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SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

Přes internet se Zrnkem naděje, o. s. 
Pro vozíčkáře a lidi se zdravotním postižením, období dešťů a chladných 

dnů přicházející zimy, znemožňuje pořádat naplno venkovní akce. 

Taktéž nám občas počasí zhatí naplánovanou účast na rozmanitých 

programech, které se dějí v našem okolí. Dalším omezením pro některé 

členy organizace v tomto období je, že mají problém přechodu z tepla 

do zimy. Snížená imunita a jakýkoliv střet s bacilem, tohoto chřipkového 

období, znamená těžší průběh léčby, kdy v horším případě hrozí i 

hospitalizace v nemocnici. Musíme zde kolektiv více chránit před 

nežádoucím onemocněním. To ale neznamená, že by se u nás nic 

nedělo. Ba naopak, dění je stále v plném proudu i když nás není vidět 

venku. Týdenní sociálně terapeutický program organizace určený pro 

členy se nyní převážně odehrává v teploučku při relaxačních setkáních 

v prostoru sídla. V nepřízni počasí, kdy členové nemohou přijít na 

program, tak jako mnoho lidí, využíváme pro setkání internet. Důležité 

je být v osobním kontaktu s přáteli nebo přes internet a nezůstat 

opuštěni v těžkém životním údělu. 

 

 

Poprvé veřejně oznamujeme novým zájemcům o hlavní cíl organizace 

nebo týdenní program Zrnka naděje o. s., možnost využít službu 

internetu. S lidmi se setkáváme celorepublikově, ale i v zahraničí na 

Facebooku, ICQ nebo hovorem na Skype. V žádném případě se 

nejedná o službu SOS a podobného charakteru, kde je kvalifikovaný 

pracovník. Jedná se pouze o možnost využití internetu a být v kontaktu 

s přáteli nebo popřípadě si popovídat s novými zájemci o hlavním cílu 

organizace - plán realizace společného bydlení v rodinném charakteru 

pro lidi se zdravotním postižením a rodinné příslušníky, kteří 

upřednostňují rodinnou formu, před ústavním umístěním. 

Pro možnost se s námi spojit prostřednictvím internetu požadujeme 

první kontakt na e-mail sklenenka@email.cz nebo redakce@zrnko-

nadeje.cz , kde se dozvíte internetové spojení na Skype a ICQ.  

Na Facebooku nás najdete pod mým jménem Lenka Vanclová. Pokud 

nás někdo v současnosti kontaktuje na e-mail info@zrnko-nadeje.cz , 

tak se omlouváme, pokud neodpovídáme, ale tento e-mail si stále dělá 

co chce a občas nepřijímá poštu. Řešíme odstranění potíže. 

  
Narozeninovosvátková oslava  

pro listopadové oslavence v kruhu 

přátel. Krásným dárkem pro Ditu a 

Martina bylo narození Aničky, kterou 

vítáme se vším nej na tento svět. 

Všem oslavencům, novorozené Aničce 

i rodičům přejeme moc zdravíčka atd. 

  
Rok 2006 připravoval změnu nového zákona v sociální oblasti o 

financování, a jak vše bude. Byl to start k mnohým změnám 

v mnoha životech, které se vážou až po dnešní dny.  

Pro mne a dceru Lucii se začala připravovat nová cesta ke změně 

budoucnosti, ke které nahrála souhra nešťastných dlouhodobě 

trvajících okolností, na které nikdy nezapomeneme. Děj prožitého 

života mám z pozice matky stále před očima, jako nekončící film. 

Tvrdá realita životního poznání doplnila neměnné přesvědčení, že 

v budoucnu má těžce zdravotně postižená dcera svůj život nestráví 

v nějakém ústavním zařízení od poskytovatele sociálních služeb.  
 

Od roku 2006 - 2010 se podařilo něco neuvěřitelného. Nejprve na 

začátku stála matka postižené dcery, kterou nikdo nebral vážně, a 

stala se terčem k debatě různých lidí. Během čtyř let trpělivosti se 

podařilo prolomit ledy. Rozjet činnost organizace a vysvětlit celkový 

záměr činnosti a hlavní cíl na patřičných místech.  

Okolo nás vždy budou lidé moudří, dobří, chápající, ale i zlí, co 

nechtějí nic vidět ani slyšet a když vás potkají, tak raději dělají, že 

vás nevidí. Pokud je člověk přesvědčený o svém dobrém záměru 

neměl by to vzdát i když je na začátku sám, kde čelí nepochopení. 

Mé kroky vede silné přesvědčení bojovat v lepší budoucnost, pro 

lidi, kteří potřebují naši pomoc a čekají v naději na změnu…. 

  

 

 

 

  

Říká se, že po dušičkách by měl čas patřit odpočinku, meditacím, rekapitulaci, 

tedy ne tvoření. Co nestihneme do listopadu, necháme zase až na duben.  

Osobně se mě to zdá být velké moudro, které si dovolím naordinovat do 

puntíku od A po Z „aspoň“ na několik dní. Článkem rekapitulace, co bylo a 

poté o občanské sdružení Zrnko naděje po současnost se budeme doma 

s rodinou věnovat odpočinku - lenošení, návštěvám u přátel a procházkám. 
 

Lenka Vanclová 

Předsedkyně Zrnka naděje o.s. 
 

Cesta pro budoucnost 
V naší ČR je mnoho občanských sdružení, poskytovatelů různých služeb 

zaměřených na sociální oblast. Mají pevně danou provozní dobu, náplň 

programů pro klienty a zaměstnanci pro ně zajišťují služby, za které platí.  

Tato dlouhodobě fungující zažitá forma sociální oblasti se zajištěním potřebné 

pomoci pro lidi s lehčím až těžkým zdravotním postižené stále funguje a to je 

moc dobře. A však pro mnoho provozovatelů v zařízeních se zajištěním 

poskytovaných sociálních služeb nastal velký problém, když přišla změna 

ve financování. Některé zařízení finanční škrt doslova položil a musela být 

zavřena. Někteří opatrovníci využívají současnou nabídku služeb a jiní pečují o 

své blízké se zdravotním postižením doma. Celková situace sebou nese 

mnoho otázek, jak a co bude v budoucnu lidem dostupné a bude fungovat… 
 

 

 
 

 

 
 

Je mnoho veřejných pohledů a názorů na sociální oblast, která zahrnuje širší okruh lidí potřebných. Oblast zdravotně postižených, soc. slabé rodiny, 

svobodné matky či otcové s dětmi, nezaměstnaní, bezdomovci aj. Dochází k hlubokému zamyšlení, jak mnoho lidí dnes musí žít bez možnosti žít lépe. 
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  http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/fotogalerie (2008)  
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Vzpomínám na květen 2008, když se sešel zakládající výbor pro založení 

neziskovky. Markéta Johánková, Iveta Kovářová, Lukáš Kovář a já.  

Období plné elánu pro mnoho plánů, co a jak se budeme dělat.  

Prvním rokem nás bylo 14 členů + rodinní příslušníci, kteří se setkávali u 

mne doma, vzájemně se navštěvovali, jezdili na výlety vlakem atd.  

http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/vyrocni_zprava_2008.pdf  

 

 

 

 

Jak to bude v roce 2011 
 

Původně padl návrh stopnout týdenní sociálně terapeutický program, 

kde se nepodařilo sehnat finance na pronájem včetně veškeré energie a 

na obnovu pracovních míst. Organizaci vznikl velký dluh, který bude 

nutné v roce 2011 dorovnat. Byla svolána valná hromada členů, kde se 

vše řešilo a našlo řešení. Týdenní program zůstal zachovaný, ale musejí 

zde proběhnout jisté změny. V současnosti pracujeme na novém 

programu pro další rok a veřejnost budeme informovat v roce 2011.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  
  

Druhý rok 2009 začal ujasňovat kdo, a proč vstoupil do organizace. 

Někdo odešel, ale i přišel. Pořádali se vnitřní akce pro členy, veřejné 

akce, ale účastnili jsme se na akcích u jiných organizací. S některými 

došlo k navázání přátelství a vznikla spolupráce pro pořádání akcí 

určených veřejnosti. Zájem lidí o náš program rostl a muselo dojít 

k rozšíření programu z pravidelných čtvrtků na týdenní sociálně 

terapeutický program, který začal 2. 11. 2009. Díky finanční bezúročné 

půjčce od přátel vznikla dvě pracovní místa podporovaná ÚP Semily. 

Zaměstnanci zajišťovali v týdenním programu členům dopomoc nebo 

celkovou pomoc, ale i sousedskou výpomoc u nich doma. 

Zde je velký rozdíl. Poskytovatel sociálních služeb poskytuje různé služby 

veřejnosti – lidem potřebným, ale naše organizace pouze našim členům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/fotogalerie (2009) 

  

 

Internetový odkaz pro potěšení oka se kouknout na něco úžasného: 

Video mapping k výročí 600 let Staroměstského orloje 

http://www.youtube.com/watch?v=nLYKJUu61I8 

Třetí rok 2010 by se dal přirovnat k lidovému rčení do třetice všeho 

dobrého nebo zlého. Tento rok byl opravdu organizačně náročný a 

přinesl velké ujasnění na patřičném místě úřadu s pochopením 

celkového hlavního cíle organizace. Došlo i k velkému uvědomění jací 

jsou lidé v našem okolí a s kým se přátelíme. Osobně věřím, že veškeré 

jednání na úřadě města Semily a s lidmi v organizaci je velkým přínosem 

i ponaučením pro budoucnost, na které společně pracujeme.  

 

 

 

 

 

Fotogalerie 2010 bude na internetových stránkách brzo doplněna 

 

Týdenní sociálně terapeutický program  

od 2. 11. 2009 - 31. 10. 2010 
 

V týdenním programu se lidé se zdravotním postižením, rodinní 

příslušníci a přátelé setkávali od 9 - 17 hod. (40 i více lidí). Náplň 

programu byl bohatý od tvořivých dílniček, besed s promítáním, 

relaxačních sezení, ergoterapie rukou, masáží atd. Pořádalo se mnoho 

akcí vnitřních pouze pro členy, ale i veřejných pro spoluobčany města 

Semil. Lidé se zde učili i co je to vzájemná tolerance s respektování 

druhých, ale i to jak naslouchat druhým a navzájem si pomáhat. Velkou 

pomocí v programu byli i dva zaměstnanci, kteří pomáhali se zajištěním 

všeho potřebného lidem odkázaných na dopomoc nebo celkovou pomoc 

v týdenním programu, ale i u nich doma. 

 

Jednou z větších akcí byl červnový víkendový pobyt v Harrachově na akci 

Harrachov bez bariér, kde jsme mapovali terasy pro vozíčkáře a rodiny 

s kočárky.  Děkujeme městu Harrachov za financování tohoto projektu. 

Předběžně je domluveno s organizátorem tras opakování v roce 2011. 

Bude se také mapovat bezbariérovost v městě Semily, ale navážeme 

v příštím roce na spolupráci z roku 2008 na bezbariérový Český ráj. 

 

Na vybavení potřebných pomůcek se podařilo získat dostatečný finanční 

obnos z grantu města Semily a od Nadačního fondu TESCO.  

Velké poděkování patří všem i sponzorům ze Semil od PLATAN, s.r.o. 

Lékárna Na poliklinice, TETRA SM S.R.O. a Elite Bohemia. Poděkování 

patří i stovkám lidí, kteří nás svým hlasem podpořili v hlasovací soutěži 

„Co Nás Baví“. Do tohoto projektu soutěže jsem organizaci přihlásila 2 x 

a umístění na 4 místě a podruhé na 2 místě bylo finančně oceněno. 

Během roku bylo podáno i několik žádostí na finanční zajištění vnitřního 

chodu organizace, pronájem prostorů i na obnovení pracovních mít pro 

rok 2011. Bohužel tato získaná částka nedosáhla ani 1/3  z potřebné 

částky na zaplacení.  

 

 

 

Jak jsem již napsala „do třetice všeho dobrého nebo zlého“ je 

výstižné rčení tohoto toku. Tak jako u členů v naší organizaci, ale 

tak též u vás všech ostatních životní cesta směřuje k budoucnosti, 

kterou si sami připravujeme.  Život nám všem vkládá do cesty různé 

překážky, z kterých bychom se měli ponaučit pro lepší časy.  

 

Loučíme s rokem 2010 a všem našim příznivcům a čtenářům 

Infolistů Zrnka přeje příjemné počtení v tomto posledním vydání. 

 
V novém roce 2011 budeme nadále informovat o činnosti ze světa 
kolem nás a o našem uvnitř světa. Nebudou scházet články o 
jedincích, desítkách ba i stovkách zrníček, které obohacují náš svět. 
 
Přání s dobrým vstupem do Nového roku 2011  

od nás posíláme všem  

 Členové Zrnka naděje o.s. 

http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/fotogalerie
http://www.zrnko-nadeje.cz/documents/vyrocni_zprava_2008.pdf
http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/fotogalerie
http://www.youtube.com/watch?v=nLYKJUu61I8
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Turnaje mládeže 
V sobotu 20. listopadu se semilští orlové vypravili do Turnova, aby se 
zúčastnili turnaje ve florbalu a fotbalu, který byl pořádán župou Svaté 
Zdislavy od devíti hodin v tělocvičně umělecké průmyslové školy. 
Protože věkové složení turnovské mládeže bylo nižší než semilského 
družstva, tak se pro spravedlivější hru rozhodlo, že se mužstva 
promíchají. Florbal se hrál dvakrát po pěti minutách. Vítězství získal 
Turnov C, na druhém místě byl Turnov B, kterému dělal kapitána 
jeden ze semilských hráčů a na třetím místě skončil Orel Semily, 
doplněný o hráčky z Turnova. 
Ve fotbale se uspořádal zápas starších, kde již hrály Semily proti 
Turnovu. Semily zvítězily 5:2. 
Proběhl i zápas mladších, kde bojoval prakticky Turnov proti Turnovu. 
Vyhrálo družstvo, ve kterém byl zástupce ze Semil. 
Nakonec ještě byl odehrán zápas mladších ve vybíjené a opět zvítězilo 
družstvo, kde byla i naše hráčka. 

  

Orelská jednota Semily 
 

  

 

 

Běh Dlouhými záhony 
V sobotu 13. listopadu se vydali zástupci jednoty Orla Semily vlakem do 
Trutnova a odtud dále autobusem do Úpice, aby se již tradičně zúčastnili 
závodů v přespolním běhu. Jednalo se o 37. ročník Běhu Dlouhými 
záhony a 17. ročník Memoriálu Jiřího Novotného, které pořádal 
Maratonstav Úpice a Orel jednota Úpice. Hlavním rozhodčím byl Mirko 
Jiránek a ředitelem závodu Jindřich Bureš. 
V sobotu bylo proti jiným ročníkům, kdy vládla již zima a sníh, pěkné 
počasí a tak se sešlo hodně účastníků. Start prvních dětských kategorií 
byl v 10:30 a hlavní závod, kterého se zúčastnilo přes 80 závodníků, který 
byl dlouhý přes 11km, se startoval v poledne. 
Ceny pak předával patron závodu Vladimír Špidla. 
Do Semil putoval jeden diplom za 2.místo, který získala v kategorii 
přípravka Bohdanka Tichá, která se umístila s časem 2,24 za Kamilou 
Kašparovou s časem 2:20. Ta reprezentovala atletiku Rtyně v 
Podkrkonoší a též jednotu Orla ve Rtyni. 
Jako vždy vládla pěkná atmosféra. Po doběhnutí se každý mohl zdarma 
posilnit dobrou bramborovou polévkou s houbama a děti obdržely 
kromě získaných cen ještě ceny z tomboly. Bez odměny tedy nezůstal 
nikdo. Přestože je tento závod náročný, tak se již těšíme na příští ročník. 
 

 Bohdana Tichá, starostka orelské jednoty Semily 

  

  
CPR M.E.D. 

 

  

 

 

Rodiny, které sázely stromy 
Neodbytný zvuk motorové pily brzy zjara …, to nevěstí nic dobrého. Tak támhlety jabloně už 

letos nevykvetou. Koukám z okna kuchyně a je mi smutno. „ No – co s tím – nikdo to 

nechce, jen to hnije – těch pár jablek v zimě si koupíme – nejde to sekat, furt hrabat listí, 

kdo by se na tom huntoval …“: zní mi v uších spokojený sousedův hlas.   

Krajina, kterou nám naši předkové zanechali tak pěknou, pestrou a štědrou – hlavně díky 

vzrostlým ovocným stromům a remízům, bude zase nejspíš bohatší o nějaký ten kus 

jalového anglického trávníku, ohraničeného řadou nudných tújí. Jak originální!  

No, stěžovat si a nadávat, to by nám šlo…. Beru telefon a volám pár lidem, kterým to taky 

není jedno. Píšeme, sháníme, ptáme se, studujeme a zase telefonujeme, píšeme …. Do 

podzimu je všechno pohromadě – pozemek, stromky, kolíky, pletiva, rýče, něco k obědu, 

štrúdl a hlavně lidi! 

Jablíčková slavnost, kterou v říjnu každoročně pořádá Centrum pro rodinu M.E.D. 
v Semilech se letos konala v obci Klokočí na malé rodinné farmě. Společně jsme slavnost 
zahájili krátkou pobožností pod širým nebem, písničkou a divadélkem pro děti. Pak 
společné moštování a trochu soutěžení: o nejdelší mrkev, o největší řepu, o nejlepší 
jablečnou buchtu … Na slavnost plynule po dobrodružné stopované na skalách navázala 
brigáda. Byla vysázena alej z 33 ovocných stromů – vysokokmenů původních odrůd na 
semenné podnoži. O pár dnů později pak dalších 10 stromů a remíz v obci Rakousy. Sázelo 
více než 50 lidí – většinou rodin s malými dětmi. Děkujeme těm, co sázeli a Nadaci 
partnerství za příspěvek v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. 
 

PeadDr. Lenka Hřibová 
 

Fotodokumentace z obou akcí: 
http://www.facebook.com/album.php?aid=234149&l=697375d67a&id=99025059371    

http://www.facebook.com/album.php?aid=237579&l=92d0cecad3&id=99025059371   

 

 

Program na prosinec 

 

Ne 5. 12. 10.00 – 16.00 “Medový perníček”              

- tvořivá dílnička pro celou rodinu, po setmění 

přijde možná i... Mikuláš (zelená dřevěnka v 

Jílovecké ulilci; info na tel. 776 077 186) 
 

Po 6. 12. Smolíček – rukodělné kutění a bambulení 

nad knížkou Astrid Lindgrenové “Vánoční příběhy” 

(zelená dřevěnka v Jílovecké ulici; 776 077 186) 
 

Po celý prosinec výstavka MEDvědí zima                  

– k nakouknutí v době programu Po 9.00 – 15.00; 

Čt 13.00 – 15.00; Ne 5. 12. 10.00 – 16.00. V době 

předvánoční a vánoční (od 20. 12. do 3. 1.) 

odemčeno 9.00 – 17.00. Využijte tohoto cíle k 

rodinným vánočním procházkám k zelené 

dřevěnce v Jílovecké ulici (vstupné symbolické       

– uvítáme staré tvrdé pečivo pro našeho svěřence 

– králíka Ládíka, který bydlí v chlívku u dřevěnky) 
 

Čt 16. 12. od 9.30 Vánoce – povídání o podstatě 

Vánoc s farářkou CČSH Ladou Kocourkovou (místo 

konání: DDM, Tyršova 380 – M.E.D.) 
 

Podrobnější info na www.med-semily.cz  

  

http://www.facebook.com/album.php?aid=234149&l=697375d67a&id=99025059371
http://www.facebook.com/album.php?aid=237579&l=92d0cecad3&id=99025059371
http://www.med-semily.cz/


Dnešní článek se scénářem, jehož autorem je sám život, napsala Petra Luňáková, bývalá redaktorka lokálního zpravodajství Naše  adresa. Chce se 

s vámi podělit o zkušenost člověka hledajícího práci v této nelehké době a poodhalit zákulisí praktik některých potencionálních „zaměstnavatelů“. 
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Jsem nezaměstnaná, ne slaboduchá! 
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech; doba klade na člověka nemalé nároky a odměnou mu v naší zemi je, že si musí ještě neustále 

utahovat opasek. Možná také patříte k těm 8,5 % nezaměstnaných, peníze v rodinném rozpočtu schází víc a víc, vánoce na krku a 

pracovních míst zoufale málo… Snažíte se naskočit zpátky do pádícího vlaku na trati práce – kariéra, ale ne a ne se chytit! Musí pak člověk 

dělat opravdu cokoli? Třeba se nechat zneužít spolkem vykutálených podnikavců? 

   Zaměstnání hledám už třetím měsícem. V létě jsem opustila své staré místo pro nové; sedm let ve školství není procházka růžovým 

sadem, využila jsem proto fantastickou příležitost začít novou kariéru v lokálním zpravodajství. Ta velká sláva však trvala pouhý měsíc. Co 

čert nechtěl, jak už to tak v Čechách chodí, společnost nás prodala za pouhou korunu a nový investor záhy zlikvidoval. Celé se to seběhlo 

tak náhle, až se člověku nechce věřit: ve středu jsme se ještě školili, v pátek už nám rozesílali výpovědi. Téměř 200 novinářů z celé ČR 

přišlo v jediný den o živobytí. A tak jsem se ocitla na pracáku, s pevným odhodláním nespoléhat na úřad a do měsíce najít něco nového 

svépomocí. 

   Z této iluze jsem vystřízlivěla po půl dni pročítání inzerce v novinách, na internetu a v databázi úřadu práce. Převážná většina míst se 

nabízela na Liberecku a obvykle se jednalo o záhadné inzeráty typu „Chcete si vydělat nadstandardní peníze? Zavolejte!“, nebo pozici 

obchodní zástupce. V užším slova smyslu oslovujete potenciální zákazníky a nabízíte jim zboží či služby, které zpravidla nepotřebují a ani 

nechtějí. Plat je samozřejmě tvořen nízkým základem a dorovnat si jej musíte provizí, která vás má motivovat k tomu, abyste se opravdu 

snažili. Také jsem zaslala svůj životopis s průvodním dopisem na dobrou dvacítku úřadů, institucí, knihoven a dalších zařízení v Semilech a 

okolí, a nejen, že výsledek byl nulový, ale navíc se s odpovědí obtěžoval pouze starosta města a ředitel archivu. Ostatní neměli ani tu 

slušnost napsat e-mail o jednom řádku.  

   Čekání na odpověď, která nikdy nepřichází, je ostatně jedním z jevů, jemuž coby nezaměstnaný musí člověk přivyknout. V jednom 

konkurzu u jisté liberecké firmy jsem už od poloviny slunného září… „nábor stále probíhá“, hlásí status na jobs.cz. A na zem se pomalu 

snášejí první sněhové vločky. 

   Nezaměstnaní jsou nezřídka terčem různých hyen. Jednoho rána mi zvoní telefon, číslo na displeji mi nic neříká. Volá jakýsi pán, jestli prý 

ještě hledám místo. Zve mě na tajemnou schůzku do Jablonce nad Nisou. Pane, já ale nejsem včerejší, na blind rozhodně nikam nepojedu! 

Kdo nedělá nic nekalého, nemá důvod se s tím tajit. Ošíval se, prý se vše dozvím na místě, ale když jsem neustoupila, vypadlo z něj, že se 

jedná o finanční poradenství. Šup, a jsme opět u obchodního zástupce, tentokrát vnucujícího lidem finanční produkty a služby. Ve vší 

slušnosti jsem nabídku odmítla s tím, že to není můj obor, a chtěla se rozloučit; pán se cítil velmi dotčen, že odmítám jeho chléb, a ještě se 

na mě nepěkně zostra obořil slovy: „A vy snad máte tolik pracovních nabídek, že si je můžete dovolit odmítat?!“ Nebetyčná drzost tohoto 

formátu mi vyrazila dech! Měla jsem mu to samozřejmě hned položit. Když jsem se vzpamatovala z toho šoku, uvědomila jsem si, že 

netuším, kde pán vzal moje číslo. Na internetu ho nikdy neprezentuju. Kšefty s daty nezaměstnaných? Desítky obeslaných firem a 

institucí! Jdu s kůží na trh a nemám možnost se přesvědčit o tom, komu dávám do rukou svoje podrobné osobní údaje. Jenom proto, že 

potřebuju práci. 

   Tenhle pán byl ještě slušňák – jsou tací, kteří z vás navíc budou tahat peníze. Ještě jste nic nevydělali, a máte navíc platit? Pročtete se 

pětistránkovou prezentací firmy, z níž se nedozvíte zhola nic; na samém konci vás vyzívají k objednávce DVD za čtyři stovky; to si musíte 

koupit, abyste teprve získali informace o nabízené pracovní pozici! Znechuceně jsem prezentaci zavřela a vymazala, nicméně nabídky mi 

opakovaně chodí dodnes, přestože jsem společnost už dvakrát žádala o vymazání z jejich databáze.  

   Po dlouhé době se objevil nový inzerát na stránkách úřadu práce, který nevyžadoval specializaci typu lékař, strojní inženýr nebo pekař. 

Jaké bylo moje překvapení, když jsem obdržela odpověď na svůj motivační dopis! Tato společnost vyžadovala absolvovat dvoudenní 

školení s certifikací za 3 000 Kč (hradí uchazeč, jak jinak!), než vůbec můžete vstoupit do výběrového řízení! Dražší varianta předchozího 

potenciálního „zaměstnavatele“ bez záruk. 

   Znechuceně jsem zavřela internetový prohlížeč. Nemám vlivné známé, kteří by mi tu protekčně dohodili místo – tahle prodloužená ruka 

funguje dnes stejně jako tehdy za bolševika. Na většinu postů mám kvalifikaci buď nedostatečnou – vskutku nejsem Ferda mravenec, 

práce všeho druhu, nejpoptávanější to zaměstnanec v současné době, pracující navíc za deset čistého dvanáct hodin denně – anebo 

přílišnou, to je pro mě zcela nová kategorie.   

  Brzy se přiblíží doba, kdy mě úřad práce přestane podporovat – po sedmi letech nepřetržité práce mám nárok na pouhých 5 měsíců. 

Půjdu nakonec skutečně dělat cokoli, jakkoli hluboko pod mou kvalifikací, ale nebudu přispívat k zvětšování smečky hyen těžících 

z neštěstí či důvěry druhých – získávat duše z řad lidí zoufale hledajících zaměstnání, kteří budou vnucovat šunt a lichvářské finanční 

produkty důvěřivým hlupákům.  

 

 

 

 

NAPSÁNO ŽIVOTEM 
 

 

  

 

 

Nezaměstnanost sebou nese i mnoho jiných věcí. Lidé ztrácejí sebedůvěru ve své schopnosti, které dobře umí a nemají šanci je uplatnit. S dočasnou 

podporou v nezaměstnanosti, ba i bez ní, lidé ztrácejí možnost žít životem, na který byli zvyklí. V mnoha případech díky podpoře ostatních členů 

rodiny neskončí na ulici, kde již určité procento lidí skončilo. Mezi lidmi se říká, že příští rok sebou přinese tvrdé uvědomění si DEMOKRACIE.      

Naše společenství se rozdělí jen na chudé a bohaté, kde se každý musí naučit postarat sám o sebe či o rodinu, aby přežil nějak důstojně.  

Po přečtení článku Petry Luňákové jsem ji pozvala k nám do redakce, kde se mluvilo o její životní situaci, ale i o celkové činnosti naší organizace.  

Padl zde i návrh jak Petře pomoci na nějakou dobu, než najde uplatnění dle své představy. Dnešním dnem vítám mladou redaktorku v našich 

Infolistech Zrnka, která rozšiřuje náš tým. Svou činností našla své nepatrné zrnko naděje, které hledá mnohý z nás.                     

Redakce: Lenka Vanclová  
  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK INFOLISTY ZRNKA / Ročník II. / číslo 12. / prosinec 2010 / Zrnko naděje o. s., www.zrnko-nadeje.cz. / str. 5. 

Galerie XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

  

 

 

Dimenze digitálního umění  
 

Listopadovou osobností Galerie XY je Petr Bílek, výtvarník z Jilemnice. Výstavní prostory dekorují 

moderní obrazy inspirované světem komiksu, počítačových her a grafitti.  
 

Vedle klasických technik, jimiž jsou kresba, perokresba či například malba, využívá k realizaci svých 

nápadů výtvarných prostředků moderních technologií – vektorové grafiky a digitální malby. Esenciálním 

inspiračním zdrojem jsou autoru grafitti, komiks a dílo australského ilustrátora Ashleyho Wooda.  
 

„Na této výstavě je zajímavá paralela mezi díly vzniklými klasickými postupy a mezi těmi, která vznikala 

digitálně,“ upozorňuje na pozoruhodný fakt Bc. Kateřina Jínová z XY.  
 

Vernisáž zahájila galerie v sobotu 6. listopadu 2010 a hudebním hostem byl tentokrát projekt Haters 

(http://bandzone.cz/haters), neotřelá dvojice Václav Cempírek (voice actor) a Marek Szabó (synth 

music). Jejich elektronická show na pozadí vystavených grafik nastolila rezonující synergii světů dvou 

umění. (http://www.youtube.com/watch?v=QEWEmqgzV7c)  
 

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

a octnete se v digitálním světě Petra Bílka. Výstava je přístupná do 2. prosince 2010.  
  

Petra Luňáková 

 

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se dva roky 

věnoval studiu animace. Jako grafik spolupracuje 

s tvůrci PC her (2K Czech – hra Axel a Pixel), navrhuje 

a realizuje interiéry, tvoří designy (oblečení, 

skateboardy) a věnuje se komiksové ilustraci.  

  

Petr Bílek (*1983) vystudoval 

Střední uměleckou školu v Liberci, 

obor propagační výtvarnictví.  

  

Dárky, které dostáváme, mohou mít různou podobu. K nám do redakce infolistů přišel v předvánoční čas dárek ve formě zajímavostí 

pro čtenáře, od bývalé redaktorky Petry Luňákové.  Pod názvem nové rubriky „Tváře Semilska…“ bude svými články a rozhovory 

představovat zajímavé lidi z našeho okolí, které pravděpodobně denně potkáváte a míjíte je bez povšimnutí.    

  

 
 

 

Tváře Semilska… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Lindner 
 

„Škoda, že každý člověk musí dělat své všední povinnosti.“ 

 

 

Kořeny 

Jakub se narodil 2. dubna 1981 v Hradci Králové, ale prakticky od svých 

prvních dnů žije v Semilech, kam se jeho rodiče přestěhovali za prací – 

maminka měla místo v Tofě, tatínek v dnešní ISŠ Semily. Je bratrem o 

12 let staršího Zdeňka, který vystudoval konzervatoř a dnes učí na LŠU 

v Praze dechové nástroje. 

Umělecky založená rodina – tatínek tělem i duší divadelník a výtvarník, 

bratr muzikant – otiskla svého ducha i do nejmladšího Jakuba.  

„První hudbu, divadlo i výtvarné umění jsem nasál v rodinném kruhu. 

Je to jen křehká vzpomínka na vůni tátových olejových barev a dřeva, a 

bratrovo drnkání na kytaru a kvílení klarinetu,“ vzpomíná.  

  

Divadlo 

Hlubší zájem o divadlo, výtvarno  a hudbu začal Jakub projevovat 

především na střední škole – vystudoval SUPŠS sklářskou v Kamenickém 

Šenově, obor brusič; tomuto povolání se dnes věnuje ve firmě Sklo 

v Železném Brodě (zabývá se tavenou plastikou).  

K divadlu ho přirozeně přivedl bratr a hlavně pak otec, který se dlouhá léta 

věnoval ochotnickému spolku v Semilech. Jakub také po tři sezóny 

hostoval v pražském ochotnickém spolku Julie a spol., kde hrál loutkové 

pohádky. Přestože tuto svou éru zpětně hodnotí jako čistě zážitkovou 

záležitost, k dětskému divadlu se v nedávné době opět vrátil; loutková 

pohádka O černokněžníkovi se v Semilech dočkala už několika repríz 

(především v Galerii XY a v tvořivém stánku G-XY na Semilském pecnu). 

„Děti jsou náročnější publikum,“ vysvětluje Jakub. „Představení je musí 

zaujmout, aby se po patnácti minutách nezačaly znuděně vrtět.“  

To se loutkáři s kytarou do puntíku podařilo; děti nadšeně odpovídají na 

černokněžníkovy hádanky, radí Honzovi co má dělat a přizvukují při 

hudebních pasážích představení.  

 

http://bandzone.cz/haters
http://www.xy.nafoceno.cz/
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Výtvarno 

Zalíbení našel i v kreslení a malování. Většinou maluje latexem a akrylem 

na sololit. Baví ho stále hledat nové techniky a témata: 

„Nemám a ani nechci mít vyhraněný výtvarný styl. Rád se dívám kolem 

sebe,“ komentuje svou perspektivu.  

Na jeho obrazech často spatřujeme lidské tváře a Jakub sám přiznává, že 

téma člověk všeobecně pro něj představuje nevyčerpatelný zdroj inspirace 

a často se k němu v různých formách vrací, ne však cíleně.  

„Mohu působit depresivně? – Tempera, tužka, uhel…“  

Jakub se také okrajově zabývá dřevěnou skulpturou, účastnil se tří 

řezbářských sympozií v Semilech pod vedením p. Kubíka. 

„Občas si vyřezávám drobné věci doma,“ dodává. 

 

 

Písničkář s kytarou 

„Od dětství opravdu útlého poslouchám převážně rockovou hudbu; od 

Pink Floyd přes Led Zeppelin po metal, grind core, crust...,“ vypráví Jakub.  

Nebrání se ani elektronice, ale je prý vybíravý. Jeho nástrojem je kytara. Ve 

své tvorbě vychází z folku, ale inspirovat se nechává tvrdou hudbou. 

Zádumčivá slova si Jakub píše také sám: 

„Texty jsou ze života. Nebudu psát o kytičkách a sluníčku, kdy je stále zima 

a prší. Časy se však mění, takže může být třeba i líp.“ 

Další vlivy Jakub připisuje i svým kamarádům, hospodě a rozličným 

osudovým okolnostem. 

  

Natvrdo! 

Zhruba v polovině roku 2005 zakládá Jakub se svým kamarádem 

Markem Szabó hudební projekt Natvrdo http://bandzone.cz/natvrdo. 

Dvojice, která se od sebe liší (ale zároveň se doplňuje) jako světlo a 

stín; Jakub doprovází svou upřímnou introvertní výpověď na kytaru, 

zatímco Marek běsní za sestavou elektronických mašinek. Jejich 

performance se obvykle podobají jakémusi dekadentnímu divadlu – 

používají podivných rekvizit, malují si tváře, polévají se umělou krví; 

vysloužili si tím pověst kontroverzní kapely a pro nejednoho diváka je 

taková show nestravitelná. Evidentně jdou proti proudu, přesto si 

však svou fanouškovskou základnu nacházejí a v létě 2010 dokonce 

navazují spolupráci s význačným železnobrodským výtvarníkem 

Michalem Machatem, který podtrhne jejich hudební umění svým 

umem vizuálním – vytváří pro ně svébytnou animovanou projekci pro 

koncert pod širým nebem na semilském Ostrově, a následně také 

videoklip ke skladbě Mrazivý den (ke zhlédnutí zde: 

http://www.youtube.com/watch?v=JmM4D3hqgz8). Této spolupráce 

si Jakub velmi cení. 

„Natvrdo miluju, protože kolega klávesák Mára dokázal z mého folku 

udělat skoro až vysněnou alternativně industriální mlátičku. Raději 

hraju s Natvrdo než sólově, je to bohatší,“ zpovídá se Jakub.   

 
Pár otázek na závěr… 

Jaké knihy, filmy, umělci tě oslovují?  

JL: Nejsem zrovna filmový fanoušek. Nejraději mám klasické horory 

nebo Tanec v temnotách s Björk. Rád čtu životopisy (hlavně 

výtvarníků) a knihy Stephena Kinga. Nikdy mě nechytly světy typu 

Harry Potter nebo Tolkien a spol. Ve výtvarném umění mám rád 

kubismus – Picassa.  

Co bys chtěl umět? 

JL: Hrát na kytaru jako Chuck Schuldiner!  

Jaký je tvůj vztah k Semilům? 

JL: Otázky patriotismu moc neřeším. Jen ta místní kultura trochu 

pokulhává, ale věřím ve vzestupnou tendenci. 

Co na umění nemáš rád? 

JL: Na umění mám rád vše. Je svobodné a tím i rajcovní. 

 

 Petra Luňáková 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava o místním výtvarníku, hudebníkovi Jakubu Linderovi bude zahájena v sobotu 4. 12. 

2010 od 16:00. Úvodní slovo pronese známý výtvarník Michal Machat ze Železného Brodu.   

  

  

POZVÁNKY Galerie XY 
 

Pro zpříjemnění předvánočního času jsme pro Vás připravili program na 

prosinec s vánoční tematikou. Po celý advent probíhá vánoční kvíz pro 

děti o zajímavé ceny přímo od Ježíška. Vyhodnocení před štědrým dnem. 

(poslední den na kvíz - 22.12.). 

http://bandzone.cz/natvrdo
http://www.youtube.com/watch?v=JmM4D3hqgz8


Informační měsíčník ročník III. INFOLISTY ZRNKA 2011 
číslo 1. leden uzávěrka 23. 12. 2010 

Po 1. 11. 2011 rozeslání aktuálního čísla 1. na e-mil čtenářům z evidenčního 

seznamu a do týdne zveřejnění na níže uvedených internetových odkazech. 

na stránky 

 

Stálá VÝZVA pro příspěvky do INFOLISTŮ ZRNKA 
 

Informace nabídky pro články a inzerci získáte v tištěné formě v Informačním 
centru Semily, po telefonní domluvě v sídle Zrnka naděje o. s. nebo v elektronické 
podobě http://www.zrnko-nadeje.cz/infolisty/inzerce.pdf  

 

V minulém čísle 11. 2010 pro internetové čtenáře začala soutěž „Popleta“, kde v textech hledali překlepy, scházející 

písmenka ve slovech, gramatickou chybu. Hledání bylo opravdu náročné vzhledem k hledání v celých infolistech, ale i tak se 

zúčastnilo několik čtenářů. Vylosovaným výhercem přívěsku skleněné kočičky se stala paní Helena Tomíčková ze Semil, 

které byla cena předána osobně. 

  

 

 

Pro jednoho vylosovaného čtenáře je připravena 

cena ze sklářské dílny. Přívěsek delfína (2 cm).               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď zasílejte do 20. 12. 2010 na e-mail 

sklenenka@email.cz. Po slosování bude výherce 

informován o výhře na e-mail. Poté bude cena 

předána osobně na adrese redakce. 

 

  

 

Dnes hledejte v textu rámečku počet chyb v psaní i nebo y. 

  

Prosím, pojďte dál a posaďte se. 

 Zanechme na chvyličku toho věčného  

shánění, shonu a nervozyty. 

Zastavme se  a staňme se  na okamžik 

zase dětmy, které se těší na VÁNOCE 

 
  

 

 

 

Padá snížek z víše tiše, mráz na okna domu píše: 

"Ježíšek teď dárky shání, abi splnil všechna přání." 

Ať ti dárky na Vánoce, nesou štěstí v Novém roce 
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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 
Redakce: Lenka Vanclová 
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 . 

  

Soutěž „Popleta“ 

http://www.zrnko-nadeje.cz/infolisty/inzerce.pdf
mailto:sklenenka@email.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 

  

 
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.  

 

 
 
 
 
 

  
  

 

Poděkování patří všem, kteří pomáhali a nezištně bez smlouvy obdarovali Zrnko naděje o. s.  

 

 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 


