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SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

Poznáním pro veřejnost je otevření památkově chráněné roubenky      

čp. 104. s expozicí. Přijížděli sem lidé z celé ČR, ale i ze zahraničí. 

Někteří vzpomínali na své prožité životy ve zdejších roubenkách a ti 

vzdálenější vzpomínali na dětství prožité v podobných chalupách. 

Mladší generace díky expozici poznává, jak těžký život dříve vedli lidé 

v předchozích stoletích. Během letních měsíců došlo i zde k navázání 

kontaktů, které budou přínosem pro doplnění pro průvodce historií o 

řemeslu pilníkářů, ale jsou zde i získané vzpomínky, které napomůžou 

pro vznik Jíloveckých povídek, které se připravují. 

 

Souhrnem z poznání od lidí, kteří navštívili Jíloveckou ulici v Semilech: 

„Život nám stále ukazuje, že ač člověk sám o sobě dosáhl určitého 

rozvoje oproti jiným živočišným druhům na této planetě, by měl mít 

stále na paměti, že je pouze součástí přírody a měl by žít podle těchto 

přírodních pravidel, kde se poté můžeme mít dobře a žít v souladu.“ 

Lenka Vanclová 

 

 

Prázdninové měsíce byly časově náročné pro více organizátorů, kteří se 

podílejí na informacích v Infolistech Zrnka a tak nyní přichází číslo 9. - 10. 

Dvouměsíčník s ohlédnutím do letního dění s pozvánkami na říjen.  

 

Realizace pro plánované akce dle programu Léta 2010 se Zrnkem naděje 

nebyla až tak vždy nakloněna pro jejich uskutečnění. Teplotní výkyvy, kdy 

se střídalo velké horko s deštěm, zdravotní omezení lidí ba i dovolené. 

Některé akce musely být pozměněny či odvolány a uskutečnily se pak 

v náhradním termínu. Předchozí měsíce však byly velice zajímavé na 

mezilidské vztahy. Lidé, kteří navštívili Jíloveckou ulici v Semilech na 

programech oproti loňskému roku velice otevřeně vedli debaty o 

současném společenském dění, ale hovořilo se i o životním poznání se 

souhrnem k současné době s úvahami o budoucnosti. Celkově rok 2010 

přináší velké změny v lidském žití, kde díky programům od různých 

organizátorů se můžeme pobavit a odpočinout si od našich starostí. 

  

 
 

  

 

 

 

Pohár pro mistry světa 

putuje Českem 

Ve čtvrtek 5. 8. 2010 v 16.30 hodin se k nám 

donesla informace, že pohár a medaile se nachází 

v kanceláři pana starosty města Semily.  

Kterýpak z fanoušků ledního hokeje by nevyužil 

příležitost se osobně podívat, sáhnout si nebo se 

osobně vyfotit s pohárem a medailí. 

Pokud vám unikla tato informace, tak přinášíme 

fotografie od několika šťastlivců, kteří tam byli. 

 

 

 

 

  

http://hokej.sport.cz/hokej/ms2010/cesky-tym/169799-pohar-pro-mistry-sveta-putuje-ceskem-chlubit-se-budou-hraci-i-sponzori.html 

 
  

Podobně jako Stanley Cup i letos po českých a moravských městech 

koluje trofej pro hokejové mistry světa. Možnost vzít si do 

opatrovnictví pohár, který česká hokejová reprezentace těžce vydřela 

na MS v Německu, už využila řada hráčů zlatého týmu. 

http://hokej.sport.cz/hokej/ms2010/cesky-tym/169799-pohar-pro-mistry-sveta-putuje-ceskem-chlubit-se-budou-hraci-i-sponzori.html
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Cestujeme světem  
V sobotu 7. 8. 2010 od 14 hodin se v památkově chráněné roubence čp. 104 
Jílovecká ulice v Semilech konala beseda s Petrem Kopáčem o Austrálii Tasmánii.  
Cestu v zahraničí podnikl s Markétou Johánovou, která se besedy bohužel 
nemohla zúčastnit vzhledem k současnému dlouhodobému pobytu na Kypru. 
(fotografie z archívu Petra Kopáče a Markéty Johánkové). 
  
    

 

   Naše cesta započala na Pražském letišti, kde jsme odlétali do Londýna a pak přes 
Abu Dhabi  přímo do Sydney. Po 24 hodinach a z toho 22 strávených v letadle jsme 
konečně přistáli v Sydney rozlámaní a zmatení z časového posunu, takže na mysli 
jsme měli jen jak si najit  hostel a dát si sprchu. Pak jsme se podívali trošku po 
centru a šli spát. Druhý den jsme si našli kemp, kde jsme strávili asi 3 dny a vzápětí 
jsme odlétali na Tasmanii, je to ostrov pod Austrálií.  
   Tasmanie je nejmenším státem Austrálie, má něco okolo 68 000 kilometru 
čtverečních. Název ostrova je odvozen od jména holandského mořeplavce Abela 
Tasmana, který v roce 1642 přistál jako první u zdejšího pobřeží. V Hobartu jsme si 
půjčili auto a vyrazili jsme na cestu podél pobřeží s občasnými odbočkami do 
vnitrozemí. Tasmánie je poměrně málo obydlena, jakožto celá Austrálie. Největší 
koncentrace obyvatelstva je ve městech. Jeli jsme převážně po pobřeží okolo 
celého ostrova. Většinou jsme přespávali v kempech, a když jsem žádný nenašli, 
tak tam kde to šlo. Lidé jsou zde velmi příjemní a vstřícní, takže nebyl problém si 
postavit stan u nějakého domu na louce. Jen jsem měla velký problém s komáry a  
podobnou havětí. Na Tasmánii je nádherné pobřeží s převážně hnědým pískem. Ve 
vnitrozemí, kam jsme občas zabloudili, jsou převážně hory a spousta vodopádů. 
Hlavní cesty jsou udržované, ale když odbočíte na cestu nižší třídy tak jsou prašné 
a kvalita cest připomíná dálnici „D1“.  Strávili jsme zde 3 týdny, což je docela 
dlouhá doba. Také jsme pak zjistili, že ji známe podrobněji než mnozí Australané 
sami, jak nám bylo i potvrzeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Z Tasmanie jsme letěli do Melbourne, kde jsme si půjčili auto a vyrazili na okružní 
jízdu po Austrálii. Navštívili jsme zde přírodní úkaz jménem Dvanáct Apoštolů, 
vytvořený oceánem. Popravdě řečeno už jich dvanáct není, postupně se rozpadají.  
Jedná se o skály v oceánu odtržené silou vody od pevniny.  
Později jsme dojeli do Adelaide a odtud jsme vyrazili na cestu na sever do 
vnitrozemské pouště, kde jsme navštívili skalní útvar Uluru, který je pro 
domorodce posvátným místem. Dodnes je tajemstvím proč je tato skála tak 
důležitá a posvátná pro domorodce a oni sami žádají turisty, aby tuto skálu, 
nenavštěvovali. Není známo proč je tato skala posvátna a pro domorodce tak 
důležitá. Cesta pouští je opravdu náročná vzhledem k úmornému horku a 
dotěrným mouchám a po západu slunce vám zbytek dne zpříjemní komáři. Silnice 
byly velmi kvalitní, ale nepotkáte tady moc aut, čerpací stanice jsou 200-300 km 
od sebe a jsou tu k vidění tzv. silniční vlaky, nákladní auta se 3 přívěsy, často delší 
než 50 metrů. V poušti je také mnoho solných jezer. Uluru samotné stojí uprostřed 
kontinentu. Skála mění barvy podle toho, jak na ni svítí slunce. Poblíž se nachází 
turistické město s letištěm, plné hotelů a obchodů. Cestou k Uluru jsme navštívili 
také Coober Peddy, město kde se těží nejvíce opálů na světě a kde lze najít 
podzemní hotely a restaurace vybudované ve vytěžených chodbách. 

 

  

   Po návratu na jižní pobřeží jsme pokračovali směrem na 
západ. Na západě jsme navštívili Perth, největší město 
Západní Austrálie, která je největším státem Austrálie. Žije 
zde velmi málo obyvatel, protože velkou část tvoří pouště. 
Perth je také nazýván nejodlehlejší hlavní město světa. 
Cesta z Perthu podél pobřeží na sever až do Darwinu vede 
přes malá města založená většinou za účelem těžby nerostů 
např. uhlí, plyn, zlato, železo. V této oblasti také žijí 
krokodýli a to jak sladkovodní, tak mořští, kteří dokážou 
zaútočit i na lidi. My jsme krokodýly viděli při návštěvě 
krokodýlí farmy a vypadali opravdu nebezpečně.  

 

Dále jsme dorazili do Darwinu, největšího města na severu 
Austrálie. Poblíž města jsme také navštívili NP Kakadu, kde 
lze vidět domorodé kresby na skalních stěnách, ale kromě 
jedné velké vrány jsme zde papouška Kakadu nezahlédli.  
   Petr pak sám z Darwinu pokračoval přes obrovskou 
vnitrozemskou poušť, ve které je jen několik málo 
hornických městeček, až do Brisbane ležícího na východním 
pobřeží.  Toto pobřeží je proti poušti hustě zalidněno a také 
cestování je tu mnohem pomalejší, kvůli velkému provozu.   
I počasí se po příjezdu do Brisbane zhoršilo, často pršelo a 
dost se ochladilo. Bylo to způsobené i tím, že v té době 
začínal podzim.  
   Z Brisbane jsem pokračovala podél pobřeží na jih až do 
Canberry, hlavního města Austrálie. Canberra byla zvolena 
za hlavní město v roce 1908 jako kompromisní řešení sporu 
mezi Sydney a Melbourne, o to které z těchto měst bude 
hlavním městem země. Jméno Canberra v jazyce domorodců 
znamená Místo setkávání. Jedná se o město, které bylo 
přesně navrženo a postaveno podle plánů, které se nechaly 
inspirovat městem Chicago. Město se nachází v horách asi 
150 km od pobřeží. Ve městě lze navštívit budovu 
parlamentu, národní muzeum, národní divadlo, válečný 
památník,… 
 
 
 
 
    

 

  

Všude poblíž vody zde můžete 
najít cedule, které upozorňují na 
to, aby se lidé nepřibližovali 
k vodě kvůli riziku napadení 
krokodýlem. V celé oblasti jsme 
našli jen dvě místa, kde se dalo 
vykoupat bez tohoto rizika.  

  

Když jsme se opět potkali v Sydney, tak jsme ještě před odletem podnikli cestu do 

Modrých hor ležících na západ od města. Modré hory byly dlouhou dobu 

nepřekonatelnou překážkou pro lidi snažící se kolonizovat oblasti ležící na západě. 

Tyto hory se nazývají Modré podle zabarvení oblaků páry, která se odpařuje ze 

stromů a opravdu, jsou modré. 

 

Děkujeme Petru Kopáčovi za příjemnou besedu a Markétě Johánkové za článek. 

Těšíme se na další besedu, která se plánuje v zimním období v sídle Zrnka naděje. 

 

 

    Z Canberry jsem podnikla výlet 
na nejvyšší horu Austrálie Mount 
Kosciusko 2228 m n. m ležící ve 
Sněžných horách. Výstup na horu 
je poměrně snadný a proto je 
hojně navštěvována turisty, kteří si 
chtějí chvilku postát na nejvyšším bodě země. 
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Prázdninové pondělky a čtvrtky pravidelného 

programu CPR M.E.D. v památkově chráněné 

roubence čp.103 (zelená chalupa). V srpnu proběhl 

„Smolíček“ – společné nahlédnutí do Hobitína 

J.R.Tolkeina / „Ušili to na nás“- beseda s dílničkou 

zákulisí oděvního průmyslu a značkového zboží / 

během měsíce i tvořivé neděle pro celou rodinu 

„Hra, umění a umění hrát si“.    

 

 

  

V srpnu se konal od 8. - 15. 8. 2010 tradiční rodinný tábor v Jesenném, který pořádalo CPR 

M.E.D. Zúčastnilo se 18 dospělých a 35 dětí, z nichž nejmladšímu byly 2 měsíce. Krásné přírodní 

prostředí inspirovalo k výletům i hrám. Kuchařské umění Alenky a Gábiny naplnilo bříška všech 

táborníků.  Fotografie z archívu Lenky Hřibové přiblíží atmosféru. 

  

Tábor v Jesenném 

 

Den skřítků a víl 
Zahájení "medového" školního roku - pondělí 

odpoledne 6. 9. 2010. Na zahrádce se to 

hemžilo žížalami, skřítky i vílami, děti plnily 

skřítčí úkoly a sbíraly kartičky skřítčího pexesa.  

Společný program pro MŠ a ZŠ, děti nahlédly do pilníkářské dílny v červené roubence čp. 104, v zelené čp. 103 si vyzkoušely česání vlny, vytvořily 

ovečku a vyzdobily papírový sáček, zkusily, co práce je se dřívím. Sluníčko dokonce vykouklo mezi mraky, takže i solární hračky "zavrněly". Nakonec 

nahlédly do sklářské dílny Glass Lucie a někteří si i nějakou drobnost koupili. Tuto společnou nabídku již minulý týden využila MŠ Luční (a chystají se 

ještě další oddělení), dnes jsme měli v Jílovecké děti z 1. a 3. třídy ze ZŠ Dr.L.Riegra. Nejmilejší zážitek: někteří prvňáčci se chlubili, jak jim vyrostla a 

vykvetla semínka z loňska z prográmku, na kterém byli se školkou.  

 

Bejvávalo 

Více informací a fotografií na http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Semily-Czech-Republic/Jilovecka-uliceSemily/99025059371?ref=ts  

 

  

 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Semily-Czech-Republic/Jilovecka-uliceSemily/99025059371?ref=ts
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OREL ZVE ZEJMÉNA TY, KDO SE RÁDI SEJDOU A ZASOUTĚŢÍ SI, I KDYŢ NEVAHRAJÍ: 
 

  9. 10. 2010 župní šachy dospělí Turnov, Orlovna v Jiráskově ul. 126 ( 50m od náměstí poblíž kostela sv. Mikuláše) 10- 15 hod. 

                       přihlášky na  brouk2022@post.cz nebo 608 100 076 

  9. 10. 2010 župní šachy Turnov, Orlovna v Jiráskově ul. 126 ( 50m od náměstí poblíž kostela sv. Mikuláše) 10- 15 hod. 

                       přihlášky na  brouk2022@post.cz nebo 608 100 076 

22. 10. 2010 uzávěrka přihlášek na Dlouhodobé soutěže Orla župy sv. Zdislavy ve florbale a v sálové kopané pro děti a mládež 2010/2011 

                       (20. 11., 18. 12., 22. 1 a 19. 2.) zupa.sv.zdislavy@orel.cz , Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 Semily, tel. 481 685 237, 732 943 265.   

23. 10. 2010 Semily od 14 hodin Cherubínek pěvecká, hudební, recitační (křesťanská tématika), výtvarná a literární (téma:5 knih Mojžíšových,      

                       uzávěrka 13. 10) soutěž. Pro jednotlivce všeho věku i soubory. Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily, tel. 739 911 157. 

27. 12. 2010 Turnov Vánoční šachový turnaj 9h. orlovna v Jiráskově 126 ( šikmo pod kostelem sv. Mikuláše) 608 100 076, brouk2022@post.cz . 

 

Společné informace k akcím (u některých jinak): Podtržením župní akce, na něž navazuje ústřední orelské akce, tučně kvalifikace ze strany ústředí 

požadované, nepodtrženě tučně župní akce v rámci kvalifikační oblasti, na něž nenavazuje ústřední akce, slabě akce jiné než župní. V případě společného 

konání několika turnajů se počítá a účastí týchž na všech turnajích. Nejde o mistrovskou úroveň, ale o sport pro všechny. Pravidla, zejména hrací doby a 

počty hráčů v družstvech, upravujeme, s patřičným odlišením umožňujeme účast i neorlům a často i při nedodržení věkové kategorie, nutností zůstává 

odpovídající – povrch sportovních ploch nepoškozující a nešpinící obuv! Výše startovného v proposicích jednotlivých akcí. Případné ubytování a jiné žádejte 

zvlášť. Jsou možné změny, zejména před zveřejněním proposic jednotlivých akcí: proposice na web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy . 

 

PŘISPĚJTE I VY SVOU ÚČASTÍ K ROZVOJI ORLA! TĚŠÍME SE NA VAŠI SPOLUPRÁCI! 

Program M.E.D.u na říjen 
 

2. 10. (So) 10.00 až do večera Jablíčková slavnost na biofarmě Klokočí spojená s výsadbou jablečného sadu (info na tel: 776 077186) 

4. 10. (Po) 16.00 SMolíček (dřevěnka v Jílovecké ul.) 

8. 10., 15. 10. a 22. 10. (pátky) vždy od 16.00 do 19.00 Trojdílný rodičovský kurz “S úctou a v dobrém” aneb Jak se stát úspěšnými rodiči 

spokojených dětí; cena 900 Kč za celý kurz (pedagogové mají 50% slevu, druhý rodič 60% slevu), nutno se přihlásit: 

tel:776 548 860 nebo www.suctou.cz); vede lektor komunikace Zdeněk Okleštěk (koná se v CPR M.E.D. o.s., Tyršova 380, Semily. 

14. 10 (Čt) 9.30 Přírodní zahrady - co patří do přírodní zahrady a co už ne (fotoprezentace   přírodních zahrad Dolního Rakouska – Tulln, 

Langenlois, Schiltern, Neuruppersdorf), Šárka Bažantová (CPR M.E.D. o.s., Tyršova 380, Semily) 

18. 10. (Po) MŠ Luční – tvořivá dílnička 

21. 10. (Čt) 9.30 Konečnost lidského života, beseda s farářkou CČSH Ladou Kocourkovou (CPR M.E.D. o.s., Tyršova 380, Semily) 

24. 10. (Ne) 10.00-16.00  “Den stromů” (tvořivá recyklace papíru, ruční papír, pleteme z papírových ruliček; dřevěnka v Jílovecké ul.) 

Připravujeme na listopad: 

BKM – Bezplenková komunikační metoda aneb Jde to i bez plen 

  

Pravidelný program  

Pondělí  

   9.00 Mimísek II – cvičení pro batolátka (chodící děti), vede Karolina Nedělová 

   9.45 Mimísek I – cvičení pro miminka u maminky na klíně a na gymnastických balonech (pro děti ještě nechodící), vede K. Nedělová 

10.45 Cvičeníčko pro trošku starší děti, vede Karolina Nedělová 

12.30-14.00 Cvičení pro maminkys miminky po porodu, vede Karolina Nedělová 

14.00-15.30 Tanec a harmonizační cvičení pro těhotné ženy, vede Karolina Nedělová 

Úterý  

Klubový den maminek s vlastním programem (cvičení, tvoření s dětmi, svačinka, divadélko, společný oběd) 

Středa  

8.30 – 9.30 Angličtina pro pokročilé; lektorka Ivana Slavíková 

9.45 – 10.30 Kolo kolo (cvičení pro dvouleté a starší děti); vede Šárka Bažantová 

Čtvrtek  

8.30 – 9.30 Připravujeme angličtinu pro začátečníky a mírně pokročilé  RAP-ENGLISH  

            (angličtina zpívanou a opakovací formou; v případě zájmu se hlaste na e-mail med.semily@seznam.cz nebo na tel. 737 762 161) 

9.30 Přednášky; aktuálně v měsíčním programu M.E.D.u 

 

Programy zelená dřevěnka Jílovecká ulice 

Pondělí    9.30 - 12.00  Táčky pro rodiče s dětmi, 13.00 - 15.00  Rukodělné činnosti s přírodními materiály 

Čtvrtek  13.00 - 15.00 Rukodělné činnosti: Teddy Bear English, flétnička pro začátečníky; časy budou upřesněny během září  

                                         (tel.: 776 077 186) 

 

mailto:brouk2022@post.cz
mailto:brouk2022@post.cz
mailto:zupa.sv.zdislavy@orel.cz
mailto:brouk2022@post.cz
http://www.suctou.cz/
mailto:med-semily@seznam.cz
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Ani o prázdninách orlové nezaháleli 
Hned 3. července brzy ráno vyrazili semilští orlové vlakem do Uherského Hradiště, kde měli domluvený nocleh v místní orlovně. Druhý den ráno 
vyrazili autobusem na Velehrad, kde probíhali Dny dobré vůle. V rámci této akce se naši orlové zúčastnili dopoledne turnaje ve fotbalových 
dovednostech pro veřejnost a zahráli si stolní tenis.  Hlavním důvodem jejich cesty ale byla odpolední účast na celostátním finále ve fotbalových 
dovednostech, kam se v červnu kvalifikovali z orlů 3děti a to jeden žák a jedna žákyně v kategorii do čtrnácti let a jedna žákyně v kategorii do deseti 
let. Tuto akci zahajoval sám Antonín Panenka. Soutěžilo se v nájezdech na branku, slalomu, pokutových kopech, člunkovém běhu, tapinku, střelbě 
na branku a ve vedení míče v prostoru. Rozhodně se v tomto finále semilští orlové neztratili a zasluhují pochvalu, protože v kategorii starších dívek 
vybojovala Růžena Tichá krásné čtvrté místo, přičemž jí k umístnění na bedně chyběl při celkovém zisku více jak 300bodů necelý bod. Výsledky na 
prvních místech byly zcela vyrovnané a k prvnímu místu tedy chyběly pouze dva body. 
Ve stejnou dobu probíhala ještě fotografická soutěž"Velehrad očima dětí", které se zúčastnila v kategorii do patnácti let osmiletá Bohdanka Tichá. 
Soutěž probíhala tak,že děti měli vypůjčený fotoaparát na jednu hodinu a měli zachytit co nejhezčí snímek. Byl o soutěž velký zájem, takže 
Bohdanka získala fotoaparát na poslední chvíli a to jen na necelou půlhodinku. O to větší bylo překvapení při vyhlašování výsledků. Bohdanka tuto 
soutěž totiž vyhrála. Zlepšila se tedy od minulého roku, kdy v mladší kategorii získala místo třetí. 
Večer se ještě zúčastnili koncertu, který přenášela česká televize a po přespání v Uherském Hradišti se opět vrátily na Velehrad, kde se se svým 
praporem  zúčastnili orelského setkání u hrobu zakladatele orla p.Šrámka 
a potom společně s ostatními orly odešli průvodem na poutní mši svatou. Tím skončila jejich účast na dnech Lidí dobré vůle. 
    V srpnu proběhla na Hostýně tradiční orelská pouť, na které samozřejmě nechyběli ani semilští orlové. Vyrazili v sobotu ráno, protože na večer je 
čekal soutěžní "Běh do kopce". I zde slavili úspěch a vybojovali první, druhé a čtvrté místo. Poté následovala večerní křížová cesta za svitu svíček a 
zpívání na schodech až pozdě do noci. Teprve ráno proběhlo slavnostní předání diplomů, mše svatá sloužená biskupem Janem Baksantem, který při 
osobním setkání věnoval našim orlům knížku básní. Program pokračoval orelským setkáním, při kterém jsme viděli mimo jiné vystoupení úspěšných 
orelských tanečních párů. Akce skončila křížovou cestou. Poté jsme se rozloučili s poutním místem Hostýnem a vyrazili jsme vlakem domů. 
   

Starostka orelské jednoty paní Bohdana Tichá 
 
 

 

RAČÍ STEZKOU 2010 

V sobotu 14. srpna pořádal Klub českých turistů Semily 27. ročník turistického pochodu Račí stezkou. Počasí sice bylo opravdu špatné, ale ani to 

neodradilo více než stovku lidí i docela malých lidiček udělat v sobotním dopoledni něco pro své zdraví. 

Všechny účastníky čekaly na kontrolách jako tradičně různé úkoly. Kromě úseku s couváním (dle titulní postavy akce) si ve všech ročních obdobích 

lidé zkusili různé činnosti, které do těchto kalendářních úseků patří. Nechávali rozkvést kytičky, pouštěli lodě či auta na letní výlet, pomáhali ježkovi 

nasbírat a na bodliny napíchat jablíčka a také nasbírat brambory, vyhazovali sníh, házeli sněhovými koulemi, zvětšovali rampouchy, vyráběli 

sněhové vločky, na sáňkách převáželi dárky Ježíškovi do Betléma. Za odměnu si načesali něco dobrého z modřínového vánočního stromečku. Na 

poslední kontrole na Masarykově vyhlídce, kde mohli shlédnout i zbrusu novou pamětní desku k návštěvě prezidenta Osvoboditele, se setkali 

s tradičními postavičkami čarodějnic. 

Nejmladším účastníkům byly 4 měsíce. Jednalo se o Zuzanku Maturovou ze Semil a Jeníčka Motejlka ze Spálova. Naopak nejstarší pochodnicí se 

stala Rozália Vinšová (74 let) z Lomnice nad Popelkou a František Nechanický (86 let) z Jilemnice. Nejzdatnější účastnicí byla Petra Stránská 

z Hořenska, která jako jediná zdolala trasu 55 km. 

Účastníci dorazili celkem z 28míst naší republiky. Nejvzdálenější účastník dorazil až z Písku a to i se svým psem Wukem Bryvilsvárem. 

Nejvíce účastníků bylo v tom špatném počasí samozřejmě na trase 5km -  43lidí, jen o dva lidi méně bylo na trase 10km, po sedmi lidech na trasách 

17 a 25km, čtyři pochodníci zvládli 35km a jedna na 55km. 

O zdárný průběh pochodu se zasloužilo 16 pořadatelů. 

Účastníci v cíli nešetřili chválou a dobrou náladou a již se zase těší na setkání při dalším ročníku našeho turistického pochodu. 

 

Klub českých turistů Semily 

   

  

(fotografie z archívu paní Bohdany Tiché) 
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RAČÍ STEZKOU 2010 - turistická trasa 5 km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

V sobotu 14. srpna 2010 pořádal Klub českých turistů Semily 27. ročník turistického pochodu Račí 

stezkou. Počasí bylo opravdu špatné, kdy několik nadšenců rozmanitých událostí, kteří se schází 

v Jílovecké ulici to odradilo od účasti na pochodu. Zavolala jsem paní Bohdaně Tiché, zda bylo 

možné pro nás uspořádat pochod za příznivějšího počasí.  Byla jsem mile překvapena vstřícností 

této ženy, že není problém pro nás najít náhradní termín. Sdělení této odpovědi našim zájemcům 

sklidilo velký ohlas a touto cestou moc paní Bohdaně Tiché všichni moc děkují, Lenka Vanclová. 

Dne 23. září 2010 se sešlo v Jílovecké ulici 19 dospělých včetně dětí, kteří za doprovodu 

realizátorky tohoto pochodu pro nás vyšli po 13 hodině z místa startu směr Nouzov.  

 

Start: Jílovecká ulice /okolo kašny sv.Václava prudší stoupání po chodníku / stoupání - kamenitá cesta (nutné jistit vozíčkáře) / po silnici - první úkoly. 

Trasa, dál vedla po silnici s prudším stoupáním. U lavičky pod lesíkem bylo druhé stanoviště s úkoly. Pokračování po silnici se stoupáním do kopce. 

Na horizontu byla račí chůze pozpátku a na dalších dvou místech úkoly. Trasa do Semil vedla lesem, kde bylo 

prudší klesání. Jedná se o lesní cestu s nerovným povrchem a bylo nutné jistit od dvou lidí přidržením 

vozíčkáře. Dětské kočárky pěkně drncaly přes hrboly a tak děti šly v tomto úseku po svých. Z lesa navázala 

silnice s prudším klesáním do Cihlářské ulice a poté na náměstí J. A. Komenského v Semilech.  

Do cíle v Jílovecké ulici byl společný návrat v 17 hodin, kde každý obdržel diplom Račí stezkou. Účastníci si 

odnášeli nejen dobrý pocit z pochodu, ale i dárečky, které obdrželi při plnění úkolů.  

Hodnocení bezbariérovosti: doporučujeme doprovod dvou lidí pro vozíčkáře, ale taktéž i ke kočárku. Celkově 

trasa má prudké stoupání a klesání. Lesní cesta má nerovným povrch a mění se dle ročního období. 
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Pochod s Bobinou aţ na Kozákov 

Pořadatel: Zrnko naděje o. s., pochod konaný tradičně vždy v předposlední týden letních prázdnin.   

Na Kozákově se během roku odehrává nespočet rozmanitých akcí, kde v roce 2008 vznikla myšlenka pořádat letní pochod určený vozíčkářům, 

rodinám s kočárky za účasti veřejnosti. V roce 2008 se konal nultý ročník - 23. 8. 2008, I. ročník pochodu - 22. 8. 2009, kde vzniklo pojmenování 

„Pochod s Bobinou až na Kozákov“ a letošní II. ročník pochodu - 21. 8. 2010.  

Pravidlem pochodu je vyjít z místa startu od sídla organizace v Jílovecké ulici společně po 9. hodině, během pochodu netrhat celek účastníků 

pochodu, popřípadě zajistit pomoc vozíčkářům nebo rodinám s kočárky dle sjednané pomoci od předem objednaných dobrovolníků. Když se nad 

jednoduchým pravidlem pochodu zamyslíte, tak se zdá být vše jednoduché. Vnitřní myšlenka pochodu je i umět projevit svou upřímnou pomoc 

bližnímu, který by bez naší - vaší pomoci neměl možnost poznat okolní svět, který je pro většinu lidí běžnou samozřejmostí.  

 

Účast na pochodu je projev souhlasu s hlavním cílem Zrnka naděje o. s.: 

 

„Pochod se koná na podporu všech lidí bez rozdílu na zdravotním stavu, 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“. 

  
II. ročník pochodu 

Sobotní ráno dne 21. 8. 2010 bylo bez mráčků a po 9 hodině 

se vyšlo od sídla Zrnka naděje přes město Semily.  Několik 

členů se však nemohlo zúčastnit s ohledem na zdravotní 

stav vzhledem k předpovědi velmi teplého počasí. 

Na křižovatce u autobusového nádraží se k nám připojila 

další skupinka účastníků pochodu. Vozítka všech byla 

označena praporkem „Pochod s Bobinou na Kozákov“ a 

letos i „naděje s medvědy“ od maminek z CPR M.E.D. 

Cesta dál pokračovala přes vlakové nádraží a po hlavní silnici 
okolo elektrické rozvodny na Rovném. Na křižovatce v Bačově 
jsme odbočili na vedlejší silnici směr chata Kozákov. Výstup 
nám trval přes tři hodiny a v 12.30 hod nás vítal Kozákov.  
Na rozhlednu se vozíčkáři nedostanou, ale za dobrého počasí 
je krásný výhled do Českého ráje.  
Nachází se zde posezení u stánku s občerstvením, kde to 
vozíčkáři za pomoci zvládnou, nebo lze využít občerstvení na 
chatě Kozákov, ale zde není bezbariérový přístup ani 
bezbariérové WC (schody). 

V neděli 22. 8. 2010 od 11 hodin se konal společný oběd členů a 

rodinných příslušníků. Poté proběhla valná hromada, kde byl 

všem sdělen souhrn průběhu organizace za první polovinu roku o 

dosažené činnosti v týdenním sociálně terapeutickém programu 

se souhrnem uskutečněných akcí. Předložen byl i finanční 

rozpočet s dosavadním hospodařením za rok 2010. V otevřené 

debatě se společně jednalo o budoucím průběhu pro druhou 

polovinu roku. Co se bude dál realizovat a co bude pozměněno. 

  

Cestu domů do Semil jsme šli tradičně druhou 
stranou na Záhoří, kde jsme si letošní trasu o něco 
prodloužili návštěvou u přátel ve Smrčí. Odtud 
vedla cesta po silnici do Chuchelny se zastávkou 
na občerstvení. Do Semil byl návrat v 19 hodin. 
Trasa pochodu je celkově bezbariérová a vede po 
silnici, kde je nutné mít reflexní oblečení. Pochodu 
se zúčastnilo 21 dospělých včetně dětí a 
nejmladšímu účastníkovi bylo pouhých 17 dní. 
Všichni byli spokojeni a těší se na příští rok 2011. 
  

  

Maškarní bál 
 

Ve 14 hodin proběhl salonek líčení 

masek a nic nebránilo volné zábavě. 

Odehrál se 4. turnaj „Zeleninový“ 

Ruské kuželky, který byl odvolán pro 

déšť z 24. 7. 2010.   

Nedělní program si  

užívalo přes 30 lidí.  

  
  



Semilský PECEN  

program v Jílovecké ulici 

a první veřejné promítání 
 

Dne 11. 9. 2010 město Semily pořádalo semilský Pecen, kde 
již druhým rokem do Jílovecké ulice v Semilech při konání 
této akce mašinka přiváží návštěvníky na program soutěží 
od NNO Zrnka naděje a CPR M.E.D. Probíhala zde i ukázka 
sklářské výroby s expozicí o zapomenutém řemeslu 
pilníkářů. Poprvé byl tohoto dne veřejnosti promítnut     
foto - video dokument „Léto 2010 se Zrnkem naděje“ na 
zahradě organizace v 17.30 a ve 20 hodin. Děj v 40 minu-
tovém dokumentu je o tom, kde jsme byli, co jsme dělali a 
s kým spolupracujeme. Je to takové okénko s nahlédnutím 
do našeho světa, kde Zrnko naděje o. s. vytváří prostor, pro 
setkávání lidí s podobným osudem lidí se zdravotním 
postižením. Ve spolupráci s různě společensky zaměřenými 
organizacemi dochází přirozenou cestou k začlenění lidí - 
nás všech zúčastněných do běžného života. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Během dne navštívilo Jíloveckou ulici na programech 
mnoho lidí a na promítání v 17.30 a ve 20 hodin cca 40 lidí. 
Děkujeme městu Semily za půjčení projektoru pro 
promítání. Další promítání již s vlastním projektorem 
občanského sdružení Zrnka naděje se plánuje i 
v následujících měsících na různých akcích v Semilech. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
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Loučení s létem 2010 se Zrnkem naděje 
Na 4. 9. 2010 od 10 hodin byl připraven celodenní program pro členy organizace i veřejnost na 

zahradě Zrnka naděje o. s. Od 10 hodin se sehráli turnaje šachové, „Člověče, nezlob se,“ ale hrála 

se i jen pro oddech klasická dáma i žravá. Po vyhlášení umístění v turnajích s předáním cen se pro 

pozvané promítal dokument o tříměsíčním programu organizace a do večera se debatilo o všem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

 

Sociálně terapeutický program 2010 

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

Pondělí - pátek 
09:00 - 12:00 - // - 13:00 - 17:00 

Program pouze pro členy organizace a rodinné příslušníky 
 

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. 

  

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ  
Během necelých tří let činnosti Zrnka naděje o. s. se podařil velký kus práce, kde 
se v prvopočátku od roku 2008 členové a rodinní příslušníci scházeli pouze 
v pravidelných čtvrtcích. Od 2. 11. 2009 vzniklo rozšíření na týdenní sociální 
terapeutický program pro členy o. s., kde pracují i dva zaměstnanci - VPP.  
Během roku 2010 bylo podáno několik žádostí o finanční příspěvek u různých 
nadací a města Semily, kde se podařilo získat podstatnou část finančních 
prostředků na vybavení týdenního programu, který pravidelně navštěvují členové 
organizace se zdravotním postižením a jejich rodinní příslušníci.  
Převážně jsou výzvy v sociální oblasti postaveny pro poskytovatele sociálních 
služeb, ale naše organizace v rodinné formě nespadá do žádné výzvy grantu, 
ačkoliv provozuje obdobnou činnost. Na ostatní výzvy je mnoho žadatelů. 
Proběhlo i podání žádosti u jedné nadace i města Semily, u sociální komise 
Semily opakovaná žádost o finanční příspěvek na pronájem prostorů na týdenní 
program se zajištěním sídla organizace. Bohužel se nepodařilo získat potřebné 
finance. Roční rozpočet na pronájem prostorů a vnitřní provoz NNO občanského 
sdružení pro rok 2010 je 86 000,-Kč a podařilo se získat pouze 5 000,-Kč. 
Vzhledem k nezaplacení pronajatých prostorů, Zrnko naděje o. s. ke dni 31. 10. 
2010 ukončuje týdenní sociálně terapeutický program na dobu, než se podaří 
zaplatit dluh na pronájmu a pokud získáme finanční zaštítění pro další rok na 
týdenní program, budeme pokračovat. Tím pádem zanikají i pracovní místa plně 
podporována od ÚP Semily. Pro členy a rodinné příslušníky bude sociálně 
terapeutický program od 1. 11. 2010 pouze ve čtvrtek od 13 - 17 hodin, bez 
možnosti využívat bezplatnou sousedskou výpomoc: neobnovená pracovní místa.     
O novém postoji činnosti NNO se veřejnost dočtete v následujících Infolistech.  

 

OSLOVENÍ O POMOC 
Uvítáme pomoc od lidí a sponzorů, které zajímá náš program s hlavním cílem 
organizace v rodinném charakteru pro naše blízké se zdravotním postižením. 
Bližší informace podám osobně všem zájemcům o finanční či věcnou pomoc. 
Kontakt najdete na str. 14. Předem děkuji za případný zájem o naši činnost.  
  

Lenka Vanclová, předsedkyně Zrnka naděje o. s. 
  
  
 

 



 

 

Děj v 40 minutovém dokumentu „Léto 2010 se Zrnkem naděje“: 

 
1 / OstrovArt  Hudba: MessenJah / Svobodomyslní lidi 

http://kssf.websnadno.cz/ 

Zrnko naděje o.s. pořádalo soutěže pro malé i velké na akci pořádané od Kulturního spolku Semily Femily 

 

2 / Harrachov bez bariér  Hudba: SkA´N´Daal / Portugalská, Samba, Regrets 

http://www.harrachov.cz/clanky-detail.asp?NewsID=779 

Zrnko naděje o.s. - dvoudenní pobyt v Harrachově, mapování tras pro vozíčkáře a rodiny s dětmi na kočárcích 

  

3 / Čarobejdění a narozeninovosvátková párty  Hudba: SkA´N´Daal / Lets go skaparty 

http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/  // http://www.zrnko-nadeje.cz/ 

CPR M.E.D. (Centrum pro rodinu, mateřství, ekologii, dětství) působí v památkově chráněné roubence, 

která je přes silnici u sídla Zrnka naděje o.s., kde se ve stejný den konala narozeninovosvátková oslava. 

 

4 / „NAMALUJ MI BERÁNKA“ Občanské sdružení S(H)ODY, divadelní spolek „Létající divadlo na kolečkách“ 

http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=o-projektu 

Lucka a Lenka jsou členky divadelního spolku, kde jsou moc fajn lidičky. 

 

5 / Naše město na vozíku  Hudba: RyHHa: Pozitif sound 

Zahajovací akce prázdninového programu – Zrnko naděje o.s. 

 

6 / Voda bez obalu  Kuba a Pepa hrají pro děti v zelené roubence 

Akce CPR M.E.D 

  

7 / Ruské kuželky „Ovocný“ – TVOŘÍME – Příměstský tábor – Expozice pilníků – Cestujeme světem Indonésie, 

Austrálie Tasmánie – Na nedělní procházce  Hudba: SkA´N´Daal / Kingston Down 

http://www.domovtereza.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=32 

Ruské kuželky – na kroužek i turnaje jezdí klienti z domu Tereza v Bnešově u Semil (I. ročník, 3. Turnaj - Ovocný) 

TVOŘÍME – krátké nahlédnutí do tvořivé dílničky, Příměstský tábor – akce CPR M.E.D. 

Expozice pilníků- zde je Lenka Vanclová osobně průvodcem v památkově chráněné roubence 

Cestujeme světem – besedy s promítáním fotografii s Petrem Kopáčem 

Na nedělní procházce – čtený text uvnitř i před roubenkou 

  

8 / Pochod s Bobinou na Kozákov  Hudba: SkA´N´Daal / Samba 

Zrnko naděje o.s. - v roce 2008 se konal nultý ročník, 2009 I. ročník pochodu, 2010 II. ročník pochodu 

 

„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“. 

 

Podstatou organizace je začlenit lidi se zdravotním postižením do komunity lidí zdravích a umožnit poznat či pochopit vzájemný 

svět lidí bez rozdílu na zdravotním stavu nebo společenském postavení. Jednoduše řečeno naše akce nesou ducha celosvětové osvěty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hudba je most, který dokáže vyjádřit to, kde slova už dlouho skončila“. 
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Velké poděkování patří MessenJah, SkA´N´Daal, RyHHa, kteří 

souhlasili s použitím jejich hudební tvorby k dokumentu, kde 

celek díky hudebnímu doprovodu dosáhl správného efektu.  

 

http://bandzone.cz/messenjah 

http://www.skandaal.cz/ 

http://bandzone.cz/ryhha 

 

Pro ty, kteří neměli možnost shlédnout dokument, tak jsou zde 

internetové odkazy na hudební tvorbu, která byla použita. 

  

  

http://kssf.websnadno.cz/
http://www.harrachov.cz/clanky-detail.asp?NewsID=779
http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/
http://www.zrnko-nadeje.cz/
http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=o-projektu
http://www.domovtereza.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=32
http://bandzone.cz/messenjah
http://www.skandaal.cz/
http://bandzone.cz/ryhha
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12. ročník SEMILSKÉHO PAROHÁČE 
  

ČTVRTEK  14. 10. 2010 

KC Golf 

  18.30    hudební překvapení ze ZUŠ Semily 

  19.30    ňákej CIRKUS BUDE !!! 

               ...a rozhodně se nasmějeme. 

               Podkrkonošská a pojizerská společnost Járy Cimrmana  Semily 

  

                       

PÁTEK  15. 10. 2010 

  

Radnice  

14.00  CirKUS SVĚTA 

           Myslíte si, že je možné procestovat svět za 2300 sekund? S naším CirKUSEM SVĚTA to 

           možné je! Pro děti od tří let  

           Divadlo Teatrofon  Praha 

15.30  O SNĚHURCE   

           O DĚDEČKOVI, SE KTERÝM BYLA LEGRACE  

           dvě pohádky pro diváky od 3 let pro potěšení zahrají  Lůza+DOJAJA H.Králové 

Kino     

16.45  ČARODĚJNÉ JARO 

           Poetický příběh dívky, která se jedné jarní noci rozhodla zamilovat… 

           Pro diváky 10+ 

           Aurinkot, ZUŠ na Popelce 

KC Golf 

18.00  LAKOMÁ BARKA    

           Zveme Vás na výlet do Dejvic, kde Vám však zadarmo nikdo nedá nic... 

           VDS Vlastík Vrchlabí 

předsálí KC Golf   

19.45  RAKVIČKÁRNA 

           Typické jarmareční výstupy s tradičními rekvizitami-paličkou,kosou,rakvičkou... 

           Lidový loutkář Jirka Polehňa   

KC Golf 

20.30  BOŽSKÝ ŘÍZEK 

           Hra, která poodhalí další zákoutí  ženské duše.  

          Komedie se zápletkou takřka detektivní,  která rozhodně pobaví a rozesměje! 

           Nakafráno Turnov  

          http://www.turnovskovakci.cz/view.php?cisloclanku=2008110033 

 

restaurace KC Golf 

22.00  PŘEDVÁLEČNÝ KABARET 21.STOLETÍ 

           Bufetová nostalgie v bílém baretu pivního džbánu... Kabaret, který vyudí koleno barové zpěvačky  

           Christiany Morgensternové. Ostrost rosí jelení lůj na frontě. Jeho jazyk setře prach z čínské zdi. 

           Nad orchestrem visí: zapal sobě. 

           Vlkabaret Praha 

 

http://www.turnovskovakci.cz/view.php?cisloclanku=2008110033


 

 
 

SOBOTA 16.10. 

  

9.30  TRADIČNÍ PRŮVOD A MÁČENÍ POROTY V JIZEŘE 

Radnice 

10.30  ZLATÉ KUŘE 

           Pohádka s veselou písničkou o putování za poctivým živobitím pro diváky od čtyř let. 

           LS Vozichet  Jablonec n. N. 

13.00  MEDVÍDEK PÚ nebo tak nějak 

            Hravé představení o dobrodružství medvídka a jeho přátel z dílny stálic naší  přehlídky 

           jistě potěší malé i velké diváky 

           Čmukaři Turnov 

14.00  O HLOUPÉ KOZE 

           Poučí se mlsná koza? Zveme i nejmenší diváky. 

           LS Na židli Turnov 

Kino 

14.45   LÍPA   

           Originální autorská interpretace české klasiky pro diváky od 12let 

           Někdo Jaroměř 

15.30  KWENDA KATIKA 

           Začarovaným kruhem se dá nazvat život Emy... o tom více v procítěném  

           a humorném představení vhodném pro diváky od 12let.           

           Není to …,ani to...  ZUŠ Turnov    

Radnice 

16.15  SAXOFONOVÉ KVARTETO ZE ZLIČÍNA 

           Hudební vstup Romana Krásy (patrona Semilského paroháče) a jeho dechového tělesa 

17.00  KNELLERŮV LETNÍ TÁBOR 

           Hra o touze po lepším světě a dokonalé lásce. I tak je ale plná humoru. Ostatně na onom 

           světě se ještě nasmějeme. Proč by to mělo být jiné, než na světě tomto... Od 12let 

           Divadlo TotO Praha 

          http://www.totodivadlo.345.cz/index.php?jmenosouboru=kneller 

předsálí KC Golf   

19.30  AURORA JaSBAND 

           Námořnický dixilend který roztancuje… 

KC Golf 

20.30  TEATROMAT 

          První divadelní automat, ve kterém se diváci svými volbami stávají jeho spolutvůrci. 

         Představení má mnoho možností a pokaždé mohou diváci vytvořit jinou variantu.  

         Alena jede do Prahy za svým velkým snem, za divadlem. Co ji tam potká a jak se s nástrahami hlavního města   

         vyrovná záleží tentokrát také na divácích. Staňte se proto divadelními spoluautory také vy !        

         Nenechte si ujít ! 

          Divadlo Vosto5 Praha 

         http://www.ct24.cz/kultura/88579-divadlo-vosto5-uvadi-premieru-autorske-inscenace-teatromat/ 

restaurace KC Golf 

22.00  BOMBARDÉŘI 

          Pantomima plná zvuků 

          Divadlo Tří Pardubice 

  

 

Změna programu vyhrazena. 

  

 

INFORMAČNÍ DVOUMĚSÍČNÍK INFOLISTY ZRNKA / Ročník II. / číslo 9. - 10. / září – říjen 2010 / Zrnko naděje o. s., www.zrnko-nadeje.cz. / str. 11. 

http://www.totodivadlo.345.cz/index.php?jmenosouboru=kneller
http://www.ct24.cz/kultura/88579-divadlo-vosto5-uvadi-premieru-autorske-inscenace-teatromat/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORMAČNÍ DVOUMĚSÍČNÍK INFOLISTY ZRNKA / Ročník II. / číslo 9. - 10. / září - říjen 2010 / Zrnko naděje o. s., www.zrnko-nadeje.cz. / str. 12. 

Galerie XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 
 
 Víkendové kurzy: 
 - obsáhlý dvoudenní kurz, pro omezený počet účastníků 
 - materiál zahrnutý v kurzovném, nářadí je k dispozici 
 - více informací a přihlášky v G-XY v Husově ulici, v IC Semily,  
   nebo na webu Galerie XY o.s. 
 - kurzovné od 500,- do 700,- Kč na osobu 
 
  9. - 10. 10. - Kurz měděného šperku 
16. - 17. 10. - Fusing pro začátečníky 
23. - 24. 10. - Šitá skleněná bižuterie pro začátečníky 
30. - 31. 10. - Kurz měděného šperku 
 
 Středeční řemeslné work-shopy: 
 - pravidelně od 16:00 do 19:00 hod. 
 - materiál zahrnutý ve vstupném, nářadí k dispozici 
 - vstupné 100 - 250 Kč na osobu 
 
  6. 10. - fusované (spékané) skleněné přívěsky na krk 
13. 10. - ketlovaný náhrdélník, nebo růženec 
20. 10. - kouzlo spirály (tvarování, tepání a patinování měděného drátu) 
27. 10. - fusované (spékané) skleněné přivěsky na krk 
 
Čtvrteční korálkové work-shopy: 
 - pravidelně od 16:00 do 19:00 hod. 
 - materiál zahrnutý ve vstupném, nářadí k dispozici 
 - vstupné 100 - 300,- Kč na osobu 
 
   7. 10. - sešívané kuličky z korálků 
 14. 10. - sešívaný plochý náramek 
 21. 10. - sešívaná srdíčka z korálků 
 28. 10. - dlouhé korále s uzly 
 

Pozvánka 
 

Výstava 2. 10. - 4. 11. 2010 
Blanka "Bestla" Kačerová - amatérská umělkyně z Orlických hor 
představí své, jak sama uvádí, časoprostorové obrazy. Budeme 
se pohybovat mezi, snem, pohádkou,  ezoterikou, nebo fantasy 
žánrem. Výstava bude zahájena v sobotu 2. 10. v 16:00 hod. a 
potrvá do 4. 11. do 12:00 hod. 

  

"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." 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neznámá autorka 

pohádek, básní, obrazů aj. 

paní Iveta Kovářová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrace: Jíří Barvínský 

  

DUŠIČKY 
Pomalu přichází dušičkový čas a pro veřejnost bude již po třetí rok otevřena 

zahrada Zrnka naděje v Jílovecké ulici s odpoledním a večerním programem. 

 

Neděle 31. 9. 2010 od 14 - 22 hod.  

Dlabání dýní, výroba lampiónků. Doneste si své kahánky, a pokud máte i dýni. 

Během odpoledne zdobení zahrady a převlékání do masek. Po 17 hod tradičně 

rozsvítíme zahradu, která se nachází pod místním hřbitovem na Koštofranku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.zrnko-nadeje.cz/infolisty/infolisty5_2009.pdf , o kořenech - Dušičeky i Helloween, č.5/2009 na str. 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pohádkový svět Ivety Kovářové  
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POZVÁNKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak déšť´potrestal Danielku s Deniskou 

 

V dubovém háječku měla chaloupku liška Zrzečka, byla taková čiperka mazaná a každý jí měl rád. Nad její 

chaloupkou bydlela soví rodinka s dvěma sovími holčičkami s Deniskou a s Danielkou. Ale holky to byly 

nevychované, maminka s tatínkem měli s Deniskou a s Danielkou samé trápení. Mami, já chci piškoty! 

Mami, já nechci piškoty, já chci od medvěda Oldy med! Pokřikovala na maminku Deniska s Danielkou. 

Když nevíte, jak si máte o to mamince říct, tak nic nedostanete, zlobil se tatínek. A tak to bylo v soví 

rodince na každodenním pořádku, hašteřily se, hádaly celý den. A když tatínek jim hrozil metličkou, tak se 

Deniska s Danielkou tomu smály, než aby byly hodné. Ostatní zvířátka vesele skotačila a se sovími 

holčičkami si nechtěla hrát. Jednou když tatínek se vypravil s maminkou na návštěvu k paní strace Klaudii, 

tak Deniska s Danielkou zůstaly samy doma. Ne že tu něco vyvedete, než se vrátíme domů, řekl tatínek a 

odletěly k paní strace Klaudii. Deniska s Danielkou si začaly hrát, ale netrvalo dlouho a tahaly se mezi 

sebou, tu o panenku, tu o stavebnici, pak o pastelky až i to liška Zrzečka slyšela ve své chaloupce, jak se 

spolu hašteřily. To je moje panenka, povídá Deniska, to teda není zas Danielka a hádají se a hádají. To 

jsou holky nezbedné, jen maminka s tatínkem odejdou, už jsou v sobě, zlobila se liška Zrzečka.  

  Deniska s Danielkou se zlobily, až i sluníčko se schovalo za mraky a nechtělo se dívat na 

ty dvě uličnice. Víš co, půjdeme ven, hrát si s míčkem řekla Deniska. A tak se zdálo, že 

hašteření skončilo, ale vůbec ne, netrvalo dlouho a byly zas v sobě. Dej mi ten míč, 

řekla Deniska, nedám je můj, zlobila se Danielka a zas se hádaly a dokonce i praly, až 

peříčka kolem poletovala. I sluníčko se moc zlobilo a mračilo, až se přihnal velký vítr a s 

ním déšť. Všechny zvířátka se schovala do svých chaloupek a ty dvě nezbednice zůstaly 

na dešti. V dubovém háječku byla najednou tma a déšť neustával. Já mám strach, řekla 

Deniska, já se taky bojím, odpověděla Danielka. Co budeme dělat? Déšť pomalu ustával 

a sluníčko vykouklo na ty dvě nezbednice. Paní liška Zrzečka se nad Deniskou a 

Danielkou slitovala, tak co vy dvě nezbednice, už budete hodné? Honem osušte svá 

peříčka a uklidit ten nepořádek, řekla liška Zrzečka. Pomohla sovím holčičkám osušit 

jejich promoklá peříčka, uvařila heřmánkoví čaj a poslala Denisku a Danielku uklidit 

domeček. Tak honem dejte vše dopořádku ať´se maminka s tatínkem na Vás zas 

nezlobí. Deniska a Danielka honem daly vše do pořádku, uklidily své pokojíčky, hračky 

daly hračky daly na svá místa a i nádobí umyly a uklidily. Za chvíli se vrátila maminka s tatínkem a nemohly uvěřit, že je vše na svém místě. Kdo to tu 

uklidil i nádobí omyl? Ptala se maminka. To spíš skřítek pořádníček odpověděl tatínek. Deniska s Danielkou si omyly zoubky a šly bez řečí a 

pošt´uchování do svých postýlek. Co se to stalo? To snad nejsou naše holky, divil se tatínek. Jenom sluníčko a liška Zrzečka věděly o jednom 

maličkatém tajemství. A Deniska a Danielka, od té doby byly ty nejhodnější soví holčičky. 

  

 

Dušičky i Halloween mají stejné magické kořeny. 

  

Fotografie 2009 

Společně chvilkou ticha uctíme vzpomínkou na 

naše blízké, kteří již nejsou mezi námi.  

 

Pondělí 1. 11. 2010 

Úterý 2. 11. 2010  

Každý večer od 16 do 18 hodin bude otevřená 

zahrada pro veřejnost. Každý si zde může 

rozsvítit svůj kahánek pro vzpomínku na blízké. 

 

V pondělí 25. 10. 2010 bude na vývěsce zahrady 

celkový program o průběhu tří dnů Dušiček. 

Občerstvení: káva, čaj atd. bude zajištěno. 

 

 

   památku  

  

http://www.zrnko-nadeje.cz/infolisty/infolisty5_2009.pdf


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 11. říjen uzávěrka 23. 10. 2010 

1. 11. 2010 rozeslání aktuálního čísla 11. na e-mil čtenářům z evidenčního 

seznamu a do týdne zveřejnění na níže uvedených internetových odkazech. 

na stránky 

 

 

 

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  
 

 

Občasník „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 . 

  

Na internetových stránkách Zrnka naděje http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/socialka se nachází 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. 
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POZVÁNKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
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Občanské sdružení Zrnko naděje děkuje jmenovitě: 

 
Lence Hřibové, Klaudii Hrubé, Lence Vanclové 

  

Poděkování patří všem za poskytnutí půjčky bez sjednaného úroku pro činnost 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, kteří pomáhali a nezištně bez smlouvy obdarovali Zrnko naděje o. s.  

 

 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

Elite Bohemia  

Sokolská 93, 513 01  Semily  

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

MÚ Semily 
Husova 82, 513 13 Semily  

PLATAN, s.r.o. 

Lékárna Na poliklinice 
Tyršova 394, 513 01  Semily 
  

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

 

 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Kdo podpořil činnost Zrnko naděje, o. s.  
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