
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Informační měsíčník o organizacích a zajímavých lidech v libereckém regionu / Ročník III. / číslo 2. / únor 2011 

 

 

Infolisty Zrnka 
 

 
 

                    SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  

 
 

  

 

 
a druhý projekt „V pelíšku“ od CPR M.E.D. http://www.conasbavi.cz/projekty/v-pelisku/, kde získali od veřejnosti 3 002 hlasů. V následujících dnech se všichni 
zúčastnění i veřejnost dozví, na kterém místě se umístili a jakou částku získali na podané projekty. Více informací na internetových odkazech. 

Cílem vydávání Infolistů Zrnka je podávat i informace veřejnosti z pohledu lidí, jak vnímají náš společný svět okolo 

sebe z pohledu svého. Rokem 2011 otevíráme novou rubriku pod názvem „ Vnímáš to jako já?“. Otvíráme tak prostor 

pro každého jedince či organizaci, kde mohou lidé sdělit veřejnosti svůj názor na současnou situaci, která je trápí a  

chtějí 

V soutěžním období od 1. 1 - 31. 1. 2011 na internetových stránkách Co Nás Baví, se zúčastnili dvě organizace ze 

Semil se svými projekty pro získání finančního ocenění. Od AjaM, Setkání u počítače PŘÍTEL POČÍTAČ aneb"naši 

mladí mi koupili kompjůtr" http://www.conasbavi.cz/projekty/#pritel-pocitac, kde získali od veřejnosti 1 106 hlasů 

Vnímáš to jako já? 

chtějí na ni poukázat. Našim prostřednictvím infolistů můžete oslovit i veřejnost ke společnému zamyšlení nebo podat veřejný návrh o možném řešení pro 

spoluúčast se zapojením lidí. Samozřejmostí je, že se kompetentní osoby či úřady ke zveřejněnému tématu mohou vyjádřit v následujícím vydání. Postoj 

redakce infolistů v těchto názorech je nestranný a pouze umožňuje zveřejnit názory lidí pro oslovení veřejnosti s otevřenou odpovědí od lidí zodpovědných. 

 
Vzorový design města? 

Žijeme v městečku, které se jeví z pohledu celostátních médií jako země zaslíbená, vymýcená korupce jako 

škodlivý plevel  (škoda že jsem neslyšela jediný konkrétní případ korupčního jednání v minulosti..). V zaslíbené 

zemi krále Miroslova... Pan starosta se na FB nechal slyšet, že jeho cílem pro toto volební období je stvořit 

něco jako vzorový design města. Samozřejmě tím podnítil diskuzi, cože to vlastně je a HLAVNĚ, bude-li nějaký 

prostor k demokratické diskuzi. Samozřejmě chápeme, že někdo nejenom přemýšlí, ale i žije (v představách) 

zářné budoucnosti za deset let, ale rádi bychom, aby byl občas slyšen i hlásek těch, kteří své problémy a 

starosti musí řešit TEĎ (dětství je velmi krátké na to, aby bylo prožito v čekání na zářné zítřky...) Jedna část 

města by si tedy design zasloužila – sídliště Luční - Jížní se sice v minulých letech dočkalo nové komunikace pro 

pěší, ale tím jakákoliv rekultivace skončila (po několika měsíčním blátě při stavbě kanalizace Čistá Jizera, jsme 

všichni tak trochu ve skrytu duše doufali, že se teď třeba něco pohne...) Asi se v této lokalitě buduje skanzem 

totalitní minulosti , pro pamětníky dětské herní prvky a v MŠ Luční historické kovové postýlky... 

 Na FB v diskuzi (k pobavení): „Město by mohlo tento majetek prodat mysliveckému sdružení jako posed, samozřejmě s podmínkou, že zařízení zůstane na 

místě. Napadá mě celá řada dalších řešení, kdy by po menší investici mohly schůdky dobře posloužit například plavcům (stači...lo by u schůdků vybudovat 

bazén). Anebo jezdeckému oddílu pro jeho menší členy jako nakloňovací pomůcka. Jinou možností je doplnit schůdky nehoblovanou fošnou, vytvořit tkzv. 

trestnou skluzavku. Tu by využívala městská policie, či přesněji nechávala by po ní klouzat nepřizpůsobivé osoby z nedalekého věžáku, kupř. za rušení nočního 

klidu.“šprýmař pan V. v diskuzi – skvělý glosátor absurdní komedie. Jinak k postýlkám na Luční (po té, co vyšlo najevo, že i našetřené peníze za několik let  

(tzv.fond rezerv) vedením školky byl na příkaz Města vrácen do děravého rozpočtu města, rozhodli se někteří rodiče jednat. První iniciativou je shánění peněz 

na http://www.conasbavi.cz/: „Cyklus výtvarných dílniček nad konkrétní dětskou knížkou už má v našem mateřském centru dlouholetou tradici 

(http://nazeleno.webnode.com/). Setkání tento měsíc bude věnováno veverčím pelíškům (knížka J.Zeman: Dobrodružství veverky Zrzečky) a práci s hebkým, 

měkkým a hřejivým materiálem (ovčí rouno). 

Téma a název (pelíšky) však nese ještě jeden konkrétní význam - pokud se nám podaří získat zde nějaký finanční příspěvek, stane se základem rodičovské 

sbírky na vybavení MŠ (kde se naše dílničky občas taky konají) novými "pelíšky" postýlkami. Již několik let vedení školky přesvědčuje zřizovatele - město, že by 

bylo třeba vyměnit staré "předlistopadové" kusy za zdravější spinkání pro mrňata. V rozpočtu města jsou stále jiné priority, tak nakonec nezbude rodičům než 

přiložit svůj hlas, peníz či ruku k dílu.  

 

Kromě spinkání také poslouchání čtení knížek bude v nových postýlkách příjemnější. Celé Česko čte dětem. Děkujeme Vám za pelíšky... 

 

http://www.conasbavi.cz/projekty/v-pelisku/
http://www.conasbavi.cz/projekty/#pritel-pocitac
http://www.conasbavi.cz/
http://nazeleno.webnode.com/


 

 

      Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 

Vás zve na 

MASOPUSTNÍ ČAJE 

Úterý 8. března 2011 od 16 hodin 

Sál KC Golf v Semilech 

DJ Jiří Tůma 
 

          Vstupné 20,-Kč, masky 10,-Kč  
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  Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás v tomto podpořili, zvláště si ceníme 

spolupráce Zrnka naděje a jejich přátel po celé republice, dále jsme využili celostátní 

síť Mrkvička – zeleně laděné školky a jiné ekovýchovné sítě. Nejde nám pouze o 

získané finanční prostředky, ale i pocit sdílení starostí a pomoci.  

Vzorové město se svými miliónovými projekty nemá na dětské postýlky (o prioritách 

rozpočtu nechť diskutuje svědomí našich zastupitelů).  Co mě osobně zvlášť na 

případu mrzí (protože to znám sama osobně), že v našich slavných, demokratických a 

otevřených Semilech nerozhoduje VĚC (naléhavost, smysluplnost), ale LOAJÁLNOST 

OSOBY, která musí jednat s městem. A samozřejmě na to doplatí ti nejmenší... 
 

PeadDr. Lenka Hřibová  

 

 

 

 

V rubrice profilů pozoruhodných obyvatel našeho městečka 

představuje Petra Luňáková Filipa Vancla, talentovaného 

progresivního hudebníka a komponistu.  

   

Filip Vancl 
„Láká mě rozšiřovat si obzory,  

a to nejen hudební.“ 

   
Kytarista a autor z Hangover Painters a 

Attitudes!, Filip Vancl, otevřel oči do 

tohoto světa v Turnově roku, který 

českému národu přinesl mnoho 

optimistických nadějí  - v roce 1989. 

Zatímco však počáteční naděje sametového 

převratu postupně uhnily, Filipova hvězda 

naopak stoupá.  

Coby rodilý Semilan, strávil své dosavadní 

roky v tomto městečku, kde vystudoval na 

Gymnáziu Ivana Olbrachta a osvojil si první 

základy svého hudebního umu. Po úspěšné 

maturitě si šel dopilovat svou plynulou 

angličtinu na jazykovou školu při Akademii 

J. A. Komenského v Liberci. Své první 

pracovní zkušenosti získal jako 

administrativní síla v místním občanském 

sdružení Semily Femily, v němž zároveň 

působil jako dramaturg festivalu OstrovArt, 

a nemalou měrou se podílel i na přípravě 

hudebních pátků na Ostrově v rámci 

Semilského kulturního léta. Roční smlouva 

se blíží ke svému konci a Filip bude hledat 

další uplatnění. 

„Ještě jsem se nerozhodl, co budu dělat 

dál, rád bych zůstal v Semilech, ale pokud 

se tu nic nenajde, zamířím asi do Liberce,“ 

zvažuje své další možnosti Filip.  

 

První akordy 

„Hrát na kytaru jsem se rozhodl po tom, co jsem někdy v šesti, sedmi letech viděl hrát svoji sestřenici Lenku 

Klikarovou na koncertě ZUŠ. Docela jsem jí záviděl, tak jsem řekl našim, že chci hrát taky,“ vybavuje si Filip 

prvotní impuls, který mu vložil kytaru do rukou.  

Další kroky zamířily do hudebnin pro kytaru a následně do místní ZUŠ. Tradičně se vyučovala především klasika 

a etudy. Když bylo Filipovi čtrnáct, byl přeřazený k jinému učiteli, Mírovi Landovi. 

„Zeptal se mě, jestli se nechci začít učit hrát na basu, protože dává dohromady s dalšími dvěma žáky 

dohromady kapelu. Ti žáci byli Jakub (Halson) Hanuš a Pepa Havrda. Zhruba o měsíc později se k nám ještě 

přidal bubeník Petr Kvarda a vznikla kapela Bad Joke,“ vypráví Filip, který se tak sotva na pomezí 

teenagerského věku stal poprvé členem kapely.  

„Z éry Bad Joke se dochovalo příšerné album Zavřené brány, na kterém mám svojí vůbec první autorskou 

píseň, Pátek třináctýho,“ s pousmáním vzpomíná Filip.  

  

Foto: archiv Filipa Vancla 
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  Bad Joke versus Hangover Painters 

Skladatelem hudby a později i zpěvákem byl M. Landa sám a kapela se ubírala cestou 

zábavových skupin, s čímž však ostatní členové kapely nebyli příliš spokojení. S Mírou i 

se ZUŠ se nakonec rozloučili. Píše se rok 2006 a zbylí členové začínají sami skládat nové 

songy, přejmenují se na Hangover Painters a do sestavy přicházejí noví členové – 

bubeník Varan (Jiří Hlůže) a zpěvačka Olie (Olga Kovácsová). Na sklonku roku 2007 

vydávají své první album, Těla Volají a zanedlouho odchází z kapely Pepa Havrda. 

Hangoveři na čas pokračují ve čtyřech, než se k nim připojí na basu Jirka Plucha, což pro 

Filipa znamená vysněný posun – na post kytaristy. Jirku vystřídá s basou v roce 2008 Jan 

Černý, téhož roku se HP účastní soutěže mladých rockových kapel v pražském klubu Exit 

Chmelnice a jejich skladba Venku svítí slunce získává ocenění za nejlepší autorskou píseň 

(hudba: Filip, text: Varan). V roce 2009 kapela hojně koncertuje, především se 

spřátelenou kapelou Pech z Liberce, což vyústí společným split CD o šesti písních – 

Hangover Painters versus Pech. Rok 2010 je ve znamení velkých změn, do kapely 

přicházejí na místo Olie dva noví zpěváci, Aneta Krčková a Roman Kašťák, následují 

měsíce dřiny na nových skladbách a výsledkem je druhé řadové album s názvem Jste 

sami?, pokřtěné koncem listopadu 2010 v Chladírně.  Ukázky z nového alba si můžete 

poslechnout zde: http://bandzone.cz/hangoverpainters. 

  

Attitudes! 

Elehouseový projekt Attitudes!, v němž je Filipovi parťákem 

Marian Daniel, vznikl na přelomu 2008/2009, inspirován 

koncertem Digitalism v Praze.  

„Marian měl na mě obrovský vliv co se týče rozšiřování obzorů v 

hudebních žánrech,“ uznává Filip, když se ohlédne za 

prvopočátky jejich přátelství.   

„S Attitudes! jsme nejdřív hráli spíš DJ sety, ale potom jsem 

zapojil kytaru, takže laptopová hudba hned dostala živější 

nádech,“ komentuje vývoj projektu Filip. 

Na sklonku 2010 nazpívala maďarská zpěvačka Audrey Rapburn 

vokál pro skladbu Tonight (k tanci a poslechu zde: 

http://www.youtube.com/watch?v=u4_18AWnrI0). O tento 

vskutku zdařilý song už projevila zájem česká radia (Rádio 1, 

Wave), i maďarská.  

Attitudes! jsou žádaní především na Moravě – vystupovali 

v Ostravě i v Brně – tam je electro scéna mnohem živější, 

v našich končinách se oblibě stále těší převážně drum ‘n’ bass.  

  
Další projekty 

Kromě Hangover Painters a Attitudes! hostoval Filip jako 

baskytarista i v dalších formacích. Jednou z nich je funk-

popová kapela z Košťálova Strictly Commercial (podzim 2007), 

další bylo semilské duo Natvrdo (Jakub Lindner, Marek Szabó, 

2007). Párkrát se objevil s kytarou na zkoušce Haters (Marek 

Szabó, Vašek Cempírek), k projektu se ale nakonec nepřipojil 

ani on ani bubeník HP Varan, a dvakrát hostoval v kapele 

Romana Kašťáka (současný zpěvák Hangover Painters, pozn. 

autora) Artificial Paradise.  

„Budoucí projekt? Rád bych hrál cokoliv, ale nejvíc mě láká 

hrát blues a snad i nějakej poctivej country/rock/blues/grunge 

mix,“ přibližuje svou budoucí muzikantskou vizi Filip.  

  

7x…  

 

Nejoblíbenější nástroj… 

„Je to samozřejmě moje elektrická kytara Fender Telecaster, rád hraju taky na svou 

elektroakustickou kytaru. Neobejdu se bez softwaru Reason, který používám především 

pro Attitudes! (spolu s programem Albeton Live), ale taky v něm dělám dema pro HP. 

Další moje oblíbená hračka je stylophone (miniaturní jednoduchý synáček ze 

sedmdesátých let). Můžete ho slyšet v posledním refrénu písničky Střepy od HP. Do 

zpěvu radši moc nefušuju.“ 

Tři nej kapely…  

„Kdybys řekla třicet nejoblíbenějších, bylo by to lehčí, ale stejně bych byl pořád 

nerozhodnej (smích)… Pink Floyd, Pearl Jam, cokoliv, kde zpívá Mark Lanegan 

(Screaming Trees, sólo, Queens of the Stone Age, Soulsavers, The Gutter Twins...).”  

Vysněná spolupráce… 

„Jelikož reálně již spolupracuji s lidmi, se kterými opravdu chci, tak jsem v pohodě. Co se 

týče ostatních (tedy ta pravděpodobně nereálná spolupráce), tak bych hodně rád chtěl 

spolupracovat s Markem Laneganem, což je můj nejoblíbenější zpěvák. Dál bych si chtěl 

určitě zahrát s Davem Grohlem, což je pro změnu můj nejoblíbenější bubeník.“ 

Baví mě… 

„…historie moderní hudby, nejvíc historie blues. Také mě zajímají všechny možné 

aspekty ohledně produkce hudby – nahrávací technologie, nové instrumenty, malí 

nezávislí výrobci kytarových efektů, atd.“ 

Štve mě… 

„… nezájem lidí chodit na koncerty a objevovat nové kapely! A taky mě nebaví zvukové 

zkoušky, i když jsem si dobře vědom jejich důležitosti.“ 

Čtu a sleduju… 

„Z knížek mám rád věci od Prachetta (Zeměplocha, pozn. aut.), Tolkiena, Puza (Kmotr, 

pozn. aut.). Koukám rád na seriály – The Wire, X-Files.“ 

Chtěl bych… 

„…mít stejný feeling pro kytaru jako Robert Johnson nebo David Gilmour. Chtěl bych se 

taky naučit hrát na klavír a foukací harmoniku (na té už jsem začal pracovat).“ 

 

 

http://bandzone.cz/hangoverpainters
http://www.youtube.com/watch?v=u4_18AWnrI0
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 GALERIE XY o. s. 
Husova 122, 513 01 Semily 
Kontakt: 481 313 457 
 773 254 433 
Prezentace umění, řemesel a designu  
http://www.xy.nafoceno.cz/ www.xy-decor.nafoceno.cz 
  
  

  

 
http://www.med-semily.cz/ 
http://medvedsemily.webnode.cz/ 
http://nazeleno.webnode.com/ 
http://kvet-svet.webnode.cz/ 
http://www.facebook.com/pages/Jilovecka-uliceSemily/99025059371 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1165676923#!/group.php?gid=1
47719501922722 

  

 
OREL ZVE ZEJMÉNA TY, KDO SE RÁDI SEJDOU A ZASOUTĚŽÍ SI, I KDYŽ NEVYHRAJÍ: 

 

26. 2. 2011 Nový Bor Turnaj v kuželkách  
od 11 hodin ul. T. G. Masaryka (od kostela silnice směr Česká 

Lípa, před koncem města před sokolovnou vlevo nahoru a do 

dvorka nad sokolovnou) hoši, dívky 2001-2002-ne mladší!, 1999-

2000; 1996 -1998, 1995 a starší. Nutná sportovní obuv! Přihlášky 

na zupa.sv.zdislavy@orel.cz nebo Vít Jůza, Loukov 1, 513 01       

p. Semily. Proposice na web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy .  

Tel.: 481685237, 732943265.  
 

5. 3. 2011 Lomnice nad Popelkou stolní tenis  
jednotlivci 1996 a ml., 1993 a ml., dospělí vždy chlapci /dívky 

(muži / ženy) společně. Od 9:30 v orlovně v ul. J. J. Fučíka 982     

(u zimního stadionu, nedaleko náměstí a autobusového nádraží, 

asi kilometr od nádraží). Nutná sportovní obuv! Přihlášky na 

zupa.sv.zdislavy@orel.cz nebo Vít Jůza, Loukov 1, 513 01            

p. Semily. Proposice na web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy .  

Tel.: 481685237, 732943265.  
 

2. 4. 2011 Turnov Jarní šachový turnaj  
10h. orlovna v Jiráskově 126 (šikmo pod kostelem sv. Mikuláše). 

Přihlášky: brouk2022@post.cz , 608100076. Proposice: 

web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy . Další kontakty: Vít Jůza, 

Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil: 732943265, 

e-mail: zupa.sv.zdislavy@orel.cz .  
 

O jakýchkoli případných změnách budou informováni přihlášení, na něž bude kontakt. 
SNAŽÍME SE O ROZŠIŘOVÁNÍ ČINNOSTI, PŘISPĚJTE I VY SVOU ÚČASTÍ!  

 

Informační měsíčník ročník III. INFOLISTY ZRNKA 2011 
číslo 3. únor uzávěrka 23. 2. 2011 

 

 

Po 1. 3. 2011 rozeslání aktuálního čísla 3. na e-mil čtenářům z evidenčního 

seznamu a do týdne zveřejnění na níže uvedených internetových odkazech.  

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/, Galerie XY 
http://www.xy.nafoceno.cz/INFOLISTY-Zrnka.html na stránkách Semily v rubrice aktuální zpravodajství www.semily.cz/, po objednání v tištěné formě čb. 15,-Kč.  

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. 

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  

KONTAKT - INFOLISTY ZRNKA, Jílovecká 191, Semily 513 01 
481 621 406 / 731 458 883 / redakce@zrnko-nadeje.cz 
Redakce: Lenka Vanclová, Petra Luňáková 
 
 

Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení peněžitým či věcným darem, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu info@zrnko-nadeje.cz , redakce@zrnko-nadeje.cz 
telefonicky 481 621 406 / 731 458 883 nebo osobně po telefonní domluvě v Zrnku naděje o.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

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

v rubrice SOCIÁLKA 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 . 

  

Orelská jednota Semily 

Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily 

Kontakt: 481 623 114, 739 911 157, 739 828 334 

  

 

S cílem podpořit a propagovat místní výrobky vytvořilo Sdružení Český ráj ve 

spolupráci s dalšími partnery v regionu značku „Regionální produkt Český 

ráj“. Tato registrovaná ochranná známka je místním výrobcům propůjčována 

při splnění přísných kritérií, která zohledňují především původ výrobku v 

regionu, originalitu, ekologickou šetrnost a podíl ruční práce. Přehled 

certifikovaných výrobců a prodejen, kde můžete zakoupit jejich produkty 

najdete na internetových stránkách www.regionalniprodukt.cz  

 

 

  

Ing. Hana Ledabylová 
Sdružení Český ráj 
Ant. Dvořáka 335, 511 01 TURNOV 
tel.: 481 540 253, mob.: 739 449 510 
ledabylova@cesky-raj.info / www.cesky-raj.info  
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Sociálka - prosinec 2010 

http://www.zrnko-nadeje.cz/socialka/socialka4.pdf 

http://www.xy.nafoceno.cz/
http://www.xy-decor.nafoceno.cz/
http://www.med-semily.cz/
http://medvedsemily.webnode.cz/
http://nazeleno.webnode.com/
http://kvet-svet.webnode.cz/
http://www.facebook.com/pages/Jilovecka-uliceSemily/99025059371
http://www.facebook.com/profile.php?id=1165676923#%21/group.php?gid=147719501922722
http://www.facebook.com/profile.php?id=1165676923#%21/group.php?gid=147719501922722
mailto:zupa.sv.zdislavy@orel.cz
http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy
mailto:zupa.sv.zdislavy@orel.cz
http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy
mailto:brouk2022@post.cz
http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy
mailto:zupa.sv.zdislavy@orel.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.xy.nafoceno.cz/INFOLISTY-Zrnka.html
http://www.semily.cz/
http://www.zrnko-nadeje.cz/infolisty/inzerce.pdf
mailto:info@zrnko-nadeje.cz
mailto:redakce@zrnko-nadeje.cz
http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/socialka
mailto:katerina.altsmidova@kraj-lbc.cz
http://www.regionalniprodukt.cz/
mailto:ledabylova@cesky-raj.info
http://www.cesky-raj.info/
http://www.zrnko-nadeje.cz/socialka/socialka4.pdf
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http://corporate.itesco.cz/nadacni-fond-tesco.html              http://www.conasbavi.cz/                            http://www.semily.cz/  

http://corporate.itesco.cz/tiskova-zprava.html?id=353      

http://www.conasbavi.cz/projekty/budocnost-bydleni-lidi-se-zdravotnim-omezenim/  

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

 

 

 http://www.farnost.semily.net/          http://www.route66shop.com/  

Andrea Mojžíšová 

Česká spořitelna, Pobočka Semily (bonbony a upomínkové předměty), ELEKTROCENTRUM SONDA (upomínkové předměty) 
Zahradnické služby AKÁT - Roman Špidlen (upomínkové předměty a květiny), TERA SM s.r.o. (upomínkové předměty) 

Akvárium - Glass Ludmila Jadrná (upomínkové předměty), Tiskárna GLOS Semily, s.r.o (papíry) 
Kazdovi – Restaurace Tuhaňka (upomínkové předměty), Galerie XY (upomínkové předměty)  
Lukáš Kovář (upomínkové předměty), Manželé Pavla a Karel Malý (upomínkové předměty) 
NOVA - Lenka Reslerová (drogerie), Glass Lucie – Lenka Vanclová (upomínkové předměty) 

 
 
  

 

Členové občanského sdružení Zrnka naděje, rodinní příslušníci a přátelé děkují všem 
sponzorům za finanční a věcnou podporu, která napomohla celkové činnosti v roce 2010. 

  

http://corporate.itesco.cz/nadacni-fond-tesco.html
http://www.conasbavi.cz/
http://www.semily.cz/
http://corporate.itesco.cz/tiskova-zprava.html?id=353
http://www.conasbavi.cz/projekty/budocnost-bydleni-lidi-se-zdravotnim-omezenim/
http://www.conasbavi.cz/projekty/louceni-s-letem-2010-se-zrnkem-nadeje/
http://www.farnost.semily.net/
http://www.route66shop.com/

