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Jilemnické proměny: Dolení ul. – Lázně (1909 / 2009).
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Náměstí dozná změn!
Na Masarykově náměstí v Jilemnici se
v těchto dnech usídlili pracovníci stavební a developerské společnosti STAVBY
a. s. Plánované úpravy Masarykova náměstí spočívají především v rekonstrukci
chodníků, vybudování nového parkoviště, obměně veřejného osvětlení a celkové úpravě zelených ploch včetně výsadby nových stromů. Masarykovo náměstí
by mělo po rekonstrukci více sloužit jako
klidová zóna a také bude bezpečnější.
Dláždění chodníků a obrubníků bude
provedeno tak, aby vznikla nová přehledná místa pro přecházení chodců.
Největší stavební úpravy čeká zámecká zeď ve Valdštejnské ulici, která bude
nově vybudována s kamenným obkladem a novou vstupní bránou do zámeckého parku. Díky úpravě chodníků a obrubníků zde vznikne celkem 48 nových
parkovacích míst včetně tří stání pro
osoby s průkazem ZTP. Parkoviště bude

osázeno mobilní zelení, ta bude společně s novými lavičkami, odpadkovými
koši či stojany na kola instalována také
po celém Masarykově náměstí.
„Rekonstrukce náměstí si samozřejmě
vyžádá dočasná omezení pro obyvatele
města. Věříme však, že naším citlivým
přístupem a rozfázováním stavebních
prací se dotkne jilemnických obyvatel
jen minimálně,“ ujišťuje obyvatele Jaroslav Postl z ﬁrmy STATUS a. s., která
bude pro společnost STAVBY a. s. provádět vybrané speciální stavební práce.
Celá rekonstrukce náměstí by měla
být dokončena nejdéle na podzim
2010. Projekt si vyžádá celkem 23 milionů korun, přičemž 85 procent nákladů
uhradí Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, o zbylou část
se rovným dílem podělí město Jilemnice a stát.
–PT–

Nominace na „Historické město 2008“
18. duben – mezinárodní den památek a sídel, je den, kdy členské státy
UNESCO organizují akce, které propagují význam zachování památek a historických sídel v zájmu zachování kontinuity kultury a civilizace. V naší zemi
se slaví od roku 1996 a je spojen s ceremonielem udělování Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón. V dubnovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o tom, že Jilemnice vyhrála krajské kolo této soutěže. Naše překvapení

bylo ještě větší, když nám přišla pozvánka na tiskovou konferenci konanou v budově Ministerstva kultury ČR 9. dubna,
jelikož naše město ve výše uvedeném
programu bylo nominováno s městy
Beroun a Šternberk na titul „Historické
město roku 2008“. Tato nominace dokazuje komplexní a systematický přístup
města a občanům ke kulturnímu dědictví
a jeho obnově. Je alespoň malým poděkováním za vynaložený um, péči a vysoké ﬁnanční náklady a také motivací pro
další náročnou práci. Slavnostní vyhlášení proběhlo v letošním roce 16. dub3

Starosta města s ministrem kultury Jehličkou (Historické město 2008).
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na ve Španělském sále Pražského hradu.
Letos poprvé získali ocenění i jednotliví
krajští vítězové, obdrželi pamětní graﬁcký list a částku 100 000 Kč od ministerstva kultury. Středem pozornosti přítomných novinářů a hostů se stali starostové
nominovaných měst Beroun, Jilemnice
a Šternberk. Na vítěze čekal titul, nádherný pohár z českého křišťálu, pamětní
graﬁcký list a částka 1 000 000 Kč, které předávali předseda Sdružení historic-

kých sídel Čech, Moravy a Slezska Petr
Sedláček, ministr kultury Václav Jehlička
a ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda. Titul „Historické město roku 2008“
získalo město Šternberk, které si ho tvrdě
vybojovalo, neboť bylo nominováno již
po třetí. Přestože nám toto prestižní ocenění uniklo, tato nominace nás všechny
do budoucna povzbuzuje, ale i zavazuje
pokračovat v nastaveném trendu.
Jana Čechová – místostarostka

Zdravé město Jilemnice o zdraví
Květen – pro většinu z Vás měsíc lásky,
pro Světovou zdravotnickou organizaci měsíc podporující kampaň Den bez
tabáku. Následující článek pro Vás připravila Mgr. Veronika Kadrlová, která
v rámci kampaně Evropský týden mobility vedla v Základní škole Jana Harracha
seminář „Normální je nekouřit“.
–PT–

Co možná o cigaretách ještě nevíte?
Člověku, který po dobu jednoho roku
vykouří balíček cigaret denně, zůstane
v plicích jeden litr dehtu. Dehet je tmavě zbarvená, lepkavá látka podobná asfaltu na ulici, která obsahuje spoustu
jedů. Plíce dlouholetého kuřáka připomínají měkkou houbu nacucanou dehtem a obalenou v prachu.
A co všechno v cigaretách a v cigaretovém kouři můžeme najít? Například
arsen, což je látka, která při průniku do
lidského těla ničí informace genetického
kódu, DNA. Dále formaldehyd, do něhož se nakládají mrtvá těla zvířat, pokud
je chceme uchovat v láhvi. Cigaretový
kouř, který někdy musíme dýchat i my,

co sami cigarety nekouříme, obsahuje
oxid uhelnatý, jímž nás přidušují kouřící kamna. Cigaretový kouř v sobě obsahuje radioaktivní prvek polonium, které
způsobuje záření a používá se např. při
výrobě jaderných bomb. Výzkum prokázal, že kuřáci kouřící 20 cigaret denně
dostanou takovou dávku záření, jako by
byli několikrát ročně na rentgenu hrudníku. A aby toho nebylo málo, tak i kyanid, používaný v jedu na krysy, v cigaretách najdeme. A vedle toho kadmium,
součást umělých hnojiv. A aby toho
opravdu nebylo málo, můžeme v cigaretovém kouři nalézt dokonce i močovinu nebo čpavek. Dalo by se vyjmenovávat ještě dál, ale zkraťme to: cigarety
a tabákový kouř obsahují více než 4 000
chemických látek, z nichž 43 je prokazatelně rakovinotvorných a 60 z nich ke
vzniku rakovinových onemocnění přispívá.
Tabákový průmysl to vše má přesně
vypočítané a promyšlené. Přidané látky
se používají například proto, aby cigareta pomalu hořela, kouř se ladně vinul
a popel se co nejdéle udržel na oharku.
Hrůzostrašné přísady, jen aby byl kuřák
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se svojí cigaretou spokojený. Tabákové
společnosti mají patent na méně nebezpečné cigarety, které však nikdy nevyzkoušely. Jen připomeňme, jak dlouho
lidem lhaly, že kouření lidskému zdraví
neškodí.
„Hrůza, tak to ne!“ A pokud jste v pokušení s cigaretou přestat, tak než budete pokračovat ve čtení, spočítejte si, kolik
za cigarety zaplatíte za týden, měsíc, rok,
a co by se za to dalo pořídit užitečnějšího. Velké číslo, že? Za cigaretu zaplatíte,
potom ji zapálíte, ona vám během pár
minut shoří a zbude nedopalek, popel,
zápach a zanesené tělo. A tak to jde pořád dokola, pokud vy sami to kolo nebudete chtít zastavit. A věřte mi, v každém
člověku taková síla je, i když se to třeba
nepodaří hned napoprvé. Nevadí, pokus
to byl, jste o krok dál a určitě to má cenu
vyzkoušet znovu.

A jak nad cigaretami zvítězit?
1. Hlavní podmínkou úspěchu je vaše
rozhodnutí „už nebudu kouřit“.
2. Oznamte rodině a vašim kamarádům,
že přestáváte kouřit.

3. Vyberete si den „D“, ve kterém naráz
a jednou provždy s cigaretami skoncujete.
4. Zahlaďte všechny stopy po cigaretách
(popelníky, zapalovače), abyste si svůj
návyk nepřipomínali.
5. Zpočátku se raději vyhýbejte situacím, které máte s cigaretou spojené.
6. Dejte se dohromady s nekuřáckými
kamarády.
7. Pro překonání abstinenčních příznaků si můžete v lékárně zakoupit žvýkačky, náplasti či inhalátory (prostředky náhradní nikotinové terapie).
8. Pokud budete mít zájem o odbornou
pomoc, můžete navštívit Centrum
léčby závislosti na tabáku či Poradnu
pro odvykání kouření. Jejich seznam
najdete na internetu. Dále můžete
využít telefonickou linku pro odvykání kouření 844 600 500.
Pamatujte si, že pokud se vám podaří přestat kouřit, prokážete svoji pevnou
vůli. Pokud budete opravdu chtít, povede se vám to! Zvítězíte nad cigaretami
a ne ony nad vámi.
Mgr. Veronika Kadrlová, Poradna
pro odvykání kouření, tel. 482 411 628

Desatero problémů Jilemnice
Počátkem dubna se ve Společenském
domě Jilm sešlo téměř sedm desítek občanů Jilemnice, aby společně deﬁnovali deset největších problémů Jilemnice.
Občané měli možnost deﬁnovat problémy v následujících problémových oblastech: veřejná správa, informovanost,
strategický rozvoj, životní prostředí,
zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení, vzdělávání a výchova, volný čas, kultura, sport, podnikání a zaměstnanost,
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doprava, prevence kriminality a bezpečnost občanů. Po dvouhodinovém jednání se účastníci shodli na následujícím
„Desateru problémů Jilemnice“:
1. veřejný pořádek
2. bezbariérovost Jilemnice
3. navázat lepší komunikaci mezi
radnicí a veřejností
4. zachovat Hraběnku pro sport
a jako rekreační areál
5. umožnění občanské výstavby

6. systém sběru, svozu a zpracování
bioodpadu
7. čistota ve městě
8. bezpečnost dětí při cestě do školy
9. vznik centra denních aktivit
10. stabilizace drobných služeb pro
občany
Návrh tohoto „Desatera problémů Jilemnice“ bude ještě prověřen anketou
mezi obyvateli. Deﬁnitivní podoba „De-

satera problémů Jilemnice“ bude předložena zastupitelstvu města, které podnikne kroky k jejich řešení.
Setkání bylo součástí projektu „Jilemnice – zdravé město“, který je realizován
od roku 2007. Cílem projektu je identiﬁkovat aktuální potřeby místních obyvatel, zapojit je do veřejného života a zkvalitnit tak podmínky pro život ve městě.
–PT–

Z usnesení zastupitelstva a rady města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně, není-li uvedeno jinak.
ZM schvaluje celoroční hospodaření
města Jilemnice za rok 2008 bez výhrad.
ZM odročuje prodej nemovitostí
v k. ú. Hrabačov, a to domu čp. 734
se stavební parcelou stpč. 100 za
cenu 3 mil. Kč a pozemkovou parcelou ppč. 185 o výměře 1103 m²
za cenu 615 Kč/m², tj. celkem za
3 678 345 Kč ﬁrmě REVE SSC, s. r. o.,
Václava Rabase 855, Kladno a ukládá předložit zastupitelstvu upřesnění
podmínek prodeje.
pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 1
(Richter)
ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2009:
Příjmy: Vrácení kupní ceny nemovitosti 150 001 Kč
Výdaje: Investiční rozpočtová rezerva
–150 001 Kč
Podmínkou realizace tohoto rozpočtového opatření je oboustranné podepsání prohlášení, ve kterém smluvní strany (město Jilemnice a Český

svaz SUMÓ) podpisem takového prohlášení stvrdí, že mezi nimi není žádných jiných vzájemných pohledávek
a závazků souvisejících se smlouvou
o budoucí kupní smlouvě ze dne
2. 7. 2004 a odstoupením od ní.
RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 70 s Michalem
Hollmanen dohodou ke dni 30. 4.
2009.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 70,
a to 620 m² skladových prostor.
RM schvaluje návrh pracovní skupiny na přidělení ﬁnančních příspěvků z Grantového programu pro rok
2009.
RM neschvaluje předložené řešení
studie přístavby školy za čp. 288 v Jilemnici a ukládá jednat za účasti členů rady města s ﬁrmou BKN Vysoké
Mýto o rozšíření zadání a o dodatku
smlouvy.
pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 1 (Kouba)
RM bere na vědomí vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města
Jilemnice za rok 2008.
–pf–
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Společenská rubrika
Životní jubilea – květen 2009
92 let
Oldřich Višňák, Jilemnice 381
90 let
Anna Nývltová, Jilemnice 93
85 let
František Nechanický, Jilemnice 134
Božena Telcová, Jilemnice 377
80 let
Světluška Haalová, Jilemnice 453
Věra Jindřišková, Jilemnice 378
Vladimír Škop, Jilemnice 476
Ludmila Vanclová, Jilemnice 482
75 let
Josef Nechanický, Jilemnice 637
Valburga Němečková, Jilemnice 921
Josef Ott, Jilemnice 537

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
Dne 6. února a 27. března jsme v obřadní síni jilemnické radnice přivítali nové
občánky našeho města. Jsou to:
Natálie Tuláčková, nar. 6. 10. 2008
Magdaléna Fajstavrová, nar. 7. 11. 2008
Karolína Fajstavrová, nar. 7. 11. 2008
Lukáš Halama, nar. 24. 11. 2008
Andrea Tomášová, nar. 13. 12. 2008
Jindřich Kučera, nar. 14. 12. 2008
Květoslava Hornychová, nar. 2. 1. 2009
Vojtěch Horáček, nar. 20. 1. 2009

Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a spokojenosti.
Úmrtí

Sňatky – březen

17. 3. Zdeňka Tryznová (1927), čp. 993
3. 4. Jirenka Vedralová (1930), čp. 313
11. 4. Jiří Meszároš (1929), čp. 482

Jiří Petrák, Hostinné
a Věra Valešová, Vrchlabí
Milan Buriánek a Alena Lamačová,
oba Semily

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.

Za SPOZ: J. Tázlarová

Canisterapie v Dětském centru
Co je canisterapie?
Pojem canisterapie je složen ze slov canis – pes a terapie – léčení. Existuje však
mnoho způsobů jeho překladu: – canisterapie je způsob terapie, která využívá
působení psa na zdraví člověka; – canisterapie je léčba lidské duše psí láskou…
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Při canisterapii se děti se psy hlavně mazlí a hladí je. Pes je pro ně kamarád. Kontakt s živým zvířetem a možnost
péče o něj napomáhá rozvoji citových
i rozumových schopností.
Canisterapie rozvíjí i tělesnou oblast.
Jemná motorika se procvičuje při hlazení, česání či krmení psa. Hrubá mo-

torika se procvičuje tím, že děti pejska
napodobují – lezou po čtyřech jako on,
zdolávají překážky, vodí psa na vodítku,
dávají svému čtyřnohému kamarádovi
povely.
Pes přispívá ke snížení nesmělosti
a uzavřenosti dítěte, podporuje spontánnost projevu, ve spolupráci s logopedem
rozvíjí vyjadřovací schopnosti a rozšiřuje
slovní zásobu. Děti se učí, jak se správně
chovat ke zvířatům.
Pokud je postižení dítěte vážnější,
používá se tzv. polohování, pes se různě
natáčí, mění polohu podle potřeby. Děti
vnímají jeho teplo, postupně si prohřívají končetiny, uvolňují se svaly…
Chtěli jsme tuto terapii zajistit i našim dětem. Dlouho jsme hledali vhodného canisterapeutického psa. Podařilo
se. Pravidelně k nám dochází paní Spilková s fenkou zlatého retrievera Kirou.

Naše děti získaly novou kamarádku a Kira naše děti. Přátelství je oboustranné.
Všichni zaměstnanci Dětského centra
v Jilemnici Vám přejí upřímná kamarádství, pevná přátelství a hodně lásky.
Jaroslava Řehořková
Ivana Libnarová

Konipas bílý
Konipas bílý (Motacilla alba) je celkem
běžný druh, který je z konipasů asi nejméně vázán na vodu. Hnízdí jak u vody,
tak i v centrech měst, v zahradách, hnojištích apod. Je velmi přizpůsobivý, což
dokazuje i jeho různá kuriózní hnízdění. Například pod kapotou traktoru, kte-

rým se v době hnízdění jezdilo, nebo
u motoru autobusu, který jezdil svou
pravidelnou linku. Vyskytuje se ve všech
výškových stupních. — Konipas bílý má
kontrastní černobílé zbarvení, dlouhý
ocas, kterým typicky komíhá při každém
pohybu. Velikostí se dá přirovnat k vrabci. Jeho let je vlnkovitý a ozývá se přitom
dvouslabičným „cilip, cilip“.
Hnízda si staví v různých dutinách
a polodutinách, prasklinách skal nebo
ve výklencích budov. Přilétá k nám koncem února a v březnu a odlétá v listopadu do Itálie a severní Afriky, občas u nás
někteří jedinci přezimují. Jeho potravu
tvoří hlavně hmyz a jiní bezobratlí živočichové.
Text a foto Luděk Petrilák ml.
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Krátké zprávy a oznámení
Krkonošské muzeum
Výstavy:
Zámek: V pátek dne 22. května
v 17 hodin slavnostně otevřeme výstavu Český šlechtic Jan Nepomuk František hrabě Harrach. Rozsáhlá expozice
nám znovu přiblíží život jednoho z nejvýznamnějších českých šlechticů druhé
pol. 19. stol. Od jeho smrti letos uplyne
100 let. Návštěvníci uvidí řadu nových
zajímavých exponátů. Výstava potrvá do
12. září. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Krkonošské muzeum v Jilemnici se obrací
na občany s prosbou o zapůjčení či prodej materiálů, jež nějak souvisí s hraběcím rodem Harrachů či s původním vybavením jilemnického zámku. Cenu pro
nás mají i osobní vzpomínky, tiskoviny či
fotograﬁe. Za vstřícnost a pochopení předem srdečně děkujeme.
Městská knihovna Jar. Havlíčka
V rámci pořadu KaMaRáDkA kNíŽkA
zveme děti v průběhu května do knihov-

Celé Česko čte dětem.
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Foto Z. Luštincová

ny, kde si v dopoledních setkáních vzpomeneme na spisovatele, básníka a překladatele Eduarda Petišku. Seznámíme
se s knihami a zaposloucháme se do
ukázek z tvorby autora, jehož 85. výročí
narození si připomínáme.
Srdečně zveme děti mateřských škol
k návštěvě dětského oddělení knihovny,
dospělé čtenáře do půjčovny za novými
knihami, které najdete také na internetové adrese www.knihovna.jilemnicko.cz.
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola Jilemnice
otevírá v příštím školním roce 2009/10
literárně-dramatický obor. Vyučující:
Mgr. Jaroslav Vávra. Aprobace: 1.–5.
roč. – HV, ČJ – OV pro 5.–12. ročník. Náplň oboru:
a) autorské hry vyučujícího se zpěvy
(Vánoční hra o narození Ježíše Krista
a Štědrej den v Krkonoších, prosinec
2009);
b) přednes uměleckých textů (poezie
i prózy), příprava na Soutěž dětských
recitátorů (březen 2010);
c) krátké divadlo na Dětskou scénu (březen 2010);
d) nácvik operky Karkulka (J. Uhlíř, Zd.
Svěrák, červen 2010);
e) spolupráce s hudebním a tanečním
oborem.
ZŠ Harracha zve na výstavu
U příležitosti květnového jarmarku
pořádáme na naší škole výstavu o projektové činnosti a tvorbě našich žáků.
Výstava se koná 9. května 2009 od 9
do 14 hodin v tělocvičně a třídách školy. Zhlédnete velmi poutavě a zajímavě
zdokumentovanou práci žáků v Krko-

nošském kameni mudrců a v projektu
Nohy, nožky, nožičky. Zároveň si prohlédnete i novou jazykovou učebnu
s další interaktivní tabulí, která byla zaﬁnancována z grantové podpory MŠMT.
Srdečně zveme rodiče i širokou veřejnost. Ředitel školy Mgr. Oldřich Kuřík
Tradiční poutní mše sv. u kaple sv.
Isidora se uskuteční v neděli 10. května v 15 hodin. Letos si připomínáme
290 let od postavení této zajímavé stavby. Těšíme se na setkání.
Koncert
Římskokatolická farnost a Obecní úřad v Mříčné si Vás dovolují pozvat
na koncert smyčcového orchestru Musica Antiqua Trutnov. Vystoupení se uskuteční v sobotu 23. května v 16 hodin
v kostele sv. Kateřiny ve Mříčné. Výtěžek
dobrovolného vstupného bude využit na
opravu věže kostela. Těšíme se na Vaši
účast.
Klub Betanie
Vás srdečně zve na klubový pořad PhDr. Tomáš Sedláček – beseda ne-

jen o ekonomických otázkách. Tomáš
Sedláček je hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Působil jako poradce prezidenta Václava Havla a v letech
2004–2005 jako poradce ministra ﬁnancí. Přednáší ﬁlozoﬁi a ekonomii, dějiny
ekonomických teorií a aktuality na FSV
UK a hostuje na dalších univerzitách. Je
stipendistou Yale University. Je jedním
z nejmladších členů NERVu. Náš vzácný
host s sebou přiveze svou zbrusu novou
knihu Ekonomie Dobra a Zla.
Klubový večer se uskuteční v pátek
29. května v 19 hod. ve velkém sále SD
Jilm.
Obdrželi jsme dopis o nepořádcích
v některých domech s větším počtem nájemníků. Žel nebyl podepsaný a nemůžeme jej tedy zveřejnit.
Žádáme autory, aby příspěvky do zpravodaje dodávali nejpozději v den uzávěrky. Na příspěvky dodané později nebude
brán zřetel a zařadíme je, pokud budou
ještě aktuální, až o měsíc později. Uzávěrka červnového čísla se koná ve čtvrtek
dne 7. května 2009.

Turisté do Síně slávy!
4. 4. na celostátní konferenci KČT obdržel odbor Klubu českých turistů Jilemnice diplom stvrzující zápis do kroniky
Síně slávy. Byla oceněna jeho nepřetržitá 120 let trvající práce na poli české
krkonošské turistiky. Bylo oceněno, že
na počátku činnost odboru znamenala
posilování českého povědomí i zlepšení
sociálního postavení obyvatel. V hodnocení ústředního výboru je také oceněna
ediční činnost členů i snaha o ochranu

krkonošské přírody. Odbor nepřerušil
práci ani v době protektorátu, a dokonce poskytl své členství zakázanému Sokolu i Junákům.
Po skončení války došlo ke sjednocení tělovýchovy a byly vyžadovány nové
formy práce, které neodpovídaly dosavadnímu zaměření odboru a členové
je nevzali za své. Odbor nezanikl, ale
působil omezeně. Po roce 1989 doplnil členskou základnu, ve které bohužel
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chybí mladší občané, a zintenzivnil svou
činnost. Členové se pravidelně po celý
rok scházejí, pořádají vycházky a výlety,
ujala se i cykloturistika. Vedení odboru
klade důraz na dobrovolnost, každý člen
dělá ten druh turistiky, který ho nejvíce
zajímá a na který stačí.
Činnost odboru není omezena jen na
členskou základnu, ale kterékoliv akce
se může zúčastnit každý zájemce.

Odbor KČT Jilemnice je zatím jediný
v Libereckém kraji a jeden z mála v ČR,
kterému se dostalo zápisu do kroniky.
Mimo odboru jako celku je v této kronice zapsán i Jan Buchar a také čestný člen
KČT Jan Nepomuk hr. Harrach.
Všichni členové odboru považují toto
ocenění za impuls k své další turistické
činnosti.
J. Libek

Výstup na Žalý 2009
T. J. Sokol Jilemnice pořádá každoročně
několik akcí, které jsou určeny pro širokou veřejnost. V roce 2002 jsme chtěli
náš kalendář doplnit o nějakou tradici,
tak jsme využili sváteční den 8. května – osvobození naší republiky, připravili jsme několik turistických tras, jednu
i pro milovníky kol, a vystoupili jsme na
nejbližší vrchol Žalý. Přímo na něm jsme
našim zaregistrovaným účastníkům rozdávali pamětní diplomy s razítkem speciálně připravenými pro tuto akci. Nenechali jsme se odradit ani skutečností, že
i když jdeme po značených turistických
cestách, jedná se o hromadnou akci (byť
v malých skupinkách) a musíme mít povolení od správy KRNAP a v současné
době dokonce svolení vládní. „Výstup
na Žalý“ od té doby pravidelně pořádáme vždy 8. května za jakéhokoli počasí. Odměnou pro účastníky stále zůstávají diplomy s pamětním razítkem a pro
nás organizátory zase rostoucí zájem veřejnosti.
I letos tomu nebude jinak. Máme připravené turistické trasy včetně jedné pro
cyklisty, registrace účastníků proběhne
mezi 8.30–10 hod. u sokolovny a na Žalém vás budeme čekat mezi 11.–13. ho12

Foto náhodný turista ☺

dinou s diplomem. Bez ohledu na počasí, náladu nebo jiné škodlivé vlivy zase
srdnatě pokoříme vrchol Žalého. Pojďte
s námi, připomeňte si historický význam
májových dnů, pokochejte se rozkvetlou
jarní přírodou a nádherným okolím.
Za organizátory Jana Čechová

Výročí 135 let jilemnických hasičů
V letošním roce oslaví jilemničtí hasiči
135 let od oﬁciálního založení své organizace. Myšlenka založit ve městě hasičský sbor vznikala po delší dobu, a to
z potřeby ochránit majetek občanů před
důsledky požárů. Červený kohout v našem městě působil často velké škody.
V devatenáctém století například město
zažilo celkem tři veliké požáry, které přímo ohrožovaly rozvoj města. Do doby,
než vznikl hasičský sbor, zajišťoval hašení požárů kominický cech, který měl
ve svém vybavení i ruční vozovou stříkačku. Ale při vzniklém požáru nebylo
jen potřebné mít dostatek techniky, vody
a osob ochotných pomáhat při hašení,
ale hlavně zdatné a vycvičené osoby,
které by odborně a organizovaně zasáhly proti šířícímu se ohni. Tím bylo zaručeno, že škody způsobené vzniklým požárem budou sníženy a že budou také
před zničujícím ohněm uchráněny větší hodnoty.
V průběhu let hasiči mnohokrát zasahovali nejen v našem městě, ale i v sousedních obcích. V průběhu těchto let se
také měnila struktura zásahů, ale hlavní
činnosti hasičům zůstaly. Je to zejména
ochrana před požáry, ochrana před povodněmi a v současné době to jsou zejména zásahy u dopravních nehod a jiná
technická pomoc.
Vybavení našich hasičů potřebnou
technikou je v současnosti na dobré úrovni. Výjezdová jednotka má pravidelný, soustavný výcvik a školí se dle
současných nových poznatků. Jednotka
se připravuje na stálou nepřetržitou pohotovostní službu tak, aby byla schopná
vyjet k zásahu do pěti minut. Aby byla
připravenost celé jednotky na standard-

ní úrovni, účastní se i pravidelných tematických cvičení.
Hasiči také pečují o historickou techniku. Ta samozřejmě neslouží k ostrým
zásahům, ale jako ukázka činnosti našich předků a k propagaci práce hasičů.
V loňském roce se nám podařilo vlastními silami provést generální opravu kotle parní stříkačky z roku 1912. Takže
tato stříkačka je opět v plné kráse a plně
funkční. Dále pečujeme o historickou
ruční stříkačku tzv. kominičku z r. 1752.
Za pomoci města Jilemnice a z příspěvků dobrovolných dárců se podařilo restaurovat původní historický prapor hasičského sboru z r. 1887. Prapor bude
vystaven v Krkonošském muzeu. Naši
historickou i současnou techniku budou
občané našeho města vidět při nadcházejících oslavách v sobotu 13. června tohoto roku.
Hasiči ale jsou i nezanedbatelnou
součástí společenského života města. Každoročně třeba pořádáme tradiční hasičský ples. Letos v únoru jsme pořádali již 122. (plesy nebyly pořádány
v průběhu obou světových válek a v některých dalších letech). Většina občanů
též zná velmi populární hasičské sejkory
o jarmarcích. Nezanedbatelná je i práce s dětmi – pořádání letních hasičských
táborů má již velkou tradici a dobrou
úroveň.
Několik zajímavostí vybraných z historické kroniky hasičského sboru:
Sbor dobrovolných hasičů byl založen
v r. 1874 jako hasičský odbor jilemnického Sokola v jeho pátém roce založení.
Zakládajícím členem sboru byl též
J. O. Jan hrabě z Harrachů.
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První veřejné cvičení hasičské se konalo na hraběcím dvoře Hrabačovském 25. srpna 1874 a setkalo se
s pochvalou a uznáním obecenstva.
První skutečný zásah si hasiči odbyli 5. března 1875, kdy byli povoláni
k požáru továrny p. Viléma Jerie do
Vrchlabí.
3. června 1875 byl hasičský sbor opět
ke službě povolán, když hořel postranní oltář sv. Antonína ve zdejším
kostele sv. Vavřince.
22. června 1877 uhodil blesk do věže
městské radnice. Požár však větších
škod neučinil, protože hasičský spolek včas se k požáru dostavil a opatření potřebná provedl.
30. listopadu a 1. prosince 1885 byla
konána služba při povodni v Jilmu
a po celé dolní části města.

Z akce Celé Česko čte dětem.
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20. srpna vyjel sbor do Hrabačova
a to dvakráte. Oba požáry byly založeny Josefem Kučerou, který byl porotou u c. a k. krajského soudu v Jičíně
za tyto hrůzné činy na 15 let odsouzen.
I v nedávné historii najdeme zajímavé
případy, kdy třeba sbor vyjel na falešné hlášení k údajnému požáru u bývalých stavebnin.
Před několika lety zase jeden nedočkavec 30. dubna podpálil předčasně
připravenou vatru, a tak do doby, než
přišli účastníci slavnostního vyhlášení
soutěže čarodějnic z náměstí, musel
být oheň poléván vodou, aby vydržel
a aby tu místo slavnostní vatry nezbyla pouze hromada popela…
Miroslav Prchlík,
starosta SDH

Foto Z. Luštincová

Skimaskyáda 2009 (Horní Mísečky, 11. 4. 2009).

Foto P. Mendřický
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Z našich škol
Děti ZŠ Komenského na Veletrhu
dětské knihy v Liberci
Ve čtvrtek 26. 3. 2009 jsme se vydali
(většina 8. třídy a další zájemci z II. stupně) na Veletrh dětské knihy do Liberce.
Byli jsme ráno mezi prvními návštěvníky, a tak jsme měli dostatek času a možností si projít všechny pavilony na výstavišti, kde celá akce probíhala. Nabídka
knížek byla opravdu velká – beletrie,
naučné knihy, encyklopedie, pohádky
i učebnice. Mohli jsme si zakoupit i různé drobnosti – záložky či dárkové předměty. Zábavné byly i různé dílny, kde si

Z akce Celé Česko čte dětem.
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děti vyráběly drobnosti z papíru, kůže,
modelovaly, nebo řešily kvízy.
Nejvíce jsme se však těšili na besedu
se současným českým spisovatelem, šéfredaktorem internetového deníku Neviditelný pes a fotografem Ondřejem Neffem. Přišel v doprovodu starší dámy, své
fenky Iris a dovedl poutavě vyprávět nejen o spisovateli J. Verneovi, jehož příběhy převyprávěl a jsou v současnosti nově
vydávány, ale i o svých cestách do Afriky
a zálibě ve fotografování přírody a zvířat. Někteří si pak ještě nechali podepsat
buď některou z jeho knížek, nebo alespoň pohlednici.

Foto Z. Luštincová

Jak jsme se mohli přesvědčit, současný výběr knížek pro děti je opravdu široký a může si v něm tu „knihu svého srdce“ najít opravdu každý.
Z. Luštincová

Celé Česko čte dětem
Ve čtvrtek 2. 4. se děti 1.–4. třídy společně se svými rodiči nebo prarodiči zúčastnily předčítání z dětských knížek, které
pro ně naše škola (ZŠ Komenského) připravila. Připojili jsme se tak k celostátní
akci vyhlášené na podporu předčítání dětem s názvem „Celé Česko čte dětem“.
Naše pozvání přijal i starosta Jilemnice, pan Vladimír Richter, který přečetl dětem jednu z moderních pohádek
A. Goldﬂama z knížky Tatínek není k zahození. Dalšími účinkujícími byli ředitel školy, pan Z. Vejcl, který četl knížku
M. Drijverové Sísa Kyselá a paní M. Burketová, díky níž děti prožily jednu příhodu z knížky Nové Mikulášovy patálie.
Paní učitelky H. Jelenová a H. Sedláčková si připravily pro děti povídání
o přečtených ukázkách a soutěž. Každému dítěti pak škola připravila pamětní
list na tuto akci a záložky s logem „Celé
Česko čte dětem“, které namalovala Ema Srncová. Knižní odměny dětem
věnovalo Knihkupectví U Malých. Závěrem vedoucí městské knihovny paní
V. Zvelebilová všechny přítomné seznámila s možností hlasování v anketě Kniha mého srdce a pozvala k návštěvě
knihovny.
Všem rodičům, kteří se se svými dětmi této akce zúčastnili, patří poděkování
za to, že rozvoji čtenářství věnují takovou pozornost. Děti je pak třeba pochválit za to, jak pozorné byly během
celého programu.
Z. Luštincová

Celé Česko čte dětem.

Foto Z. Luštincová

Den a noc s pohádkou
na ZŠ Harracha
Přišel duben a s ním výročí narození
dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Jako každý rok si událost
připomínáme u nás ve škole projektem
Den a noc s pohádkou, kde se všechno točí kolem pohádek a jejich autorů
H. Ch. Andersena, K. J. Erbena a bratří
Grimmů. Přípravy začínají už měsíc předem společnou četbou pohádek a shromažďováním zajímavých pohádkových
knížek.
Letos vybral třídní učitel 6. A variantu s přespáním ve škole a výstavou pro
rodiče, 6. B pracovala jen v pátek dopoledne.
První činností byla skupinová výroba obřích informačních plakátů o životě
a díle tří dotyčných pohádkářů. Povedly
se. Pak si děti zahrály samy na pohád17

káře a dokončovaly podle vlastní fantazie pohádku, která nebyla přečtená do
konce. Následovala výtvarná a tvůrčí
část, kdy děti vyráběly nejrůznější věci
související s pohádkami – loutky, ilustrace, pohádkové komiksy, kouzelné brýle,
portréty pohádkářů v podobě textilních
koláží a keramické hrnečky, které pořád
vaří kaši.
Na závěr dopoledne proběhla soutěž
v luštění zašifrovaných názvů pohádek,
které byly schované po celé škole.
Večer se 16 dětí ze 6. A ubytovalo se
spacáky ve své třídě a pustily se do kvízu a křížovky o pohádkách, pohádkářích a jejich rodných zemích. Pak byl
čas na večeři a po ní přišla disciplina na-

Den a noc s pohádkou.
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zvaná Blázníme s pohádkáři a soutěžilo
se v disciplinách známých princezně na
hrášku, Popelce, třem přadlenám a sněhulákovi.
Dokonale se všichni zničili při běhu
na opičí dráze v tělocvičně a následné
vybíjené. To už se blížil zlatý hřeb večera – soutěžní přehlídka masek – pohádkových postav a stezka odvahy dokonale
setmělou školou.
Spánek na karimatkách a ve spacácích ve třídě uběhl jako mávnutím
kouzelného proutku a už bylo sobotní
ráno. Po ranní hygieně, snídani a úklidu
se všichni znovu nastrojili do kostýmů
a přivítali v nich své rodiče, kteří dostali malé občerstvení a prohlédli si výsta-

Foto M. Ambrožová

vu o pohádce zpestřenou o výrobky dětí
z projektu.
Příští rok se zase setkáme nad knížkami a pohádkovými příběhy.
M. Ambrožová

Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek
při ZUŠ v Jilemnici
Přijímáme nové členy do přípravných
oddělení dětských pěveckých sborů
a do hlavního sboru, poskytujeme základní hudební vzdělání, hlasovou výchovu a výuku v hudební nauce.
Sbory se zaměřují na dětské, lidové
a umělé písně, ale i populární, zpívané jednohlasně či vícehlasem. Zveme
všechny, kteří dobře zpívají a mají chuť
si vyzkoušet práci ve sboru.
Nábor do pěveckých sborů proběhne 20. května 2009 v hudebním sále
základní umělecké školy od 16.00 do
19.00 hodin.
Pro přípravný sbor „Broučci“ přijímáme děti od 5 let. (Určeno pro předškolní děti.) Zaměřujeme se na zpívání převážně jednohlasých písní, doplněných
pohybem. Využíváme Orfeovy nástroje:
bubínky, činelky, dřívka, xylofon a další,
které jsou u dětí velmi oblíbené. Jednoduchou a hravou formou je učíme základům hudební nauky a základům hlasové
výchovy.
Přípravný sbor „Včeličky“ je určený pro děti od 6 do 10 let. Zaměřuje se
na zpěv převážně jednohlasých písní,
ale i vícehlasu. Vystupují na koncertech
a akcích pořádaných naší školou. Připravuji se na vstup do hlavního sboru Sedmihlásek.
Hlavní sbor „Sedmihlásek“: V současné době má 15 členů a tvoří jej převážně dívky, ale členy sboru jsou i tři chlapci. Sbor vystupoval na předvánočním

jarmarku v Jilemnici, na prodejní výstavě výtvarného oboru, na beneﬁčním
koncertu v SD Jilm, kde nevšední a zajímavou písní byla určitě jak pro děti, tak
pro diváky závěrečná známá písnička
J. Suchého a J. Šlitra „Kočka na okně“,
kterou doprovodila paní učitelka Faltová na klavír, pan učitel Vávra na saxofon a pan učitel Čech na bicí. Sbory Včeličky a Sedmihlásek se sešly před tímto
vystoupením na sobotním dopoledním
soustředění v ZUŠ.
Protože sbor začal pracovat až od září
loňského roku, zařazujeme do repertoáru postupně i písně dvouhlasé. Děti se
postupně seznamují s různými hudebními obdobími včetně hudby současné.
V těchto dnech nacvičujeme společně se Včeličkami zpívanou pohádku Budulínek známých hudebníků Svěráka
a Uhlíře. Zpíváme dětmi oblíbené písně
Emila Hradeckého, Milana Uherka, Pavla Jurkoviče, řadu českých lidových písní
a začínáme zpívat i písně jiných národů.
31. března sbor vystoupil při udílení
cen učitelům v SD Jilm. V dubnu se sbor
zúčastnil sborové nesoutěžní přehlídky „Lomnické hudební jaro“ v Lomnici
nad Popelkou. O průběhu soutěže Vás
budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.
V květnu nás čeká dvoudenní pěvecké soustředění, během něhož budeme
nacvičovat nový repertoár. Začínající
zpěváci ze Sedmihlásku se budou moci
tohoto soustředění zúčastnit.
Sbory vystoupí na každoroční „Zahradní slavnosti“ a při pořádání výchovných koncertů pro školy i na dalších akcích naší školy.
Budeme spolupracovat s některými
dětskými sbory z Čech ale i ze zahraničí. V současné době jednáme s dětským
pěveckým sborem z Německa.
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Hodina biologie v přírodě.

Zveme všechny děti, ale i studenty,
kteří mají dobrý hlas a chuť zpívat.
Kateřina Jandurová – sbormistryně,
učitelka ZUŠ Jilemnice

Zeměpisný test a praktická hodina
biologie sekundy ve volné přírodě
Nedávno si celá naše třída vyzkoušela
velmi zajímavou činnost ve volné přírodě. Celá hodina zeměpisu a vlastně i biologie se tentokrát konala na opravdu
netradičním místě, a to v jilemnickém
lomu, kde jsme si napsali krátký test s určováním hlavních měst Evropy, určovali
jsme názvy rostlin a lovili z „lomového
jezera“ tzv. plankton, drobné malé orga20

Foto J. Zahradník

nismy sloužící jako potrava mnoha vodních živočichů. Ihned po příchodu na
místo „vyučování“ jsem tušil, že se rozhodně nebudeme nudit. A nemýlil jsem
se! Po krátkém zeměpisném testu to vše
začalo. Naším první praktickým úkolem
bylo ukázat, že dovedeme rozpoznat
minimálně jedenáct druhů rostlin, které
najdeme v této lokaci. Hned po jeho zaznění jsme se všichni rozprchli po lomu
a nic jiného než květiny nás v tuto chvíli nezajímalo. Každému se tento úkol
podařilo splnit, protože v okolí kvetlo
opravdu mnoho rostlin.
Závěrečnou tečkou za dnešní „biologickozeměpisnou“ hodinou bylo lovení
planktonu na hladině jezera a jeho po-

zorování. Pro odchyt těchto drobných živočichů byl použit vor, neboť jsme chtěli
chytit opravdu něco takového, co by se
dalo dobře pozorovat. Ano, chytili jsme
to, jenže jsme takový úlovek vůbec nečekali! V naší síťce skončil malý lín, no, my
jsme nevěřili vlastním očím! Při odchodu jsme však všechny nalovené živoči-

chy vrátili tam, kam patří, poněvadž jsme
správní „lidé přírody“ a máme je rádi.
Tento malý výlet se vskutku povedl,
poněvadž jsme si na něm procvičili dva
předměty a ještě k tomu jsme ho strávili
na čerstvém vzduchu. — Zase někdy!
Vojtěch Kunát 2.O
(Gymnázium a SOŠ Jilemnice)

Ze sborníku T. J. Sokol Jilemnice
Všesokolské slety
Sokolské slety v našich zemích mají
dlouholetou tradici, byly a stále jsou něčím ojedinělým a výjimečným, co jinde
ve světě neznají. Vlastní hromadná tělocvičná vystoupení doprovázejí sokolské průvody v krojích a cvičebních úborech, různé sportovní soutěže a kulturní
akce. Jejich konání se ustálilo na pravidelném opakování v šestiletých intervalech. Pojďme společně nahlédnout na
úplný začátek do r. 1882, kdy se uskutečnil v Praze na Střeleckém ostrově
I. všesokolský slet. Cvičení 700 stejně
oblečených mužů ze 76 jednot osobně
řídil dr. Miroslav Tyrš. Cvičilo se tehdy
bez hudby, pouze údery tyčí sjednocovaly cvičení. 40 družstev mužů předvedlo společné cvičení na nářadí.
Od II. všesokolského sletu 1891 stoupaly počty cvičenců i diváků, 2 500 sokolů na cvičišti ve Stromovce cvičilo již na
hudbu s kužely a tyčemi. Před cvičenci
na vyvýšeném podiu tehdy předcvičovali
„ukazovatelé a ukazovatelky“. III. všesokolský slet probíhal v době konání Národopisné výstavy v r. 1895 v Praze na Letenské pláni. Poprvé se představil dorost
a sokolské jezdectvo, které na živých koních předvádělo metání jako na nářadí.

Naše župa už byla zastoupena 325 cvičenci a v průvodu pochodovalo 581 krojovaných sokolů. Dokonce muži v počtu
4 287 zdařile kroužili dvěma většími kužely. Na IV. sletu 1901 poprvé v historii předvedlo své vystoupení 867 žen ve
skladbě s jedním kuželem. Na každém
sletu měli své zastoupení také zahraniční
účastníci. V tomto roce přijela velká výprava 210 cvičenců z Polska a prezentovala se cvičením s kopími. Součástí sletu
byly atletické disciplíny, mezi nimi dnes
už neznámý vrh krychlí.
V. všesokolský slet 1907 je považován
za první velký slet, vždyť trval 4 týdny.
Do cvičení se zapojila školní a sokolská
mládež, probíhaly evropské gymnastické
přebory, atletické soutěže a gymnastické
závody jednotlivců a družstev. Novinkou
byly plavecké soutěže a taneční rej žen
v moravských krojích. Již v této době
byli naši učitelé tělocviku zváni do Ruska, aby pomohli rozšiřovat tamní tělovýchovu. VI. všesokolský slet 1912 uspořádaný v roce 50. výročí Sokola předčil
všechny předchozí velkou mezinárodní
účastí, neboť probíhal jako slet slovanského sokolstva. Půvabné bylo vystoupení cvičitelek z Petrohradu se „sněhovými“ koulemi a Američanek s tenisovými
raketami. Naše župa zorganizovala vy21

pravení 2 vlaků pro neuvěřitelný počet
1 677 sokolů, z nichž 778 cvičilo. Tento slet trval dokonce 5 týdnů a pochvalné reakce přicházely z mnoha zemí.
VII. všesokolský slet 1920 se konal poprvé v samostatném Československu, poprvé vystoupila československá armáda
a středoškoláci. Američané přijeli s dary

a půjčkami, aby přispěli ke zdaru sletu,
neboť se v poválečné době nedostávalo
potravin. Na Letné se vystřídalo kolem
100 000 cvičenců a přes půl milionu diváků, na tribuně několikrát usedl i prezident T. G. Masaryk.
Z připravovaného sokolského
sborníku vybrala V. Křížková

Sálový fotbal na vrcholné úrovni
Na základě rozhodnutí VV ČSSF a zhodnocení dosavadních výsledků družstva
SK SICO Jilemnice v jejich dlouholeté
činnosti v sálovém fotbale (v letošním
roce již 34. rok svého působení) jak
v nižších soutěžích, tak i v I. CL, kde
naše družstvo hraje nepřetržitě od roku
1996, byla družstvu SK SICO Jilemnice nabídnuta možnost účasti na poháru
UEFS v sálovém fotbale v květnu 09 ve
španělském městě AMPOSTA za účasti dalších předních evropských družstev
sálového fotbalu.
I když letošní ročník I. CL sálového
fotbalu se družstvu příliš nevydařil, neboť hlavně bojoval s nestálostí hráčského
kádru, nemocemi a vážnějšími zraněními mnohdy hlavních tahounů kolektivu (Kraus P.), nakonec obsadil 11. místo
v I. CL, které i v dalším ročníku zajišťuje účast v této nejvyšší soutěži v rámci
ČR, vedení kolektivu po dlouhém uvážení a morální podpory s určitým příslibem poskytnutí vlastních ﬁnančních
prostředků ze strany Mgr. Richtra V., starosty města Jilemnice, rozhodlo o účasti
na této evropské soutěži.
Pro účast v tomto evropském klání
se družstvo SK SICO Jilemnice posílilo
o současné a nebo dřívější reprezentanty ČR a to hráče SK Stonava – Goje J.,
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Vokno Kroměříž – Hnila T. a Strabagu
Prachatice – Šilhána P.
Všichni jsme si vědomi, že si bereme velké břemeno na svá bedra, zvláště v období ekonomické krize a tím
i nedostatků významnějších sponzorů,
neboť rozpočet na celou akci se pohybuje v oblasti kolem 250 tis. Kč, ale celý
kolektiv, včetně hráčů se rozhodl pro reprezentaci tohoto sportu a města Jilemnice na evropské úrovni tím, že si výrazně na tuto účast přispěje z vlastních
prostředků.
Pro naše družstvo to bude již druhá
mezinárodní zkouška na evropské úrovni, v roce 2000 jsme se zúčastnili na základě zisku titulu mistra ČR PMEZ ve španělské IBIZE, kde jsme nakonec v silné
konkurenci evropských družstev sálového fotbalu získali velmi cenné 5. místo.
Celý kolektiv družstva SK SICO Jilemnice by měl letecky odcestovat z rakouského Lince do místa konání dne
4. května 2009 a návrat je plánován na
11. května.
A tak na závěr pro fanoušky našeho
sportu, držte nám palce! O výsledcích
na tomto evropském turnaji vás budeme
informovat v následujícím čísle.
Szabo Milan,
předseda SK SICO Jilemnice

Dědové a babičky otevřeli truhličky
V pátek 3. dubna byla v našem, již tradičně zaplněném muzeu uskutečněna
vernisáž a zahájena výstava pod lákavým
názvem „Dědové a babičky otevřeli truhličky“.
Zahájení výstavy bylo jako vždy doprovázeno hudebním vystoupením, které
obstaraly paní ředitelka ZUŠ Hana Hauková a slečna Hana Tauchmanová, v jejímž podání zazněly staré, ale stále krásné české lidové písně. A toto hudební
vystoupení bylo ještě doplněno vystoupením naší známé lidové vypravěčky
paní Slávky Hubačíkové, nedávno vyznamenané ve Strážnici za nejlepší umělecký přednes.
Ředitel muzea pan PaedDr. Luštinec
pohovořil zasvěceně o historii doby, ve
které tyto vzácné památky z pracovitých rukou našich předků vznikaly. Byly
vytvářeny v době, kdy lidé měli k sobě

daleko blíž než dnes, kdy se partnerem
nebo partnerkou člověka stává často televize nebo počítač. Leckdo, kdo navštívil tuto výstavu otevírající dvířka do minulosti, našel možná klíček k pochopení
naší složité současnosti a snadněji odlišil, v čem je naše doba lepší a v čem zaostalejší.
Vystavěné předměty, doplněné ze
sbírek našeho muzea, jsou převážně ze
sbírek paní Markéty Hajné, která se již
řadu let věnuje tomuto svému koníčku
a je také zakladatelkou známého Jilemského spolku paní a dívek, který velice
úspěšně vystupuje na mnoha slavnostech. A jí také patří náš dík jednak za zapůjčení předmětů a také za skvělou spolupráci s pracovníky muzea.
V kouzlu starých časů, umocněných i budovou harrachovského zámku, se znovu
rád procházel Jan Kubát.

Chlebíčky od Marka Ebena
Bratři Ebenové se představili v Jilemnici
s pořadem Chlebíčky. Po vystoupení si
Eliška Janoušová, redaktorka Radia Kulíšek, pozvala k mikrofonu Marka Ebena.

To ne, my jsme chodili každý do jiné
školy, takže jsme si v tomto směru nijak
nevadili.

Když jste byli malí, měli jste se rádi, nebo
jste se často prali?
Prali jsem se jako všechny děti. Je to
normální jako v každé rodině. Mlátili jsme
se knížkami – měli jsme takovou pěknou
knížku, myslím, že to byl Hrubín – pohádky. Takže jsme se mlátili poezií.

Když mi bylo asi tak dvanáct, tak jsem
chtěl být rockovým kytaristou a vlastně
se mi to trochu splnilo, protože kluci od
nás z kapely jsou rockeři.

Poprali jste se někdy o holku?

Koho napadlo založit skupinu?
Tak nápad to byl asi můj. Já jsem hrál
předtím v kapele u Jirky Hložka a hráli
jsme takové moderní country.
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Rozhovor s Markem Ebenem.

Foto J. Tauchmanová

Jaké předměty vás ve škole bavily a které
vám moc nesedly?
No mě bavila čeština, angličtina, dějepis a hudebka. Nebavila mě matika,
fyzika a ruština.

ale sním ji. S tlustým masem je to horší
a dršťky ty jsem se nikdy jíst nenaučil.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo a jaké
vám nechutná?
Já nejoblíbenější jídlo nemám, ale nejím dršťky, tlusté maso a vařenou mrkev,

Budete vydávat CD?
Ne, ne, zatím ne.
Děkuji za rozhovor a nashledanou.
www.radio-kulisek.cz

Co plánujete do budoucna?
Tak hrát, což si asi většina kapel přeje.

Společenský dům Jilm Vás zve…
Galerie v Kotelně
Výstava prací žáků Gymnázia a SOŠ
Jilemnice. Cykly. Výstava potrvá do poloviny června.
Neděle 3. 5. 2009 v 17.00 hod.
Eva a Vašek. Vstupné 180 Kč
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Sobota 9. 5. 2009
Májový jarmark
Středa 13. 5. 2009 v 19.30 hod.
Karel Plíhal. V pořadu zazní nové písně z chystaného CD „Pozdě na hlasitou
hudbu“ i výběr písní starších. Diváci se

mohou těšit také na nové básničky, které
jsou již tradičně samozřejmou součástí
každého koncertu. Vstupné: 180 Kč
Úterý 19. 5. 2009 v 19.00 hod.
Agentura-K: (Ne)manželská poradna – aneb Co v seriálech nenajdete.
Představení složené z veselých historek,
vtipů a oblíbených scének s humornou
nadsázkou reﬂektuje problémy v partnerských a rodinných vztazích, jako je
nevěra, sex, výchova dětí, problémy
středního věku atd. Jeho protagonisty
jsou populární herci Tereza Bebarová
a Václav Svoboda, známí z nekonečného televizního seriálu Ulice, kde ztvárňují role manželů Lumíra a ukrajinské
dívky Světlany. Oba jsou předními herci
Divadla Na Fidlovačce.
Vstupné: 170/180/190 Kč
Úterý 26. 5. 2009 v 19.30 hod.
Travesti show Hanky Panky – Někdo
to rád horké. Nejlepší pražská travesti skupina Hanky Panky uvádí svůj zcela nový program 2009 s názvem Někdo
to rád horké. Během programu vystoupí hvězdy české i zahraniční scény, jako
jsou například Celine Dion, Hana Zagorová, Eva Pilarová, Karel Gott, Helena
Vondráčková a další. Nenechte si ujít jedinečnou show. Více info na www.hankypankyshow.eu. Vstupné: 170 Kč
Pondělí 1. 6. 2009
Základní kurz tance a společenské
výchovy. 7–16 hod. v kanceláři SD Jilm
Jilemnice. Zápis současně s uhrazením
kurzovného 1 300 Kč/os. Upřednostňujeme páry. Otevíráme kurz od 17.00
hod. a 20.00 hod. Pro přijetí do kurzu
od 20.00 hod. je rozhodující vzdálenost
místa studia od Jilemnice (doklad o přijetí ke studiu).

Vážení spoluobčané,
rádi bychom se s Vámi podělili o naše zhodnocení festivalu Březen – Měsíc divadla.
Celkem na divadelní festival dorazilo více než 3 000 diváků, největší návštěva byla již tradičně na
školních představeních, kde se nejúspěšnějším pořadem stalo vystoupení O perníkové chaloupce, které
zhlédlo téměř 500 školou povinných
diváků.
Z představení pro dospělé tentokrát bohužel nebylo vyprodáno ani
jedno představení, nejvíce diváků
podle předpokladů dorazilo na „tahák“ festivalu, kterým byla jednoznačně hra Zdravý nemocný, ve které exceloval Karel Roden.
Diváckou soutěž, ve které se již
tradičně hlasovalo vstupenkami,
však nakonec opanovala ochotnická
představení, v pomyslném žebříčku
se za sebou seřadily představení Polib tetičku (DS Vysoké nad Jizerou),
které získalo 135 hlasů z 285 diváků, na stříbrné pozici skočila Lakomá Barka (DS Vlastík Vrchlabí) a jako třetí v pořadí se umístil Zdravý
nemocný (Studio Dva Praha).
Festival byl důstojně zakončen
koncertem populární skupiny Bratři
Ebenové v čele s frontmanem Markem Ebenem.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou na dalších akcích našeho/Vašeho Společenského
domu Jilm.
Za kolektiv pracovníků SD Jilm
Mgr. Jiří Paulů, ředitel SD Jilm
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Kino 70 Jilemnice v květnu 2009
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4
pondělí
19.30 h

MEZI ZDMI
Film nabízí nepřikrášlený pohled na motivace učitelů, kteří se pokoušejí za mizerné peníze předat studentům z městských periferií vzdělání. Mladí lidé oplácejí nezájem stejnou mincí, a tak dovedou zchladit entusiasmus každého učitele. Režie: Laurent Cantet. Francie – drama/titulky.
Vstupné: 65 Kč — do 12 let nevhodný

6
středa
19.30 h

MARLEY A JÁ
Groganovi opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový život na slunné Floridě.
A aby těch změn nebylo málo, pořídí si labradora Marleyho. Takto začíná ﬁlm,
který popisuje 13 let života se psem… Režie: David Frankel. Hrají: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Alan Arkin. USA – rodinná komedie – titulky.
65 Kč — mládeži přístupný

10
neděle
17.30 h

NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY?
Animovaná pohádka o poklidném životě v království odložených hraček, trvajícím však jen do doby, než se o krásnou panenku Pomněnku začne zajímat krutý
vládce Říše Zla. Režie: Jiří Barta. Hrají a hlasy propůjčili: Jiří Lábus, Lucie Pernetová, Boris Hybner, Ivan Trojan, Barbora Hrzánová. ČR – animovaný/dětský.
70 Kč — mládeži přístupný

12
úterý
19.30 h

NOUZOVÝ VÝCHOD
Drama Nouzový východ se velmi podobá oscarové Americké kráse. I tady vidíme, jak nefunkční je ta nejobecnější představa o naplnění amerického snu, tedy
poklidný rodinný život v domku na předměstí. Režie: Sam Mendes. Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates. USA/VB – drama – titulky.
65 Kč — do 15 let nevhodný

14
čtvrtek
19.30 h

POCHYBY
Snímek nás zavádí do roku 1964 do prostředí katolické školy, kde se spolu
dostávají do konﬂiktu puntičkářská sestra Aloysius a charismatický kněz, otec
Flynn. Film otevírá témata náboženské morálky, pravomocí, rasismu či relativity
pravdy. Režie: John Patrick Shanley. Hrají: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis. USA – drama/mysteriózní – titulky.
70 Kč — do 12 let nevhodný

16
sobota
19.30 h

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
Snímek ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty rozejdou, protože každý z nich směřuje na jinou univerzitu. Režie: Kenny Ortega. Hrají: Zac Efron, Vanessa Anne
Hudgens, Corbin Bleu. USA – muzikál/rodinný – titulky.
70 Kč — mládeži přístupný

18
pondělí
19.30 h

MILK
Režisér Gus Van Sant a Sean Penn oživili příběh člověka, který je do dnešní
doby považován za jednoho z největších mučedníků americké historie. Za svou
sexuální orientaci zaplatil tím nejcennějším, co člověk má – životem. Režie: Gus
Van Sant. Hrají: Sean Penn, Emile Hirsch. USA – drama – titulky.
65 Kč — do 12 let nevhodný

24
neděle
17.30 h
20 h

NORMAL
Thriller Normal je natočený podle skutečného případu masových vražd, které
ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový ﬁlm zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce.
Režie: Julius Ševčík. Hrají: Milan Kňažko, Dagmar Veškrnová-Havlová, Pavel
Gajdoš, Miroslav Táborský. ČR/Makedonie – thriller.
70 Kč — do 15 let nevhodný

26
úterý
17.30 h
20 h

EL PASO
„El Paso“ je inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí.
Matka Věra po smrti manžela stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet svou
početnou rodinu pohromadě za každou cenu, jenže zoufale nepřipravená. Rodina je ze dne na den vystěhována na periferii do sociálního bytu o jedné místnosti. Režie: Zdeněk Tyc. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Igor Chmela. ČR – drama.
70 Kč — do 15 let nevhodný

30
sobota
19.30 h

SEDM ŽIVOTŮ
Poutavý a napínavý příběh muže s děsivým tajemstvím, který se rozhodne napravit své hříchy tím, že zásadním způsobem změní život sedmi cizích osob. Režie: Gabriele Muccino. Hrají: Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson,
Barry Pepper. USA – drama/romantický – titulky.
70 Kč — do 12 let nevhodný

Informace SD Jilm
Změna programu kina a výše vstupného
je vyhrazena. K základnímu vstupnému
je připočítán poplatek 1 Kč ve prospěch
Státního fondu pro rozvoj české kinematograﬁe. Objednané vstupenky na programy Kina 70 a SD Jilm si vyzvedněte do
5 dní od zámluvy, poté budou dány do
volného prodeje. Adresa kina: Kino 70,
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice. Telefonní číslo – kancelář: 481 544 070, pokladna: 481 545 040. Předprodej vstupenek v pokladně kina 17.30–17.45,
20.00–20.15 ve dnech promítání. Předprodej vstupenek na programy SD Jilm
je možný i v Informačním centru na náměstí.
Na červen připravujeme například:
5. 6. Nenarození, 9. 6. Proměny, 11. 6.
Když se muž vrací domů…, 17. 6. Odpor, 23. 6. Milionář z chatrče.
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