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Ročník II. / číslo 11. / listopad 2010 / ZDARMA / Prodej Zrnko naděje, o. s. - cena 15,-Kč jde na podporu činnosti sdružení 

Z bodu stanoviště roubenky se přesuneme o několik metrů dál do sousedícího domu se sídlem Zrnka naděje o.s. I zde probíhají rozmanité akce pro 

nehraničenou věkovou kategorii lidí. Jednou z nich jsou poznávací besedy „Cestujeme světem“ s povídáním od lidí, kde byli, co poznali atd. 

Organizace díky sponzorskému daru nyní používá pro zkvalitnění besed aj. projektor na promítání vzdělávacích a zábavných dokumentů pro členy 

v týdenním sociálně terapeutickém programu. Pro rok 2011 se 1x měsíčně plánují projekce různých dokumentů jak pro členy, ale i pro veřejnost. 

Novinkou od roku 2010 začíná měsíční soutěž v Infolistech Zrnka pro čtenáře pod názvem „Popleta“. Ve vydáváních infolistů jsou záměrně v textech 

ponechány překlepy, občas scházející písmenka ve slovech i nějaká ta gramatická chyba. Z čtenářů, kteří v aktuálním vydání najdou správný počet 

chyb, je pro jednoho vylosovaného čtenáře připravena cena ze sklářské dílny Glass Lucie – dnes přívěsek kočičky.              Soutěž začíná nyní číslem 11.        

       Napište, na které stránce Infolistů Zrnka je počet chyb a kolik. Odpověď zasílejte do 23. 11. 2010 na e-mail                      sklenenka@email.cz  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

V dopoledních hodinách 25. 10. 2010 školáci na 
trase městem Semily plnili různé úkoly 
s poznáním historie do současnosti. Rozdělení 
bylo do dvou kategorií – A pro žáky 4. a 5. tříd,      
B pro žáky 6. a 7. tříd – vždy tříčlenná družstva. 
Účast cca 63 školáků ve zhruba stejných obou 
kategoriích. Letošní akce se zúčastnily všechny 
semilské základní školy. Připravené úkoly pro děti 
je učily dívat se kolem sebe.  
 

V loňském roce bylo zaměření více na záležitosti 
„státotvorné“ (např. sv. Václav,  Riegr, K.Kramář). 
Letošní rok na řemesla, bývalé továrny…. 
 

V nižší kategorii vyhrálo družstvo z Řek, ve vyšší od 
nás. Děkujeme za věnované ceny od města 
Semily, které byly moc hezké.  
 

Lenka Holubičková 

Cesta proti času 
 
Již třetím rokem ZŠ I.Olbrachta Semily ve spolupráci s Muzeem a Pojizerskou galerií Semily 
pořádali u příležitosti státního svátku akci „Cesta proti času“. Zajištění bezpečnosti 
pohybujících se dětí v centru města Semily za plného provozu bylo velmi organizačně náročné. 
Průběh organizovali učitelé ze ZŠ I.Olrachta i deváťáci na jednotlivých stanovištích. Pomáhali i 
pracovnice městské knihovny, městská policie a pan Josef Zajíc ze SVČDM  Semily.  

  

Jedním stanovištěm bylo i splnění úkolu v Jílovecké ulici v roubence čp.104. (znáte odpověď?) 

 V chalupě pod hřbitovem bydleli drobní řemeslníci. Jakému řemeslu je věnována expozice v jedné z roubenek? 

  

Cestujeme světem 
Říjnová beseda v sídlu organizace s promítáním fotografií Lukáše Kováře nás přenesla do 

letošního léta. S přáteli se vydali na putování po Slovensku od 21. - 28. 2010, kde jejich 

dobrodružství začalo na hranicích po téměř osmihodinovém cestování v autě, které nebylo 

až  až tak příjemné. Vše, ale bylo vynahrazeno poznáním 

krásné přírody na Slovensku, kterou měli možnost 

během těchto pár dní poznat. První čtyřdenní 

zastávka byla v malebné vesničce Podbiel, která má 

tradici v řezbářské výrobě a zde byli i ubytováni v 

roubence  roubence. Každé ráno se vydávali do okolních hor a podhůří. Navštívili Roháčskou dolinu, Ostrý Roháč i 

samotné Roháče. Cestou zpět se zastavili v lidovém skanzenu, kde si připomněli, jak žili naší předkové. 

mailto:sklenenka@email.cz
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Navštívili vodní nádrž Orava (Oravská přehrada) známou i jako Oravské moře vzniklé přehrazením řeky 

Oravy. Vystavěna byla v letech 1941-1954, kdy jejím napuštěním byly zatopeny některé obce. Nad vodou 

zůstal jen vrch na obcí Slanica, který dnes vytváří malý ostrov. Nazývá se proto Slanický ostrov nebo také 

Ostrov umění. Stojí na něm kostel z 18. století, ve kterém je umístěna expozice slovenské lidové plastiky. V 

okolí kostela je expozice kamenické tvorby.  

Jejich putování pokračovalo dále do Vysokých Tater nejmenších velehor světa s nádhernou krajinou 

alpínského rázu, které je zasazeno na pomezí Slovenska s Polskem. Místní zubatkou (vláček) vyjeli na 

štrbské 

Stále je co poznávat – Lidé okolo nás „Ohleduplnost k druhému“ 
V minulém vydání bylo napsáno o životním poznání lidí, kteří navštívili letní program v Jílovecké ulici. Bylo to velice pěkné období a mnoho lidí si 

zde užilo nějaký ten program z nabídky, kde si odnesli pěknou vzpomínku na prožité léto. Koho by z nás zde, kteří se scházíme v Jílovecké ulici 

napadlo, že měsíc říjen sebou přinesl uvědomění si podstaty, v jakém žijeme společenství lidí, s kterým se přátelíme. Vzhledem k nepředání 

informace o již probíhajícím přenosném onemocnění, které se vyskytlo (nejedná se běžnou chřipkou) muselo být sídlo organizace po dobu tří týdnu 

v říjnu uzavřeno a několik členů se muselo podrobit léčbě v izolaci. Toto nepředání informace pro ohleduplnost k celku lidí, kteří se zde scházejí, 

berou lidé tuto záležitost, jako neohleduplnost o již probíhající přenosné nákaze, která poškodila členy organizace i měsíční program.  

Dnes si připomeneme již nám dobře známé poznání, že život je občas jako horská dráha plná adrenalinu, ale i jako houpačka, kde jste jednou 

nahoře a podruhé dole. Většinou se lidé zamyslí nad svým průběhem, jak žijí při nějakém tomto zážitku, když mají úspěch nebo je potká něco 

nepříjemného, smutného.  V tento moment přichází takříkajíc rekapitulace se zamyšlením, co jsem udělal dobře nebo kde jsem ulítnul, pochybil, co 

mě srazilo na dno, na co dnes jen můžu vzpomínat a zda ještě můžu něco napravit. K zamyšlení došel v měsíci říjen mnohý z nás v občanském 

sdružení Zrnko naděje. Tento měsíc byl opravdu ukázkový a doufáme, že i ponaučný pro lidi zde, kde se střídala horská dráha s houpačkou.   

Budování přátelství, rodiny obnáší velkou trpělivost atd. Natož, když vytváříte společenství lidí v organizaci pro dobře fungující komunitou lidí. Zde 

u nás se učíme zodpovědnosti, ohleduplnosti, porozumění k druhému i k celku společenství. Dosažením hlavního cíle organizace je dobře fungovat 

jednoho dne ve společně vytvořeném domě v rodinné formě pro zdravotně postižené spoluobčany odkázané na dopomoc nebo celkovou pomoc 

druhé osoby. Tato cesta vytvoření není opravdu jednoduchá, a proto bylo vypracováno 6 etap průběhu před realizací, kde se nyní organizace 

nachází v 3 etapě, která je velice důležitá. Ve vytvořeném týdenním sociálně terapeutickém programu dochází k vzájemnému poznání, pochopení, 

toleranci atd., ale také i jak pomáhat druhým lidem. V naší české republice není až tak známa rodinná forma v komunitě oproti zahraničí, kde se již 

zdařilo tuto formu bydlení se zajištěním potřebné péče realizovat. Pro lidi ze sociální oblasti se zdravotním postižením i bez zdravotního omezení.  

 

 

 

Štrbské Pleso na nejvýše položenou osadu, jejíž původní jádro leží kolem 

19,76 hektarového jezera, druhého největšího na slovenské straně 

Vysokých Tater. Navštívili i Popradské pleso (1 494 m), které je jedním z 

nejznámějších ples celých Vysokých Tater nacházející se ve spodní části 

Mengusovské doliny. Rozloha Popradského plesa činí 6,88 hektarů a 

hloubka 18 metrů. V minulosti se jmenovalo Rybie pleso, neboť bylo 

jediným plesem jižní strany Tater, ve kterém byl zaznamenán přirozený 

výskyt ryb. Toto staré pojmenování poprvé použil v roce 1736 Matěj Bel, 

významný slovenský učenec 18. století. 

Putování s tím pravým dobrodružstvím zažili po návratu do kempu, kde 

cesta dolinou Suchá Belá přinesla nezapomenutelný zážitek. Zajímavá je 

tím, že se jde jedním směrem a to převážně po žebřících a potokem. Jsou 

zde náročné výstupy mezi skalami, kde vedle vás padá voda z vodopádu, 

ale můžete zde vidět různé rostliny a potkat vlky, rysy, medvědy atd. 

Naštěstí žádného medvěda nepotkali, i když o nich věděli, že tam jsou. 

 Suchá Belá je národní přírodní rezervací. Potok v ní protékající pramení 

na severním okraji planiny Glac.Bola objevený v roce 1900, když skupina 

pod vedením prof. M.Rótha se dostala až k Misovým vodopádům. První 

úplný přechod roklí či soutěskou uskutečněný byl 13. 3. 1910. Nachází se 

zde hodně vodopádů, různé skalní útvary. Mnohokrát se musí přecházet 

po lávkách a žebřících. Ty nejkrásnější vodopády byli pojmenované jako 

například: Misové vodopády, Okienkový vodopád, Korytový vodopád, 

Bočný vodopád, Kaskáda. Trasa je jednosměrná.  

  

 

  

Završením cesty Suché Belé bylo Klášterisko, kde 

se nacházejí rekonstruované ruiny kartuziánského 

kláštera z přelomu 13. a 14. století. Místní lidé 

(nadšenci) toto místo dávají do původního stavu.   

Během návratu do kempu naši cestovatelé objevili 

nejmenší hospůdku na Slovensku ve tvaru sudu. 

Na chuť piva si zde musí přijít každý sám. 

Poslední výlet byl na Dobříšské staré haldy, kde se 

na nachází těžba uranových rud. Po delším pátrání našli starou haldu po 

těžbě mědi, štola je známá pod názvem Matěj a nachází se v místním 

lese. Zde již končí putování po Slovensku party přátel z Čech. 

Děkujeme za vyprávění s promítáním fotografii z putování po Slovensku a 

těšíme se na další vyprávění s promítáním po světě zas odněkud jinde. 

  NAPSÁNO ŽIVOTEM 
 

 

  

 

 

http://www.treking.cz/regiony/vysoketatry.htm
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Sluníčko příjemně prohřívalo podzimní den, ale s blížícím se večerem se ochladilo. Tradičně jsme se po 17 hodině shromáždili před rozsvícenou 

zahradou, která se nachází pod kostelem sv. Jana Křtitele na Koštofranu s hřbitovem. Kdo byl tohoto večera zde s námi, tak minutou ticha uctil a 

připomněl si vzpomínkou na své blízké, kteří již nejsou mezi námi. Zahrada byla otevřena v dušičkový čas veřejnosti i v následující dva dny 1. a 2. 11. 

Lidé procházející Jíloveckou ul. s cestou na místní hřbitov na Koštofranku se pozastavili před rozsvícenou zahradou a někteří zde i rozsvítili kahánek.  

Na 26. 10. 2010 byla svolána valná hromada členů organizace, kde bylo nutné vyřešit různé vnitřní záležitosti se zajištěním provozu pro celoroční 

týdenní sociálně terapeutický program. Během roku bylo podáno několik žádostí o finanční příspěvek, ale bohužel se nám nepodařilo sehnat 

dostatečnou částku. K 31. 10. 2010 byla ukončena dvě pracovní místa plně podporovaná od ÚP Semily. Prozatím nebudou obnovena a tím pádem 

od 1. 11. 2010 již nemůžeme poskytnout členům sousedskou výpomoc. Nepodařilo se nám ani získat dostatečnou částku na pronájem prostorů pro 

týdenní program a hrozilo to ukončení pronájmu. Na valné hromadě se však vyřešilo zachování vytvořeného prostoru pronájmu, ale po určité 

změně, která se vyřeší do konce roku 2010. Shodli jsme se společně, že týdenní program po - pá od 9 - 17 hodin zvládneme udržet v provozu. Nový 

zájemci o náš program nás mohou v současnosti navštívit pouze po předchozí domluvě. Kontakt: 731 458 883 / 481 621 406.  

Nabídku inzerce, jak psát do Infolistů Zrnka + ceník + koncept pro články a témata najdete http://www.zrnko-nadeje.cz/infolisty/inzerce.pdf        

Pro ty, kteří by chtěli podpořit činnost Zrnka naděje o. s. je připravena smlouva na finanční dar. Za podporu oplátkou nabízíme poděkování 

v Infolistech Zrnka, tak jak to bylo doposud + nové varianty.   

Jednou z činnosti organizace je psát o bezbariérovosti pro vozíčkáře. Na valné hromadě došlo k určení skupinky lidí, kteří od teď budou procházet 

městem Semily a budou psát články + fotky. Namátkově vyzkoušíme i funkčnost zvonků pro vozíčkáře u různých objektů v našem městě, ale i jinde. 

Od nového roku naše internetové stránky snad již naběhnou do pružnosti, kde budou umístěny články o popisu bezbariérovosti výletů atd.  

Bezbariérový Harrachov - naše projeté trasy jsou nejenom na internetových stránkách města Harrachov, ale i zanesené na oficiální harrachovské 

tištěné mapě. Trasy pro vozíčkáře 1. K vodopádu (okruh Harrachovem) na http://www.harrachov.cz/turistika-trasy-v1.asp a 2. Na Orle 

http://www.harrachov.cz/turistika-trasy-v2.asp V roce 2011 plánujeme opět návštěvu Harrachova  s mapováním nových tras, ale i v jiném místě. 

 

 Dušičky v Jílovecké ulici 
 

V neděli 31. 10. 2010 od 14 hodiny se 

otevřela brána naší zahrady, kde při 

posezení u nápojů teplých či chlaze-

ných s dlabání dýní se v klidném 

zákoutí ulice setkalo přibližně 50 

přátel a několik lidí z řad veřejnosti.  

  

http://www.zrnko-nadeje.cz/infolisty/inzerce.pdf
http://www.harrachov.cz/turistika-trasy-v1.asp
http://www.harrachov.cz/turistika-trasy-v2.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Turnaje orelské župy 
25. září 2010 v dopoledních hodinách se již tradičně konal v prostorách 

orlovny v Turnově Orelský dětský šachový turnaj pořádaný Orlem župou sv. 

Zdislavy za součinnosti Orla jednoty Turnov. Zúčastnilo se 7 dětí z orelských 

jednot Semily a Vysokého nad Jizerou. Odehráli systémem každý s každým 

tempem 2x15 minut na partii. Vítězství vybojoval s plným počtem 6 bodů 

Jan Bartoň, následovali 2. Josef Bartoň 5 bodů, 3. David Tichý, 4. Růžena 

Tichá, 5. Václav Bartoň, 6. Josef Vrána a 7. Bohdana Tichá.  

 
  
  

Orelská jednota Semily 
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Soutěže ve střelbě ze vzduchovky, která se konala v Přepeřích u Turnova se 

odpoledne dne 25. září 2010 účastnilo celkem 10 dětí - kromě výše uvedených 

ještě 3 nečlenové Orla. Každý ze soutěžících střílel 3x po deseti ranách, do 

pořadí se započítával nejúspěšnější pokus. Vítězství vybojoval s 85 body Alex 

Richter, následovali 2. Josef Vrána 46, 3. Růžena Tichá 39, 4. Jan Bartoň 36,        

5. David Tichý, 6. Josef Bartoň, 7. Barbora Hyková, 8. Bohdana Tichá, 9. Václav 

Bartoň a 10. Filip Dnebovský.  

 

  Orel Župa svaté Zdislavy uspořádal župní akci s názvem CHERUBÍNEK. Uskutečnění této akce se 

tradičně ujala orelská jednota ze Semil a proběhla na římskokatolické faře v Semilech dne 23. 10. 2010. 

Již před tímto termínem byly odevzdány příspěvky do výtvarné části soutěže. Nejvíce dílek dodala 

křesťanská mateřská školka, ale byly zde díla i v dalších věkových kategoriích a to až po dorost. Celkem 

se této části zúčastnilo 29 dětí a mládeže. Výkresů však bylo více, protože někteří dodali třeba i 3 

výtvory. Ohodnocení provedla zdejší výtvarnice paní Fabiánková. Všechny výkresy pak i s pořadím byly 

na faře vyvěšeny a přítomným předány ceny. Ti, kteří nemohli pro ceny přijít, je od pořadatelů dostali 

dodatečně. Nejvzdálenější účastníci byli z okolí Tanvaldu. Proběhla i soutěž pěvecká, které se účastnilo 

11 jednotlivců a tři kolektivy. Porotu tvořil profesor Jelínek z konzervatoře, páter Pavel Ajchler a Vít 

Jůza. Následovala také ještě recitace, které se zúčastnilo 5lidí. 

Bohdana Tichá, starostka orelské jednoty Semily 

  

CPR M. E. D. 
 

  

 

 

Cherubínek 

  

Text je převzatý pro informaci veřejnosti za stránek města Semily 
 

Sociální služby Semilska se představují 
Rádi bychom pozvali občany města Semily i celého regionu k návštěvě vestibulu semilského 
Městského úřadu, kde od poloviny října 2010 probíhá panelová prezentace organizací, 
poskytujících různé typy sociálních služeb obyvatelům města a okolí. Tuto prezentaci jsme 
pro Vás připravili v rámci naplňování priorit Komunitního plánu sociálních služeb. 
Návštěvníci zde mohou získat přehled o tom, jaké služby jsou u nás občanům k dispozici, 
jaké další aktivity nabízí svým uživatelům i široké veřejnosti. Mohou zde najít důležité 
telefonní i e-mailové kontakty. 
Na závěr této prezentace se ve středu 10. listopadu 2010 od 14,00 hodin uskuteční „kulatý 
stůl“ za účasti představitelů města, zástupců jednotlivých poskytovatelů i veřejnosti. 
V rámci prezentace poskytovatelů sociálních služeb Semilska nabídnou dne 8. 11. 2010 
jednotliví poskytovatelé k prodeji výrobky uživatelů široké veřejnosti, a to od 9,00 hod do 
17,00 hod. Zakoupením těchto výrobků podpoříte poskytovatele sociálních služeb, převážně 
z neziskového sektoru. 
 

Jaroslava Boudná 

administrativní pracovnice KPSS region Semilsko 

 

Potřebné informace a kontakty o poskytovatelích sociálních služeb pro Trutnovsko, 

Semilsko, Jilemnicko, Tanvaldsko najde v katalogu, který je v elektronické podobě stabilně 

umístěn na http://www.videofiser.eu/fokusturnov/katalog/menusm.html  

Veškeré informace o rozmanité činnosti 

organizace s fotografiemi z akcí jsou umístěny na 

Facebooku - Jílovecká ulice: 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages

/Semily-Czech-Republic/Jilovecka-

uliceSemily/99025059371  
 

Informace o pravidelném programu: 

http://www.med-semily.cz/pravidelny-

program/ddm-tyrsova-380/  
 

O současných novinkách: 

http://medvedsemily.webnode.cz/novinky/ 

 

CPR 

Centrum pro rodinu 

M. E. D. 

Mateřství. Ekologie. Dětství. 
 

 

 

http://www.videofiser.eu/fokusturnov/katalog/menusm.html
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Semily-Czech-Republic/Jilovecka-uliceSemily/99025059371
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Semily-Czech-Republic/Jilovecka-uliceSemily/99025059371
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Semily-Czech-Republic/Jilovecka-uliceSemily/99025059371
http://www.med-semily.cz/pravidelny-program/ddm-tyrsova-380/
http://www.med-semily.cz/pravidelny-program/ddm-tyrsova-380/
http://medvedsemily.webnode.cz/novinky/


POZVÁNKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Bílek je výtvarník a grafik z Jilemnice. Na 
výstavě vedle originálů maleb a skic představí také 
něco ze soudku grafického designu.  
 
Nevěříme, že by tu v dnešní době byl někdo, kdo 
by podceňoval počítačovou grafiku. Jestli se však 
někdo takový ještě najde, ať se přijde podívat a 
sám se přesvědčí, že počítač je plnohodnotným 
prostředkem k výtvarnému vyjádření. 
 
Výstava bude zahájena v sobotu 6. 11. v 16:00. 
Hostem vernisáže je uskupení HATERS, kterým už 
předem děkujeme za atmosféru...  
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V sobotu 2. října 2010 byla zahájena v semilské Galerie XY výstavu Blanky 
Kačerové. Spirituální tvorba mladé autorky zobrazuje motivy snově 
pohádkové, duchařské či fantasy. Výstava trvala do 4. listopadu 2010. 
 
Sychravé počasí vládnoucího podzimu a blížící se dušičky – to je více než 
příhodný čas pro duchovní kratochvíle. Kdo si v sobotu našel čas na návštěvu 
Galerie XY, toho pohltila tamní atmosféra. Stěny dekorované spirituálně a 
fantaskně laděnými obrazy, to celé umocněno hudební produkcí ethno 
skupiny Radišagoha (http://bandzone.cz/radisagoha). 
 
„Maluji s pomocí vyšší energie, kterou vnímám vnitřním zrakem,“ říká ve svém 
jednostránkovém resumé, který si můžete v galerii přečíst, autorka. Své 
výtvory podepisuje pseudonymem Bestla (postava nordické mytologie, pozn. 
autora). Našla pochopení v přírodě, která je typickou kulisou na jejích 
obrazech v pozadí Druidů a mytologických či snových postav, stejně jako 
motivem plnohodnotně samostatným. 
 
 
 

Galerie XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

Navštivte Galerii XY (Husova ulice, pod kostelem sv. Petra a Pavla, http://www.xy.nafoceno.cz) 

  

Na uvedených internetových odkazech najdete i řemeslníky, kteří se prezentovali v galerii a 

jsou nositeli známky Regionální produkt Český ráj. Výrobky je možné zakoupit nebo 

objednat přímo v Galerii XY.  

 

Internetové stránky Galerie XY  http://xy.nafoceno.cz/REMESLNICI-A-VYTVARNICI.html nebo na 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Semily-Czech-Republic/Galerie-XY/115557608236 

 

Známka Regionální produkt Český ráj pro nositele potvrzuje 

kvalitní české výrobky z našeho regionu. 

Jan Hofman 

Lenka Bednářová 

Miroslava Řezníčková 

Karel Sobotka 

Na internetových stránkách Sdružení Český ráj je umístěn seznam regionálních výrobců 

http://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/tiskove-zpravy/novi-regionalni-

vyrobci-v-radach-nositelu-znacky-regionalni-produkt-cesky-raj.html 

 

http://bandzone.cz/radisagoha
http://www.xy.nafoceno.cz/
http://xy.nafoceno.cz/REMESLNICI-A-VYTVARNICI.html
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Semily-Czech-Republic/Galerie-XY/115557608236
http://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/tiskove-zpravy/novi-regionalni-vyrobci-v-radach-nositelu-znacky-regionalni-produkt-cesky-raj.html
http://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/tiskove-zpravy/novi-regionalni-vyrobci-v-radach-nositelu-znacky-regionalni-produkt-cesky-raj.html


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 12. září uzávěrka 23. 11. 2010 

Po 1. 12. 2010 rozeslání aktuálního čísla 12. na e-mil čtenářům z evidenčního 

seznamu a do týdne zveřejnění na níže uvedených internetových odkazech. 

na stránky 
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Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení peněžitým či věcným darem, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu info@zrnko-nadeje.cz , redakce@zrnko-nadeje.cz 
telefonicky 481 621 406 / 731 458 883 nebo osobně po telefonní domluvě v 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 podávání 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 . 

  

V říjnu navštívil Zrnko naděje o. s. pan Petr Hois zaměstnanec CAR CLUB z Děčína. Setkání se vedlo 

s obeznámením o činnosti této společnosti, která nabízí služby v oblasti lidem se zdravotním postižením. 

Pro Liberecký kraj je pobočka v Děčíně. http://www.carclub.cz/obchodni-centra/decin  

  

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

O všech sponzorech, kteří podpořili činnost sdružení v roce 2009 poděkování v každém vydání listů v roce 2010.  
O všech sponzorech, kteří podpoří činnost sdružení v roce 2010 poděkování v každém vydání listů v roce 2011. 

 

 

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

 

 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

PLATAN, s.r.o. 

Lékárna Na poliklinice 
Tyršova 394, 513 01  Semily 
  

MÚ Semily 
Husova 82, 513 13 Semily  

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

Elite Bohemia  

Sokolská 93, 513 01  Semily  

 
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.  

 

 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

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 

  


