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Jilemnické proměny: Hrabačovský hotel Cedron (1980) / Dobré dny (2009).
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Z usnesení rady města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně.
RM schvaluje návrh pracovní skupiny na přidělení ﬁnančních příspěvků
z Grantového programu pro rok 2010
(výčet jednotlivých příspěvků viz příloha zpravodaje).
RM schvaluje ﬁrmu AG COM, a. s.,
Náměstí míru 22, Smiřice jako vítěze
veřejné zakázky Úprava a zefektivnění systému konsolidací a optimalizací
serverů.
RM schvaluje ﬁrmu TANA realitní
kancelář, spol. s r. o., Palackého 741,
Dvůr Králové n. L. jako vítěze poptávkového řízení na prodej nemovitosti
čp. 298.
RM schvaluje ﬁrmu Jiří Sehnal – Truhlářství, Mříčná 151 jako vítěze poptávkového řízení na Výměnu oken na východní straně průčelí ZŠ Komenského
v Jilemnici .
RM schvaluje ﬁrmu Stavební společnost, s. r. o., Hostinné, Chotěvice 360
jako vítěze zjednodušeného podlimitního řízení „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Komenského v Jilemnici“.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v čp. 476 s Růženou
Blažejovou, Poštovní 477, Jilemnice,
za stávající nájemné a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v čp. 477
s Karlem Malým, Horní Štěpanice 8
za nájemné dle pravidel schválených
radou města.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy v areálu služeb, a to přístřešku o výměře 18 m² na pozemku ppč. 639/3

v k. ú. Jilemnice s Milanem Tauchmanem, Ke Stadionu 1068, Jilemnice, za
cenu 212 Kč/m²/rok + DPH.
RM schvaluje zapojení do Evropského
týdne mobility v rozsahu daném všemi kritérii Charty 2010.
Navržená usnesení, která nebyla schválena potřebnou většinou hlasů:
RM schvaluje změnu usn. č. 49/10 ze
dne 17. 3. 2010: limit pro čerpání
běžných výdajů rozpočtu k 30. červnu 2010 se navyšuje ze 46 na 49 %.
pro: 1 (Čechová),
proti: 3 (Richter, Kalenský, Ott)

–
–
–
–

RM schvaluje zpracování přípravné etapy privatizace bývalého areálu OSP pro využití ﬁrem drobných
a středních podnikatelů.
RM schvaluje zadání přípravné etapy privatizace Vladimíru Jakouběmu
s vypracováním stručných variant ke
schválení zastupitelstvem města:
Privatizace celého areálu
Privatizace s podílem města
Privatizace stávajícím nájemcům s potřebným prostorem plochy pro užívání,
Prodej dalších volných ploch dalším
novým živnostníkům podle již osvědčených privatizačních projektů, nebo
zvolit i jinou možnost vyřešení majetkových vztahů v areálu (spolupodílové vlastnictví po vzoru bytových
domů).
pro: 2 (Richter, Kalenský),
proti: 2 (Čechová, Ott)
–pf–
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První den otevřených dveří v čp. 1
21. duben byl pro nově opravenou budovu čp. 1 prvním velkým dnem – občané
Jilemnice měli možnost si v rámci akce
„kulatý stůl trochu jinak“ poprvé prohlédnout nově opravené prostory. Tuto
událost si nenechalo ujít téměř sedm desítek jilemnických občanů. Opravy proběhly v rámci projektu „Expozice muzea v památkově chráněném objektu
čp. 1 – Jilemnice“, který v dubnu 2008
získal grant z Norska prostřednictvím
Norského ﬁnančního mechanismu ve
výši 927 198 EUR. Za tyto ﬁnanční prostředky byly v roce 2009 opraveny vnitřní prostory ve všech nadzemních podlažích severního traktu čp. 1, do konce
září 2010 budou tyto prostory vybaveny
nábytkem.
Během posledního roku se severní
trakt čp. 1 přeměnil k nepoznání. Gene-

Den otevřených dveří v čp. 1.
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rální dodavatel stavby, Stavební společnost s. r. o. Hostinné, provedl stavební
úpravy ve všech nadzemních podlažích
severního traktu. Stavební práce si vyžádaly náklady ve výši téměř 33 mil. Kč.
Výsledky této stavební etapy si mohli návštěvníci prohlédnout. Jilemničtí zavítali do sloupového multifunkčního sálu,
do výstavních sálů Krkonošského muzea, do budoucí tržnice lidových řemesel, do prostor pro depozitáře muzea,
do prostor pro budoucí Informační centrum mládeže, prohlédli si sociální zařízení a prošli všechny chodby. Odměnou
za výstup do 5. nadzemního podlaží byl
všem výhled na Jilemnici ze salonku ve
věži.
Slavnostní otevření objektu proběhne 30. září 2010. Následně bude zahájena provozní etapa projektu – otevře se

Foto P. Pohůnková

expozice lyžování připravená Krkonošským muzeem. Chátrající památka, ve
které ještě v roce 2007 sídlil – a to pouze v jednom sálu – sklad nábytku, se za

pár měsíců promění v objekt, který bude
lákat k návštěvě nejenom místní občany,
ale také návštěvníky z širokého okolí.
–PT–

Desatero problémů Jilemnice
Výsledky anketního šetření
Desatero problémů Jilemnice
Již čtyři roky naslouchá jilemnická radnice svým občanům a zapojuje je do rozhodování o tom, co by se ve městě mělo
zlepšit a kam by měl rozvoj města směřovat. Tento způsob plánování se začal
aplikovat v rámci projektu Jilemnice –
Zdravé město. Zdravé město zve občany
Jilemnice pravidelně na veřejné diskuse
k největším problémům města Jilemnice. Výroční veřejné fórum se uskutečnilo
6. dubna 2010 ve Společenském domě
Jilm, kde se sešlo téměř šest desítek občanů.
Na veřejném fóru účastníci nadeﬁnovali 15 největších problémů Jilemnice v jednotlivých oblastech rozvoje, které byly následně ověřeny anketou mezi
občany města. Anketní šetření probíhalo od 26. dubna do 10. května. Anketa
byla distribuována na co nejširší okruh
adresátů – do domácností a na školská
zařízení. Do ankety se zapojilo celkem
771 respondentů, což činí účast 14,52 %
obyvatelstva.
Při ověření největších problémů se
u jednotlivých problémů nesčítají hlasy získané na veřejném fóru a v anketě,
ale pouze se sleduje jejich průnik, tj. zda
se na fóru i v anketě vyskytly do 10. místa. Tímto postupem došlo k ověření
osmi problémů z patnácti, vznikla tak
sada ověřených problémů, na kterých se

shodli jak účastníci veřejného fóra, tak
respondenti v rámci otevřené ankety.
Problémy jsou seřazeny podle abecedy,
nikoliv dle významnosti:
Problém č. 1: Bezpečná cesta do školy – zaměření na řešení přechodů pro
chodce
Problém č. 2: Podporovat rozvoj ploch
pro výstavbu RD
Problém č. 3: Podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže
Problém č. 4: Podporovat výstavbu
velkoprodejny v lokalitě u ČSAD
Problém č. 5: Pokračovat v rekonstrukci areálu koupaliště a Hraběnky
Problém č. 6: Politická podpora města
Gymnáziu a SOŠ Jilemnice
Problém č. 7: Revitalizace městské zeleně – úprava stávajících ploch zeleně,
výsadba nové a péče o výsadbu
Problém č. 8: Vybudovat sociální byty
(holobyty) – forma azylového bydlení a krizové bydlení pro matky s dětmi
nebo pro osoby duševně nemocné
Výsledky anketního šetření budou
předloženy na červnové jednání zastupitelstva města, které vezme výsledné
problémy na vědomí, určí odpovědné
garanty a navrhne způsob řešení problémů.
Počet hlasů jednotlivých problémů je
uveden v tabulkách na barevné příloze.
–PT–
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Druhý rok partnerství…
… Jilemnicka a Karpacze
I když počasí tomu zatím nenapovídá,
pomalu se blíží tolik očekávané letní
měsíce a pro pořadatele Krakonošových
letních podvečerů i příprava dalšího
ročníku této již tradiční akce. Tak jako
v loňském roce, i letos proběhne celý
program pod záštitou dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce.
Díky těmto ﬁnančním prostředků může
být nejen oceněna práce místních souborů a spolků, které se na akci dlouhá
léta podílely na principu dobrovolnosti,
ale také práce organizačních pracovníků
a poskytovatelů nezbytného technického zázemí.
V letošním roce se opět stěhujeme na
Masarykovo náměstí, které za poslední rok výrazně změnilo kabát. Zvýšil se
zde prostor pro pěší, což usnadní i organizaci celé akce. Ti, kteří navštívili loň-

ský partnerský den pod taktovkou města Karpacz, jistě nedočkavě čekají, jaké
regionální laskominy pro nás přichystají
i letos. Za Jilemnicko – svazek obcí si Vás
již nyní dovolujeme pozvat na sobotní
koncert držitele ceny Anděl v kategorii
„Zpěvák roku“ – Tomáše Kluse nebo na
tradiční, avšak pokaždé jiný a stále lepší
koncert k poctě Jana Nepomuka hraběte
Harracha v areálu jilemnického zámku.
Na své si přijdou i fanoušci keltské hudby, které potěší svým vystoupení skupina
Irish Dew a taktéž pro milovníky klasické
dechovky máme na každý den připraveny hudební vstupy od okolních oblíbených souborů. Doufáme, že tato malá
ochutnávka z bohatého programu bude
velkou motivací pro všechny obyvatele
a návštěvníky letní Jilemnice, jak spojit tolik zasloužený odpočinek s trochou
kulturního zážitku.
Radka Soukupová, manažerka

Otvírání studánek
Jaro je oslavou lásky a znovuzrození.
V čase májovém si připomínáme také
výročí osvobození. Město Jilemnice ve
spolupráci se ZUŠ Jilemnice a městem
Karpacz připravily u příležitosti oslav
65. výročí osvobození a na počest jara
kulturně společenskou akci na pozadí
díla Bohuslava Martinů s názvem „Otvírání studánek“. Proběhla v neděli 9. 5.
2010 na zahradě ZUŠ v Jilemnici.
První část pořadu byla koncipována
v duchu lidových tradic. Jako první vystoupili hosté z Polska – Zlota Aura. Do
svého repertoáru zařadili kromě pol6

ských lidových písní také české lidovky,
které nám zazpívali ČESKY. Vystoupení Zloté Aury bylo citlivě proloženo tanečním ztvárněním jara – na motivy básně Jaroslava Seiferta „Píseň o jabluňce“.
V choreograﬁi Ilky Kulichové vystoupila
děvčata tanečního oboru ZUŠ.
Druhá část pořadu se již plně nesla
v duchu díla Bohuslava Martinů. Pěvecky a instrumentálně propojené vystoupení souborů Jizeran (Semily) a Bořivoj
(Lomnice nad Popelkou) bylo proloženo půvabnou recitací pana Vávry a choreograﬁcky velmi zdařilým vystoupením

Soubory Jizeran a Bořivoj.

T.I.K Jilemnice (choreograﬁi připravila
Markéta Kulichová).
Celkový dojem programu byl umocněn výtvarným ztvárněním jara v podobě nových kostýmů vystupujících tanečnic.
Na tomto místě je potřeba poděkovat paní Ilce Kulichové, která kostýmy
navrhla, nastříhala a ušila; poděkování
patří i všem maminkám, které paní Ilce
pomohly s dokončením kostýmů. To vše
během necelého měsíce!
Na závěr programu předala paní Čechová všem účinkujícím souborům poháry s názvem a datem akce jako poděkování za jejich čas, který věnovali
přípravě vystoupení. Pohár byl předán
i partnerům akce – polské Karpaczi
a ZUŠ Jilemnice.

Foto K. Jandurová

Sluší se poděkovat i těm, kteří poháry
nedostali, ale bez jejichž práce by celkový dojem akce nebyl tak dobrý. Posekání
trávy, zajištění občerstvení a především
zajištění mokré varianty programu stálo energii a čas mnoha lidí, kterým patří
velký dík. Je třeba zmínit i práci výtvarného a keramického oboru ZUŠ Jilemnice, které připravily pro návštěvníky zahradní výstavu děl svých žáků.
Jsem ráda, že takovýto výrazný kulturní zážitek měl i odezvu mezi publikem.
Potěšující pro všechny účinkující i pro
organizátory byla hojná účast diváků.
Akce byla realizována za ﬁnanční
podpory EU (ERDF) v rámci projektu
„Odraz významných výročí ve spolupráci měst Jilemnice a Karpacz“.
KaJa
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Nově zrestaurovaná Boží muka
V tomto čísle jilemnického zpravodaje
naleznete v rubrice „krátké zprávy“ také
informaci o tom, že se připravuje slavnostní požehnání nově opravených Božích muk v Hrabačově.
Možná marně přemítáte, kde že tato
Boží muka jsou a jak vypadala před
opravou?
Tedy vězte: Boží muka v Hrabačově
se nacházejí poblíž kravína, resp. teletníku, za areálem benzinové pumpy. Naleznete je u cesty, která je v mapě Jilemnice označená jako ulice Skautská (pro
ty, kdo budou hledat v mapě na internetu podle parcelního čísla, p. p. č. 437/1
v k. ú. Hrabačov).
Před opravou ležela Boží muka u cesty rozlomená na několik dílů a zarostlá
trávou.

Zrestaurovaná Boží muka v Hrabačově.
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Od majitelů pozemku, na kterém kříž
stojí, jsem se dozvěděla i něco ze starší historie této památky. Původně stávala u staré cesty z Jilemnice do Vrchlabí,
byla to ve své době (až do roku 1912)
hlavní cesta z Hrabačova do Valteřic.
Boží muka tu sloužila poutníkům i cestujícím k jejich potěše a povzbuzení po
dlouhé desítky let. I později, když již
cesta přestala svou funkci plnit, těšila se
Boží muka stále ještě úctě a zachovávala si svoji důstojnost. Později byly ovšem
v místě cesty postaveny budovy pro chov
hovězího skotu a celou lokalitu začalo
využívat tehdejší JZD. Boží muka přestala stát u cesty, stála najednou v jakémsi
koutu a v místě, kam si uživatelé tehdejšího statku zvykli odkládat nejrůznější odpad – např. těžké betonové pane-

Foto P. Pohůnková

ly. Boží muka postupně chátrala, i když
stále odolávala nešetrnému zacházení
svých nejbližších sousedů. Stalo se ale,
že byla povalena a rozpadla se na několik částí. Padly také tři lípy, které u Božích muk stávaly. Těžký litinový kříž se
podařilo zachránit majitelům pozemku,
ti ho uložili na bezpečném místě s nadějí, že se jednou karta obrátí a štědrá ruka
nadšeného mecenáše zase otevře.
A karta se opravdu obrátila, změnil se režim, zaniklo JZD, teletník začal
využívat soukromý hospodář a naší památce se znovu blýsklo na lepší časy.
Díky vstřícnému přístupu pana Soukupa
(AGROJILM s. r. o.) bylo bezprostřední
okolí Božích muk vyklizeno, majitelé pozemku pak provedli další drobnější úklid
a v roce 1996 též vysadili tři nové lípy.
Pak už zbývalo jen opravit vlastní Boží
muka, aby mohlo být místu vráceno ještě více z jeho původního kouzla. V roce
2008 darovali majitelé pozemku, na kterých Boží muka stojí, Boží muka městu
Jilemnice. A ještě v roce 2008 se podařilo započít s opravou Božích muk – na
náklady města Jilemnice. Práce prováděl
kameník a restaurátor pan Ivan Kunetka.
Kvůli nepřízni počasí se práce nepodařilo dokončit v roce 2008, ale až v roce 2009. Jednotlivé kamenné bloky byly
očištěny a vyspraveny, byl vybudován
nový základ, Boží muka na ně z opravených dílů znovu postavena a do vrcholu
byl umístěn opravený litinový kříž. Majitelé pozemku ještě znovu vyklidili okolí
pomníku od náletové zeleně. Ze třech
mladých lip zbyly jen dvě, ale i ty tvoří důstojné prostředí opraveným Božím
mukům.
Na podstavci pomníku se dokonce
zachoval i nápis, který je psán v pro nás
již archaickém jazyce, zní: TENTO KRJS
GEST POSTAVEN // K ROZMNOŽENÍ SLÁ-

VY BOŽÍ // A KE CTI SW. PATRONŮ ČESKÝCH. // NÁKLADEM WÁCLAVA DORNIKA // A MARYGE MANŽELKY GEHO 1841.

Ještě doplňuji, že krásnou historickou
fotograﬁi těchto Božích muk uveřejnil
i PaedDr. Jan Luštinec pod číslem 185
v knize Jilemnice vydané nakladatelstvím Paseka v roce 2007. Zde je dobře patrný reliéf na kamenném podstavci
kříže, pravděpodobně se jednalo o reliéf
sv. Václava. Ten se bohužel do dnešní
doby dochoval jen v náznacích a nebyl
ani při poslední opravě obnovován.
Věřím, že Vás stejně jako mě těší pomyšlení na to, že se nám podařilo téměř
z prachu vyhrabat kousek historie, kousek vzpomínek na naše předky a na jejich způsob života, zvyky, na jejich úctu
a sílu. Díky péči a pozornosti nás všech
se těmto Božím mukám, ale i jiným
drobným památkám a všemu milému,
co nás tak důvěrně obklopuje na našich
každodenních cestách, podaří přečkat
ještě další věky. Naši potomci tak budou
moci jednou stejně jako my hloubat nad
tím, proč tam ten křížek stál, jaký měl
význam, kdo ho tam postavil a jak dlouho už střeží to místo.
Dovoluji si touto cestou také poděkovat všem, kdo se na obnově Božích muk
v Hrabačově podíleli, za jejich přispění
a snahu, které se nám podařilo završit
dokončením obnovy křížku a které díky
panu vikáři ještě podpoříme slavnostním
požehnáním této drobné památky.
Dovoluji si Vás ještě jednou co nejsrdečněji pozvat na malou slavnost požehnání nově opravených Božích muk
v Hrabačově. Požehnání se odehraje
5. 6. 2010 v 15.00 přímo u Božích muk
u hrabačovského kravína (ulice Skautská).
–PePo–
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Povinnosti držitelů cestovních dokladů
Blíží se období dovolených, proto si dovolíme přidat pár potřebných informací ohledně cestování do zahraničí a povinností týkajících se držitelů cestovních
pasů.
V současné době se vydávají cestovní pasy s dvěma biometrickými údaji –
obraz obličeje a otisky prstů (u držitelů
starších 12 let). Tyto cestovní pasy vyžaduje USA a Kanada, pro další státy by
měl postačit platný cestovní pas. Děti do
cestovních pasů se zapisují jen do věku
10 let.
Cestovní pasy jsou vydávány ze zákona ve lhůtě 30 dnů, běžná praxe v současné době je okolo 14 dní v základní
sazbě:
– děti do 15 let – správní poplatek Kč
100,–, platnost 5 let (pokud dítě nezmění podobu)
– žadatel starší 15 let – správní poplatek
Kč 600,–, platnost 10 let
V případě, že držitelka pasu uzavře
manželství a změní příjmení, pas se stává automaticky po 3 měsících po uzavření sňatku neplatný a je povinností pas
odevzdat.
Pas, tzv. blesk bez biometrických údajů je vydáván s platností 6 měsíců, správní poplatek 1000 Kč pro děti do 15 let,
ostatní 1500 Kč.
Jelikož držitelé pasů se často dopouštějí z důvodu neznalosti přestupků proti
zákonu 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zde je výčet několika nejdůležitějších povinností:
Povinnosti občanů a oprávnění orgánů související s jejich porušením:
Držitel je povinen:
a) s přihlédnutím ke všem okolnostem
a poměrům chránit cestovní doklad
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před ztrátou, odcizením, poškozením
nebo zneužitím,
b) odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní
doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání,
Držitel je povinen ohlásit neprodleně
ztrátu, odcizení cestovního dokladu anebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu
nebo nejbližšímu útvaru policie.
Držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li
jinak mezinárodní smlouva. Po návratu
do České republiky je občan povinen
ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního
dokladu také orgánu příslušnému k jeho
vydání.
Přestupky na úseku cestovních dokladů:
Fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že:
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
b) neoprávněně provede zápis, změnu
nebo opravu v cestovním dokladu,
c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne
podrobit kontrole cestovních dokladů
při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,
d) při opuštění území České republiky
neoprávněně překročí státní hranice
bez platného cestovního dokladu,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití
cestovního dokladu,
f) neodevzdá neplatný cestovní doklad
nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,

g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá
zpět jiným způsobem,
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo
zneužije cestovní doklad,
i) poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu
nebo na pozemek,
j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2
odst. 3, nebo
k) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými
údaji.
Za přestupek podle písm. a) až j)
lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za

přestupek podle písm. k) pokutu do
1 000 000 Kč.
Proto chceme touto cestou upozornit občany, kteří jsou držiteli cestovních
pasů, kterým prošla doba platnosti, vlastní pasy po osobách zemřelých na povinnost tyto cestovní pasy neprodleně odevzdat. V případě, že byli držiteli a tyto
pasy nejsou schopni dohledat, jsou povinní tuto skutečnost nahlásit jako ztrátu dokladu. Při nesplnění této povinnosti je možno uložit pokutu do výše
10 000 Kč.
Veškeré podrobnější informace občanům rádi zodpovíme na telefonním čísle
481 565 211, správní odbor Městského
úřadu Jilemnice.
N. Junková

Společenská rubrika
Úmrtí
2. 4., Václav Holeček (*1953), čp. 988
3. 4., Marie Ulrichová (*1930), čp. 1213
9. 4., Marie Jebavá (*1929), čp. 660
20. 4., Vladimír Slavík (*1923), čp. 375
26. 4., Emil Hollmann (*1941), čp. 137

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.

80 let
Ladislav Smíšek, Jizerská 800
75 let
Maruše Říhová, Spojovací 876
Jana Sedláčková, Jaroslava Havlíčka 987
Jiří Sedláček, Jaroslava Havlíčka 987

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

Životní jubilea – duben 2010
90 let
Věra Kynčlová, Roztocká 1001
Božena Seidlová, Jubilejní 429
89 let
Jaroslav Tuž, Budovatelská 619
85 let
Zdenka Dlabová, Budovatelská 632
Dagmar Kobrová, Na Drahách 670

Dne 9. dubna 2010 jsme v obřadní síni
jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to:
Kristina Havlová, nar. 23. 9. 2009
Anna Grofová, nar. 25. 9. 2009
Pavlína Salabová, nar. 1. 11. 2009
Natálie Schelle, nar. 19. 11. 2009
Aneta Pospíchalová, nar. 9. 10. 2009
Evelína Kollerová, nar. 3. 11. 2009
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Alex Jiří Jindřišek, nar. 4. 11. 2009
Tereza Kubátová, nar. 4. 11. 2009
Šimon Efenberk, nar. 12. 11. 2009
Filip Gabriel, nar. 17. 11. 2009
Aneta Erlebachová, nar. 1. 12. 2009
Dominika Černá, nar. 3. 12. 2009

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

Za SPOZ: Alena Mládková

Za Jaroslavem Cardalem
Ve čtvrtek 6. května 2010 odešla do
běžeckého lyžařského nebe v požehnaném věku 91 let legenda československého lyžování – mrklovský rodák Jaroslav Cardal.

Jaroslav Cardal při přebírání ocenění.
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Narodil se 16. března 1919 a v roce
1939 maturoval na jilemnickém gymnáziu. Patřil mezi nadané studenty a jedině
uzavření českých vysokých škol německými okupanty mu neumožnilo pokračovat dále ve studiu. O to více se však
věnoval svému koníčku – běžeckému lyžování a svůj nepopíratelný talent k tomuto sportu zúročil nebývalou a velice
náročnou tréninkovou přípravou. A ta
jej vynesla k 25 mistrovským titulům
v závodech jednotlivců a trojnásobnému mistrovskému titulu ve štafetách. Byl
účastníkem tří ZOH a dvou MS. Mezi
jeho největší sportovní úspěchy patří 13
vítězství za sebou v běhu na 50 km v letech 1947–59. Svoji poslední padesátku v roce 1959 vyhrál již ve svých 40 letech, kdy porazil o 15 i více let mladší

Foto J. Dvořák

Z redakční pošty

Se lvíčkem na prsou.

Z archivu

závodníky. Její start i cíl byl tehdy za velké účasti diváků na jilemnickém sportovním stadionu.
Jaroslav Cardal byl poctivý a až příliš skromný člověk. Rozloučili jsme se
s ním ve čtvrtek 13. května v chrámu
Páně Nejsvětější Trojice v Horních Štěpnicích, kde byl pochován do hrobu rodiny Cardalových. Jeho obraz, památka,
sportovní úspěchy, lidské zásluhy i místo posledního odpočinku jsou však navždycky spjaty se stráněmi a lesy tam
pod Žalým…
Jan Kubát

Vážení,
dne 20. dubna 2010 náš Svaz důchodců uspořádal zájezd do Podkrkonoší. Mezi městečky Kruh, Poniklá a Vysoké nad Jizerou nechyběla ani Jilemnice.
Už před šesti lety jsme vaše město navštívili, podívali se do zámku, nahlédli
do Zvědavé uličky a výborně se najedli
v Šaldově statku.
Letos jsme měli více času, a tak bylo
velice příjemné znovu obdivovat Metelkův betlém a lyžařskou expozici na zámku. Navíc tam byla milá kastelánka, která
velice rychle vyřešila náhlý kolaps jedné
naší účastnice. Prohlédli jsme si pěkné
náměstí a hlavně prošli Zvědavou uličkou, na kterou jsme před lety neměli
čas. Roubenky uchvátily každého.
Vynikající oběd nám na Šaldově statku připravila paní Suchardová se svým
kolektivem a velice ochotně ještě navíc
udělala několik sladkých palačinek. Patří jí ještě jednou náš dík a uznání, protože nás bylo tolik, že hospoda praskala
ve švech.
Pokud se ještě někdy budeme toulat
v Podkrkonoší, tak Jilemnici určitě nevynecháme.
Za Svaz důchodců ČR, městskou
organizaci v Hradci Králové sepsala dne
11. května 2010 p. Zákravská

Krátké zprávy a oznámení
Krkonošské muzeum
„Pojďte s námi do pohádky“. Představujeme soubor více než 100 velmi krásných a poetických ilustrací ak. malíře
Jana Hladíka, a to k pohádkám K. J. Erbena. Akce potrvá do 6. června.

V pátek dne 18. června v 17 hodin
slavnostně zahájíme výstavu Nablýskaná krása aneb Dobrým jídlem v čisté
míse hospodyňka zalíbí se. Nabídneme
Vám vynikající kolekci měděného nádobí a především forem z kuchyně našich
13

předků. Výstava potrvá do 30. září. Srdečně zveme k účasti!
Otevřeno denně od 8 do 12 a od 13
do 16 hodin mimo pondělí.
Městská knihovna Jar. Havlíčka
Připravila na měsíc červen připomenutí 80. narozenin našeho předního malíře, animátora a ilustrátora Adolfa Borna.
Mezi jeho nejznámější díla patří ilustrace k dětským knihám „Mach a Šebestová“, „Žofka“, série knih od V. Steklače.
Návštěvníci knihovny mohou zhlédnout výstavku zahrnující také ilustrace
ke knihám O. Pavla, F. Nepila, J. Žáčka
či G. Durrella, A. C. Doyla. Nejenom
pro děti mateřských škol je v cyklu KaMaRáDkA kNíŽkA připraveno vyprávění o malíři, besedu mohou navštívit také
žáci 1. stupně ZŠ.

s offroady a dalšími zajímavými vozidly. Odpoledne se můžete těšit na dětskou diskotéku a večer pak na rockový
koncert skupiny TRI NITĚ. Připravena je
i tombola se zajímavými cenami a bohaté občerstvení. Více podrobností najdete
na www.jilemnicko.cz/hrybezhranic.
Na setkání s Vámi se těší skautky
a skauti střediska Jilm Jilemnice.
Poutní mše svatá
V neděli dne 6. června 2010 v 15 hodin se koná u kapličky Božího těla na
Roztocké ulici v Jilmu poutní mše svatá. Po mši proběhnou, pod patronací
MěO KDU-ČSL Jilemnice oslavy Dětského dne. Připraveny jsou hry a soutěže,
zajištěno je i občerstvení. Na setkání se
všemi se těší organizátoři.

Nově zrestaurovaná Boží muka
v Hrabačově. Dovolujeme si Vás pozvat
na slavnost požehnání nově opravených
Božích muk v Hrabačově. Jedná o drobnou, ale velmi hezkou památku. Požehnání se laskavě ujme pan vikář P. František Mráz. Kdy: v sobotu 5. června 2010
v 15 hodin. Kde: u Božích muk u hrabačovského kravína, ulice Skautská. Koná
se za každého počasí. Srdečně zveme
k účasti.

Varhanní koncert v Křížlicích
Stalo se dobrou tradicí, že při příležitosti svátků Cyrila a Metoděje a Mistra
Jana Husa se koná v evangelickém kostele v Křížlicích koncert vážné hudby.
Letos při této příležitosti zveme ke koncertu, při kterém se svým společným
programem vystoupí dva umělci – varhaník Radek Hanuš a ﬂétnistka Karolína Součková. Koncert se koná v pondělí 5. července od 17 hodin, vstupné je
dobrovolné.

Hry bez hranic. Na sobotu 5. června
připravili skauti střediska Jilm Jilemnice
ve spolupráci s Offroad clubem Krkonoše 1. ročník HER BEZ HRANIC s programem pro celou rodinu. Po celý den si
budete moci vyzkoušet netradiční sporty jako pelotu (tvrdá indiánská hra), kriket (stará anglická hra), stolní fotbal (oblíbená hra v životní velikosti), ringo (hra
s kroužky pro všechny), pétanque, frisbee a mnoho dalších. Seznámíte se

Výstup na Žalý 2010
Tradiční „Výstup na Žalý“, který již
několik let pořádá T. J. Sokol Jilemnice,
byl letos věnován 65. výročí osvobození Československa. Z plánovaných tras
jsme museli vyloučit ty, které vedly Žlábkem, protože zde stále ještě probíhá těžba a úklid po loňské vichřici. Rozhodli
jsme se, že letos použijeme cestu za bývalým hostincem Jarmarou v Hrabačově.
Jako další variantu jsme doporučili trasu
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D. Štěpanicemi se zastávkou u zříceniny
hradu, odkud se pokračovalo Zdůlnou na
Mrklov. Krakonoš stál opět při nás a po
několika dešťových dnech nás nechal
tam i zpět dojít suchou nohou a dokonce se usmálo i sluníčko. Od jilemnické
sokolovny vycházelo přes 60 účastníků se třemi psy. Na vrcholu Žalého na
všechny čekala dvojice Sokolek s pamětními listy. Děti za odvahu a výdrž dostaly
navíc sladkou odměnu. Naštěstí se nikdo
cestou neztratil a dokonce všichni zdolali i převýšení na Žalý.
Majka a Jana
Plavecký bazén a sauna
Z důvodu rekonstrukce bude bazén
od 14. 6. do 30. 9. 2010 uzavřen. Provoz sauny zůstává nepřerušen. Provozní
dny sauny v době odstávky bazénu: středa + pátek + neděle: 16–20 hodin. In-

Výstup na Žalý 2010.

formace a rezervace: tel. 603 819 334,
e-mail: info@sport-jilemnice.cz, www.
sport-jilemnice.cz
Tenis – antuka 2010
Provoz antukových tenisových kurtů byl zahájen. Sezónní permanentky již v prodeji. Informace na tel.
733 129 675.
Upozornění
Články do zpravodaje zasílejte nyní na
e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz
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 prázdninového dvojčísla se koná
v pátek dne 11. června 2010.

Foto M. Vaňková

15

Na výletě s Harrachy
Den Země pro děti mateřských, základních a středních škol i veřejnost Jilemnicka je tradiční součástí nastupujícího jara.
Letos ho školáci z Jilemnice, Poniklé, Víchové i Hostinného oslavili už 21. dubna, aby si připomněli, co všechno nám
naše Země dává, o co je třeba pečovat,
a co všechno o ní vědí.
Cesta za poznáním vedla žáky 4. až
6. tříd, kterých bylo téměř 400, nejen
po Jilemnici, ale i do sportovního areálu Hraběnka. Na trati na ně čekalo devět
zastavení s lektory. Poznávali hlasy ptáků, povídali si o lese a na kontrole u včelaře ochutnali domácí med. Z vyhlídky se
dalekohledy podívali na hřebeny a porovnávali to, co vidí, s mapou. Navštívili ale i sběrný dvůr, kde si vyzkoušeli třídění odpadků, a opět na ně čekaly hry,

Z letošního Dne Země.
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které pravidelně připravují skauti střediska Jilm. Všechny zastávky spojoval odkaz
na rod Harrachů, dávných pánů a pečlivých hospodářů jilemnického panství,
kterým žádné z připomínaných témat
nebylo cizí. Právě Harrachům proto byla
věnována zastávka ve Zvědavé uličce.
Zapsat se k zámecké bráně, tentokrát
formou nalepování barevných lístků, přišli i někteří dospělí.
Vedení města zatím na starém hřbitově vysadilo jilm horský, symbol města, kterých – díky Dnu Země – roste v Jilemnici už pět. Akce pro děti, mládež
i veřejnost připravilo občanské sdružení MAS „Přiďte pobejt!“ ve spolupráci s městem Jilemnice, Správou KRNAP
a občanským sdružením Čmelák.
Zdenka Flousková, MAS „Přiďte pobejt!“

Foto Z. Flousková

Pěnice černohlavá
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) je
jedním z nejpočetnějších ptáků České
republiky, a přesto není mezi lidmi moc
známá. Hnízdí po celé Evropě kromě
severních částí. Odhad stavu evropských
populací je přes 25 milionů párů a trendy jsou stále rostoucí.
Velikostí je podobná vrabci, ale je celá
šedě zbarvená kromě čepičky na hlavě.
Jak už jméno napovídá, má samec hlavu černou, ale samice a mladí ptáci mají
čepičku rezavě hnědou. Ačkoli je tento
druh zbarvením velmi obyčejný, ve zpěvu je to velký mistr. Zpěv je silný, ﬂétnovitý a velmi melodický. Zaslechneme jej
snad po celé Jilemnici ze zahrad, parku
či okolních hájů s dostatkem křovin.
Hnízdí jednou až dvakrát od konce dubna do konce června. Hnízdo je
ze suché trávy a kořínků umístěné v keřích. Živí se hlavně hmyzem a v létě a na
podzim i dužnatými plody a bobulemi.
Pěnice černohlavá je převážně tažná a přilétá k nám koncem března a odlétá na konci srpna. Pěnice táhnou na
dvě hlavní zimoviště – v západním Středomoří a západní Africe (západní populace) a druhá v jihovýchodní Africe
(východní populace). Od poloviny minulého století se však objevil nový směr,
a to do Velké Británie a Irska. Migrace je

zakódovaná geneticky, ale přesto dochází k určitým genetickým obměnám těchto procesů. V Německu, kde se tento
trend začal hodně projevovat, to má například i vliv na dobu příletu z různých
zimovišť. Populace zimující ve Velké Británii totiž přilétají dříve, a tak se páří na
hnízdišti jen mezi sebou, zatímco populace ze středomoří přiletí později a také
se pak páří jen mezi sebou, protože jiní
partneři už nejsou k dispozici. Dochází
tedy k jakési genetické bariéře dvou populací jednoho druhu na jednom území
a to může mít za následek další změny
v těchto populacích jako je změna délky a tvaru křídla nebo zobáku. Tyto změny pak mohou vést až ke vzniku nových
poddruhů, ale to je otázka dalších dlouhodobých výzkumů.
Luděk Petrilák ml.

Stalo se před osmdesáti lety
Jubilea: T. G. Masaryk – 80 let – 1. sjezd
dorostu Čsl. Červeného kříže
Ve dnech 29. února až 2. března se
konal v Praze sjezd dorostu Československého Červeného kříže. Za zdejší

okres se jej zúčastnil žák 4. tř. měšťanské školy Josef Chvalina z Hrabačova.
Vezl panu presidentovi k 80. narozeninám symbolický krajový dárek, šikmý
řez kůry s obrazem Kokrháče od odbor17

ného učitele. Jaroslava Lachmana, pod
nímž byly upevněny zkřížené lyže a na
nich batoh s lyžařskou čepicí. Připojena
byla blahopřejná adresa umělecky v kůži vázaná.
Školní oslavy
7. března se konaly školní oslavy.
Koncert PSUK
Téhož dne večer uspořádal okresní
osvětový sbor v městské radnici koncert
Pěveckého sdružení učitelů Krkonošských. Před koncertem zahájily slavnost
obecné školy živým obrazem, znázorňujícím lásku a oddanost k presidentovi
a Československé republice. Nato pronesl slavnostní řeč Ant. Schwarzinger,
okresní školní inspektor, po něm promluvil za okresní úřad rada Josef Ryneš,
okresní hejtman, za Jilemnici starosta
Ant. Nosek, za místní školní radu předseda Oldřich Hrubý. Pak přečetl rada
Ryneš blahopřejnou adresu, jež byla ještě týž den odeslána.
Koncert byl do posledního místečka
naplněn, obecenstvo jej přijalo s nadšením a vynutilo si mnoho přídavků. Nejvíce chytily jako obyčejně veselé národní písně.
Zdařilý koncert byl již osmý na oslavu pana presidenta, a poslední, neboť
v příštím roce zmohly nepřekonatelné
překážky vypjatou činnost sdružení, které od r. 1920 vykonalo asi 150 koncertů
nejen na zdejším okrese, ale v celé severovýchodní oblasti Čech, ba v r. 1928
s úspěchem koncertovalo i ve Smetanově síni pražského Representačního
domu. Ministerstvo uznávalo je za umělecký soubor, který rok co rok osvobozovalo pro jeho činnost od dávek ze zábav.
Budiž tu ještě podotknuto, že členové si
všechny výlohy platili sami.
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Studenti reálného gymnázia
29. V. uspořádali studující s. reálného
gymnasia ve dvoraně další pěkný „Molierův večer“. Sehráli jeho hry „Chtě nechtě lékařem“ (kom. o 3 jednáních) a „Baron z Prasákova“ (kom. o 3 jednáních)
podle K. M. Klapa. Výtěžek byl opět ve
prospěch výletu chudých studujících.
Jubileum odb. hudebníků. S Kolárem.
Odbočka odb. sdružení hudebníků
oslavila 10. výročí svého založení a činnosti. Spolu s Kolárem uspořádali 7., 14.
a 19. VI. představení operety „Perle panny Serafínky“, již upravili na text Jos. Kajetána Tyla Em. Brožík a J. Balda. Celá Jilemnice si pak zpívala líbivé melodie.
Branislav, opera „Tvrdé palice“
20., 21. a 27. dubna 1930 sehrál zpěvácký spolek Branislav a Víla komickou
operu o jednom jednání „Tvrdé palice“. Text dr. J. Štolby, hudba od Antonína Dvořáka. Je to dílo pro zpěváky i orchestr poměrně náročné. Tenorový part
Toníka zpíval host z Mladé Boleslavě, soprán Lenku paní Gabriela Machová, Toníkovu matku paní Karla Čermáková,
otce pan odborný učitel Jaromír Horáček, Lenčinu matku slečna Rosenbergová, otce pan cestmistr Zdeněk Svoboda.
Před každým představením promluvil
o A. Dvořákovi dr. Karel Čermák o Dvořákově hudební tvorbě.
Operu řídil nový sbormistr Branislava,
učitel hudby Stanislav Mach. Na provedení se přijeli podívat předseda I. české
pěvecké a hudební župy MUDr. Karel
Matys z Nové Paky, dr. Pařez, místopředseda z Králové Dvora a další vzácní hosté.
Z městské kroniky vybral
a v nezbytné míře jazykově
upravil –jl–

Z jilemnických škol
ZŠ a MŠ Jilemnice 2010

Slohové práce žáků ZŠ J. Harracha

Během celého školního roku se naši žáci
zúčastňovali mnoha různých výtvarných,
sportovních soutěží a kulturních akcí.
Mezi nejvíce vydařené patřila účast
ve výtvarné soutěži v Liberci pod názvem „Mezinárodní den zvířat“, kde se
naši žáci umístili na výborných předních
místech. Především Marek Čermák, který se se svým plastickým slonem umístil na 1. místě. Dále pak na místě 3.
žáci 7. a 8. ročníku se společnou prací,
kde si vzájemně malovali na ruce (handpainting).
O předvelikonočním víkendu jsme
navštívili Rýchorskou boudu. Děti vyráběly různou velikonoční výzdobu (malovaly vajíčka voskem, zdobily perníčky,
tvořily proutěné dekorace, učily se plést
pomlázku) a podnikaly výlety do zdejšího okolí. Pobyt v přírodě se mimořádně
vydařil a děti přijely domů plné zážitků
a vzpomínek.
Ani ve sportu naši žáci nezůstali pozadu. Na turnaji v přehazované v Semilech
v semiﬁnále naši sportovci zabojovali
a porazili loňské vítěze z Mladé Boleslavi a postoupili do ﬁnále, kde těsně podlehli družstvu z Turnova, a tím skončili na výborném 2. místě. Dále pak jako
již tradičně každý rok se i letos naši žáci
zúčastnili Sportovních her mládež, kde
s nasazením všech sil absolvovali místní kolo a následně reprezentovali v kole okresním.
Našim žákům za jejich reprezentaci
školy děkujeme a přejeme mnoho úspěchů do jejich dalších aktivit.
Mgr. Pavla Fišarová
ZŠ a MŠ Jilemnice, Komenského 103

Přátelství
Přátelství? Co je to vlastně za pocit?
Přátelství je jedna z nejkrásnějších a nejpříjemnějších věcí, které člověka mohou
potkat. Přátelství je, když máte člověka,
s kterým se smějete, s kterým pláčete,
s kterým si můžete popovídat o těch nezapomenutelných, nejtěžších a nejkrásnějších chvílích. Člověka, který vám rozumí, pomůže, zvedne náladu, i když
je od nás vzdálený tisíce kilometrů. Mít
takového člověka je krásné – skoro nemožné, ale vážit si takového člověka,
to je teprve to největší vítězství v životě. Mnoho lidí to bohužel pozná teprve
tehdy, kdy onu milovanou osobu ztratí.
Každý z nás má alespoň jednoho člověka, s kterým je mu nejlíp. Přátelé a rodina je to nejcennější v životě. Některá
přátelství mají zlý, smutný a nelítostný
konec. V každém přátelství existují hádky. Některá přátelství se hádkou rozpadnou, ale některá, ta šťastnější, se ještě
více upevní. Přátelé jsou pro nás všechny velmi důležití. Opravdových přátel je
málo, a proto si jich važme!
Adéla Ryplová, 9.B
Kdyby ženy vládly světu, nebyly by války? (úvaha)
Nesouhlasím s výrokem: Kdyby ženy
vládly světu, nebyly by války. Myslím si,
že v tomto případě vůbec nezáleží na
tom, jestli je vůdce žena nebo muž. Už
jen výrok „nebyly by války“ je nesmysl, války budou vždy. Pokud jsou lidé
lidmi, války budou do té doby, dokud
lidé budou jenom hromadit majetek
a vést podmíněný život ve společnosti,
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která zapomíná na lidské hodnoty a na
lásku.
Mnoho žen již zapříčinilo válku: trojská Helena, Kleopatra a nebo ministryně
zahraničí USA Hillary Clintonová. Kdyby
vládly světu pouze ženy, byly by to jistě nějaké fanatické feministky, které jsou
naprosto proti právům mužů, chlapců,
hochů, pochybuji, že by tohle byl svět
bez válek. Podle mě se najdou i muži,
i ženy, které vědí, že válkou se mnoho
nevyřeší a ve výsledku přinese všem především utrpení a bolestné vzpomínky.
Někteří dokonce ani jinak žít neumí než
válkou, jejich rodiče válčili, prarodiče, to
je pak velmi těžké. Na světě se prostě
vždy najde nějaký „blázen“, muž i žena.
Já jsem zastánce lidských práv, spravedlnosti, rovnosti ras, rovnoprávnosti a emancipace. Já hlásám mír a lásku,
nevyvolávám ani nepodporuji konﬂikt.
Moje víra je spjatá úzce s přírodou,
láskou a harmonií, jedna láska, jedno
srdce…
Jiří Štajer, 9.B

Exkurze do Štefánikovy hvězdárny
v Praze
V rámci výuky přírodovědy, ve které sbíráme širší vědomosti o vesmíru, planetách a hvězdách, jsme si jeli prohlédnout Štefánikovu hvězdárnu v Praze.
Na hvězdárně jsme zhlédli naučný ﬁlm
o planetě Zemi, prohlédli si hvězdářské
dalekohledy a obě kopule hvězdárny.
Prošli jsme výstavu s mnoha zajímavými interaktivními tabulemi, vyhledávali souhvězdí, zjistili jsme, kolik bychom
vážili na Měsíci, Jupiteru a jiných planetách. Pan průvodce nám ukázal vybavení hvězdárny a ochotně odpovídal
na naše zvídavé dotazy ohledně hvězd
a naší sluneční soustavy. Na oblohu se
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nedalo dívat kvůli nepříznivému počasí.
Vyzkoušeli jsme si alespoň ruční otáčení
kopule a prohlédli jsme si soustavu dalekohledů. Celý program byl velmi poutavý, dozvěděli jsme se mnoho nových
poznatků, příjemně se pobavili. Praha je
krásná a stojí za to ji trochu poznat a naučit se tam orientovat, takže to jistě nebyl náš poslední výlet do stověžaté matičky…
Mgr. Eva Tryznová

Správná péče o zuby
Čistíte si zuby? Samozřejmě! Tak odpovídaly děti při přednášce na téma „Správná péče o zuby“, kterou si v dubnu na
naší škole ZŠ Komenského poslechli
všichni žáci II. stupně.
Jak si zuby správně čistit, jaký typ kartáčku používat, jaké ústní vody či další přípravky zubní hygieny jsou vhodné a jak působí. To vše nám vysvětlila
studentka oboru zubní lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Lucie Holcová. Svou zajímavou
a hlavně poučnou přednášku doplnila
názornou prezentací s obrázky i fotograﬁemi jak krásných bílých zubů, tak i zanedbaných či nevhodně ošetřovaných
zubů. Trochu nás to vystrašilo a varovalo, že i nedbalost nebo špatné návyky
či strava nám mohou zuby výrazně poškodit. Určitě bychom si měli rozmyslet,
zda budeme např. denně pít sladké limonády, či je kvůli zdravým zubům raději omezíme.
I do budoucna se chceme věnovat
podobným tématům z oblasti výchovy
ke zdraví, vždyť chceme být opravdu
„Školou zdravého životního stylu“, tak
jak je to i v názvu našeho školního vzdělávacího programu.
Zuzana Luštincová

Návštěva Informačního
a poradenského střediska
při Úřadu práce Semily
Žáky osmých tříd čeká volba povolání
sice až za rok, ale v rámci profesní orientace ve výuce tento důležitý krok nepodcenili a 27. 4. navštívili Úřad práce v Semilech.V příjemném prostředí za pomoci
zkušené odborné pracovnice pí. Jetelové
se zajímavou formou dozvěděli, jak letos
probíhá přijímací řízení na SŠ, jaké studijní obory jsou v rámci regionu pro ně
přístupné. Za pomoci speciálního počítačového programu měly děti možnost si
zjistit vhodné studijní obory dle vlastních
zájmů a podle nich si pak mohly v katalogové nabídce přehledů škol vybrat
vhodný studijní obor na příslušné škole.
Děti si odnesly spoustu užitečných rad,
materiálů, ale i dobrý pocit ze smysluplně stráveného dopoledne.
Třídní učitelky 8. tříd
M. Šimůnkova, L. Hašková

Prestižní mezinárodní soutěž Genius
Logicus si našla oblibu
Naše gymnázium se jako jediná škola v Jilemnici zúčastnilo prestižní mezinárodní soutěže Genius Logicus. Mezinárodní prestižní soutěž Genius Logicus
se uskutečnila podle harmonogramu na
konci dubna 2010. Soutěžící postupně
zaujali svá místa v počítačových učebnách a světe div se, přišlo jich všech
69. Největší zastoupení měla třída sexta, z níž se mi přihlásilo 22 soutěžících.
A všichni soutěžili! Druhou nejpočetnější skupinu tvořila třída 2.A v počtu
11 žáků. Třetí v zastoupení byla třída
3.A s 9 soutěžícími. Další místo zaujala prima s 8 a kvarta se 7 soutěžícími.
V patách jim byla sekunda se 6 žáky, ter-

cie s 5 a čest sportovního gymnázia hájil
jeden soutěžící z 3.B. Soustředění, zadumání, napětí, klid i nervozita. Občas by
se napětí nechalo krájet. Pohrabávání ve
vlasech, hlazení brady a pohupování na
židli. Uf. A bylo hotovo. Napětí opadlo.
Důležité je, že soutěž se u žáků našeho gymnázia setkala s velkým ohlasem
a pozitivními reakcemi. Nyní již budeme netrpělivě čekat na výsledky soutěže v rámci České republiky i na mezinárodním poli. Úspěšní řešitelé mohou
získat mezinárodní certiﬁkáty i ﬁnanční
odměnu.
Dr. Nataša Nováková, koordinátorka
školního kola mezinárodní soutěže
Genius Logicus

Třída tercie navštívila a vyčistila lom
ve Strážném
Dne 27. dubna jsme již potřetí navštívili
bývalý dolomitový lom ve Strážném, abychom si připomněli Den Země a naší „tradiční jarní brigádou“ pomohli přírodě.
Po dlouhém, pro tento výlet typickém, výstupu do vysokého kopce, nás
přivítal pan Václav Mikule ze Správy
Krkonošského národního parku, který
s námi absolvoval také dvě předchozí
podobné brigády.
Jakmile jsme vyslechli krátké instrukce, týkající se této akce, ihned jsme se
rozdělili do dvou skupin, z nichž se jedna vydala hrabat nad území lomu suchou
trávu a spadané listí, aby zde umožnila
růst chráněným orchidejím. Druhá skupina zamířila přímo do nitra lomu, aby
odklidila nařezané dřevo, náletové smrčky a úlomky z pokácených dřevin. Také
vykonání této práce bylo velmi důležité, neboť i zde rostou chráněné rostliny
a vyčištěním lomu jsme umožnili jejich
růst v tomto krásném koutku přírody.
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Čištění lomu ve Strážném.

Jelikož se říká „nejdřív práce, potom
zábava“ a první bod jsme měli zdárně
za sebou, nadešel nyní čas na závěrečnou hru, v níž jsme v družstvech trénovali svoji paměť a procvičili si zoologii
a botaniku. Hra totiž spočívala v zapamatování si názvu rostliny nebo zvířete
a jeho správného zapsání na soutěžní list
papíru.
Zpáteční cesta z lomu do Jilemnice
utekla jako voda a závěrem můžeme
říct, že exkurze byla opravdu vydařená
a těšíme se, až budeme moci pomoct
přírodě zase příští rok…
Vojtěch Kunát
Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Vojtěch Kunát patří k čtrnácti
nejlepším mladým řečníkům
v republice!
Klášter Emauzy (Na Slovanech) se stal
13. května 2010 dějištěm celostátní22

Foto J. Zahradník

ho ﬁnále soutěže Mladý Demosthenes,
která je zaměřena na ověřování komunikačních dovedností bez ohledu na
žánr a s podmínkou, že text výstupu je
z vlastní tvorby soutěžícího a dosud nikde nebyl publikován a odnikud převzat. Finalisté se utkali před zraky odborné poroty a televizních kamer ve zhruba
dvouminutovém monologu. Předsedkyní odborné poroty byla televizní hlasatelka Mgr. Jana Adámková. Ze známých
tváří poroty lze namátkou jmenovat redaktora Mgr. Jana Tunu, MUDr. Jana Cimického, CSc., spisovatelku Miroslavu
Besserovou a řadu univerzitních kapacit. Soutěžící provedli před zraky diváků pod vedením Mgr. Jany Adámkové
několik dechových a slovních cvičení.
Následně se slova ujal moderátor celé
soutěže, známý herec a dabér Zdeněk
Mahdal, který představil všechny soutěžící. Připomněl, že do soutěže se zapojilo
3 000 škol a regionálních kol se zúčast-

nilo 6 000 soutěžících. Ty, kteří se dostali
do celostátního ﬁnále, označil za talenty
a také poděkoval všem učitelům, kteří je
na soutěž připravovali. Program obohatil
svým vystoupením i MUDr. Jan Cimický,
CSc., který podotkl, že léčba divadlem
může být i autoterapií a zarecitoval
i vlastní báseň. Spisovatelka M. Besserová řekla, že učí kreativní psaní ty, kteří
o to stojí. Následovala samotná soutěž.
Všichni soutěžící předvedli perfektní výkony a my diváci jsme si říkali, že porota to nebude mít rozhodně lehké. Každý
z nás měl svého favorita. A jak dopadlo
naše želízko v ohni – Vojtěch Kunát?

Umístil se za stupni vítězů, ale patří mezi
čtrnáct nejlepších mladých řečníků v republice. Vzhledem k tomu, že soutěžil v první kategorii, má šanci bojovat
v soutěži Mladý Demosthenes i v příštím
roce. Vojtěch Kunát touto cestou děkuje
všem, kteří mu dali svůj hlas prostřednictvím webových stránek Gymnázia a SOŠ
Jilemnice a města Jilemnice.
Projekt Mladý Demosthenes probíhal
pod záštitou MŠMT ČR a také většiny
hejtmanů, primátorů a celé řady sponzorů.
Dr. Nataša Nováková,
gestor projektu

Zdravé město o pohybových aktivitách
Vážení čtenáři, v předprázdninovém čase
pro Vás máme dva články. První pojednává o baseballu, kolektivní pálkovací
míčové hře. Článek pro Vás připravil starosta města Mgr. Vladimír Richter, který
je zároveň uznávaným rozhodčím v tomto sportovním odvětví. Druhý článek je
oproti všem předchozím článkům netradiční. Nedočtete se v něm o pravidlech,
nedočtete se v něm ani o tom, proč je
toto sportovní odvětví přitažlivé. Ponoříte se do děje před 40 lety, kdy se parta
nadšenců vydala sjet poprvé řeku. Sjíždění řeky Vám netradičně představí Petr
Machovec.

Baseball
Baseball je pálkovací míčová hra, při které se pálkař (útočící hráč) snaží pálkou
zasáhnout míč nadhozený nadhazovačem (bránícím hráčem) a odpálit ho do
hracího pole, kde jsou rozmístěni další
bránící hráči. Proti sobě stojí dva týmy

o devíti hráčích, cílem hry je získat více
bodů než soupeř. Útočící tým získá bod,
pokud pálkař oběhne všechny čtyři mety,
aniž by byl bránícím týmem vyřazen ze
hry (aut). Družstvo v obraně musí vyřadit
ze hry tři útočící pálkaře, aby samo mohlo nastoupit do útoku. Bránící a útočící
týmy se střídají obvykle devětkrát během
zápasu v obraně a útoku. Takto je možné v několika větách popsat cíle hry.
Nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway baseball miloval. O baseballu
se vyjádřil, že jsou to nejrychlejší šachy
na světě. A měl pravdu. Baseball je hra,
která spojuje prvky logiky, strategie, síly,
obratnosti a rychlosti. Baseball vyžaduje fyzickou připravenost (rychlost, sílu,
ohebnost) a připravenost mentální. Můžete být silnější a být velmi dobrým pálkařem, nebo můžete být rychlejší a být
velmi dobrým běžcem. Musíte však vždy
dobře uvažovat, abyste mohli reagovat
na herní situace. Jedna herní situace má
v baseballu velké množství řešení.
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Původ a vznik této hry není jasný. Vyskytují se domněnky, že podobné hry
lze najít již v původních staroegyptských
hrách, kde hráč získával body po odpálení míčku pálkou a běhu po určené trase dříve, než soupeř chytí míč. Moderní dějiny baseballu však začínají v roce
1845, kdy byla poprvé vydána pravidla
a založen v USA první klub. První profesionální klub byl založen již v roce 1871.
Baseball si získal oblibu zejména v USA,
Kanadě, v karibské oblasti, východní Asii
a Austrálii. Z Evropy mezi nejlepší země
patří Nizozemí a Itálie.
Pokud jde o baseball u nás, pravidelná soutěž se hraje od roku 1970. V nejvyšší české baseballové soutěži – extralize – dominují od roku 1995 Draci Brno,
kteří dosud nenašli přemožitele. Nejbližší týmy jsou v Jablonci nad Nisou (Českomoravská liga mužů), v Mladých Bukách a Trutnově (žákovské kategorie). Po
loňském sestupu Patriots Liberec musíte
za nejbližším extraligovým týmem cestovat až do Prahy.
Chystáte-li se na baseballová mistrovství, pak nepojedete daleko. Kromě mistrovství ČR ve všech mládežnických
kategoriích či Českého baseballového
poháru můžete u nás navštívit mistrovství Evropy. V letošním roce se v České
republice koná ME žáků. V této věkové kategorii Česká republika pravidelně
získává drahé kovy! Čeští hráči již také
dosáhli baseballového Olympu – hrají
v profesionálních amerických soutěžích.
Baseball a rozhodčí? Baseball píská
od dvou do šesti rozhodčích. V českých
ligových soutěžích dva až tři, na mistrovstvích Evropy či světa rozhodujeme ve
čtyřech, výjimečně pak v šesti. Hovorově se sice říká, že rozhodčí pískají. Ale
v baseballu neexistuje žádná píšťalka.
Ani to není potřeba, hra se skoro neza24

stavuje. Hra běží a při porušení pravidel
ji rozhodčí svým rozhodováním nepřerušuje. Rozhodčí rozhoduje hlasem a svá
rozhodnutí doprovází gesty.
Vzhledem k tomu, že baseball „pochází“ z USA, je mezinárodní řečí angličtina. Většina výrazů je tedy z anglického jazyka (dokonce slovo baseball nemá
dosud české ani počeštěné pojmenování). I proto jsou rozhodčí na mezinárodní
úrovni prověřováni ze znalosti angličtiny,
protože baseball je proslulý diskusemi
rozhodčích a zástupců týmů.
Čeští rozhodčí jsou na mezinárodní
úrovni velmi dobře hodnoceni. Pravidelně jsme nasazováni na významných mezinárodních turnajích, někteří z nás jsme
měli i to štěstí zavítat do USA, kolébky
moderního baseballu, a dosáhnout tak
vrcholu Olympu pro rozhodčí.
Jak se člověk stane mezinárodním rozhodčím? Je to jednoduché, stačí se přihlásit u komise rozhodčích, složit několikrát zkoušky a odpískat stovky a stovky
zápasů, desítky mezinárodních zápasů
na českých turnajích a doufat, že si Vás
všimnou komisaři z Evropy či z USA.
Jak se člověk stane hráčem baseballu? Nejste-li z míst, kde se baseball hraje a nemáte-li baseballové hráče v rodině, setkáte se se základy baseballu na
základní či střední škole. Možnost hrát
pak máte na vysoké škole, protože na
mnohých univerzitách v České republice jsou baseballové týmy a v rámci výuky se můžete pravidelně zúčastňovat ligových soutěží.
Pálkovací hry (softball, baseball a jim
podobné hry) v Jilemnici mají díky školám velmi dobrou tradici. Žáci a studenti se díky obětavým učitelům mohou seznámit se základy těchto her. Získávají
tak vztah ke sportům, které vyžadují kromě fyzické obratnosti i přemýšlení.

Baseball nepatří v České republice
k masově rozšířeným sportům. Troufám
si však říci, že i díky častějším televizním
přenosům získává stále větší popularitu.
Více o baseballu se dozvíte na stránkách České baseballové asociace www.
baseball.cz.
V. Richter

Vzpomínka na gumové čluny
A bude tu zase to ráno, to odpoledne –
začátek prázdnin, začátek něčeho nového. Mimo nich možná na nádraží nebude nikdo a nic, co by nasvědčovalo, že
se právě několik „Jilemničáků“ chystá
opustit svou rodnou hroudu. A chce zaměnit lyže, kopce a hluboké lesy za rovinu, pádlo, nepohodlí, komáry, vlhko
v botách a spálená ramena na příštích
několik dní.
Je tomu již skoro 40 let, kdy se z našeho města „organizovaně“ začalo rok co
rok vypravovat i několik vodáckých skupin do jižních Čech, aby spluly Lužnici,
později Vltavu a třeba i Berounku.
Určitě mnoho z Vás, co toto čtou, byli
jedni z nich a vzpomenou na první cvaknutí, „ahoj“ míjející lodi, lásce na vodě,
večerních ohňů a nekonečné skládání,
bourání, balení bagáže, čekání na ostatní, mazání spálených ramen a dlouhé
cestování přes celou republiku.
Ale vzpomenou i ti, kteří za to můžou, a díky jim, dodnes, rok co rok putuje po vodě mnoho dětí, pro které připravují vše potřebné pro tyto ne zrovna
jednoduché akce.
Tenkrát se do vlaku bralo pádlo a bágl,
jezdilo se „Krakonošem“. Ve vlaku v pohraničí se prodírala bdělá hlídka pohraniční stráže se samopaly, prohlížela
občanské průkazy a hledala „diverzanty“. Na cílových nádražích byla hroma-

da lodí, v kempech bylo volno, tábořili
jsme na louce bez záchodů a poplatků,
o pitnou vodu jsme škemrali u domorodců, laminátových lodí bylo pomálu a o plastovkách ještě nikdo nevěděl.
Voda v řece byla někdy opravdu špinavá, zapáchající a pod Táborem za Harachovkou se snad vyplatilo si dát na nos
kolíček. Doprovodná auta asi nikdo neměl, a tak co bylo v lodi, to bylo. Vajíčka
se uvařila hned v Suchdolu, protože potom by už byla jen na palačinky. Na jezu
pěkně všechno z lodi – přenést, přivázat, uložit a zase dál. Celá ta sranda stála
kolem 300 Kčs. Pro ty, kteří vědí, že rafty a gumové nafukovací lodě jsou dnes
hitem, mohu překvapivě uvést: V roce
1972, kdy to začalo, se pět žáků a dvě
žákyně s jedním učitelem, stojíce po kolena v řece, učili pádlovat pod mostem
u Suchdola na Lužnici a poté se vydali
na řeku ve dvou gumových člunech.
Končili jsme základní školu a jednoho
dne se ozval školní rozhlas. A v něm jedinečný hlas pana učitele Jiráčka – „Pozor, pozor, pozor, žáci, kteří se přihlásili
na vodácký tábor, nechť se dostaví o velké přestávce k půdě školy“. Sešli jsme se
tam, vylezli jsme na půdu a z tábornického materiálu, který zde byl uskladněn,
jsme si vybrali kotlíky, stany a pádla. Na
některých pádlech byly vypáleny skautské lilie, známka toho, že to byl materiál ze skautského střediska, které svou
činnost ukončilo v roce 1970. Popravdě
řečeno, zase byl použit skauty, protože
všichni účastníci byli ze zrušených oddílů včetně jednoho vedoucího.
Při další schůzce jsme se dozvěděli,
co si máme vzít – slamák na hlavu (prý
proti sluníčku), vlněný svetr (prý hřeje
i mokrý), do vody sandály (voda nateče
a zase vyteče). Děvčata si zavolala naše
třídní učitelka a starostlivě se jich vyptá25

vala, zda s tolika chlapci jet někde na
vodu není nebezpečné.
Skončila škola a odjeli jsme na Lužnici – matku českých vodáků, i když spíš
matku všech komárů a opravdu velkých
ovádů. To podstatné jsme se dozvěděli až na nádraží v Suchdole nad Lužnicí,
kde se objevily dva velké pogumované
balíky. S překvapením jsme zjistili, že to
jsou nafukovací lodě. Při vlastní instalaci se nafoukly dva boky a dno se vyztužilo deskami z překližky. Příď byla rovná a obdélníkový tvar jasně říkal, že toto
plavidlo kormidlovat nebude jen tak.
Naše plavba netrvala dlouho a kdo ví,
kde je „rozvodí“ na Lužnici, ví, že jsme
skoro nikam nedopluli. Naše lodě byly
přetížené a při průjezdech zatáčkou
řeky došlo i na vskutku pobízející mluvu,
kdy nás proud hnal ke břehu a bylo třeba zabrat a dostat se mimo nebezpečné
převislé křoviny. V kritické chvíli se ozvalo „vole, zaber“. Postavilo se proti nám
počasí, které řečí místního domorodce
„je černo na čtrnáct dní“, mluvilo za vše,
přeloženo – bude pršet čtrnáct dní.
Vody v řece bylo stále víc a naše vybavení nebylo vskutku pro vodu. Vše bylo
mokré a po několika dnech jsme zakopali zbylé brambory pro možné příští putování. Vedoucí odložil staré botky a slamák na kraj řeky jako dík za to, že nás
řeka vlídně přijala, přijel traktor a dva
pogumované vaky odjely na nádraží.

O rok později díky úsilí tohoto učitele jsme tu však byli znovu. Nás sedm
a mnoho dalších. Měli jsme několik laminátových lodí typu „Otava“, lodní pytle, nové stany, vařiče a prostě vše, co je
třeba pro putovní vodácký tábor… i dva
gumové čluny a hospodskou peněženku
s obnosem, který jsme sušili, abychom
mohli platit. O tom možná někdy příště.
Petr Machovec

Očima tělovýchovného lékaře…
Netradiční sporty – baseball, sjíždění
řeky. Baseball nemá v Čechách ani v Jilemnici hluboké kořeny. Jedná se o na
můj vkus poněkud statickou hru, pouze
v určitých momentech vyžadující rychlé
myšlení, rozhodování, dynamiku a obratnost. Příznivý vliv na kardiovaskulární systém je zanedbatelný. U nadhazovačů hrozí přetížení a chronické škody
ramenního kloubu.
Sjíždění řeky – poněkud široký pojem, pod kterým si lze představit regulérní sportovní disciplínu sjezd na divoké
vodě, adrenalinovou zábavu na raftech
nebo pohodové celodenní výlety na kánoích či pramicích. Vždy se ale jedná
o cyklický, spíše vytrvalostní pohyb zaměstnávající velké svalové skupiny, tudíž
energeticky náročný. Navíc ve volné přírodě, tedy zdraví prospěšný.
MUDr. M. Koldovský

Ohlédnutí za prací ČKS SKI Jilemnice
Uplynulo 10 let od zvolení nového výboru klubu a už to samo vyzývá k bilancování uplynulého období. Náš lyžařský
spolek začal činnost již v roce 1894 a od
té doby je nepřetržitě aktivně činný.
26

Pro připomenutí naší činnosti zde uvádíme některé významné a důležité akce
a události za posledních 10 let.
V listopadu roku 2000 proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na dom-

Silvestrovský přípitek 2009.

ku čp. 771 v Hrabačově, ve kterém žil
Bohumil Hanč a odkud v den osudné
tragédie odešel na Zlaté návrší. S tím
byla spojena beseda s předsedou Olympijského výboru Milanem Jiráskem a mistryní světa v běhu na 400 a 800 metrů
Jarmilou Kratochvílovou, při které jsme
poděkovali mimo jiné všem, kteří vedli lyžařský spolek v letech 1954 až 2000
nepřetržitě, tedy celých 46 let.
V zimní sezoně 2000/01 jsme vytyčili
a začali upravovat rolbou lyžařskou trasu „Buď ﬁt“ okolo Jilemnice, slavnostně
byla otevřena 3. 2. 2002. Trasa je, pokud
podmínky dovolí, upravována a hojně
využívána jak sportovci, tak turisty.
Každý rok třetí zářijovou sobotu pořádáme běh na Žalý, včetně „lízátkového“
závodu pro nejmenší na náměstí, v roce 2009 se běžel již 42. ročník za účasti
510 závodníků. Od roku 2001 je vítězi závodu předáván věčně putovní pohár, který vyřezal pan Šlambora a byl vyroben s podporou ﬁrmy Delﬁ. Od roku

Z archivu ČKS SKI Jilemnice

2001 jsme se také pravidelně na jaře setkávali na slavnostním ukončení lyžařské
sezony, kdy proběhla 1. lyžařská veselice
ještě společně s klubem biatlonu a orientačního běhu. Od roku 2006 se pravidelně scházíme na „Posledním mazání“,
které se těší velké oblibě a je spojeno
s vyhodnocením nejlepších závodníků
klubu a poděkováním funkcionářům,
bez kterých by nešlo závody a akce pořádat.
Další oblíbené setkání probíhá pravidelně vždy na Silvestrovský den odpoledne, setkáváme se v našem areálu na
Hraběnce u Skiáckého Silvestrovského přípitku, poprvé se tak stalo v roce
2003.
15. března 2003 jsme si připomněli
90 let tragédie na Zlatém návrší. U příležitosti tohoto výročí se na jilemnickém
náměstí uskutečnilo vystoupení tehdy
velmi populární skupiny Yo-Yo Band, probíhaly ukázky techniky a zásahů Horské
služby a při slavnostním večeru v kultur27

ním domě proběhlo setkání sedmnácti
mistrů republiky v běhu na 50 km v poválečném období, za všechny jmenujme
Jaroslava Cardala, 13násobného Mistra
republiky a jilemnického občana.
V květnu 2004 jsme u příležitosti
110 let činnosti našeho klubu uspořádali na náměstí v Jilemnici slavnostní večer, který byl spojen s vyhlášením každoroční ankety „Král bílé stopy“. Podařilo
se nám do Jilemnice sezvat mnoho významných osobností jak sportovních, tak
i z jiných oblastí. Korunu krále bílé stopy
tehdy získala Kateřina Neumannová.
Od sezony 2004 závodníci našeho
klubu startují v „klubových“ kombinézách, což je pro nás vynikající vizitkou.
18.–19. prosince 2004 jsme si poprvé trouﬂi i na pořádání mezinárodních závodů FIS (obnovení tradice Velké
ceny Jilemnice) – Slavic cup. A vše jsme
zvládli na jedničku! Od té doby tento
závod pořádáme každoročně poslední
víkend před Štědrým dnem. Loni to byl
již 14. ročník.
A v březnu 2005 jsme uspořádali
první závod 0. ročníku seriálu Hledá se
nová Kateřina Neumannová, od té doby
je náš spolek pravidelným organizátorem závodů v rámci této soutěže.
Ale nejen zimní závody jsou náplní
naší činnosti. Od léta 2005 je na Hraběnce umístěna nová mapa letních tratí
3, 5, 7 a 10 km a fyzicky v terénu bylo
nově obnoveno jejich kompletní barevné označení. 28. září 2005 se poprvé běžel Jilemnický kros, závod v běhu
právě na tratích na Hraběnce. Tato tradice byla obnovena znova po 17 letech.
V roce 2007 se tento závod konal poprvé jako „Memoriál Oldřicha Hrubého“,
s věčně putovním pohárem pro vítěze.
V roce 2006 se nám podařilo získat pronájem prostor v suterénu Domu
28

s pečovatelskou službou a tím klub získal po 112 letech činnosti poprvé ve své
historii spolku svoji klubovnu, kde jsou
všechny provozní doklady, je tam uložen
archiv, historie a je to prostor na schůze
a skladové prostory na materiál.
Od roku 2007 se poslední letní
prázdninový týden koná již tradiční soustředění „Napříč generacemi“ v Hamru
na Jezeře a vloni na Stříbrném rybníce
u Hradce Králové. Zde se setkávají závodníci od nejmenších až po veterány,
kteří pomáhají trenérům s vedením tréninků.
20. ledna 2008 se konal první ročník Jilemnické 50, čímž jsme se zařadili
mezi pořadatele nejvýznamnějších dálkových běhů v republice. Letos proběhl
již 3. ročník, který se poprvé konal na
trati v Jilemnici. Závodů se zúčastnilo
více než 700 závodníků.
Každoročně chodíme 24. března
v 16 hodin k mohyle na Zlatém návrší,
k uctění památky tragicky zahynulých
Hanče a Vrbaty a pokládáme společně
s Horskou službou věnce k uctění památky hrdinů.
V rámci aktivity předsedy a členů klubu jsme vytvořili a označili cyklotrasu „Jilemnicí křížem krážem“ v délce 27,5 km
a pěší stezku v délce 8,5 km „Jilemnice známá neznámá“. Slavnostní otevření obou tras se uskutečnilo na náměstí
28. 9. 2002. Ve spolupráci s městem byl
vydán propagační materiál a zajištěna
pravidelná údržba.
Výše jsme uvedli jen některé akce
a aktivity našeho klubu. Chtěli jsme tím
našim příznivcům připomenout a těm
méně zasvěceným umožnit nahlédnout
do naší historie i současné bohaté a rozmanité činnosti.
Za Výbor ČKS SKI Jilemnice
Stanislav Henych, předseda klubu

Společenský dům Jilm Vás zve…
Úterý 1. 6. 2010 ve 14.00 hod., v kanceláři SD Jilm (1. patro)
Zápis do kurzů tance a společenské
výchovy 2010
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 (s sebou doklad o přijetí ke
studiu.
Nově: poprvé v Jilemnici speciální
hodina stolování, cena speciální lekce
bude 400 Kč (včetně večeře o čtyřech
chodech a odborného výkladu)

Kurz je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé, děti i dospělé.
Dne 18. 7. 2010 ve 20.00 hod. proběhne v SD Jilm informativní schůzka
ohledně kurzu.
Přihlášky do kurzu od 2. 6. 2010 v SD
Jilm, Jilemnice
Cena kurzu: 350 Kč

Čtvrtek 17. 6. 2010 v 18.00 hod., Společenská místnost
Apačtí bojovníci ve 21. století
Co máme společného se Západními Apači – v minulosti zromantizovanými válečníky a v současnosti ztracenými
v evropsko-americké konzumní společnosti?
Přednáší: Daniela Pěničková
Vstupné: 70 Kč

19. 7. – 23. 7. 2010
2. 8. – 6. 8. 2010
Příměstský tábor

Neděle 20.6. 2010 v 15.00 hod.
Tři zlaté zuby Děda Vševěda aneb
čáry máry – pohádka

Červenec 2010
14. 7.–17. 7. 2010
Krakonošovy letní podvečery
19. 7.–23. 7. 2010
Kytarový kurz. Prázdninový kytarový
kurz pod vedením kytarového virtuosa
a výborného pedagoga Libora Fišera.

Srpen 2010
Neděle 1. 8. 2010 ve 13.00 hod.
Festival dechových hudeb
Uvádí: Jiří Škvára
Zámecký park Jilemnice, za nepříznivého počasí SD Jilm

Děkujeme všem návštěvníkům jilemnických čarodějnic za účast a vytvoření pěkné atmosféry. Počasí letos vyšlo báječně,
půlnoční přeháňka už byla spíše příjemným osvěžením. Kapela ThisPlay, která se
více než dvě hodiny starala o zábavu, si
odbyla Jilemnickou premiéru a podle našeho názoru, i názoru Vás diváků, si vedla dobře. Rádi bychom také poděkovali
pánům Beranovi, Bucharovi, Novotnému a Morávkovi za úžasnou vatru a také
panu Matouškovi a Horkému za technickou podporu – bez těchto lidí by čarodějnice nemohly vůbec proběhnout. Fotograﬁe z letošních čarodějnic můžete
zhlédnout na nové facebookové stránce
SD Jilm.
Těšíme se nashledanou při našich dalších akcích.
Kolektiv pracovníků SD Jilm
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Kino 70 Jilemnice v červnu 2010
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6
neděle
17.30 h
20 h

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Nové a trochu upravené zpracování příběhu o Alence, která se propadne králičí norou do říše divů. Tentokrát je již Alence 19 let a utíká před realitou do tohoto fantastického světa. Nové zpracování také připomíná spíš groteskní horor
než pohádku pro malé děti. Režie: Tim Burton. Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska, Anne Hathaway. USA – dobrodružný/rodinný – titulky.
Vstupné: 70 Kč — mládeži přístupný

8
úterý
19.30 h

IRON MAN 2
Tony Stark (Robert Downey jr.) se musí potýkat s tím, co způsobil v minulosti. Po
odhalení jeho tajné identity je pokojný život navždy pryč a po krku mu začínají
jít nebezpeční a vychytralí lovci. Režie: Jon Favreau. Hrají: Robert Downey jr.,
Mickey Rourke, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson. USA – akční/sci-ﬁ – titulky.
65 Kč — do 12 let nevhodný

14
pondělí
19.30 h

PŘESTUPNÝ ROK
Irská tradice, že na přestupný rok dne 29. února může žena požádat o ruku
muže, přivede po zasnoubení toužící Annu na nápad letět za svým přítelem
do Dublinu a vyslovit se. Cestou je však nucena využít pomoci Declana. I jeho zásluhou celá pouť k zásnubám přivádí Annu k otázce, jestli je ten, za kým
jede, ten pravý, za koho se chce vdát. Režie: Anand Tucker. Hrají: Amy Adams,
Matthew Goode, Adam Scott, Kaitlin Olson. USA/Irsko – romantická komedie – titulky.
60 Kč — do 12 let nevhodný

16
středa
17.30 h
20 h

ŽENY V POKUŠENÍ
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne
zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen in ﬂagranti s mladší ženou a Helena brzy
bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce
oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která
na všechny situace aplikuje svéráznou školu života. Režie: Jiří Vejdělek. Hrají:
Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Jiří Macháček. ČR – komedie.
70 Kč — mládeži přístupný

20
neděle
19.30 h

ČERNEJ DYNAMIT
Ghettem se šíří panika. Tajemný „Muž“ zásobuje místní sirotčinec heroinem
a jím distribuovaný populární alkoholický nápoj způsobuje fatální vedlejší účinky. Poté, co „Muž“ vykoná pomstu na jednom ze svých dealerů, vstupuje na
scénu bratr oběti, všemi obdivovaný a zároveň obávaný titulní hrdina. Režie:
Scott Sanders. Hrají: Michael Jai White, Arsenio Hall, Salli Richardson, Tommy
Davidson. USA – akční komedie – titulky.
65 Kč — do 12 let nevhodný

22
úterý
19.30 h

SOUBOJ TITÁNŮ
Perseus – když už nemá co ztratit – se rozhodne pro nebezpečnou misi, jejímž
cílem je zničit Hada, vládce podsvětí, dřív, než se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat peklo na zemi. Remake kultovního velkoﬁlmu z roku 1981. Režie: Louis
Letterier. Hrají: Sam Worthington, Gemma Arterton, Liam Neeson, Jason Flemyng. Velká Británie – dobrodružný/fantasy – titulky.
70 Kč — do 12 let nevhodný

26
sobota
19.30 h

NEZAPOMEŇ NA MĚ
Ve ﬁlmu hraje Robert Pattinson rebelujícího mladíka, jenž se zamiluje do dívky v podání Emilie de Ravin. Jejich nečekaná láska musí projít silnou zkouškou
způsobenou tragédií v obou rodinách. Režie: Allen Coulter. Hrají: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Brosnan, Chris Cooper. USA – drama – titulky.
65 Kč — do 12 let nevhodný

30
středa
19.30 h

MAMAS & PAPAS
Čtyři příběhy ﬁlmu tvoří mozaiku osudů několika manželských či partnerských
dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Režie: Alice Nellis. Hrají: Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková. ČR – drama.
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 půl hodiny před a čtvrt hodiny
po zahájení projekce. Předprodej vstupenek na programy SD Jilm je možný
i v informačním centru na náměstí.
Připravujeme na měsíc červenec:
Moon, Škola života, Špatnej polda, Koncert, Cinematerapie.
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