet rozrostl ze čtyř zakládajících členů 
na 27 členů + 12 dětí a spolupracuje s přes 100 lidmi z  LB kraje. Vzhledem 
k časovým i zdravotním omezením byl vytvořen týdenní program, kde má 
možnost se zúčastnit programu každý člen i jeho rodinný příslušníci.  
Po tel. domluvě nás mohou navštívit noví zájemci o program. 
 

Jako to nepatrné zrnko začínající 
nové rodiny, které se rozvíjí, tak i 
zde ve sdružení pracujeme na 
soudržnosti, pochopení, pomoci 
druhému, projevu osobnosti atd. 
Společně si vaříme a jíme, trávíme 
volný čas, kroužky - koníčky členů, 
pořádáme výlety, akce, debaty aj.    

INFORMACE 
 

Týdenní program  
Rozšířený týdenní program sebou přináší novinky pro členy sdružení. 
Od listopadu ve sdružení pracují dva zaměstnanci, kteří pomáhají 
našim členům, kteří jsou odkázáni na dopomoc, nebo celkovou 
pomoc druhé osoby. Zajišťují členům formou sousedské výpomoci: 

− v domácnosti vše po domluvě 
− doprovod k lékaři, donesení léků z lékárny 

− doprovod nebo zastoupení na úřadě 

− doprovod do školy pro mládež se zdravotním omezením  
− další věci po domluvě 

 
Tato forma sousedské výpomoci je bezplatná. Zpoplatněna je pouze 
v případě vzájemné domluvy o konkrétním požadavku.  
 
Rokem 2010 nejspíš dojde k určitým změnám vzhledem celkové 
situaci Zrnka naděje, o. s., které je v současnosti vystaveno nejistotě 
budoucnosti s dosavadním sídlem sdružení v Semilech.  
 
Od teď budou přijímány pouze přihlášky od lidí, kteří mají zájem o 
vytvoření společného bydlení v rodinném charakteru v komunitě. 
Přihláška bude přijata pouze od lidí se zdravotním omezením a od 
lidí, kteří by rádi pomáhali jako dobrovolníci nebo od lidí, kteří by žili 
a pomáhali ve společném domě s lidmi se zdravotním omezením.      
 
Rokem 2010 začínáme sestavovat dle přihlášek první skupinku 10 lidí 
se zdravotním omezením pro vytvoření bydlení v rodinném zázemí. 
Proč musíme začít již příštím rokem sestavovat skupinku? Vzhledem 
k současné situaci s nejistotou budoucnosti vytvořeného zázemí 
v Semilech, kde je předpoklad 2 - 4 roky současného sídla sdružení. 
Pokud se již teď přihlásí zájemci, je zde stále možné dodržet třetí 
etapu, kde se lidé seznamují a svobodně se rozhodnou s kým by 
chtěli bydlet ve společné domácnosti v domě s pokoji nebo v bytech. 
 
Pokud se někomu zdá, že je to rychlé tak se vysvětlení dočtete v 
článku na str. 16. - 18. těchto listů. 
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Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 
Veřejně prospěšné práce 

 
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 

 
V letech 2008-2010 jsou vytvořena pracovní místa veřejně 
prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšné 
práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky. 

 

Poznámka: Základní program se upravuje dle zájmu členů sdružení. 

Od 2. listopadu je v provozu týdenní program a byla v sídle sdružení 
vytvořena dvě pracovní místa za podpory ÚP Semily. 



 

 
Na zahradě se sešlo několik zájemců o pořádanou debatu 

 
O Jílovecké ulici se třemi památkově chráněnými roubenkami. 
Debata se vedla v duchu vzpomínek starousedlíků  semilska jaké to zde bývalo a jak zde lidé žili. Dále se debata převedla do doby, kdy se z Jílovecké 
ulice s roubenkami stalo zapomenuté místo. Období neutěšeného vzhledu pozemků a opuštěných roubenek.  
Rok 2008 přinesl velkou změnu pro opuštěnou ulici a to pod činností dvou neziskových organizací. Oživilo se zde veškeré dění pro neohraničeně 
věkové společenství lidí. Různé akce pro členy i veřejnost, turnaje, programy jak vzdělávací, tak i kulturní aj. 
Mluvili jsme i o možnostech jak zvelebit Jíloveckou ulici s historickým zázemím tří památkově chráněných roubenek.  
 
O konceptu nového Územního plánu Semily zda pozastaví či zastaví naše plány a zda ochrání životní prostředí.  
V létě o prázdninách jsme se dozvěděli o konceptu nového Územního plánu Semily. Vzhledem k dovoleným jsme se nesešli, bylo zde pro všechny 
nemožné se zúčastnit veřejného projednávání. Jediné co se stihlo v požadovaném termínu sepsat a podat 3. 8. 2009 vyjádření ke konceptu 
Územního plánu města Semily. Vzhledem ke špatné informovanosti veřejnosti o předloženém konceptu Územního plánu města Semily jsme do 
programu pořádané debaty na osudem Jílovecké ulice přidali i koncept k jeho obeznámení, projednání s vyjádřením spoluobčanů semilska. 
Při pořádané debatě jsme se společně shodli, že tak jak je navržený tak poškozuje nejenom životní ovzduší, ale i ohrožuje dětí navštěvující školy a 
školku. Pozastaví či zastaví veškeré plány dvou organizací Zrnko naděje a CPR M.E.D., které projevili zájem zvelebit Jíloveckou ulici. Při debatě a 
během několika dní po ní se v rozhovorech průběžně vyjádřilo přes 100 lidí. Nesouhlasí se silnicí v Jílovecké ulici a v blízkosti škol a školky. 
 

V této době nikdo z nás ještě nevěděl pro kterou navrhovanou variantu A, B, C bude za pár měsíců rozhodnuto. 
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Jílovecká ulice v Semilech / Nejistota budoucnosti! 
Lenka Vanclová vám otevírá okénko do Jílovecké ulice na nejistotu budoucnosti, plánů lidí, co zde žijí a tvoří. 

 
V předchozím vydání jsem čtenáře informovala o nejistotě budoucnosti Jílovecké ulice a předala jsem veřejnosti informace o zpracování konceptu 
nového Územního plánu Semily. Varianty A, B, C. Podrobné mapy atd.  Dnes přicházím s novinkami o tomto dění. 

Město Semily se v letošním roce poprvé zapojilo do 
celoevropské iniciativy „Evropský týden mobility – 
Evropský den bez aut“ (16. – 22 září). 
 
Ústředním tématem akce bylo „Čistý vzduch všem“, 
které vyjadřuje poselství k zlepšení ovzduší přímo tam, 
kde žijeme. Hlavním poselstvím Evropského týdne 
mobility bylo to, že každý občan či organizace mohla 
přispět ke snižování dopadů dopravy na kvalitu ovzduší 
a klimatu, a to účastí na organizovaných akcích nebo 
zorganizováním vlastní akce. 
 

22. 9. 2009 od 17 hodin v rámci celoevropské akce „Den bez aut“ jsme na zahradě 
Zrnka naděje, o.s. uskutečnili vlastní akci - debatu nad osudem JÍLOVECKÉ ULICE, které 
se zúčastnili lidé z řad veřejnosti. Nemohu zveřejnit celkovou fotografii lidí, kteří zde 
byli. Nesouhlasili se zveřejněním své fotky vzhledem k svému společenskému postavení. 
  

Ve čtvrtek 12. 11. 2009 jsem se zúčastnila společně s dalšími lidmi veřejného zasedání města Semily, kde se projednávalo několik bodů dle 
programu a na závěr i nový Územní plán Semily. Tento bod jednání se dostal na řadu okolo 20 hodiny. Po obeznámení nového Územního plánu 
Semily jsem byla doslova v šoku a ani teď nechápu, jak mohl někdo něco takového navrhnout, zpracovat a přednést zastupitelům města Semily ke 
schválení. Zastupitelům bylo řečeno, že při schvalování se nesmějí koukat čí je to pozemek či dům a pokud tento Územní plán neschválí tak město 
Semily by bylo bez Územního plánu a nebylo by možné vydávat stavební povolení. Při těchto slovech jsem jen žasla, co je dnes možné pod 
nátlakem času a pod zájmem vyšší moci požadovat. Nejspíš bych měla takováto jednání navštěvovat častěji. Pak bych si nepřipadala jako v říši divů.  
 
Je zde i dost šibeniční termín pro závažné - správné rozhodnutí. Ani zde není prostor pro změnu – jiný návrh Územního plánu Semily vzhledem ke 
konci platnosti Územního plánu, který skončí podle ustanovení § 187 Stavebního zákona nejdéle k 31. 12. 2009. Nezávidím pozici zastupitelům 
města Semily, kteří zdvihnutím ruky hlasováním ANO odsouhlasí tuto formu Územního plánu. Svým souhlasem dovolí, aby silnice vedla v těsné 
blízkosti škol a školky, neochrání tak životy dětí, které mohou vběhnout do silnice a neochrání ani životní prostředí ve městě. Na semilsku budou 
nové stavební uzávěry a bude zde i omezení na pozemcích vlastníků, kde s nimi nebudou moct nakládat podle svých plánů – stavět domy atd.  
 
Dalším šokujícím sdělením bylo, když jsem zde slyšela, že není nikoho povinnost informovat majitele domů a pozemků o změně, která vznikne 
novým Územním plánem Semily – nově vzniklé stavební uzávěry, omezení na pozemcích a to, že vám třeba povede silnice přes váš majetek. Takže 
touto cestou spoluobčanům vzkazuji: Podívejte se na mapu nového Územního plánu Semily, a pokud si nejste něčím jisti, tak si dojděte pro 
vysvětlení.  Možná mnohý z vás bude překvapen tak jako já. 
 
Po 21 hodině jsem se v interpelaci dostala ke slovu a požádala o vysvětlení, co bude s mým domem čp. 191 v Jílovecké ulici. Obeznámení bylo pro 
mne šokující. Nový Územní plán Semily posunul o pár metrů silnici, která povede přímo přes můj dům. Do teď tento dům nikdy neměl stavební 
omezení. Bylo ho možné rekonstruovat dle platného povolení stavebního úřadu města Semily. Původní navrhovaná silnice Jíloveckou ulicí byla od 
tohoto domu čp. 191 odkloněna. Bohužel po schválení Územního plánu Semily to bude mít náš dům čp. 191 již sečteno a podtrženo – dům určený 
ke zbourání - likvidace. Bude zde stavební uzávěra, která zakazuje zvelebení domu a v plánu mapy je na místo domu nakreslená silnice.  
Jako vysvětlení pro změnu umístění silnice mně bylo řečeno, že se rozhodli pro záchranu tří památkově chráněných roubenek. To je určitě správně, 
je to historický odkaz pro budoucí generace a s tím upřímně souhlasím. Trošku více nechápu, proč kvůli tomu musí být zbořen náš dům, když 
předchozí nákres silnice se domu vyhýbal.  

  

Střetnutí s tvrdou realitou ve čtvrtek 12. 11. 2009 
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Jen si tak pro sebe říkám, kdo se bude starat o roubenky? Pokud zde bude silnice a ukončí zde svou činnost dvě organizace, které zvelebili a oživili 
jako jediní celoročním děním Jíloveckou ulici za pouhý jeden rok 2008. Pokud se ohlédnu až do roku 2004, kdy jsem koupila dům čp. 191, tak na mé 
osobní náklady určitá část ulice prošla i změnou úklidu a velkou úpravou přilehlých městských pozemků u domu, které jsem si pronajala. 
 
Zeptala jsem se v interpelaci i na časový horizont budování silnice. Odpověď byla, že asi 5-6 let, ale to nikdo přesně neví. Mezi lidmi se hovoří, že 
nikdo nevěří v realizaci této silnice. Přibližně 40 let se řeší odklonění dopravy městem Semily a stále se nenašlo správné řešení. 
 
Již v minulém vydání listů jsem napsala, zda navrhované odklonění silniční dopravy, které stále vede městem, by v budoucnu ochránilo životní 
prostředí, zajistilo práci a snížila se tak nezaměstnanost nebo přinese zaměstnanost pouze pohřební službě s krematoriem a z našeho města se tak 
stane město duchů? Za tímto názorem si pevně stojím.   
Po odsouhlasení nového Územního plánu Semily se bude omezovat stavebními uzávěrami, omezením na pozemcích vlastníků rozvoj města Semily.  
Navrhovaná silnice se úzce dotýká škol na Komenského náměstí, kde je základní škola a hudební, škola Ivana Olbrachta a školka pod Vartou.  Pokud 
dojde k výstavbě silnice v tomto úseku, tak to v budoucnu čeká mnoho rodin s dětmi hodně krušných chvil. Budou trnout při myšlence, že jim může 
zazvonit telefon a tam se ozve „Dobrý den. Je nám to moc líto, ale vaše dítě vběhlo do vozovky. Srazilo ho auto a momentálně se nachází 
v kritickém stavu a odváží ho vrtulník.“ Nebo snad i horší, že zemřelo!  
 
Nebo to snad někdo vidíte jinak? Napište svůj názor, kde bydlíte a jméno. V lednovém i dalších vydáních Infolisty Zrnka váš názor zveřejním.    
Pokud byste nechtěli u článku zveřejnit vaše jméno, tak to lze zajistit. Neslušná slova budou ale vymazána. 
Já vidím pouze mrtvou zónu semilska se stavebními omezeními po dobu dalších …X let! A časový horizont výstavby silnice…X? 
Napište na redakce@zrnko-nadeje.cz nebo dopisem na Zrnko naděje, o.s., Jílovecká 191, Semily 513 01. 
 
Když už jsem mohla veřejně promluvit, sdělila jsem všem zúčastněným a zastupitelům města, že nebudu bránit jejich výstavbě silnice, ono to snad 
ani nejde, ale pokud odsouhlasí tento Územní plán, tak budu po městě Semily požadovat náhradní nemovitost a odškodnění. Dům čp. 191. se stal 
v současnosti kontaktním místem pro lidi se zdravotním omezením a měl se stát prvním domem Zrnko naděje o.s, kde se plánuje bydlení pro 2-4 
lidí odkázaných na dopomoc nebo celkovou pomoc druhé osoby. Lidé, kteří upřednostňují rodinnou péči před ústavní.  Z pozice majitelky domu, 
jednatelky a zakladatelky Zrnko naděje, o. s. nesu zodpovědnost za vytvoření klidného místa bydlení na dožití.  
Veřejně jsem řekla: „Za této vzniklé situace nemohu čekat X let na realizaci silnice. Musím trvat na náhradní nemovitosti a odškodnění již teď. Přeci 
jednoho dne…X nevyvedu tyto lidi odkázané na dopomoc nebo celkovou pomoc druhé osoby na louku za město. Se slovy Nezlobte se, ale 
nedokázala jsem vás ochránit a zajistit klidné, trvalé bydlení na dožití“. 
 
Osobně mi to přijde jako pohádka o jednom království, kde král a jeho šlechta omezovali své poddané. Kde jednoho dne všichni schopní lidé odešli 
a v království zůstali pouze starci a ti co neměli kam odejít, a tak tam dožili. Konec pohádky je velice smutný, protože zaniklo království a vše s ním. 
 
 
Toto cestou Infolisty Zrnka oslovuji schopného právníka, který by v mé přítomnosti byl jako doprovod při jednáních s městem Semily. Jsem jen 
pouze obyčejný člověk, který potřebuje pomoc a nezná právnické postupy a kličky. Nechci, aby mě byla způsobena škoda, kdybych jednala pouze 
sama. Žádám o pomoc vzhledem k odpovědi, která zazněla z úst starosty města Semily Mgr. Jana Farského, kdy řekl, že je to spíš otázka politická 
než odborná. Což už vůbec nechápu. Žádala jsem pouze odpověď, co se bude dít s domem čp. 191 v Jílovecké ulici, Semily. Touto odpovědí mě 
postavil do pozice nejednat sama s městem Semily. Na druhé straně uznal můj konstruktivní přístup k této situaci a navrhl samostatné jednání 
s kompetentním úřadem v celé záležitosti.  
Poté promluvila paní architektka Blažková o Jílovecké ulici, kde objekty, pokud byly kupovány, tak si budoucí vlastníci měli zjistit, v jakém jsou 
nemovitosti stavu. Tam kde je stavební uzávěra, tak tam mohou vlastníci stavět i přistavovat a celkově rekonstruovat a město pak vykupuje tu 
nemovitost tak jak byla. Pokud člověk vlastník nemovitosti přistaví tak to není k finanční náhradě města. To co řekla paní architekta Blažková je 
samozřejmě pravda. 
Při podeji nemovitosti jsem byla prodávajícím majitelem domu obeznámená s celkovou situací v Jílovecké ulici, kde jsem byla i obeznámena se 
stavem, že navrhovaná silnice se vyhýbá tomuto domu a stavební omezení se na něj nevztahuje. 
Od roku 2005 jsem začala rekonstruovat dům čp. 191. v Jílovecké ulici na bezbariérový, kde jsme se střela v rozdílném názoru o povolení stavby - 
rekonstrukce v tomto domě. Stavební úřadu Semily zaujal postoj, že může být vydáno stavební povolení, ale pouze po podepsání předběžné 
smlouvy o odkoupení mého majetku - nemovitosti městem Semily, kde bylo uvedeno, že povolí stavbu – rekonstrukci, ale pokud dojde ke stavbě 
silice tak vložené mé finanční prostředky na zvelebení domu nebudou uznány. S touto smlouvou od právníka města Semily jsem navštívila 
nejmenovanou právničku o radu. V rozhovoru s právničkou jsem se dozvěděla, že město Semily po mě nemůže chtít podepsání takto navržené 
smlouvy, pokud mě nedoloží doklad, že se jedná o již určenou lokalitu dle platného Územního plánu Semily o výstavbě silnice, která vede přes můj 
dům. Po tomto rozhovoru s právničkou jsem opět navštívila stavební úřad Semily, kde bylo zjištěno, že plánovaná trasa silnice se vyhýbá mému 
domu čp. 191 v Jílovecké ulici, Semily. Tento dům nebyl nikdy zahrnut do výstavby silnice dle platného Územního plámu města Semily. Poté jsem 
obdržela veškerá platná povolení od stavebního úřadu Semily a nemusela jsem podepsat smlouvu, kterou mi neoprávněně předložil právník města 
Semily. Nepodepsanou smlouvu jsme donesla zpět právníkovi města Semil se slovy, že je to nehorázný pokus ze strany města okrást mou osobu.  
To, co jsem zde uvedla, je dodatečné vysvětlení, proč oslovuji touto cestou právníka. Slova, která řekli paní architektka Blažková a starosta města 
Semily Mgr. Jan Farský, mluví za vše. I popsaná situace o stavebním povolení. Opravdu hledám a potřebuji pomoc právnického zastoupení.  
 
 
Na tomto internetovém odkazu je video: Jednání zastupitelstva města Semily / INTERPELACE bod číslo 9, o Jílovecké ulici se hovoří od 113 minuty 
www.semily.cz/radnice-a-mestsky-urad/organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/informace-zm/video-jednani-zastupitelstva-mesta-12- 11-2009.html  
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Nebudu ojedinělý případ, kdy vzhledem k plánu výstavby silnice přišli lidé o svůj majetek – dům, pozemek atd. Koho to potkalo, tak ví, že se v 
jednom okamžiku člověku zboří vše - bydlení, plány, budoucnost, a přemýšlíte, co zanikne a bude asi následovat – bojím se teď opět nejistoty.  
  
Jen připomenu, co všechno zanikne v Jílovecké ulici na zahradě a v domě čp. 191., Semily: 

- bude zničen náš rodinný dům, který jsem 5 let upravovala na celkově bezbariérový pro mou dceru Lucii, která je tělesně postižená 
- bude zničen dům, který měl být prvním domem v Semilech pro společné bydlení v rodinném charakteru pro lidi se zdravotním 

omezením 
- v domě zanikne sklářská dílna s prodejnou Glass Lucie, zakázková výroba, exkurze výroby/ celkově bezbariérový přístup 
- nebude dokončen plán vytvoření sklářského skanzenu v prostoru dílny a zahrady 
- zánikem domu zanikne i sídlo Zrnko naděje o.s. - týdenní Sociální terapeutický program pro členy sdružení 
                                                                                             - veškerá činnost na zahradě: Ruské kuželky – turnaje, posezení, akce atd. 
- v Jílovecké ulici zanikne celkové zázemí - prostor kde se setkávali ne desítky, ale stovky lidí 
- zanikne i spolupráce dvou organizací Zrnko naděje a CPR M.E.D., kde jsme plánovali společné akce na oživení Jílovecké ulice a roubenek 
 

Slova na závěr k článku. 
Od 12. 11. 2009 stále vidím před očima moment, kdy mně na mapě ukázali místo našeho domu silnici, a bylo řečeno, že přes náš dům povede 
silnice.  Nejsem si jistá, zda jsem stále v šoku, naštvaná nebo se již pomalu smiřuji s tvrdou realitou. Jediné čím jsem si jistá, je to, že musím najít 
řešení jak dál. Otázkou je, kde se bude pokračovat ve vytvoření společného bydlení v rodinném charakteru lidí se zdravotním omezením. Zda 
v Semilech nebo někde jinde. Pokud se nenajde vyhovující dům v Semilech, tak odejdeme z města. Desítky lidí, které oslovil náš program, ztratí 
přátelství lidí s podobným osudem a někteří i možnost žít v rodinném zázemí. Ztratí to nepatrné zrnko naděje, které zde v Semilech stále chybí. 
 
Město Semily se v letošním roce poprvé zapojilo do celoevropské iniciativy „Evropský týden mobility – Evropský den bez aut“ (16. – 22 září) 
Na tomto základě jsme pořádali i svou akci – debatu. Opravdu nechápu a nechápou to i ostatní lidé, jak se mohl objevit ke schválení takovýto 
nový Územní plán Semily. Celé je to v rozporu se zdravým rozumem o ochraně životního prostředí s vyhlídkou realizace silniční přeložky v roce X. 
Před léty byly vypracovány 2 varianty, které šli provést, ale předminulé zastupitelstvo se rozhodlo jinak. Nestálo by za to vše ještě zvážit? V roce 
2010 bude odsouhlasen důležitý dokument pro naše město - nový Územní plán Semily.   Myslíte si, že bude odsouhlasen v této formě, jak je 
vypracován a bude platit na další roky? Pokud nikdo neví časový horizont realizace tak by tato forma neměla být schválena. To je názor můj a 
velké většiny spoluobčanů města Semily. Neodpustitelně po odsouhlasení v budoucnu poškodí obyvatele semilska ve více směrech.  
 

Předem děkuji všem, kteří se vyjádří k současné situaci Lenka Vanclová  

  

Článek k novému Územnímu plánu Semily – Jílovecká ulice, Koštofrank 
 
“Celé to ničení Země, “zeleně světa”, vlastní naší “pozdní” době, se děje ve jménu humanismu a péče o člověka.” Záměrně začínám tento článek 
citací z knihy Václava Bělohradského “Myslet zeleň světa”, neboť v jedné větě vystihuje to, o co usiluje nově vypracovaný a zatím radnicí 
projednávaný územní plán Semil. Ve jménu dobrého života budoucích generací Semil tu dnes hrozí naplánování zničení jejich, troufám si tvrdit, 
nejkrásnějšího zákoutí, a to semilského unikátního historického celku, který tvoří Koštofrank (kostel a hřbitov stojící na místě nejstaršího 
doloženého semilského osídlení), pramen se sochou sv. Václava a uskupení tří roubenek v Jílovecké ulici. Ani jedné ze jmenovaných památek sice 
nehrozí přímo demolice, ale možná ještě něco horšího: degradace těchto pomníků minulých generací na zajímavou kulisu pro projíždějící řidiče. 
Podle projednávaného územního plánu (jehož platnost může trvat do r. 2025; za předpokladu, že nové zastupitelstvo nenechá vypracovat územní 
plán nový) má být napojena nová silniční přeložka na silnici vedoucí přes Komenského náměstí (kolem mariánského sloupu) směrem k Jílovecké 
ulici, přeložka pak povede Jíloveckou ulicí, čímž doslova zatne nůž do tepny koštofransko - jíloveckého srdce (samo sebou se už rozumí, že domy 
stojící naproti roubenkám budou zbořeny). Hrozí tedy něco podobného, co v Turnově se stalo skutkem – starý židovský hřbitov se přikrčeně tísní 
pod mostem, uškrcen silnicí ze všech stran.  
 
Demolice Jílovecké prakticky začala již v roce 1976 odstraněním památného Faustova domu (nároží Koštofranské a Jílovecké). Po jisté 
postkomunistické odmlce se nyní začíná vymetat cesta pokračovatelům započaté práce. Nevím, zda Václav Cílek, který byl začátkem tohoto roku 
na pozvání radnice v Semilech, navštívil také vzpomínanou část Semil, ale jsem si jista, že by podal pregnantní vysvětlení pro to, proč bychom měli 
toto místo zachovat takové jaké je a naopak se zasadit o jeho zkrášlení. Nachází se tam totiž všechno, co v minulých dobách činilo místo 
posvátným: pramen čisté vody, pro kterou si chodí lidé z širokého okolí, navíc posvěcený sochou svatého Václava; starý košatý dub (vzpomeňme 
posvátné dubové háje pradávných Čechů), a nakonec kamenné mohyly – hroby předků. Všechny tři základní fenomény posvátného okrsku jsou 
zde jasně rozpoznatelné – kámen, voda i strom; navíc doplněny zachovanými staveními z dob těch, kteří tu byli před námi (roubenky). My už jsme 
se patrně stali pro tyto neobvyklé konstelace a s duší krajiny spojené prvky hluší a slepí, ale nedovolme, abychom je proto ukradli našim 
potomkům a potomkům našich potomků! 
 
Na závěr si neodpustím ještě jednu poznámku určenou zadavatelům vypracování územního plánu. Můj dědeček, který byl jistě statečný a moudrý 
muž, za svého života vždy říkal: “Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci.” Píšu to proto, abych upozornila, že při zadávání veřejných 
zakázek (jako je třeba hledání zpracovatele územního plánu) nemůže být cena nejdůležitějším nebo dokonce jediným kritériem pro výběr vítěze. 
Neboť nejsme tak bohatí kulturním a přírodním dědictvím, abychom s ním mohli po libosti mrhat a nakonec získat tak málo. 
 
Post scriptum: Článek jsem psala ještě před sobotním projevem Václava Havla v ČT a jsem ráda, že ještě stihnu si vzít za patrona svého úsilí třetího 
Václava, který o odpovědnosti za schvalování územních plánů výslovně vedl řeč. 

Šárka Bažantová 
 

Článek Šárky Bažantové 
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Stánky s občerstvením a upomínkovými předměty zde se setkáváme 
s rozmanitou nabídkou, ale je zde problém zda si všechny tyto věci 
můžeme dovolit s pár drobnými v kapse. 
Jediný kdo z toho něco má a baví se je komediant nebo návštěvník? 
  
Jsou zde i další atrakce, které se dají přirovnat k současnému světu, ale 
bohužel oproti těmto atrakcím parku, kde je možnost volby jsou zde i 
situace – atrakce, kde volbu nemáte a musíte přijmout to, co vám bylo 
dáno bez možnosti volby. V určitých věcech komediant rozhodl za vás 
pod argumentem z jeho pohledu o vhodně zvolené atrakci, kde se 
dostáváme k pozici pokořeného - ochočeného zvířátka, které musí 
poskakovat dle svého pána – komedianta. 
 
Pokud se někdo z vás zamyslí nad podstatou těchto slov a vnímá svět 
podobně jako my zde, tak ví o čem je řeč a chápe podstatu slov.  
Pokud si někdo teď říká, co je to za nesmysl?  
Odpovím krátce: Nikdo nikoho nenutí číst tyto řádky. Z pozice 
návštěvníka parku můžeme takového člověka přirovnat k horské dráze, 
kde patří k jiným návštěvníkům jízdy než k naší skupině. 
 
Ať koukáme na svět z jakéhokoliv úhlu tak je zde stále za bránou 
zábavného parku dost místa, kde jsou ještě dobří lidé, kteří nám 
dodávají sílu do dalších dnů. A to nepatrné zrnko naděje nám žádný 
komediant nevezme. Je totiž dobře schované u nás uvnitř srdíčka. 
 
Čtenáře Infolisty Zrnka budeme stále informovat o činnosti Zrnka 
naděje, o jedincích, desítkách ba i stovkách zrníček, které v nelehké 
době stále obohacují a bojují o lepší budoucnost tohoto světa.  
 
Přání s dobrým vstupem do Nového roku 2010 od nás posíláme všem 
 

Lenka Vanclová  
  
   

 
Vážení čtenáři, 
Jak již bylo napsáno na začátku tak dnešním vydáním se setkáváme 
naposledy v roce 2009. Svět okolo nás se z historie lidstva nijak moc 
neponaučil a v určitém směru ani nezměnil. Je to stále svět plný lidí, kteří 
nás na jedné straně obohacují, svou tvořivostí, upřímným přátelstvím a 
hřejivým pocitem na duši, pomáhají druhým, ale je to i svět s pár jedinci 
na druhé straně co nám každým dnem dokazují, že musíme být ostražití 
před světem plným zášti, povýšenosti, neúcty, bezpráví, páchaní podvodů 
na lidech, co se nacházejí v těžké životní situaci. 
 
Přirovnání k dnešnímu světu jsou různá. Představím vám dnes na závěr 
roku 2009 pohled na svět tak trošku z jiného úhlu pohledu, který se dá 
přirovnat k zábavnému parku s mnoha atrakcemi.  
Kdo z vás dokáže odpovědět na otázku: Kdo se baví víc v tomto současném 
světě, komediant nebo návštěvník parku? 
 
Horská dráha zde jste jednou nahoře a pak dole. Stále křičíte do světa své 
emoce. Jste sice slyšet, ale nikoho to nezajímá, protože vás nikdo nenutil 
jít na horskou dráhu. Mohli jste přeci zaujmou laxní postoj jako ostatní a 
nemuseli jste jít na horskou dráhu. Teď jen obtěžujete lidi svými emocemi 
z dění jízdy. Obtěžujete lidi, které to nezajímá, a žijí si život jen pro sebe.  
Jediný kdo z toho něco má a baví se je komediant nebo návštěvník? 
 
Jízda na nekonečném kolotoči zde se vám z jízdy dělá špatně. S výrazem 
hrůzy v očích čekáte, kdy komediant zastaví nekonečnou jízdu, ale on stále 
nepřichází. Vaše oči hledají pomoc od přihlížejících lidí, ale jen málokdo se 
snaží pomoci zastavit tuto jízdu. 
Jediný kdo z toho něco má a baví se je komediant nebo návštěvník? 
 
Střelnice zde získáte trofej nebo nic. Při nejhorším se někdo trefí do vás. 
Jediný kdo z toho něco má a baví se je komediant nebo návštěvník? 
 
Kolo štěstí zde je výhra nejistá, ale stále se o to pozkoušíte vždyť to musí 
přeci jednou vyjít. 
Jediný kdo z toho něco má a baví se je komediant nebo návštěvník? 
 

Slova na závěr roku 2009 / Stálá výzva 

 
Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení peněžitým či věcným darem, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu info@zrnko-nadeje.cz , redakce@zrnko-nadeje.cz 
telefonicky 481 621 406 / 731 458 883 nebo osobně po telefonní domluvě v o.s.Zrnko naděje, Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

KONTAKT - INFOLISTY ZRNKA 
redakce@zrnko-nadeje.cz 
Redaktorka: Lenka Vanclová 
Webmaster: Martin Bašek 

Rozpis vydání 
Informační dvouměsíčník ročník II. INFOLISTY ZRNKA 2010 
číslo 1. leden (listopad-prosinec) uzávěrka 31. 12.2009 
číslo 2. březen (leden-únor) uzávěrka 28. 2. 2010 
číslo 3. květen (březen- duben) uzávěrka 30. 4. 2010 
číslo 4. červenec (květen-červen) uzávěrka 31. 6. 2010 
číslo 5. září (červenec – srpen) uzávěrka 31. 8. 2010 
číslo 6. listopad (září-říjen) uzávěrka 30. 10. 2010 
Do týdne? Po uzávěrce zveřejnění na stránkách sdružení  

Informační dvouměsíčník INFOLISTY ZRNKA o organizacích v libereckém regionu je umístěn v 
elektronické podobě stabilně na stránkách sdružení www.zrnko-nadeje.cz  na stránkách 
Českého ráje www.cesky-raj.info/cs/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/  
na stránkách Semily v rubrice aktuální zpravodajství www.semily.cz/  
 
V tištěné formě černobílé v sídle sdružení, cena 15,-Kč.  

STÁLÁ VÝZVA 
Zasílání Infolisty Zrnka mohou využít organizace i soukromé osoby.  
Stačí zaslat na redakce@zrnko-nadeje.cz 
váš e-mail s textem: 
Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA. 
Máte zájem o evidenci do našeho seznamu spřátelených organizací? 
váš e-mail s textem: 
Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA. 
Pro naši organizaci přiložte i přihlašovací formulář do vaší evidence. 
Příjem přihlášek do evidenčního seznamu spřátelených organizací zašlete na e-mail nebo 
nás navštivte osobně v sídle sdružení. 
Po tel. domluvě: Lenka Vanclová 481 621 406 / 731 458 883 
 
Stálá VÝZVA pro příspěvky do INFOLISTY ZRNKA 
Do Infolisty Zrnka má možnost přispívat široká veřejnost. (ZDARMA) 
Zasílejte své články o zajímavostech, internetové odkazy, vaše názory. 
Prostřednictvím Infolistů budeme představovat neznámé autory různě umělecky zaměřené.  

Občanské sdružení 
Zrnko naděje 

Pro Zrnko naděje, o.s. 
bylo nakresleno nové logo, 

které nahrazuje původní 


