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SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

Ruské kuţelky I. ročník 
Od 7. 6. 2010 pořadatel Zrnko naděje o. s. provozuje bezplatný kroužek Ruské kuželky 

pro širokou veřejnost lidí bez rozdílu na zdravotním stavu, v rozmezí  červen - srpen. 

Součástí kroužku je pět turnajů Ruských kuželek I. ročníku. V měsíci červen se 

uskutečnily dva turnaje. 19. 6. 2010 „Setkání po roce“ a 21. 6. 2010 „Můj polštářek“. 

  

 

 

 

Ruské kuželky  

I. ročník, 1. turnaj 

„Setkání po roce“ 

sobota 19. 6. 2010 

  

Umístění v turnaji 

 

1. Lucie Vanclová 

2. Michaela Barvínská 

3. Lukáš Kovář 

4. Lenka Vanclová 

5. Iva Skrbková 

6. Kateřina Barvínská 

7. Pavlína Malá 

 

Ruské kuželky  

I. ročník, 2. turnaj 

„Můj polštářek“ 

pondělí 21. 6. 2010 

  

    Umístění v turnaji 

 

1. Beyer Jan 

2. Lucie Vanclová 

3. Lenka Hřibová 

4. Jaroslav Švarc 

5. Josef Pavlík 

6. Michael Mlejnek 

7. Michaela Cermanová 

8. Lucie Patková 

9. Zdeněk Tryzna 

10. Lucie Patková 

11. Pavel Eder 

Oba dva turnaje se vydařily za pěkného slunného počasí a soutěžící si užívali hru. Prvního turnaje „Setkání po 

roce“ se zúčastnili členové Zrnka naděje a přátelé. Odpolední program se odehrál při posezení v rodinném stylu 

„U slimáka“, kde se vzpomínalo na loňský nultý ročník. Druhého turnaje „Můj polštářek“ se zúčastnili klienti 

z domu Tereza, Benešov u Semil a jak jinak než naši členové organizace a veřejnost. Celkem při dvou dnech 

sportovního dění v turnajích Ruské kuželky se na zahradě setkalo cca 40 lidí.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis na měsíc červenec:  

Kroužek: pondělky 12. 7. 2010 a 26. 7. 2010  

                 od 9 - 12 a od 14 - 17 hod. 

Turnaje: sobota 19. 7. 2010 „Ovocný“ a 26. 7. 2010 „Zeleninový“ 

                zahájení turnaje od 9 hod 

               12 - 13 hod. vyhlášení umístění a předávání cen  

  

Pro vyrovnání pozice lidí se zdravotním omezením hrají tradičně zdraví lidé na mechanickém vozíku nebo židli. Přihlášku je nejlépe podat 

nejpozději dva dny před pořádaným turnajem.  V  případě doplnění volného místa do 20 hráčů lze podat i před zahájením turnajem. Poplatek na 

jednoho hráče turnaje je 50,-Kč, které jde na podporu činnosti Zrnka naděje o.s.  

9 - 17 hod. otevřeno rodinné posezení na zahradě „U slimáka“, 17 - 22 hod. po turnaji po domluvě večerní posezení (klub)  

Přihlášky na turnaje http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/prihlasky-ruske-kuzelky nebo je obdržíte v sídle občanského sdružení. 

Celkový rozpis - harmonogram kroužku a turnajů najdete v rubrice Ruské kuželky http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php  

Program pro letní dny plné tvořivosti, her, besed, řemesel aj. „Léto se Zrnkem naděje“ http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/leto2010.pdf  
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Náhradní program 
 

Dne 14. 6. 2010 se měl konat kroužek Ruské kuželky, ale 

venku pršelo a tak se sedělo ve společenské místnosti 

v Zrnku naděje, kde byl náhradní program s povídáním o 

výletech a zážitcích s kamarády (klienty) z domu Tereza 

z Benešova u Semil. Nescházela ani oblíbená karetní hra 

„Prší“ s příjemným prožitkem povídání u kávy a čaje. 

  

  

 

 

Lucka Petříčková: ve čtvrtek 10.6. 2010 jme jeli s kamarády Jaruškou K.,  Míšou C., Lukášem.P., Pavelem E. do ZOO 

v Praze. Moc se mě líbili ptáci, opice, lední medvědi. Doprovod nám dělali pracovníci Terezy Miloš a Kristýnka. 
 

Míša Mlejnek: líbil se mně výlet na letiště Ruzyně Praha, viděl jsem tam auta, letadla, expozice fotografii o letišti. 

Rád bych se tam podíval ještě jednou. 
 

Pepa Pavlík: o víkendu jsem se vydal na výlet. 3 km od Libošovic, co bydlím s rodiči, se nachází, hrad Kost. Cesta 

pomalou chůzí mě trvala necelou hodinu. Hrad Kost navštěvuji často a pořád mě to sem láká a baví. 
 

Jára Švarc: mě, se líbí nejvíc doma. Chodím s tátou na vycházky do lesa, kde nacházíme houby a borůvky.  Tatínek 

mě tam ukazuje zajíčky, srnky, ptáčkové co krásně zpívají, ve čtvrtek jedeme s kamarády z Terezy do kostela 

v Bozkově. Už se na to moc těšíme. 
 

Honzík Beyer: asi před měsícem jsme byli s kamarády z Terezy v Babylonu v Liberci, kde jsme vystupovali na 

veletrhu. Zpívali jsme tam lidem písničky i tančili. Vystupovala tam Hejdy Janků a ta se mi moc líbila. Jinak o 

víkendech chodíme s mamkou na kafe k babičce, která má malinkou fenku Kofilku. 
 

Pavel Eder: bude krásně 

  

Křest kníţky Svlečená do naha 

V minulém vydání čtenáři obdrželi informaci o možnosti zakoupení knihy od autorky Ivety Kollertové 

„Svlečená do naha“ a o křtu této knihy, který proběhl dne 23. 6. 2010 v Luxoru v Praze. 
Prostřednictvím níže uvedeného internetového odkazu se dočtete o celkovém prožitku pocitů 

během dne a křtu knihy. Statečná žena, která dokáže rozdávat hřejivé teplo nám všem zúčastněným. 
http://mejsehezky.webovka.eu/documents/blog.php?entry_id=1277380439&title=k%C5%99est-

kn%C3%AD%C5%BEky-svle%C4%8Den%C3%A1-do-naha  

  
Knihu je možné si objednat a zakoupit na níže uvedeném odkazu:  
www.eroika.cz/katalog-titulu/domaci-literatura/svlecena-do-naha.aspx  

  
Zajisté jste se i vy měli možnost v životě setkat s někým osobně nebo přes internet ač jen na krátkou 

chvilku a zůstal vám člověk v paměti nebo ve vašem srdíčku. Tak se stalo i mě osobně a mnohým 

dalším v diskusním fóru nebo po přečtení životního příběhu s postřehem maličkostí, které v dnešní 

uspěchané době mnohým lidem uniká. 

Ivetko, moc gratuluji a měj se hezky, Léňa 

  

http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/prihlasky-ruske-kuzelky
http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php
http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/leto2010.pdf
http://mejsehezky.webovka.eu/documents/blog.php?entry_id=1277380439&title=k%C5%99est-kn%C3%AD%C5%BEky-svle%C4%8Den%C3%A1-do-naha
http://mejsehezky.webovka.eu/documents/blog.php?entry_id=1277380439&title=k%C5%99est-kn%C3%AD%C5%BEky-svle%C4%8Den%C3%A1-do-naha
http://www.eroika.cz/katalog-titulu/domaci-literatura/svlecena-do-naha.aspx
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Střípky interiérového designu s ohlédnutím do letní Galerie XY 

   
První červnovou sobotu 5. 6. 2010 byla zahájena výstava tak trochu z jiné oblasti než jsou návštěvníci Galerie XY  zvyklí, kdy neoficiální součástí 

dne byl i OstrovArt festival, který se konal v parku na Ostrově v Semilech. V galerii návštěvníci nenalezli obraz, malbu jako umělecké dílo, ale 

výstava pojednávala spíš o výtvarném doplňku interiéru. Tato problematika není zdaleka tak jednoduchá jak se může zdát. 

    Náš byt je místem, které si vytváříme pro svůj osobní život. I když 

budeme mít doma, vše co potřebujeme, tak se může stát, že stále 

nebudeme spokojeni. Je jistě důležité mít pro sebe vhodné technické 

zázemí, ale stejně jako ladíme, dohromady své obvyklé denní potřeby 

je dobré přemýšlet nad kulturou samotného prostředí.  

 

  Každý jsme jiný, každý máme jiný vkus a jiné zvyky. Každý jsme jinak 

náročný. Jedno máme ale určitě společné, doma chceme být sami 

sebou. Náš byt je naším intimním prostorem, kde chceme být 

nerušeni, kde se chceme cítit dobře. Naše jedinečnost je hlavní důvod 

proč je obrovská škoda obklopovat se tuctovými kýči ze supermarketů, 

nebo levným nekvalitním zbožím z tržnic na kterém vlastně člověk ve 

finále neušetří vůbec nic. 

  

 Nezapomínejme, že každý detail může ovlivnit celek. Proto je dobré 

nepodceňovat volbu správných interiérových doplňků, barev, dekorací. 

Jednoznačně platí, že toto si musí každý zažít sám za sebe. Pak teprve 

poznáme jaký je rozdíl mezi tím vracet se do bytu, jehož interiér nám 

dělá radost, a tím bydlet v bytě, který uspokojuje pouze naše 

materiální nároky. 

  

   Dnes vám představujeme autorku, která si zcela jistě tyto duševní 

potřeby uvědomuje. Důkazem toho je její pojetí obrazu jako 

interiérového doplňku.  

    

Lenka Vojtíšková (1972) žije od narození v Lomnici nad Popelkou. Už od 

útlého dětství má blízký vztah k výtvarničině a svůj výtvarný talent 

rozvíjí víceméně jako samouk. Při studiích na semilském gymnáziu sice 

přichází útlum, ale hned po střední škole se Lenka vrací zpět ke svému 

nutkání tvořit. Při hledání směru vznikají klasická i experimentální díla. 

Tvoří sama, nebo v tandemu s kamarádkou, spolužačkou, Jitkou Creyny. 

   Veškerá díla jsou propředena ezoterickou symbolikou. Lenka vychází 

z životních zkušeností, používá klasické materiály jako olejové barvy, 

které kombinuje s materiály recyklovanými. Promyšlené kompozice 

skládá z ověsů, zrcátek, skleněných přelisků, dokonce i z komponentů, 

které našla po second handech. Vznikají převážně plastické, prostorové 

koláže – asambláže. 

    

Na tyto vystavená díla bylo třeba pohlížet s vědomím, že jsou tak trochu 

vytržena z kontextu. Každé z těchto děl bylo tvořeno pro konkrétní 

interiér, potažmo pro konkrétní osobnost, což považuji za důležité 

zdůraznit. Jediné z nich nevznikalo náhodou, na počátku byla potřeba 

doplnit, či zharmonizovat místnost do níž obraz patří. Stejně tak je 

v každém díle zakomponovaná myšlenka, nebo symbol blízký člověku, 

pro něhož je obraz tvořen. Nikdo nechce mít doma rozpory, a to 

samozřejmě úzce souvisí s kulturou bydlení. Proto jsem přesvědčena o 

nezbytnosti vhodných interiérových dekorací, vhodně doplňujících naše 

domovy za jedním hlavním účelem a tím je uspokojení duševních 

potřeb člověka. 

  

Děkuji Kače Jínové za podklad textu o výstavě a z Galerie XY se přesuneme a nahlédneme v několika fotografiích, co probíhalo ve stejný den 5. 6. 

2010 v semilském parku na Ostrově na akci OstrovArt festival, kterou pořádalo občanské sdružení Semily Femily.  Okolo 14 hodiny začal program, 

který končil až v nočních hodinách. Na podiu během odpoledne a večera zahrálo několik kapel, pro děti i dospělé Zrnko naděje o. s. připravilo 

soutěže v malování na chodníku, slalomovou jízdu s mechanickými vozíky i tvořivou dílnička, kterou zapůjčila organizace CPR M.E.D. V parku byl 

vytvořen prostor pro spojaře a ve večerních hodinách se konal i tanec s ohni a mnoho dalšího, kde si lidé spokojeně užívali pohodovou atmosféru 

festíku na louce semilského parku Ostrov. Počasí přálo po celý den i v poklidném večeru oproti loňskému roku, kdy pršelo a bylo chladno.  



POZVÁNKA 
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   Dovolím si připomenout, že po celé letní prázniny 

budeme opět každý pátek hostit jednoho 

z regionálních výrobců v rámci projektu Řemeslné 

pátky na Semilsku. Osvěžíme si jak tradiční 

řemeslnou výrobu, tak i několikero současných 

trendů. Když Vám nebude stačit se jen dívat, 

budete si moci řemeslo vyzkoušet. Podrobné 

programy celého Semilského kulturního léta jsou 

k dostání nejenom na informačním centru. Věřím, 

že nikdo nepřijde zkrátka a každý si vybere. Mně 

nyní nezbývá už nic jiného, než Vám popřát 

slunečné léto plné nezapomenutelných zážitků a 

plno odpočinkových chvil.  

Bc. Kateřina Jínová  

  

Nyní nám začíná Semilské kulturní léto 2010. Přijměte 

tedy pozvánku na dvě letní výstavy v Galerii XY. 

V červenci Vám představíme dílo „renesančního 

člověka“ Ivana Podobského, v současnosti žijícího 

v Křečovicích u Rovenska pod Troskami. Tento bývalý 

člen Ypsilonky, bývalý bubeník hudební skupiny Jablkoň 

a nyní výtvarník, vystaví svoje olejomalby i grafiky. 

Několik jeho děl je v galerii ve stálé expozici (např. 

„Ztracená“, „Relikviář kuřatům“, nebo vyřezávaná skříň). 

 

  

V měsíci srpnu se můžete těšit na výstavu autora, který je v Semilech velmi známý a 

oblíbený. Díky jeho kvalitám a zásluhám ho netřeba sáhodlouze představovat. Tímto 

autorem je Vladimír Veselý žijící na Spálově. Obě výstavy budou zahájeny jako obvykle 

první sobotu v daných měsících v 16:00. 

  

Semilští orlové reprezentovali Semily 
 
V pátek 11. 6. 2010 se vydala sedmičlenná výprava semilských orlů vlakem do Blanska, kde probíhala o 
víkendu finálová utkání v různých turnajích na celorepublikové úrovni a zároveň i některé soutěže pro 
veřejnost. Z orla Semily se do finálových bojů přes kvalifikaci probojovalo družstvo mužů i žáků ve stolním 
tenise, dále ještě dvě žákyně a jeden žák ve florbalových dovednostech. Dále se zúčastnilo jedno družstvo 
našeho orla turnaje v kuželkách a někteří turnaje ve stolním tenise jednotlivců. 
Ve volném čase také začalo probíhat grilování, které ale přerušila prudká bouře, která nejen hřiště ve 
chvilce zalila vodou (viz.foto). Prudce se zvedl vítr, který porazil mnoho stromů v blízkém okolí. Pod jedním z 
nich byli dva z našich členů, kterým se naštěstí při prvním náznaku začátku bouře a zlověstného praskotu 
podařilo utéct. Duchapřítomně pomohli zachraňovat lidi a věci z pod padající železné konstrukce, která 
zastřešovala místo ke grilování. 
Druhý den v neděli jsme při mši poděkovali za ochranu a pomoc a pokračovali v soutěžení. Naše výprava se 
může opravdu považovat za úspěšnou, protože jsme získali v celorepublikovém finále 3. místo ve stolním 
tenise žactva a děvčata se ve finále florbalových dovedností umístnila na 2 a 3 místě. Ani v soutěžích pro 
veřejnost jsme se nemuseli stydět. Družstvo kuželek si přivezlo diplom a ceny za 3. místo a v soutěži ve 
stolním tenise se naši hráči dostali na 1. a 3. místo. Každý závodník, který se od nás zúčastnil měl podíl na 
některém z našich úspěchů a proto chci všem poděkovat za úspěšnou reprezentaci našeho města.  
                                                                                                                                                    

 Bohdana Tichá 
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Harrachov bez bariér - trasy pro vozíčkáře / 12 - 13. 6. 2010 
  

  

 

 

Členové a přátelé občanského sdružení Zrnko naděje ze Semil (21 lidí) 
uskutečnili dvoudenní akci v Harrachově, kde za pomoci průvodců 
mapovali dvě různé trasy odlišné obtížnosti. Cíl byl vyhledat a 
zmapovat cesty, které se hodí pro handicapované turisty, pro 
vozíčkáře i rodiny s kočárky.  
Informace o nich budou poté zaneseny do map a uveřejněny, společně 
s údaji o povrchu cesty, jejím sklonu, nebo o překážkách. Trasy budou 
na internetových stránkách města Harrachov a Zrnka naděje o.s. 
Organizace dále plánuje pokračování ve zmapování dalších cest, ale i 
zmapování o bezbariérovém ubytování i o občerstvení pro 
handicapované turisty, kteří by rádi navštívili Harrachov a okolí. 
  
Poděkování patří městu Harrachov za finanční podporu pro zajištění 
realizace akce, manželům Danielu a Šárce Hlouškovým i panu Václavu 
Kopáčovy, kteří po dva dny zajistili průvodcovství na cestách. Dále 
děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění dopravy s převozem 
mechanických vozíků i kočárků, dobrovolníkům a v neposlední řadě 
organizátorce Lence Vanclové ze Zrnka naděje o.s. 

 

Členové a přátelé Zrnka naděje o.s. 
  

V krátkém popise s fotografiemi čtenářům přiblížíme průběh odjezdu ze Semil a zhodnocení o rozsahu bezbariérovosti ubytování. Zmapované trasy 

po zpracování budou umístěny v nové rubrice „BEZ BARIÉR“ na internetových stránkách o.s. Budou zde i samostatné články s fotografiemi atd. 

V sobotu 12. 6. 2010 v 8 hod. byl sraz na parkovišti 

s rozdělením do čtyř osobních automobilů (16 lidí), které 

přepravili i tři mechanické vozíky, speciální kočárek a 

běžný dětský kočárek. V 8.30 hod. zazněl odjezd směr 

Harrachov. Cesta v koloně čtyř automobilů, která trvala 

přiměřenou jízdou necelou hodinku cca přes 30 km. 

Po příjezdu do Harrachova proběhlo milé 

přivítání s další skupinkou lidí a sezná-

mení s průvodci pro připravené trasy. 

Ubytování ač se zdá na první pohled 

bezbariérové tak je zde několik důle-

žitých nedostatků pro vozíčkáře. 

Vstup do hotelu Skicentrum:  

při vstupu do hotelu je zde jeden schod, který by bylo možné pohodlně překonat přenosným dřevěným nájezdem (zde nájezd schází). Hlavními 

dveřmi projedete po překonání jednoho schodu za pomoci doprovodu, kde vjede mechanický vozík pro 80 cm, ale je zde možnost otevřít i druhé 

křídlo dveří (nutná pomoc druhé osoby při otevření). Hlavní dveře do vestibulu s recepcí spojují prostory 2x lítací dveře (nutná pomoc druhé 

osoby), dále je chodba od recepce k pokojům bezbariérová.  

Vstup na pokoj:  

do předsíňky vjede mechanický vozík pro 80 cm a dále do pokoje dalšími dveřmi vjede mechanický vozík pro 80 cm. Pokud má mechanický vozík 

obruče, tak je vstup velice těsný a dře o futra. Pokud by měl mechanický vozík pro 80 cm přídavné brzdy tak se na pokoj nedostane.  

Vstup do koupelny:  

sem vjede mechanický vozík pro 80 cm, ale je to velice těsné a dře to o futra viz. foto. Veškerá činnost s využitím koupelny s WC a sprchovým 

koutem je celkově nevyhovující pro těžce tělesně postižené lidi odkázané na pomoc druhé osoby. Nepostačující je i pro částečně tělesně postižené 

lidi, kde ve sprchovém koutě i na WC scházejí madla na přidržení, schází úchyt pro upevnění sprchy a odkládací miska pro mýdlo, schází i 

protiskluzová podložka na zemi, není zde ani sprchový závěs. Tyto nedostatky budou obeznámeny provozovateli hotelu a budeme jednat o 

možném zajištění lehčích úprav (přenosný nájezd) a o doplnění scházejícího vybavení v koupelně.  

Ostatní podrobnosti o ubytování, stravování a službách hotelu Skicentum se dočtete http://www.hotelskicentrum.cz/  

 
Cílem projektu o mapování bezbariérovosti je předávat lidem se zdravotním postižením 

informace o tom kde a jak je to pro ně dostupné. Součástí projektu je i navázání spolupráce 

s provozovateli ubytování, stravování aj. a zajistit zpřístupnění dle dostupných možností pro 

bezbariérový přístup. Prvním projektem mapování pro turistiku s ubytováním i občerstvením 

je město Harrachov, kde se plánuje další pobyt členů Zrnka naděje. Současně bude projekt 

probíhat i v městě Semily, kdy od 2010 začíná kompletní zpracování od občanského sdružení 

Zrnka naděje jak o dostupnosti turistiky, nákupů v odchodech, o zdravotnictví, úřadech, 

veřejných budovách atd. pro vozíčkáře. Informace pro veřejnost s podrobným popisem a 

fotografiemi budou stabilně umístěny a doplňovány na internetových stránkách organizace. 

  

http://www.hotelskicentrum.cz/


Čarobejlí 
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CPR M.E.D. červen v zelené roubence  
  

  

 

 

Den dětí pro mrňata a pacholata  
Od roubenky na zahradu DDM, Tyršova ul.  
Broučci, motýlci a berušky vylétli na "louku" do sousední ulice a 

všichni společně jsme se radovali z tolik očekávaného sluníčka..  

Slunečná neděle - Den ŢP 

  

 

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... 

Toužebně očekávané sluníčko pak program upravilo, 

došlo na koupání v sudu i naproti na terase Zrnka, 

děti se nemohly nabažit nového pískoviště a 

samozřejmě zase přišly ke slovo solární autíčka... 

POZVÁNKA 
 

    Pravidelný program v průběhu prázdnin 2010  
    bude probíhat v zelené roubence čp. 103. 

 
                                                PONDĚLKY a ČTVRTKY  
                                                        od 9 - 17 hod. 
                                                     pod vedením PeadDr. Lenky Hřibové  
                                                                           z CPR M.E.D. 
 

     10.00 KOLO KOLO (cvičení a hry s nejmenšími, padák, tunel, obruče) 
     10.45 Divadélko na židli (loutková pidipohádka) 

     14.00 Teady Bear English 
     14.40 Společné hlasité čtení (v rámci kampaně Celé Česko čte dětem) 
     15.00 Ručprčky – jednoduché rukodělné činnosti  

  

ZŠ I.O. 2.třída - solár hračky 
Tak sluníčko nám přálo i ve čtvrtek, tak mohla dorazit třída 

p.uč.Bachtíkové a myslím, že zvlášť kluci si to fakt užili. 

(Holky možná zase spíše "vyráběčku")  

  Sluníčka 
Nejmladší oddělení MŠ Luční si trouflo na 

návštěvu za"dědečkem a babičkou" do 

chaloupky i přes rozkopané město a nepříjemný 

provoz aut, autobusů a náklaďáků v Jílovecké.  

  

  Narozeninový čtvrtek 
Tak jako pravidelně každý měsíc 

se společně v Zrnku naděje slaví 

oslavenci daného měsíce. 

Tentokráte byla mezi oslavenci 

ta, bez které by rozhodně 

Jílovecká "nerozkvetla" lidskostí a 

rodinnou pohodou, zakladatelka 

občanského sdružení Zrnko 

naděje. Takže vše nejlepší a 

hodně sil, elánu, nápadů a hlavně 

bezva lidičky kolem.  

  

Slavnost svatojánská se nám rozprostřela 

do několika dnů, víla popřála už ve čtvrtek 

(spousta přátel měla bohužel v neděli jiné 

povinnosti), část bylinek se sbíralo i v 

sobotu na výletě, v neděli pak za městem, 

co zrovna bylo (maliní, přeslička, jahůdky 

do pusy... Třezalka letos ještě nekvete...)   

  Lodičky - Jablonec 
Spanilá jízda tří "Jílovečáků"- Pavel, Šimon a Lenka 

na akci ekocentra Sedmihorky - Den Nisy - téma 

voda. A protože nás čeká obdobné téma v neděli 

11. 7. (doplněné však ještě námořnickou muzikou), 

berte fotky jako inspiraci a pozvánku na kutění.  

http://www.facebook.com/album.php?aid=172882&id=99025059371&ref=mf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neznámá autorka 

pohádek, básní, obrazů aj. 

paní Iveta Kovářová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrace: Jíří Barvínský 
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LETS  
Maminky z CPR M.E.D. rozjíždějí program založený na LETS systému do kterého se může zapojit široká veřejnost. Služby a zboží lze vzájemně 
nabízet i čerpat. Na internetu vznikly nové stránky http://lets-ceskyraj.webnode.cz/, kde naleznete více informací a aktuální nabídku. 
 

Bližší informace obdržíte  

Anna Hudská, tel.: 739 756 657, Romana Smetáčková, tel.: 775 369 373, e-mail: letsemily@seznam.cz  
 

CO JE LETS?   

LETS – Local Exchange Trading Systém 
  

 lokální výměnná burza služeb 

 místní hospodářská svépomoc 

 lokální systém přenosu energie 

 výcvik k rozvoji místního hospodářství 
 
 
 
 
 
 
  

  

Jak hvězdička Darinka osušila slzičky 

 

Když den se loučil a sluníčko šlo spát do své červánkové postýlky a noc černou peřinou přikryla náš kraj, 

náš tatíček měsíček zářil do oken a hvězdička Darinka zpívala ukolébavky malým klukům i holčičkám. 

Zpívala všem opuštěným dětem, které neměly maminku a tatínka, ale jenom hodné tety. Darinka po 

každé uronila slzičku, když se objevila nová holčička nebo kluk. Zlobila se na maminky a tatínky, že se 

nestarají o své děti. Jednou když náš lipový strom krásně kvetl a voněl, včely bzučely a sbíraly med, v to 

dobu přivezli do našeho zámečku malou Leničku. Bylo to takové roztomilé děvčátko. Děti se seběhly a 

prohlížely si malou Lenku. Ahoj, pojd´si hrát, řekl Pavlík, ale Lenka se schovávala za zástěru paní Otylky. 

Paní Otylka Lenku vzala za ruku a vedla ji do zahrady pod velký košatý lipový strom. Kde byly samé 

prolézačky i pískoviště. V koruně stromu měli kluci postavený dřevěný domeček a kdo chtěl vylezl 

nahoru po lanovém žebříku. Pojd´si hrát, pokřikovaly děti jeden přes druhého, ale Lenka byla smutná a 

po tvářích se jí koulely slzičky. Já chci k mamince a k tatínkovi, vzlykala Lenka a tulila se k paní Otylce. 

Neplač Lenko, tvou maminku a tatínka si vzal do nebe Bůh a jsou ted´z nich andílci, kteří hlídají tvou 

dušičku a srdíčko, povídá paní Otylka malé Lence. Ostatní děti skotačí a malá Lenka sedí s paní Otylkou 

na 

Pohádkový svět Ivety Kovářové  
 

 

na lavičce pod košatou lípou a poslouchá včely, jak vesele pobzukují. Když den končí a děti se 

ukládají ke spánku, jen malá Lenička vzlyká ve své nové postýlce. Měsíček září do oken a hvězdičky 

skotačí jen hvězdička Darinka je smutná. Ach jo, zas přivezli novou holčičku, povzdechla si Darinka a 

začala zpívat líbeznou ukolébavku. Spinkej má maličká, spi, zavři očička svá, vždyt´už i to sluníčko spí, 

tak maličká zavři očka svá. Malá Lenka poslouchá, odkud se to ozývá. Ty ještě nespíš, Lenko? Ptá se 

paní Otylka a posadí se na kraj postýlky. Kdo to zpívá, vyzvídá Lenka a tiše poslouchá. To je naše 

hvězdička Darinka, která  zpívá všem opuštěným dětem a dnes zpívá jen pro Tebe, Lenko. Pohladila 

Lenku po vlasech, políbila na čelo a odešla za Pavlíkem, který si rozbil koleno. Tak dobrou noc, Lenko 

a hezké sny Ti přeji. Lenka se usmála a poslouchala hvězdičku Darinku, jak zpívá, poděkovala ji a 

začala tichounce podřimovat. I hvězdička Darinka byla ráda, že potěšila její srdíčko a osušila její 

slzičky. Ráno, když sluníčko vesele hřálo, včeličky bzučely v koruně lípy i malá Lenka vesele skotačila a  

  

Princip 
Představte si, že potřebujete vyplít záhon. V seznamu členů 
systému najdete člověka, který takovou službu nabízí. Za práci mu 
nebudete platit, protože šanci vyrovnat dluh dostanete ve chvíli, 
kdy se rozezvoní telefon u vás, protože jiný člen LETS potřebuje 
pohlídat děti, což umíte zase vy.  
 
Měna 
Peníze nahrazuje v našem LETS lokální měna – dohodnutá jednotka 
– meďák – 1 Md. Dá se používat i v kombinaci s Kč  (oběd bude stát 
20 Kč – cena surovin + 20 Md – cena práce). Svou nabídku hodnotí 
každý sám. 
 
 Banka 
Vlastníte osobní "letsový" účet a šekovou knížku, platíte šekem. 
Pokud jste někomu opravili pračku, příjemce služby vám vypíše šek, 
který doručíte do Centra pro rodinu M.E.D. osobně nebo pošlete 
mailem informaci o transakci. Každý měsíc obdržíte výpis ze svého 
účtu a aktualizovaný seznam nabízených služeb a poptávky. 
  

  

Výhody 

 V době vzájemného odcizení poskytuje LETS pocit souná-
ležitosti, sbližuje lidi, kteří by se možná jinak nesetkali – 
v systému se uplatní stejně dobře žena v domácnosti, jako 
filozof nebo počítačový programátor. 

 Pomoc v nezaměstnanosti – v zahraničí jsou známy případy lidí, 
kteří v LETS vykurýrovali své otřesené sebevědomí po ztrátě 
zaměstnání a pro něž se tento systém stal odrazovým můstkem 
pro vlastní podnikání. 

 „Ekonomika“ očištěná od balastu – od lidí, kteří nic nevyrábějí 
ani neposkytují, jen na ní parazitují pouhým zprostředkováním 
za peníze. 

 Aktiva LETS nelze z regionu odčerpat, zůstávají v místě, snižuje 
se potřeba dovozu. 

  

hrála si s ostatními dětmi. Už nebyla smutná, protože věděla, že maminka s tatínkem jsou v jejím srdíčku a dívají se na ni z té nebeské výšky.  Jsou z 

nich andílci a starají se o malé děti, tak jako paní Otylka u lipového stromu, kde skotačí malá Lenka. Pokud večer až půjdeš spát a uslyšíš z dálky 

líbeznou ukolébavku, to pravděpodobně hvězdička Darinka zpívá opuštěným holkám a klukům, které jsou bez maminky a tatínka. 

  

http://lets-ceskyraj.webnode.cz/
mailto:letsemily@seznam.cz
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V Jílovecké ulici se podařilo zachovat historické jádro města Semily se třemi památkově 

chráněnými roubenkami, kde se v sobotu 26. 6. 2010 konalo slavnostní otevření nové expozice o 

zapomenutém řemeslu, jak se ručně vyráběli pilníky a rašple. V 11 hodin za město Semily pronesla 

slova vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů paní Mgr. Kateřina Šromová, dále předala 

slovo starostovi města Semily Mgr. Janu Farskému, který poté požádal Mgr. Romana Hedvičáka z 

památková péče o přepilování pásky. Slovo dostala i paní Lenka Vanclová, která počínaje dnešním 

dnem bude průvodcem v čp. 104 o zapomenuté ruční výrobě pilníků.  

V chalupě se budou také konat příležitostní setkání umělecké, zájmové, sociální a naučné povahy.  
 

V podmínkách chudého Podkrkonoší se ruční výroba udržela až do roku 1956. Zdejší pilníkářskou 

dílnu provozovala rodina Dolenských, přímo v tomto domku čp. 104, kde byla expozice umístěna. 

Zde je uváděn pilníkář Petr Dolenský, který padl za první světové války a ve vedlejší chalupě          

čp. 103 měl pilníkářskou dílnu Jaroslav Dolenský až do zmíněného roku 1956. Chlupa pochází 

z roku 1789 a obytná světnice je dobově vybavena a uspořádána tak, jak mohla vypadat kolem 

roku 1920. Tato místnost není statickým muzejním exponátem, vše si budete moci osahat a vžít se 

tak do nelehké situace tehdejších chudých domkářů. Sama o sobě zajímavá dílna je unikátní i tím, 

že si můžete výrobu pilníků přímo vyzkoušet.                
 

Z tehdejší dílny se nedochovalo téměř nic, celou výrobní technologii tedy, mimochodem velmi 

ochotně, poskytl poslední český pilníkář pan Drahomír Smejkal z Jihlavy. Návštěvníkům je i 

promítnut rozhovor s ukázkou ruční výroby zmíněného pilníkáře.   

 

  

 

Po návštěvě roubenky o zapomenutém řemeslu pilníkářů návštěvníci mohou 

navštívit sklářskou dílnu Glass Lucie Lenky Vanclové, která je nositelkou značky 

Regionální produkt Český ráj a provozuje svou činnost v ukázce sklářské výroby 

skleněných figurek, perlí a rozmanitých originálů. Dílna se nachází přibližně 50m 

od roubenky. Zde je vytvořen kompletně bezbariérový přístup do prodejny a 

sklářské dílny pro mechanické i elektrické vozíky. Návštěvníci shlédnou jak ruční 

výrobu, ale i vystavenou expozici skleněných výrobků dílny. Expozice obsahuje i 

několik dochovaných kusů dnes již historických skleněných hutních figurek 

pocházejících z výroby ŽBS v Železném brodě, která zanikla. 

 

. 

  

Expozice zapomenutého řemesla 

 

Bezbariérový přístup pro vozíčkáře 

   

  

 

 

Průvodcovství paní Lenky Vanclové je spojeno s několika dalšími činnostmi, kterým se naplno věnuje. Jednou 

z nich je přímá spojitost s občanským sdružením Zrnko naděje, které svou činnost konkretizuje na lidi odkázané 

na dopomoc nebo celkovou pomoc druhé osoby – vozíčkáři. 

Po domluvě město Semily zpřístupnilo roubenku čp. 104. na částečně bezbariérovou. 1. - byl vytvořeným 

nájezdem u předního vchodu, 2. - přenosný dřevěný nájezd do dílny, 3. - vstup do světnice má nízký schůdek, ale 

za pomoci druhé osoby u mechanického vozíku se vše zvládne. 

 

Informace o provozní době v roubence o řemeslu pilníkářů, o sklářské dílně i o širším programu v Jílovecké ulici se 

dočtete v rozpise akcí „Léto se Zrnkem naděje 2010“. http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/leto2010.pdf  

Poznámka: Elektrický vozík však návštěvníkům nedoporučujeme vzhledem 

k omezenému prostoru v chalupě pro vytočení na nájezd do dílny a pro jeden 

nízký schůdek do vedlejší světnice. Jedná se o památkově chráněnou roubenku 

a nelze zajistit stavební úpravy, ale pouze to co se zdařilo.  

Děkujeme za pochopení.  

  

Video: http://www.tvceskyraj.cz/Default.aspx?reportaz=48-semilske-kulturni-leto 

 

  

1. 

3. 

2. 

http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/leto2010.pdf
http://www.tvceskyraj.cz/Default.aspx?reportaz=48-semilske-kulturni-leto
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Létající divadlo na kolečkách je divadelním projektem Občanského sdružení S(C)HODY, který vznikl v říjnu 

roku 2006. Jeho hry jsou autorské a na jejich vzniku se podílí celý soubor. Divadelní spolek má na svém 

kontě za tři a půl roku činnosti  nacvičení divadelní hry Výlet a uvedení její premiéry a derniéry v Malém 

Divadle v Liberci. Veřejná vystoupení v rámci festivalů Jeden svět, Mezi ploty, World Fest a Festivalu 

Rozmanitosti a Dialog Kultur pořádaného Multikulturním centrem v Praze a společností Člověk v tísni 

o.p.s., udělení hlavní ceny Modrého slona v oblasti divadelní tvorby. Nominaci na Cenu Mosty Národní 

rady zdravotně postižených ČR v kategorii nestátní subjekt pro rok 2009. Divadelní spolek rozšířil v 

průběhu roku 2008 a 2009 svou základnu o nové členy a vyjednává o působnosti v regionu Frýdlantsko s 

přesahem 

Představujeme - Občanské sdružení S©HODY  z Liberce 

  
 

Létající divadlo na kolečkách „Namaluj mi beránka“    

  
 

Divadelní soubor Létající divadlo na kolečkách představilo dne 24. 6.2010 premiéru 

představení NAMALUJ MI BERÁNKA v kostele sv. Máří Magdalény v Liberci. 

Program: vystoupení dětského pěveckého souboru Severáček, premiéra Namaluj mi 

beránka, dražba předmětů členů souboru a výtvarných děl vzniklých v průběhu 

projektu, závěrečný raut pro donory, účinkující, pečovatele a osobní asistenty 

v restauraci Tatáž Pakáž v Liberci. 

 

Na internetových stránkách o. s. S©HODY budou v nejbližší době umístěny fotografie 

z premiéry „Namaluj mi beránka beránka“ http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/  

Dnes nahlédneme pouze v několika fotografiích co se dělo před premiérou…  

přesahem do přes hraniční spolupráce. Na konci  června tohoto roku uvedeme v pořadí druhou premiéru divadelního představení, jehož název je 

„Namaluj mi beránka“, volně inspirován příběhem Malého prince Antoina de Saint-Exupéryho. Od roku 2011 se sdružení chystá navázat na pilotní 

projekt a vytvořit nový nesoucí název „Jiná umělecká škola“, jež si klade za cíl vzdělávat osoby s postižením v uměleckých oborech.  
 

Členové souboru:  

Ladislav Kantorík, Lukáš Adamíčko, Nikol Antošová, Jakub Ševčík, Aicha Souilahová, Adéla Souilahová, Šárka Feige, Veronika Khomová, Šárka 

Kyksová, Šárka Nemešová, Tomáš Holý, Lucie Příšovská, Dana Dlouhá, Tomáš Hoidekr, Lucie Vanclová, Ondřej Švec, Lenka Vanclová, Věra 

Šenkýřová, Iveta Kouďová, Karolína Roubíčková, Daniela Mikešová, Luděk Roubíček, Martin Nietsch, Josefína Sýkorová, Marek Sýkora, Petra 

Leopoldová, Sára Anna Nemešová, Mirka Bělohlávková, Zdena Božovská, Markéta Patová, Aleš Vlasák. 

 

Více informací o občanském sdružení S©HODY se dočtete na http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=uskutecnene-akce    

Na tomto odkazu můžete shlédnout fotky, zachycují události z dění  http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=fotogalerie   

 

http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/
http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=uskutecnene-akce
http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=fotogalerie


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 8. srpen uzávěrka 26. 7. 2010 

1. 8. 2010 rozeslání aktuálního čísla 8. na e-mil čtenářům z evidenčního 

seznamu a do týdne zveřejnění na níže uvedených internetových odkazech. 

na stránky 
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ZRNKO - INFO  

  
 

 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 www.zrnko-nadeje.cz  na 
stránkách Sdružení Českého ráje http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-
region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/ na stránkách Semily 
v rubrice aktuální zpravodajství www.semily.cz/. Tištěné čb. listy v sídle, 15,-Kč.  

KONTAKT - INFOLISTY ZRNKA 
Jílovecká 191, Semily 513 01 
481 621 406 / 731 458 883 
redakce@zrnko-nadeje.cz 
Redaktorka: Lenka Vanclová 
Korektor textu: Jiří Barvínský 
Webmaster: Martin Bašek 
 

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

 

Na internetových stránkách Zrnka naděje http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/socialka byla přidána rubrika SOCIÁLKA, kde je stabilně pro 

předávání dalších informací veřejnosti umístěn tento občasník, který vydává Krajský úřad Libereckého kraje. V tištěné barevné formě je aktuální 

vydání dostupné v sídle Zrnka naděje o. s. veřejnosti zdarma. 

 Občasník sociálka „SOCIÁLKA“ slouží k podávaní informací o aktuálních otázkách ze sociální sféry v našem kraji. 

Jeho prostřednictvím můžete i Vy zdarma informovat veřejnost o aktivitách Vaší obce, města či službě. Vaše 

příspěvky budou vítány a zveřejněny, zasílat je můžete elektronicky na adresu katerina.altsmidova@kraj-lbc.cz . 

  

mailto:redakce@zrnko-nadeje.cz
http://www.zrnko-nadeje.cz/
http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
http://www.semily.cz/
mailto:info@zrnko-nadeje.cz
mailto:redakce@zrnko-nadeje.cz
http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/socialka
mailto:katerina.altsmidova@kraj-lbc.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 

  


