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SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

 

Ze mě je země neboli žížalení 
Nedělní rodinná dílna ke Dni Země 22. 4. 2012. 

"BIODIVADÉLKO" v podání Anežky Buriánkové.       

Kostým a scéna Lenka Hřibová, volně na motivy knížky           

"Kdo snědl salát " - text G.Munton.  

  

Čarodějnický slet 
26. 4. 2012 se konal tradiční "Čarodějnický slet" zdejších čarodějnic a čarodějů v království Zrnka 

a Medu. Nejprve proběhl salónek líčení, kde se odhalila pravá tvář všech zúčastněných. Potom 

jsme se společně vydali ke kašně sv.Václava, kde v pramenu smočil každý svůj proutek pro oživení 

kouzla dobra pro tento rok, kterým jsme obdarovávali poddané na obchůzce v našem panství. 

     Čarodějnický slet (3:24) ČB            Čarodějnický slet (3:23)                                  FOTOGRAFIE (141) 

                              Hudba: VHProfi-Frequences  

 

ZÚČASTNILI JSME SE: Pořadatel: NNO Semínko země K přírodě blíže a častěji , M.E.D.věd. 
 

 

 

 Dětství a hrátky - půl století zpátky  
Zúčastnili jsme se dne 13. 5. 2012 před zelenou roubenkou netradičního pojetí dne matek 

"Dětství a hrátky - půl století zpátky". Společně a prakticky jsme zavzpomínali na hry našich 

matek a babiček, shlédli jsme pěkná divadélka a hlavně si užili pohodové nedělní odpoledne. 

Příjemným zpestřením v programu bylo vystoupení Moniky Rezlerové a Keysi. 

  

Slon a mravenec (8:00)       O neposlušných kůzlátkách (2:48)       Monika Rezlerová a Keysi (4:20) 

FOTOGRAFIE (56)   Album Jílovecká ul.(29)  

BIODIVADÉLKO   

(4:27) 

FOTOGRAFIE (12)   

 Album Jílovecká ul.(17+22) 

M.E.D.věd 

Mateřství.Ekologie.Dětství. věříme doteku  

http://www.youtube.com/watch?v=TD4f6hkvXDU&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=6&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=FWYT7H-hWm8&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=5&feature=plcp
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Carodejnicky_slet/
http://vhprofi.webgarden.cz/
http://nazeleno.webnode.com/
http://www.youtube.com/watch?v=c2XV3wAHS8s&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=jLbGpWr-QPI&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=QrI8hkYZYfQ&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=4&feature=plcp
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Detstvi_a_hratky_-_pul_stoleti_zpatky_13._5._2012/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150779674274372.408872.99025059371&type=3
http://www.youtube.com/watch?v=Rcn-QZ6cv4U&list=UU-bEqsd1oDli5GvS6FB6caA&index=7&feature=plcp
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Ze_me_je_zeme_neboli_zizaleni_22._4._2012/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150853918729372.413431.99025059371&type=3
http://medvedsemily.webnode.cz/news/ze-me-je-zeme-/
http://medvedsemily.webnode.cz/news/ze-me-je-zeme-/
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Fascinující svět včel 
 

Ochutnali jste někdy med přímo z plástve? Měli jste možnost vidět 

rámeček plný „včelího“ života? Děti a žáci nejen semilských škol a 

školek v minulých týdnech ANO. 
 

V Jílovecké ulici nedaleko střediska ekologické výchovy MEDvěd 

probíhají programy v rámci projektu „Fascinující svět včel a hmyzu“. 

Včelař seznámí děti s praktickými věcmi a životem včel, součástí je i 

prohlídka včel v úlu, děti mají zapůjčené včelařské klobouky. Kousek 

dále na zahrádce zelené dřevěnky je pro polovinu dětí připraven 

rukodělný a hravý program týkající se světa včelek - simulační hra na 

téma, jak je to v úlu s různými rolemi včel dělnic: čističkou, 

krmičkou, stavitelkou, strážkyní či létavkou). 
 

Nestihla-li třída vašeho dítěte program navštívit, má ještě možnost 

první tři týdny v září (úterý, středa, čtvrtek) nebo opět na jaře 

následujícího roku. Objednávky programu na tel.: 775 369 373,       

e-mail: r.smetackova@gmail.com 
 

Projekt Fascinující svět včel a hmyzu - ekologická výchova, osvěta, 

praktická opatření probíhá na území Libereckého kraje a zemského 

okresu Bautzen do 30. června 2014. Rozsáhlý projekt s řadou 

praktických aktivit je koordinován z Ekocentra Oldřichov v Hájích. 

Další informace na www.svetvcel.cz 

 

  

Víte, že žížala je královnou zvířat? Lev žížaly potřebuje (potravní 

řetězec), ale žížala lva nee. Již Ch.Darwin toto nenápadné zvíře ve své 

poslední vědecké práci vyzdvihl . V.Cílek v jednom televizním pořadu 

zase  žížaly označil za nejlepší protipovodňové opatření... 

Projekt neziskové organizace Semínko země na toto téma získalo 

podporu Nadace pro obnovu a záchranu Jizerských hor. Děkujeme. 

Vznikl nový program EVVO (ekologické výchovy, vzdělání a osvěty) 

Ze mě je země neboli žížalení, v týdnu pro Zemi (v dubnu) se ho 

zúčastnilo 11 tříd asi 200 dětí -další plánujeme na podzim, kdy je možné 

opět "vrtat" v záhonech, tentokráte i výjezdní, Liberec + okolní MŠ a ZŠ). 

Nejvíce spolupracující škola ZŠ I.Olbrachta na Komenského náměstí se 

tímto tématem zabývala ještě několik týdnu v rámci výtvarně-literární 

soutěže. Vznikla pěkná výstavka v prostorách školy, několik komiksů, 

literárních výtvorů – jedna část školního časopisu „Komeňáček“ byla 

věnována této soutěži a tématu. 

 PeadDr. Lenka Hřibová 

  
 

O žížale 

Nevěděla křížala, 

jak vypadá žížala. 

Žížala je provázek, 

natažený na řádek. 

Žížala, ta papá hlínu, 

aby nedostala rýmu.  

Vrtá v zemi chodbičky, 

z hlíny dělá kuličky. 

Z kuliček si vaří jídlo, 

aby měla dobré bydlo. 

Ze šlupek a odpadků 

udělá si lahůdku.          

                Sára Pěničková, 2.A 

  

 

Žížala a kos 

Jednou jedna žížala, 

hodila se do gala.  

Rozhodla se navštívit, 

svoji starou tetu.  

Všiml si jí černý kos, 

zahlédl ji v letu.  

Co se stalo potom, 

tuší každý z nás. 

Chtěl si ji dát k obědu, 

utekla mu včas.  

A jak měla na mále, 

roztrhla si korále. 

A kos? 

…. utřel nos.  

                       Ondra Zajpt, 2.A 

   

Žížala a svět 

Hluboko v zemi pod hlínou, kde vládne věčná tma, žila malá, tenká, ještě 

krátká se svou maminkou, tatínkem a se svou sestřičkou a bráškou. 

Žili si v poklidu a míru. Když tu najednou se začaly jejich chodbičky 

hroutit. Malá žížala se ocitla s hromadou hlíny, kterou vytlačil krtek, na 

prudkém světle. Tak se malá žížala ocitla bez rodičů a sourozenců na 

krásném, ale neznámém místě. Rozhlížela se kolem sebe, obdivovala 

každou rostlinku, barvy kamínků a bublající potůček. 

Najednou se nad malou žížalkou objevil neznámý tvor s černým peřím a 

žlutým zobákem. Žížala nevěděla, co se děje, jestli má zůstat nebo raději 

utéct. Byl to totiž kos hledající svůj oběd. Drápnul malou žížalu za její 

konec, táhl a táhl… Tu se z keře vyřítilo veliké chlupaté zvíře. Skočilo po 

kosákovi, ale ten uletěl. Kočka rozmrzele zamňoukala a odešla. 

A malá žížala? Ta se s úlevou vrátila do hlíny ke své rodině. 

Anička Novotná, 2.A 

 

 

 

 

mailto:r.smetackova@gmail.com
http://www.svetvcel.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150853918729372.413431.99025059371&type=1


 

 

U chaloupek v Jílovecké ulici 1. května 2012 pořádali CERVUS SEMILENSIS o.s. a přátelé.            
 

                      Desátý jubilejní ročník     

           Čtení z Máje 
ÚČINKUJÍCÍ: 

Lukáš RIEGER / herec, pedagog JAMU 

Iveta JIŘÍČKOVÁ / herečka absolventka JAMU 

Divadelní spolek PODIO Semily / sbor 

Mirka JEŘÁBKOVÁ / hudební doprovod, housle 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

MUZEUM A POJIZERSKÁ GALERIE SEMILIY POŘÁDALI V PODVEŘER SVÁTKU DIVOŽENEK "ČÁRY, MÁRY..." 

 

 

 

 

Ve sklepeních semilského muzea byla 

otevřena čarodějnická výstava „Čáry, máry…“ 

Na výstavě se podílel i divadelní soubor Podio 

Semily. Loutkářský soubor Poli z Hradce 

Králové zahájil výstavu pohádkou. 

 

ČÁRY, MÁRY... 29. 4. 2012 FOTOGRAFIE (29) 

  

Jedeme bez bariér 
Zmapování bezbariérového přístupu: 
Muzeum a Pojizerská galerie Semily 

a IC Semily (starší video z 5. 1. 2009) 

Nemocnice v Semilech (video 3:55) 

 

 

SEMILSKÝ CVRNK  

 

CERVUS SEMILENSIS o.s. a přátelé  za semilským 

archívem se v sobotu 12. 5. 2012 pořádali druhý nultý 

ročník Semilského cvrnku. Ve speciální kategorii, která 

je upravena pro vozíčkáře zvítězila Lucie Vanclová před 

Irenou Vinczeovou. Už se těšíme na další ročník cvrnku. 

Odkaz na článek a fotografie NAŠE POJIZEŘÍ: 

Semilský cvrnk vtáhl do bojů děti i dospělé 
 

 

  

Líšenský pochod 
Dne 2. 6. 2012 jsme přijeli na Líšenské pochody Českým rájem, které pořádal 

Klub českých turistů. Po deváté hodině jsme se přihlásili na startu a v plné síle 

jsme vyrazili na trasu 29km.  

Z Líšného trasa vedla na Zahajčí, kde na nás čekalo prudké stoupání na Malou 

Skálu s první kontrolou. Po malém občerstvení jsme se vydali k Dolánkám přes 

Drábovnu, kde členitý terén prudce stoupal mezi skalami. Lukáš s Tomášem 

přenášeli zdravotní kočár přes schody a Péťa se jím smál, jak se dřou. V 

Dolánkách byla další kontrola se směrem na Betlemský mlýn do Michovky, kde 

byla hlavní kontrola s občerstvením, po velké svačině jsme kráčeli dál. 

Přes Besedice na Prosíčka zde měli pro děti různé hry. Dále jsme si to šlapali na 

Železný Brod, kde byla poslední kontrola a to už nás začali bolet nohy. Ještě 

nás čekalo ujít poslední tři hodně náročné kilometry. Po dlouhém stoupání 

jsme konečně došli do Líšného. Okolo páté jsme zdárně došli do cíle, kde hrála 

country kapela. Obdrželi jsme diplom, odznáček a jako odměnu jsme si koupili 

kabanos. Všichni nás obdivovali, jak jsme to zvládli, hlavně Péťu protože skoro 

celou trasu ušel sám. Příští rok si to zopakujeme. Fotografie (104) 
 

Za členy Zrnka naděje o.s. Lukáš Kovář a Petra Duňková 

SEMILSKÝ CVRNK 

 

Video (2:29) 

 

Fotografie (167+1) 

Čtení z Máje 

 

Video (53:01) 

 

Fotografie (26) 

Video, když se doma zapomene stativ  

Však toto je jediné video z celého čtení a 

tak jej zveřejňujeme k poslechu textu. 

 

Informační občasník Infolisty Zrnka / Ročník IV. / číslo 2. / červen 2012 / str. 3. 

  

Foto: Péťa, Lukáš, Tomáš  

 

http://k-n-k.rajce.idnes.cz/CARY%2C_MARY..._29._4._2012/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a1-bezbarierovost-mesta/e/muzeum/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a1-bezbarierovost-mesta/a/nemocnice-v-semilech/
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/foto-semilsky-cvrnk-vtahl-do-boju-deti-i-dospele/?aktualitaId=18520
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Lisenske_pochody_2._6._2012/
http://www.youtube.com/watch?v=jEr70nT0Wj8&feature=channel&list=UL
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/SEMILSKY_CVRNK_12._5._2012/
http://www.youtube.com/watch?v=ciQwCqIKGtQ&feature=channel&list=UL
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Cteni_Maje_1._5._2012/
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  Kvalifikační turnaj ve 

stolním tenise 
V sobotu 14. 4. 2012 se orlové 

ze Semil vypravili do Lomnice 

nad Popelkou na kvalifikační 

turnaj ve stolním tenise. Hrálo 

se švýcarským způsobem. 

Celkovým vítězem v mužích 

byl Jan Suja, který byl dříve 

členem Orla Semily, ale pro 

snazší možnost dojíždění nyní 

závodí za místní jednotu 

Lomnice nad Popelkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V kategorii žen jsme si odvezli  

xxx 

  

Finále mistrovství orla v kuželkách 
Družstvo Orla Semily, které se v kvalifikačním turnaji v 

Novém Boru probojovalo za první místo až do finále tohoto 

mistrovství, odjelo v sobotu 21. 4. 2012 v 5 hodin ráno do 

Přerova, kde již na ně čekali na nádraží ochotní pořadatelé 

z pořádající jednoty z Hranic, aby je včas dopravili autem ke 

kuželně. Turnaj byl zahájen modlitbou a probíhal v krásné a 

přátelské atmosféře. Každý, kdo měl odkouleno, dostal 

taštičku s různými drobnostmi, jako je propiska, blok, mapa 

a podobně. Naše družstvo skončilo na místě desátém.         

S lepším umístěním jsme vzhledem ke špatné možnosti 

trénovat ani nepočítali. Jednoty, které mají vlastní kuželnu, 

samozřejmě dosahují lepších výsledků. Byli jsme jedinými 

zástupci Čech. Ani za desáté místo jsme nezůstali bez 

odměny a dostali jsme na cestu šišku vynikajícího váhalova 

salámu. Při hodnocení nejúspěšnějších žen jsme skončili až 

na bramborovém místě, ale potěšilo milé přátelské gesto 

hráčky z místa třetího, která obdržela pohár a šišku salámu, 

že se rozhodla předat svoji šišku salámu pro naši hráčku na 

čtvrtém místě. Ještě jsme si maličko prohlédli Přerov a ve 

23 hodin jsme dorazili zpět do Semil. 
 

Bohdana Tichá, starostka orelské jednoty Semily    

 
RAČÍ STEZKOU 2012 

 

Klub českých turistů Semily a Turistický oddíl mládeže „Slunce“ si Vás 

dovolují pozvat k účasti na XXIX. ročníku pochodu Račí stezkou, který se 

bude konat v sobotu dne 11. srpna 2012. Start a prezentace účastníků 

bude jako tradičně ve Sportovním centru Semily od 6 do 11 hodin (u 

dlouhých tras start pouze do 9,30 hodin). Bližší informace Bohdana 

Tichá, telefon 739 911 157.  

Připravili jsme pro Vás výlet na trasách délky 5 až 55 km šitý na míru pro 

malé i velké pochodníky. Pro ty úplně nejmenší máme dobrou zprávu – 

nejkratší trasa je schůdná a sjízdná i pro rodiče s kočárky. Na kontrolách 

jsou připraveny různé úkoly a drobné odměny. Věříme, že nás i Vás 

nezklame počasí a sluníčko vytáhne na výlet všechny, kteří mají rádi 

přírodu v okolí našeho města a chtějí něco udělat pro své zdraví.  

 

Těšíme se na Vás 

Klub českých turistů Semily a Turistický oddíl mládeže „Slunce“ Semily 

 

 

  

druhé místo a postup do celorepublikového kola, které se bude 

konat v Polné. Pohár za první místo v žácích a samozřejmě také 

postup do finále si vybojoval David Tichý ze Semil. 

   
Romský den v Turnově 
Základní škola v Turnově, Speciálně pedagogické centrum  

Jak už se u nás stalo tradicí, měli jsme na Základní škole v Sobotecké 

ulici v Turnově Romský den. Tato akce byla zahrnuta do 

celoškolského projektu v rámci multikulturní výchovy. 

V první části dopoledního programu žáci I. stupně shlédli romskou 

pohádku Krásná čarodějka a žáci II. stupně film Ženy v poli, který 

obdržel cenu GRAND PRIX festivalu GOLDEN WHEEL Makedonie. 

Během tvořivých dílen si žáci formou hry a zábavy osvojili základní 

znalosti o romské kultuře a historii. Pro ozvláštnění atmosféry jsme 

využili převleků do typického romského oblečení. Ve druhé části 

programu jsme využili prostoru tělocvičny, kde byl připravený 

kulturní program.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odměnou pro děti byl nejen potlesk, ale i nová přátelství a lásky. 

Děti s nejlepšími převleky si odnesly domů i hodnotné věcné 

odměny. Po skončení představení na nás čekalo pohoštění ve školní 

jídelně. Paní kuchařky připravily k obědu halušky se zelím. Za účast 

bychom chtěli poděkovat vedení výše uvedených škol, rodičům, kteří 

se podíleli na přípravě našeho dne, pedagogům i jejich žákům. 
 

Miroslava Adamenko  

Romano hangos (noviny ke stažení) 
 

Pozvání přijali děti ze ZŠ, PŠ a MŠ v 

České Lípě a děti z přípravného 

ročníku z Jablonce nad Nisou. Z naší 

školy vystupovali dívky Dominika 

Hendrychová a Nikola Žigová. 

Připravili si pro nás krásné taneční 

vystoupení. Během programu 

proběhla ochutnávka romských 

jídel (holůbky, pišoty, koláče …). 

Program zhlédli jak rodiče žáků 

z naší školy, tak i veřejnost. 

 

  

 FESTIVAL BEZ PLOTŮ 
9. června od 13 hodin se v areálu Domova Pod Skalami Kurovodice 
uskuteční FESTIVAL BEZ PLOTŮ spojený s dnem otevřených dveří. 
Návštěvníky čekal bohatý doprovodný kulturní program, a to zejména 
divadelní (Nakafráno Turnov – Drůbeží nářez, Jirásek Olešnice – Madam 
Colombová zasahuje, vystoupení Kurovodických umělců – soubor 
Podskalák)  a hudební (Barell Battery, Traffic Jam Band, Mackie Messer 
Band, Rozum Brothers, Už jsme doma, Funny Gras, Ovčie Kiahne, 
vystoupení Kurovodických umělců – sbor Skaláček, kabaret, Bábrliny z DPS). 

 

FETIVAL BEZ PLOTŮ 

Kurovodice  

 

Video (6:36) 

 

Fotografie (117) 

http://www.zvsturnov.cz/
http://www.romanohangos.cz/
http://www.kurovodice.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=SFbjPdSjl4s&feature=plcp
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/FESTIVAL_BEZ_PLOTU_Kurovodice_9._6._2012/


Zrnko naděje o.s. za podpory sponzorů a partnerů ve spolupráci s průvodci tras pořádali 16. - 17. 6. 2012 
 

Harrachov bez bariér  
 

Po veselém ranním chaosu, kde se přesouvalo z vozu do vozu mnoho batožin a speciálních vozítek jsme 

konečně usedli do aut, která byla ozdobena vlaječkami s logem našeho občanského sdružení. Kruhový objezd 

semilského náměstí kolona projela celý dokola a upoutala nejednoho pozorovatele na cestě Semily 

Harrachov, která trvala necelou hodinu. Pak už zdárně proběhlo ubytování v hotelu SKICENTRUM.  

Po 11 hodině jsme se rozdělili na dně skupiny a první se vydala na trasu 14,7 km. Kratší oddychový okruh 

Jizerských, kde je krásný výhled  

 

 

      

Členi občanského sdružení Zrnka naděje, rodinní příslušníci a přátelé děkují 

všem sponzorům, partnerům, organizátorům a za spolupráci průvodcům tras. 

Kdo podpořil Harrachov bez bariér: AKTUALITY Z HARRACHOVA A OKOLÍ 
 

Zrnko naděje o.s. - projekt „Jedeme bez bariér“  
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Semily 

Harrachov 

 

  

Skicentrum  

 

12. - 13. 6. 2010 

AKTUALITY Z HARRACHOVA A OKOLÍ 

1. ročník „Harrachov bez bariér“  
 

Fotografie K-n-k 2010 

 

1. - 2. 7. 2011 

AKTUALITY Z HARRACHOVA A OKOLÍ 

2. ročník „Jizerský les" na vozíku  
 

Fotografie K-n-k 2011 

  

 

16. - 17. 6. 2012 

AKTUALITY Z HARRACHOVA A OKOLÍ 

3. ročník „Harrachov je tu pro všechny“ 
 

Fotografie K-n-k 2012 

  

 

 

Video 9:57 Video 12:52 Video 5:30 

Sponzoři 

Nadace EURONISA 

Nadace České spořitelny  
 

Patron  

moff tarkin s.r.o. 
 

Partner 

Richard Remeš, hudební tvůrce  
 

 
moff tarkin s.r.o.  

do polských Jizerských hor. Z cesty jsou krásné výhledy do české 

části Jizerských hor kolem hory Bukovec. Na trase je jediná možnost 

občerstvení a to na chatě na rozcestí Orle. Druhá skupina se vydala 

na trasu 11,2 km. Kratší oddychový okruh do Krkonoš. Harrachovou 

cestou se šlo kolem Mumlavské boudy do Lubochu a odtud bylo 

větší stoupání přes jedno rozcestí výše na Kládovu cestu. Dále již 

s větší části sjezdem na Krakonošovu cestu a po ní přes Rýžovyště na 

začátek naší trasy. Na trasách doporučujeme pomoc druhé osoby. 

 

 
Před 19 hodinou dorazila první skupina do 

hotelu Lovecká Mumlava, kde se setkali 

s druhou skupinou výletníků. Po večeři na 

grilu a několika chlazených nápojích jsme 

se vydali na hotel SKICENTRUM. Na 

každého zde čekala sladká odměna moc 

dobrého dortíku a pak už nic nebránilo 

předávání diplomů s dárečky od sponzorů. 

Nedělní snídaně se oproti předchozím ročníkům konala 

v prvním patře hotelu v restauraci, do které vedou prudké 

schody. Vozíčkář se za doprovodu recepční a pomoci dvou 

hotelových výtahů dostane bez problému do restaurace.  
 

Před 10 hod jsme předali klíče od pokojů hotelu a navštívili 

KRKONOŠSKÉ MUZEUM - EXPOZICE ŠINDELKA, HARRACHOV, 

výstava „Medvěd na Šindelce!“. Program dne pokračoval 

báječným zážitkem jízdou na trojkolkách Hilbert Harrachov, 

kde jsme si to pěkně užili a dál se pokračovalo za exkurzí 

nejstarší soukromé sklárny v Čechách Sklárna Novosad a syn. 

Před odjezdem bylo posezení s průvodci tras a pak domů. 
 

Na webu Jedeme bez bariér najdete veškeré informace o 

tradičním pořádání Harrachov bez bariér, ale i další  

informace (média, videa, fotky) o výletech Zrnka naděje o.s. 

 

http://www.hotelskicentrum.cz/
http://www.harrachov.cz/clanky-detail.asp?NewsID=779
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2010/fotografie-2010/
http://www.harrachov.cz/clanky-detail.asp?NewsID=896
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2011/fotografie-2011/
http://www.harrachov.cz/clanky-detail.asp?NewsID=968
http://k-n-k.webnode.cz/videa-2012/fotografie-2012/
http://www.youtube.com/watch?v=SHaTXqSADxM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ekiy5VT7Fi0&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=-mHQCZjtP_0&feature=plcp
http://www.harrachov.cz/muzeum-sindelka-harrachov.asp
http://www.hilbert.cz/
http://www.sklarnaharrachov.cz/sklarna.php
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a2-vylety-bezbarierovost/


 

 

Webové stránky Zrnka naděje Jedeme bez bariér - PROJEKTY jsou 
nepřetržitým dnem otevřených dveří a nesou informace: 
Pro oslovení veřejnosti s plánem návrhu prvního projektu NNO 

společné bydlení v komunitě, bylo nutné vytvořit další projekty, 

které napomůžou k dosažení tohoto cíle. V roce 2009 březen vznikl 

druhý projekt - Infolisty Zrnka, zajišťuje informovanost veřejnosti 

o činnosti NNO aj. V roce 2009 listopad vznikl třetí projekt - 

Sociálně terapeutický program Zrnko naděje o.s., zajišťuje 

rozmanitý program a akce vnitřní pouze pro členy, ale i program 

akcí pro veřejnost. Pro rozšíření třetího projektu v roce 2011 

červenec vznikl čtvrtý projekt - Sklářská dílna o.s. - Glass Lucie, 

kde cena z ukázky výroby a drobného prodeje jde na podporu NNO 

a v roce 2011 říjen vznikl pátý projekt - Jedeme bez bariér, 

zmapování bezbariérového přístupu. 
 

Projekt o zmapování bezbariérovosti města Semily bude probíhat 

2011 – 13 a byl finančně podpořen od Nadace Česká spořitelna a 

od Nadace EURONISA. Informace budou průběžně doplňovány.       
1) Bezbariérovost města Semily 2) Výlety bezbariérovost 
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Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení peněžitým či věcným darem, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz 
nebo osobně po telefonní domluvě 481 621 406 * 731 458 883 v Zrnku naděje o.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

Web Kamera na kolečkách  

fotogalerie a videa 

 

 

 

Web Zrnko naděje o.s. 

O nás, Výroční zprávy, Glass Lucie - sklářská dílna, Harmonogram, Aktuální pozvánky, 

Infolisty Zrnka a jiné zpravodaje, Zdravotnické potřeby, Katalog sociálních služeb, 

Spřátelené organizace, Sponzoři, Média, TV internet, Dokumenty ke stažení. 

  

Web Jedeme bez bariér  

Den otevřených dveří, projekty 

  
  

 

 

 

Informace o činnosti Zrnka naděje o.s. jsou rozděleny 

Aktuální pozvánky 
 

Na stránkách jsou do rubriky Aktuální pozvánky a informace 

průběžně přidávány naše pozvánky, ale i ty které nám zašlete. 

Najdete zde i aktuální informace kdy a co bylo přidáno do různých 

rubrik na třech webech občanského sdružení Zrnka naděje. 

 5. 7. 2012 (čtvrtek) VEŘEJNÁ AKCE 

„HURÁ PRÁZDNINY“ Rozmanitý program her pro malé i velké. 

 25. 8. 2012  (sobota) VEŘEJNÁ AKCE 

IV. Ročník, Pochod s BOBINOU až na Kozákov - KŘÍDLA  

 26. 8. 2012 (neděle) VEŘEJNÁ AKCE 

DEN CHARITY Loučení s létem 2012 se Zrnkem naděje.  

 6. 9. 2012 (čtvrtek) VNITŘNÍ AKCE 

Narozeninovosvátková oslava „PODZIM“ (oslavenci: červenec - září) 

 31. 10. 2012 (středa) VEŘEJNÁ AKCE 31. 10., 1.- 2. 11. 2012    

DUŠIČKY Setkání členů sdružení s veřejností. 

 6. 12. 2012 (čtvrtek) VNITŘNÍ AKCE 

Narozeninovosvátková oslava „ZIMA“ (oslavenci: říjen - prosinec)  
 

Zde: HARMONOGRAM 2012 Zrnko naděje o.s. 

 

 Do všech prostorů sklářské dílny s 

prodejnou je zajištěn bezbariérový přístup 

pro vozíčkáře. Exkurze sklářské výroby pro 

jednotlivce až do 30 lidí ve skupince. 

Více zde: GLASS LUCIE – balíčky vstupenek 

 

Český ráj bez bariér 
 

Na internetových stránkách informace o projektu a jaké jsou cíle. 

Nové studie pomohou rozvoji služeb v Českém ráji * Doporučené trasy 

 

 

 

 

 

 

O prázdninách plánujeme uskutečnit některé výlety do Českého ráje dle 

některých doporučených tras, ale navštívíme i jiná místa v našem okolí. 

Výlety budou spontální a zmapování od členů Zrnka naděje o.s. se bude 

realizovat dle našich možností vzhledem k zdravotnímu stavu lidí 

s těžším zdravotním postižením odkázaných na dopomoc nebo celkovou 

pomoc druhé osoby.  Rádi byste se zúčastnili výletu s námi a víte, že 

potřebujete pomoc od druhé osoby v realizaci?  

Kontakt: 731 458 883 * 481 621 406 * Budeme se těšit na spoluúčast.  
 

 

 

Celková částka vstupenky je 

určena na podporu celoroční 

činnosti Zrnka naděje o.s.  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a1-bezbarierovost-mesta/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a2-vylety-bezbarierovost/
mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
http://k-n-k.webnode.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/aktualni-pozvanky/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/harmonogram-2012/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/
http://www.cesky-raj.info/cs/cesky-raj-bez-barier/informace-o-projektu.html
http://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/tiskove-zpravy/nove-studie-pomohou-rozvoji-sluzeb-v-ceskem-raji.html
http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/cesky-raj-bez-barier/doporucene-trasy/

