
 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Informační měsíčník o organizacích a zajímavých lidech v libereckém regionu 

 

 

Ročník II. / číslo 1. / leden 2010 / ZDARMA / Prodej Zrnko naděje, o. s. - cena 15,-Kč jde na podporu činnosti sdružení 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA 
 

 
Vážení čtenáři, 
Nový rok 2010 již odstartoval dráhu 365 dní s 
dobrým či horším startem v mnoha životech lidí ve 
světě okolo nás a lidí uvnitř tohoto světa. Je to 
společný svět nás všech bez jakékoliv odlišnosti. 
První novinkou od nás v roce 2010 je změna na 
měsíčník. Po zvážení několika rozhovorů pro 
předávání informací včas došlo k této změně.  
Nahlédneme zpět do dění dnů předchozích i do dnů 
přicházejících s pozvánkami pro veřejnost. Zajisté 
změnu na měsíčník uvítají i čtenáři. 
 
Za Zrnko naděje o. s. přeji všem příjemné počtení. 

Lenka Vanclová  
  

JÍLOVECKÁ ULICE, SEMILY 
Co se dělo v Jílovecké ulici koncem roku 2009  

Andílkování - Mikuláš 

Pozvání bylo jak pro malé, tak i pro velké do 
památkově chráněné dřevěnky v Semilech v 
Jílovecké ulici od maminek z CPR M.E.D.  

Okolo desáté se roztopila kamna a maminky společně 
s dětmi ukuchtily hrnec polívky. Proběhlo nejen společné 
kutění, vyrábění, zpívání i pečení, ale hlavně se stvořily 
spousty andělů a andílků z vlny, papíru, dřeva, těsta aj. 

  
V podvečer 5. 12. 09 navštívili Jíloveckou ulici Mikuláš, 
andělé a čert. Prvním místem byla návštěva v Zrnku 
naděje o. s, kde po básničce obdarovali děti i dospěláky 
a pak se vydali za dětmi k  zelené roubence, kde 
pokračovala Mikulášská nadílka s anděly a čertem 
venku v areálu tří roubenek u rozsvíceného betléma. 

 
Větvička a ploutvička  
Prosincový SMolíček – CPR M.E.D. 
Cyklus výtvarných dílniček pro rodiče s dětmi 
inspirovaných vždy konkrétní dětskou knížkou: 
Jan Balej a Michal Bureš: Větvička a ploutvička.  
Děti a maminky vyzkoušely dvě variace na téma 
rybka a větvička...  
Více o projektu http://nazeleno.webnode.com/  
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 Sociálně terapeutický program Zrnko naděje o. s. 
 

Nově vzniklý týdenní program sdružení, o kterém jsem čtenářům 
napsala v předešlém vydání, zahrnuje i procházky, výlety atd.  
Listopadovou procházkou byla návštěva jelenů na farmě Lánská 
v Semilech, kde chovají koně, jeleny a muflony. 
Popis o bezbariérovosti: 1. Zvolili jsme cestu po silnici směr na 
Kozákov, která stoupá do kopce. 2. U cedule Farma Lánská jsme 
odbočili na vedlejší cestu 3., která je dobře sjízdná s vozíkem. 4. Na 
farmě jsme sjeli za pomoci doprovodu hrbolatý kopeček. 5. Polní cesta 
pod oborou jelenů a muflonů je sjízdná pouze za doprovodu. 6. Prudší 
kopec dolů, kde vyjdete v ulici nad vlakovým nádražím v Semilech. 
Popis výletu: Výlet pro vozíčkáře se dá zvládnout za doprovodu 2 - 3 
pomocníků s mechanickým vozíkem. Elektrický vozík nedoporučujeme. 
Plánujeme výlet opakovat v létě  - Prázdninový program 2010 / 7. - 8. 
 

1. 2. 3 4. 5. 6. 

 
Okénko do týdenního programu  
Lidé se zdravotním omezením i bez omezení začali naplno využívat týdenní program. Jak to u nás probíhá? 

  
V Infolisty Zrnka číslo 3., červenec 2009 jsme zveřejnili 6. etap průběhu před dosažením hlavního cíle. 
Týdenní program sdružení začal 2. 11. 2009 a v současnosti se nachází ve 3. etapě průběhu. 

- vzájemně si pomáhat dle svých možností a nepoškozovat svým chováním druhého 
- pomáhat lidem se zdravotním omezením odkázaných na dopomoc nebo celkovou pomoc druhé 

osoby, formou sousedské výpomoci 
- rovným dílem se finančně podílet na stravování v týdenním programu a při ostatních věcech 

spojených s činností sdružení dle předchozí domluvy 
  

Každé ráno začínáme před 9. hodinou a končíme někdy i po 17. hod. 
Průběh dne je sestaven vždy členy sdružení dle jejich návrhů ze 
základního programu. Průběh dne je přizpůsoben jak časovým, tak 
zájmovým aktivitám kolektivu i pro samotného jedince, aby nebyl 
nikdo o nic ošizen.  V praxi to znamená, že co je napsáno v základním 
programu, se může konat i v jiný den dle časových a zdravotních 
možností lidí. 
V zimním období, které není pokaždé až tak vhodné na procházky 
venku pro lidi se zdravotním omezením a vozíčkáře, se hrají různé 
společenské hry, malují se obrázky, tvoří se z papírů, čtou se pohádky a 
bajky, peče se cukroví atd. Při popíjení čaje, kávy debatujeme na různá 
témata a plánujeme společné výlety, akce, besedy pro rok 2010.  
 
 
 
  
 
 
 
Velkým přínosem pro týdenní program sdružení jsou zaměstnanci 
Alena Vašková a Jiří Barvínský. Zajišťují členům sdružení v rámci VPP 
(veřejně prospěšné práce) bezplatnou sousedskou výpomoc.  
Pracují v týdenním programu v rámci dopomoci a celkové pomoci 
lidem se zdravotním omezením při různých aktivitách dle potřeby a 
pro zajištění materiálně - technického zabezpečení chodu sdružení. 
V současnosti při dobrém počasí zajišťují i vycházky venku pro 
vozíčkáře a budou zajišťovat vycházky lidem se zdravotním omezením, 
vozíčkářům – členům sdružení i během roku 2010 dle jejich požadavků. 
Dále pracují a pomáhají při společných obědech: příprava jídla, vaření, 
stolování, dopomoc či pomoc při jídle, a se vším, co je potřeba.  
 
Týdenní program zahrnuje nejen program pro členy sdružení se svým 
vytvořeným rodinným zázemím s nácvikem soudržnosti, vzájemné 
pomoci a formy sousedské výpomoci, ale zahrnuje i nácvik soudržnosti  

pro lidi, kteří se rozhodli společně se Zrnkem naděje o. s. spolupracovat 
na vytvoření bydlení v rodinném stylu v komunitě pro lidi se zdravotním 
omezením odkázaných na dopomoc nebo celkovou pomoc druhé osoby 
za pomoci přátel, dobrovolníků či rodinných příslušníků. 
 
 
 
 
 
 
 
Třetí etapa se pomalu provazuje na čtvrtou etapu průběhu, která se 
sebou přinesla poznání lidí s podobným osudem. Zjednodušeně ač pro 
někoho krutě se to dá pojmenovat „Oddělování zrna od plevele“. 
Vzájemné poznání sebou přineslo i rozvázání členství ve sdružení s 8 
členy, kteří odešli z různých důvodů. Na druhou stranu se přihlásilo 
k členství nových 15 lidí a celkem je nás ke konci roku 2009, 20 + 13 dětí 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Chladírna Fest 7 
  

 

 

Kulturní spolek Semily Femily o. s. působí s cílem 
v oblasti rozvoje a podpory kulturního dění v 
Semilech a okolí. Dne 20. 11. 2009 od 20 hodin 
pod restaurací v pivovaru u Bernarda proběhla 
akce roku - křest Split CD Hangover Painters vs. 
Pech, kde účinkovaly i další tři bezkonkurenčně 
kvalitní kapely. Křest proběhl jako překvapení 
fesťáčku. Pro všechny kdo si zapomněli koupit Split 
CD Hangover Painters vs. Pech možno objednat na 
jakémkoliv kontaktu Kulturního spolku Semily 
Femily o. s., nebo na www.hangoverpainters.cz  
  

ZRNKO - STŘÍPKY 
 

 Tvořivý advent 
Galerie XY 28. 11. - 20. 12. 09  

Kača a Lukáš z Galerie XY připravili program 
na předvánoční čas v šesti dílnách od 13 do 
18 hodin, kde si návštěvníci sami mohli 
vyrobit vánoční dekorace či dárečky. 
 
Po dvě středy 9. 12 a 16. 12. 09 v dílničce 
pro děti s Lucií Čapkovou se vytvářelo 
z luštěnin a jiných přírodnin. 
 
Adventní neděle 
První adventní neděli 29. 11. 09 se vyráběly 
adventní věnce z neobvyklých surovin. 
Zbylé tři neděle 6., 13. a 20. 12. se malovalo 
na hedvábí, vyráběli se šperky a dekorace ze 
skleněných perliček a dekorovalo se i z 
textilu prostřihnou výšivkou. 
 

Při první adventní neděli ještě probíhala 
výstava obrazů malovaných na hedvábí od 
Lenky Bendákové, držitelky certifikátu 
Regionální produkt Český ráj. Svůj um 
předvedla i na jedné adventní neděli.  
 
V sobotu 12. prosince od 15:30 návštěvníci 
shlédli pohádku „O černokněžníkovi“, 
kterou připravil od scénáře po rekvizitu a 
hudební doprovod Jakub Lindner. 
 
 
Během prosince proběhla výstava ilustrací 
od skici po finální tisk s Lucii Čapkovou. 
Výstava se pořádala k příležitosti vydání 
nástěnného kalendáře o zvycích a tradicích 
na rok 2010. Kalendář je plný autorčiných 
ilustrací a receptů.  
Vernisáž proběhla 5. 12. 09 od 16 hodin. 

 

Osobní setkání  
Dne 4. 12. 2009 se uskutečnila schůzka s panem Mgr. 
Janem Farským, starostou města Semily a paní Lenkou 
Vanclovou. Schůzka se vedla na téma o silniční 
přeložce, která je navržena vést Jíloveckou ulici v 
Semilech. Hovořilo se o domu Lenky Vanclové čp. 191. 
v Jílovecké ulici, který se touto změnou stane domem 
určeným k demolici. Tato schůzka byla první krokem 
s obeznámením obou stran o celkové situaci. 
Předložený nový Územní plán města Semily se nachází 
před schválením v roce 2010. V současnosti nelze 
zaujmout rozhodný postoj o budoucnosti soukromého 
domu se sídlem Zrnko naděje o. s., ale rozhodný postoj 
pro jednání o budoucnosti začne až po schválení 
Územního plánu města Semily. 
  

Philharmonica + Sixty Seven Cabaret 
  

Sdružení TULIPAN z Liberce pořádali v neděli 27. 12. 2009 od 20:00 v klubu Barandoff 
koncert skupin Philharmonica a Sixty Seven Cabaret. Výtěžek z akce byl určen ve 
prospěch chráněné dílny TULIPAN.  
  

Vánoční příměstský tábor 
 

Od 28. 12 do 31. 12. 2009 CPR M.E.D. Kachlová kamna v chaloupce hřála a 
z komína se do dálky linul kouř, který oznamoval po čtyři dny, že se zde něco děje. 

 

Vánoční strom v Semilech 
Vánoční atmosféra zavládla na náměstí před semilským 
Městským Úřadem. Stovky lidí se zúčastnily programu 
zpívání vánočních koled, nakupovaly dárečky, nechybělo 
občerstvení a děti obdivovaly kapry v kádi. V podvečer 
začalo odpočítávání rozsvícení vánočního stromu 
chlapcem se zdravotním omezením na vozíčku Danečka 
sešli  společně s lidmi, kteří se 

sešli v tento výjimečný 
den sváteční. 
Vánočním překvapením 
byl zpěvák Milan Drobný, 
který rozezpíval hity své 
hudební éry spousty lidí. 

První dny si děti užívali trochu toho sněhu 
a mrazu, ale pak to šlo s počasím z kopce a 
začalo pršet.  
Program pokračoval v chaloupce, kde se 
kutilo, hrálo, zpívalo, peklo a věštilo z 
odkrojků těsta, barvila se vlna v cibulových 
slupkách a začala se zkoušet Tříkrálová hra.  

Na Silvestra se podávalo netradiční 
občerstvení a děti poznaly, že loutkové 
divadlo jde zahrát i s rohlíkem! 

  

PF 2010 
 

z Jílovecké ulice  
ze Semil 

od 
CPR M.E.D. 

a 
Zrnko naděje,o.s 
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Neznámá autorka 
pohádek, básní, obrazů aj. 

paní Iveta Kovářová 
 

rybníka čáp Karel, hned se spřátelil s ostatními zvířátky, bobřími brášky Qvidem a 
Karlíkem, liškou Zuzankou, srnečkou Lízinkou a užil si s nimi mnoho legrace. Každý den 
skotačili a hráli všelijaké hry. A žába Otélie, je pozorovala z povzdálí a i možná litovala, že 
si nemůže hrát se zvířátky. Zůstávala sama a už se neozývalo její zpívání. Najednou byla 
sama a začala si uvědomovat, že se neměla vytahovat nad ostatními zvířátky. Karel čáp, 
liška Zuzanka, vrána Máňa, vrabčák Toník začali litovat žábu Otélii a řekli si: Co 
kdybychom pozvali Otélii na výlet. A tak čáp Karel pozval Otélii na výlet. I sluníčko se 
usmívalo, hřálo a pohrávalo si s lučními kvítky. A žába Otélie už ví, že s nafoukaností a 
vychloubáním žádné kamarády nenajde, že každý umí něco jiného. A tak i vy děti, každý z 
Vás něco umí, zpívat, kreslit, tancovat a hlavně být dobrý kamarád. Tak nebuďte jako ta 
naše žába Otélie a jestli mezi Vámi někdo takový je, vezměte si ponaučení. 
  

 

 

O nafoukané žábě 
 
U černého lesa kde lišky dávají dobrou noc a sýček houká do tmy a rákosí zpívá, je malý rybníček, kam lesní zvířátka chodí pít, je nafoukaná žába 
Otélie. Myslí si, že vše umí a krásně zpívá. Jednou když stříbrný měsíc zářil, žába Otélie začala zas zpívat. Z rybníka se ozývalo kva, kvá kuňk a 
myslela si, jak je její hlas nádherný a posmívala se vrabčáčkovi Toníkovi, strace Amálce, vráně Máně. To vaše zpívání není na to mé, to Toníkovo 
čim, čim, Amálky to už je hrůza a Máňa to její krá, krá. No vychloubala se a nafukovala až prasknutí. Když svítilo a hřálo sluníčko, uhnízdil se u  
rybníka čáp Karel,  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pohádkový svět Ivety Kovářové  
 

SVĚT KOLEM NÁS - INTERNET 
 
  
 

 

Náhled sledovanosti internetových stránek Zrnko naděje, o. s. za rok 2009. 
Z celého světa s počtem návštěvníků 2459 bylo z České republiky 2352 a ze zahraničí 107. 

 

O zvědavých kůzlatech 
 
U nás na dvoře je mnoho kuřátek, kachňátek, housátek a mnoho dalších zvířátek. Ale ve chlévě se 
narodila právě dvě roztomilá kůzlátka, Honzík a Bára. Byla tak neposedná a hlavně strašně moc zvědavá. 
Jejich maminka nevěděla co dřív, kam skočit. Jednou měla tolik práce na zahrádce a tak povídá: Honzíku 
a Báro já jdu na zahrádku a vy zůstaňte na dvoře a poslouchejte strýčka Puňťu a šla. Puňťa to byl už starý  
hafan a tak únavou usnul. Honzík s Bárou si hráli na 
schovávanou s housaty Toníkem a Amálkou, s kuřaty Pepinou 
a Žofkou a s kachničkou Petruškou, ale po dlouhé době se 
začali Honzík s Bárou nudit a tak šli po svém. Báro, půjdeme 
hledat poklad, řekl Honzík, a tak opustili dvorek. I přesto že jim 
to zvířátka vymlouvala, ale Honzík s Bárou dělali, že je neslyší. 
Když nechcete jít s náma hledat poklad, tak ať, my půjdeme 
sami, řekl Honza a Bára. A šli, došli až na luční louku, kde 
loukunaa  bylo mnoho zajímavých věcí a hodně šťavnatého jetele. A tak vesele skotačili, až před nimi stály 
domečky na kolečkách. A protože byla kůzlata moc zvědavá, řekl Honzík: Báro našli jsme poklad, tady 
jsou truhle, kde je mnoho dobrot a ty jsou pro nás. Ale to neměly dělat, jak Honzík otevřel dvířka a strčil 
svůj zvědavý čumáček do domečku, dostal žihadlo. Au, au to bolí!, vykřik Honzík. Bára zavískla a uháněla 
honem domů. V těch domečkách byly, totiž včely a zvědavého Honzu a Báru potrestaly. Celý dvůr se 
zvědavým ků 

jsou truhle, kde je mnoho dobrot a ty jsou pro nás. Ale to neměli dělat, jak Honzík otevřel dvířka a strčil svůj zvědavý čumáček do domečku, dostal 
žihadlo. Au, au to bolí!, vykřikl Honzík. Bára zavýskla a uháněla honem domů. V těch domečkách byly totiž včely a zvědavého Honzu a Báru 
potrestaly. Celý dvůr se zvědavým kůzlatům smál, snad i ptáci v korunách stromů, a od té doby Honzík s Bárou věděli, že zvědavost se nevyplácí, 
možná si ještě teď léčí své bolavé čumáčky. 
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Program CPR M.E.D.  
Neděle 3.1., 10.00 – 16.00   
“Přijďte si vlastnoručně vytvořit svůj hřejivý kousek pohádky, a také nám 
pomoci se zpíváním u naší malé vánoční hry Spor u jesliček”. 
(PaedDr. Lenka Hřibová, zelená dřevěnka v Jílovecké ul., ve spolupráci se 
Zrnkem naděje – hra začíná kolem 16 hod. u chlívečku) 
 
Pondělí 11. 1., 16.00   
Smolíček – výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi, vypravíme se za 
mumínky do Čarovné zimy  
(PaedDr. Lenka Hřibová, dřevěnka v Jílovecké ul.) 
 
Úterý 12. 1., 9.30 – 11.30   
“Co se skrývá za diagnózou vývojové poruchy učení? Je třeba se jich 
obávat? Jak vznikají, jak jim předcházet a jak s nimi zacházet?”  
(PhDr. Věra Picková, psycholog PPP Semily; CPR M.E.D., Tyršova 380) 
 
Úterý 19. 1., 9.30 – 11.30   
“Víme, s čím si hrajeme”?  
Beseda o nejen globálních souvislostech světa hraček. Historie i 
současnost světa hraček. Ruce při besedě nebudou zahálet – vytvoříme 
jednoduchého mazlíčka pro nejmenší.  
(PaedDr. Lenka Hřibová, CPR M.E.D., Tyršova 380) 
 
Úterý 26. 1., 9.30 – 11.30   
v cyklu “Mezi řádky” nahlédneme do knížky I. Březinové Holky na vodítku  
(díl věnovaný anorektičce Martině), zároveň nahlédneme mezi řádky 
blogů bulimiček a anorektiček.  
(PaedDr. Lenka Hřibová, CPR M.E.D., Tyršova 380) 
  

Informační měsíčník ročník II. INFOLISTY ZRNKA 2010 
číslo 2. únor uzávěrka 31. 1. 2010 

Do týdne po uzávěrce zveřejnění na stránkách sdružení 

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? 
Kontakt na organizaci bude zveřejněn na našich stránkách. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Programy - pozvánky na leden 2010 

               

 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 Zrnko naděje o.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

Informační měsíčník 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.  

Program Zrnko naděje, o. s. 
Od pondělí do pátku, 9 - 17 hodin v sídle sdružení v Jílovecké ulici 
probíhá týdenní Sociálně terapeutický program Zrnko naděje o. s.  
 
Harmonogram 2010 leden – prosinec / Vnitřní akce sdružení:  
Každý měsíc   1 x beseda s hostem    12 dní v roce 
Každý měsíc   4 x debaty na různé témata   48 dní v roce 
Každý měsíc   8 x vzdělávací programy    96 dní v roce 
Každý měsíc 20 x ergoterapie rukou  240 dní v roce  
Každý měsíc   4 x společenské hry    48 dní v roce 
Každý měsíc 20 x společné vaření obědů 240 dní v roce  
 
Rozvoj činnosti sdružení s nácvikem soudržnosti lidí s podobným 
osudem nabízí program lidem se zdravotním omezením a jejich 
rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli pro rodinnou péči v domácím 
prostředí před ústavním umístěním.  
 
Sociálně terapeutický program Zrnko naděje, o. s. zajišťuje: 

- prostor pro setkávání lidí s podobným osudem 
- v týdenním Sociálně terapeutickém programu Zrnko naděje, 

o. s. vzdělávací a zájmové programy pro rozvoj osobnosti lidí 
se zdravotním omezením 

- bezplatnou sousedskou výpomoc lidem se zdravotním 
omezením a jejich rodiným příslušníkům. Sousedská 
výpomoc je zpoplatněna pouze v případě vzájemné domluvy 
o konkrétním požadavku.   

 
Nabízíme nárazově členům sdružení - lidem se zdravotním omezením 
a rodinám pečujícím o hendikepované v domácím prostředí 
odlehčovací bezplatnou službu prostřednictvím zaměstnanců sdružení 
VPP (veřejně prospěšné práce), pomoc s nákupem, doprovod k lékaři, 
doprovod do i ze školy mládeži, vycházky vozíčkářům a lidem se 
zdravotním omezením, dopomoc nebo celkovou pomoc doma i 
v týdenním programu v sídle sdružení, při akcích sdružení.  
 
Plánujeme rozšíření nabídky sousedské výpomoci pro členy sdružení o 
relaxační masáže, vodoléčbu, kadeřníka s docházkou domů, pečení 
cukrovinek atd. 
  
 Dne 21. 1. 2010 od 14 hodin se bude konat valná hromada členů 

sdružení Zrnko naděje o. s. Budou předloženy dodatky 
k podmínkám ve sdružení, a další body k projednávání ke 
schválení valné hromady s hlasováním.  

  

 

Galerie XY 
Srdečně zveme všechny milovníky umění 
na první výstavu v Galerii XY v roce 2010.  
Připravili jsme pro Vás výstavu maleb 
Jana Severy z Brandýsa nad Labem - Staré 
Boleslavi. Takto mistrně zvládnutou 
krajinomalbu jen tak neuvidíte, tak si to 
potěšení nenechte ujít.  
Vernisáž výstavy proběhne 2. ledna 2010, 
jak bývá zvykem první sobotu v měsíci od 
16:00. Těšíme se na Vás, Kača a Lukáš. 
Galerie XY, Husova 122, Semily. 

KONTAKT - INFOLISTY ZRNKA 
Jílovecká 191, Semily 513 01 
481 621 06 / 731 458 883 
redakce@zrnko-nadeje.cz 
Redaktorka: Lenka Vanclová 
Korektor: Martin Bašek 
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Kdo podpořil činnost Zrnko naděje,o. s.  

Poděkování patří všem sponzorům za finanční podporu pro činnost Zrnko naděje o. s. 

Elite Bohemia  
Sokolská 93, 513 01  Semily  

PLATAN, s.r.o. - Lékárna Na poliklinice 
Tyršova 394, 513 01  Semily 
  

TETRA SM S.R.O.  
Tyršova 341, Semily 513 01 
 

Poděkování patří všem, kteří pomáhali a nezištně bez smlouvy obdarovali Zrnko naděje o. s.  

 
Občanské sdružení Zrnko naděje děkuje jmenovitě: 

Semilské pekárně JVS, která darovala nezištně bez smlouvy koláče na výlet do Českého ráje obec Dětenice. 
 

Poděkování patří všem sponzorům ze Semil, kteří přispěli nezištně bez smlouvy upomínkovými předměty do tomboly 
„Naše město na vozíku“ 

Železářství Metal, Eva Sedláková metrový textil, Zahradnické služby AKÁT - Roman Špidlen, TERA SM s.r.o., 
firma NOVA - Lenka Reslerová (drogerie), Glass Lucie – Lenka Vanclová, Česká spořitelna Semily. 

 
Poděkování patří všem sponzorům, kteří darovali nezištně bez smlouvy ceny pro hráče turnaje Ruské kuželky 

„Od zrnka ke koláči“ 
JVS pekárna Semily – koláče (zde vznikl název pro turnaj „Od zrnka ke koláči“) 

Glass Lucie - Lenka Vanclová – skleněné figurky kuželek - medaile, sladkosti 
Firma ROUTE 66 – upomínkové předměty (www.route66shop.com) 

Česká spořitelna Semily a Martina Filingrová – sladkosti 
Galerie XY – upomínkové předměty 

  

MÚ Semily 
Husova 82, 513 13 Semily  

Poděkování patří všem za poskytnutí půjčky bez sjednaného úroku pro činnost Zrnko naděje o. s.  

 
Občanské sdružení Zrnko naděje děkuje jmenovitě: 

 
Lence Hřibové, Klaudii Hrubé, Lence Vanclové 

  

O všech sponzorech, kteří podpořili činnost sdružení v roce 2009 poděkování v každém vydání listů v roce 2010.  
O všech sponzorech, kteří podpoří činnost sdružení v roce 2010 poděkování v každém vydání listů v roce 2011. 
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