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Vítání jara v dřevěnce 

V sobotu 21. 3. 2010 proběhla pravidelná 

nedělní dílnička pro rodiny s dětmi, kde se 

vyráběli jarní dekorace: hrnkové květiny + dro-

bnosti z vlny. Dnes slunečné počasí nebylo, ale i 

tak po 15 hodině jsme společně šli k Jizeře 

v doprovodu deště vynést Mořenu. Rozloučili 

jsme se se zimou zpěvem písniček a pak hodili 

Mořenu do řeky, které jsme zamávali na cestu. 

 

  
 

 

 

 

 

 

   

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

Historické jádro města Semily se třemi památkově 
chráněnými roubenkami a domy v Jílovecké ulici 
ukrývají pod peřinou bílého sněhu své dávné příběhy, 
ale i současné dění ukryté za okny domů. Tak jako 
domy jsou rozdílné svou stavbou tak i lidé z NNO 
Zrnko naděje a CPR M.E.D. jsou rozdílní svým spole-
čenským zaměřením, ale i tak se vzájemně navštěvují 
na pořádaných programech a stali se z nich spřátelené 
organizace pro pořádané akce v Jílovecké ulici. 
V zelené roubence se nyní topí v kamnech a je zde 
otevřeno nejenom ve čtvrtek, ale i v pondělí 
odpoledne 12.30 - 15 hod. Přibyly nejenom děti, ale 
většinou je přítomen i nějaký další rodič, skupina dětí 
je věkově dosti rozlehlá od 3 - 11 let. 
  

JÍLOVECKÁ ULICE V SEMILECH 

UKRÝVÁ SVÉ PŘÍBĚHY PO MNOHÁ 

STOLETÍ AŢ PO DNEŠNÍ DNY 

V sousedícím domě přes silnici se setkávají lidé 

s podobným osudem, kterým do života vstou-

pilo zdravotní omezení. Věková hranice lidí, 

kteří se zde potkávají, je od 3 - 67 let. Každý 

den od pondělí do pátku od 9 - 17 hod. se tvoří 

v sociálně terapeutickém programu Zrnka. 

Debaty a besedy na různá témata, masáže, 

relaxace s hudbou, ergoterapie rukou - tvořivé 

dílničky. Připravuje se nový katalog s prodejem 

výrobků členů Zrnka naděje v provázanosti se 

sklářskou dílnou Glass Lucie, který by měl být 

dokončen a představen veřejnosti dne 3. 7. 

2010 na zahajovací akci „Naše město na 

vozíku“ prázdninového programu v Jílovecké 

ulici. Již nyní se připravuje i malý trh s výrobky 

ze skla, proutí, keramiky atd. Pro návštěvníky 

bude připraven i bohatý program soutěží ve 

spolupráci spřátelených organizací. Nebude 

scházet ani tombola. Všechny lístky budou 

výherní a každý si odnese nějakou tu cenu. 

 

Navštěvujeme kamarády v zelené roubence, kde se v tvořivých dílničkách pod vedení Lenky 

Hřibové pracuje s přírodními materiály: vlna, dřevo, vosk, textil, ale děje se zde i mnohem více… 

  

 

Z příspěvků od Nadačního fondu TESCO a z 

grantu MÚ Semily v měsíci březnu byly 

nakoupeny pomůcky pro členy organizace, 

kteří navštěvující týdenní sociálně terapeutický 

program Zrnka naděje. Na ergoterapii rukou: 

tiskoviny, speciální pastelky, prstové barvy, 

modelovací hmota na výrobu keramiky, 

speciální plastelíny, ale i kancelářské potřeby. 

V měsíci březnu se Zrnko naděje zúčastnilo 

hlasovací soutěže, Co Nás Baví. Internetoví 

návštěvníci náš projekt Budoucnost bydlení lidí 

se zdravotním omezením podpořili 1 625 hlasy.  

Přihlášených projektů bylo 50 a my jsme se 

umístili na krásném 5 místě s finančním 

oceněním, které bude použito na podporu 

činnosti. Členové sdružení moc děkují všem, 

kteří nám posílali své hlasy a děkujeme i těm, 

kteří nás již finančně nebo věcně podpořili.  



    Mimořádně vzácnou expozici připravuje pro nadcházející sezonu město Semily v komplexu 

památkově chráněných chalup v Jílovecké ulici.    

 Tři roubené stavby z přelomu 18. a 19. století se podařilo zachránit, zrekonstruovat 

a samy o sobě dnes tvoří zajímavou ukázku původní dřevěné zástavby města. Jako mnoho jiných 

historických staveb se i zde obtížně hledala smysluplná náplň a využití. Pomohla ale náhoda. Při 

třídění spisů se objevila nepatrná zmínka o tom, že Jaroslav Dolenský, který bydlel do roku 1956 

v jedné z chalup, se příležitostně živil pilníkářstvím.  A víte, co vlastně bylo jeho obživou a jak takové 

pilníkářství vypadalo? Jestli ne, tak musíte roubenky rozhodně navštívit!  Krom samotného řemesla, 

které nám pomohl představit Drahomír Smejkal, jeden z poslední dosud pracujících pilníkářů, si 

budete moci i prakticky vyzkoušet rozdíl mezi strojně a ručně vyrobeným pilníkem. Pokud 

bezpečnostní pravidla dovolí, plánujeme i možnost prakticky si výrobu pilníků vyzkoušet. Ve vedlejší 

světnici na návštěvníka čeká autentická světnice z doby těsně po první světové válce. Nepůjde o 

nahodilý svoz muzejních věcí, ale o skutečnou původní podobu světnice, o první živou národopisnou 

expozici, určenou mimo jiné i k dalšímu rozšiřování znalostí o hmotné lidové kultuře podkrkonoší.  

Každý si bude moci napsat pohlednici u bytelného stolu s dřevěnou lavicí, podívat se do kredence, 

špajzky, osahat si kejklovačku, posvítit porcelánovou stahovačkou, prolistovat modlitební knížku 

nebo si jen v klidu u svatého koutku uvědomit nelehký život obyvatel těchto domků, jež v prostotě, 

chudobě, ale pevné víře, prožívali vznik samostatného československého státu. 

Chalupa bude pro návštěvníky otevřena v sezoně nepřetržitě každý den právě díky ochotě vedlejší 

sklářské dílny Glass Lucie paní Lenky Vanclové (tel.: + 420 481 621 406, 731 458 883, email: 

info@glasslucie.com). A nezapomněli jsme ani na menší děti, které si budou moci pohrát 

s dřevěnými hračkami Jana Hoffmanna, mající stejně jako Glass Lucie prestižní certifikát „regionální 

produkt Českého ráje“.   

 Mgr. Kateřina Šromová, 
odbor školství, kultury a vnějších vztahů  

.     

 

  

 

V Semilech chystají pilníky 
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VÝZVA PRO STAROUSEDLÍKY Z JÍLOVECKÉ ULICE V SEMILECH  

 

  
Příběhy by měli čerpat ze vzpomínek starousedlíků a 
všech, kteří zde prožili část svého života. Nejedná se o 
sepisování historické kroniky, ale o podklady pro 
zpracování poupravených povídek ze životních příběhů 
z doby 18. - 19. století. Jaké zde byly přátelské a 
sousedské vztahy, příběhy řemeslníků a honorace, jak 
se bavili lidé v předminulých stoletích a nebude zajisté 
chybět nějaké to tajemství i příběhy o místním 
hřbitově. 
 
Výzva pro povídky trvá do konce roku 2012. Poté 
budou zpracovány a vydány. Máte zájem, aby se vaše 
vzpomínky staly součástí povídek? Napište nebo mne 
navštivte po domluvě dle kontaktu na straně 8. 

Lenka Vanclová 
 

Výzva je určena pro všechny starousedlíky a 
jejich potomky, kteří mají spojitost s třemi 
památkově chráněnými roubenkami v Jílovecké 
ulici i pro ty, kteří mají vzpomínky na dobu 
z přelomu 18. - 19. století v Semilech. 
 
Koncem roku 2004 jsme se přestěhovali do 
domu sousedícím s roubenkami a od té doby 
jsem podlehla kouzlu klidného místa v histo-
rickém jádru města Semily. V čísle 4. září 2009 
jsem se poprvé zmínila o starousedlících, kteří mi 
během let, vyprávěli nespočet útržků z jejich 
dětství v souvislosti s roubenkami. Poté vznikla 
myšlenka napsat příběhy upravených povídek 
pod názvem: „Jílovecké povídky“.   
usedlíků 

V současné době probíhají ze strany MÚ Semily opravy a úpravy pro plánované otevření muzea o řemeslu pilníkáře. Lenka Vanclová patronka Zrnka 

naděje o. s., které vytváří prostor pro setkávání lidí se sníženou pohyblivostí a vozíčkářů zajistí bezbariérový přístup do roubenky v zadním vchodu. 

(viz. foto) Bude zde rozšířen i program Zrnka naděje o besedy aj. V čísle 6. červen Infolisty Zrnka zveřejníme prázdninový program 2010 v Jílovecké 

ulici. Nadále budeme veřejnost informovat o průběhu realizace v roubence a o dění v historickém jádru města Semily od spřátelených organizací.  

  

Památky Semil / Chalupy č.p. 102, 103 a 104  
Skupina roubených domů nad Jíloveckým potokem je dokladem původní dřevěné zástavby Semil, hodnotná 

je zejména jako neporušený celek, datovaný od let 1785 až 1789. Domky s malým hospodářstvím obývali 

drobní řemeslníci jako např. hrnčíři, pilníkáři a koželuzi, později tovární dělníci. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotograf Reflexu Jan Šibík strávil s reportérem Milanem Šímou od 17. do 

23. února týden v íránské metropoli Teheránu, jako kameraman. Točili zde 

záběry pro dokument o nezletilých odsouzencích na smrt, sami však byli 

zatčeni a po čtyři dni vyslýcháni. 

  

se dne 6. 3. 2010 od 15 hodin konalo zahájení výstavy současně s 

besedou s Janem Šibíkem – fotoreportérem, který podnikl od roku 

1985 přes dvě stě cest do všech koutů světa. Fotografoval konec 

komunismu v Evropě, pád berlínské zdi, sametovou revoluci v 

Československu i krvavý zánik Ceauceskova režimu v Rumunsku.  

Byl svědkem masakrů v Sieře Leone a Libérii, hladomoru v Súdánu, 

Somálsku a Etiopii.Během celého roku 2004 fotil epidemii AIDS na 

Ukrajině. V roce 2005 zaznamenal děsivé následky přívalové vlny na 

Srí Lance, bizarní poměry v komunistické Severní Koreji, pohřeb 

papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu i Jásira Arafáta v Ramalláhu. 

V roce 2004 obsadil v soutěži WORLD PRESS PHOTO 3. místo v 

kategorii Sportovní příběhy. V soutěži Czech Press Photo, určené 

českým a slovenským fotografům, získal v různých kategoriích 

celkem 41 ocenění, z toho 2x hlavní cenu. 3x byl oceněn v soutěži 

Fuji Press Photographer. 2x získal hlavní cenu na mezinárodní 

soutěži fotografických kalendářů Golden Prisma Award. 

Hlavním tématem výstavy byli střety a osudové události ve světě za 

posledních 5 let - ničivá vlna tsunami, války v Iráku, Aghánistánu a 

Libérii, bída v utečeneckých táborech v Angole, pohřeb papeže i 

události po smrti Jásira Arafata, nekončící násilí v Palestině, AIDS v 

Oděse a další reportáže.  

Dle návštěvnosti o výstavu s besedou bylo vidět, že kvalitní kulturní 

nabídka přilákala zájemce i z širokého okolí. Snímky světoznámého 

reportážního fotografa burcují, dojímají, vzbuzují silné emoce. Jsme 

rádi, že jsme měli tu možnost slyšet autorův komentář a příběhy 

k některým tématům a cyklům. (více se dočtete na www.sibik.cz). 
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V Muzeu a Pojizerské galerii Semily 

Dvacet let svobody 
Ve Sboru Dr. Farského se dne 17. 3. 2010 konalo v cyklu "Setkávání" 
s nejvzácnějším hostem Janem Sokolem (viz plakátek). V úvodní 
části přednášek o svobodě zúčastněné zaujal nejenom myšlenkami, 
ale pro mě překvapivě (na akademika a vysoko-školského 
profesora) srozumitelnou formou plnou konkrétních příkladů. V 
závěrečné části dotazů na otázku "Jakou má vizi světa, jak vidí svět 
do budoucna?" moudře odpověděl, že nechce být divákem světa, 
že chce být účasten a přiložit ruku k dílu, že o tom, jaký svět bude, 
rozhodujeme my (volná parafráze jeho slov). 

  

V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc  
V Městské knihovně Semily se konalo dne 16. 3. 2010 setkání s ředitelkou 
Muzea Českého ráje paní V. Jakouběovou, která přivezla svoji další knížku 
s regionálním tématem tentokráte věnovanou lidové stravě.  
 Autorka knížky objasnila některé skryté 

souvislosti obřadních i každodenních jídel 
regionu Pojizeří, např. jak je to s dumlikem, 
co se dělo s máslem v hospodářství či které 
vzácnosti se musely do kuchyně dokupovat 
(koření). Rozhodně základ pro vaření byl v 
tom, co vyrostlo na zahrádce, na poli či 
v lese. Žádné ekologické stopy jako dnes - 

 

  

hory obalů, kilometry v kamionech na silnicích atd. V besedě se 
vzpomínalo, co se kde vařilo a chutnalo. Setkání bylo velmi milé, poučné a 
málem se všichni účastníci nevešli do dětského oddělení knihovny.  
  

  Ţivotospráva cesta ke zdraví  
CPR M.E.D. v domě dětí dne 8. 3. 2010 uskutečnili s Dr. Holubem pro 
rodiny s dětmi překvapení. Neplánovaně k 100. výročí MDŽ dostaly pěkný 
dárek. Milé a inspirativní setkání s mužem, který o vaření a souvislostech 
zdravé stravy nejenom poučeně přednáší, ale sám aktivně vaří a to 
s láskou. Nejnovější vydanou kuchařku Vařte s láskou od Dr. Holuba lze 
zakoupit  zakoupit v Muzeu Pojizerské galerii Semily. 
Poděkování patří i za jeho trpělivost s našimi 
malými špunty v čase přednášky. Nejedné z nás 
maminek sáhl do svědomí, co a jak dětem 
předkládáme. Na besedě byla i nabídka 
posledních dýní z naší zahrádky vypěstované u 
roubenky. Po inspirujících slovech a receptech 
se po nich jen zaprášilo.  

 

  
Turnaje v kuţelkách 
V sobotu 27. 2. 2010 se jednota Orla Semily zúčastnila kvalifikačního turnaje v 
kuželkách v Novém Boru. Soutěž probíhala v jednotlivcích i družstvech. Naše 
družstvo bylo věkově nejmladší, takže to bylo znát na výsledku a na první 
místa jsme nedosáhli. Rozhodně jsme ale nebyli nejhorší a můžeme být 
spokojeni. Navíc v kategorii jednotlivců jsme mezi chlapci vybojovali první 
místo a totéž se nám podalo i v kategorii děvčat.  
V sobotu 7 března se Orlové ze Semil zúčastnili dalšího turnaje v kuželkách, 
který pořádala sousední župa a to v Třebechovicích pod Orebem. Naše výprava 
přišla na řadu po 11. hodině. Děti do 10 let měli 10 hodů na každé dráze. 
Mládež starší 15 na každé dráze. V žácích i žákyních jsme získali 1. místo. 
Dospělí měli 15 do plných a 15 dorážky na každé dráze. Výsledky v kategorii 
dospělých zatím nejsou pro nás známé, protože v době, kdy jsme odjížděli 
mělo koulet ještě asi 5 účastníků z Bohuslavic. V té době jsme měli v mužích 5. 
místo a v žácích 2. místo.  

Bohdana Tichá, starostka orelské jednoty Semily 
  
 
 

Texty a fotografie PeadDr. Lenka Hřibová 

  

POZVÁNKA 
V sobotu 8. 5. 2010 zve Orel 
Semily všechny soutěživé lidičky 
libovolného věku i pohlaví na 
hřiště gymnázia Semily, kde pro 
Vás chystáme různé soutěže, z 
kterých si každý vybere jednu 
nebo i více. Bude zde atletika -
běh, skok, vrh kriketovým 
míčkem, ale také soutěž ve 
florbalových dovednostech, která 
bude pro děti i s možností 
postupu do celorepublikového 
finále. Přijďte v době 13 - 15 hod. 
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   V měsíci březnu jsme při vernisáži oblíbeného lomnického malíře Daniela 

Geremuse rozřezali první narozeninový dort. Jaký bude náš druhý rok života? 
   Ani v druhém roce své existence nebude Galerie XY zahálet v propagaci 

regionálních řemesel a umění. Harmonogram na rok 2010 má být v duchu roku 

předcházejícího. V hlavní prázdninové sezoně se můžete opět těšit na řemeslné 

pátky na Semilsku, kdy u nás v galerii bude každý prázdninový pátek čekat jeden 

z regionálních výrobců, aby předvedl svůj um. Řemeslné pátky připravujeme opět 

za spolupráce se Sdružením Český ráj a jejich Prázdninové nabídky pro každý den. 

Při této příležitosti můžete využít možnosti výstupu na věž kostela sv. Petra a 

Pavla, ke které máme klíče taktéž v Galerii XY. K letním setkáním se řemeslníky 

regionu Český ráj a Krkonoše se chystáme přidat rukodělné dílny i mimo hlavní 

prázdninovou sezonu, hlavně v období adventu.  

   V období od dubna do konce října pro Vás nově připravujeme několik víkendů u 

malířského stojanu. Tyto kurzy umělecké tvorby povedou výtvarní umělci 

z Českého ráje a okolí, kurzy budou samozřejmě pro veřejnost (pozor, omezený 

počet účastníků). V rámci těchto uměleckých kurzů budeme navštěvovat zajímavá 

místa nejen na Semilsku, kde budeme malovat, kreslit, ale i fotografovat ve volné 

přírodě. Vždy bude připravena i tzv. mokrá varianta výtvarného víkendu. 

V průběhu měsíce listopadu pak zahájíme zimní kurs kresby. 

   Přesný rozpis všech rukodělných dílen i výtvarných kurzů se včas dovíte na 

našich webových stránkách (www.xy.nafoceno.cz ), na stránkách sdružení Český 

ráj (www.cesky-raj.info), nebo na připravovaných tiskovinách. 

   Jako dobrou zprávu pro všechny letní návštěvníky zde máme zvěst o změně 

otevírací doby. V měsících červenci a srpnu bude mít Galerie XY otevřeno denně 

od 9 do 12 a od 13 do 18 hod. Prodejní expozici Regionálního produktu Český ráj 

a Originálního produktu Krkonoše, pravidelné výstavy výtvarného umění, nebo 

Semily z ptačí perspektivy si tedy budete moci prohlédnout kdykoliv včetně 

pondělků, které jsou jinak zavíracími dny. S tím souvisí i otevírací doba vyhlídkové 

věže na kostele sv. Petra a Pavla, která bude stejně jako loni přístupná od začátku 

května do konce října v otevírací době galerie (vstupenky v Galerii XY). 

   Toto vše a ještě možná něco víc se uskuteční v průběhu celého roku.  

    

  
POZVÁNKA NA DUBEN  
Zajisté aktuálnější pro čtenáře bude pozvání na 

výstavu dubnovou. Zveme tedy tímto všechny 

příznivce umění na zahájení výstavy Jarmily a 

Jana Smetanových, která se uskuteční v sobotu 

3. dubna 2010 od 16 hod. Oba jsou absolventy 

uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném 

Brodě - obor vinuté figurky a prací se sklem se 

zabývají dodnes. Protože se celý život věnují ve 

volných chvilkách také kresbě a malbě, bude 

výstava plná perokreseb a maleb. Nejčastěji 

zpracovávaným tématem je krajina a příroda 

jako taková.  

 

Daniel Geremus 

   

Žiji a maluji v Lomnici nad Popelkou. 

Malování a kreslení mě bavilo už od 

dětství, ale s olejomalbou jsem začal 

až v roce 1995. Z malování na plátno 

jsem postupně přešel na sololit.  

Zajímá-li Vás, kde beru inspiraci, 

musím po pravdě odpovědět, že 

nevím, ale nejblíže pravdě bude asi 

odpověď, že tou největší inspirací je 

život a okolní svět ve kterém mě při-

ta 

Na den 3. 6. 2010 od 16 hodin pro návštěvníky Galerie XY 
jsme 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. 

 

12. 12. 1969  

tahuje velice tenká hranice mezi světem takzvaně 

reálným a nereálným, pokud tato hranice vůbec existuje. 

Jistě znáte ten zajímavý pocit, kdy ve snu vidíte nebo 

prožíváte věci naprosto nereálné, přesto je přijímáte 

suverénně a klidně. Nejspíš proto mě nejvíc námětů na 

obrazy napadá těsně před usnutím nebo probuzením. 

  

  

Děkujeme za Vaši přízeň v prvním roce našeho působení. 

Věříme, že Vás nezklameme ani v roce druhém. Za Galerii XY 

přejeme příjemné Velikonoce s hojností všeho, co jest 

k tomu potřeba a hlavně málo jarní únavy.  

Kateřina Jínová a Lukáš Dlouhý 

  

Výstava obrazů bude doplněna o ukázku již zmiňovaných skleněných figurek 

z dílny manželů Smetanových. Výstava potrvá do 29. dubna 2010. 

  

„Druhý rok ţivota Galerie XY“ 
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Program - pozvánky na duben - CPR M.E.D. 

  Neděle 4. 4. (10 – 16 hod.)   
Tvořivá neděle pro celou rodinu – velikonoční (pomlázky, zdobení 
vajíček a dekorace; Jílovecká ul., vede PaedDr. Lenka Hřibová) 

Úterý 6. 4. (9.30)     
Jídlo to je Zdraví, radost, energie. Co všechno nám přináší naše strava 
od kojení až ke gurmánským zážitkům. Zdravá strava pro batolátka i 
jejich maminky; jak pohodlně přejít od kojení ke zdravé stravě celé 
rodiny. Přednáška s ochutnávkou, plná praktických tipů a receptů 
(Mgr. Karolina Nedělová; CPR M.E.D., Tyršova 380) 

Středa 7. 4. (9.30) 
 Zahradnické radosti a starosti, sdílení zkušeností, rad i semínek, 
sazenic. Zahrádka za oknem  
(PaedDr. Lenka Hřibová, CPR M.E.D., Tyršova 380) 

Čtvrtek 8. 4. (14 hod.)   
Beseda se starousedlíky Jílovecké ulice  
(ve spolupráci se Zrnkem naděje; dřevěnka v Jílovecké ul.) 

Pondělí 12. 4. (16.00)   
Smolíček – výtvarná rodinná dílnička nad knížkou Zbornaplaz  
(poezie Chr. Morgensterna a obrázky A. Borna; 
 vede PaedDr. Lenka Hřibová; dřevěnka v Jílovecké ul.) 

Úterý 13. 4. (9.30)   
Dýcháme se Zemí (o správném dýchání s rehabilitační sestrou 
Monikou Noskovou; CPR M.E.D. Tyršova 380) 

15. 4. - 17. 4.  Prezentace projektů Květ-svět 
                            Smolíček i M.E.D.věd na Veletrhu dětské knihy v Liberci 

Úterý 20. 4. (9.30)   
LETS systém (Mgr. Anna Hudská; CPR M.E.D. Tyršova 380) 

Úterý 27. 4. (9.15)   
Beseda s maturanty waldorfského lycea v Semilech. První absolventi 
w. lycea vypuštěni do života. Přijďte si poslechnout, jak se jim studo-
valo a zeptat se na cokoliv, co vás zajímá. (CPR M.E.D. Tyršova 380) 
 
 

Týden pro Zemi 19. 4. - 25. 4. 2010 
 

Pondělí 19. 4. 
 Dřevěnka v Jílovecké ul. (13 -15 hod.) Žížalení I (hry, soutěže, úkoly pro 
malé i velké na téma zahrady, bioodpad, semínka, rostlinky, 
„živáčkové“). Při splnění 7 úkolů z 10 odměna- medvídek 

Úterý 20. 4.  
 DDM - beseda a seznámení s možnou formou "zelené lokální 
ekonomiky" a sousedské výpomoci LETS od 9.30 (Mgr. Anna Hudská - 
biofarma Klokočí) - odpoledne 15.00 úklid smetí na hřišti na Ostrově 

Středa 21. 4. 
 MŠ Luční - Táčky (od 15.30 oddělení Sluníčko) " Moje nákupní taška" 
povídání o možnostech spotřebitele ovlivňovat životní prostředí, 
rukodělky - alternativa k igelitce 

Čtvrtek 22. 4.  
 Den Země - dřevěnka v Jílovecké ul. (13-15 hod.) Žížalení II  
 - od 15 hod. ve spolupráci se Zrnkem naděje beseda o ekologickém 
rozměru sousedské výpomoci, společného bydlení či možnostech LETS. 
 
Nabídka nového dopoledního programu EVVO pro MŠ a ZŠ, dřevěnka 
Jílovecká ul.: "zaHRAda" aneb hravě a smavě na ekobydlení  
(inspirace tvorbou F.Hunderwassera; vede PaedDr. Lenka Hřibová) 
 
Týden opravdových plen (TOP) 26. 4. - 2. 5. 

Neděle 25.4.  
Hapenning k TOP (Týden opravdových plen)  
sraz v 11.30 h odchod 11.55 od dřevěnky (látkovou plínu s sebou) 

Čtvrtek 29. 4. 
Dřevěnka Jílovecká ul.- od 14. hod. "Čarování s plínami" - recesní 
sedmiboj s plínami a o plínách. 
Výstava plen + info během tohoto týdne v CPR M.E.D. (Tyršova 380) 
 
 

  

Pokud vás některé naše naplánované akce zaujaly, budeme se těšit na setkání při nich.  
Krásné předjarní dny, Šárka Bažantová 

   

Podrobnější pozvánka na jednu akci: 
Cesta z města 2010 - za pět minut dvanáct! 
Jste nespokojeni se současnou politickou situací a špatnou atmosférou v našem státě? 
Jste nespokojeni s prací našich poslanců?  
Vadí vám umlčení novinářů zákonem?  
Vadí Vám doživotní imunita našich zákonodárců?  
Vadí Vám korupce v našem státě? 
Chcete v parlamentu nové tváře? 
Chcete jen tak vyrazit s přáteli, s rodinou, s dětmi do přírody? 
Chcete vyjádřit svůj názor a necítíte se na to jej veřejně prezentovat?  
Právě pro vás všechny je tu tichý protest Cesta z města 2010 – za pět minut dvanáct. 
Co je cesta z města 2010 – za pět minut dvanáct? 
1. Vyberte si jeden z těchto dní 24. 4. 2010 sobota nebo 25. 4. 2010 neděle. 
2. Napište na náš profil Cesta z města 2010 - za pět minut dvanáct na Facebooku do diskuze dle kraje, kdy, odkud a kam půjdete pěšky, pojedete 
na kole, koloběžce či na bruslích (z města do vesnice, z vesnice do vesnice, či přes které vesnice pojedete z kterého bodu a kam atd..).  
Pokud byste chtěli, aby se k Vám někdo přidal, zmiňte se o tom prosím a vytvořte velkou skupinu. 
My vyrážíme od dřevěnky v neděli 25. 4. v 11.55 (sraz už 11.30) 
Látkovou plínu, prosím, s sebou. Někde na louce za městem vytvoříme obraz (jako loni na stráni), zahájíme tímto Týden opravdových plen.  
Těšíme se na Vás, budete s námi "jako v bavlnce" (P.S. Nějaké plíny navíc budou k dispozici), trasu zvolíme s ohledem na kamarády na vozíčku. 

  
Jaro je tady, medvěd (M.E.D.věd - projekt na oživení památkově chráněné dřevěnky a zahrádky) se probouzí ze zimního 
spánku. Za průběžné "krmení" medvěda, tedy za finanční podporu projektu patří dík a jarní kytička. Samozřejmě 
poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu, šikovným tatínkům, všem příznivcům i tolerantním učitelům, kteří s dětmi v 
zimě museli snášet leckdy partyzánské podmínky. Těšíme se vás, přijďte někdy pobejt - Lenka Hřibová. 
http://medvedsemily.webnode.cz/ jste-li na Facebooku nakoukněte k nám do ulice - skupina Jílovecká ulice 
http://www.facebook.com/pages/Semily-Czech-Republic/Jilovecka-uliceSemily/99025059371?ref=mf 
 
 

 

  

http://medvedsemily.webnode.cz/
http://www.facebook.com/pages/Semily-Czech-Republic/Jilovecka-uliceSemily/99025059371?ref=mf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sociálně terapeutický program 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. 
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Program - pozvánky na duben - Zrnko naděje 

  

PRO ČLENY ORGANIZACE 
 

V sídle sdružení a na zahradě se koná dne:  
Čtvrtek 15. 4. 2010 od 14 hod. Narozeninovosvátková oslava na kterou 
jsou zváni všichni členové sdružení a jejich rodinní příslušníci. 
Nutné předem přihlásit do 12. 4. 2010 pro zajištění občerstvení.  
Čtvrtek 22. 4. 2010 od 14 hod. Beseda „Budoucnost bydlení lidí se 
zdravotním omezením“. (viz. pozvánka) 
Čtvrtek 29. 4. 2010 od 14 hod. Čarodějnický čtvrtek ve spolupráci 
s CPR M.E.D v areálu zelené roubenky, zahrady Zrnka naděje a 
v Jílovecké ulici (čarodějnické masky). 
Pátek 30. 4. 2010 od 18 hod. posezení v rodinném stylu „Čarodějnice“ 
opékání uzenin, občerstvení - limo - pivo – hudba - klubová činnost. 
 
  

  

POZVÁNKA 

 
Dne 22.4.2010 od 14 hodin v sídle sdružení pořádáme besedu 

s Lenkou Vanclovou na téma „Budoucnost bydlení lidí se zdravotním 

omezením“. Zájemci - nutné předem přihlásit do 16. 4. 2010.  Pokud 

bude pěkné počasí tak se beseda uskuteční na zahradě u sídla. 

Kontakt: 731 458 883 / 481 621 406 / info@zrnko-nadeje.cz 

 

Program besedy: 

1.) Obeznámení co přecházelo vzniku občanského sdružení 

a proč v roce 2008 na základě dlouhodobé myšlenky za 

pomoci přátel vzniklo Zrnko naděje, o. s.  

2.) Obeznámením s hlavním cílem sdružení: Jak vytvořit 

bydlení v rodinném charekteru v komunitě pro tělesně 

hendikepované spoluobčany odkázané na dopomoc nebo 

celkovou pomoc druhé osoby pod správou občanského 

sdružení Zrnko naděje za plné kontroly a spolupráce 

rodinných příslušníků, přátel, dobrovolníků, sousedské 

výpomoci nebo placené asistence. Vše dle svobodného 

výběru lidí neohraničené věkové kategorie.  

3.) Proč se občanské sdružení Zrnko naděje nikdy nestane 

poskytovatel sociálních služeb. 

4.) Co nabízí Zrnko naděje členům - sousedskou výpomoc aj. 

5.) Volná debata s účastníky besedy o jejich názorech jak vidí 

budoucnost blízkých lidí se zdravotním omezením.  

 

Besedu budeme opakovat v prázdninovém programu 2010 - 7. / 8. 

  

13. ročník festivalu Patříme k sobě 
  
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 31. března 2010 v 17,00 hodin v Muzeu a 
Pojizerské galerii v Semilech za účasti patronky festivalu paní Miriam Kantorkové.  
 
Při příležitosti výstavy  Patříme k sobě bude v rámci festivalu Jeden svět promítnut 

film Nevítaní  ve čtvrtek 1. dubna od 17,30 hodin. 

Druhou výstavou v rámci festivalu je výstava obrázků klientů Domova pod hradem ze 
Žampachu s názvem Máme rádi zvířata. Malá vernisáž této výstavy se uskuteční 
v pondělí 31. 3.  2010  v  16,30  hodin   ve  vestibulu   Městského  úřadu  v  Semilech  a  
potrvá zde  do 21. dubna 2010.  
 
Festivalové galakoncerty se uskuteční v Semilech v úterý 13. dubna od 18,00 hodin 
v KC Golf a v Turnově ve čtvrtek 15. dubna od 18,00 hodin v turnovském kině Bio Ráj. 
 
Dopolední vystoupení pro žáky a studenty škol regionu se uskuteční ve středu             
14. dubna 2010 od 10,00 hodin v těchto místech: 
Rovensko pod Troskami,  sál Radnice 
Libštát, obecní úřad 
Železný Brod, divadelní sál  
Jablonec nad Jizerou, Sokolovna 
V pátek 16. dubna 2010 se tyto koncerty uskuteční v KC Golf Semily a v sále Střelnice 
v Turnově, také vždy od 10,00 hodin 
 
Věříme, že některou z uvedených festivalových akcí navštívíte a pozvete také své 
přátele i rodinu. 

 Jarka Boudná, předsedkyně  

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily  

Nádražní 213, 541, 513 01 Semily, 481625414 / 737642258, podkrkonos.spol@quick.cz 

  

  

Pozvánky - Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neznámá autorka 

pohádek, básní, obrazů aj. 

paní Iveta Kovářová 

 

Jak skřítek Vítek šel pro pomoc 
 

V lese pod dubem je malinkatý domeček, kde žije malý skřítek Vítek. Je to takový neposeda a čipera, ale 

lesní zvířátka ho mají ráda a ze všeho nejvíc veverka Lískulka. Hrávali si spolu celý den a nejraději s 

lískovými oříšky, ale jednou se přihnala ohromná vichřice a brala vše, co jí napadlo a stálo v cestě. 

Ptáčkům hnízdečka, stromy kácela a zvířátka se neměla před vichřicí kam schovat. Když vichřice zmizela 

zůstala po ní pohroma a zvířátka se dala do pláče. Neplačte, já dojdu do vesničky pro pomoc, řekl skřítek 

Vítek. Ale vždyt´jsi malý a lidé ti mohou ublížit, řekla veverka Lískulka, ale Vítek nedal na její prosby a 

vydal se na cestu. Zvířátka mu dala na cestu nějaké jahůdky, ostružiny, borůvky a jiné dobroty. Popřála 

mu hodně štěstí a skřítek Vítek šel. Dávej pozor na kočky a psy at´si tě nespletou s myší volala za ním 

veverka Lískulka a dala se do pláče. Skřítek Vítek šel snad den či týden, uběhl měsíc než došel do 

vesničky.  

 

  

vesničky. Únavou usnul na polní cestičce a snil o 

zvířátkách. Ten den šla na procházku Martinka se 

svým pejskem Flíčkem. Najednou Flíček začal 

štěkat a vrčet, vr, vr, vrrr až probudil ze spánku 

skřítka Vítka. jis 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace: Jíří Barvínský 
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Pohádkový svět Ivety Kovářové  
 

 

skřítka Vítka. Vítek se polekal „teď je se mnou ámen“ jistě skončím v jeho břiše a třásl se jako 

osika a zakrýval si ručičkama oči, aby tu hrůzu neviděl. Fuj Flíčku nestydíš se, co to tam máš, 

zlobila se Martinka. Pak uviděla malého mužíčka. Co tu děláš a kdo jsi, už se neboj můj Flíček 

ti neublíží řekla Martinka skřítkovi Vítkovi. Já já jsem sem skřítek Vítek a hledám pomoc. 

Vichřice zbourala a popadla hnízdečka ptáčkům a pelíšky zvířátkům a začal plakat. Martinka 

vzala opatrně skřítka Vítka a šly k nim domů. Doma se ohřál a něco slupnul a usnul v postýlce 

pro panenku. Zatím Martinka vše vyprávěla tatínkovi, který pracoval v lese. Víš co Martinko, 

my těm zvířátkům pomůžeme, řekl tatínek. A tak všichni tatínkové i děti z vesničky šli pomoc 

zvířátkům. Tátové odnášeli a zpracovávali pokácené stromy, zlámané větve a děti sázely nové 

mladé stromečky. Les byl zas čisťounký a zvířátka mohla stavět své pelíšky a ptáčkové 

hnízdečka. A skřítek Vítek má novou kamarádku Martinku a ví, že dětí se nemusí bát.  

  

Na půdě je strašidlo 

Malá Terezka a její bratříček Ondra jeli na prázdniny k babičce a k dědovi. Bylo krásné poledne a sluníčko veselo hřálo a vánek si pohrával s květy na 

louce. Když dorazili k babičce a k dědovi bylo pravé poledne čas na dobrou svačinu. Babička se přivítala s vnoučaty a poslala Ondru pro dědu, který 

sekal jetel králíkům. Ahoj dědo tak jsme tady zvolal Ondra a rozběhl se za dědou aby se sním přivítal. Kde máš Terezku zeptal se děda. Terezka 

pomáhá s tatínkem babičce se svačinou odpověděl Ondra dědovi. Daly jetel do koše a odnesly ke králíčárně. Tak pojd´at´na nás nečekají aby zbylo i 

něco pro nás. Děda se přivítal s Terezkou posadil si jí na klín a povídali si co je nového. Odpoledne uběhlo jako voda a tatínek se musel vrátit domů 

aby mohl vyzvednout maminku z práce. Maminka Terezky a Ondry pracovala v nemocnici, byla dětskou lékařkou. Děti se rozloučily s tatínkem a 

slíbily že budou hodné. Za chvíli byl čas jít na kutě, chvíli si pohrály s Barykem a šly spát. Na jednou se něco ozývalo s půdy,Terezka se probrala co to 

je za prapodivné zvuky? Ondro probud´se na půdě je strašidlo! Ondra mžourá a poslouchá s Terezkou. Máš pravdu někdo tam je! Pojd´ vzbudíme 

babičku a dědu řekl Ondra. Vstaly z postýlek a nedutajíc šly po špičkách držejíc se za ruce k ložnici kde se ozývalo hlasité chrápání. To dědeček 

podřimoval a spokojeně odfukoval. Ondra vešel po špičkách a zatahal za roh peřiny. Děda sebou cukl a vykřikl:,, co co se děje až s toho leknutí začal 

koktat. Ondra s třesoucím se hláske povídá babi dědo na půdě je  koktat. Ondra s třesoucím se hláskem povídá babi dědo na půdě je 

strašidlo. Poslouchejte co to je tam za prapodivné zvuky. Máš 

pravdu něco se tam ozývá řekla babička a děda současně a vydali 

se po schůdkách na půdu. První šel děda a za nim babička, Ondra a 

Terezka. Když dorazili na půdu pozorně poslouchali a rozhlíželi se 

kde a odkud se ozývá ten šramot. Babičko já se bojím řekla 

Terezka a držela se jí za noční košili. Děda byl vepředu a pomalu 

šel za zvuky co se ozývaly pod haramburdím vedle proutěného 

koše. Když byl až u koše dal se do hlasitého smíchu. Babička 

nahlédla do košíku a dala se též do smíchu. Vy malí strašpytlové už 

vím co to je za strašidlo u nás na půdě. Terezka s Ondrou nahlédli 

a spatřili kočku Micku jak se spokojeně stará o svá čtyři strakatá 

koťátka. Ach ty naše tulačko řekla babička a podrbala kočku Micku. 

Tak teď honem na kutě, ať ráno nezaspíte sluníčko. Ráno se 

Terezka s Ondrou smáli jako sluníčko na obloze a věděli, že žádní 

bubáci a strašidla nejsou nebo jen v pohádkách. Ale to Terezka a 

Ondra ví až moc dobře kdo u babičky a dědy strašil na půdě.  

 

 



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. 

Informační měsíčník ročník II. INFOLISTY ZRNKA 2010 
číslo 5. květen uzávěrka 25. 4. 2010 

1. 5. 2010 rozeslání aktuálního čísla 5. na e-mil čtenářům z evidenčního 

seznamu a do týdne zveřejnění na níže uvedených internetových odkazech. 

na stránky 
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 STÁLÁ VÝZVA  
 

 

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. 

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 textu: 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. 

 

ZRNKO - INFO  

  
 

 
 

Občanské sdružení ADVAITA poskytuje služby uživatelům návykových látek, patologickým hráčům a jejich blízkým. 

V současné době provozuje dvě zařízení: Terapeutickou komunitu pro drogově závislé v Nové Vsi a Centrum 

ambulantních služeb ADVAITA se sídlem v Liberci.  

Terapeutická komunita je léčebně resocializační zařízení s dlouhodobým pobytem (průměrná doba dokončených pobytů 

je jeden rok). Do zařízení jsou přijímáni lidé z celé České republiky. 

Liberecké centrum ambulantních služeb zajišťuje dvě služby. První z nich je Program ambulantního poradenství, který je 

určen osobám, které mají problém s nějakou nelegální návykovou látkou, alkoholem nebo patologickým hráčstvím a 

chtějí svůj problém řešit. Tento program poskytuje služby také rodičům a blízkým uživatelů. Je možné objednat se na 

jednorázovou konzultaci nebo se zapojit do dlouhodobého programu ambulantního poradenství. Druhou službou je 

doléčovací program, který je určen pro lidi, kteří již prošli léčbou své závislosti a chtějí se opět zapojit do běžného života. 

Prostřednictvím tohoto programu klientům pracovníci centra poskytují takovou podporu a pomoc, která jim tento 

nelehký krok usnadní. Centrum nabízí doléčovací program jak ambulantní, tak pobytovou formou. Od roku 2009 

provozuje pět podporovaných bytů, kde je klientům k dispozici deset lůžek k časově omezenému bydlení (po dobu šesti 

měsíců). 

Služby Centra ambulantních služeb ADVAITA jsou určeny především lidem z Libereckého kraje a jeho programy jsou 

otevřeny také občanům Semilska.  

Na konzultace je třeba se předem objednat telefonicky či e-mailem. Objednací lhůty v současné době nepřesahují 14 

dnů. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.advaitaliberec.cz, aktuality jsou k dispozici také na 

www.facebook.com/advaitaliberec. 

 

Kontakty: 

Centrum ambulantních služeb ADVAITA 

Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV-Perštýn 

e-mail: cas@advaitaliberec.cz 

tel.: 482 750 607, 603 829 730 

 

 

ADVAITA, o. s. 

Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi 

Nová Ves 55, 463 31 Chrastava 

e-mail: komunita@advaitaliberec.cz 

tel.: 485 146 988 

 

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. 

 

 

PLATAN, s.r.o. 

Lékárna Na poliklinice 
Tyršova 394, 513 01  Semily 
  

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

 

 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

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 

  


