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Ročník II. / číslo 8. / srpen 2010 / ZDARMA / Prodej Zrnko naděje, o. s. - cena 15,-Kč jde na podporu činnosti sdružení 

„Naše město na vozíku“ 
V sobotu 3. 7. 2010 od 9 hod. se konala zahajovací akce prázdninového programu 

pod názvem „Naše město na vozíku“, která vzhledem k odklonění silniční dopravy 

do Jílovecké ulice probíhala oproti původnímu plánu v omezeném prostoru. 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

Léto 2010 se Zrnkem naděje 7. 6. - 4. 9. 2010 probíhá v plném proudu a dnes 

nahlédneme do průběhu dění v druhém měsíci a to v červenci s pozváním na akce 

pořádané v srpnu v Jílovecké ulici i pozvánky od organizací ze světa kolem nás. 

Glass Lucie - Lenka Vanclová je patronkou občanského sdružení Zrnko naděje 

v Jílovecké ulici v Semilech a celková činnost občanského sdružení a patronky 

probíhá jako charitativní za cílem zapojení lidí se zdravotním omezením do 

komunity lidí zdravých. Při setkáních na rozmanitých akcích se přirozenou cestou 

otevírají dveře všem lidem pro vzájemné poznání tvořivosti a životních potřeb 

jedinců bez rozdílu na zdravotním stavu či společenském postavení. Celkový 

program nese ducha celosvětové osvěty a navazuje na dosažení hlavního cíle 

organizace, jak vytvořit společné rodinné bydlení v komunitě lidem se zdravotním 

omezením odkázaných na dopomoc nebo celkovou pomoc druhé osoby. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proběhly soutěže zručnosti jak ve florbalu, házení šipek, hra 

Ruské kuželky, stavění komínu z kostek, v malování jak na 

papír, ale i na silnici za dozoru ohledně projíždějících aut. 

Každý soutěžící výměnou za orazítkovaný lístek si zdarma 

vylosoval pěkný dáreček - cenu za soutěžení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Během měsíce červenec a srpen ve 

sklářské dílně Glass Lucie je možné 

zakoupit výrobky z proutí, keramiky 

a svíčky z chráněné dílny od klientů 

z domu Tereza, Benešov u Semil, 

ale i výrobky z kompletace od členů 

Zrnka naděje, skleněných výrobků. 

Prodej je za ceny od výrobců a jde 

přímo na podporu činnosti. 

Pravidelný program v průběhu prázdnin 2010 probíhá v zelené roubence čp. 103.  
PONDĚLKY a ČTVRTKY od 9 - 17 hod. pod vedením PeadDr. Lenky Hřibové z CPR M.E.D.  

 

M.E.D.věd, medvedsemily.webnode.cz   
Naší snahou je umožnit rodinám, žákům MŠ a ZŠ z bytovek a panelových domů 
zažít romantický prostor památkově chráněné dřevěnky a zahrádky při aktivních 
rukodělných činnostech a zahradnických pracích, kompostování, řezání dříví. 
Sálavé teplo živého ohně, pečení, vaření, sušení na kamnech jsou zážitky... 

  

„Voda bez obalu“  

V neděle 11.7.2010 10 - 16 hod. se pořádala tvořivá 
neděle pro celou rodinu „Voda bez obalu“. Vodní 
hrátky, lodičky, čarování s barevnou vodou v 
souvislosti našeho zacházení s vodou.  
I přes tropická vedra několik námořnických rodin 
dorazilo. Dopoledne jsme dělali lodičky z kůry a 
připravovali námořnickou hostinu.  

Kolem druhé bylo mořské čtení u červené dřevěnky čp. 104 od 

patronky Zrnka naděje a potom začalo "námořnický mejdlo". 

Muzika, tanec... Nechyběly ani soutěže pro plavčíky, potápění 

v kbelíku osvěžilo a kyselé zelí doplnilo vitamíny...  

  

http://medvedsemily.webnode.cz/


V památkově chráněné chalupě čp. 104. V Jílovecké ulici v Semilech je od měsíce 

červen otevřena expozice o zapomenutém řemeslu o ruční výrobě pilníků a rašplí. 

Probíhá zde prohlídka světnice, která je vybavena okolo roku 1920 a v pilníkářské 

dílně je možnost si vlastnoručně vyzkoušet část postupu ruční výroby.  

V červenci nás navštívil bývalý obyvatel chalupy pan Dolenský (viz.foto) se synem. 

Bylo to velice milé setkání s povídáním o prožité části života ve zdejší chalupě.  

Koncem srpna se plánuje soukromé setkání po letech rodáků a rodinných 

příslušníků, kteří prožili část svých životu v třech roubenkách v Jílovecké ulici.  
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Ruské kuželky  

I. ročník, 3. turnaj 

„Ovocný“ 

pondělí 19. 7. 2010 

  

 

Umístění v turnaji 
 

1. Lucie Vanclová 

2. Jiří Lula 

3. Lucie Horáková 

4. Tomáš Gajdoš 

5. Michael Mlejnek 

 

Slunné počasí dopřálo i třetímu turnaji, ale teplotní výkyvy předešlých dnů ovlivnilo zdravotní stav několika členům Zrnka naděje a tak se bohužel 

nezúčastnili. Tím pádem byl zrušen 4. turnaj „Zeleninový“, který se měl konat v sobotu 24. 7. 2010. Odvolána byla i nedělní beseda 25. 7. 2010 

s promítáním o Austrálii Tasmánii. Náhradní datum bude během měsíce srpna až po zlepšení zdravotního stavu lidí a za přiměřeného počasí, ale i tak 

letní program pokračoval dle plánovaného programu a navíc i doplněn o spontánní dění některých dnů za účasti lidí, kteří nás navštívili v Jílovecké 

ulici.   

  

ulici. Hrála se zde čára – kuličky, několikrát šachy, konalo se 

čtení pohádek i povídek v červené roubence čp. 104 pod 

názvem „Na nedělní procházce.“ V týdnu probíhal sociálně 

terapeutický program Zrnka naděje od 9 - 17 hod., tvořivé 

dílničky, nácvik soudržnosti lidí v komunitě se společným 

obědováním. Příměstský tábor pořádaný od CPR M.E.D.        

19. - 23. 7.2010. Několik fotografií čtenářům přiblíží dění dnů. 

V měsíci srpen se Zrnko naděje opět účastní hlasovací soutěže „Co Nás Baví“. 

Kdo má zájem a chtěl by svým hlasem nás podpořit a zlepšit naše umístění, tak 

všem předem děkujeme. Podpoříte tak celoroční činnost Zrnka naděje o.s. 

Internetový odkaz vás přímo přesměruje na náš projekt v soutěži. 

http://www.conasbavi.cz/#louceni-s-letem-2010-se-zrnkem-nadeje 

 

 

  

http://www.conasbavi.cz/#louceni-s-letem-2010-se-zrnkem-nadeje


 
GLASS LUCIE – LENKA VANCLOVÁ, OBCHOD - VÝROBA - SLUŽBY   

PRŮVODCE V ROUBENCE, SKLÁŘSKÁ DÍLNA, ZRNKO NADĚJE O. S. 
Jílovecká čp. 104, Semily 513 01, IČO 685 01 251 

481 621 406 / 731 458 883 
 

Návštěvníci během července - srpna 2010 mohou bez objednání využít uvedenou nabídku v památkově chráněné 
roubence a ve sklářské dílně. Samostatné exkurze od 10 -17 hod., pondělí – neděle. Od září pouze po objednání. 
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Cestujeme světem - INDONÉSIE  
  

  

 

 

Po telefonickém objednání si návštěvníci mohou celoročně zajednat samostatné exkurze nebo celkovou exkurzi za výhodnější cenu: 
dospělí 50,-Kč, děti 20,-Kč, důchodci 20,-Kč, držitelé ZT, ZTP, ZTP/P ZDARMA. Exkurze probíhají od 10:00 - 13:00, 14:00 -17:00 hod. a jsou 
upřednostněny před návštěvníky bez objednání. V letní sezoně červenec - srpen je možnost posezení na zahradě v rodinném stylu „U Slimáka“.  
Pro děti je zde pískoviště a k zakoupení je limo, pivo, pamlsky, suvenýry. Můžete si zahrát Ruské kuželky za poplatek 100,-Kč / 2 hod., který jde na 
podporu činnosti občanského sdružení Zrnko naděje. Telefonické objednání je upřednostněno. 

 

Sklářská dílna: 
 

Dospělí 40,- Kč 
Děti do 15 let 20,- Kč 
Důchodci 20,- Kč 
Držitelé ZT, ZTP, ZTP/P ZDARMA 
Fotografování, videa při ukázce výroby 100,-Kč  

  

Roubenka čp.104: 
 

Dospělí 20,- Kč  
Děti do 15 let 10,- Kč  
Důchodci 10,- Kč, 
Držitelé ZT, ZTP, ZTP/P ZDARMA 
Fotografování a videa v roubence 0,-Kč.  

  

Zrnko naděje o.s. 
 

Dobrovolné vstupné, které 
bude předáno Zrnku naděje 
o.s. ze Semil, které svou 
činnost zaměřuje na lidi se 
zdravotním postižením. 

  

V sobotu 31. 7. 2010 od 14 hodin se v památkově chráněné roubence čp. 104 

Jílovecká ulice v Semilech konala první beseda od otevření chalupy veřejnosti 

s Petrem Kopáčem a promítáním fotografií z cestování po Indonésii.  

Vloni někdy na podzim jsme se rozhodli, že se podíváme do Indonésie. 

Prvotní plány byly velké, chtěli jsme navštívit Thajsko přes Malajsii, 

Sumatru, Jávu a Bali dorazit na Lombok a odtud si odskočit do Bruneje a 

třeba na Komody. Po postupném seznamování se s rozlehlostí celé 

Indonesie, jsme naše plány začaly upřesňovat a trochu konkretizovat.  

Takže někdy na jaře letošního roku naše plány vypadaly takto: doletíme 

do Jakarty a odtud se vypravíme vlakem nebo autobusem přes celou 

Jávu na Bali a pak se uvidí co dál podle času. Letenky jsme si objednali 

asi dva měsíce předem a 25. března jsme nastoupili v Praze do letadla a 

vzlétli směr Soul. Let trval cca 13 hodin, v Soulu jsme čekali asi 3 hodiny 

a pokračovali do Jakarty, kde jsme za 8 hodin letu přistáli. 

Na letišti jsme si okolo 12 hodin v noci vzali taxík a nechali jsme se 

dovézt do města, kde jsme se chtěli ubytovat. Po různých problémech, 

např. kdy nám nabízeli pokoj s pouze jednou postelí nebo pokoj bez 

vody atd., jsme se ubytovali asi ve 3 hodiny ráno v hotelu, který byl 

celkem dobrý. 

Jakarta je město, které má asi 12milionů obyvatel. Tomu také odpovídá 

atmosféra: celých 24 hodin zde něco jezdí, křičí, troubí, hraje k tomu 

všemu velké teplo, no jste kousek od rovníku.  

 

  

Po zjištění této skutečnosti a s tím, že bychom stejně nevěděli kam se v 

městě vypravit, jsme třetí den odletěli z tohoto pulzujícího města pryč. 

Volba padla na ostrov Lombok s tím, že naše plány trochu opravíme a 

přizpůsobíme. Po příletu do Mataramu což je hlavní město ostrova 

Lombok a má asi 500 tisíc obyvatel, jsme se druhý den vypravili bémem 

(takový horší taxík ale velice laciný) na malý ostrůvek Gilli Air. Je to 

jeden ze tří ostrovu na severozápadě od Lomboku. Z přístavu Bangsal 

jsme se lodi nechali převést na ostrov vzdálený cca 3 km od Lomboku. 

Celý ostrov je skutečně malý a asi za 2 hodiny ho obejdete. Díky tomu, 

že nebyla turistická sezona, nebyl nijak moc přeplněný cizinci čili 

bělochy. Tady je třeba říct, že tento termín jsme si vybrali záměrně. V 

Indonesii se střídá období dešťů a období sucha. My jsme přiletěli 

v době, kdy končilo období dešťů, tak tady již každý den neprší, ale 

zároveň není to největší vedro. Přesto teplo bylo velké. Když jste na 

záda dali cca 15 kg těžký bágl, tak jste již nemuseli udělat ani krok a byli 

celý zpocený.  

Po seznámení se s ostrovem jsme asi třetí den vyrazili na vedlejší 

ostrovy Gilli Meno a Gilli Trawangan. Menší Meno byl podobný 

našemu, ale tady už bylo více turistů.  
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Na Trawalganu jsme zjistili, že je to takový jeden velký hudební mejdan, 

který trvá asi 30 dní v měsíci a se tady docela dobře vyřádí příznivci 

techna. Takže jsme byli velice rádi, že jsme zvolili náš ostrov. Z ostrůvku 

jsme vyráželi na Lombok a tady si půjčili motorku a podnikali různé 

výlety po ostrovu. Jeden den jsme dojeli pod horu Mt. Rinjani. Po 

zjištění, že výstup na horu trvá 2-3 dny a není to žádná vycházka a 

laciná věc (musíte si najmout průvodce) jsme opustili náš záměr se na 

horu vyšplhat. Stačilo, že cestou tam a zpátky jsem se docela slušně 

spálil na ramenou. Další výlet na motorce jsme nasměrovali na jih do 

Singigi. Je to trochu větší vesnice se spoustou hotelů, pláží a turistů. Do 

hlavního města Mataramu jsme se odvážili až déle, protože jsme si 

nejprve museli osahat ježdění vlevo (po celé Indonesii se jezdí vlevo) 

Přes Mataram jsme se vydali do přístavu Lembar odkud vyjíždějí 

trajekty na Bali. Přístav sám o sobě není vůbec pěkný. Zpátky po cestě a 

dá se říct i všude mimo města jsme pozorovali domorodce při práci na 

rýžových polích. Je to velká dřina a v docela primitivních podmínkách. 

Po celou dobu pobytu jsme neviděli žádnou továrnu či nějaký výrobní 

komplex, takže jsme si kladli otázku, čím se vlastně obyvatelé živí? 

Myslíme si, že oni k životu moc nepotřebují. Celý den sedí u svého 

stánku (těch je všude při cestách velké množství) a když se jim něco 

podaří prodat, tak je dobře. Večer se vyspí za stánkem na koberci a 

druhý den zase prodávají. Stánky nabízejí stále stejný sortiment: několik 

druhů sušenek, něco k pití a skleněné litrové lahve s benzinem, který 

vám prodávají do motorky. Ve městech se k tomu přidají ještě stánky se 

suvenýry, vyřezávaná zvířata, přívěsky na krk, ubrusy, přehozy a 

sarongy což je pruh látky, kterou si domorodec obtočí kolem pasu a 

používá ji místo ženské sukně. Prodej zboží je sám o sobě takové 

divadlo. Prodavač, jakmile se přiblížíte k jeho stánku tak vám začne 

nabízet cokoliv za astronomickou cenu. Je ochotný a schopný vás 

přesvědčit, že právě to jeho zboží je nejlepší a nejlacinější.  

V Singigi jsme zažili podařený obchod. Jakmile jsme sesedli z motorky, 

kde se vzal tu se vzal hned prodavač s platem hodinek. Po celou dobu 

návštěvy města nás pozorně provázel a jakmile se naskytla příležitost 

hned nabízel hodinky. Začal s cenou 300 tisíc rupii (což je asi 600,-Kč) 

Postupně cena klesala a klesala až jsme se dohodli na 30 tisíc. Poté nás 

prodavač pochválil jací jsme dobří obchodníci a uctivě poděkoval. 

Musím říct, že zdejší lidé jsou sice na naše poměry chudí, ale nejsou 

drzí, vtíraví a jsou velice slušní a poctiví. Opravdu si nedovedu 

představit, že by vás někdo okradl. Něco jiného je obchod, tam je 

povinnost smlouvat a dohadovat jinam nejste dobrý protihráč. Po 

uzavření obchodu si podáte ruce a cena platí a vy se nemusíte ničeho 

obávat. Po dobu pobytu na ostrůvku jsme stále uvažovali, že se 

podíváme na Komodské draky, jak se nazývají varani, kteří žijí pouze 

zde na Komodách. Tito varani dorůstají délky až tří metrů a vypadají 

nebezpečně a taky takoví jsou. Na IE jsem četl, že před rokem tam 

záhadně zmizel francouzský vědec, který je zkoumal. Když jsme zjistili, 

že cesta autobusem by trvala déle jak tři dny a představa tří dnů 

v autobuse, tak jsme cestu vzdali. Poté jsme se dozvěděli, že bychom 

stejně varani nemuseli vůbec vidět, protože tam kde jsou, tak se chodí s 

průvodcem na vyhlídku za plotem a někdy se varani za celou dobu ani 

neukážou.  

Okolo ostrova bylo pořád na co se dívat. Přes den jsme šnorchlovali v 

moři. Skutečnost předčila naše očekávání. To co občas vidíme v 

přírodovědných filmech o životě v moři, tak zde skutečně bylo. Asi 100 

metrů od břehu začínal podmořský svět. Krásně vybarvené korály, 

rybky od 5cm do půl metrů neskutečných barev a tvarů, velké želvy na 

kterých se dá vozit. Velkou želvu jsem objevil asi třetí den a pomalu se k 

ní přibližoval, chovala se jako by nic a tak jsem si opatrně na ni sáhl, 

druhý den jsem se už opovážil chytit želvu za krunýř a třetí den jsem se 

ji chytil a nechal táhnout dobrých sto metrů, dokud mně dech stačil. 

Skutečně krásné zážitky.  

  

  

  

Také jsme se nechali svézt na lodi se skleněným dnem. No skleněným 

dnem je trochu nadnesené, protože uprostřed loďky bylo zabudované 

obyčejné okno z domku, ale svému účelu to posloužilo. Opět jsme viděli 

krásně pestrý podmořský svět. Asi po 14 dnech jsme zvedli kotvy a 

přesunuli se opět bémem na jiné místo na ostrově Lombok. Vybrali 

jsme na mapě město Kúta na jihu ostrova. Sem jsme přijeli navečer asi 

okolo 18,30 hod a hned v druhém hotýlku jsme se v chatce ubytovali. 

Druhý den ráno jsme si chtěli lépe prohlédnout město. Jaké bylo naše 

překvapení, když jsme zjistili, že celé město se skládá pouze z naší ulice 

o 5 hotelech a druhé strany ulice se spoustou krámků a to bylo vše. 

Když jsme se chtěli odpoledne jít vykoupat do moře, zjistili jsme, že o 

krásném podmořském světě si můžeme nechat jenom zdát. Moře bylo 

mělké a na dně písek a nic jiného. Asi půl kilometru od břehu jsme 

viděli surfaře a tím to končilo. Takže jsme si každý den půjčili motorku a 

podnikali výlety do blízkého i vzdáleného okolí. Stále bylo na co se 

koukat. Tady na jihu ostrova byli už poměrně vysoké hory a kopce, 

krásné zálivy s nádhernými, ale opuštěnými plážemi, tropické pralesy a 

opět množství políček s rýží.  

Blížil se čas našeho odletu a tak jsme museli vymyslet, jak se 

přesuneme do Mataramu a dále do Jakarty. Letadlo nám letělo z 

Mataramu brzo ráno a tak jsme jeli den před odletem a přespali v 

hotýlku. Opět jsme se moc nevyspali neboť noční život je rušný a ráno 

okolo páté vás probudí hlas muslima, který svolává k modlitbám. 

Letadlo odletělo včas a bez problémů jsme doletěli do Jakarty, zde jsme 

čekali celý den na odlet do Soulu a v Soulu jsme čekali cca 8 hodin na 

odlet do Prahy. Vše dobře dopadlo a v pondělí 26. 4. 2010 jsme přistáli 

v Praze. Cesta to je poměrně dlouhá, zvláště pak poslední usek, který 

trvá 13 hodin  je únavný. 

Byli jsme rádi, že se dovolená vydařila bez větších problémů. Zažili jsme 

měsíc v úplně jiném prostředí a kultuře mezi příjemnými lidmi a krásné 

přírodě, která je naprosto odlišná od naší. Myslím si, že tak nádherný 

podmořský svět jen tak hned zase neuvidíme.  

 

Tak nashle a příště třeba zase odněkud jinde. 

Petr Kopáč 

  

Děkujeme za příjemně strávené odpoledně s podrobným výkladem o 

cestě v zahraničí s fotografiemi z míst po Indonésii a těšíme se na další 

setkání, které se uskuteční 7. 8. 2010 od 14 hod. Podle programu se 

měla konat beseda s promítáním o SKOTSKU, ale je změna na původně 

odvolanou besedu z  25. 7. 2010 o AUSTRÁLII TASMÁNII. 

  

  

  POZVÁNKA 

AUSTRÁLIE TASMÁNIE  
v sobotu 7. 8. 2010 / 14 - 16 hod.  

v památkově chráněné roubence čp.104 

 

Cestujeme světem s Petrem Kopáčem  

Beseda o cestě v zahranicí s promítáním fotografií. 

  

 

 

 

 

 

 



  Galerie XY 
  

 

TURISTICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE „SLUNCE“ 
Klub českých turistů v Semilech 

 
pořádá 

XXVII. ročník turistického pochodu 
 

RAČÍ STEZKOU 
MEMORIÁL JIŘÍHO LUKSE 

 
 
 
 
 

 

SOBOTA 14. Srpna 2010 
Turistické trasy: 

5, 10, 17, 25, 35 a 55 km 

Start: Sportovní centrum v Semilech, zasedací místnost 
            6.00 – 11.00 hodin pro trasy 5, 10, 17, 25 km 
            6.00  –  9.30 hodin pro trasy 35 a 55 km 
 
Cíl: místo startu do 19 hodin 

  

Startovné: Děti do 6 let                     ZDARMA 

                     Mládež od 6 do 12 let            5 Kč 

                     Ostatní pochodníci               10 Kč 

 

  

Informace: Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily 

                     Telefon: 481 623 114 

                     Mobil: 739 911 157, 739 828 334 

 

  
Ubytování: Ve vlastních spacích pytlích ve SPORTOVNÍM CENTRU Semily a parkování v areálu SC ZDARMA 
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Léto je v plném proudu, a místním parkem Ostrovem se pravidelně každý pátek linou různé melodie podpořené decibely. Hudební pátky jsou 

součástí Semilského kulturního léta 2010, na němž se podílí většina místních organizací s různorodým programem. Tradici hudebních pátků založila 

v loňském roce Galerie XY ve spolupráci s KC Golf. Loňské koncerty proběhly v sousedství volejbalových kurtů.   

I letos se do hudebního programu zapojuje KC Golf, tentokrát se však střídá v pořádání koncertů s Kulturním spolkem Semily Femily, o. s., a akce se 

přesunuly do městského parku Ostrov. V průběhu devíti večerů se divákům představí 15 hudebních seskupení nejen ze Semilska a okolí, a jejich 

produkce bývá často ozvláštněna doprovodnými aktivitami. Program je koncipován tak, aby oslovil různé věkové skupiny diváků. V průběhu 

července jste tak mohli dle libosti zhlédnout koncert funkový (Funk Corporation, Traffic Jam), country (Johnny Walker Band, s ukázkou výcviku psů a 

agility), electro (CMP, Haters, Attitudes), rockovou zábavu (Suffering Souls), či alternativní crossoverovou produkci (Artificial Paradise, Natvrdo) 

doplněnou promítáním animací železnobrodského výtvarníka Michala Machata. 

V měsíci srpnu se můžete vypravit na dechovku(Semilská 11) s módní přehlídkou oblečení 30. let (6.8., již od 18 hod.!), rockový koncert skupin Sixty-

Seven Cabaret a BruSka (13.8.), nebo Bubenický večer s Jumping Drums, trampolínou a programem pro děti (20.8.). Hudební léto uzavře rock ‘n’ 

rollový večer místních Hangover Painters s předkapelou Cover z Liberce. Jednotlivé akce probíhájí na Ostrově od 20:00 hod. do 02:00 hod., 

občerstvení je k dispozici na místě, a vstupné se pohybuje okolo 50ti korun. „Ostrov umožňuje bezbariérový přístup po zpevněných komunikacích 

takže se těším na Vaši návštěvu“ dodal Lukáš Dlouhý, předseda KSSF o.s.   

Za KSSF o.s. Petra Luňáková 

 

Hudební pátky 
  

  

 

 

Pozvánky na srpen 
  

  

 

 

Přijměte srdečné pozvání na srpnovou výstavu v Galerii XY. Zahájení proběhne v 
sobotu 7. srpna 2010 od 16:00 a úvodní slovo pronese Prof. Bohumil Skalický. 
Vedle obrazů budou k vidění také asambláže a unikátní smaltované objekty. 
 
"Akademický malíř Vladimír Veselý představuje jeden z proudů v českém 
výtvarném umění, jenž souzní s tóny lyriky a imaginace, která se objevila v době 
mezi válkami u takových osobností, jako byl Jindřich... Štýrský, Toyen, Josef Šíma, 
František Muzika. Vladimír Veselý je příslušníkem té starší generace současného 
českého umění, která nikdy neztratila souvislost mezi zobrazovaným světem a 
člověkem okolo nás a mezi zobrazením na malířském plátně. Pro tuto generaci je 
naprosto samozřejmá znalost kresby a kompoziční dokonalost, ale i mistrovské 
zvládnutí malířské techniky." (Prof. Bohumil Skalický) 

  

Ať je slunce, déšť či mraky 

příroda Vás volá taky: 

Vydejte se zemí hezkou 

s touto naší Račí stezkou! 

http://www.xy.nafoceno.cz/
http://www.kcgolf.cz/
http://kssf.websnadno.cz/
http://www.funkcorporation.cz/
http://bandzone.cz/trafficjamband
http://bandzone.cz/cmp
http://www.myspace.com/attitudesband
http://suffering-souls.cz/
http://bandzone.cz/natvrdo
http://bandzone.cz/sixtysevencabaret
http://bandzone.cz/sixtysevencabaret
http://bandzone.cz/bruska
http://www.jumpingdrums.info/
http://hangoverpainters.cz/
http://hangoverpainters.cz/


 
 
      

  

POZVÁNKA 
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Pozvánky z Jílovecké ulice v Semilech 
  

  

 

 

CPR M.E.D 
 

Pravidelný program v průběhu prázdnin 2010  
probíhá v zelené roubence čp. 103. 

INFO: tel.776 077 186 
http: //medvedsemily.webnode.cz/  

 
 

PONDĚLKY a ČTVRTKY 
od 9 - 17 hod. 

           pod vedením PeadDr. Lenky Hřibové  
                                 
 
 
      

  

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  

  

  2. 8. 2010 PONDĚLÍ od 16 hodin „Smolíček“ - nahlédneme spolu do Hobitína J.R.Tolkeina  

19. 8. 2010 NEDĚLE   od 16 hodin „Ušili to na nás“- beseda s dílničkou zákulisí oděvního   průmyslu a značkového zboží 

22. 8. 2010 NEDĚLE  10 -16 hodin  Tvořivá neděle pro celou rodinu  „ Hra, umění a umění hrát si“ 

 

  

  

ROZPIS PRO ČLENY ORGANIZACE - SRPEN 

2.8., 9.8., 16.8., 23.8. 2010 PONDĚLÍ  

9 - 12 hod. / 13 - 17 hod. kroužek Ruské kuželky 

7.8.2010 SOBOTA 

14-16 hod. Beseda s promítáním o AUSTRÁLII TASMÁNII 

8.8., 15.8., 29.8. 2010 NEDĚLE 

14 - 15hod. „Na nedělní procházce“  

14.8.2010 SOBOTA 

Účast na pochodu Račí stezkou (trasa 5 km) 

21.8.2010 SOBOTA  

II. ročník pochodu s BOBINOU až na Kozákov  

22.8.2010 NEDĚLE 

Maškarní bál, valná hromada 

30.8.2010 PONDĚLÍ 

Ruské kuželky - 5. turnaj    

  

  

  

  

  

  

   

 „Loučení s létem 2010 se Zrnkem naděje“ 

Pátek  27. 8. 2010, sobota 28. 8. 2010, neděle 29. 8. 2010, pondělí 30. 8. 2010 od 9 - 22 hod.(Ruské kuželky - 5.turnaj), sobota 4.9.2010 

Program bude zveřejněn do 20. 8. 2010. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude určen na celoroční činnost pro Zrnko naděje o.s. ze Semil. 

  

Pochod s BOBINOU až na Kozákov 

II. ročník 
  

V sobotu 21. 8. 2010  
8 - 9 hod zápis turistů, startovné 20,-Kč  

po 9 hodin společný start od sídla sdružení  

13 hod předávání diplomů na Kozákově  

 

Celá trasa pochodu vede po hlavní silnici s odbočkou na 

vedlejší a je celkově bezbariérová. Pro bezpečnost turistů 

na silnici doporučujeme reflexní oblečení nebo vesty. 

 

Pochod se koná na podporu všech lidí bez rozdílu 

hendikepu, kteří chtějí prožít své životy v rodinném 

zázemí v komunitě lidí, kteří jim pomáhají v běžném 

životě a nechtějí zbytek života prožít v různých 

zařízeních, až zde jejich rodiče nebudou.  

  

Na pochod je veřejnost vítána. Po osobní domluvě 

zajistí organizace doprovod vozíčkářům od dobro-

volníků. Objednávky přijímáme do 30. 7. 2010. 

 

Maškarní bál  
v neděli 22. 8. 2010 

 
Program 

11 - 12 hod. společný oběd 
12 - 14 hod. valná hromada 

14 - 22 hod. maškarní bál 
 
 
 
 

 
 

 

 

Vnitřní akce organizace pouze pro  
členy Zrnka naděje o.s. 

  

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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno, mobil: +420 725 020 779, tel.: +420 537 021 482, jan.charvat@ligavozic.cz, www.ligavozic.cz 

Podpořte naši činnost odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS PRISEDNI na telefonní číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 27 Kč). 

Více o soutěži na www.ligavozic.cz/zivotnejennakolech   

  

  

 

 

LIGA VOZÍČKÁŘŮ / http://www.ligavozic.cz/index.php?akce=1  
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Členové Zrnka naděje o.s. a rodinní příslušníci i přátelé děkují všem sponzorům 
za upomínkové předměty, které umožnili vytvořit ceny pro přádané akce 2010. 
 
Zahradnické služby AKÁT - Roman Špidlen (upomínkové předměty a květiny) 
TERA SM s.r.o. (upomínkové předměty) 
Akvárium - Glass, Ludmila Jadrná (upomínkové předměty)  
Tiskárna GLOS Semily, s.r.o (papíry) 
NOVA - Lenka Reslerová (drogerie)  
Glass Lucie – Lenka Vanclová (upomínkové předměty)  
Česká spořitelna, Pobočka Semily (bonbony a upomínkové předměty)  
ELEKTROCENTRUM SONDA (upomínkové předměty)  
Lukáš Kovář (upomínkové předměty)  
Manželé Pavla a Karel Malý (upomínkové předměty) 
 
 
  

 PODĚKOVÁNÍ 
 

 Poděkování patří všem sponzorům ze Semil, kteří darovali nezištně upomínkové předměty pro pořádané letní akce „ Léto 2010 se Zrnkem naděje“. 

  

mailto:jan.charvat@ligavozic.cz
http://www.ligavozic.cz/
http://www.ligavozic.cz/zivotnejennakolech
http://www.ligavozic.cz/index.php?akce=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neznámá autorka 

pohádek, básní, obrazů aj. 

paní Iveta Kovářová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustrace: Jíří Barvínský 
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Křišťálové srdíčko 

 

Za sedmero řekami a horami bylo malé království, kde kraloval král Rudolf a měl tři překrásné dcery. 

Nejstarší Slavěnu, prostřední Svatavu a nejmladší Světlanku. Princezny jak růžičky tak na vdávání. I když 

království bylo chudičké, žil král Rudolf s dcerami skromně a lidé v podzámčí je měli rádi. Spokojeně si žili 

a hospodařili do té doby, než se za sedmero vršky usadila zlá víla Emílie. Žila ve svém doupěti ve skalách 

a kula plány a čáry, jak by se pomstila králi Rudolfovi za to, že ji před lety vyhnal ze svého království, když 

se narodila nejmladší princezna Světlanka. Pane králi: povídá uchvácený uřícený rádce Drahoslav. Za 

sedmero vršky se usadila víla Emílie, co budeme dělat, když teď vaše urozená princezna Světlanka má 

slavit své 18 narozeniny a princezna Slavěna a Svatava mají zásnuby s princi Gustavem a Filipem. 

Kdo, že se vrátil, víla Emílie, co ta tu chce? Zlobí se král Rudolf. Snad přišla v dobrém, povídá rádce 

Drahoslav. Tatíčku co se stalo, služky a komoří povídají, že se vrátila víla Emílie. Snad se nám nepovede 

zle, strachovaly se princezny Slavěna a Svatava. Nebojte se tatíčku, třeba v dobrém přichází a co 

kdybyste ji pozval na mé 18 narozeniny a zásnuby Slavěny a Svatavy, utěšuje krále Rudolfa nejmladší 

princezna Světlanka. Co tě nemá! To nemyslíte vážně tatíčku to radši at´se do země propadneme, nebo v  

Pohádkový svět Ivety Kovářové  
 

 

růže proměníme, než na naše zásnuby ji pozvat, mračily se princezny Slavěna a Svatava. Ale sestřičky, když se k ní mile zachováme a budeme 

zdvořilé, jistě tatíčkovi víla Emílie odpustí. Prosila sestry princezna Světlanka. Nikdy ji tady nechceme a odešly do svých komnat princezny Svatava a 

Slavěna. Zatím v královské kuchyni vrchní kuchař Buchtička dával pokyny kuchtíkovi Jindrovi a dohlížeje, aby nic na slavnostní tabuli nechybělo. A tak 

se peklo, smažilo a připravovalo na tu slávu. Princezny Svatava a Slavěna se parádily a nakrucovaly před zrcadlem a princezna Světlanka utěšovala 

tatíčka krále Rudolfa. Blížil se večer slavnosti a sjížděli se hosté z celého království i z podzámčí. A víla Emílie se chystala na svou pomstu. Na věži 

hodiny odbíjely 20 hodinu, hudba hrála a hosté se vesele bavili i princezny Svatava a Slavěna. Jen král Rudolf se strachoval a rozhlížel se kolem, zda 

nespatří vílu Emílii. Pane králi, měl byste oznámit zasnoubení princezny Slavěny a Svatavy, povídá králi Rudolfovi rádce Drahoslav. Muzika zahrála 

tuž a král Rudolf chtěl oznámit hostům zasnoubení princezny Slavěny a Svatavy, když v tom ve dveřích se objevila víla Emílie se slovy: „No pane králi, 

na zásnuby svých dcer jsi mě nepozval, ani na narozeniny své nejmladší princezny Světlanky a tak tvé dcery zaklínám.“ V ten moment, kdy se 

Svatava a Slavěna zatřásly, tam růže vyrostly a princezna Světlanka se proměnila ve vílu a zmizela s vílou Emilií. Milí princové jen vaše láska může 

vysvobodit mé dcery, žádá o pomoc prince Gustava a Filipa král Rudolf. Nezlobte se, pane králi, ale v téhle situaci nepomůžeme a rychle odjeli. Co 

budeme dělat milý rádce Drahoslave, jak a kdo vysvobodí mé dcery ze zakletí, ptá se král Rudolf. Ještě ted´nechám vyhlásit a vybubnovat po celém 

království, že kdo mé dcery vysvobodí, tak za ženu jednu z nich mu dám a mou královskou korunu dostane. A tak se po celém království rozneslo i do 

sousedních království o neštěstí a velkém smutku krále 

Rudolfa. Uběhly dny a týdny, měsíce i rok uplynul a žádný princ 

ani chasník z chalupy se neukázal, aby princezny vysvobodil. 

Copak se nikdo neodváží, copak se o to nikdo nepokusí, zlobil 

se král Rudolf. Jestli pane králi dovolíte, já se o to pokusím, řekl 

králi Rudolfovi kuchtík Jindra. Vydám se za sedmero vršky a 

najdu vílu Emilii. Dejte mi koně princezny Světlanky, on mě jistě 

dovede k ní. A tak se Jindra vydal na vraníkovi, až dojel do skal, 

kde žila víla Emilie.  Seskočil z vraníka a volal ze všech sil: ,,vílo 

Emílie, ukaž se, přijel jsem si pro Světlanku, vyjdi ze skal a vydej 

mi ji a jejím sestrám vrat´lidskou podobu. Volal kuchtík Jindra, 

až ozvěna se ozývala ze skal. Co tu pohledáváš, princezna 

Světlanka už není člověk, ale stala se skalní vílou a žije ted´v 

mém křišťálovém království hluboko pod zemí pod skalou, kam 

lidská noha nevstoupí, ozýval se ze skal  hlas víly Emilie. Počkej 

a ukaž se mi, vílo Emilie. Dobře, když po tři dny splníš tři úkoly, 

které ti uložím, tak princeznám lidskou podobu zase vrátím. 

První úkol musíš podkovy z křišťálu pro mé koně vyrobit a 

ukovat, pak studánku vyčistit, aby se jak křišťál leskla to Tvůj 

druhý úkol a třetí musíš si Světlanku mezi ostatními vílami najít 

 
tu pravou a když nesplníš tak skála tě pohltí, řekla víla Emilie kuchtíkovi Jindrovi a zmizela ve skalách. Kuchtík Jindra se dal honem do práce, aby šest 

běloušů okoval s křišťálovými podkovami, pak studánku vyčistil, že se leskla, jak křišťál. Vílo Emílie i druhý úkol jsem splnil a teď mi dej třetí, volal 

kuchtík Jindra na vílu Emílii. Dobře si splnil své dva úkoly a ted´si pravou vyber z 20 stejných skalních víl. Než slunce vyjde nad skálu, musíš si tu 

pravou vybrat, řekla víla Emílie. Slunce hřálo a pomalu už paprsky začaly zářit nad vrcholem skály. Jeden paprsek rozzářil křišťálové srdéčko. To je 

princezna Světlanka a ukázal vílu s křišťálovým srdéčkem. Ostatních 19 víl zmizelo ve skalách a víla s křišťálovým srdíčkem se proměnila v princeznu 

Světlanku. V královské zahradě se zem otřásla a růže se proměnily v princeznu Slavěnu a Svatavu. Jste volní, můžete jít, řekla víla Emílie a od té doby 

ji nikdo už nespatřil. A tak kuchtík Jindra se stal králem za sedmero řekami a horami v malém království. Princezna Světlanka od té doby opatrovala 

křišťálové srdéčko, král Rudolf se staral o vnoučata a princezny Slavěna  a Svatava se provdali za prince Gustava a Filipa. Všichni žili šťastně až do 

smrti. Až najdete křišťálové srdéčko, to jistě víla Emilie čaruje ve svém křišťálovém království a jestli se tento příběh stal nebo to byla pohádka, to 

milé děti vánek nebo slunéčko jen ví.  
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1. 9. 2010 rozeslání aktuálního čísla 8. 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. 

 

 

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. 

 

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 
481 621 406 / 731 458 883 
redakce@zrnko-nadeje.cz 
Redaktorka: Lenka Vanclová 
Korektor textu: Jiří Barvínský 
Webmaster: Martin Bašek 
 

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.  

 STÁLÁ VÝZVA  
 

 

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 . 
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Lumbální punkce 
 

Před 12 roky jsem začala mít zdravotní problémy s chůzí, kdy jsem začala kulhat, zakopávat a občas se povedl i nepěkný pád. Postupně se můj 

zdravotní stav začal zhoršovat a tak jsem podstoupila mnohá vyšetření na neurologii, atd. Podstoupila jsem i lumbální punkci, na kterou mám do 

dnes nepěkné vzpomínky. Veškerá vyšetření však nepostačila pro určení mého onemocnění.  

Před časem jsem dostala doporučení do MS centra v Teplicích, kde po rozhovoru s lékařem mě byla doporučena nová lumbální punkce. Po tomto 

návrhu se mne zmocnil panický strach a vybavily se mi nepříjemné zážitky z minulého odběru mozkomíšního moku.  

Musím pochválit Mudr. Jiřího Piťhu, který mě s ochotou  vysvětlil, že se dnes již tento zákrok provádí daleko šetrněji než dříve a k odběru se používá 

speciální jehla, která je k tomuto zákroku přizpůsobena. Po rozhovoru s manželem o mém strachu z bolesti padlo rozhodnutí tento zákrok 

podstoupit, a tak mne objednali do nemocnice v Teplicích na oddělení MS centra.  

Dnes musím uznat, že mé nervové vypětí strachu bylo zbytečné a byla jsem velice překvapena, jak byl zákrok rychle a bezbolestně proveden.          

Po samotném odběru jsem strávila půl hodiny na lůžku na břichu a po půl hodině mě bylo dovoleno vstát z lůžka a normálně chodit. Po tomto 

zákroku se podává káva či jiný nápoj s obsahem kofeinu z důvodu doplnění tekutiny do těla. 

 

Velice ráda bych poděkovala všem, kteří mne psychicky podpořili při tomto zákroku, kterého jsem se obávala a původně jsem jej nechtěla znovu 

podstoupit. Výsledky vyloučily roztroušenou sklerózu a nyní pokračujeme ve zjištění příčiny mého onemocnění. 

 

Pavla Malá, Semily 

 

NAPSÁNO ŽIVOTEM 
 

 

  

 

 

Zajisté jste ve svém životě navštívili osobně nebo s dětmi lékaře na běžné prohlídce. Někdo podstoupil i odborné vyšetření a někdo i lehčí či těžší 

operaci. Každý prožívá po svém vnitřní pocit strachu, co ho asi bude čekat a zda ho to bude bolet nebo zákrok proběhne snesitelně či bezbolestně. 

Dnešní příběh vypovídá o vyšetření, z kterého při doporučení a vyřčení z úst lékaře mnohý člověk má obavy – Lumbální punkce.  

Pro vysvětlení čtenářům o jaký zákrok se jedná a proč ho pacienti podstupují a jak vše probíhá, je přidán internetový odkaz, kde se dočtete více: 

http://www.multiplesclerosis.cz/ms_centra/teplice.html 

 

 

  

 

  

Lumbální punkce je lékařské vyšetření, při kterém dojde punkcí k odběru malého množství mozkomíšního moku (likvoru) z páteřního kanálu v 

oblasti bederní páteře. Samotné vyšetření může mít diagnostický nebo léčebný účel.
[1]

 Diagnostický účel má tehdy, když je odebraná mozkomíšní 

tekutina následně poslána k analýze (biochemické, mikrobiologické či cytologické) kvůli potvrzení nebo případnému vyloučení infekce, krvácení či 

onemocnění mozku nebo míchy. Léčebný účel má v případě, že je lumbální punkce provedena kvůli snížení zvýšeného nitrolebního tlaku.
[1]  
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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 

  


