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Adventní čas
Vážení čtenáři, milí přátelé!
Snad všichni máme v podvědomí,
a někdy i na nás zřetelně doléhá, syndrom dnešní doby, jímž je spěch, neklid, přetížení, nejistota, …
A tak i když víme, že se rychle blíží Vánoce, kterým předchází 4 týdny
doby adventní (navíc letos máme ten
nejkratší možný advent), není pro nás
vůbec jednoduché dokázat trochu
přibrzdit, ztišit se a nechat se naladit
na toto velmi pozoruhodné a vnitřně
bohaté období.
Toto naladění však musí mít pochopitelně jiné parametry, než jakých
jsme svědky při návštěvách obchodních domů a marketů všeho druhu, kde na nás útočí vánoční melodie, výzdoba a slogany často už od
října. Samozřejmě, má to svou logiku a svůj tržně ekonomický cíl, který
však může a také chce upoutat pouze
naší vnější pozornost. Jestliže se s tím
spokojíme a nic víc nehledáme, zůstáváme velmi ochuzeni a sama podstata nám uniká.
Je to asi, jako když máme před sebou velmi poutavý, barevný plakát
věhlasného sboru, který pořádá slavnostní koncert, snad si poslechneme
půlminutovou ukázku, ale už nenajdeme čas na ten koncert zajít a nechat se obejmout a naplnit krásou
hudby.
Jestliže tedy chceme poznat a vychutnat pravou podstatu Vánoc, ale
i adventu, je velmi důležité cílevě-
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domě trénovat ztišení a naslouchání.
Copak to denně nepotřebujeme ve
vztahu k druhým, ale i vůči sobě?
A jak toto období prožívá spisovatel Henri Nouwen?
„Jak mám tuto svatou noc popsat?
Jak vyjádřit to množství pocitů a myšlenek, které se sbíhají v této nejradostnější oslavě? Tato noc je naplněním
čtyř týdnů čekání, připomínkou nejhlubšího tajemství života – narození
Boha v agonizujícím světě, je setbou
soucitu, svobody a pokoje v tvrdé,
nesvobodné a nenávistné společnosti, je nadějí na novou zemi, která teprve přijde. Obsahuje to všechno
a ještě mnohem, mnohem víc.
V myšlenkách se stále vracím k betlému, který Anthony postavil pod oltář. Tři malé, ze dřeva vyřezávané postavičky vyrobené v Indii: chudá žena,
chudý muž a mezi nimi děťátko. Je to
prostá, skoro primitivní práce.
Ale pak – na ty tři postavy září pramen světla a kreslí velké stíny. Světlo vržené na nepatrnost Marie, Josefa
a děťátka z nich činí velké stíny plné
naděje, které vrhá na stěny našich životů.
Bez onoho světelného paprsku zářícího ve tmě není vidět skoro nic.
Mohl bych tyto tři obyčejné lidi jen
tak minout a jít tmou dál. Ale ve světle je to něco úplně jiného.“
Přeji nám všem, abychom se dokázali otevřít tomuto jemnému paprsku vánočního světla a s díky přijmout
vše, čím obdarovává.
P. František Mráz,
římskokatolický farář v Jilemnici

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva města 30. října ve
velkém sále Společenského domu Jilm
proběhla volba starosty, místostarosty
a dalších tří členů rady města.
Starostou města byl zvolen Mgr. Vladimír Richter, když v tajném hlasování
obdržel 10 hlasů a jeho protikandidát
PaedDr. Václav Hartman 3.
Místostarostkou se stala Ing. Jana Čechová (10 hlasů), dalším kandidátem byl
Eduard Seibert (4).
Zbývající tři místa v radě obsadí: MUDr. Jiří Kalenský (15), Roman Kouba (10)
a MVDr. Pavel Ott (14). Ani v této volbě
neuspěl Eduard Seibert (3).
–pf–

Místostarostka Jana Čechová a starosta
Vladimír Richter.
Foto R. Pochop

Vážení spoluobčané!
Blíží se konec letošního roku, proběhly
komunální volby a my se vám nyní z radnice představujeme v nové podobě. Poprvé v Jilemnici zástupci strany ODS,
Sdružení nezávislých kandidátů Jilemnice a Sboru dobrovolných hasičů Jilemnice podepsali koaliční dohodu (její znění je v barevné příloze). V této dohodě
se nejenom sobě, ale hlavně vám, našim
spoluobčanům, zavazujeme, že hodláme společně bez hádek a emocí nalézt
společné body v našich programech.
Budeme tak spolupracovat na rozšíření
služeb občanům, dbát na řádné fungování všech institucí, řešit problémy našeho města. Chceme i nadále zvyšovat
prestiž Jilemnice.
Naším prvním velkým úkolem je příprava a schválení rozpočtu na rok 2007.
Dále musíme dokončit již započatá díla – výstavbu sportovní haly a bytů
u MMN, regeneraci panelového sídliště. Samozřejmě nás čekají další nemalé

úkoly a plány, které jsme si předsevzali
v našich volebních programech. Věříme,
že pro týmovou práci nového zastupitelstva bude přínosem činnost ﬁnančního
výboru a všech komisí, stejně jako práce
osadního výboru. Ke splnění našich cílů
bude potřeba mnoho mravenčí práce.
Ve funkcích starosty a místostarostky
jsme nováčky, je to pro nás jistý pracovní i životní přelom, poznávání už zažitého, příchod něčeho nového – neznámého. Budeme se snažit přemýšlet, ale také
naslouchat, poznávat, někdy se však i poohlédnout zpět. Chceme být zodpovědní k vám, ale i sami k sobě.
Tichounce se k nám přibližují Vánoce,
nejkrásnější svátky v roce. Přejeme vám
všem i našemu městu nádhernou vánoční pohodu, úspěšné a šťastné vykročení
do roku 2007.
Vladimír Richter – starosta
Jana Čechová – místostarostka
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Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum
Provoz muzea o Vánocích:
Otevřeno bude denně mimo pondělí. 24. až 26. prosince zavřeno. Dne
31. prosince bude otevřeno od 8 do
12 hodin.
Vánoční zvony
Jan Kubát
Až zvony budou tě
zvát na půlnoční
a z nebe bude padat
stříbro hvězd
až zvonky saní
od severní točny
rozříznou ticho
zasněžených cest
až vůně svíček
vánočního stromku
navodí znovu
dávnou atmosféru
a světla v oknech
každičkého domku
umocní kouzlo
zvyků svatvečeru
pak budu v duchu
státi vedle tebe
a s tebou naslouchat
zas tónům českých koled
spolu nás spojí
tůň svátečního nebe
pod klenbou lásky
jež nadějemi znovu bude vonět
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Výstavy:
Výstavní síň v zámku:
V pátek dne 1. prosince v 17 hodin
bude pod názvem Za vůní perníku slavnostně zahájena výstava perníkářských
forem a perníků. (Potrvá do 28. února
2007.)
Výstavní síň v čp. 1:
Výstava Krakonoš v literatuře.
Vystaveny budou vedle knih také ilustrace a řada vyřezávaných ﬁgur a ﬁgurek mocného pána hor. Tato výstava
bude přístupná pouze po předchozím
ohlášení.
Pouze v sobotu dne 9. prosince (jilemnický jarmark) bude výstava otevřena v běžných otvíracích hodinách muzea (8–16 hodin). Zároveň zde budou
probíhat ukázky pletení ošatek ze slámy,
výroby paličkovaných krajek a navlékání korálkových šperků. Výrobky bude samozřejmě možno také zakoupit.
V pondělí dne 11. prosince 2006
v 17 hodin se v nové výstavní síni v čp. 1
koná křest knihy Neklidné srdce. Graﬁcky velmi hezky uspořádaná kniha obsahuje výbor z korespondence spisovatele Jaroslava Havlíčka a literární mapu
Jilemnice.
Srdečně zveme k účasti.
Všem našim příznivcům přejeme hezké
prožití vánočních svátků a těšíme se na
Vaši návštěvu.

Městská knihovna Jar. Havlíčka
Čtenářům, návštěvníkům a všem příznivcům knihovny přejeme příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do nového roku. Na shledání v roce
2007 se těší knihovnice.

Přehled hlavních vánočních bohoslužeb
Církev bratrská (Valdštejnská 267, Jilemnice)
neděle 24. 12. v 9.00 hod. – Vánoční slavnost dětí
pondělí 25. 12. v 9.00 hod. – Boží hod vánoční
neděle 31. 12. v 16.00 hod. – shromáždění na ukončení roku
pondělí 1. 1. v 9.00 hod. – novoroční shromáždění
Českobratrská církev evangelická
(Jungmannova 268, Jilemnice, příp. evang. kostel v Křížlicích)
17. 12. – 10 hod., Jilemnice (s předvánoční dětskou slavností)
24. 12. – 15 hod., Křížlice (s dětskou vánoční slavností)
25. 12. – Boží hod vánoční – 8.45 hod. v Křížlicích 10 hod. v Jilemnici
26. 12. – 10 hod. Jilemnice (vánoční hra mládeže)
31. 12. – 10 hod. v Jilemnici 15 hod. v Křížlicích
1. 1. – 8.45 hod. v Křížlicích 10 hod. v Jilemnici
Církev římskokatolická
24. 12. v 24.00 – „půlnoční“ mše (Během bohoslužby provede chrámový sbor
Českou vánoční mši op. 39 Jana Ev. Kypty.)
25. 12. v 9.00 – slavnostní mše sv. (Zazní česká vánoční mše Eduarda Marhuly.)
26. 12. v 9.00 – mše sv. s lidovým zpěvem; v 15.00 – jesličková pobožnost, při
níž děti zazpívají pásmo českých vánočních koled.
31. 12. v 16.00 – mše sv. s lidovým zpěvem, poděkování na ukončení občanského roku
1. 1. v 9.00 – slavnostní mše sv. (Bohuslav Jeremiáš: Česká vánoční mše)

Základní umělecká škola
Ve čtvrtek dne 7. prosince od 16 hodin se v budově ZUŠ koná minijarmark.
Prodávat se budou dětské výrobky žáků
školy.
V neděli 17. prosince v 18 hodin se
v sále SD Jilm uskuteční tradiční beneﬁční koncert ve prospěch dětského onkologického oddělení nemocnice v Praze-Motole.

Klub Betanie
Setkání s panem Petrem Rudolfem
Manouškem se koná v Klubu Betanie ve
čtvrtek 7. prosince v 18.30 hodin v SD

Jilm. Pan Manoušek je v současné době
zřejmě naším nejlepším zvonařem a zároveň jediným restaurátorem zvonů s licencí. Svou práci nejen bravurně ovládá, ale dokáže o ní – jak se ostatně před
časem mohli přesvědčit i účastníci vernisáže výstavy Zvony a zvonky v Krkonošském muzeu – skvělým způsobem
vyprávět. Klubové setkání, doplněné adventní a vánoční hudbou, je tedy příslibem dalšího nevšedního zážitku.

TJ Sokol Jilemnice oznamuje:
Tradiční Vítání Krakonoše v Jilemnici
se uskuteční v neděli dne 10. prosince.
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Sraz účastníků ve 13.30 hodin u sokolovny. Těšíme se na setkání!
Výstava ke 110. výročí otevření jilemnické sokolovny bude zahájena 1. prosince 2006 v přízemí sokolovny a potrvá
do 28. února 2007.

Tradiční vánoční koncert v kostele sv. Vavřince se koná ve středu dne
27. prosince v 17 hodin. Bližší informace přineseme na plakátech.

Odhalení pamětní desky letce Karla
Kubánka
Dne 28. října při příležitosti oslav státního svátku vzniku České republiky byla
odhalena za účasti významných hostů,

představitelů města a rodiny pamětní
deska letce pplk. Karla Kubánka ve Zvědavé uličce čp. 104 v Jilemnici.

Oznámení o ceně vody
Vodohospodářské sdružení Turnov
oznamuje novou cenu vodného a stočného pro členské obce ve svazku s platností od 1. 1. 2007.
Členské obce: Turnov, Ohrazenice,
Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily,
Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky.
Cena vodného a stočného pro
rok 2007 byla stanovena takto: vodné 30,44 Kč, stočné 20,99 Kč, celkem
51,43 Kč včetně 5% DPH.

Nové odpadkové koše a koše na psí
exkrementy v Jilemnici
Jak jste jistě v posledních týdnech zaznamenali, osadili jsme po městě několik nových odpadkových košů a košů na
psí exkrementy. Nové klasické odpadkové koše (celkem 10 kusů) byly umístěny
zejména na sídlišti a v periferních částech města, kde doposud chyběly.
Koše na psí exkrementy byly přidány dva, pro vaši orientaci se nacházejí
na sídliště v ulici J. Havlíčka u čp. 987
a v Dolení ulici v parčíku naproti obchodu s potravinami pana Zollmana. Tyto
koše jsou, samozřejmě, zásobeny speciálními sáčky na úklid psích exkrementů.
Doufáme, že budete nových košů využívat, a tím přispějete k lepšímu udržování čistoty ve městě.
Ing. D. Stolínová,
Odbor rozvoje a MH MěÚ Jilemnice

Odhalení pamětní desky letce Kubánka.
Foto P. Mendřická
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Upozornění pro pořadatele společenských akcí, kteří plánují uspořádat tombolu

Nové koše na psí exkrementy.

Podmínky pro povolování tombol
a věcných loterií pořádaných na plesech, sportovních akcích a zábavách
upravuje zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném
znění.
Provozovatelem tomboly může být
výhradně právnická osoba se sídlem na
území ČR. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani fyzické osobě.
Řízení o povolení tomboly probíhá
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správním řádem. Povolovací řízení probíhá na základě písemné žádosti provozovatele akce.
Za vydání povolení k provozování
tomboly je nutno uhradit správní poplatek ve výši 10 % z herní jistiny, mi-

Foto D. Stolínová

nimálně však 200 Kč. Se žádostí o povolení tomboly se obraťte na ﬁnanční
odbor Městského úřadu Jilemnice, pracoviště v budově „C“, Kostelní ul. č. 228,
p. Štajnerová.
Bližší podrobnosti Vám sdělíme na telefonním čísle 481 565 307, případně
se je dozvíte na internetových stránkách
města Jilemnice.
V. Štajnerová

Prosíme všechny pořadatele kulturních, společenských a sportovních
akcí na rok 2007, aby zasílali informace o svých akcích na adresu martincova@mesto.jilemnice.cz. Informace by
měly obsahovat datum konání (případné
upřesnění během roku), název akce, pořadatele a kontakt. Děkujeme.
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Společenská rubrika
Životní jubilea – prosinec 2006
95 let
Milada Rybová, Jilemnice 72
92 let
Marie Dlabolová, Jilemnice 477
87 let
Božena Svobodová, Jilemnice 10
85 let
Mária Kahúnová, Jilemnice 759
80 let
Jaroslav Lukášek, Jilemnice 992
75 let
Jaroslava Medlíková, Jilemnice 382
Vladimír Skalský, Jilemnice 29
Věra Šťastná, Jilemnice 987
Růžena Valehrachová, Jilemnice 996
Bohuslava Vojtíšková, Jilemnice 874

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

Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a spokojenosti.
Úmrtí
3. 10. Eva Zelingrová (1931), čp. 442
9. 10. Zdeněk Hajna (1939), čp. 1203
1. 11. Jaroslav Čížek (1938), čp. 985

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.

Pozvánka
Sbor pro občanské záležitosti, Městský
úřad Jilemnice a Společenský dům Jilm
připravují i letos „Vánoční setkání s důchodci“, které se bude konat v úterý dne
12. prosince 2006 od 14.00 hod. v sále
Společenského domu Jilm.

Sňatky – říjen
Jan John a Ivana Borovičková,
oba ze Mříčné

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
Dne 13. října jsme v obřadní síni jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to:
Martina Hanzlíčková, nar. 20. 5. 2006
Kristýna Mochaňová, nar. 27. 6. 2006
Michaela Berná, nar. 7. 7. 2006
Petra Pokorná, nar. 17. 7. 2006
Michaela Jakouběová, nar. 23. 7. 2006
Matěj Klička, nar. 31. 7. 2006
Lucie Řehořková, nar. 1. 8. 2006
Jakub Špulák, nar. 16. 8. 2006
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Poděkování
paní Mgr. Jaroslavě Kunátové
Vážená paní starostko,
říká se, že v životě nejde vždy
jen o to, co si přejeme, ale co vydržíme a dokážeme.
Za Vašeho působení na radnici se podařilo přeměnit nevýrazné
město v hezké turistické centrum.
Chodíme po opravených chodnících a nových ulicích, oku lahodí
nové omítky domů i úplně nové
objekty. V Jilemnici je čisto a pořádek. — Za to a mnohé další Vám
patří dík.
Věra Zajícová a Zdena Kunertová

K tanci a poslechu jako každý rok hraje Jilemničanka. — Touto cestou chceme
požádat soukromé podnikatele a ﬁrmy,
aby na setkání podle svých možností přispěli ﬁnanční částkou či věcnými dary.
V případě zájmu se obraťte osobně
nebo telefonicky na odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Jilemnici, č. tel.: 481 565 205. Děkujeme.
Za SPOZ: I. Hornigová

Vzpomínka
Je to už neuvěřitelných 25 let, co se
v kronice tenisového klubu objevila

smutná zpráva: „...Jen těžko se budeme smiřovat se skutečností, že už nikdy
nepotkáme osamělého běžce, už nikdy
nebudeme svědky jeho břitkého humoru, už nikdy nás nerozesměje a nikdy neuslyšíme jeho smích. Zemřel Karel Mužiček, velký sportovec, náš velký vzor
v bojovnosti, houževnatosti a obětavosti na hřišti i mimo něj. Ten poslední kanadský žertík se mu opravdu nepovedl.“
Letos, 30. listopadu 2006, by mu bylo
teprve 70!
Na nekompromisního trenéra, nezničitelného sparingpartnera, kamaráda
„do nepohody“ a báječného tátu vzpomíná dcera.

Cesta ke kořenům…
…aneb Po stopách Harrachů
(dokončení)
Zámek Rohrau dodnes žije. Jeho atmosféru ucítíte hned, jak vejdete. Klasicistní dobře upravený zámek navštíví denně
mnoho turistů. Přesto si zde každý návštěvník může prohlídku vychutnat do
sytosti. Je zde hostem. U pokladny ho
přivítá milá dáma, která si s každým ráda
popovídá. Povídala si i s námi. A přestože jsme cizinci a němčina pro nás není
jazykem mateřským, mnozí z nás se
úspěšně domluvili. Interiérům dominují především obrazy soudobých mistrů.
V pozadí ale nezůstávají předměty připomínající nám to, že právě Jilemnice
se stala kmenovým panstvím Harrachů.
Ti si ho velice vážili (o čemž svědčí například hrobka v Horní Branné) a dbali o jeho rozkvět. Interiéry zámku zdobí
i sklo z harrachovských skláren. Samotný jilemnický zámek byste zde našli

v mnoha dobových vyobrazeních, stejně
jako zámek v Hrádku u Nechanic nebo
v sedmdesátých letech vyhořelý dřevěný
zámeček v Harrachově.
V Rohrau jsme navštívili ještě rodný dům hudebního skladatele Josepha
Haydna. Rodinu Haydnovu Harrachové velice podporovali. Matka Josepha
a Michaela (bratr Josepha, též hudební skladatel) sloužila na harrachovském
zámku. Joseph Haydn je také autorem
hymny tehdejší monarchie, kterou znali ještě naši pradědečkové. Zpívalo se
v ní: „Zachovej nám Hospodine císaře
i naši zem.“ Dnes se na tu samou melodii zpívá hymna Německa Deutschland,
Deutschland.
Právě Harrachové nechali v roce
1794 postavit Haydnovi postavit první pomník. Ten nechal „mistrovi tónu“
renovovat v roce 1887 nám všem jistě známý Jan Nepomuk František hrabě
Harrach.
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Z Rohrau (česky Rorava) jsme se vydali do města Bruck an der Leitha, kde
se nachází další harachovský zámek. Ten
je v majetku Arnošta Harracha, dnes již
více než devadesátiletého, který usiluje o navrácení řady pozemků na českém území a především zámku Hrádek
u Nechanic, dalšího sídla Harrachů. Paradoxem ovšem je, že samotný zámek
v Brucku nechává chátrat bez využití,
zámek není přístupný veřejnosti a samotný hrabě si sem jen občas zajede.
Tím jsme měli vlastně splněný program druhého dne. V Rakousku jsme
zastavili ještě u památníku bitvy na Moravském poli (1278), kde se střetl Přemysl Otakar II. a Rudolf I. Habsburský.
Zvláštní. Zatímco zmínku o bitvě najdete v každé učebnici dějepisu, toto místo navštíví jen málo Čechů. Pomník byl
v roce 1978 postaven Rakušany…
Tak takové byly dva dny naší exkurze.
Dva dny, během nichž jsme urazili více
než 700 kilometrů. A následoval den
třetí, den návratu domů. Ale kam pospíchat. Vždyť jih Moravy se pyšní nejen
Lednicko-valtickým areálem nebo Národním parkem Podyjí, ale skýtá i další
významné přírodní krásy. Třeba Pavlovské vrchy, spíše známé jako Pálava. Jedná se o nepříliš vysoké vrchy. Teplota je
tu ale pekelně vysoká. Pálivé pálavské

slunce jsme poznali na vlastní kůži naštěstí časně zrána, takže krátce před polednem, ale přežili jsme to. Viděli jsme
zbytky dvou hradů. Dívčí vrchy a Sirotčí
hrádek. Oba se kupodivu nacházejí na
kopci, takže jsme odtud shlédli velkou
část krajiny spálené sluncem, ke koupání nevhodné novomlýnské nádrže, kdysi zbudované také za účelem rekreace,
a v neposlední řadě všudypřítomné vinice, které se zelenaly na svazích.
Krátce po poledni jsme toto jistě malebné místo opustili a navštívili empirový
zámek v Boskovicích. Deﬁnitivní tečka
za naší exkurzí. Profesor Aubris si splnil
svůj dávný sen, totiž maximální redukci pauz na oběd, všichni už ale byli natolik nabaženi zážitky, že zkrátka měli
co trávit. Vybral si asi každý, každý kdo
zkrátka má všech pět pohromadě. Pátá
exkurze se završila jako prsty na jedné
ruce a studentům gymnázia přeji, aby se
i dalších pět exkurzí vyvedlo tak jako dosud. Protože dvě ruce jsou vždycky víc
než jedna.
(P. S.: Vždycky jsem tuto zprávu končil větou, která minimálně obsahovala
tato slova: „Za sebe mohu jenom dodat,
že se těším na další dějepisně zeměpisnou exkurzi.“ Tak jen, aby bylo tradici
učiněno i v tomto zadost.)
Ondřej Šír

Zamyšlení nad volebním systémem
Volebním systémem
proti účasti voličů
Úroveň demokracie státu je také možné posuzovat podle množiny občanů,
voličů, která se aktivně podílí na tvorbě,
výkonu a kontrole politiky. Je dána ote10

vřeností politického systému pro politické proudy a jednotlivce, mírou svobody
slova a tisku a váhy názorových menšin v diskuzích, možnostmi rozhodování o věcech veřejného zájmu. Mírou je
tedy účast občanů ve volbách a referendech. Naši euroskeptici často vyčítají EU

deﬁcit demokratičnosti a já myslím, že
by se měli spíše zamyslet nad deﬁcitem
demokratičnosti našeho politického systému. Okruh lidí, kteří aktivně ovlivňují činnost politické reprezentace, je velice úzký. Je prakticky nemožné, aby do
novodobé národní fronty parlamentních stran proniklo mimoparlamentní
politické uskupení. Zelení, podporovaní sdělovacími prostředky a ﬁnančními
dotacemi, byli výjimkou, pro ostatní mimoparlamentní strany a jejich členy je
prakticky nemožné uplatnit aktivní volební právo. Dokonce začíná být u nás
omezována svoboda slova. Opět už jsou
nepohodlní za názor trestně odsuzováni, ve sdělovacích prostředcích působí
jakési ﬁltry, které do tisku, televize a rádia nepustí „nevhodné“ názory, dokonce zvolených zástupců občanů, občanské aktivisty a některé autory. Občan,
který není členem některé z parlamentních stran, má velmi omezené možnosti
vyjádřit se k věcem veřejného zájmu. To
vše vede spíše k pasivnímu přístupu občanů a samozřejmě se to odráží v malé
volební účasti.
Účast 64 % voličů v parlamentních
volbách se zdánlivě jeví jako uspokojivá. Nelze ale přehlédnout, že společenství lhostejných či z jiného důvodu voleb
se neúčastnících je stejné, jako množství
voličů vítězné strany. Jistěže kdyby přišli
k volbám, zamíchali by pořadím stran.
Účast 42 % voličů v 1. kole senátních
voleb a jen 20,7 % ve 2. kole voleb do
senátu činí vůbec spornou legitimitu tohoto orgánu, neboť jedna pětina voličů
vnutila svoji představu složení Senátu drtivé většině ostatních občanů státu.
Ale pro občana nejzajímavější volba
je volba do místních zastupitelstev, letošní 46 % účast v ČR s ohledem na význam
pro všední život je podle mne naprosto

neuspokojivá. Také v našem městě oproti minulým volbám účast voličů poklesla
z 54 na 51 %.
Když čtete úvahy politologů, dozvíte
se různá zdůvodnění, ale obecně naprosto opomíjeným důvodem jsou odpuzující vlastnosti volebního systému např. do
PČR. Velká část voličů nejde k volbám
proto, že nechtějí volit žádnou z parlamentních stran. Média je přesvědčují,
že by hlasováním pro mimoparlamentní stranu podle volebního zákona je stejně volič podpořil. Na vině je 5% kvorum
a media, která skrývají tyto strany před
voliči, předem je označují za outsidery
s tím, že hlas jim daný, je předem ztracený. Není zde v praxi rovná soutěž politických stran, daná ústavou. Dvoukolový systém voleb do Senátu je pro voliče,
kterým neprošel jejich kandidát sítem
I. kola, nezajímavý. Je to podporováno
i propagací negativních názorů na senát
jako takový (drahý, odkladiště, zbytečný, …). A komunální volby svým systémem voleb a nepřímou volbou vedení
obce či města (na Slovensku přímá volba starosty) vyřadí neúměrně velké procento těch, kteří přišli k volbám. Výsledek je, že ti, kteří se vůbec neobtěžovali
přijít k volbám, jsou na tom stejně! Volič dostane poučení, jak může volit, ale
už nezná důsledek své volby! Myslím,
že příště jich přijde opět splnit svoje volební právo ještě méně. Možná, že se to
tentokráte někomu hodí, příště to může
postihnout ale i jiné strany. Mám názor,
že ve volbě neuvolněného starosty spatřuji pohrdání voliči a vyřazení názoru
45 % voličů, kteří přišli volit, považuji za
faul na demokracii. Systém voleb, který
naprosto vyřadí z možnosti rozhodování kandidáta na starostu s nejvyšším počtem obdržených hlasů voličů města, má
s demokracií společný jen název.
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Jsem přesvědčen, že cílem demokracie není omezit možnost účasti na správě věcí veřejných a zúžení spektra co
nejblíže k jednočlennosti, ale vtažení
co nejširšího spektra občanů k účasti na
správě věcí veřejných.
Zpět k parlamentu – strany by měly
přistoupit k odstranění překážek vstupu
do parlamentu a žádný voličský hlas by
neměl být ztracen či darován jiné straně
než té, které byl určen. Je velice pravděpodobné, že by se zvýšila účast občanů ve volbách. Jednokolový systém vo-

leb do senátu či dvoukolový s možností
vybrat ze 3–4 kandidátů by také prospěl
zájmu občanů a potřeba změny zákona o volbách do místních samospráv je
evidentní z praktických příkladů mnoha
měst, ve kterých dostala demokracie na
frak.
Přímá volba starosty (primátora) by
zprůhlednila vedení mnoha radnic, občané by počínání budoucího starosty
bedlivě sledovali, a zvýšil by se tím jeho
kredit i kredit naší demokracie.
Eda Seibert, 7. 11. 2006

Zájezd do Národního divadla
Žáci z 9. tříd naší školy dostali nabídku
zájezdu do Národního divadla v Praze
na představení Sluha dvou pánů v hlavní
roli s Miroslavem Donutilem. Jenom někteří jí využili, ti ostatní o hodně přišli.
Na zájezd, který pro nás připravila paní učitelka Luštincová, se přihlásilo
43 žáků, kteří se 10. října v 10.00 hod.
vydali na cestu. Cestou do Prahy panovala výborná atmosféra. Když jsme konečně dojeli do Prahy, navštívili jsme
Muzeum městské hromadné dopravy.

V Muzeu MHD.
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Foto H. Kodýdková

Prohlédli jsme si zde staré tramvaje, autobusy i dokumenty ke stavbě pražského metra.
Pak nás pan řidič odvezl k centru Prahy, odkud jsme se vydali na Václavské
náměstí. Zde jsme dostali rozchod. Někdo navštěvoval obchody s oblečením
a někdo se šel občerstvit do McDonaldu. Společně jsme se také prošli na Staroměstské náměstí a po vltavském nábřeží. Před Národním divadlem jsme
ještě čekali, než otevřou budovu. Před
představením jsme se šli podívat na základní kameny divadla.
A pak konečně začalo představení.
Bylo velice pěkné, výborně jsme se bavili, hlavně herec Miroslav Donutil tomu
„dodal šmrnc“.
Cestou domů někteří dřímali, ale většinou jsme se bavili a měli prima pocit
z celého dne. Po příjezdu do Jilemnice
jsme se za doprovodu rodičů vrátili do
svých domovů. Byl to moc hezký zájezd,
určitě na něj budeme rádi vzpomínat.
Luděk Hloušek, Pavel Šír,
žáci X. A ZŠ Komenského, Jilemnice

Sportovní úspěchy žáků ZŠ
Historický úspěch žáků ZŠ
Komenského na republikovém finále
AŠSK v přespolním běhu v Jeseníku
Po vítězstvích v okresním kole v Jilemnici a poté i v krajském kole v Jablonci
nad Nisou se starší žáci naší školy poprvé v historii probojovali do republikového ﬁnále v přespolním běhu, které se
konalo 3.–4. 11. 2006 v Jeseníku.
Naše závodníky po zdlouhavé cestě
vlakem přivítal podhorský kraj Jeseníků
s asi 20 cm nového sněhu. Spíše to vypadalo, že se chystáme na závody v běhu na lyžích, které jsou nám lyžařům
bližší, ale opak byla pravda. A tak tvrdě
naběhané kilometry v podzimní lyžařské
přípravě jsme mohli zúročit v přespolním běhu zasněženým parkem.
A byli jsme připraveni opravdu dobře. Družstvo dívek ve složení Lída Horká, Míša Drábková, Petra Koucká, Iveta
Hojsáková a Petra Hniková skončilo na
výborném druhém místě mezi zástupci
všech 14 krajů ČR. Celkem stálo na startu asi 80 závodnic a mezi nimi i v jednotlivcích zvítězila Lída Horká. Porazily
nás pouze lyžařky z Vrchlabí, v součtu
umístění o jeden jediný bod.
Kluci umístění dívek ještě vylepšili.
Zcela ovládli startovní pole a zaslouženě
zvítězili také v konkurenci asi 80 závodníků ze 14 krajů ČR. Mezi jednotlivci od
začátku až do konce vedli startovní pole
tři naši borci. První doběhl Jakub Pšenička, druhý Míra Brožek a třetí Jirka Harcuba. Velmi dobře jim sekundovali Matěj Kubina, Jan Šír a Vojta Ambrož.
Slavnostní vyhlášení v zaplněném
sále kulturního domu v Jeseníku se zcela
neslo v naší režii. Jilemnice a ZŠ Komen-

Vítězné družstvo chlapců. Foto V. Korbelář

ského tam zaznělo tolikrát, že si všichni
soupeři naše městečko jistě zapamatují.
Zúčastnili jsme se republikového ﬁnále
poprvé a hned tak veleúspěšně.
Všichni závodníci zasluhují velkou pochvalu za svědomitý přístup k závodům.
Byli na ně nažhaveni, a tak to se soupeři
dopadlo, jak jste si právě přečetli.
Účast na těchto závodech byla pro
naše závodníky zážitkem, ale velmi důležité bylo i setkání se svými stejně starými kamarády a navázání nových přátelství, které tyto akce také doprovází.
Zapsal a s žáky se závodů zúčastnil
Václav Korbelář

Úspěch na Kinderiádě
Na sklonku října dosáhlo družstvo nejmladších žáků ZŠ Komenského výborného výsledku v prestižní atletické soutěži
Kinderiáda. Do Jablonce n. N. se sjeli
reprezentanti 31 vybraných škol našeho kraje a měřili síly ve vybraných atletických disciplínách. Specialitou klání je
skutečnost, že za každý ročník od 2. do
5. třídy mohli závodit vždy jeden chla13

Kinderiáda.

Foto M. Klimenta

pec a jedna dívka ve dvou disciplínách
a ve štafetě. Naše osmičlenné družstvo
obsadilo celkově 3. místo a zajistilo si již

potřetí v historii postup na celostátní ﬁnále, které se uskuteční na jaře v Praze
na Strahově jako předprogram mezinárodního atletického mítinku. Naší nejúspěšnější závodnicí se stala Markétka
Půlpánová, která zvítězila ve skoku dalekém a navíc obsadila i 2. místo v běhu
na 60 m. Na stupně vítězů se probojovali i další naši závodníci E. Bokhorstová, M. Rychtera, J. Žalský. O tento výborný výsledek v silné konkurenci, často
i mnohem větších škol, se dále zasloužili K. Gazdová, K. Šupová, D. Pohořalý,
D. Fišera. Gratulujeme a přejeme úspěšné vystoupení v pražském ﬁnále.
Miroslav Klimenta, vedoucí družstva

Z jilemnického Sokola
110 let jilemnické sokolovny
Dne 4. srpna 1895 byl položen základní kámen ke stavbě tělocvičny. Slavnostní řeč proslovil starosta místní Tělocvičné
jednoty Sokol Rudolf Kazda. Pozemek
i s dřevěným domkem čp. 280 byl zakoupen 1. 10. 1893 od Jos. Buluška za
5 000 zl. a domek s okolním pozemkem
prodán obci jilemnické za 2 500 zl. ke

Historický snímek sokolovny.
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zřízení náměstí Palackého (dnešního Tyršova) před sokolovnou, a to nákladem
5 500 zl. Za sokolovnou bylo zřízeno
cvičiště a park. Celkový náklad na stavbu, vnitřní zařízení, cvičiště a park činil
27 000 zl., dluh byl 17 000 zl.
A přišel 26. červenec 1896, kdy byla
budova s velkou slávou za účasti nejen
místních občanů, ale i 20 tělocvičných
jednot slavnostně otevřena. Bratr starosta R. Kazda ve svém projevu nezapomněl
poděkovat všem, kdož se na výstavbě
podíleli. Městem procházel průvod, večer se konala v tělocvičně akademie.
V té době byl Sokol středem veškerého dění ve městě. Nebylo to jen cvičení, tělovýchovné akademie, župní slety,
ale i činnosti ochotnického divadelního
a loutkového spolku, pěveckého sboru,
účasti na národních slavnostech, pořádání šibřinek…
Od té doby už uplynula hezká řádka let, sokolovna podstatně změnila svoji

původní podobu. Už sice není tak zdobená a historicky ceněná, přesto je v ní
neustále živo a slouží všem svým návštěvníkům.

S přáním pod stromeček
Blíží se vánoce – svátky klidu a míru.
A my můžeme začít bilancovat, jak jsme
prožili rok 2006. V naší sokolovně bylo
opět celý rok živo. Sportovalo se od těch
nejmenších až po pamětníky v oddílech
všestrannosti, naši sportovci se zúčastňovali turnajů a soutěží, letos se navíc ještě nacvičovalo na XIV. všesokolský slet.
Kromě sportu jsme pořádali v sokolovně i akce kulturní a společenské. Samozřejmě, že celý rok byla v provozu naše
ubytovna.
Poděkování patří nejen našim cvičencům a sportovcům, kteří nás po celý rok
vzorně reprezentovali, ale i jejich cviči-

telům a trenérům, kteří se o jejich úspěchy (bez nároku na odměnu) zasloužili.
Děkujeme sponzorům, bez jejichž ﬁnančních příspěvků by se některé naše
akce nepodařilo zrealizovat, ale i všem
členům, kteří se zasluhují o dobré jméno naší tělocvičné jednoty. Také našim
příznivcům chceme poděkovat za jejich podporu, která nás vždy dokázala
povzbudit. Nesmíme opomenout také
dobrou spolupráci s ostatními spolky
v našem městě.
Po celý rok se členové výboru T. J. Sokol Jilemnice pravidelně scházeli, připravovali a řídili veškeré naše sokolské
dění. Manželé B. drželi ochranou ruku
nad provozem sokolovny.
Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků. Nastávající rok 2007, nechť
vám přinese hodně radosti, štěstí a samé
úspěchy.
Jana Čechová

Nejstarší sokolka vzpomíná…
V roce 2006 oslavil jilemnický Sokol
110. výročí svého založení. Současně
s ním oslavila 11. června své devadesátiny jeho dnešní nejstarší členka paní Věra
Jindřišková.
A protože jsem přesvědčen, že k jejímu požehnanému věku přispěl i velice
kladný vztah a zájem o tělesná cvičení,
požádal jsem ji, aby čtenářům zpravodaje zodpověděla několik otázek.
Ve kterém roce jste vstoupila do organizace Sokola?
Bylo to v roce 1932, kdy jsem se po
absolvování Obchodní školy v Trutnově
vrátila do Jilemnice a ihned jsem se zařadila do Sokola jako dorostenka. A by-

la jsem tam přijata opravdu jako do své
rodiny.
Kdo byli tenkrát Vašimi cvičiteli?
Nás dorostenky vedla sestra B. Kučerová, sestra Františka Ladislava Kučery –
velkého muže jilemnického Sokola. Oba
dva dávali sokolské myšlence opravdu
všechno.
Kdy jste přešla k ženám?
V roce 1937. Vedoucí sestrou byla
paní Zdena Lízrová. Cvičily jsme i na nářadí, ale hlavně jsme se věnovaly prostným a připravovaly se na okresní a župní slety. Naší župní náčelnicí byla paní
Anežka Langrová.
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Nejstarší členka jilemnického Sokola, paní Věra Jindřišková.

Byla jste také účastnicí všesokolských
sletů?
Ano, všechna naše cvičení a přípravy vyvrcholily X. všesokolským sletem
v Praze v roce 1938. Byla to už tenkrát
velmi pohnutá doba. Německo se připravovalo na válku a právě naše republika byla trnem v oku „velkému německému vůdci“. A tak již samotný průvod byl
velkou manifestací. Hrdě jsme vzdávali
čest prezidentu Benešovi. Přísahali jsme
věrnost Sokolu a naší vlasti.
A pak – jak všichni víme – přišel rok
1939 a s ním protektorát a válka…
Bohužel, a tím i pro Sokol činnost
skončila. Přestali jsme cvičit, ale zapojili jsme se do odboje, vedeného panem
MUDr. Ladislavem Nebeským, roznáše16

ním protiněmeckých letáků. Když to pak
bylo prozrazeno a pan doktor byl zatčen
a později popraven v Berlíně-Plötzensee, velice jsme se strachovali. Ale nikdo
z nás nebyl zavřen, neboť pan doktor nikoho neprozradil. A dík jeho statečnosti
mnohým z nás zachránil život. Byla jsem
také členkou divadelního spolku „Kolár“,
který vedl pan profesor Bernard. Ten byl
rovněž zatčen a zemřel v německém
koncentračním táboře.
Jak to bylo po válce?
Po válce jsme se nejenom my ženy,
ale i muži nadšeně připravovali na
XI. všesokolský slet a dávali jsme do našich cvičení skutečně všechno. Ale tento slet se, bohužel, uskutečnil až po
„Vítězném únoru“ 1948. To už byl pre-

zidentem Klement Gottwald. Vidím to
jako dnes. Seděl na čestné tribuně a my
všichni jsme protestovali odvrácením
hlavy na druhou stranu – a tak jsme asi
urazili hlavu státu…
Také mi zůstala v paměti prostná
mužů „Věrni zůstaneme“. Způsobilo to
velký ohlas na tribunách, neboť všichni
vstávali a přísahali věrnost Sokolu a naší
zemi. Během průvodu byly demonstrace
proti komunistickému režimu. A nově
nastolený diktátorský režim ukázal svou
moc mimo jiné i tím, že ze Sokola bylo
vyloučeno mnoho tisíc členů.
Jaký to byl závěr pro Vás?
Tím pro mne vše skončilo a do Sokola
jsem se vrátila až po sametové revoluci
v roce 1990 jako přispívající členka.

Díváte se optimisticky na další činnost
Sokola?
Protože dnešní Sokol nabízí svým cvičencům další sportovní možnosti, věřím,
že sokolské tradice budou i dále vzkvétat a že je již nikdy nepotká takový osud
jako nás v roce 1938 a 1948. A doufám
také, že nejen dnešní sokolské mládí,
ale i starší cvičenky a cvičenci o XV. všesokolském sletu v roce 2012 znovu ve
slavnostním průvodu projdou Prahou
a zacvičí si na strahovském stadionu.
Příjemný podvečer s nejstarší, ale stále
čilou členkou jilemnického Sokola, prožil a její vzpomínky a názory zaznamenal
Jan Kubát, který jí také přeje, aby se ještě i toho XV. sletu ve zdraví a svěžesti dočkala.

Z jilemnického šachu…
V neděli 22. října 2006 bylo v jilemnické restauraci „U Vondráčků“ od časných
ranních hodin pořádně rušno. Ne proto,
že by odcházeli domů poslední zákazníci. Naopak, ze širokého okolí se začali
sjíždět příznivci černobílých polí. Konal
se totiž šachový turnaj. Na startu jilemnického rapidu „KRBYKOBR OPEN“ se
sešlo 43 vyznavačů královské hry. A tak
bylo možné vidět nejmladší účastníky, osmiletého Vojtěcha Erlebacha, devítiletého Miroslava Jarého z domácího
oddílu ŠACHklub Jilemnice, stejně jako
nejstaršího 76letého Zdeňka Mikuleho
z Lomnice nad Popelkou.
Turnaj slavnostně zahájila starostka
města Jilemnice paní Jaroslava Kunátová a pak se již urputně bojovalo, kombinovalo, šachovalo i vymýšlely léčky. Po
sedmi hodinách si palmu vítězství odnesl

nejvzdálenější účastník, mistr sportu Jiří
Gregor ze ŠK Holdia Praha. Pomyslnou
stříbrnou medaili získal Robert Benda
z nedalekého Jičína, bronz pak Ladislav
Kovář z Hostinného.
Nejlépe umístěným domácím hráčem byl předseda domácího šachového
oddílu Josef Kain. V kategorii do 15 let
zůstalo prvenství doma zásluhou Davida Skalického ze ŠACHklubu Jilemnice,
umístil se před Lukášem Skálou z Vrchlabí a Josefem Forbelským z Víchové nad
Jizerou.
Již v průběhu turnaje projevila řada
účastníků přání, aby se tento šachový turnaj konal i v dalších letech. A tak
možná v Jilemnici vznikne nová sportovní tradice, šachový turnaj, který se dostane do povědomí široké veřejnosti.
Pavel Lipták
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Ohlédnutí za festivalem Arte Viva
Ve čtvrtek 2. 11. jsem se stala účastníkem hudebního festivalu Arte Viva. Na
tomto festivalu se sešli žáci a učitelé ze
tří zemí. Češi přijeli z Hostinného, Jilemnice a Vrchlabí, Němci z města Eisenach
a Litevci z města Akmene. Hned ráno
jsme se rozdělili do skupin.
Já jsem byla ve skupině akordeonů,
kterých bylo nejvíce, hráli na ně čtyři
Češi a dva Litevci.
Pod vedením naší paní učitelky Simony Novákové jsme nacvičovali tři skladby. Večer jsme se všichni sešli na koncertě
lektorů. Litevci nám na něm představili svůj lidový nástroj birbínu. Na kytaru zahrál pan Fišera barokní i současné

skladby. Celý pátek jsme pilně nacvičovali a večer nás čekal další koncert. Hrálo na něm České saxofonové kvarteto
s hosty. Měli jsme možnost vidět největší
bas saxofon. V sobotu jsme dopoledne
nacvičovali a po obědě byla generální
zkouška. V 18 hodin začal hlavní koncert účastníků Arte Viva. Naše seskupení akordeonů hrálo tři skladby s pomocí
klavíru, bicích a klarinetu. Na společenském večeru nás potom bavil Krakonoš
a kouzelnice. Moc se mi to líbilo, ani se
mi nechtělo domů.
Celé tři dny jsem strávila s hudbou
a nadšenými lidmi.
Adéla Pršalová – 11 let, akordeon

Arte Viva – nácvik na závěrečný koncert účastníků.
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Foto D. Myslivcová

Takový nevšední taneční víkend (z festivalu Arte Viva).

Původně jsem si myslel, že zažijeme nějaký všední taneční víkend. Ale nakonec
to nebylo vůbec nic obyčejného, naopak
to bylo pro nás účastníky velice zajímavé a přínosné.
Nepoznali jsme jenom nové lidi, ale
i nové kultury a taneční styly. Poznali jsme je díky tomu, že jsme pracovali ve smíšených skupinách, a postupně si
tak vyzkoušeli anglický „balet“, německé „židovské a cikánské tance“, český
„jazz“ a „street dance“.
Získali jsme také zkušenost s prací s lidmi s vývojovými poruchami, které nakonec nebyly tak složité, jak by se
mohlo zdát.
Prostřednictvím hudby dokáží tito
lidé i přes svou poruchu komunikovat
a navazovat kontakty s okolím. To jsme
doposud nevěděli, a docela mile nás to
překvapilo.Všimli jsme si, že i když je je-

Foto P. Mendřická

jich styl trénování zcela odlišný od toho,
na který jsme zvyklí, dojem z jejich vystoupení byl srovnatelný s dojmy z výkonů ostatních. Svět sice vnímáme rozdílně, ale hudbu stejně.
Chtěli bychom také poděkovat všem,
kteří pro nás tuto akci zajistili a kteří nám
umožnili navázat nové kontakty a nahlédnout alespoň částečně do oblasti
práce s handicapovanými lidmi. Nachystali pro nás nezapomenutelné tři česko-německo-anglické taneční dny.
Ondřej Scholz,
student gymnázia (1. ročník)
Společenský dům pořádal již druhý ročník festivalu, který je pro Jilemnici ojedinělý. A to tím, že se jedná o jediný mezinárodní kulturní festival v Jilemnici, na
kterém se zároveň sami jilemničtí žáci
a studenti podílejí.
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Krátce k průběhu festivalu z pohledu organizátora. Atmosféra byla velmi
tvořivá, nálada všech účastníků přátelská a obojí se přenášelo na návštěvníky
večerních pořadů. Jilemnickým účastníkům se dokonce dostalo zatím neformální pozvání k hostování v německém
Eisenachu a anglickém Ely. Zároveň nás
potěšilo, že zahraniční hosté byli s orga-

nizací festivalu včetně ubytování a stravování spokojeni. K tomu rozhodně přispělo i uznání a osobní angažovanost
nové paní místostarostky Jany Čechové a v závěru festivalu i nového starosty pana Vladimíra Richtera, který přišel
účastníky osobně pozdravit.
Jana Moravcová
ředitelka SD Jilm

Společenský dům Jilm Vás zve…
Neděle 3. 12. v 15.00 hod.
Mikulášská nadílka. Zábavné odpoledne plné her. Nebude chybět Čert,
Mikuláš a Anděl. Program moderuje
Honza Horáček. Balíčky pro děti přijímáme před začátkem pořadu v kanceláři SD Jilm.
Pondělí 4. 12. v 19.30 hod.
Bohuš Matuš – Recitál. Klavírní doprovod Radim Linhart, host Mojmír Maděrič. Vstupné 160/150/140 Kč
Sobota 9. 12., 8.30–17 hod.
Vánoční jarmark s ohňostrojem
Sobota 16. 12. v 19.30 hod.
Jilemnické rockování – vystoupí skupiny D.V.C., Fénix, Svrab a Hallodrn.
Vstupné 90 Kč

Připravujeme:
Vstupenka na kulturní program – vhodný dárek k Vánocům! Předprodej na
níže uvedené pořady zahájen.
Neděle 7. 1. 2007 v 19.30 hod.
Divadlo Járy Cimrmana – Posel
z Liptákova
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Úterý 23. 1. 2007 v 18.00 hod.
Antarktida – Martin Mykiska. Diashow světoběžníka, dobrodruha, fotografa a novináře dokonale přibližuje polární prostředí.
Pátek 26. 1. 2007 v 19.30 hod.
Petr Bende Band. Koncert ﬁnalisty
Česko hledá SuperStar 2005.
Úterý 20. 2. 2007 v 18.00 hod.
Eva a Vašek. Bílá orchidej, Slyšíš jak
zvoní, Krásné chvíle, Bílé růže z Athén…
(Součástí vystoupení je projekce, která
bude dobře viditelná i ze zadních řad.
Pořad bude též velice dobře ozvučen.)
Sobota 24. 2. 2007 ve 14.30 hod.
Karlovarské hudební divadlo
O Růžence. Pohádka plná písniček.
Středa 28. 2. 2007 v 19.30 hod.
Divadlo Sklep – Besídka
Sobota 20. 1. 2007, 9–17 hod.
Návrh účesu přes počítač + šperk dle
výběru.
Dárkové poukázky v prodeji v informačním středisku na náměstí.

Z výstavy Tajemná řeč hudby a tance v Galerii V Kotelně.

Foto D. Myslivcová
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Kino 70 Jilemnice v prosinci 2006
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2
sobota
17.30 h
20 h

BLOCK PARTY
Párty desetiletí právě začíná! Chappellova párty ukáže, že hudba spojuje lidi
dohromady a alespoň na chvíli nás může odvést od neklidné doby kolem nás…
Režie: Michel Gondry. Hrají: Dave Chappelle, Mos Def ad. USA – titulky/hudební komedie.
Vstupné: 60 Kč — do 12 let nevhodný

3
neděle
19 h

FILMOVÝ KLUB: MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ
Komorní příběh režiséra Karla Kachyni z nemocnice malého města. Hrají: Eliška
Balzerová, Josef Abrahám, Bára Hrzánová ad. Cyklus – Český ﬁlm.
35 Kč pro členy FK, ostatní 55 Kč — od 12 let přístupný

5
úterý
17.30 h
20 h

CONFETTI
Svatby jako řemen! Příběh tří mladých párů, kteří se snaží zvítězit v soutěži
„Nejoriginálnější svatba roku“. Režie: Debbie Isitt. Hrají: Jimmi Carr, Olivia Colman ad. VB – titulky/komedie.
55 Kč — od 12 let přístupný

7
čtvrtek
17.30 h
20 h

ĎÁBEL NOSÍ PRADU
Džob, pro který by miliony žen zabíjely. Předlohou ﬁlmu je stejnojmenný knižní hit. Režie: David Frankel. Hrají: Meryl Streep, Anna Hathaway, Stanley Tucci.
USA – titulky/komedie.
55 Kč — od 12 let přístupný

10
neděle
17.30 h

HVĚZDA BETLÉMSKÁ III
Hvězda Betlémská, Dorotka a pštros, Vánoce zvířátek, Krtek o Vánocích a ještě
další pohádky Vás potěší v předvánočním čase.
35 Kč — mládeži přístupný

12
úterý
17.30 h
20 h

LET’S DANCE
Každý si zaslouží následovat své sny…, ale někteří lidé mají jen jeden pokus.
Podobný příběh jako Horečka sobotní noci, Hříšný tanec – v němž se do střetu
dostaly tradiční tance a moderní hip hop. Režie: Anne Fletcherová. Hrají: Channing Tatum, Jenna Dewanová. USA – české titulky.
60 Kč — od 12 let přístupný

14
čtvrtek
17.30 h

ASTERIX A VIKINGOVÉ
Naši oblíbení hrdinové Asterix a Obelix v známé vesnici Galii prožívají opět velká dobrodružství. Režie: Stefan Fjeldmark, Jesper Moller. V českém znění: Pavel
Trávníček, Ota Jirák ad. Dánsko/Francie – animované dobrodružství.
60 Kč — mládeži přístupný

15
pátek
17.30 h
20 h

EXTRÉMNÍ SVAHY
Sjezd na hraně života. Pět nejlepších prknařů světa, hory, adrenalin, riziko, …
Film o revolučním a kontroverzním vzestupu snowboardingu. Snowbordisty si
zahráli skutečné hvězdy tohoto sportu. Režie: Kemp Curly, Kevin Harrison. Hrají: Shaun White, Shawn Farmer, Terje Haakonsen ad. USA – titulky/akční.
60 Kč — do 12 let nevhodný
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úterý
17.30 h
20 h

ZÍTRA NEHRAJEME!
Snímek nás zavede na jeviště divadla, kde se odehrává poslední den slavné rozhlasové show. Režie: Robert Altman.
Hrají: Meryl Streep, Woody Harrelson, Tommy Lee Jones.
USA – titulky/smutná komedie.
60 Kč — od 12 let přístupný

26
úterý
17.30 h
20 h

GRANDHOTEL
Nová komedie režiséra Davida Ondříčka. Fﬁlm nás zavede do hotelu Ještěd,
kde společně prožijeme příběhy jeho zaměstnanců. Hrají: Marek Taclík, Klára
Issová, Jaroslav Plesl, Ladislav Mrkvička.
60 Kč — mládeži přístupný

28
čtvrtek
17.30 h
20 h

STORMBREAKER
Stormbreaker je raﬁnovaná počítačová hra, která převrátila vzhůru nohama život jednoho obyčejného kluka. Režie: Geoffrey Sax. Hrají: Ewan McGregor,
Alex Pettyfer. Německo/USA/Anglie – titulky.
65 Kč — mládeži přístupný

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 č.: kancelář:
481 544 070, pokladna: 481 545 040.
Předprodej vstupenek na programy SD
Jilm je možný i v Informačním centru na
jilemnickém náměstí.
Na měsíc leden připravujeme: Ro©k
podvraťáků (2. 1.), Iluzionista (5. 1.),
Casino Royale (11. 1.), Pohádky pod
sněhem (14. 1.), Borat (16. 1.), Kráska v nesnázích (18. 1.), Kupec benátský
(21. 1.), Pravidla lži (23. 1.), Spláchnutej
(24. 1.), Nauka o snech (28. 1.), Potomci lidí (30. 1.).
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Redakce přeje příjemné prožití vánočních svátků!

