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       SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Jílovecké roubenky v roce 2013 
 
Tři chaloupky v Jílovecké ulici jsou památkově chráněnými objekty. Dvě z nich jsou ve správě 
Muzea a Pojizerské galerie v Semilech, jedna roubenka je soukromá. Roubenky od sebe poznáte 
docela snadno, jsou natřené výraznými barvami, které ale odpovídají historickému průzkumu. 
 

V zelené roubence se již pátým rokem nachází středisko ekologické výchovy, které založila a po 
celou dobu vede PaedDr. Lenka Hřibová. Každým rokem projde jejími ekovýchovnými programy 
kolem dvou tisícovek dětí, které se hravou formou seznámí nejen s fungováním přírodního 
řetězce, ale i se společenskými aspekty, které se k přírodě váží. 
 

 V roce 2012 se k programům PaedDr. Hřibové přidala ještě třídenní lesní 
školka, kterou vede i paní Jaroslava Chlumová. Děti, které navštěvují lesní 
školku, tráví většinu času venku, v přírodě a v kontaktu s denními i 
ročními dobami. Roubenka jim pak poskytuje nezbytné minimální zázemí. 
 

V roce 2013 by se lesní školka měla časově rozšířit na všechny dny v 
týdnu. Od pondělka do pátku tak budou mít rodiče možnost nechat své 
ratolesti vyrůstat v souladu s přírodou, v prostředí, které ideálně 
odpovídá dětské potřebě být na čerstvém vzduchu za neustálého 
prozkoumávání jejich přirozeného prostředí. Zároveň PaedDr. Hřibová 
bude pokračovat v pořádání ekovýchovných programů, které v kratším 
čase nabídnou malým školáčkům podobně inspirativní zážitky. 

 
V červené roubence najdou návštěvníci muzea expozici pilníkářství. Pilníkář na 
tomto místě skutečně žil až do roku 1956 a jeho dílna byla zrekonstruována 
především díky úsilí pracovníků památkové péče. Pilníkářská dílna ale není jen 
suchou expozicí, návštěvníci si mohou sami vyzkoušet, jak se pilník vroubil a jak 
se s ním posléze pracovalo. Sousední světnice je pak zařízena ve stylu našich 
babiček a ukazuje, jak se žilo v roubenkách těsně po zavedení elektřiny kolem 
roku 1920. Pilníkářskou dílnu v Semilech natáčela i Toulavá kamera, takže máte 
možnost se na její historii a zajímavosti podívat na webu České televize. (04:06) 

  

Aby roubenky ožily i v létě, připravili jsme pro 
návštěvníky prázdninový program. Zatímco ve 
všednodenních dopoledních bude pokračovat provoz 
lesní školky, která se na tuto dobu otevře všem dětem 
momentálně bez školkového zázemí, pak o 
prázdninových odpoledních budou moci rodiče s dětmi 
navštívit pravidelný kroužek dětského loutkového 
divadla a jiných hravých experimentů. 
 

O prázdninových sobotách přivítá návštěvníky z řad 
semilských i turistů jeden řemeslník a to v rámci akce 
Řemeslné soboty v Jíloveckých roubenkách. Místní i 
přespolní řemeslníci budou vždy od 10 do 16 hodin 
předvádět v zelené roubence své řemeslné umění, 
které si návštěvníci budou moci sami vyzkoušet a 
pořídit si tak vlastnoručně vyrobený malý dárek. 
Každou prázdninovou sobotu v roce 2013. 
http://www.muzeumsemily.com/Remeslne-soboty.html  
 

Za Muzeum a Pojizerskou galerii v Semilech  
Mgr. Jana Hájková, ředitelka 

   

http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?id=3977
http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?id=3977
http://www.muzeumsemily.com/Remeslne-soboty.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Infolisty Zrnka / Ročník V. / číslo 1. / březen 2013 / str. 2. 

  

  Vyzkoušejte s námi Kořínek = „miniškolka“, která se inspirovala myšlenkou lesních školek. 

 

     Zázemí v areálu památkově chráněné dřevěnky  

                    v Jílovecké ulici v Semilech. 

    ÚT,ST  a PÁ  kolem deváté ráno vyrážíme nahoru  

 na kopec za ovečkami, králíčky, šuměním stromů...        

Děti se vrací růžolící, příjemně unavené, odpoledne      

   bez problémů spí.... Některé spí i u nás do 16.30 

  

   Do března běžela  miniškolka v rámci projektu EU, 

    od dubna v rámci „ekostřediska“ (Semínko země)  

                  Přijďte se podívat, nakouknout,  

                    zažít s námi třeba dopoledne. 

              www.korinek-semily.cz  
        Bereme i dvouleté děti, plíny nevadí,  

        jen je podmínka, že dítě je ochotno CHODIT. 

 

Za ty čtyři měsíce fungování sledujeme, že: 

- dítě si přirozeně rozvíjí motoriku (terénní nerovnosti) 
- venku „bacily“ nelétají (tak jako v interiéru)  

- menší skupinka dětí je vhodný krok k odpoutání se od rodičů 

- heboučké kožíšky zvířat odlákají i stesky po mamince 
- není špatné počasí, jen špatně oblečené dítě 

 

Chcete, aby vaše dítko mělo zdravý kořínek?   

Tel.:  J. Chlumová 737 455 820 

            

Prázdniny - Semínko země 
 

Odpolední kutění pro malé i velké: pravidelně přes prázdniny u zelené 

dřevěnky v Jílovecké ulici (od 13-16 hod.) pro malé i velké  

(dopoledne provoz "lesní školky" - možno se zapojit po telefonické 

domluvě 737 455 820, bereme i děti ml.šk.věku, kolem deváté vyrážíme 

na louku za ovečkami a do lesíku) 

 "loutkové úterky " tvorba loutek od jednoduchých (prstové, špejlové, 

bramborové) až po složitější (maňásci, marionety), loutkové hrátky na 

motivy pohádek a dětských knížek 

 "vlněné středy" (spřádání v ruce, česačka na vlnu, techniky filcování za 

mokra i za sucha - drobné jednoduché výrobky pro radost)   

 "hudební pátky " - rytmické nástroje (výroba jednoduchých rachtátek, 

ale třeba i deštných holí), zpívání, dle domluvy výuka hry na flétnu a 

kytaru (k táborovému ohni) – pro začátečníky bez rozdílu věku. 
 

Vstupné dobrovolné (tedy pokud nepřebíráme zodpovědnost za dítě - 

viz web) pouze příspěvek na materiál výrobku, který si chcete odnést. 

Podrobnosti budou na http://www.korinek-semily.cz/  

 

Chcete nám pomoci? Uvítáme: 

staré tvrdé pečivo + zbytky, okružky zeleniny pro králíky, staré plechy na pečení, struhadla, hrnce 

na písek, zbytky bílých svíček + starou žehličku (na voskovou batiku) starý mixér na ruční papír, 

usušené slupky od cibule (barvení vlny) 1. 6. 2013 chystáme výměnný bazárek dětských knížek 

Děkujeme za podporu naší činnosti. Pomůže samozřejmě i finanční příspěvek na činnost 

neziskové organizace. (samozřejmostí je darovací smlouva pro možnost odpisu z daní)  

 

Výhled akcí duben - srpen 2013 
 

Otevřete svoje diáře a můžete si poznamenat naši pozvánku na 
akce (letos se to bude docela hodně "točit kolem dětských 
knížek"), ale nebojte, budou i hry, muzika, divadélka, "vyráběčky 
" a hlavně společná pohoda (někdy i polívka?) 
 

Víkendové akce pro celou rodinu v zelené dřevěnce 
http://medvedsemily.webnode.cz/news/vyhled-akci-duben-srpen-2013/ 

 

Videa inspirovaná dětskou knížkou 
 

V rámci našeho projektu "KNÍŽKA U NÁS doma ŽIJE "  kutíme, 
tvoříme, hrajeme, natáčíme (amatérsky). 
 

Přidejte se k nám... Pro inspiraci a "odvahu" něco starších 
záznamů, kde jsme taky něco s "knížkou", pohádkou kutili.. 
 
O čtyřech prasátkách (2009), Jak Jaromil ke štěstí přišel (2009) 
Spor u jesliček (2010), Kdo snědl salát (2012) 
http://nazeleno.webnode.com/knizky/videa/  

 

 

 

http://www.korinek-semily.cz/
http://medvedsemily.webnode.cz/news/vyhled-akci-duben-srpen-2013/
http://nazeleno.webnode.com/knizky/knizka-zije-/
http://nazeleno.webnode.com/kuteni-inspirace/
http://nazeleno.webnode.com/kuteni-inspirace/
http://nazeleno.webnode.com/knizky/videa/


Orelský kvalifikační turnaj kuželek družstev  

Nový Bor 23.2.2013. Po úvodní mši svaté v kapli na místní faře se 

utkalo v novoborské kuželně 5 družstev ze 3 orelských jednot - každý 

házel 60 hodů sdružených. Poprvé v historii zvítězil Orel Turnov s 

501 body, následoval 2. Orel Chřibská A s 484 body, 3. Orel Semily A 

453 bodů, 4. Orel Chřibská B 257 bodů, 5. Orel Semily B 146 bodů 

(poslední 2 družstva neúplná). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výsledky soutěže jednotlivců: 

Muži: 1. Lukáš Novák 171, 2. Jiří Charvát 154, 3. Vít Jůza 149,            

4. Jaroslav Tichý 135, 5. Marek Šafránek 133, 6. Tomáš Lompart 129, 

7. Lukáš Bart 109, 8. Jiří Tichý 105, 9. Milan Mácal 73. 
 

Ženy: 1. Růžena Tichá 138. 2. Martina Šmejkalová 129, 3. Bohdana 

Tichá 125, 4. Veronika Minarovičová-Lompartová 114, 5. Monika 

Asaadová 112, 6. Veronika Šafránková 111, 7. Petra Schmidtová 82, 

8. Marie Šafránková 69, 9. Eva Vašková 60. 
 

Starší žáci: 1. Asad Asaad 103, 2. David Tichý 86. 
 

Mladší žákyně (2x15do plných): 1. Sandra Asaadová 66, 2. Bohdana 

Tichá 59 (v soutěži družstev jejich pořadí opačné). 
 

Jelikož plánovanému řediteli soutěže se nepodařilo uvolnit ze 

zaměstnání, řízení turnaje se samozvaně ujal Vít Jůza, k funkci jeho 

zástupce se přihlásil Marek Šafránek.  

Bohdana Tichá  
Starostka orelské jednoty Semily  
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Masopust  
Již třetím rokem občanské sdružení Cervus Semilensis a přátelé pořádali 

Masopust, který se letos konal dne 10. 2. 2013 od 10 hodin na 

Komenském náměstí před římskokatolickou farou Semily. 
 

Video (06:14) TV SEMILY - Masopust 

 

 

Oddíl kanoistiky Semily patří pod Tělovýchovnou jednotu. 

Nachází se naproti archivu přes náhon. Je to dřevěná bouda. Na 

vodě začínáme jezdit první květnový čtvrtek od 15:00. Na rok 

2013 to připadá na 2. května. Rádi přijmeme nové členy. 

Přijímáme děti od osmi let a měly by umět plavat. Pro děti jsou 

připravena nová pádla a vesty. Trénink trvá 2 hodiny, do 17:00. 
 

Jezdíme i na vodácké závody do Vysokého  Mýta a Třebechovic 

pod Orebem. Tam je vhodná voda pro začínající závodníky. 
 

Kontakt pro zájemce: Dana Řeháková 737 15 15 77 

  

  

 

http://www.tvsemily.cz/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=53&video_id=515
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AMERICAN TRIBAL BELLYDANCE STYLE - ATS 

Tento druh orientálního tance je velmi specifický. Je uměle vytvořený v 

sedmdesátých letech dvacátého století z různých tanců Orientu a předního 

východu-Egyptský, Perský, Indický, Španělský, tance kočovných kmenů Arabů,.... 

Tanečnice se od klasických orientálních tanečnic inspirovaných egyptským 

folklórem liší jak kostýmem, tak i způsobem úpravy hlavy a ozdobami. Také volená 

hudba je odlišná. Většinou se počítá na čtyři a je s účastí klasických dechových 

nástrojů i bubínků. Moderní skladby mají už elektronické základy nebo uměle 

dotvořené zvuky. Tančí se vždy ve skupině minimálně dvou tanečnic, protože 

systém tance je založen na vedení a následování. Taneční prvky mají své signály a 

podle nich vedené tanečnice tančí. Neznalý divák má tak pocit, že sleduje 

nacvičenou choreografii. Ve skutečnosti však tanec vzniká přímo na místě. 

Styl kostýmu bývá většinou u různých skupin podobný. Tanečnice mají oblečeny 

široké kalhoty tureckého střihu a přes ně širokou volánovou sukni. Podprsenky jsou 

masivně zdobeny starožitnými mincemi a amulety nebo mušličkami. Vyskytuje se i 

zdobení zrcátky nebo řetízky s rozmanitými ověsky. 

Pásy tanečnic také nejsou klasické penízkové, ale jsou zdobeny rovněž jako 

podprsenka. Navíc se na ně váží vlněné střapce. Tradičně se volí přírodní zemité 

barvy, ale moderní vyznění se nebrání ani barevnějšímu ladění. Hojně se zde užívá 

berberské malování obličeje, kdy se kolem očí, na bradě a lícních kostech malují 

různá uskupení bodů a čárek. Šperky jsou masivní kovové, často zdobené roličkami 

pro chřestivost. Často dovezené z Pákistánu nebo Afghanistánu. 

Vlasy se váží do turbanu po vzoru kočovných kmenů Arabů nebo se do účesů 

upevňují umělé květiny a sponky. Nejčastějšími rekvizitami, používanými v ATS jsou 

prstové činelky se kterými se doprovází tanečnice při tanci nebo široká šavle, se 

kterou se balancuje na hlavě, hrudníku, boku. 
  

 Zde se tento tanec nejblíže tančí v Jablonci nad Nisou v orientálním tanečním 

studiu Tasmina. Pod vedením lektorky Atify-Oliny Jarabicové, která se učí u jedné z 

prvních lektorek ATS Stáni Mužíkové, tančí v současnosti jedenáct dívek a žen a 

také jeden mladý muž. Druhý začátečnický kurz je již také otevřen. Protože je tento 

styl nový a neokoukaný, tak máme za sebou i nesčetné působení na mnoha akcích a 

soutěžích nejen v rámci kraje. Bambiriáda Liberec, Euroregion Tour Jablonec nad 

Nisou, Květnový festival orientálního tance Praha, Fatima orient show Kosmonosy, 

Tribal Prague, Lets Dance Praha-odtud jsme přivezli druhé místo. 

Letos jsou v jednání zatím tyto akce, kde nás můžete eventuelně, když se 

dohodneme, vidět: 10.-12.5.-Květnový festival orientálního tance, 25.5.-Bambiriáda 

Liberec, 7.-8.6.-Shareefa show-Mladá Boleslav, 22.6.Tajemný orient-Roudnice nad 

Labem, 26.-28.7.-Lets Dance Praha. 

Lenka Jínová 
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TRADIČNÍ FOTBLOVÝ TURNAJ - Hala Dukla Liberec 

S dvěma dalšími kamarády s Martinou a s Rendou jsme se dohodli, že tam opět jako každoročně nemůžeme chybět. Mělo nás jít více, ale 

někteří byli přes Vánoce mimo Liberec a tak jsme tam šli my tři s Martinou. Domluvili jsme se, že si dáme 26. 12. 2012 v 9:15 sraz na 

terminálu MHD a že poté pojedeme autobusem číslo 17, který jel v 9:30 a dovezl nás až k hale, kde jsme byli v 9:40. Renda už tam na nás 

čekal, tak jsme si koupili pití, párky a šli jsme si sednout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na tomto turnaji se každoročně potkávají bývalí i současní hráči libereckého fotbalu a i různí futsal sté Liberecka. Sestavy týmů: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tento turnaj začal v 10 hodin a v 15:30 bylo jasné, kdo nepostoupil do semifinále nejhůře na tom dopadl tým Havaxu Krásná Studánka, 

který v prvních dvou duelech ve skupině porazil týmy Botička.cz a Nová Ves výsledkem 3:0, ale poté prohrál s týmem Konrad star 0:3       

a v zápase, kde šlo týmu Krásné Studánky o postup prohrál s Výběrem Frýdlantska 0:1 a tím pádem skončil ve skupině třetí a nepostoupil.  
 

      A Skupina         

 

 

 

 

 

 

     B Skupina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Skupina  Šotci:  Mladí hráči Slovanu hlavně rezervy Slovanu např.: 

bratři Šislerové, Ondřej Soběslav a nebo Pavel Bína. Moravia Red 

Wine bratři Rampáčkové a nebo otec a syn Janáčkové. Tým Licon 

Zdislava tvořili futsal sté, tým Reality Corporation tvořili hráči České 

Lípy a Nového Boru, tým Štajny Star reprezentovali: Ladislav Maier, 

Jiří Štajner, Lukáš Vácha, Luděk Zelenka a Josef Lexa. 

  

B. Skupina za tým Havax:  Krásná Studánka Zbyněk Hauzr, 

Petr Lukáš, Benjamin Vomáčka, Jan Broschinský a dvě 

hráčky s ženského týmu. Tým Botička cz. Reprezentovaly 

futsal sté a v brance bývalý brankař Slovanu Antonín 

Kudláček. Za týmy Nové vsi a Konrad Star hráli Fatalisté, a 

posledním týmem byl výběr frýdlantského okresu. 

  

Následovala krátká exhibice mladších žáků a pak nastal 

zlatý hřeb odpoledne souboje o medaile. 

 

Semifinále 

Štajny Star – Konrád 2:3 

Šotci - Výběr Frýdlantska 1:0 

O 3  místo 

Štajny Star - Výběr Frýdlantska 1:2 po penaltách 

Finále 

Šotci – Konrád 1:2 po penaltách 

 

 

Článek: Lukáš Adamičko 
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Spokojený domov otevřel nové kontaktní místo v Turnově 
Sociální služby v domácnostech seniorů a handicapovaných poskytuje obecně 
prospěšná společnost Spokojený domov lidem Turnově a okolí už několik let. Od 
letošního února je Spokojený domov lidem na Turnovsku opět o něco blíže – 
otevřel totiž nové kontaktní místo přímo na území města Turnov, které 
obyvatelům regionu usnadní osobní návštěvu pro dojednání služeb a 
Spokojenému domovu z logistického hlediska zjednoduší práci pečovatelek a 
umožní tak další rozšiřování a zkvalitňování sociálních služeb. 
 

Spokojený domov vznikl v roce 2004 v Mnichově Hradišti a své služby postupně 
rozšiřoval i do okolních regionů. Na Turnovsku působí od roku 2009. Formou 
pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovacích služeb nabízí seniorům, 
postiženým spoluobčanům a osobám pečujícím o rodinného příslušníka se 
sníženou soběstačností pomoc při zvládání každodenních činností. To vše 
v domácnostech uživatelů. Svou péči nezaměřuje jen na obyvatele větších měst, 
ale jeho pečovatelky jezdí za lidmi i těch nejmenších vesniček. Pomáhá lidem se 
ztrátou soběstačnosti s úkony osobní hygieny, ohřátím či podáním stravy, 
přesunu z lůžka na vozík, nákupy, doprovody k lékaři apod. Jeho služby využívají 
nejen senioři, ale i zdravotně postižení občané všech věkových kategorií. 
V Turnově například poskytuje asistenci autistickému chlapci ve speciální škole. 
 

Nové kontaktní místo bylo slavnostně otevřeno v úterý 5. února. Mezi hosty byl 
mimo jiné Jan Solovjev, manžel klientky Spokojeného domova. „Moje manželka 
byla po úraze v nemocnici, nejevila o nic zájem, tak jsem se jí snažil zvednout 
náladu a rozhodl jsem se ji vzít na Vánoce domů. Nedovedete si představit, jak ji 
to povzbudilo. Začala cvičit a mít radost z toho, že bude doma,“ začal Jan 
Solovjev vyprávět svůj dojemný příběh. „Ovšem sám bych se o ni postarat 
nedokázal, proto jsem začal shánět služby a Spokojený domov nabídl péči i o 
víkendech a o svátcích. Byl jsem překvapen všestranností jeho služeb. Nejenže se 
pečovatelky se neštítí ani těch nejšpinavějších prací a dělají je s naprostou 
samozřejmostí, ale je na nich vidět dar srdce, který je nenahraditelný 
a neocenitelný. Bez srdce se tyto služby nedají dělat,“ řekl na závěr svého 
projevu Jan Solovjev. 
 

Kontaktní místo Spokojeného domova v Turnově se nachází na adrese Zborovská 
519 (budova hotelové školy – boční vchod ze Žižkovy ulice). Zájemci o služby či o 
podrobnější informace ho mohou navštívit každé úterý a středu od 8 do 17 
hodin, případně po telefonické dohodě kdykoliv. Ti, kteří nemohou kancelář 
navštívit osobně, si mohou s pracovníky Spokojeného domova domluvit schůzku 
přímo ve své domácnosti, a to na telefonních číslech 773 565 341, 774 341 170, 
774 423 414 nebo e-mailu kocova@spokojeny-domov.cz.  
 
 
 

Bližší informace poskytne: 
Bc. Petr Novák 
Tel.: 773 635 633 
E-mail: novak@spokojeny-domov.cz , http://www.spokojeny-domov.cz/ 

  

ZŠ v Sobotecké startuje Aktivační centrum  
Mladí handicapovaní lidé se mohou od listopadu 
intenzivněji a systematičtěji připravovat na samostatnější 
život, případně na zapojení do budoucího chráněného 
zaměstnání. Od prvního listopadu se totiž v turnovské 
základní škole v Sobotecké ulici otevřelo Aktivační centrum.  
 

Kurzy vede pětice proškolených lektorů, pedagogů základní 
školy v Sobotecké ulici a jsou zacíleny na osoby od dvanácti 
do šestadvaceti let s různými formami postižení. Konkrétně 
jde o osoby se středně těžkým mentálním postižením, a 
také o osoby s postižením kombinovaným. 
  

A čím se konkrétně klienti v rámci kurzů zabývají? Kurzy 
probíhají třikrát v týdnu po dvou hodinách a klienti zde 
rozvíjejí své schopnosti při různých technických a 
pěstitelských pracích. Své dovednosti mohou moci 
uplatňovat také v tradičních lidových řemeslech.  
 

Cílem projektu je aktivizace potenciálu osob se středně 
těžkým mentálním postižením, kde jsou klienti 
seznamováni se životem světa kolem nás a orientace v 
něm. „Jde o aktivity vedoucí ke zvýšení kvality života 
klientů," říká paní ředitelka Jaroslava Štoudková. A jako 
jeden příklad z mnoha nabízí výlety mimo prostory 
speciálních škol.  
 

Velmi přesně se k náplni Aktivačního centra hodí 
Komenského citát: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby 
člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně 
vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a 
předvídal budoucnost.“ Na závěr kurzu obdrží klienti v 
rámci slavnostního obřadu certifikát o absolvování. 
 

Aktivační centrum při Turnovské ZŠ je v celém libereckém 
kraji jediné. V Česku je dosud pět center, do budoucna se 
plánuje otevřít dalších devět.  
 

Finančním partnerem projektu Evropské Unie Aktivační 
centrum je NIDV (Národní Institut Dalšího Vzdělávání) 
Praha a realizátorem v libereckém kraji je ZŠ, Sobotecká 
242, Turnov.  Projekt, který začal v listopadu 2012, je 
naplánován na dobu dvaceti měsíců - tedy do dubna 2014. 
 
 

Podrobné informace mohou zájemci získat: 
e-mail: zvsturnov@cmail.cz, tel.: 481 322 774   
Dotazy zájemců ochotně zodpoví: 
Ředitelka ZŠ  Mgr. Jaroslava Štoudková 

 

 

 

mailto:novak@spokojeny-domov.cz
http://www.spokojeny-domov.cz/
mailto:zvsturnov@cmail.cz


 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrnko naděje v zimě  
Zimní období s nádechem chladných dnů a sněhu nás 
trošku víc omezuje něco dělat venku. Pravidelné 
čtvrtky se odehrávají ve společenské místnosti, kde 
debatujeme o tom co je nového a co bychom rádi 
(pokud to půjde) letos uskutečnili: výlety, návštěvy aj.  
V tvořivé dílničce jsme vyráběli z plastových lahví a 
nepotřebných CD květináče pro různé bylinky.  
 

O Velikonocích jsme se jeli podívat do divadla ve 
Vysokém nad Jizerou. Divadelní spolek Krakonoš hrál 
pohádku Ševcovská pohádka na motivy Jiřího Mahena 
v réžii Martina Hnyka. Pohádka byla o tom, že 
přátelství a čisté svědomí je víc, než peníze světa. 
Dětem i dospělým se představení moc líbilo. 
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Cesta pro budoucnost… Od roku 2009 v infolistech Lenka Vanclová čtenáře informuje o změně ÚP Semily, kde se silniční přeložka 

posunula přímo přes její dům čp. 191 v Jílovecké ulici Semily, kde má sídlo Zrnko naděje o.s. Rodinný bezbariérový dům = demoliční objekt. 
Průběh jednání přinesl výsledek, že se stavba silniční přeložky II/289  vůbec neplánuje ani projekčně a realizace nebude v krátkodobém ani 
v střednědobém horizontu. Investor LB kraj se nyní zaměřuje na opravy stávajících komunikací, silnic II. a III. třídy, vzdal se i předkupního 
práva s výmazem na LV (list vlastnictví). Ministerstvo vnitra ČR (2012) shledalo pochybení na straně města Semily v nevyřízené žádosti 
podané od L.Vanclové před odsouhlasením nového ÚP (2010) a tak došlo k projednání před Zastupiteli Města Semily (4. 2. 2013), kteří 
rozhodli, že na základě vyjádření budoucího investora LB kraj (2011) dům město neodkoupí a ani nesouhlasí se směnou objektu za jiný 
dům. Úřední cesta Lenky Vanclové tedy pokračuje dál v podání: Žádost o změnu ÚP - Přepracování v ÚP města Semily silniční přeložky 
II/289 na stávající silniční dopravu a v návaznosti na to zrušení stavební uzávěry v Jílovecké ulici Semily. K podané žádosti je i požadováno, 
aby byla přiložena kopie petice, kterou město Semily obdrželo před odsouhlasením ÚP v roce 2010. Přes 700 lidí podepsalo petici, že 
nesouhlasí s takto zpracovaným ÚP, který vede okolo několika školských zařízení a Jíloveckou ulicí, historické jádro města Semily.  
 

 

Společnou myšlenkou rodičů a jedinců se zdravotním postižením je: 
"Jak bude žít naše zdravotně postižené dítě, až zde jednou nebudeme" 

"Jak budu žít já, kdo se o mne postará, až zde rodiče nebudou" 
 

Hlavní cíl o.s. Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižné a opatrovníky  
Vše pokračuje dle etap průběhu. Sdružení nadále hledá podobně smýšlející lidi, 
jedince a rodiny, kteří upřednostňují rodinné bydlení před ústavním umístěním. 
V roce 2013 se nebude konat žádná veřejná debata na toto téma. Pro zájemce 
je popsán hlavní cíl na výše uvedeném internetovém odkazu. Zájemci si mohou 
pro podrobnější informace zvolat, nebo si smluvit schůzku, která bude časově 
vyhovovat. Po tel. domluvě lze bezplatně volat i na Skype: Po - Ne, 10 - 20 hod. 
 
 

Lenka Vanclová, předsedkyně o.s. Tel.: 481 621 406 * 731 458 883 
E-mail: PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz 
Web: http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/  

Na žádosti L.V., ÚP Semily, posunutá silniční přeložka v Jílovecké ul. se vyjadřovali 2009 - 13:     
Město Semily, budoucí investor stavby LB kraj, Kontrolní výbor města Semily, Ministerstvo 
vnitra ČR, Policie ČR. Postačí získané informace k přepracování ÚP…ANO - NE… ÚP Semily od 
roku 1950 vytvořil v této části města asanační pásmo pro více vlastníků nemovitostí a 
pozemků. Dlouhodobé plánování ÚP města Semily cca 60 let = stavební uzávěra, kde jsou 
vlastníci nemovitostí a pozemků omezováni jak nakládat se svým majetkem pro 
zhodnocování či prodej. Výsledek: ani po 60 letech se silniční přeložka nebude realizovat!  
 

Na internetových stránkách města Semily je uvedeno, že některé obce ORP Semily svým 
usnesením schválily shromažďování žádostí na změnu územního plánu do 3 let od vydání 
územního plánu, jeho vyhodnocení, či jeho změny a poté hromadné předání pořizovateli k  
nnnn 

 
 
 

  

posouzení. Na stránkách města je předloha i Žádost o změnu ÚP Semily (2010 prosinec odsouhlasen ÚP a 2013 prosinec to budou 3 roky).     
Pokud jste  vlastníci nemovitostí a pozemků v pásmu viz. mapa, cítíte se být poškozeni ÚP Semily, tak podejte žádost o změnu v ÚP Semily. 
 

Pokud by došlo ke kladnému vyřízení žádosti a silniční přeložka by byla přepracována na současnou silniční dopravu, tak to po 60 letech 
umožní všem vlastníkům domů a pozemků, že budou moci bez omezení nakládat se svým majetkem. Zrnko naděje o.s. bude dál 
pokračovat v plánu o.s. Pokud by došlo k zamítnutí žádosti o přepracování silniční přeložky II/289, tak ani po 60 letech kdy se zde 
neplánuje stavba silniční přeložky se vlastníci nedočkají možnosti, jak bez omezení nakládat se svým majetkem. Bude muset dojít ke změně 
projetu Zrnka naděje o.s. společné bydlení v komunitě. V domě, který je určen k demolici není možné na nestabilním místě plán realizovat! 
Jiný dům občanské sdružení zatím nemá. Musíme si počkat, jak žádost posoudí pořizovatel Postup vyhodnocení žádosti a pak…  

Plán o.s. je v nejistotě a na domě se provádějí pouze nutné udržovací opravy (2009-13) 
Nový vzhled však dostane společenská místnost, kde probíhá vnitřní program o.s. 

Pravidelné čtvrtky, víkendové akce, besedy s projekcí atd. 
 

 Harmonogram 2013 je rozdělen na akce vnitřní pro členy a akce veřejné.  
Vnitřní program pro členy, každý čtvrtek od 12 - 17 hod. 

Uvítáme vás na akcích veřejný a na vnitřním programu nové zájemce - členy. 
   

 
 
 

  

http://ds-krakonos.iol.cz/  

        Aktuální pozvánka (pdf) na VI. Čarodějnický slet  25. 4. 2013, 14 - 17 hod. 
Oživíme společně kouzlo pro dobro u pramenu sv.Václava, kterým obdarujeme pocestné na naší obchůzce panstvím.  

Na zahradě tajemné nápoje a pamlsky. (přineste si špekáčky aj.)    Video z 2012… III. Čarodějnický slet 

  

http://medvedsemily.webnode.cz/news/petice/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/
mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/rodinne-bydleni/
http://www.semily.cz/cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/zadost-o-zmenu-up/
http://www.semily.cz/cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/zadost-o-zmenu-up/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/harmonogram-roku/
http://ds-krakonos.iol.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/aktualni-pozvanky/
http://www.youtube.com/watch?v=TD4f6hkvXDU&feature=player_embedded
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  NAPSÁNO ŽIVOTEM  …tam někde mezi hvězdami, mám někoho, na koho nikdy nezapomenu... 
 

 

  

 

 

Někoho potkáváme každý den a jiné jen na okamžik. Záleží však na společně prožitých momentech zážitků.          
Při vzpomínce na člověka co nám odešel, pak opravdu dokážeme naplno vnímat jak žil a jakým byl přínosem pro 
nás i ostatní. Luděk zemřel náhle, ale svůj život dokázal prožít naplno s radostí i bolestí. Uměl rozdávat ze sebe 
druhým a byl tím, co byl a nedělal ze sebe nikoho jiného, než byl. Dokázal hodně a zapsal s do našich srdcí navždy. 
 

Šel jsi bos pískem na pláži, kde to místy bylo příjemné i ne. Už tam nejsi, ale každá stopa zůstala jinak hluboká. 

Časem vlny z moře stopy zahladí a vánek odnese zármutek. Loučíme se a nezapomeneme…  

  

Mám v hlavě spoustu myšlenek, co napsat o mém 
tátovi, jak to vyjádřit, ale jak sednu ke psaní, nejde to. 
Je to měsíc a deset dnů co táta zemřel a ta hluboká 
bolest je ještě ve mně. A tak přikládám jeho fotografie, 
jeho básně a fejetony...  
 

Byl naprosto všestranný, psal pohádky, básně, fejetony, 
maloval obrazy, dělal šperky, napsal i knihu v roce 2003 
„Fončekoviny aneb do hrobu si to nevezmu“, dotisk by 
měl vyjít do konce tohoto roku.  
 

A hlavně měl spoustu dobrých přátel. Uměl rozdávat 
radost a přinášel do tohoto hektického světa určitou 
lehkost bytí... Říkávalo se mu „poslední liberecký 
pábitel, bohém a všeumělec“... 
 

Myslím si, že za rok budu schopna napsat o něm knihu 
a s hlubokou láskou a úctou to udělám, ale nyní to ještě 
nejde, srdce mi krvácí nad jeho ztrátou...  
Jedna báseň ode mě pro něj... 
 

Adéla Roubíčková, dcera 

  

Bolest 
Všude si se mnou, 
 v pohřebních deskách. 
 Cloumá to se mnou, kde si. 
 Včera jsem lehla k tvému hrobu, 
 jsem asi magor, z tebe. 
 

 Rakev jsem vybrala, 
 tvou duši ještě nepustila. 
 Kus masa mi za živa vyrvali, 
 ty dny jak stroj pracuji. 
  

 Buď se mnou, veď mě dál životem, 
 řevu a smíchu přítomen. 
 Obrazy se mi v hlavě střídají, 
 ten poslední je krví zalitý. 
 

 Hlava mi klesá, slzy se derou, 
 prázdno mě objímá. 
 Hlava bolí, chce se mi křičet. 
  

 Do tvého sešitu píšu, 
 chtěla bych ti dát svůj dech. 
 První mé dílo a psaní se mi zalíbilo, 
 smrt i život bude mým tématem. 
 

 Řekl bys: „Adlo dejchej, pochlap se, to zvládneš, musíš!“ 
 

 Díky bohu, žes byl můj, náš TÁTA 
 
 ...a další od jeho milované vnučky, mé dcery Aichinky... 
 

Dědečkovi... 
 

Dědečku, já vím, že tu někde jseš 
 a z dálky se nám tu směješ. 
 

 Dědečku, já vím, že letíš v této vločce, 
 proč si tu tedy byl tak krátce? 
 

 Dědečku, věř mi, že na tebe rádi vzpomínáme, 
 my všichni, kteří tě známe. 
 

 Dědečku, chybí mi štiplavý pocit tvých fousů, 
 a myslím, že je nás tu více kusů. 
 

 Dědečku, slibuji ti, že na tebe budu mít jen hezké vzpomínky, 
 ale jen, když i ty nebudeš mít výtky. 
 

 Navždy v mém srdci zůstaneš, 
 a neobyčejným dědou pro mě budeš. 
 

 Tvá vnučka Aicha se s tebou loučí, 
 už musím jít, moc to tu fičí. 
 

                                          Aicha Anna Roubíčková, vnučka 

Aicha, Adéla, Karolína s tátou v roce 

2010 na jeho výstavě v Malém divadle. 

Říkal nám: Já a moje holky Roubíčkovic.  

Praha 17.1.2013  

           
 „Odpusťte mi všechno,  
co jsem pro Vás udělal“  

       Luděk Roubíček  
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Luděk Roubíček          27.1.1935 – 13.2.2013 
 
 

Studium: 
v roce 1950 – 1953 na Umělecko – průmyslové škole v Jablonci n/N. u profesora Vorlíčka a profesora Bukvaje. 
Od roku 1959 - 1973 pracoval jako vzorkař v n. p. Bižuterie Jablonec. 
V letech 1970 - 1972 absolvoval dvousemestrální kurz Postgraduální studia dějin umění. 
Od roku 1973 - 1977 pracoval ve starožitnostech jako zástupce vedoucího. 
Od r. 1978 - 1989 pracoval v Severočeském muzeu jako vedoucí konzervátorského oddělení. 
Od roku 1989 různá zaměstnání, např. malíř v div. dílnách F. X. Šaldy, kotelník v učilišti v Kateřinkách,  
vychovatel na internátě mládeže Pozemních Staveb v Hanychově. 
Od r.1992 - 95 soukromé. starožitnosti U Synagogy, do roku 1999 kustod v galerii Die aktualitet Des Schöne 
do roku 2002 v prodejně uměleckého kovářství u M. Drägera a konečně volná noha DŮCHOD. 
 
 
 

Výstavy a symposia: 
V roce 1969 Mezinárodní stříbrnické symposium v Jablonci n/N. 
Jako vzorkař, účast na mezinárodních výstavách Bižuterie v Jablonci n/N. 
Jako didaktik, několik soukromých výstav obrazů a šperků,  
poslední v roce 2010 v prostorách malého divadla F. X. Šaldy. 
Zastoupen v muzeu Bižuterie Jablonci n/N v expozici „Šperk“. 

 

Pohádka o nepohádce malého prince! 

NAMALUJ MI BERÁNKA 

Když malý princ sestoupil na zem z planety B 612, byl to již velmi starý muž. Přistál rovnou na pozemku Jedličkova ústavu mezi dětmi na 
vozíčkách. Zrovna Mára pomáhal s něčím Kubovi, který jediný jezdí na električáku, asi mu opravoval blinkry, nebo co! V tom Kubu a Máru 
oslovil ten starý muž, se žlutou šálou kolem krku. „Dobrý den“, dobrý den odpověděl Kuba a tázavě se obrátil na Máru. Ani jeden z nich 
nevěděl, co si o tom starém človíčkovi mají myslet. V zápětí se ale jejích lidské pochybnosti rozplynuli, když je ten muž se žlutou šálou 
požádal, takovým dospělým hlasem s dětským přízvukem, aby mu nakreslili beránka. Řekl to tak pěkně „ nakreslete mi prosím beránka“ 
Neumím kreslit, řekl Kuba a právě se mi porouchala helikoptéra, musím ji opravit a neumím to, možná mi pomůže Mára! Helikoptéra 
počká, řekl princ, důležité je „prosím“ abych měl beránka! A musí být kulatý jako míč, abych jej mohl dokutálet na moji malou planetku. 
Mám tam svoji přítelkyni květinu, která na mne možná týden počká, než se vrátím „namaluj mně beránka“ zažadonil človíček! 

Když pilot Kuba nereagoval, starý muž se rozhodl odejít na jinou planetu, než byla ta naše země. Jde pouští, unavený a žíznivý a tu v dálce 
vidí jezírko a tři stromy, velké jako baobáby, zrovna takové jako má na své malé planetce, kam se mu již skoro nevešly. Jde dál, už hodinu, 
ale má je pořád tak daleko před sebou jako když po prve zvedl oči a vyšel. Jde, má stále větší žízeň, ale voda se stromy je pořád stejně v 
dáli jako na začátku. Možná to bude fatamorgána, pomyslel si princ. 

Dá si ruku k ústům a zavolá „dobrý den je to fatamorgána?“ a zdáli se mu ozve „den je to fatamorgána rgána ána na“, zavolá znovu „ chci 
pít, mám žízeň“ a zase se mu zdáli ozve „i pít mám žízeň zeň eň“ i volá znova „jsem tak sám, chci přítele“ a ozve se mu znovu „tak sám 
chci přítele, sám chci přítele přítele tele“. Nic se ale neděje, usedne tedy na dunu, a kde se vzala tu se ozvala nedaleko od malého lesa se z 
houští ozve a nebyla to ozvěna, „dobrý den, co tady chceš, jsem liška“. Starý princ se udiveně ohlédne a praví, nikoho nevidím, ale „dobrý 
den, jsem starý princ a hledám přítele“, tak to asi nepůjde, to by sis mě musel ochočit. Co je to ochočit praví princ. Liška s povzdálí „to pro 
tebe bude těžké, jsi člověk a lidé jsou zlí a nás lišky střílejí“! Princ praví, já nemám zbraň, ani nevím co to zbraň je? Liška - to ti vysvětlím, 
až si mne ochočíš, teď jde o to, jaký jsi člověk…! Myslím si, že jsem dobrý a zároveň bohatý, mám planetku B 628, mám na ní jednu růži, o 
kterou se starám, jednu židli ze které se koukám na západy a východy slunce, tří baobáby třikrát větší než je moje planetka, jen nemám 
zatím beránka, aby mi spásal plevel, kterého mi nechtěl nenakreslit pilot. Liška, jó, máš to asi těžké, když pořád musíš, dvacetčtyři hodin 
denně čekat na východy a západy slunce…! Princ, na nic nemusím čekat, má planetka je přeci tak malá, že se jen pootočím na židli a vidím 
východů a západů za s sebou kolik chci…! Liška, budeš asi dobrý, ale proč si myslíš, že jsi bohatý? Princ, protože se starám o planetku a 
růži aby byla zalitá a nežila v plevelu, protože mám východů slunce kolik chci a protože se nehněvám na baobáby které jsou pro moji 
planetku zbytečně velké, mám tam aspoň stín, ani na pilota se nehněvám, který mi nenakreslil beránka, jsem ale smutný, nemám tam 
přítele…! A zeptá se, jak si tě mám ochočit, když ani nevím, co to znamená… Liška s povzdálí povídá, pokud si myslíš, že jsi dobrý tak tě 
vyzkouším! Tak jo, řekl princ a liška povídá. Budu tady každý den přesně ve stejnou dobu a ty pokaždé přijdeš o kousek blíž..! Princ na to, 
proč zrovna ve stejnou dobu, třeba budu zrovna hledat přítele? No a to je právě ono, já se budu na tebe těšit, třeba již hodinu předem a 
ty přijdeš jindy. To se pak budu těšit zbytečně. Aha, pomyslel si princ, že to pochopil. Budu chodit ve stejnou dobu, stále blíž, něco 
dobrého přinesu a liška se na mne bude těšit a začne být na těšení upoutaná a tak mezi námi vznikne přátelské pouto a liška nebude již 
chtít nic jiného než to setkávání a bude se těšit, že má přítele…! Liška se po chvíli zeptala, už víš co je to „ochočit“? 
 

Luděk Roubíček alias Ludvík Edward Fonček léta páně 2010. 

  



 

Létající divadlo na kolečkách 

Jsme takoví, jací jsme v našich hrách. 
Nesnažíme se o dokonalost, 
chceme ukázat, jak vidíme svět a co o něm víme. 

Létající divadlo na kolečkách je divadelní, veskrze dobrovolnickou aktivitou Občanského sdružení 
S(C)HODY, která se zrodila na sklonku roku 2006 jako snaha o vytvoření jiné platformy pro divadelní 
umění. Jednotlivé hry vznikají jako kontinuální porces poznávání. Na jejich vzniku se podílí celý soubor. 
Divadelní spolek má ve svém repertoáru dvě divadelní hry - Výlet a Namaluj mi beránka, jejichž 
premiéry byly uvedeny na scénách libereckých divadel a v kostele sv. Máří Magdalény. Reprízy byly 
uvedeny v rámci akcí pořádaných jinými organizacemi, mimo jiné také na festivalech Jeden svět, Mezi 
ploty, World Fest a Festival Rozmanitosti a Dialog Kultur. 

Divadelní spolek získal v roce 2008 hlavní cenu Modrého slona v oblasti divadelní tvorby, byl nominován 
na Cenu Mosty Národní rady zdravotně postižených v ČR v kategorii nestátní subjekt v roce 2009. 

V těchto dnech probíhá zkoušení nové divadelní hry, jež citlivě reflektuje životní příběhy členů souboru. 

Šárka Nemešová, předsedkyně sdružení 

 

Připravujeme na tento rok premiéru nové hry nesoucí název Od plínky do plínky, aneb životní tanec 
Létajícího divadla na kolečkách, jež citlivě reflektuje životní události členů souboru. 

Předpremiéru uvedeme v některé z tělocvičen libereckých škol a to již v červnu, termín bude uveden 
na našich webových stránkách. Pro ty, jež rádi v letních měsících objevují, jsme připravili "turné" po 
frýdlantském výběžku. Premiéra bude uvedena v rámci kulturního programu frýdlantské radnice 
"Velké prádlo našich babiček" na náměstí T.G. Masaryka ve Frýdlantě. Další dvě představení 
uvedeme v obcích Frýdlantska - Dolní Oldřiš a Jindřichovice pod Smrkem.  

Těšíme se na Vás. 

Členové souboru Létající divadlo na kolečkách  www.letajicidivadlonakoleckach.cz 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Infolisty Zrnka, podpora informovanosti v libereckém regionu i mimo region, ČR. Pozvánky, články aj. zasílejte na e-mail: InfolistyZrnka@seznam.cz 

Redaktorská a vydavatelská činnost je dobrovolnická. Ceník 2013: články, pozvánky atd. ZDARMA. Pozvánky zde:  Aktuální pozvánky a informace 

Uzávěrka pro články aj. číslo 2. 2013 - 15. 5. 2013 / číslo 3. 2013 - 15. 9. 2013 / číslo 4. 2013 - 10. 12. 2013 (po tel. domluvě i po uzávěrce) 

 

Infolisty Zrnka / Ročník V. / číslo 1. / březen 2013 / str. 10. 

  

 

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. 

  

Informace o činnosti Zrnka naděje o.s. jsou rozděleny 

Web Kamera na kolečkách  

fotogalerie a videa 

 

 

 

Web Jedeme bez bariér  

Den otevřených dveří, projekty 

  

  

 

 

 

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. Zrnko naděje o.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=obcanske-sdruzeni-schody
http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/index.php?page=obcanske-sdruzeni-schody
http://www.letajicidivadlonakoleckach.cz/
mailto:InfolistyZrnka@seznam.cz
http://zrnkonadeje.webnode.cz/aktualni-pozvanky/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/infolisty-zrnka/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/
http://k-n-k.webnode.cz/
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