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SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

ŽACTVO 
 Skok daleký   
1. David Tichý 
2. Tichá Bohdana 
3. Kurfiřt Jakub 
4. Aleš Zahradník 
 
Běh 60m        
1. David Tichý 
2. Kurfiřt Jakub 
3. Aleš Zahradník 
4. Tichá Bohdana 
 
Běh 200m      
1. Tichá Bohdana 
 
Koule             
1. David Tichý 
2. Zahradník Aleš 
3. Kurfiřt Jakub 
4. Tichá Bohdana 
 
Hod kriketovým míčkem  
1. Kurfiřt Jakub 
2. Tichý David 
3. Zahradník Aleš 
4. Tichá Bohdana 
 

 

MUŽI 
Skok daleký 
1. Dědeček Mirek 
2. Landiga Pavel 
3. Barvínský Jiří 
4. Mlejnek Milan 
5. Tichý Jaroslav 
6. Drahný Standa 
 
Běh-60m      
1. Dědeček Mirek 
2. Landiga Pavel 
3. Mlejnek Milan 
4. Barvínský Jiří 
5. Tichý Jaroslav 
6. Drahný Standa 
 
Koule 
1. Tichý Jaroslav 
2. Barvínský Jiří 
3. Landiga Pavel 
4. Drahný Standa 
5. Dědeček Mirek 
6. Mlejnek Milan 
 
Kriket           
1. Barvínský Jiří 
2. Dědeček Mirek 
3. Mlejnek Milan 
4. Drahný Standa 
5. Landiga Pavel 
 
Granát          
1. Bavínský Jiří 
2. Drahný Standa 
  

ŽENY 
Skok daleký  
1. Tichá Bohdana 
2. Vanclová Lenka 
  

Koule           
1. Tichá Bohdana 
2. VanclováLenka 
 

 Granát          
1. Vanclová Lenka 
2. Tichá Bohdana 
 
Běh 200m     
1. Tichá Bohdana 
 
 Běhojízda dvojic 60m  
1. Lenka a Lucie Vanclovy 

 

FLORBALOVÉ DOVEDNOSTI 
  
 ŽACTVO 
1. David Tichý 
2. Jakub Kurfiřt 
3. Aleš Zahradník 
4. Bohdana Tichá 
 
DOSPĚLÍ 
1. Drahný Stanislav  
2. Tichá Bohdana 
3. Barvínský Jiří 
4. Tichý Jaroslav 
5. Vanclová Lenka 
  

  

1. Kolo atletických závodů  
 

V sobotu 8. 5. 2010 od 13 hodin Orel Semily pořádal 1. kolo 

atletických závodů pro všechny soutěživé lidičky libovolného věku i 

pohlaví na hřišti gymnázia Semily. Byla zde atletika - běh, skok, vrh 

kriketovým míčkem, ale také soutěž ve florbalových dovednostech. 

Pro děti to byla možnost postupu do celorepublikového finále. 

Závodění si užívali všichni a v několika fotografiích vám přiblížíme 

momenty z příjemně prožitého odpoledne s umístěním sportovců. 
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Pohádkový les 

  
Klub Českých turistů pořádal v sobotu 25. 5. 2010 Pohádkový les plný lesních víl, 

skřítků a soutěží pro děti. Trasa 5 km vedla starým parkem od sousoší Ivana 

Olbrachta a Antala Staška, pod urnovým hájem, k přírodnímu divadlu, přes lávku na 

Ostrov, kde byl cíl, a čekala sladká odměna s diplomem na každého. Na Ostrově bylo 

připraveno překvapení s projížďkou v lodičkách na řece Jizera. 

Zúčastnili jsme se s našimi dětmi i s Luckou na mechanickém vozíčku, která si užívala 

soutěže a přírodu. Poznala les a místa, kam by se bez pomoci druhých nikdy 

nedostala. Poděkování patří příteli i všem lidem, kteří nám pomohli v členitém 

terénu s překonáním překážek nad bývalým přírodním divadlem. Viz. fotografie. 

  

 

Pohádkový  les vedl členitým terénem v lese, který opravdu nezvládne vozíčkář bez pomoci druhých. Je zde ale možnost se zúčastnit stejné akce  

v příštím roce či podobné  akce i letos za pomoci dobrovolníků a pracovníků Zrnka naděje o.s., které svou činnost konkretizuje na lidi odkázané na 

dopomoc nebo celkovou pomoc druhé osoby. Nabízíme pomoc pro členy organizace i v rámci sousedské výpomoci.  Odložte svou nesmělost a 

kontaktujte občanské sdružení Zrnko naděje ze Semil. Získejte potřebné informace a dopřejte si poznat to, co je běžné zdravým lidem. Pro 

vozíčkáře či opatrovníky bývá z jejich pohledu mnoho věcí nemožné, ale věřte, že to nemožné lze z velké části změnit, pokud nás navštívíte. 

Lenka Vanclová, předsedkyně sdružení  

Narozeninovosvátková oslava 

Dne 13. 5. 2010 se konala 
narozeninovosvátková oslava 
v sídlu organizace, kde členové 
sdružení společně slaví každý 
měsíc narozeniny a svátky členů 
a rodinných příslušníků.  
Květnovým oslavencům přejeme 
vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a splněných přání.  
 

Vše nejlepší přejí členové a přátelé 

 Zrnka naděje o. s. 

  

  

 

 Zahradní slavnost Květ-svět 
 

V týdnu pro rodinu se 13. 5. 2010 konalo odpoledne ve stylu rodinné medové 
sešlosti při muzice, dobrůtkách atd. Byli jsme pozváni k zelené roubence na toto 
setkání od maminek z CPR M.E.D. a s narozeninovosvátkovou oslavou jsme 
pokračovali u sousedů, kde ke Dni matek byl připraven pěkný dárek v podobě 
programu pro společně strávené odpoledne. Květnovým oslavencům zahráli i 
písničku. Za celé odpoledne prošlo zahrádkou a roubenkou okolo 60 lidiček, 5 
psů a překvápkem přibyli tři noví obyvatelé - králíci. Díky všem, kteří přišli 
pobejt, byla atmosféra odpoledne moc fajn.  
Květ-svět (projekt podpořený Nadací Partnerství http://kvet-svet.webnode.cz/).  
  

http://www.facebook.com/album.php?aid=167710&id=99025059371&ref=mf
http://kvet-svet.webnode.cz/
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Na měsíc květen Galerie XY v Semilech připravila výstavu obrazů Richarda Náhlovského – Tání pod 

Kozákovem + Metamorfóza achátů. Výstava obrazů s názvem přímo příznačným pro region Českého 

ráje, byla slavnostně zahájena v sobotu 1. 5. 2010 od 16 hodin. Průvodní slovo pronesl Prof. Bohumil 

Skalický. Výstavu budete moci navštívit do 3. 6. 2010.  

  

 

 

 

 

Galerii XY - „Tání pod Kozákovem + Metamorfóza achátů“  
  

Richard Náhlovský 

Akademický malíř Richard Náhlovský se narodil v Turnově a celé dětství prožil v Rovensku 

pod Troskami. Krajina Českého ráje s dominantou Trosek a zdejší příroda mu tedy určovaly 

umělecký směr již od dětství. Po absolvování železnobrodské sklářské školy začal studovat 

na Akademii výtvarných umění v Praze v atelieru profesora Františka Jiroudka. 

Po absolutoriu v roce 1987 nebylo pro autora snadné se oprostit od vlivu malíře Jiroudka a 

najít si vlastní, osobitý projev. Malířovo „dozrávání“ prošlo do dnešního dne mnoha etapami 

a výraznými změnami. Přesto celou jeho tvorbu charakterizuje silně expresívní pojetí barev a 

tvarů, které dodávají jeho krajinám či zátiším surrealistickou, snovou atmosféru. 

Do roku 1990 malíř žil a tvořil v Rovensku pod Troskami. Od roku 1990 žije v Mariánských 

Lázních a k do té doby převažujícím motivům Českého ráje přibývá řada námětů, které 

nachází v kynžvartském lesoparku, nebo na svých četných cestách, zvláště k Jadranu, kde 

obdivuje přímořskou krajinu s loděmi a pobřežní skaliska. Pracuje v plenéru i v ateliéru. 

Krajinu svého dětství, Český ráj, však neopouští. Často přijíždí, aby zde nějakou dobu tvořil.  

 

  

POZVÁNKA 
 
 
Program: 
14:00 - zahájení, Jakub Lindner, jam session 
16:30 - DS Tyl - Ježibaby z Babína (divadelní představení) 
18:00 - Messenjah 
19:30 - Zákal 
21:00 - L'Ru 
22:30 - Hangover Painters 
24:00 - Haters 
01:00 - Experimental Cabaret 
 
 

+ výtvarné dílny a soutěže pro děti, 
 graffiti, žongléři, ohnivá show 
moderátor: Václav Cempe 
 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
OstrovArt vám přináší Kulturní spolek Semily Femily o.s.  

  

OstrovArt Festival 2010 
 Multižánrový hudebně-výtvarný festival. 
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Info - program – pozvánky na červen 

 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Jablonec n.N 

 
Pořádá 11. ročník 

16. června 2010 od 12.00 – 17.00 h na Mírovém náměstí v Jablonci n.N 

Celým programem bude provázet Lucie Potůčková 

Host odpoledne zpěvák  

Dalibor Janda 

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI 

 odpoledne plné soutěží a zábavného programu pro handicapované i zdravé děti a  spoluobčany 

 ukázku první pomoci MČČK 

 pletení košíků, výroba keramiky 

 soutěže pro širokou veřejnost a představitele města 

 zábavný program - vystoupení dětí z MŠ, různé soubory z Jablonecka, Rachot Bend z Jedličkova Ústavu v Liberci 

  prezentace neziskových organizací z regionu 

 představí se firmy nabízející pomůcky pro zdravotně postižené.        

  

 

CPR M.E.D. 
 

Pátek 4. 6. 2010 15.30 hod. 

Slavnost ke Dni dětí na zahradě DDM (Tyršova 380) 
 

Neděle 6. 6. 2010 10 -16 hod. 

Tvořivá neděle pro celou  rodinu „ Moje nákupní taška“ - možnost 

stvořit si svůj originál, ale také debatovat (Mezinárodní den 

životního prostředí) – co ovlivňuje více ŽP, obecné předvolební 

sliby politiků či mé konkrétní rozhodnutí a chování v obchodě... 

(dřevěnka – Jílovecká ul.) 
 

Pondělí 7. 6. 2010 po 16 hod.  

SMolíček – výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi  

(H.CH. Andersen: Zelenáčci; dřevěnka – Jílovecká ul.)  
 

Neděle 13. 6. 2010  

Tvořivá neděle pro celou rodinu – solární hračky (od 15 hod závod 

solárních vozítek) v rámci kampaně „Táta dneska frčí“ - tentokráte 

na sluneční energii (dřevěnka – Jílovecká ul.)  
 

Neděle 20. 6. 2010 

Svatojánské čarobejlí, ve 14 hod. odchod z dřevěnky za bylinkami, 

následuje čarovný večer a noc...  

(info 776077 186; dřevěnka - Jílovecká ul.) 

  

V červnu proběhne výlet do Záchranné stanice zvířat v Libštátu 

(termín bude upřesněn v červnovém programu) 

  

Centrum pro rodinu M.E.D. o.s. 
Tyršova 380, Semily 
IČ: 27051854 
Liberecký kraj 
e-mail: med.semily@seznam.cz,  
www.med-semily.webgarden.cz 
http://medvedsemily.webnode.cz/  

  

 

Svlečená do naha 
Pravdivý příběh o životě a boji s rakovinou  

Iveta Kollertová  

 

 

 

 

 
 

době byli ona i její manžel bez zaměstnání a téměř v bezdomoví se starali 

o dvě děti, přičemž svým zdravotním problémům zprvu nevěnovala 

pozornost. Trvalo delší dobu, než lékaři vyřkli ortel: rakovina vnitřních 

orgánů ve velmi pokročilém stadiu, vyhlídky na další život mizivé. Iveta 

leží několik let takřka sama v bytě, nepohyblivá, s rozpadávající se 

tělesnou schránkou, až si jednoho dne řekne, že to nevzdá a rozhodne se 

něco změnit, rozhodne se pro život... 

   Autorčino vyprávění, proložené jejími básněmi a dopisy s přáteli, 

vzniklo ve spolupráci se spisovatelkou Blankou Kubešovou, která patří k 

několika málo lidem, kteří Ivetě dokázali nabídnout pomocnou ruku a 

zasadit se za její práva u příslušných úřadů a institucí. Kniha je také 

svědectvím o selhávání sociálního systému v naší zemi i poděkováním 

těm, kteří se nezištně zasloužili o to, aby se Ivetin život stal snesitelným. 
 

Knihu je možné objednat a zakoupit na níže uvedeném odkazu:  

www.eroika.cz/katalog-titulu/domaci-literatura/svlecena-do-naha.aspx  
 

S Ivetkou jsem se sezmámila přes internet a v Infolistech Zrnka, číslo 2. 
květen 2009 na str. 20 - 22 vyšel článek DOTYK šTěSTí. Pokud jste 
článek nečetli, tak ho najdete zde www.zrnko-nadeje.cz/index.php/2009 

Křest knihy Svlečená do naha proběhne 23. 6. 2010 v Luxoru v Praze. 
Ivetko, posílám Ti úsměv s pozdravem a gratuluji k vydání knihy. 
Poděkování posílám všem, kteří Ti pomáhali i těm, kteří stále pomáhají. 
  

Lenka Vanclová 

   V autentickém životním příběhu sledujeme 

desetiletý zápas těžce zkoušené ženy o život a 

elementární lidskou důstojnost, a to v situaci, 

kdy ji lékaři, společnost i manžel už odepsali.                   

   Příznaky závažné nemoci se u Ivety Kollertové 

začaly projevovat v šestatřiceti letech. V té 

době 

mailto:med.semily@seznam.cz
http://www.med-semily.webgarden.cz/
http://medvedsemily.webnode.cz/
http://www.eroika.cz/katalog-titulu/domaci-literatura/svlecena-do-naha.aspx
http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/2009
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Program – pozvánka od červena - Zrnko naděje 

   

RUSKÉ KUŽELKY 
Pořadatel Zrnko naděje o.s.: kroužek Ruské kuželky začínáme 7. 6. 2010, který bude probíhat v rozmezí  červen – srpen v  pondělky 

od 9 - 12 hod. a od 14 - 17 hod. (maximum 20 lidí s rozdělením na dvě skupiny)  Kroužek je bezplatný  pro členy občanského 

sdružení i veřejnost s návazností na pět turnajů. Přihlášky na kroužek přijímáme od dubna. Přijímáme i samostatné přihlášky pouze 

na turnaje (50,-kč na osobu na jeden turnaj). Organizátor kroužku nezodpovídá za způsobené úrazy. Požadujeme, aby návštěvníci 

kroužku a turnajů měli uzavřené úrazové pojištění.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro vyrovnání pozice lidí se zdravotním omezením budou hrát tradičně zdraví lidé na mechanickém vozíku nebo židli. 

                     

  

 

 

 

 

 

 

Časový rozpis kroužku a turnajů Ruské kuželky: 

 

od 9 - 12 hod. a od 14 - 17 hod. 

od 9 - 12 hod. a od 14 - 17 hod. 

      Ruské kuželky – 1. turnaj  

      Ruské kuželky – 2. turnaj  

od 9 - 12 hod. a od 14 - 17 hod. 

od 9 - 12 hod. a od 14 - 17 hod. 

     Ruské kuželky – 3. turnaj  

     Ruské kuželky – 4. turnaj  

od 9 - 12 hod. a od 14 - 17 hod. 

od 9 - 12 hod. a od 14 - 17 hod. 

od 9 - 12 hod. a od 14 - 17 hod. 

od 9 - 12 hod. a od 14 - 17 hod. 

od 9 - 12 hod. a od 14 - 17 hod. 

     Ruské kuželky – 5. turnaj  

  

 

  

  7. 6. 2010        

14. 6. 2010  

19. 6. 2010 

21. 6. 2010 

28. 6. 2010 

12. 7. 2010 

19. 7. 2010  

24. 7. 2010  

26. 7. 2010  

  2. 8. 2010  

  9. 8. 2010  

16. 8. 2010  

23. 8. 2010  

30. 8. 2010  

        

 

 

 

pondělí 

pondělí 

sobota 

pondělí 

pondělí 

pondělí 

sobota 

pondělí 

pondělí 

pondělí 

pondělí 

pondělí 

pondělí 

pondělí 

 

        

 

Místo konání kroužku a turnajů  

na zahradě u domu čp. 191 

 v Jílovecké ulici, Semily 

 

Turnaje se konají vždy 

9 hod. zahájení turnaje 

12 - 13 hod. vyhlášení umístění a předávání cen 

 

  

10 - 17 hod. Otevřeno rodinné posezení na zahradě „U slimáka“ 

17 - 22 hod. Po turnajích večerní posezení (klub) 

       

 

Fotografie z 2009 
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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. 
 

Dle počasí v červnu program i na zahradě u domu 

Sobota - neděle 12. 6. - 13. 6. 2010  

Dvoudenní výlet s ubytováním v hotelu v Harrachově 

Čtvrtek 17. 6. 2010 od 14 hodin  

Narozeninovosvátková párty 

Čtvrtek 24. 6. 2010  

PREMIÉRA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ  

NAMALUJ MI BERÁNKA  

Vystoupení divadelního spolku S©hody v Šaldově divadle v Liberci.  

www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=aktuality 

Vstupenky budou včas k prodeji v sídle sdružení. 

 

Přihláška do kroužku Ruské kuželky a přihlášky na turnaje: 

www.zrnko-nadeje.cz/index.php/prihlasky-ruske-kuzelky 

Na požádání obdržíte informace a přihlášky v sídle sdružení. 

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

Prázdninový program v Jílovecké ulici se již konal poprvé v roce 2009, kdy po dva 

měsíce červenec - srpen probíhal nepřetržitě  od pondělí do neděle program od  

patronky Zrnka naděje o.s. paní Lenky Vanclové - sklářská výroba a exkurze 

v areálu domu čp.191.i zahrady s posezením v rodinném stylu „U slimáka“ a akce 

Zrnka naděje o.s. Dále probíhal program dle aktuálních akcí v Jílovecké ulici pod 

vedením PeadDr. Lenky Hřibové z CPR M.E.D. v areálu památkově chráněné 

roubenky se zahrádkou (zelená čp.103). Došlo k navázání vzájemného přátelství, 

kde 2 organizace a 1 sklářská dílna pořádaly své vlastní akce pro neohraničenou 

věkovou skupinu lidí zdravých i lidí se zdravotním omezením, pro lidi společensky 

či různě zájmově zaměřené.  

Pro rok 2010 se dvě spřátelené nestátní neziskové organizace (NNO) a sklářská 

dílna shodly na opakování prázdninového programu s oživením historického 

jádra města Semily. K programu letní sezóny v Jílovecké ulici 2010 se připojil i 

odbor školství a kultury Semily s otevřením expozice zapomenutého řemesla - 

pilníkářství v červené památkově chráněné roubence čp.104. Zde bude průvodce 

expozicí. Město Semily i patronka Zrnka naděje o.s. zde budou pořádat své akce.  

Ze strany odboru školství a kultury Semily započala i úprava městského pozemku, 

který sousedí s rodinným posezením U slimáka. Na tomto místě, který se 

v současnosti renovuje budou probíhat akce města Semily s možností využívat 

prostor pro plánované akce od patronky Zrnka naděje o.s. Plánuje se zde letní 

promítání a prostor s posezením pro celoroční akce. Program se bude průběžně 

dolaďovat a včas budeme veřejnost informovat o připraveném programu. 

Návštěvníci prázdninového programu si zajisté mají z čeho vybírat. Na rozloze cca 

3000 m2 v historickém jádru města Semily v areálu památkově chráněných 

roubenek a soukromých pozemcích si společně užijeme příjemné dny pohody při 

akcích NNO Zrnka naděje a CPR M.E.D i při akcích MÚ Semily: o řemeslech, při 

akcích, soutěžích či turnajích v šachách, pexesu, kuželkách, člověče nezlob se 

atd., při posezení v rodinném stylu nebo jen při procházce Jíloveckou ulicí.  

 

Vstupné na letní či celoroční akce je dobrovolné a veškerý zisk je určen na 

činnost Zrnka naděje, které vzhledem k svému zaměření činnosti v rodinném 

stylu pro lidi se zdravotním postižením nemá možnost získat dostatečnou 

finanční podporu dle vyhlášených grantů na pronájem prostorů pro týdenní 

Sociálně terapeutický program, který je určen pro členy sdružení, lidé se 

zdravotním postižením a rodinní příslušníci. Výdělek pomůže udržet provoz NNO 

i pracovní místa.  

Léto 2010 se Zrnkem naděje je vytvářeno dobrovolnickou činností lidí a 

program se bude průběžně dopňovat dle nových akcí tak, jako to bylo 

v loňském roce. Info bude na vývěsce před zahradou čp.191. i na internetu. 

Uvítáme i nové zájemce či organizace s vlastním programem, který rozšíří 

a obohatí dění v Jílovecké ul. 

Příjemně prožité létní dny přejeme všem lidem. 

 

 

Na léto 2010 jsme pro návštěvníky Jílovecké ulice v Semilech 

připravili bohatý program, který bude probíhat ve spoloupráci 

několika organizací. CPR M.E.D. (centrum pro rodinu, 

mateřství, ekologii a dětství. PeadDr. Lenka Hřibová - 

převážně aktivity realizované v areálu památkově chráněné 

zelené roubence v Semilech, které jsou zaměřené na 

ekovýchovu v rodině a nejmladších dětí), Zrnko naděje o. s. 

(zaměření na rodiny i jedince, kterým do života vstoupilo 

zdravotní omezení a upřednostňují rodinnou péči před 

ústavním umístěním) + Glass Lucie - Lenka Vanclová (skleněná 

bižuterie, výroba - obchod - služby aj., patronka a 

organizátorka akcí Zrnka naděje o.s.), MÚ Semily - odbor 

kultury a školství (spolupráce při několika celoročních akcích). 

Novinkou pro návštěvníky letního programu 2010 bude 

otevření památkově chráněné červené roubenky s 

mimořádně vzácnou expozicí o řemeslu pilníkářů, která bude 

pro návštěvníky na požádání otevřena v sezoně nepřetržitě 

každý den díky ochotě vedlejší sklářské dílny Glass Lucie paní 

Lenky Vanclové. Plánuje se zde i mnohem více, ale to se 

dočtete v následujícím rozpise akcí., který naleznete na níže 

uvedených kontaktech: 

 

Pro internetové čtenáře je stabilně Prázdninový program 

Léto 2010 se Zrnkem naděje umístěn: 

  

Na stránkách Semily  www.semily.cz/  

Úvodní stránka - Léto se Zrnkem naděje (PDF) 

Kdo by měl problém s otevřením PDF tak je program 

rozdělen k velikosti textu skoro 3MB na část 1. a část 2. 

Na stránkách Zrnka naděje o. s. www.zrnko-nadeje.cz   

v rubrice POŘÁDÁME - Léto 2010 se Zrnkem naděje (PDF) 

a na stránkách Český ráj - část 1. a část 2.  

www.cesky-raj.info/cs/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-

zrnko-nadeje/ 

  

Internetové stránky Zrnka naděje o. s. www.zrnko-nadeje.cz 

se během června budou upravovat i o dalších změnách 

budeme informovat čísle 7. červenec 2010 Infolisty Zrnka. 

Léto 2010 se Zrnkem naděje 

  

http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=aktuality
http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/prihlasky-ruske-kuzelky
mailto:info@zrnko-nadeje.cz
http://www.semily.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.zrnko-nadeje.cz/


Informační měsíčník ročník II. INFOLISTY ZRNKA 2010 
číslo 7. červenec uzávěrka 25. 6. 2010 

1. 7. 2010 rozeslání aktuálního čísla 5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neznámá autorka 

pohádek, básní, obrazů aj. 

paní Iveta Kovářová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace: Jíří Barvínský 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace: Jíří Barvínský 
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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. 

 

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. 

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 
 

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.  

 STÁLÁ VÝZVA  
 

 

Pohádkový svět Ivety Kovářové  
 

 
O andulce z marcipánu 

 

Na kraji městečka stál malý obchůdek, kde pracoval pan Karlíček. Do jeho obchůdku nejraději chodily 

malé děti i z okolních vesniček. Když se mala Jaruška vracela domů ze školky, musela se s ní maminka 

zastavit v malém obchůdku u pana Karlíčka, který měl vždy něco přichystáného a těšil se na Jarušku. Byly 

to samé laskominky a to nejlepší cukroví z celého okolí. Až tenkrát před rokem se stala prapodivná věc. 

Pan Karlíček dal malé Jarušce klec s andulkou, ale z marcipánu. Jarušce se dárek zalíbil a byla na něj 

velice pyšná. Kočka Jura měla na tu dobrůtku velikánskou chuť, ale Jaruška vždy Juru vyhnala a moc se na 

ní zlobila. Klec s andulkou stála v jejím pokojíku na psacím stole a nic víc Jarušku nezajímalo. Panenky, 

kostky ba ani malovat jí nebavilo a přestala si i hrát se svou nejlepší kamarádkou Zdeničkou. Byla ve 

svém pokojíku a povídala si s marcipánovou andulkou. Jako by byl ten marcipánový ptáček živý. 

Maminka s tatínkem se smáli Jarušce a chtěli ho sníst. Ale Jaruška že né, že pan Karlíček má hodně jiných  

Jak větřík pomohl jablůňce 

 

V jednom sadě kvetlo mnoho jabloňových stromů a jen jedna jablůňka měla jeden jediný kvíteček. Ach 

jo, ostatní mají samé bílorůžové kvítečky a já mám jen jediný, povzdechla si jablůňka. Ostatní se 

pyšnily na své koruny a posmívaly se malé jablůňce. I včeličky a ptáčkové poletovali jen v korunách 

jabloní a malé jablůňky si nevšímali. Malé jablůňce bylo až do pláče, až i sluníčku na nebi bylo jablůňky 

moc líto. Nebuď smutná jablůňko, zvolalo sluníčko, tvé jablíčko bude nejkrásnější.  Večer, když se 

uložilo ke spánku, malý větřík si pohrával a sfoukával kvítečky z jabloní, jen jablůňce zůstal kvíteček a 

ostatní byly na jednou bez kvítí. Ráno když se sluníčko přivítalo s jablůňkou, spatřilo že jabloňový sad 

je bez květů, že jen jablůňka má kvíteček. I včeličky poletovaly kolem jablůňky a ptáčkové zpívali 

jenom malé jablůňce.  Sluníčko hřálo a usmívalo se na jablůňku a napodzim měla krásné červené 

šťavnaté jablíčko, i když jediné. A jabloňový sad už věděl, proč větřík sfoukal jejich bílorůžové kvítky. 

 

  

a chutnějších cukrovinek. Až jednou večer, když 

měsíček zazářil a hvězdičky vesele skotačily na nebi, 

marcipánová andulka se dala do zpěvu, švitořila, 

poskakovala štěbetala a vesele poskakovala v marcipánové kleci. Jaruška nemohla uvěřit a dívala se na andulku, 

jak vesele skotačí a prozpěvuje radostnou písničku. A tak andulka z marcipánu byla živá, ještě že jí 

kočka Jura nesmlsla jako malinu. Ale Jarušce vrtalo hlavou, že tak najednou andulka z marcipánu 

ožila. Pak si vzpomněla, že pan Karlíček měl ve svém obchůdku klec s andulkou a najednou byla 

pryč. Tenkrát před rokem si malý Pepíček hrál v obchůdku s míčem a milou andulku s klecí shodil 

do velké mísy, kde byla marcipánová poleva. A tak malá Jaruška dostala andulku z marcipánu. A 

pan Karlíček se jistě už nezlobí na malého Pepíka a je rád, že andulku nesnědla kočka Jura nebo 

maminka s tatínkem od malé Jarušky. A jestli se tento příběh v našem městečku odehrál a nebo 

vánek pohádku vyprávěl, to milé děti nechám už jen na vás.  
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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 

  


