
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  

 
 

  

 

 

Informační měsíčník o organizacích a zajímavých lidech v libereckém regionu / Ročník III. / číslo 1. / leden 2011 

 

 

Infolisty Zrnka 
 

 
 

Nechť všechna 

Vaše rozhodnutí 

v Novém roce 

mají správnou cestu 

Cesta pro budoucnost 
Máme tu Nový rok a po vánočních svátcích pokračujeme v cestě pro budoucnost 

nás všech zúčastněných, kteří se zapojili do programu NNO Zrnka naděje.  

Nahlédneme, jak jsme si všichni užívali naordinovanou relaxaci na konci roku, kdo 

nás svou návštěvou mile překvapil a to, jak to v letošním roce vše bude probíhat. 

 

 

 

 

 

 

PF 2011 

  

Při vánočním posezení v příjemné 

atmosféře přátel se konala 

„Narozeninovosvátková oslava“. 

Podávalo se Krkonošské kyselo, 

nescházela ani klobáska i cukroví.  

Všem oslavencům přejeme jen to 

nejlepší, hodně zdravíčka atd. 

Nescházel dáreček DVD „Léta 2010 

se Zrnkem naděje“, který nám bude 

stále připomínat, co a jak bylo… 

 Týdenní sociálně terapeutický program běžel 
v plném proudu až do Silvestra. Jak jsme již 
čtenáře informovali, tak se nepodařilo sehnat 
dostatečnou částku na pronájem prostorů pro 
týdenní program, ale coby jsme to byli za lidi, 
abychom si s tímto problémem neporadili. 
Během týdne ač časově omezeně se nadále 
setkáváme po domluvě s majitelkou domu 
v sídle organizace (zdarma), ale i mimo sídlo. 
Otevřelo to cestu, aby nás veřejnost lépe 
poznala v běžném životě. Čtenářům přineseme 
více zajímavostí v článcích, kde jsme byli, vše 
nafotili a jak to dnes je v 21 století bezba-
riérové pro lidi se zdravotním omezením, 
vozíčkáře a jejich doprovod.  
 

 
V prosinci jsme navštívili Muzeum Pojizerské galerie 

Semily s probíhající výstavou a ochutnávkou kávy, 

kavárnu s posezením v zrenovované budově kina 

Jitřenka, městský úřad Semily, ale i některé obchody 

v Semilech. V lednu 2011 budou rozeslány dopisy 

s oslovením o povolení fotografovat a napsat články o 

bezbariérovosti ve veřejných budovách pro veřejnost, 

které provozuje město Semily, ale i podnikatelé atd...   

Až po písemné odpovědi s povolením mohou 

vzniknout pravdivé články s přesným popisem a 

fotografiemi, jak to dnes ve skutečnosti je a funguje. 

Kde nelze zajistit bezbariérovost, tak budeme hledat 

společně cestu pro možnost nějakého řešení. 

 

Pár dnů před štědrým dnem nás v sídle organizace navštívil semilský farář Jaroslav Gajdošík 

z Římskokatolické farnosti děkanství Semily. Během rozhovoru s tímto velice rozumným a příjemným 

pánem jsem se dozvěděla, že Zrnko naděje o.s. bylo letos vybráno, jako příjemce finančního daru 

z výtěžku Tříkrálové sbírky, která je určena především na pomoc nemocným, handicapovaným, 

seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Před koncem roku 

následovala další návštěva a to od paní Blanky Soukupové z firmy Route 66 Schop, která nám osobně 

přinesla dáreček i finanční dar na podporu činnosti. Velkým překvapením do třetice bylo, když 

proběhla kontrola BÚ organizace, kde pod jménem Andrea Mojžíšová byl zapsán finanční dar. 

Všem lidem, kteří ve vánoční čas nás obdarovali, moc děkujeme. Tato finanční i věcná podpora je 

darována ze srdíčka lidí, kteří mají důvěru v to, co děláme pro naše blízké - lidi se zdravotním 

postižením a jejich rodiny.  Důvěra je krásný dárek, který může člověk od člověka dostat.  

V roce 2011 díky vám všem můžeme pokračovat v celkové činnosti, kde v týdenním sociálně 

terapeutickém programu organizace můžeme nadále pomáhat lidem potřebným ze sociální oblasti.  
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  Jak to bude v roce 2011 se Zrnkem naděje? Než se rozepíši, co a jak bude dál, 

musíme si připomenout slova, které byla napsána v č. 12. / 2010. Byl to rok, 

který sebou nesl mnoho dobrého, ale i hodně zlého, kdy jsem použila rčení:  

 

„Do třetice všeho dobrého nebo zlého.“ 

 

Měsíc prosinec nám do cesty vnesl další poznání, že toto rčení, ale i čísel nás 

stále provází a bude ještě provázet i v Novém roce 2011. To co nyní napíši, 

berte jako můj osobní postřeh v životě, co vnímám okolo nás. Doufám, že se 

tímto článkem nestanu podivínem v očích našich příznivců. Možná, že po 

přečtení článku se nám do redakce ozve někdo, kdo mě dokáže odpovědět, 

zda je tato cesta nám předem určená či je to jen souhra čísel protínajících se 

okolností, které se dějí v Jílovecké ulici nebo, že to nic neznamená… 

 

Tak tedy od začátku, jak nás provází číslo 3 a 6. 

Rok 2004 koupení domu čp. 191, který sousedí s třemi památkově chráněný-

mi roubenkami. (3) Rok 2005, v domě jsme měli tři psi. (3) Rok 2006 byl 

rokem, kdy jsem se začala naplno zajímat, jak sestavit rodinné bydlení 

v komunitě pro zdravotně postižené lidi. (2006 - 6) Zrnko naděje o.s. je 

evidováno u Ministerstva vnitra ČR od 6. června 2008. (6)  

Obeznámení s návrhem plánu Zrnka naděje o.s. před sociální komisí Semily 

dne 3. listopadu 2008. (3) Od roku 2009 se organizace nachází v třetí etapě 

před dosažením hlavního cíle. (3) Dále pokračovala provázanost s číslem tři a 

šest až do dne, kdy jsem v č. 12 /2010 poprvé použila v článku rčení            

„Do třetice všeho dobrého nebo zlého.“ V roce 2010 poprvé cesta sama bez 

oslovení o sponzorský dar zavedla k nám tři finanční dary (3), kde jeden z nich 

pochází z Tří králové sbírky (3), firma Route 66 Shop (6) a Andrea Mojžíšová. 

V roce 2004 jsem zakoupila dům čp. 191 v Jílovecké ulici Semily a 

Zastupitelstvo města Semily rozhodlo na svém zasedání dne 6. prosince 2010 

o vydání Územního plánu Semily, kdy se silniční přeložka vedoucí Jíloveckou 

ulicí posunula o několik metrů přímo přes můj dom čp. 191. Což znamená 

dům určen k demolici. 2004 - 2010 je 6 let (6) a 6. prosinec (6) 

Našlo by se ještě několik souvislostí s čísly, ale jako příklad to myslím postačí. 

Nedalo mě to a podívala jsem se na internet na význam čísla 3 a 6. Asi budete 

překvapeni jako já. Nepřidám internetový odkaz, protože je toho tam hodně 

od výkladu z numerologie, Andělské číselné řady, Biblické rozluštění atd. 

Pokud máte chvilku, tak si zadejte do vyhledavače: význam čísla 3 a potom 

význam čísla 6. Můžete napsat o vašem názoru, který zveřejním. 

 

Náš dům čp. 191, kde je sídlo Zrnka naděje a setkávají se zde lidé s podobným 

osudem, se nachází pod kostelem sv. Jana Křtitele na Koštofranu s hřbitovem.  

Když se zamyslím, tak to, jak se věci dějí, tak mají svůj důvod.  

 

 

 

 

 

Jak to tedy bude dál v celkové činnosti Zrnka naděje o.s.? 
 
Od 6. ledna 2011 týdenní sociálně terapeutický program bude nadále 
pokračovat a navíc bude rozšířen z pondělí - pátek na pondělí - neděli.  
 
Co týdenní program zahrnuje 

- terapeutická sezení v uzavřeném kruhu s lektorem 
- ergoterapii rukou 
- tvořivé dílničky 
- relaxační cvičení 
- besedy s debatou 
- promítání dokumentů 
- společné procházky nebo výlety 
- víkendové programy 
- víkendové pobyty 
- účast na akcích jiných organizací 
- společné vaření 

 
Týdenní program bude pružný a bude se sestavovat vždy po vzájemné 
domluvě a to vždy na jeden týden dopředu i s časovým rozvrhem. Vzhledem 
k zdravotnímu stavu lidí se zdravotním postižením, kteří jsou často nemocní a 
navštěvují lékaře i mimo Semily nelze program sestavit jako pravidelný.  
 
Program je určen jen pro členy Zrnka naděje o. s. a není určen pro veřejnost. 

  
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo v roce 2010 sehnat finance na pronájem 
prostorů pro týdenní program, budou některé tvořivé dílničky, zájmové 
kroužky, besedy s projekcí zpoplatněny, jak vnitřní i veřejné akce. Společné 
vaření nebo pohoštění při Narozeninovosvátkových oslavách zůstává stejné. 
Všichni se rovným dílem finančně dělí o cenu surovin na přípravu jídel. 
 

Pro rok 2011 byl sestaven i harmonogram akcí pro veřejnost 
 

Duben 2011 

1/ „Čarodějnický slet“, 30. 4. 2011 (sobota) 

Slet zdejších čarodějnic i čarodějů neurčitého věku s odpoledním salónkem 

líčení. Oživíme společně kouzlo pro dobro u pramenu sv.Václava, kterým 

obdarujeme pocestné na naší obchůzce panstvím. 
 

Červenec - srpen 2011 

2/“ Naše město na vozíku“, 2. 7. 2011 (sobota) 

Tradiční zahájení prázdnin v Jílovecké ulici s rozmanitým programem pro 

malé i velké. Každá vstupenka vyhrává nějakou pěknou cenu + jednu 

prázdninovou akci letního programu zdarma. 

3/ „Pochod s Bobinou na Kozákov“, III. ročník, 20.8.2011 (sobota) 

Pochod pořádaný pro lidi se zdravotním postižením, rodiné příslušníky 

a přátele, kteří upřednostňují rodinou péči před ústavním umístěním. Po 

předchozí domluvě organizace zajistí doprovod vozíčkářům od dobrovolníků. 

4/ „Turnaj v maskách“, 21.8.2011 (neděle) 

Program odpolední zábavy dětí a dospělích v maskách. 20 hráčů odehraje 

turnaj Ruské kuželky, kde pro vyrovnání pozice lidí se zdravotním omezením 

budou hrát tradičně zdraví lidé na mechanickém vozíku nebo židli. Hraje se o 

rozmanité ceny. Poté při posezení i opékání se rozloučíme s létem 2011. 
 

Říjen 2011 

5/ DUŠIČKY v Jílovecké ulici 

V dušičkový čas od 31. 10. - 2. 11. 2011 se tradičně po tři dny rozsvítí zahrada 

dýní a kahánků se vzpomínkou na naše blízké, kteří již nejsou mezi námi...  

 

Co bude v roce 2011 s domem čp. 191, kde je soukromé bezbariérové 

bydlení, Glass Lucie sklářská dílna s prodejnou a sídlo Zrnka naděje o.s.? 

 

Dne 29. 12.2010 byl podán přes podatelnu dopis pro starostu města Semily 

Mgr. Janu Farskému s žádostí pro odkoupení nemovitosti. Po odsouhlasení 

nového Územního plánu Semily v této navržené formě, kde se silniční 

přeložka posunula o několik metrů na dům čp. 191 v Jílovecké ulici, Semily se 

tato nemovitost stala určenou v budoucnu k demolici. Za vzniklé situace 

musím a budu požadovat plné finanční odškodnění ve více směrech.   

Mým osobním zájmem je celkovou věc vyřešit v co nejkratším termínu 

během první poloviny roku 2011. Budu moci pro dceru a mne vytvořit nové 

trvalé bezbariérové bydlení zde v Semilech a nadále pokračovat v celkové 

činnosti, kterou vykonávám pro veřejnost: Zrnko naděje o.s. - lidé se 

zdravotním postižením, rodinná forma a Glass Lucie sklářská výroba, exkurze: 

expozice sklářské výroby s ukázkou řemesla – cestovní ruch. 
 

Na přechodnou dobu než se vše vyřeší, pozastavuji od 3. ledna 2011 veškeré 

činnosti OSVČ – sklářskou výrobu, průvodcovství v Pilníkářské dílně atd… 

  

 

 

Jsem jen obyčejný člověk a na to, co nás osobně potkalo a čeká v roce 2011 

ohledně jednání při odkoupení domu, tak nejsem schopná souběžně pracovat 

podnikatelsky. Na vše musí být klid a vyrovnanost. Jak se říká, zdraví máme jen 

jedno a nenašli jsem ho na…  

Momentálně dokážu jen naplno vést celoroční program Zrnka naděje o.s. pro 

lidi se zdravotním postižením a věnovat se dceři.  

Lenka Vanclová 
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Ve čtvrtek 19. 12. jsme v Centru uvítali naší milou farářku ČCH Ladu 

Kocourkovou, naše povídání a rozjímání se samozřejmě točilo kolem jezulátka a 

svaté rodiny. Byly jsme srdečně zvány na sváteční koncert a pobožnosti, můj 

osobní zážitek na Půlnoční mši byl umocněn výstavou O.Zoubka – jeho figurální 

sochy žen přinášely nejrůznější emoce a naladění. Člověk až žasne, jak postoj 

figury mocně vyjadřuje – údiv, smutek, pokoru, naději i …. 

Štědrý den: Na výpravu k Betlému pana Kubíka (k vedlejší chalupě), zpívání 

koled a za zvířátky proti proudu Jíloveckého potoka se vypravili v dešti opravdu 

jen vytrvalci. 

Během vánočních prázdnin jsme měli návštěvu z Loun – zakladatelku našeho MC 

Ivu Hluštíkovou s pěti dětmi - (pachatel se vrací na místo činu...),Kluci překvapili 

chutí a dovedností štípat dříví, zvláště pětiletý Jíra nedal sekyrku skoro celé 

odpoledne z rukou. 

 

Prosincové dění v MEDu. 
V první úterý v měsíci se vypravily maminky s nejmenšími pacholátky 

potěšit obyvatele Penzionu seniorů v Řekách, adventní a vánoční zpívání 

+ malé dárečky (vlnění andělíčci) navodilo předvánoční atmosféru. 

Ve čtvrtek 2.9. jsme v Centru diskutovali o možnostech (hlavně 

provozních a legislativních) lesních mateřských školek a vyslechli si 

zajímavé zkušenosti I.Slavíkové z rodičovského lesního klubu, který 

pravidelně v pátek naplňoval ideu LMŠ- venku s dětmi  za každého počasí 

v lokalitě Na Treperce. 

Pravidelná nedělní dílnička (5. 12.) v zelené dřevěnce voněla medovými 

perníčky i novými miminky- přišla se do chalupy podívat  „čerstvá“ Anička 

Kačírková, po setmění jsme všichni vyhlíželi Mikuláše . Na dvorečku 

červené dřevěnky jsme nakonec zaslechli andělské zvonění a někteří s 

obavami pokukovali po čertovi... 

Zimní atmosféru a dětské radovánky přinesla sněhová nadílka, mráz nás 

trochu překvapil a asi „zrušil“ sud na děšťovou vodu.. 

Na předvánočních trzích v ZŠ waldorfské, ale i ve středisku ekologické 

výchovy Střevlík v Oldřichově jsme nejenom nabídli výrobky šikovných 

maminek, ale i prezentovali náš úspěšný projekt Medová jablíčka – 

spolupráce MC a biofarmy Klokočí, také letošní PF . 

http://files.medvedsemily.webnode.cz/200001219-c58ccc6887/PF.pdf 

Prosincový SMolíček (dílnička rodičů s dětmi nad konkrétní dětskou 

knížkou) se věnoval klasice A.Lindgrenové : Vánoční příběhy. 

V průběhu celého prosince byla ke zhlédnutí výstavka MEDvědí zima. Tak 

se nám na zimu nastěhovala do chalupy kupa medvědů a medvíďat... 

Návštěvníci našich kroužků a akcí mohli nakouknout do nostalgické 

krajiny dětství. 

PeadDr. Lenka Hřibová 

  
Program na leden: http://www.med-semily.cz/kalendar-akci/ 

  

Turnaj dětí ve stolním tenise 
 
Již v říjnu nám dorazila pozvánka ze sousední župy, která se jmenuje župa Brynychova, na otevřenou 
župní soutěž ve stolním tenise mládeže. 
Pořadatelem byla orelská jednota v Hradci Králové a pořádala tuto akci za podpory Magistrátu města 
Hradec Králové dne 27. 11. 2010 v místní orlovně, která se nachází blízko zimního stadionu. 
V sobotu ráno vyrazila mládež semilského orla vlakem do Hradce Králové. Jen se vlak rozjel, tak všem 
ztuhl úsměv na tváři, protože na nádraží na lavičce zahlédli zapomenutý batoh, v němž zůstaly peníze, 
jízdenka, fotoaparát i jídlo. Zoufalý pohled na mizející batoh se proměnil v hledání telefonního čísla na 
nádraží a zároveň ve snahu najít průvodčího. Obojí však mělo chabý výsledek. Číslo v mobilech už bylo 
neplatné a průvodčí nikde. Nezbylo než vydržet až do Staré Paky, kde byla první zastávka a tedy se 
musel musel objevit i průvodčí. Rychle jsme za ním vyběhli a řekli mu o našem problému. Zde musíme opravdu poděkovat tomuto zaměstnanci drah, který projevil 

velkou snahu nám pomoci a zároveň měl pro nás pochopení. Také on měl velkou snahu spojit se s nádražím v Semilech, ale nepodařilo se mu to a tak 
požádal zaměstnance ve Staré Pace, zda by to nezkusili oni.  Těm se to nakonec podařilo o čemž nás informovali zároveň s potěšující zprávou, že batoh nikdo 
neukradl a navíc ještě ochotně přislíbili, že ho dalším vlakem pošlou za námi do Hradce Králové. Díky hodnému průvodčímu jsme i bez jízdenky dojeli do 
Hradce 
  

  

Hradce Králové. Vlak měl ale dost velké zpoždění a my se marně snažili spojit s 
pořadateli, aby věděli, že dorazíme trochu později. Vůbec nevěděli, že přijedeme, 
takže bylo riziko, že turnaj začne bez nás a naše cesta bude zbytečná. V Hradci 
Králové se nám podařilo najít po kapsách pár drobných, abychom mohli použít 
městskou dopravu a byli tak na místě co nejdřív. Těsně před dobou zahájení 
turnaje se nám konečně podařilo spojit s místními orli a Ti slíbili, že na nás 
počkají.Tak vše zlé se v dobré obrátilo a děti se mohly pustit do boje o medaile. Já 
se mezitím pěšky vrátila na nádraží a u vlaku si opravdu vyzvedla batoh se všemi 
věcmi. Při turnaji hrál každý s každým, takže si všichni dobře zahráli. Než se napsaly 
diplomy, tak si ještě všichni zahráli košíkovou. Naši orlové si odtud odvezli domů 
dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. K vlaku jsme se vrátili pěšky, abychom si 
konečně po cestě koupili nějaké jídlo a trochu prohlédli předvánoční Hradec. 
Zpáteční cesta už proběhla bez komplikací a my díky dobrým lidem měli za sebou 
vydařenou výpravu, na níž dlouho zůstanou vzpomínky. 
 

Bohdana Tichá, starostka orelské jednoty Semily  

 

http://files.medvedsemily.webnode.cz/200001219-c58ccc6887/PF.pdf
http://www.med-semily.cz/kalendar-akci/
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V dnešním profilu Tváří Semilska představuje 

Petra Luňáková další všestranně nadanou a 

zaměřenou osobnost z našich končin, Žanetu 

Hanušovou, v jejíž originální práci se mísí výtvarno 

s ekologickými principy a humánní myšlenkou.  

  

Žaneta Hanušová 

„Svět nezměním, takže ho beru tak, 

jak je, i když mě někdy pořádně štve.“ 

  

První tahy štětcem 

Žaneta „Netta“ Hanušová se narodila 10. května 1989 v Turnově. Převážnou většinu svého dosavadního 

mlaďounkého života strávila v Semilech, poslední dva roky však tráví v Liberci, kam se přestěhovala za 

studiem. Studuje druhým rokem Technickou univerzitu, obor Návrhářství skla a šperku. K umění ji 

přivedla hlavně Základní Waldorfská škola v Semilech, kde se začala věnovat malbě a kresbě, a to i 

mimoškolně; nemalým vlivem byla také maminka, která se po jistý čas živila výrobou skleněných 

figurek. Dětství povětšinu času trávila upoutaná k rodičům a lůžku, na vině byly vleklé zdravotní potíže, 

které Žanetu provázely až do období dospívání.  

„Toho času mne svezla do propasti melancholie smrt mých prarodičů. Příchod puberty mě melancholie 

a nálad s ní spojených nezbavil. A právě ty nálady mne hnaly k barvám a prvním deskám sololitu.” 

  

Nadání 

Při svých výtvarných dobrodružstvích už stihla 

prozkoumat nejedno zákoutí rozličných oborů 

umění; kromě malování a kreslení to byla 

formařina, kovorytí, zušlechťování skla (malba, 

lept, ledování, pískování, stříkání), dřevořezba, 

modelování či ruční kovařina. V dětství také 

hrávala na flétnu – basovou, tenorovou, altovou 

a zobcovou, a na klavír.  

„Baví mě grafika, krom tužky si ráda udělám pár 

kovorytů nebo linoryt,“ prozrazuje Žaneta.         

U kreseb malých formátů (např. komiksových 

postav) používá své oblíbené fixy.  

 

Hangover Painters 

Žaneta je spřízněná i s místní mladou dirty popovou kapelou Hangover 

Painters. Začínala tvorbou plakátu na jejich koncerty a v roce 2009 rozšířila 

své tvořivé úsilí dalšími směry: nejdříve to byly placky s logem kapely ve 

starém výrobním stylu s přihrádkovým smaltem, následovala limitované série 

triček (40 ks) různých barev a střihů s názvem Hangover rock ‘n’ roll. 

V grafických pracích se posunula od plakátů k obalům cédéček kapely, split 

CD Hangover Painters a někdejší spřátelené liberecké kapely Pech (2009) i 

současné, nedávno pokřtěné novinky, alba Jste sami?, na jehož obalu je 

dokonce Žaneta vyobrazená.   

„V současné době se starám o stylový sestřih kytaristy Filipa a bubeníka 

Varana,“ směje se. 

Výhledově by ráda pro kapelu navrhovala doplňky streetwearového oblečení. 

  



Ekologický nábytek 

„Loni za mnou přišel táta, že v kůlně jsou dvě sjetý pneumatiky, tak 

kdybych je chtěla, jsou moje,“ vzpomíná Žaneta na zrod myšlenky 

vyrábět ekologický nábytek. Než se vláčet s nepotřebnými pneumatikami 

na skládku, přemýšlela raději, jak by se daly jinak využít.  

„A pak mě napadlo z těch pneumatik vyrobit polstrované sedačky 

s látkami různých dekorů, pro různé typy míst, lidí, a využití, “ uzavírá 

svou myšlenku Žaneta.  

Začala pracovat na návrzích a později kontaktovala svou kamarádku 

Helenu Jínovou – vystudovanou polygrafičku – s otázkou, zda-li by se do 

takového projektu také chtěla zapojit. Odpověď byla kladná, a tak se 

sešly, aby nad sklenkou vína probraly detaily výroby a možnosti, jak své 

originální kousky nazvat. A tak vznikl RIDE ‘N’ SIT. (Pozn. autora: název 

výstižně popisuje podstatu výrobku a jeho přerod z pneumatiky v 

sedačku: pojezdi si a pak poseď.) 

„Při volbě materiálu je náš výběr ovlivněný zálibou ve starých, kvalitních 

věcech. Současně také ctíme myšlenku ekonábytku – co můžeš znovu 

použít, nevyhazuj, obzvlášť ne například proto, že tě přestane bavit 

design, který už není prostě ‘trendy’,” vysvětluje Žaneta.  

Látky tudíž pocházejí ze starých skříní, second handů a půd. Některé tyto 

látky pro Ride ‘n’ Sit odekorovaly děti z klubu volného času 

nízkoprahového centra Exit Jičín. 

„V Ride ‘n’ Sit bych ráda do malování na textil zapojila i handicapované, 

lidi z hospiců, školky, atd.,“ nastiňuje své budoucí záměry Žaneta.  

Ve svém projektu tuší velký potenciál – a to zajisté oprávněně. Ráda by 

spolupracovala i s firmami a podílela se na vybavení čajoven, školek a 

jejich zahrad, chalup a jejich posezení u ohniště. 

Zatím se prodalo pět kusů eko sedaček a další dvě jsou zamluvené. 

Přibližně pěti kusy brzy stylově vybaví liberecký hudební klub Barandoff.  

  

 

 

Informační měsíčník Infolisty Zrnka / Ročník III. / číslo 1. / leden 2011 / str. 5. 

  

O své budoucnosti říká… 

„Nemám šajnu, co bych v dnešní době chtěla dělat. Asi se částečně živit svým 

projektem a současně mít třeba rutinní práci a tři kočky v mezonetovém 

ateliéru, ve kterém je spousta flašek od vína a všechno podtrhuje 

všudypřítomná vůně dobrýho kafe…“ zasnívá se nad nadcházejícími roky 

svého života.  

 

 

 

Svět očima Netty 

„Mám ráda umění! Hlavně ten prvotní nápad 

a pak tu cestu k vysněnému, i když může být 

dlouhá,“ popisuje Žaneta svůj vztah k umění. 

„Nemám ráda škatulkování,“ zamýšlí se nad 

tím, co jí naopak vadí. 

„Nehodnotím svět žádným způsobem, všude 

jsou totiž nastavena jiná měřítka. Především 

– svět nezměním, takže ho beru tak, jak je, i 

když mě někdy pořádně štve,“ uzavírá své 

světonázorové úvahy.  
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  Alternativní hudební scéna v Semilech - ohlédnutí za rokem 2010 

 
 

 

Začátek roku byl pro sdružení poněkud komplikovaný.  

„V chladných měsících se ukázala jako prakticky neřešitelná otázka prostor – kde akce pořádat?“ vysvětluje situaci Lukáš Dlouhý, předseda KSSF o. s. 

 V únoru se na zkoušku pronajalo Kulturní centrum Golf, ale to se ukázalo jako značně nešťastný tah – náklady byly enormně vysoké, pronajaté prostory 

nevyhovující – sdružení nedostalo ani malý ani velký sál, ale pouze předsálí (!), a také nekuřácké prostředí je mezi místními stále neatraktivní. Překvapivě 

se časem ukázalo, že jsou tu spolky a organizace, jimž je kouření na akcích v KC Golf tolerováno... Netřeba více komentovat. 

„Akce tedy skončila s velkým červeným mínusem, a KSSF se letos do kulturáku už nevrátil,“ komentuje průběh prvního koncertu Lukáš Dlouhý. 

Většina akcí se proto uskutečnila v letním období pod širým nebem v místním parku Ostrov, kde se v zadní části parku umístilo městské mobilní pódium. 

První skutečně letní sobotu, 5. června 2010, odstartoval sérii open air koncertů v pořadí již třetí multikulturní festival s názvem OstrovArt. Je ve městě 

jediný svého druhu a může se pochlubit rozmanitým programem: výtvarnou dílnou, soutěží pro děti, fire show, žongléry, programem pro vozíčkáře (pod 

patronátem místního sdružení Zrnko naděje, o. s.) a hudbou rozličných žánrů. Festivalovou idylku bohužel narušil vandalismus místních „známých firem“, 

které zničily expozici graffiti stvořenou zručnými sprayery v rámci výtvarné dílny, a napadli jednoho z pořadatelů. 

Hudební program na Ostrově pokračoval i v průběhu prázdnin. Tradici hudebních pátků založila v loňském roce Galerie XY (konaly se v sousedství 

volejbalových kurtů). Letošní letní pátky převzal KSSF o. s. a rozdělil se o spolupráci s KC Golf. V průběhu pěti večerů pod taktovkou KSSF o. s. se příchozím 

divákům představila řada (nejen) hudebníků především z našeho regionu. Na své si přišel téměř každý, akce byly žánrově velmi pestré a snažily se 

nabídnout to, co lidem ve městě chybí. Exkluzivním zážitkem byla produkce semilských Natvrdo okořeněná projekcí animací železnobrodského výtvarníka 

Michala Machata. Návštěvnost alternativních večerů dostoupila tehdy prozatímního maxima – 86 platících diváků.  

„Kdo hledá, najde, a tak jste si mohli alternativní scénu poslechnout například i na Semilském pecnu, přímo za stánkem Galerie XY,“ doplňuje výčet akcí 

Kateřina Jínová z KSSF. 

Žádná práce se sama neudělá, a tak cítím jako milou povinnost poznamenat, že za skvělou dramaturgii vděčíme především Filipu Vanclovi; dalším 

důležitým „mužem v pozadí“ je vyhledávaný zvukař Václav Mečíř, který zvučí všechny akce KSSF; za zázemí a technické vybavení patří díky galeristům z XY, 

Kačce Jínové a Lukáši Dlouhému. V neposlední řadě díky všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu každé jednotlivé akce, a ve svém volném čase 

přiložili ruku k dílu, byť z toho neměli žádný materiální prospěch; odměnou může být leda tak dobrý pocit z toho, že něco pro tu místní kulturu sami udělali 

(a to je měna, která v naší zemi, bohužel, moc neplatí). Doufejme, že i v roce 2011 se sejde pár nadšenců do kultury, kteří potáhnou tuhle alternativní káru 

dál, protože, slovy moudrého muže: „Víme s naprostou jistotou, že chceme-li kulturu zachovat, nesmíme ji přestat tvořit.“ (Johan Huizinga) 

  

Kulturní spolek Semily Femily o. s. už není potřeba mnohým představovat. První celý rok činnosti sdružení, jehož posláním 

je zejména doplňovat hlavní kulturní proud alternativou v Semilech, si v uplynulém roce zkrátka nešlo nevšimnout.  

  

Turnaj ve stolním tenise dospělých 
 
V sobotu 28. 12. 2010 vyrazili opět semilští orlové na turnaj ve stolním tenise a to 
tentokrát na Malou Skálu. Turnaj se konal v místní sokolovně. Část naší výpravy jela 
autem a část vlakem. K sokolovně jsme dorazili přesně ve stejný okamžik, takže 
dovnitř jsme vstupovali společně. Přišli jsme jako první a tak jsme měli možnost se 
rozehrát. Kategorie mužů byla rozdělena do čtyř skupin a ženy do dvou skupin. 
Ze základní skupiny postoupili dva semilští orlové a v ženách jedna. V útěše zůstal 
jeden žák, který se odvážil utkat s muži. Po těžkých bojích se podařilo Janu Sujovi 
obhájit loňské prvenství a v ženách jsme získali místo druhé.   
Domů jsme si odváželi nejen pěkné ceny, ale i dobrý pocit, že jsme zde již navázali 
pěkná přátelství a můžeme se těšit na příští rok. 
 

Bohdana Tichá, starostka orelské jednoty Semily  

  

  

 



 

 

 
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 

  

 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 
  
  

  

 

POZVÁNKA 
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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. 

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  

Informační měsíčník ročník III. INFOLISTY ZRNKA 2011 
číslo 2. únor uzávěrka 23. 1. 2011 

 

 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.  

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

Po 1. 2. 2011 rozeslání aktuálního čísla 2. na e-mil čtenářům z evidenčního 

seznamu a do týdne zveřejnění na níže uvedených internetových odkazech.  

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 . 

  

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  
 

  

Orelská jednota Semily 

Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily 

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

  

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
http://www.xy.nafoceno.cz/
http://www.xy-decor.nafoceno.cz/
mailto:info@zrnko-nadeje.cz
mailto:redakce@zrnko-nadeje.cz
http://www.zrnko-nadeje.cz/infolisty/inzerce.pdf
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/index.php/socialka
mailto:katerina.altsmidova@kraj-lbc.cz
http://www.regionalniprodukt.cz/
mailto:ledabylova@cesky-raj.info
http://www.cesky-raj.info/
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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/ 

 

 

Andrea Mojžíšová 

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

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/

