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Přiblížil nám životní dráhu fo  
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SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

Muzeum a Pojizerská galerie Semily dokumentuje region horního Pojizeří se zaměřením na etnografii, 

oblast  společenskovědní a uměleckou. V přízemí historické budovy a 

v Pojizerské galerii se po celý rok konají historické a výtvarné výstavy. 

Muzeum pořádá také přednášky a koncerty. 

Husova 2, 513 01 Semily www.muzeumsemily.eu 

  

Dne 5. 1. 2009 od 17 hodin se konala 

vernisáž amatérského fotografa pana Jiřího 

Salače st. „Krajina a krajinový detail“ 

v Muzeu a Pojizerské galerii Semily. Úvodní 

slova pronesl pan Tomáš Hyka a přiblížil nám 

životní dráhu fotografování pana Jiřího 

Salače.  Poté pan Hyka se svou skupinou 

Johny Walker Band zahráli několik písniček.  

Prvním fotoaparátem, s kterým se seznámil, byla tatínkova ruská 
Smena 8 v době černobílých fotografii (BW), které se zpracovávali 
doma, fotografie byli převážně z rodinného prostředí. V patnácti letech 
již chodil na brigády do pekárny v Hostinném a z první výplaty si 
zakoupil svůj první fotoaparát německé výroby s jednoduchou 
obsluhou. Fotografie, vznikali při výletech na kole a pěších tůrách. 
Jednalo se převážně o krajinky v černobílém podání. Rok před 
vojenskou službou v 18 letech si zakoupil Zenit-E. Tento aparát již 
nabízel větší komfort při práci s focením a posloužil až do 80 let. 
Černobílé fotografie zachycovali první krůčky dětí pana Salače. 

 

  

Po delší odmlce až do 90 let, kdy novější technika umožňovala kvalitnější 
práci s focením začali vznikat krajinné detaily v již barevném provedení. 
Přibližně v roce 2004 došlo k zakoupení prvního digitálního fotoaparátu 
Olympus-C5050 a záhy zakoupení PC, které umožnilo dokonalejšího 
zpracování fotografii. K práci bylo použito několik tipů fotoaparátů až po 
dnešní Olympus E-30. 

  

Zpracování černobílé fotografie mělo svůj půvab v tom, že si lázně 
člověk připravoval sám. Musel znát jak správně naředit vývojku a 
prodloužit vyvolávací dobu. Pro rodinu to přinášelo však omezení, kdy 
jsem na několik hodin uzavřel v zatemněné koupelně a uvnitř pak 
vznikali výsledné fotografie. 
Současná doba rozvoje digitální techniky focení umožňuje více 
možností při samotném fotografování. Změna citlivost (ISO), kontrola 
snímku na displeji až po možnost použít softwarové filtry. Konečné 
zpracování fotografii v PC nabízí široké možnosti pro zpracování kvality 
detailu.  Oproti dřívějšímu zpracování v uzavřené zatemněné místnosti 
vidím výhodu, která umožňuje práci i za denního světla.  Fotografování 
můj život obohatilo o nové poznání přírody s jejím detailem ve 
spolupráci s dobrým světlem, které jsem měl možnost zachytit 
v Českém ráji a blízkém okolí Semil. 

  

V dnešní významný den vystavova-

tele doprovázela rodina a přátelé.  

Oslovila jsem pana Salače o rozhovor 

a ochotně začal vyprávět, jak a kde 

vznikli vystavené fotografie. Zajímalo 

mne, jak by shrnul etapu vývoje 

klasické a digitální techniky.  

  

Vernisáž výstavy fotografií byla mistrně nainstalována ve 
spolupráci s paní Libuší Krtičkovou a panem Jiřím Salačem, 
který pro návštěvníky připravil pohoštění s vlastnoručně 
upečenými koláčky a preclíky. Prostřednictvím našich 
Infolistů Zrnka pan Salač děkuje paní Iloně Bůtové a firmě 
Kodak z Liberce za sponzorování výstavy.  
Děkuji za rozhovor a přeji za všechny zrníčka vše dobré.                                                     

Lenka Vanclová 

  

Jiří Salač s dcerou Pavlínou  

   Bezbariérovost:  Bohužel  muzeum nemá  bezbariérový přístup, ale  za 
pomoci dvou lidí je však možné zvládnout schody v přízemních prostorách 

místností, které navazují z vstupní chodby. Do prvního patra, kde se také konají 

různé akce, doporučuji pomoc tří lidí s mechanickým vozíkem, ale i tak je to velice 

nebezpečné. Vybrala jsem záměrně jednu fotografii dvou listů na pařezu od pana 

Salače a fotografie své. Sama příroda nám ukazuje, že i na jednom pařezu (svět) 

mohou ležet dva různé listy, ač každý z nich má jiné možnosti v životě. Víme však, 

který list je náš? Víme, zda jeden či oba listy potřebují někdy pomoc druhého? 
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NEKOMPLETNÍ FLÁKOTA 

Výstava plná pohybu, jejíž koncept vznikl spoluprací dvou výtvarníků – Leony Fejfarové a 

Michala Machata. Projev obou těchto umělců se těší veliké oblibě u všech diváků mající 

alespoň kapku smysl pro humor. 

Fejfarová i Machat se již semilské veřejnosti představili samostatnými výstavami. Leona 

v roce 2008 ve Státním okresním archivu Semily s výstavou nazvanou „Robot Ogi“, kde 

představila část své absolventské práce. Oponentem Leoniny diplomky byl právě Michal 

Machat, který výstavu Robot Ogi také zahajoval. Michal měl samostatnou výstavu 

s názvem „Příčný osev“ v roce 2007 v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech, kde 

vystavoval knižní ilustrace. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Galerie XY v Semilech 
  

dávavá prostor umělcům z okolí i daleka. Umělcům 

začínajícím i těm, kteří by mohli být – sami učiteli. 

Dne 6. 2. 2010 v 16 hodin v prostorách Galerie XY 

se konala vernisáž NEKOMPLETNÍ FLÁKOTA. 

Úvodní slova o vystavovatelích pronesla K. Jínová. 

  

Leona Fejfarová 
   Je vzděláním sklářka, ale žádný materiál jí není cizí. Věnuje se malbě, 
instalaci v prostoru i objektům. Často tyto tři základní média propojuje. 
Tvoří vlastní světy s vlastními pravidly a stvořeními. Tématem jí jsou 
snové, ilustrované příběhy seriálových či komiksových postav, infantilní 
a pokleslé formy umění, kýč.  
   Lea sama o své tvorbě říká, že by se její umění dalo označit za 
imaginativní infantilní hru na stvořitele, jehož hlavním nástrojem je 
pestrost barev a nálad. Ve svých dílech často uplatňuje určitou formu 
příběhu, kterou chce dodržet někdy knižní nebo filmovou inspiraci. Její 
obsesivní fascinace má základy ve studijním pobytu v Berlíně, kde je 
různým subkulturám, díky jeho multikulturnosti, a neustále se 
rozvíjejících se formám umění dán velký prostor. 
   Autorčinu neomezenost v tvorbě dokládají i pohyblivé koláže – mnou 
nazvané kinetáže – vytvořené z čínských fláků, které jsou součástí této 
„Nekompletní flákoty“. 
   Lea Fejfarová působí také v ústecké designérské skupině Kotec Art, 
která se taktéž těší čím dál větší oblibě a postupně se dostává do 
povědomí veřejnosti. 

  

Michal Machat 
   Vystavující doma i v zahraničí, žijící v Železném Brodě, je také 
vzděláním sklář, ale jeho dílo je známé široké veřejnosti zejména díky 
knižním ilustracím, kresbě, malbě a počítačové malbě. 
   Ilustroval množství knih, z nichž bych ráda jmenovala například 
Obsluhoval jsem anglického krále od Bohumila Hrabala; Figury, 
figurace, figuranti a figuríny od Petra Pazdery Payna a v loňském roce 
vyšlou Běžnou lidskou podobu kde Michalovy počítačové ilustrace 
doplňují text Zdeňka Ivana Mastníka také ze Železného Brodu. 
   Michalovo dílo se vyznačuje pestrostí barev a prostorovostí s příchutí 
grotesky a erotična. Původ této jeho gestace a výrazu je třeba hledat 
hlavně v individuální životní zkušenosti, v její nezakrytosti, syrovosti, 
obnaženosti. 
   Technikou počítačové malby a kresby se zabývá průběžně od roku 
2002. Na výstavě Nekompletní flákota představuje tuto tvorbu také 
zanimovanou, což není pro Machata zrovna typickým projevem, 
nicméně ke konceptu Nekompletní flákoty je tento Michalův 
experiment jak stvořený. 

  

Za pořadatele výstavy se musím přiznat, že nás umělecká dvojice potěšila svou vlastní invencí a profesionálním přístupem. Jejich vypořádání se 

s prostorem galerie je pro nás velmi milým překvapením a věřím, že i návštěvníkům poskytla Nekompletní flákota neopakovatelný zážitek. 

Kateřina Jínová, Galerie XY 

  
 

Členové Zrnko naděje, o. s. si vyšli za zábavou 
a dobře se bavili a tančili se spoustou přátel.  

Asociace nestátních neziskových organizací 
libereckého kraje pořádali 20. 2. 2010 do 20 hod 
v konferenčním sále Centra Babylon v Liberci  

 

8. PLES NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

ZAHRADNICKÝ 

 

 

 

 

 

 

 
Ze Semil na ples přijeli členové a dobrovolníci     
z NNO - Zrnko naděje a CPR M. E. D.  
  

 

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně 
postižených pořádali 

 MASOPUSTNÍ ČAJE        

ve čtvrtek 18. 2. 2010 od 15 hod  
v sále KC Golf v Semilech, DJ Jiří Tůma 

 

Doprovodný program večera byl opravdu 
bohatý. Po úvodních slovech přivítání 
s poděkováním sponzorům začalo před-
tančení The Hole in the Wall. Po 21 hodině 
proběhla promenáda s módní přehlídkou 
kostýmů a doplňků, kde se naše Lucie ze 
Semil - zahradnice na mechanickém vozíku 
umístila na krásném třetím místě. 
K tanci a poslechu hrála kapela LIMID a 
večerem návštěvníky plesu provázela Míša 
Jadrná známá hlasatelka Evropy 2, která 
osobně vystoupila s orientálními tanci a tanci 
s ohněm.  
Hodina 23 přinesla slosování vstupenek o 
ceny a před půlnocí byla otevřena jak jinak 
než tombola. Každý lístek byl výherní a nikdo 
nebyl ošizen o výhru a domů si něco odnesl. 
Před závěrem večera proběhla dražba o 
několik cenných dárků. 
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Zrnko naděje, o. s. vytváří prostor pro setkávání rodin i jednotlivců, kterým do života vstoupilo zdravotní omezení. Program 

organizace oslovuje lidi, kteří upřednostňují rodinnou péči před ústavním umístěním. Navazujeme 

spolupráci s různě společensky zaměřenými organizacemi pro předávání informací z aktuálního dění.  

Dne 11. 2. 2010 od 14 hodin v sídle sdružení se pořádala beseda na téma 

„Orelská jednota ze Semil“. Starostka orelské jednoty paní Bohdana Tichá 

nám na besedu přinesla fotografie (prezentace fotek pro PC) a kroniky, kde 

jsme měli možnost shlédnout počátky jejich začínající činnosti v Semilech až 

po součastné dění. Dále jsme viděli tištěné fotografie, diplomy, ceny a 

poháry. Byli jsme překvapeni množstvím cca 25 akcí v Semilech, které 

pořádali i těch na kterých se zúčastnili cca 170 během sedmi let. Příkladem 

uvedeme některé: atletický čtyřboj v Hradci Králové či Uherském Hradišti, 

Kros po lyžařských tratích v České Třebové, běh Dobroučským krajem, 

kuželky v Novém Boru nebo v Třebechovicích pod Orebem i v Blansku, 

desetiboj v Lomnici nad Popelkou, atletické závody v Olomouci…. 
Orelská jednota Semily 
Klenotem první kroniky jsou 

dochované historické fotografie 

z předválečné doby, na kterých jsou 

členové orelské jednoty ze Semil.  

  

Jak vznikla myšlenka znovuobnovení zdejší orelské jednoty v Semilech?  

V roce 2000 syn paní Tiché začal spolupracovat s orelskou jednotou Loukov na různých soutěžích. 

Pomalu tato sportovní činnost oslovila další část rodiny, ale dojíždění do Loukova zabíralo čím dál více 

času a tak jsme se rozhodli s dalšími členy z okolí o obnovení vzniku orelské jednoty v Semilech.  

Dne 21. 2. 2003 župní předsednictvo souhlasilo s ustavením orelské jednoty v Semilech a 1. 3. 2003 již 

proběhla ustavující schůze a od té doby orelská jednota po mnoha letech opět působí v Semilech. 

  
Obeznámíte mladší generaci o činnosti orelské jednoty ze Semil?  

V semilské jednotě si najde činnost každý. Pořádáme postupový turnaj 

ve fotbalových dovednostech, ve florbalových dovednostech i v atletice. 

Semilská jednota rozšířila svou činnost i o kulturní akce. Zúčastňujeme se 

hlavně sportovních akcí po celé ČR a to ve stolním tenise, šachách, 

atletice, přespolním běhu, kuželkách, střelbě ze vzduchovky, fotbalu, 

florbalu a turistice.  

Největších úspěchů dosahujeme ve stolním tenise nejen v blízkém okolí, 

ale dokázali jsme se probojovat do kvalifikací až do celorepublikového 

kola v Polné a to nejen v jednotlivcích, ale i družstvech. Oporou družstva 

je vozíčkář Jan Suja, který mnohokrát zvítězil. 

(Foto z finále ve stolním tenise v Polné) 

  V kronikách jsme našli několik známých 

osobností a jednou z nich byl Antonín 

Panenka. Beseda se rozezněla v rozhovor o 

fotbale a přišla i otázka na jeho osobu jakou 

má spojitost v dění Orla.  

 

Každým rokem se podaří některému z dětí postoupit 

do celostátního kola turnaje ve fotbalových 

dovednostech, které se koná u příležitosti „Dnů lidí 

dobré vůle“ na Velehradě. Záštitu nad touto soutěží 

drží Antonín Panenka. (Viz fotografie). 

  

V roce 2009 od 20 do 23. srpna Orel 

slavil 100 let výročí od vzniku 

v Kroměříži, kterého se zúčastnili 

členové z celé republiky a samozřej-

mě i členové jednoty orel ze Semil. 

Hlavní program byl na náměstí, kde 

proběhla katolická mše. Po čtyři dny 

probíhali zába probíhali zábavné progra-

my, soutěže, sportovní 

turnaje po celém městě.   

Na své si přišli i příznivci 

hudby a tance. Setkání 

orlů bylo zakončeno mší 

na nedalekém Hostýně.  

  

  

  
 
V roce 1909 vznikl Orel. 1942 byl zrušen a po 

druhé světové válce došlo k obnovení činnosti. 

1950 byla činnost opět zakázána a v červnu 

1990 se opět činnost obnovila. V současné 

době má Orel 17 000 členů v 250 jednotách 

v České republice. 

Děkujeme paní Bohdaně Tiché za besedu s 

obeznámením o činnosti orelské jednoty ze 

Semil. Zajisté informaci o činnosti uvítá i 

veřejnost, kde určité procento možná ani neví 

o jejich působnosti v Semilech. Zájemci o 

orelskou jednotu Semily obdrží bližší informace 

na 739 911 157 nebo orel.semily@seznam.cz  

mailto:orel.semily@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

NAPSÁNO ŽIVOTEM 
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Příběh zaslala Jitka Plíhalová. Rozhodly se společně s Haničkou Klápšťovou (vozíčkářka) napsat příběh o jejich nevšedním nočním seznámení, které 

se stalo před čtyřmi léty okolo třetí ranní hodiny na semilsku. Příběh sám o sobě vypovídá, jak je někdy cesta života již nastavená, aby nás přivedla 

na určité místo a mohli tak pomoci druhému, který naši pomoc očekává. Nikdo z nás neví, kam ho osud zavede a jak to změní jeho budoucí život. 

  
Před čtyřmi roky přišel den plný změn, který mne i Hanku obohatil o nové přátelství. Pocházím z vesnice, a co by to bylo za večery bez zábavy a 

diskoték.  diskoték. Chodila jsem v té době s chlapcem z vedlejší vesnice a jednoho večera, když jsem 

se rozladěná po nějakém tom partnerském nedorozumění vracela ze zábavy sama pěšky 

domů v pozdních nočních hodinách, tak jsem si nezkracovala cestu nevlídnou zkratkou mezi 

vsi, nýbrž jsem procházela vesnicí Smrčí a Záhoří (u Železného Brodu). Zahloubána zrovna 

v nějaké myšlence a rozjímajíc tak nějak nad budoucností našeho vztahu jsem procházela 

temnou vesnicí a tu mi bliklo nějaké světlo do očí a upoutalo mou pozornost.  Z přízemního 

okna jednoho rodinného domu se ozývalo jakési naříkání či volání. Věděla jsem z dřívějška od 

svých rodičů, že v tomto domě žije naše vzdálená příbuzná z matčiny strany, která má 

dospělou dceru na vozíčku, ale nikdy jsme se doposud nenavštěvovaly.  
Pozastavila jsem se a po chvilce má zvědavost překonala strach a to bych nebyla já, kdybych své zvědavosti nedopřála. Přišla jsem blíž k domu a 

nakoukla zavřeným oknem bez záclony. Musela jsem si stoupnout na špičky, abych pořádně rozpoznala, kdo že to tam naříká, ba dokonce volá o 

pomoc. Zahlédla jsem uvnitř dvě ženy. Zvědavě jsem hleděla do zavřeného okna a vnímala naléhavé volání o pomoc, které se nedalo ignorovat. 

Hlavou mě okamžitě blesklo „Musím jim přece nějak pomoci“. Všimla jsem si, že druhé okno je pootevřené a tak jsem dovnitř promluvila: „Jak vám 

mohu pomoci?“ Náhle volání utichlo. Nastala chvíle ticha a přes okno jsem sledovala výraz v očích ženy na vozíku, která hleděla do tmy a nevěděla, 

kdo je venku. Přes okno jsem sledovala probíhající děj v místnosti. Žena na invalidním vozíčku si nevěděla rady se svoji nemohoucí maminkou ležící 

na zemi u jediných dveří v místnosti, které svým tělem zablokovala. Nejspíš spadla s postele a ta paní na vozíku se nemůže dovolat pomoci.  

Opět jsem na ženu promluvila a v krátkosti se představila. Zeptala jsem se, jak jim mohu nejlépe pomoci. Dozvěděla jsem se, že celou dobu volá na 

bráchu, aby maminku zvedl, ale nemůže se přes dvoje dveře dovolat pomoci. Oběhla jsem dům a hledala ve tmě zvonek, abych bratra vzbudila, ale 

bohužel jsem zvonek nenašla a tak jsem se vrátila k oknu.  

Přehodnotila jsem situaci s jejich následky v rozhodnutí jak pro mě tak i pro nemohoucí ženy. Jediná možnost byla vlézt dovnitř oknem. Chtěla jsem 

jim pomoci, ač jsem si sama uvědomovala možný vznik nepříjemností, že si dovolím takto vlézt do domu. Situace však žádala okamžitou pomoc. 

Okno bylo nízko a tak jsem tam prostě vlezla. Netrvalo dlouho a stará paní Klápšťová ležela v čisté pleně zas zpátky ve své posteli pod peřinou a 

s Haničkou jsme si začaly povídat i tykat. Prožívala jsem příjemný pocit ve svém těle, kde jsem se cítila, že jsem udělala dobrou věc pro někoho, kdo 

by si sám nemohl pomoci. Sice to pro mne bylo jisté vypětí a nervozita z neznámého prostředí, ale ten vnitřní příjemný pocit nervozitu úplně 

odboural. Poznala jsem pro mne pocitově zvláštní a doposud nepoznanou možnost jak může někdo vyjádřit vděčnost. Hanička mi zapůjčila svoji 

nejnovější publikaci podepsanou panem hercem Petrem Kostkou, která je pro ni velkou vzácností. Knihu mi půjčila proto, že až se ráno probudím, 

abych věděla, že to co se dnes v noci stalo je všechno pravda a ne, že se mi to jen nezdálo. Poděkovala jsem a vyjádřila upřímnou radost, že mne 

těší, že ji konečně poznávám a že knihu určitě brzo vrátím, až k ní půjdu zas na návštěvu. Tentokrát už nepřijdu oknem, ale dveřmi. Vždyť jsme 

přeci příbuzné, i když přes nějaké to koleno. 

Domů se mi šlo neskutečně lehce, občas jsem se musela pousmát a vše jsem si zpětně v hlavě přemítala a na nějakou partnerskou výměnu názorů 

jsem si ani nevzpomněla. Uvědomila jsem si, že jsou v životě hodnotnější věci než jen hloupá hádka s partnerem. Následoval celý dlouhý víkend, 

kdy jsem o Hanče hodně přemýšlela i do knihy jsem nahlédla, ale stále se mi vracely pocity ostychu z mé drzosti. Jen tak se vkrást k neznámým 

lidem v noci oknem. Měla jsem v sobě nejistotu, co teď bude dál? V neděli přišlo vysvobození.  Zazvonil telefon a tam se ozval bratr Haničky. 

Vyjádřil mi poděkování se vzkazem od své sestry, že už na mě Hanča čeká, kdy mě zas uvidí a kdy zas za ní přijdu. 

Od té doby se mnohé změnilo, ale moji kamarádku na vozíčku jsem navštěvovat nepřestala, ba naopak. Díky mému přestěhování do Smrčí jí mohu 

být blíž. Když na to přijde tak podnikáme, co se dá. V loňském roce jsme měli možnost osobně poznat  paní Lenkou Vanclovou a její dceru Lucinku 

na vozíčku ze Zrnka naděje ze Semil. I toto setkání s novým přátelstvím v Semilech vnímáme společně, že nám to bylo souzené. Jsme obě rády, že 

máme možnost prostřednictvím těchto listů dát přečíst příběh lidem o jednom nočním dobrodružství s osudným setkáním před čtyřmi roky. 

 

 Plíhalová Jitka a Klápšťová Hanka 

 
Mohu jen potvrdit, že cesty lidských osudů jsou někdy dobrodružné, zajímavé, k zamyšlení, šťastné i tragické atd. Pokud se osobně ohlédnu zpět tak 

jsem se poprvé setkala s Haničkou asi před 15 léty, když jsem u organizace vozíčkářů ze Semil pomáhala rozvážet vánoční balíčky do rodin členům. 

O několik let později jsem se setkala obchodně s bratrem paní 

Hanky a od té doby se známe. Mnohokrát jsme společně mluvili o 

různých věcech, aniž bychom tušili, že se všichni v budoucnu 

budeme setkávat častěji díky paní Jitce Plíhalové. Vypovídá to o 

tom, že životní cesty v setkáních ač chceme či ne jsou nám dány 

předem. Bratr Haničku přivezl i k nám domů, kde měla možnost 

poznat lidi, kteří jsou členy Zrnka naděje. Spokojený úsměv na 

fotce fotce vypovídá o všem. Všichni se už těšíme, až bude lepší počasí a budeme se moci setkávat častěji u nás doma, při programu nebo na zahradě při 

turnajích, akcích či výletech. Děkuji Jitce a Haničce za článek. Děkuji i bratrovi, že nás navštěvují. Pozdrav ze Zrnka všem posílá Léňa 

 
Čtenáři napište nám své příběhy, zkušenosti, podněty k zamyšlení nebo i reagujte na články svým názorem. Pokud si nebudete přát zveřejnění 
vašeho jména u článku je to možné zajistit, ale redakce musí znát jméno autora. Články zveřejníme v dalších vydáních. 

  



Kampaň 
"MĚSÍC NEZISKOVÉHO SEKTORU" 

(PARTNERSTVÍ V REGIONECH)  
V ÚNORU 2010 
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Na měsíc březen jsme pro Vás 
připravili výstavu olejomaleb Daniela 
Geremuse z Lomnice nad Popelkou.  
Jeho dílo bychom nalezli na hranici 
reality a snu, chcete-li nadreality. 
Velmi často až hyperrealisticky 
ztvárňuje své sny, vize na pokraji 
podvědomí. Rád používá barokního 
šerosvitu, který jeho obrazům dodává 
tajemnou atmosféru. Díky snadno 
čitelné symbolice se Geremusovo dílo 
těší značné oblibě.  
Výstavu děl z posledních let zahájíme 
v sobotu 6. 3. v 16:00 hodin a budete 
ji moci shlédnout do 1. 4. 2010. 

Programy - pozvánky na březen 2010 

  Program CPR M.E.D. na březen 
Pondělí 
09:00 „Mimísek“- cvičení pro batolátka (chodící děti), vede K. Nedělová 
09:45 „Mimísek“ – cvičení pro miminka u maminky na klíně a na hymna-   
             stických balonech (pro děti ještě nechodící), vede K. 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 
08:30   Francouzština – mírně pokročilí, lektorka Jana Baumans  
08:30   Angličtina – věční začátečníci, lektorka Lenka Hřibová  
08:45 „Mateřídouška“ – povídání pro život s farářkou L. Kocourkovou  
             + TÁČKY – vyrábění pro maminky s dětmi (loutky, hračky)  

Čtvrtek 
08:45   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 L. Hřibová 
            TÁČKY – vyrábění pro maminky s dětmi (loutky, hračky …)  

 Pátek 
09:15 „M + M“, cvičení maminek s miminky v náručí, poporodní cvičení 
10:45  Tanec a harmonizační cvičení pro těhotné 
             obojí pod vedením Karolíny Nedělové  
 

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

pondělí – čtvrtek od 8.30 do 12.00 herna pro rodiče s dětmi 
Při všech programech jsou děti vítány a tolerovány. 

  

Sociálně terapeutický program- březen 2010 

Zrnko naděje o .s., Jílovská 191, 513 01 Semily 
 

Pondělí 
09:00 - 12:00 - společenské hry, relaxační cvičení - 13:00 - 17:00 

Úterý 
09:00 - 12:00 - sklářská dílna ergoterapie rukou - 13:00 - 17:00 

Středa 
09:00 - 12:00 - kulturně vzdělávací kroužky, zpívání - 13:00 - 17:00 

Čtvrtek 
09:00 - 12:00 - masáže a relaxace s hudbou,  besedy - 13:00 - 17:00 

Pátek 
09:00 - 12:00 - vzdělávací programy – PC, tvořivá dílnička 13:00 - 17:00 
 

Oběd 12:00 – 13:00 

Nejedná se o službu od poskytovatele sociálních služeb pro veřejnost, 
ale o vnitřní záležitost komunity – pouze pro členy sdružení.  

Připomínáme - oběd je nutné nahlásit den předem. 
 
Beseda na téma „Co vám schází v sociální oblasti“ 
V sídle sdružení dne 18. 3. 2010 od 14 hod.  
Prohloubení Komunitního plánu sociálních služeb regionu Semilsko. 
Lenka Vanclová je členkou pracovní skupiny pro osoby se zdravotním 
postižením a účastníky besedy obeznámí, jak postupuje pracovní 
skupina. Dále se povede společná debata, co schází lidem se zdravot-
ním postižením na semilsku. 
Na besedu nutné předem přihlásit do 15. 3. 2010   

 

V sídle sdružení dne 25. 3. 2010 od 14 hod. 
Narozeninovosvátková oslava – jsou zváni všichni členové sdružení. 
Nutné předem přihlásit do 22. 3. 2010  pro zajištění občerstvení.  

Asociace nestátních neziskových 
organizací Libereckého kraje 

 

 

Motto: „Krize a chudoba – nové úkoly i příležitosti pro nestátní neziskové organizace“ 

 

Pozvánka 

 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na: 

dernieru výstavy  
„Neziskové organizace –  

 – Váš pomocník, rádce a partner“ 
ve středu 24. února 2010 od 16 hodin 
v Krajské vědecké knihovně v Liberci. 

 
Na dernieru navazuje pracovní seminář  

na téma „Klíčové problémy NNO v době krize“ 
od 16.30 do 18.30 hodin  

v Krajské vědecké knihovně v Liberci – 4. patro, hudební sál 
  

Předem děkujeme, pokud nám zašlete zprávu o Vaší účasti na obou či některé 
z výše uvedených akcí, další akce kampaně najdete na webu www.annolk.cz, 
celostátní akce kampaně a akce v jiných krajích na www.asociacenno.cz, 
případně na Facebooku mezi skupinami na adrese 

            http://www.facebook.com/group.php?gid=285687279511 . 
                                            

Mgr. Květa Morávková, předsedkyně ANNOLK 
_________________________________________________________________ 
Kontaktní údaje: 
Tel. 488 040 212, 608 301 115 – M. Schröterová,  (K. Morávková - 777 171 876, 602 154 091),  
adresa: ANNOLK, U Nisy 362/6,  460 01 Liberec 3,  e-mail: annolk@seznam.cz , společné akce kampaně 
v LK můžete podpořit libovolnou finanční částkou na účet asociace: č.ú. 186 589 772 / 0300, v.s. 3332010. 
  

  

Galerie XY 
Husova 122, Semily 

  

Husova 122, Semily. 
Husova 122, Semily. 

 

 

Po zahájení výstavy máme připravený mini prográmek jako 
překvapení k prvnímu výročí otevření Galerie XY. 

  
  

http://www.annolk.cz/
http://www.asociacenno.cz/
mailto:annolk@seznam.cz
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Probíhá grantové období vyhlášených výzev a různých možností 

Mnoho lidí, kteří pracují v nestátních 
neziskových organizacích (NNO) a mnoho 
dalších organizací různě zaměřených 
v současnosti vyhledávají dle grantových 
výzev vyhovující výzvu na finanční příspěvek 
na vybavení nebo celoroční chod organizace 
atd. Všichni sepisují a podávají své žádosti o 
přidělení finančního příspěvku pro svou 
organizaci. I u nás tomu není jinak. Také 
hledám na internetu vyhovující výzvy a po 
večerech sepisuji žádosti.  
V současné době je velmi těžké a někdy i 
doslova nemožné dokázat oslovit sponzory o 
finanční podporu ve vyhlášených grantech. 
Tím myslím podporu činnosti tak krátce 
působící organizaci jako je naše Zrnko 
naděje o. s.  
Ve vyhlášených grantech, dotacích bývá 
požadována spoluúčast, která je pro nás 
nedostupná nebo i bývá podmínkou delší 
činnost organizace. Velkou nevýhodou pro 
získání finanční podpory na celoroční činnost 
pro naše občanské sdružení je i to, že 
nejsme poskytovatel sociálních služeb, ač 
provozujeme obdobnou činnost. 
Zatím jsem podala u dvou vyhlašovatelů 

žádosti o finanční příspěvek pro podporu 

činnosti naší NNO a již známe výsledky. 

  

 

 

Ze 70 % nám bylo přiděleno 24%. Tudíž do 

celkového dorovnání tří žádostí do 100 % 

nám schází 76 % potřebné finanční částky.  

V lednu jsem podala 

u Nadačního fondu 

Tesco také žádost o 

finanční příspěvek.    

Do celkového rozpočtu 100 % pro žádost dvě a 

k žádosti tři stále schází potřebná finanční 

částka 63 %. V dalších měsících budeme nadále 

vyhledávat aktuální výzvy a oslovovat sponzory 

o finanční podporu na vybavení, celoroční 

činnosti s vnitřním chodem Zrnko naděje. 

  

Nedávno jsem dostala tip na stránky, Co Nás 

Baví. Soutěží zde mnoho lidí, organizací o dobré 

umístění. Jsou zde podporována široká spektra 

aktivit na lokální, komunitní úrovni a výherci 

jsou finančně odměněni.  

V měsíci březen od 1. 3 - 31. 3. 2010 se hlasuje 

pro pořádanou akci v dubnu. Vložila jsem za 

Zrnko naděje o. s. projekt, který se koná dne   

22. 4. 2010 od 14 hodin v sídle sdružení. 

Pořádáme besedu na téma „Budoucnost 

bydlení lidí se zdravotním omezením“. Chcete-li 

nás podpořit tak použijte uvedený odkaz a 

svým hlasem pomůžete k lepšímu umístění 

našeho projektu a napomůžete nám tak 

částečně dorovnat scházející finanční podporu. 

Hlasovat v měsíci březen můžete i víckrát.  

www.conasbavi.cz/#budocnost-bydleni-lidi-se-

zdravotnim-omezenim  

 

Velice si vážíme finanční nebo věcné podpory 

od sponzorů, která pomůže k udržení celoroční 

činnosti naší organizace a pracovních míst. Bez 

finanční a věcné pomoci by nebylo možné 

pomáhat lidem v rodinném zázemí. 

Předem děkuji za všechny členy sdružení 

Lenka Vanclová, předsedkyně Zrnko naděje o. s. 

 

 

Proběhlo sepsání s podrobným popisem 

konkrétních požadavků s překladem do AJ. 

Za překlad, který zajistil Martin Bašek 

s dopomocí Ondry Vancla prostřednictvím 

našich listů oběma moc děkuji. 

Vynaložené úsilí se vyplatilo a na základě 
grantového řízení, vyhlášeného Nadačním 
fondem Tesco, byla naše organizace Zrnko 
naděje vybrána jako příjemce nadačního 
příspěvku. Projekt obstál před konkurencí 
100 žadatelů. Na projekt Sociálně tera-
peutický program Zrnko naděje jsme 
obdrželi 43 % z požadované částky.  
Tato finanční částka napomohla dorovnat 
jednu žádost ze tří do plných 100% k již 
přiznanému příspěvku z Grantového progra-
mu Města Semily na rok 2010. 
Členové Zrnka naděje děkují městu Semily a 

Nadačnímu fondu Tesco za finanční příspěv-

ky, které budou využity v co nejkratší době v 

rámci týdenního Sociálně terapeutického 

programu Zrnko naděje na zakoupení 

pomůcek pro členy sdružení, kterým do 

života vstoupilo zdravotní omezení. Program 

sdružení je určen pro členy - rodiny i jedince, 

kteří se rozhodli pro rodinnou péči před 

ústavním umístěním.  

  
 

 

První žádost byla podána 

o příspěvek z Grantového 

programu Města Semily 

na rok 2010, kde bylo 

možné podat více žádostí 

na konkrétní činnosti.  

  Podala jsme tedy 3. Z celkové částky tří 

žádostí 100% se mohlo požadovat 70%. 

  

ZRNKO - INFO – STŘÍPKY  
 

Druhá vlna výběrových řízení na poskytovatele sociálních služeb 

 
LIBERECKÝ KRAJ - Třem tisícům sociálně 
potřebných lidí zlepší podmínky života projekt 
s názvem Služby sociální prevence v Libereckém 
kraji. Celkový objem finančních prostředků, jenž 
Liberecký kraj přidělí organizacím, zabývajícím 
se sociální prevenci v následujících třech letech 
činí rekordních 225 milionů. 
Na základě první vlny výběrových řízení 
v průběhu léta 2009 bylo uzavřeno celkem 23 
smluv s poskytovateli sociálních služeb za celko-
vých 130 mil. Kč. 
Radou Libereckého kraje byla 30. 11. 2009 
vyhlášena druhá vlna s předpokládaným 
objemem 80 mil. Kč. Hodnocení nabídek, 
rozhodnutí o výběru poskytovatelů sociálních 
služeb a smlouvy na jednotlivé služby budou 
uzavřeny do konce března 2010. 
„Spuštění samotného projektu předcházelo 
pečlivé zmapování sociální situace na území 
celého Libereckého kraje.  
 

Náš projekt je zaměřen právě na služby sociální 
prevence a jejich dostupnost osobám sociálně 
vyloučeným a ohroženým sociálním vylou-
čením. Cílem poskytování těchto služeb je 
napomoci ohroženým skupinám se plně zapojit 
do ekonomického, sociálního a kulturního 
života. Některým skupinám také umožnit se 
vrátit na trh práce, vysvětluje Pavel Petráček, 
krajský radní pro resort sociálních věcí a 
menšin. 
Projekt, který je podporovaný z Evropského 
sociálního fondu ČR, má devět vytipovaných 
cílových skupin. Jsou to mimo jiné osoby se 
zdravotním postižením, etnické menšiny, osoby 
bez přístřeší nebo osoby, které se vrátily 
z výkonu trestu. 
Poskytovatelé sociálních služeb mohou být 
registrována profesionální zařízení, zabývající 
se sociálními službami. Vybíráni jsou na základě 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

Další informace: 
Pavel Petráček, radní pro resort soc. věcí 
485 226 355, pavel.petracek@kraj-lbc.cz  
JUDr. Ludmila Šlechtová, vedoucí odboru 
485 226 540, ludmila.slechtova@kraj-lbc.cz 
Miroslav Kroutil, projektový manažer 
485 226 519, miroslav.kroutil@kraj-lbc.cz 
http:/odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page4543 

Středisko Rané péče poskytuje v Libereckém kraji služby především rodinám dětí s postižením nebo ohroženým vývoje v oblasti zrakové, mentální 
a pohybové. Částka devět milionů korun pomůže stům podpořených osob na území celého kraje. 

http://www.conasbavi.cz/#budocnost-bydleni-lidi-se-zdravotnim-omezenim
http://www.conasbavi.cz/#budocnost-bydleni-lidi-se-zdravotnim-omezenim
mailto:pavel.petracek@kraj-lbc.cz
mailto:ludmila.slechtova@kraj-lbc.cz
mailto:miroslav.kroutil@kraj-lbc.cz
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1. 4. 2010 rozeslání aktuálního čísla 4. na e-mil čtenářům z evidenčního 

seznamu a do týdne zveřejnění na níže uvedených internetových odkazech. 

na stránky 

 

Zasílání v el. podobě Infolistů Zrnka mohou využít organizace i soukromé osoby.  
Stačí zaslat na redakce@zrnko-nadeje.cz : Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA. 
Stálá VÝZVA pro příspěvky do INFOLISTY ZRNKA 
Do Infolistů Zrnka mají možnost přispívat NNO a široká veřejnost. (ZDARMA) 
Zasílejte své články o zajímavostech, internetové odkazy, vaše názory. 

 

 

Největší sněhový hrad v České Republice 
Dobývání sněhového hradu Harrachštejn na běžeckém stadionu u hotelu 

Skicentrum v Harrachově. 

 

  

Ve sboru dr. Karla Farského  
v Semilech se dne 26. 2. 2010  
od 19 hodin konal  
 

KONCERT 
Podkrkonošského 

symfonického 

orchestru 
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 STÁLÁ VÝZVA  
 

 

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 o. s., 15,-Kč.  

KONTAKT - INFOLISTY ZRNKA 
Jílovecká 191, Semily 513 01 
481 621 06 / 731 458 883 
redakce@zrnko-nadeje.cz 
Redaktorka: Lenka Vanclová 
Korektor: Jiří Barvínský 
 

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. 

 

SVAČVEČER S JEZELENY  

V Jílovecké ulici v zelené roubence v 

Semilech dne 1. 2. 2010 odpoledne pod 

vedením Lenky Hřibové z CPR M.E.D. 

rodiče s dětmi zavítali do výtvarné 

dílničky Smolíček pod názvem 

SVAČVEČER S JEZELENY. Nejprve se 

tvořili loutky z rohlíků dozdobené 

zeleninou a potom všichni společně 

zabloudili do bláznivé krajiny L. Carrolla 

za zrcadlem v čteném příběhu. Úžasné 

vitamínové loutky zvládly sehrát drama o 

strašlivém Tlachapoudovi.   

  

 

 

Páté přes deváté 
Další akce v zelené roubence pod vedením 

Lenky Hřibová se konala 26. 3. 2010 v době 

masopustní a postní. V programu pro školy 

otevřela téma jídla a hledání nějaké 

"zdravé" rovnováhy.  

V rámci projektu podpořeného Libereckým 

krajem Prevence PPP - poruch příjmu 

potravy - obezity, anorexie a bulimie. 

  

V sobotu 20. 2. 2010 proběhla v Harrachově neobvyklá akce. Sešlo se zde 
asi 30 šermířů, aby se zúčastnilo bitvy o sněhový hrad, který zde byl 
budován po dobu 14 dnů. Hrad byl asi 50 metrů dlouhý a 50 metrů široký, 
hradby byly až 6 metrů vysoké a věž dosahovala výšky 15 metrů. Vznikl 
zde tedy největší sněhový hrad v republice a zapsal se tak do knihy 
rekordů. Bitvu zde svedli nejen šermíři, ale též asi 30 obránců a 70 
útočníků z řad dospělých diváků, kteří kromě pokynů dostali rozlišovací 
peleríny a molitanové meče. Mezi nimi nechyběl i zástupce našeho města 
Semily pan Jaroslav Tichý, který se této akce účastnil spolu s dalšími členy 
orelské jednoty. Kouzlo bitvy umocňovala skutečnost, že proběhla až ve 
večerních hodinách za svitu loučí. 

Bohdana Tichá, starostka orelské jednoty Semily 

  

SVĚT KOLEM NÁS   
 

Občanské sdružení Podkrkonošského symfonického orchestru ze 
Semil má skoro šedesát instrumentalistů, které vede šéfdirigent 
Marin Farský a dnešní koncert vedl i hostující dirigent Jiří Bachtík. 
Koncert byl procházkou po cestě, kterou urazili od roku 2007. Zazněli  

skladby z období baroka i novodobých 
začátků orchestru v menším obsazení. 
Zazněli i skladby z období romantismu až 
do 19. století. Celému sboru přejeme 
mnoho úspěchů v jejich hudebním zamě-
ření pro komorní hudbu a děkujeme za 
příjemně strávený hudební večer.  

Narozeninovosvátková oslava 

Dne 25. 2. 2010 se konala 
druhá narozeninovosvátková 
oslava v sídlu organizace, 
kde členové sdružení spole-
čně slaví každý měsíc naro-
zeniny a svátky.  
Všem deseti oslavencům 
z února k narozeninám a 
svátku přejeme vše nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí,  spoko-
jenosti a splněných přání.  
 

Lenka Vanclová 

 předsedkyně 

Zrnko naděje o. s. 

  

  

 

Naše listy jsou zaměřeny a určeny pro cílovou skupinu různě zaměřených 
nestátních neziskových organizací (NNO). Dáváme prostor pro rozmanité 
informace o činnostech NNO i od zajímavých samotných lidí. Informace, 
které se nemají možnost dostat do běžného tisku novin vzhledem 
k omezenému prostoru pro velikost textu článku nebo jde i někdy o 
nezájem ze strany určitých vydavatelů novin o nich psát. Celkově listy 
oslovují a zapojují místní obyvatele Semil a okolí pro neohraničenou 
věkovou kategorii s různým společenským zaměřením a postavením. 
Samostatné vydávání Infolisty Zrnka o činnostech NNO z libereckého 
regionu i mimo region vidíme jako přínos pro celkovou komunitu. 

mailto:redakce@zrnko-nadeje.cz
http://www.zrnko-nadeje.cz/
http://www.zrnko-nadeje.cz/
http://www.cesky-raj.info/cs/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
http://www.cesky-raj.info/cs/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
http://www.semily.cz/
mailto:info@zrnko-nadeje.cz
mailto:redakce@zrnko-nadeje.cz
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Kdo podpořil činnost Zrnko naděje, o. s.  

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. 

 

 

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

 

 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

PLATAN, s.r.o. 

Lékárna Na poliklinice 
Tyršova 394, 513 01  Semily 
  

MÚ Semily 
Husova 82, 513 13 Semily  

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

Elite Bohemia  

Sokolská 93, 513 01  Semily  

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 
Česká spořitelna Semily a Martina Filingrová – sladkosti 

Firma ROUTE 66 – upomínkové předměty 
Galerie XY – upomínkové předměty 

  

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 

  


