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Velikonoční úvodník
Jaro letos přišlo opravdu brzy, alespoň
to tak zatím vypadá… Meteorologové
nevycházejí z údivu, stejně tak i všichni ostatní. Včelami a stromy počínaje,
obyčejnými lidmi konče. Většině lidí je
ale asi příjemné, že zima nebyla dlouhá
a zlá a že zase začíná hřát slunce.
Možná proto je jaro svými barvami,
vůněmi – a vlastně i těmi teplými slunečními paprsky – jakýmsi symbolem
nového začátku. A to symbolem použitelným jak v poezii, tak teologii, tak
vlastně i politice. Vzpomeňte třeba na
Pražské jaro.
Nezůstaňme však jen u vzpomínek
a rozhlédněme se kolem sebe. V nedávné době jsme byli svědky rozkvétání takzvaného Arabského jara – kdy se
mnozí lidé v arabských zemích ozývají
proti stávajícím formám politiky.
Daleko intenzivněji nás však zasahuje konﬂikt, který jednou bude možná
nazván „Ukrajinské jaro“. Zasahuje nás
proto, že je podstatně blíž a že nám ukazuje, že něco podobného je (bohužel?

bohudíky?) možné i v našem sociokulturním prostoru.
To, že něco může být radikálně jinak,
to, že něco může jinak vonět, jinak zářit
barvami či jinak vyzařovat teplo a jas, to
je v podstatě i poselství blížících se Velikonoc. My křesťané věříme, že v absolutnosti Kristovy oběti, v jeho sebezmaření pro člověka, nám byla dána
možnost žít jinak. Věříme, že ve vědomí Ježíšova vzkříšení (!) pak můžeme
s ostatními a pro ostatní vyzařovat více
lidské lásky, tolerance, ochoty a pokory.
To snad ale někde ve skrytu duše cítí
každý člověk. Nejen křesťan (ten pouze svojí terminologií pojmenovává onen
zdroj a impulz).
Proto vám přeji, jestliže nejste z těch,
které by velikonoční evangelium zasáhlo, aby ve vás tyto pocity podnítilo alespoň přicházející jaro. Jaro, jako čas
vzniku nového života, či možná životní
změny…Nejen ve světě, nejen v našem
nejbližším okolí, ale především v nás samotných…
Jakub Hála

Zdravé město Jilemnice – seriál
V dnešním díle našeho seriálu o významných jilemnických osobnostech
přinášíme rozhovor s vysokoškolským
profesorem Ing. Janem Honců, CSc.
V loňském roce si připomnělo Gymnázium v Jilemnici sto let své existence. Za tuto dobu v něm absolvovalo
4 157 studentů. Každý z nich přispěl jistě k všeobecnému zvýšení vzdělanosti
a kulturnosti Jilemnicka. Jsou však mezi
nimi i takoví, kteří vynikli celostátně.
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Přinášíme rozhovor s dalším z nich,
který dosáhl hodnosti vysokoškolského profesora. Je jím prof. Ing. Jan Honců, CSc, který žije v Jablonci nad Nisou.
S Janem se znám od září 1950, kdy jsme
se sešli v kvintě gymnázia.
Honzo, Tvoji oba rodiče byli učitelé
a za války jste bydleli v Jilemnici. Řekni
nám něco o svém dětství a mládí a dalším studiu.

Byl jsem vesnický kluk. V odlehlých
Vítkovicích mě jako devítiletého zaujaly
plánky a výkresy modelů letadel v časopisech pro mládež. V hornatém terénu
moje kluzáky a později větroně snadno
odlétaly z ruky, ale často zůstávaly v korunách stromů, nebo jsem je po delším
letu nad smrkovými porosty vůbec nenašel. V obci (kam byl zaveden elektrický
proud až po naší maturitě), jsem chodil
do obecné a měšťanské školy. Přijímací
komisi do kvinty gymnázia v Jilemnici
jsem nijak neoslnil. Málem mě nepřijali, ale v dalším studiu jsem neměl žádné potíže. Byl jsem vzrůstem mezi nejmenšími, pihovatý a hubený. Náš ročník
(jak jistě víš) předčasně maturoval roku
1953 v septimě, po prázdninovém kurzu v Liberci. Z četby mě zajímala hlavně historie, letectví a hospodářský zeměpis. Rozhodně mě nevábilo učitelské
povolání. Snad převážně kvůli představě snadné obživy jsem si v době „ocelové koncepce republiky“ nakonec vybral strojařinu. Situace s nevydařenou
přijímací zkouškou se na fakultě ČVUT
zopakovala – přijali mě pouze s podmínkou, že si zvolím některou ze specializací, která se bude studovat na nově
zakládané Vysoké škole strojní v Liberci.
Tam se zdálo studium snadné, valná část
úloh písemných prací mi vyhovovala, na
většinu otázek pedagogů jsem znal odpověď a rýsovací i konstrukční programy lehce zvládl. Znalosti z deskriptivní
geometrie, získané na technické větvi jilemnické reálky, mi skvěle ulehčily práci. Čtyři léta utekla jako voda, ale pak se
ukázalo, že původně slibované specializace se v Liberci neotevřou. Fakulta mi
nakonec umožnila návrat do Prahy, kde
jsem na ČVUT svou specializaci Pístové stroje v roce 1958 dostudoval. Učení v posledním roce mi připadalo zvlášť

snadné. Zadáním přiděleného diplomního úkolu bylo
zkonstruovat
hnací stroj pro
vrtací soupravu
na ropných polích. Měl to být
motor na dvojí palivo – nasávaný zemní Jan Honců.
plyn smíšený Z rodinného archivu
se vzduchem
byl zapalován úsporným vstřikem malého množství motorové nafty. Plynu
bylo na ropných polích vždy přebytek,
ale vrtání se nesmělo zastavit ani v případě, kdy došlo k havarijnímu přerušení
jeho dodávky. Palivový systém motoru
a jeho regulace byla proto náročnější,
měl zvládnout i provoz výhradně na
motorovou naftu. Diplomovou práci
jsem odevzdal pět dnů před termínem
a ve volných dnech se toulal po Krkonoších.
Kam jsi nastoupil po vysoké škole?
Pro absolventy vysokých škol byl tenkrát zaveden systém umísťování podle
potřeb republiky. Kupodivu se v tom systému se mnou nepočítalo, takže nezbylo než najít si práci samostatně. Byla to
doba přemísťování části automobilního
průmyslu do severovýchodních Čech.
Nakonec se našlo vhodné místo v Mnichově Hradišti, pobočném závodě nově
zřízeného podniku LIAZ, sídlícího v Jablonci nad Nisou. V konstrukční kanceláři, umístěné v nejvyšším patře bývalé továrny na klobouky, vládl nečekaný klid.
Záhy však přišel nový hlavní konstruktér
plný elánu, velkorysý, oblíbený a nápaditý. Naše motorářská část konstrukce
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během několika dalších let vytvořila
a vyzkoušela řadu prototypů motorů,
určených pro těžké nákladní automobily a autobusy. Podílel jsem se na konstrukci a výpočtech všech součástí, které
se v motorech pohybují, zejména klikového a rozvodového mechanismu. Nakonec nejlepší z nich, motor M634, byl
základem hromadné výroby v Jablonci
nad Nisou. Tři varianty tohoto řadového
šestiválce, stojatá, šikmá a ležatá, byly
uzpůsobeny k zástavbě i dalších mobilních strojů, jako jsou například bagry, zemědělské kolové traktory a hnací
železniční vagony. Ty občané Jilemnice dobře znají, snad ještě jezdí na místní lokální trati. Moje stavba leteckých
modelů skončila v době studií, v srpnu
1959 mě ale povolali do základní vojenské služby na letiště v Žatci. Přidělili mi
tryskovou stíhačku MiG-19, kterou jsem
opatroval, připravoval ke startu a čekal
na její přistání. Bylo to vzrušující. Krátce před okupací republiky v roce 1968
došlo k přesunu převážné části osazenstva konstrukce do sídla podniku v Jablonci nad Nisou. To mi umožnilo opustit
svobodárnu, založit rodinu a nastěhovat
se do družstevního bytu. Práce na nových výrobcích stále pokračovala, lidé
i odjinud se na mne obraceli s žádostmi o technické výpočty. Náš hlavní konstruktér, ještě před svým odchodem na
vedoucí místo v zakládané automobilce v Bratislavě, chodil mezi desítkami
podřízených a nabízel jim dálkové aspirantské studium ve Výzkumném ústavu
ČKD v Praze. Byl jsem nakonec jediný,
koho přemluvil. Významnou roli v mém
rozhodnutí bylo i nabízených pět týdnů studijního volna v roce, protože jsme
tenkrát měli malé děti a manželka se
v případě jejich onemocnění nemohla
tak snadno uvolnit ze zaměstnání, jako
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já. Moje aspirantská práce se zabývala,
jak jinak, řešením technického problému při vývoji spalovacích motorů. Její
obhajobu však zásah komunistické strany o rok odložil.
A jaké byly Tvé další osudy po roce 1989?
V nových poměrech, po sametové revoluci, mi Vysoká škola strojní a textilní
v Liberci nabídla profesuru. Řadu měsíců jsem váhal, byl jsem právě v předdůchodovém věku, ale svou dosavadní
práci bych nerad opouštěl. Budoucnost
mateřského podniku byla však nejistá,
takže jsem nakonec nabídku přijal. Řízení probíhalo podle stávajícího vysokoškolského zákona. Moje publikační
činnost dostačovala, zveřejňoval jsem
totiž technické poznatky v odborných
časopisech Československa, Spolkové
republiky Německo a Anglie od počátku
své profesní dráhy. V patřičném výkazu
dosavadní činnosti se např. připomínalo využívání netradičních experimentálních výzkumných metod a průkopnická
činnost při zavádění metody konečných
prvků do československého automobilového průmyslu. Jmenoval mě prezident
Václav Havel, diplom v Karolinu předal
tehdejší ministr školství, matematik a ﬁlozof prof. Petr Vopěnka.
Na Technické universitě v Liberci jsi přestal přednášet před několika roky.
Při přednášení na vysoké škole jsem
se zprvu cítil nejistě, pozval jsem tam
proto postupně své tři děti. Byly kritické, nejvíc mě „uklidnil“ starší syn. Řekl:
„Tati, odborník z praxe, který umí přednášet, je na univerzitě bílou vránou!“
Nejdříve jsem patřil katedře částí a mechanismů strojů, potom katedře vozidel a motorů. Záhy po nástupu mě vedení fakulty i univerzity jmenovalo do

svých vědeckých rad, v nichž jsem působil řadu let. Jednání v nich mě občas
neuspokojovalo, a to nejen proto, že
nezřídka trvalo do pozdních nočních
hodin. Kromě běžných věcí se však probíraly důležité otázky rozvoje univerzity
a zdokonalování procesu přípravy studentů. Pana rektora zajímaly i názory
odborníků z netechnických oborů, na
zasedání proto některá léta dojížděl třeba i prof. Milan Knížák a vedle mne sedával i nynější kardinál Dominik Duka.
Neumím si Tě představit jako důchodce,
který nic nedělá.
Dnešní studenti, nastupující na technické fakulty, zpravidla nepřicházejí z gymnázií, jak tomu bylo za mého
mládí. Nejen to, pocházejí „ze spodních pater“ absolventů jiných středních
škol, procento neúspěšných studujících
je proto vyšší. Obliba technických oborů
je však minulostí, závěrečné práce bakalářů a inženýrů jsou nezřídka psány
neobratnou češtinou. Přece však se při
obhajobách ještě vyskytnou kvalitní práce a skvěle připravení studenti. Jako důchodce téměř osmdesátiletý ještě radím
studentům bakalářského, inženýrského
i doktorandského studia na TU v Liberci i jinde. Dnes zastávám názor, že bych
mohl být spokojený i v jiném povolání,
než je strojařina. Obnovil jsem a rozšířil svou zálibu z mládí – sbírání poštovních známek. Ve volném čase jezdím pracovat na pozemek, kde pěstuji
japonské topoly. Když v Jablonci nastupuji do moderního autobusu příměstské dopravy (který mě blízko k němu
doveze) a vidím vzadu volnou lavici,
zamířím tam a posadím se do blízkosti motoru M634. Slyším jeho důvěrně
známý hluk a cítím od boční stěny sálající teplo. Sluch mi ještě docela dobře

slouží, dokážu rozpoznat změnu, když
je poháněn netradičním palivem, jako
je stlačený zemní plyn. Stávám se podivínem. Vadí mi, když se málem mění
učebnice, když se třeba opravuje výška
Sněžky o necelý metr, když jsou zkoušejícími vyžadována kdejaká přesná data
narození významných osobností našich
dějin. Proč nemůže stačit, že se básník
narodil na konci 19. století a Sněžka je
vysoká přibližně 1600 metrů? Na druhé straně nechápu, proč se studující naučí bezchybně zpaměti recitovat báseň
o mnoha slokách, a přitom si nezapamatuje několik jednoduchých vzorečků z matematiky, které by mu umožnily
dokončit řešení obtížnější úlohy. Komu
výuka vyšší matematiky vadí, nebo ji dokonce z principu odmítá a vyhne se jí,
netuší, čeho se vzdává při rozvoji svého
myšlení. Na tom, že ta ztráta je nenahraditelná, se odborníci vzácně shodují.
Navíc, někteří studenti si musí ledacos
protrpět i při výuce cizího jazyka. V lidském životě se také běžně mohou vyskytnout nečekané i dlouhotrvající strázně, které je nutno vydržet. Ještě nedávno
k nim patřila povinná vojenská služba.
Mám osm vnoučat. Dvě z nich bydlí
s rodiči v Újezdu nad Lesy, na východním okraji hlavního města, ale ostatní
nedaleko našeho bydliště. Často nás ta
drobotina navštěvuje, což nám přináší
potěšení.
Na závěr otázka o Tvém současném
vztahu k Jilemnici a okolí.
Do Jilemnice jezdím pravidelně na
sraz spolužáků-abiturientů z roku 1953.
Také každoročně s dcerou procházíváme známá místa v Krkonoších. S manželkou navštěvuji rodinu svého bratra,
který bydlí v ulici pod Kozincem.
Rozhovor připravil Jaroslav Dejmek.
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Z usnesení zastupitelstva a rady města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

ZM schvaluje rozpočet města Jilemnice na rok 2014 v členění dle předloženého návrhu (viz příloha).
pro: 14, zdržel se: 1 (Seibert)

ZM schvaluje Pravidla poskytování
příspěvků z Grantového programu
města Jilemnice dle předloženého
návrhu.

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 756/1 v k. ú. Jilemnice.
pro: 14, zdržel se: 1 (Kalenský)

ZM schvaluje převod bytů v bytových
domech čp. 59–60 v Zámecké ulici
a bytů v nástavbě domů čp. 1000
a 1001 v Roztocké ulici včetně podílu souvisejících pozemků a společných částí domu dle uzavřených
smluv o smlouvách budoucích kupních ve zkrácené lhůtě.

ZM schvaluje zařazení správního
území obce do území působnosti dotčené MAS „Přiďte pobejt!“, o. s. na
období 2014–2020.

ZM schvaluje vydání Změny č. 1
Územního plánu Jilemnice formou
opatření obecné povahy.


ZM ukládá zveřejnění vydání Změny
č. 1 Územního plánu Jilemnice oznámením veřejnou vyhláškou na úřední
desce města Jilemnice.
pro: 11, zdrželi se: 4 (Válek, Ott,
Deml, Čechová)

ZM schvaluje pořízení Změny č. 2
Územního plánu Jilemnice v rozsahu požadavku společnosti DEVRO,
s. r. o. za podmínky, že navrhovatel
uhradí náklady na její zpracování.

RM schvaluje uzavření nájemní
smlouvy mezi Sportovním centrem
a Tělovýchovnou jednotou Jilemnice
na fotbalový stadion na ppč. 661 v Jilemnici dle předloženého návrhu.

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky č. 08/VZe/2013 s názvem „Úprava veřejné zeleně v Jilemnici, období 2014–2017“: AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., Praha 10, Pražská 1321/38a.

RM jmenuje pracovní skupinu pro
vyhodnocování žádostí o příspěvek
z Grantového programu města ve složení: David Hlaváč, Kateřina Jiroušová, Václav Korbelář, Jan Luštinec, Jiří
Paulů, Gabriela Pohořalá, Eva Zuzánková.
–pf–

Obnova objektů – podání žádostí
Město Jilemnice poskytuje ze svého rozpočtu příspěvky na obnovu objektů na
území města (dále jen „příspěvek“) již
od roku 2004. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům nemovitostí, které se
nachází v katastrálním území Jilemnice a Hrabačov. U objektů, které jsou na
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území památkové zóny, směřuje podpora k úhradě zvýšených nákladů spojených s údržbou, opravami, stavebními
nebo jinými úpravami objektů, v ostatních případech se příspěvek vztahuje
na podporu úhrady nákladů spojených
s údržbou, opravami atd. Minimální

ﬁnanční podíl žadatele musí činit 40 %
z celkových nákladů akce. Podané žádosti posuzuje pracovní skupina pro
program regenerace městské památkové zóny, která rovněž navrhuje rozdělení
a výši příspěvků. O poskytnutí příspěvku a jeho výši rozhoduje zastupitelstvo
města, příspěvek může být přiznán i nižší, než bylo požadováno. Při posuzování žádostí jsou preferovány takové žádosti, které směřují ke zlepšení prostředí
městské památkové zóny i města, podporovány jsou zejména práce v exteriéru domů, tj. opravy a nátěry venkovních
omítek a roubení domů, opravy a nátěry
střech, výměny, opravy a nátěry okenních a dveřních výplní apod. Rovněž je
při hodnocení žádostí kladen důraz na
zachování prvků kulturní a stavebně-historické hodnoty objektů, navrhované materiály, způsob provedení prací,
které by měly korespondovat s prostředím památkové zóny.
Také v roce 2014 je možné žádat
o tento ﬁnanční příspěvek a to do 30. 4.
2014. Výzva k podávání žádostí o příspěvek byla zveřejněna na webových
stránkách města http://www.mestojilemnice.cz a na úřední desce a je také přílohou v tomto zpravodaji města.
Žádost o ﬁnanční příspěvek, spolu
s povinnými přílohami, musí být podána písemně na předepsaném formuláři,
který obsahuje:
– údaje o žadateli,
– údaje o objektu,
– stručný popis zamýšlené obnovy, včetně navrženého způsobu realizace,
– časový harmonogram akce,
– předpokládaný celkový rozpočet
akce.
Žadatel je povinen předložit jeden podepsaný originál žádosti spolu se všemi předepsanými přílohami,

kterými u fyzických i právnických osob
vždy jsou:
– doklad o vlastnictví objektu, ke kterému se váže žádost o příspěvek,
– kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče
vztahující se k akci, na niž je příspěvek požadován, pokud se předmětná nemovitost nachází na území památkové zóny, nebo pokud je
předmětná nemovitost kulturní památkou prohlášenou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
– kopie smlouvy o zřízení běžného
účtu žadatele v některém z peněžních ústavů,
– čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči zdravotním pojišťovnám,
správě sociálního zabezpečení, ﬁnančnímu úřadu a městu Jilemnice,
– doklad o pověření zvoleného zástupce žadatele v případě, že má objekt
několik vlastníků (plná moc, souhlas
apod.),
Pokud je žadatelem právnická osoba,
dokládá k žádosti dále:
– kopie dokladů, na jejichž základě došlo k vytvoření subjektu,
– kopie dokladu o přidělení IČ, pokud
bylo přiděleno,
– kopie dokladu o přidělení DIČ, pokud bylo přiděleno,
– kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele.
Dovolujeme si tímto upozornit případné
žadatele o příspěvek z rozpočtu města,
že závazné stanovisko MěÚ Jilemnice,
odboru rozvoje a místního hospodářství,
oddělení památkové péče je nezbytnou
součástí žádosti o příspěvek. Řízení ve
věci vydání závazného stanoviska může
trvat až 30 dnů, proto o jeho vydání
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požádejte v dostatečném předstihu. Pokud jsou žádosti o závazné stanovisko
doručovány krátce před termínem pro
podání žádostí o příspěvek z rozpočtu
města, není možné administrativně vyřídit všechny žádosti včas.
Všechny související informace a potřebné formuláře k žádosti o závazné stanovisko i pro zpracování žádostí
o poskytnutí příspěvku je možné získat

na MěÚ Jilemnice, odboru rozvoje
a místního hospodářství, oddělení památkové péče, kontaktní osoba Martina Housová, tel.: 481 565 135, e-mail:
housova@mesto.jilmenice.cz a na internetových stránkách města Jilemnice
http://www.mestojilemnice.cz. Na příslušném odboru lze též konzultovat již
rozpracované žádosti.
–mh–

Společenská rubrika
Životní jubilea – únor 2014
91 let
Věra Hilšerová, Jaroslava Havlíčka 482
89 let
Miroslav Brůna, Polní 970
Libuše Butulová, Dolení 30
Drahuše Tuláčková, Valdštejnská 240
88 let
Jaruška Petráňová, Na Drahách 666
85 let
Věra Vargová, Jana Weisse 1206
80 let
Lidmila Fišerová, Roztocká 1022
Vlastimil Mejsnar, Jana Weisse 997
Milada Morávková, Jar. Havlíčka 483
75 let
Dagmar Hendrychová, Jubilejní 452
Hana Koubová, K Vejrychovsku 529
Josef Makovička, Valdštejnská 239

Aneta Lukešová, nar. 9. 7. 2013
Eliška Lukešová, nar. 9. 7. 2013
Václav Pešek, nar. 27. 8. 2013
Elen Mílová, nar. 3. 9. 2013
Nikola Nováková, nar. 13. 9. 2013
Jonáš Kubíček, nar. 22. 9. 2013
Antonín Kordík, nar. 3. 10. 2013

Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a spokojenosti.
Sňatky – únor 2014
14. 2. Karel Novotný a Milena Šafaříková, oba Jilemnice; Jiří Novotný a Lucie
Brzybohatá, oba Jilemnice
21. 2. Josef Vyhlas, Martinice v Krk.
a Romana Malečková, Háje nad Jiz.

Srdečně přejeme hodně zdraví
do dalších společných let.

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

Úmrtí – únor 2014

Vítání občánků

Zdeněk Voksa (*1943)

Dne 7. února 2014 jsme v obřadní síni
jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to:

Pozůstalé rodině projevujeme
upřímnou soustrast.
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Za SPOZ Jolana Kozáková

Farář Josef Veselý oslavil
100. narozeniny!
V neděli 9. března 2014 se dožil svých
stých narozenin evangelický farář
ThDr. Josef Veselý, který v Jilemnici působil téměř čtyřicet let. Pan farář Veselý
přišel do Jilemnice se svou chotí v roce
1941 a ujal se práce ve zdejším evangelickém sboru, odříznutém tehdy německým záborem od mateřského sboru
křížlického i valteřického. Provedl sbor
válečnými lety a vedl ho dál i léty tzv.
reálného socialismu. Nakonec z Jilemnice odcházel až při svém odchodu na
odpočinek, na konci roku 1979. Dnes
žije v péči svých dětí, stále píše články do svého oblíbeného periodika, před
nedávnem zaznělo jeho kázání v jednom brněnském kostele. V Jilemnici
na něj řada lidí dodnes vzpomíná jako
na výraznou osobnost místního života,
nebo také osobně jako na člověka, který
pro ně v těžkých chvílích představoval
pomoc a oporu.
Jako připomínku, jak a za jakých
okolností pan farář Veselý působil, citujeme z hodnocení, které na něj v r. 1976

vypracoval tzv. tajemník pro věci církevní (TPVC), státní úředník, jehož úkolem
bylo „dohlížet“ nad církvemi (přepisujeme včetně pravopisných chyb): „… Sám
studoval ve Francii a Anglii, udržuje
styky s evangelíky z obou těchto zemí
i z obou německých států/ Z NSR dostal
auto/Aktivní byl zejm.v letech 1968/69
kdy také navštívilNSR,Francii, Itali. Je to
člověk neupřímný, výborný organisátor,dělá pastorační činnost velmi agilnějak mezi dětmi/bibl.hod v rodinách/
tak i mezi dospělými. Při revisi hospod. má vždy vše v nejlepším pořádku. K TPVC ma velmi odměřený postoj
a poměr říká, že z něj byl jednou udělán reakcionář a teď že mu to zůstalo,
že to není pravda… Je pro své jednání
a chování 1 z kandidátů na odnětí státního souhlasu.“
Postesknutí komunistického úředníka, že k němu farář není dost upřímný,
je úsměvné, jinak jde ovšem o velmi výmluvný doklad o úrovni těch, kteří tehdy
o lidech chtěli rozhodovat, ale nakonec
také o jilemnickém působení pana faráře Josefa Veselého.
Martin Horák

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP): otevřeno denně od
8 do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí.
Výstavy:
— Zámek: Václav Jansa – výběr
z díla. Václav Jansa (1859–1913) patří
k významným českým malířům a naše
muzeum vlastní jeden z jeho největších
obrazů. Reprezentativní kolekce především krajinářských děl je doplněna

vynikajícím katalogem. Akce potrvá do
23. dubna.
— Čp. 1:
Marie Fischerová-Kvěchová: výběr
z díla. Vystaveny jsou ilustrace k pohádkám, betlémy, studie květin, portréty,
porcelán atd. Marie Fischerová-Kvěchová navzdory nepřízni minulých dob patří mezi velmi populární umělce. Málokdo ví, že se svou rodinou zajížděla také
na Benecko. Akce se pro mimořádný
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Přehled hlavních velikonočních bohoslužeb
Církev bratrská, Valdštejnská 267
18. 4. Velký pátek v 17 hod.
20. 4. neděle – Boží hod velikonoční v 9 hod.
Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 268, Jilemnice
18. 4. Velký pátek v 16.30 hod.
20. 4. Hod Boží velikonoční v 10 hod.
Římskokatolická církev – kostel sv. Vavřince
17. 4. Zelený čtvrtek v 19 hod. mše sv.
18. 4. Velký pátek v 19 hod. – velkopáteční bohoslužba
19. 4. Bílá sobota v 20 hod. – velikonoční vigilie (lidově slavnost Vzkříšení) se
svěcením ohně, paškálu atd.
20. 4. Hod Boží velikonoční v 9 hod. slavnostní mše sv.
21. 4. Velikonoční pondělí v 9 hod. mše sv. s lidovým zpěvem

zájem prodlužuje do 27. dubna a expozice bude zčásti obměněna a rozšířena.
— Z depozitářů muzea: výstava představuje především předměty vážící se
k Jáchymu Metelkovi, tvůrci nádherného mechanického betléma (školní pomůcky, lavice, obrazy atd.). Zároveň
jsou vystaveny drobné módní doplňky
z 19. a počátku 20. století. Výstava potrvá do konce dubna.
— Ve středu dne 7. května v 17 h slavnostně otevřeme výstavu Loutky z Říše
loutek připravenou ve spolupráci s vynikající pražskou loutkovou scénou Říše
loutek. Součástí vernisáže bude i krátké
loutkové představení známé hry O pejskovi a kočičce.
— Pomůžete našemu muzeu získat
unikátní hodiny?
Muzeum dostalo exkluzivní nabídku
odkoupit vzácné historické hodiny.
Jejich pořizovací cena – 132 000 korun – je ale mimo možnosti muzea. Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejnou
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sbírku, aby tento unikát mohl rozšířit
muzejní sbírku i expozici.
Podlahové hodiny pocházejí z dílny
jilemnického hodináře Františka Josefa
Pochopa z doby kolem roku 1830 a jsou
to jediné známé historické dochované
podlahové hodiny jilemnického původu. Výtvarně jsou velmi působivé. Kovový ciferník je zdoben bohatým tepáním, ve vrcholu je umístěn medailon
s malovanou krajinkou. Hodiny jsou navíc ve vynikající technické kvalitě i stavu – jsou plně funkční. Za zmínku stojí
i skutečnost, že hodinář Pochop postavil i naše slavné opakovačky na radniční věži.
Správa KRNAP zřídila sbírkový účet
s číslem 107-6386980247/0100 u Komerční banky. Zájemci o darovací
smlouvu pro potřeby daňového přiznání se mohou obracet na Jakuba Kašpara
(jkaspar@krnap.cz, 724 175 927). Přispět je možno i do pokladnice přímo
v Krkonošském muzeu v Jilemnici.


Městská knihovna Jar. Havlíčka
V měsíci dubnu si připomínáme nejenom Světový den knihy a autorských
práv, který se slaví pravidelně 23. dubna
od roku 1995, ale také Mezinárodní den
dětské knihy, vyhlašovaný od roku 1967.
Symbolicky připadá svátek na 2. duben,
den výročí narození dánského spisovatele a největšího světového pohádkáře
H. Ch. Andersena. U příležitosti těchto
dní připravila knihovna k podpoře čtení
a dětského čtenářství výstavy „Z tvorby
významných a oceněných spisovatelů
světové literatury“; „Pohádková nabídka dětem“. Předškolním dětem je určena také tematická beseda „Jak se chystá
knížka“. Srdečně zveme k návštěvě za
pěknou knihou.

ČKA – Klub Betanie Vás srdečně zve
na setkání s předním českým psychologem PhDr. Jaroslavem Šturmou na
téma Moderní poznatky o vývoji dítěte. Erbovní sál Krkonošského muzea ve
čtvrtek 10. dubna v 19 hodin. Vstupné
dobrovolné.

Zápis do mateřské školy
Společný zápis do mateřské školy Jilemnice se uskuteční v budově MŠ Spořilovská ve dnech:
– pondělí 7. dubna a úterý 8. dubna od
13.00 do 16.00 pro MŠ Spořilovská
– středa 9. dubna a čtvrtek 10. dubna
od 13.00 do 16.00 pro MŠ Zámecká
– pátek 11. dubna od 13.00 do 16.00
pro MŠ Valteřická.

Klub žen pořádá jarní bazar dětského oblečení v sokolovně v 2. poschodí: 15. dubna 13–17 hodin příjem, 16.
a 17. dubna 8–17 hod. prodej, 18. dubna 15–17 hodin likvidace. Upozorňujeme, že přijímáme pouze dětské oblečení

do velikosti 178. Dále upozorňujeme,
že budou přijímány věci pouze do třiceti
položek lístků. Nepřijímáme dětské kočárky. Nevyzvednuté věci budou dány
na charitu. Nenoste věci na charitu, pokud je nechcete prodávat v bazaru.
Za KŽ V. Lhotáková

8. dubna 2014 od 16:00 hod – velký sál SD Jilm. Fórum Zdravého města Jilemnice je každoročně se opakující
veřejné projednání k celkovému rozvoji

Svoz bioodpadu v roce 2014
Od dubna začne opět sběr a svoz
bioodpadu ve stejném systému, jak
jsme ho nastavili v loňském roce.
Jistě jste zaznamenali, že v posledním březnovém týdnu byly rozestavěny malé nádoby na bioodpad
v lokalitách Kozinec, Za Lázněmi
a Hrabačov. Jejich svoz bude probíhat, stejně jako loni, každou středu. První svoz se uskuteční 2. dubna
a poslední na konci října.
Pro ostatní občany bude opět
k dispozici sběrný dvůr, kam mohou odpad ze zeleně odvézt během běžných provozních hodin,
a velkoobjemový kontejner umístěný v Žižkově ulici na asfaltové ploše u stadionu. Místo je stejné jako
v loňském roce.
Děkujeme za váš zodpovědný
přístup, s případnými dotazy a náměty se obracejte na Městský úřad
Jilemnice, odbor rozvoje a místního
hospodářství, Ing. Dagmar Stolínová, tel.: 481565206, e-mail: stolinova@mesto.jilemnice.cz.
–ds–
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Přilba nebe
Jan Kubát
Někdy je jaro
V kalendáři
a voda krunýřem ledu
někdy zas léto
dlouho v září
učívá děti abecedu
Někdy je bláto
ulicí města
a srdce chodník z asfaltu
letošní zima
byla schůdná cesta
a hrála máji do taktu
Často je duben
pod deštníkem
lásku však zdobí zlatý lem
často je květen
samý šeřík
a Amor pláče aprílem
Někdy je válka
na spadnutí
a lidé blouzní v pravěku
pak ale rozum
všechny nutí
nespálit slunce člověku
Často jsou strasti
aleje stromů
bez značky cesty do ráje
každý však ví
jen bez atomů
ta přilba nebe modrá je

města. Na akci jsou zváni zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných
institucí, ale zejména široká veřejnost.
Cílem tohoto setkání je získat co nejširší
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zpětnou vazbu k rozvoji města Jilemnice. Účastníci se zde mohou vyjádřit
k jakémukoli tématu, problému či oblasti, která je z jejich pohledu problematická a zaslouží si pozornost. Diskuse probíhá formou tematických oblastí,
hlavním společným výstupem je formulace deseti nejzásadnějších problémů
z pohledu obyvatel.
Pro účastníky připravena malá tombola, kulturní vystoupení a občerstvení.
Vstup na akci zdarma.

Světový den ledvin v MMN
13. března 2014 proběhl v MMN
úspěšně Světový den ledvin. Nefrologická ambulance prováděla zdarma po
celý den vyšetření funkce ledvin. Vyšetřeni byli 102 pacienti, u 11 pacientů
byla zjištěna krev v moči, u 5 pacientů
přítomnost bílkovin v moči, u 3 pacientů byla nově zjištěná hypertenze (vysoký krevní tlak), u 9 pacientů močová infekce, u 2 pacientů budou odeslány na
rozbor močové kameny a u 32 pacientů
byly zjištěny vyšší hodnoty glykovaného

Paní primářka MUDr. Opluštilová vše
zvládala s úsměvem.
Archiv MMN

hemoglobinu svědčícího pro tzv. prediabetes. Všichni pacienti budou o svých
nálezech informováni a ti s vážnějšími
nálezy budou pozváni do nefrologické poradny k podrobnějšímu vyšetření.

Nemocnice děkuje všem, kteří při příležitosti Světového dne ledvin navštívili
nefrologickou ambulanci.
Doporučujeme zhlédnout pěknou
videoreportáž o uvedené akci, zpracovanou kroužkem informatiky studentů
jilemnického gymnázia. Zveřejněna je
v Aktualitách – na webových stránkách
www.nemjil.cz a na stránkách města Jilemnice.
Petr Maralík


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 květnového čísla se koná
v úterý dne 8. dubna 2014.

Upozornění. Články do zpravodaje
zasílejte na e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz

Výročí Základní umělecké školy
60 let Základní umělecké školy
v Jilemnici (3. část)
Vzpomínka na první setkání s učitelským sborem v LŠU Jilemnice. 26. 8.
1974 jsem poprvé vstoupila do budovy II. ZŠ / tehdejší ZDŠ, kde LŠU měla
za tzv. „skleněnými lítačkami“ 4 učebny včetně ředitelny. Ředitelna, to byla
dlouhá, úzká, tmavá místnost, ve které
byl dominantní dlouhý stůl a kolem byli
první učitelé mého nástupu do školního
roku 1974–75.
Pan učitel Otakar Hanuš, Eva Golová,
Jiřina Hornová, Ludmila Jechová, Jan Polák, Vladimír Slavík, který v tomto roce
ukončil dálkové studium konzervatoře v Praze, a uč. Eva Viesnerová. Věkový rozdíl byl mezi námi značně vysoký,
přesto jsem si důvěru a respekt získala.
K LŠU tehdy patřila detašovaná pracoviště v Harrachově, kde vyučovala
Věra Vosolsobová, a ve Vysokém nad
Jizerou, kde se vyučoval literárně-dramatický obor pod vedením uč. Ludmily
Hnykové, a to do roku 1977, kdy odešla
do důchodu. Obě detašovaná pracoviště byla umístěna v základních školách.

Postupně se učitelský sbor měnil
vzhledem k věku učitelů. Do tanečního
oboru nastoupila uč. Ilka Davidová-Kulichová, která s menšími pauzami působí v ZUŠ od roku 1976. Ve školním roce
1977–78 nastoupili manželé Jelínkovi –
kytara, klavír, zpěv a Antonín Vodička
ve Vysokém n. J. – akordeon. Školní rok
1978–79 ukončil pan uč. Otakar Hanuš
a v novém školním roce 1979–80 převzal úvazek jeho žák Jan Hejral. V Harrachově nastoupila paní učitelka Růženka Černá, která dojížděla ze Zásady.
Ve školním roce 1980–81 byl hudební
obor rozšířen o sborový zpěv pod vedením Jany Nedomlelové v detašované
třídě v Jablonci nad Jizerou. S příchodem manželů Jelínkových se otevřela
třída v Bukovině, kde probíhala výuka
1× týdně (klavír, kytara).
Školní rok 1982–83 byl zahájen
v nové budově ZUŠ ve Valdštejnské ulici, slavnostní otevření se uskutečnilo
5. 11. 1982. Výuku jsme zahájili 1. září
za dokončování prací na fasádě. Prázdniny jsme obětovali na stěhování, abychom mohli všichni být pod jednou střechou v hudebním, tanečním i výtvarném
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oboru, který dlouhá léta vedl vynikající pedagog, akademický malíř Jaromír
Masejdek. Kromě interních učitelů byli
také učitelé externí, kterých byla dlouhá řada za ta léta, a proto mi prominou,
že je nejmenuji, nerada bych na někoho zapomněla. Přesto se zmíním alespoň o našich studentech konzervatoří,
kteří jako externí učitelé v ZUŠ získávali vyučovatelskou praxi pro svou životní
hudební profesi – Libor Fišer, Kateřina
Erbenová, Jar. Tauchmanová-Faltová, Luděk Boura, Jana Prskavcová, Leona Vocásková, Věra Kavanová-Polachová, Jiří
Votrubec, Miloš Šír, Lucie Fišerová, Daniela Kalenská, Petra Červinková, Jan Vávra. Mezi další absolventy patří Petr Pičman, Jakub Jareš, Jan Mach, Jan Hnyk,
Jarmila Vávrová, Pepa Kosáček, Šimon
Sychra, Eva Procházková, Petra Pršalová.

Z výtvarného oboru odcházeli a odcházejí na umělecké průmyslové školy, studenti na studium architektury. Mnoho
jich působí v cizině, např. v USA, Číně.
Dnešní stav učitelského sboru je následující: Marcela Antošová (výtvarný
obor), Věra Boudová, Daniela Bucharová (výtvarný obor), Vlastik Buchar, Michala Dyntarová, Jar.Faltová, Jana Hauková (výtvarný obor), Anna Hejralová,
Jiří Horáček, Ivana Housová, Pepa Kosáček, Lenka Krausová, Petr Křivinka, Ilka
Kulichová (taneční obor), Markéta Kulichová (taneční obor), Pavel Moravec,
Inge Procházková, Michaela Prokopcová, Petra Pršalová, Jitka Šubíková, Zuzana Valentová, Jana Vávrová, Jan Vávra.
Příští část se bude věnovat soutěžím
ZUŠ hudebního a výtvarného oboru.
Vaše Hana Hauková

Beseda s Josefem Csaplárem
Český fotbal, jemuž se dnes oﬁciálně
věnuje více než 290 tisíc hráčů, se ve
světových statistikách stále posouvá na
horší příčky. Kde jsou ta léta, kdy naše
reprezentace byla v celosvětovém žebříčku na druhém místě a kdy naše juniorské výběry rovněž patřily k nejlepším
na světě? Tyto časy jsou už dávno pryč
a dnes se nám o takovýchto výsledcích
může jenom zdát. V čem je tedy zásadní
problém v našem fotbalu? Na toto téma
hovořil ve čtvrtek 6. února v Horní Branné známý trenér Josef Csaplár (čtvrtﬁnále Poháru UEFA s Libercem v sezóně
2001/02). Dle slov tohoto trenéra začíná
problém už u nejmenších fotbalistů. Trenéři a rodiče chtějí totiž jenom vítězit,
a tak hrají jenom na výsledek. Tím však
zabržďují vývoj mladého hráče. Často
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ho nutí k přihrávce, skluzům, „osobce“
nebo ke zdržování hry. Těmito kroky
trenéra koučujícího přípravky hra často
končí obrovským chumlem malých fotbalistů, která v té chvíli spíše než fotbal
připomíná ragby. To jsou zásadní rozdíly, kterými se liší výchova mladých hráčů v ČR a v zemích, jako je kupř. Nizozemsko či Španělsko. Na toto téma
dokázal pan Csaplár mluvit více než tři
hodiny a řekl bych, že se díky jeho emotivnímu projevu a velmi zajímavému tématu nikdo nenudil.
Moje tradičně první otázka se týká školy.
Jaký jste byl školák a v jakém předmětu,
mimo tělocvik jste ve své třídě vynikal?
Na ZŠ jsem se učil dobře. První trojku
jsem dostal až v deváté třídě, jinak jsem

měl vždy samé jedničky, a ve své třídě
jsem vynikal asi v zeměpise a v matematice.
Jak jsme tu mohli slyšet, tak podporujete moderní formy trénování. Kdy Vám
vlastně došlo, že tady u nás není něco
v pořádku, a že by se systém trénování
měl v ČR změnit?
Fakta, výsledky, koeﬁcienty, návštěvnost, popularita, částky za naše prodané
hráče a další rychle klesající čísla. Soudím tak ale i dle mých zkušeností ze zahraničí (skaut Evertonu).
Vždy mě hrozně zajímalo, co předchází
tomu, než získáte nejvyšší trenérskou licenci. Jaké obory by měl špičkový trenér
ovládat a z čeho se tato zkouška skládá?
Získání nejvyšší licence trvá snad dva
roky, ale nejdřív musí trenér získat asi
pět licencí. Je to běh na dlouhou trať
a vzdělání takového trenéra musí být
velmi všeobecné. V každém případě by
měl každý trenér milovat to, co dělá.
Musí ho ten sport zkrátka bavit a musí
k němu mít silný vztah.
Jak často jezdíte na takovéto akce a jaké
pozorujete reakce na Vaše besedování?

Na takovéto akce jezdím od té doby,
co jsem skončil práci pro zahraniční
kluby. Takže už jsem takto prezentoval asi dvěstěkrát. A ty ohlasy z e-mailů
nebo z novin jsou pozitivní, ale to ještě
neznamená, že mě tady dnes „nevezmou židlema“. 
Vaše největší trenérské úspěchy jste dokázal s klubem našeho krajského města.
Jak vzpomínáte na náš kraj a jak často
navštěvujete Krkonoše?
Abych se přiznal, Krkonoše moc často nenavštěvuji. Navštívil jsem třeba
Vrchlabí nebo Špindl, ale to je asi tak
vše. Jinak ten Liberec mám hrozně rád,
dokonce jsem se v Liberci usadil a žiji
tam. Liberecký kraj je z mého pohledu
tedy velmi nádherný, a protože miluji
běžky a sjezdovky, tak trpím stejně jako
vy, protože není žádný sníh.
A jaké jsou Vaše koníčky, co děláte rád
ve svém volném čase?
Luštím různé hlavolamy a čtu si. Tím
se nejvíc sebevzdělávám. Taky se snažím co nejvíce věnovat rodině a samozřejmě také pečuji o sebe, abych dlouho vydržel .
Tomáš Brož

Maraton středních škol v Jilemnici!
Krajské semiﬁnále juniorského štafetového maratonu desetičlenných družstev
středních škol se uskuteční 23. dubna
2014. Centrum Jilemnice opět zaplní
více než stovka mladých běžců a běžkyň ze středních škol Libereckého kraje.
Družstva jsou složena ze sedmi
chlapců a tří dívek; každý člen družstva poběží stejně dlouhý úsek 4 240 m

(8 okruhů v centru města). Jako štafetový kolík si budou předávat elektronický
„chip“, který zaznamená jak výsledný
čas celého družstva, tak i výkony jednotlivých jeho členů.
Pořadatelé proto budou moci vyhodnotit pořadí družstev i tři nejrychlejší
chlapce a dívky. Družstva středních škol
Libereckého kraje budou v Jilemnici
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Vítězné A družstvo z loňského roku.

bojovat o postup do ﬁnále v rámci Prague International Marathon v neděli
11. května 2014 v Praze.
Juniorský maraton středních škol se
letos koná již po osmnácté. Pořádá ho
společnost Prague International Marathon a již podruhé se partnerem pro
zajištění akce v Libereckém kraji stalo
Sportovní gymnázium v Jilemnici.
V loňském roce se na start postavilo deset družstev; v napínavém souboji
našeho „A“ družstva s týmem SG Jablonec nad Nisou jsme nakonec zvítězili a založili traťový rekord 2:41:30 hod.
V jednotlivcích si nejlépe vedli domácí Jan Čech (13:57 min.) a Anna Štíčková z libereckého gymnázia F. X. Šaldy
(17:19 min.).
Rádi bychom v roce letošním přilákali ještě více škol. A pokusili se o vylepšení rekordu.
V historii maratonu navíc jilemnické
sportovní gymnázium hraje významnou
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Foto M. Král

roli jako vůbec nejúspěšnější škola
z celé ČR (v pražském ﬁnále 4× zlato,
5× stříbro, 3× bronz), zároveň v Praze
držíme traťový rekord (2:26:35 hod.).
A nyní i jako jeden ze spolupořadatelů akce, které se každoročně zúčastní
na 170 středních škol celé České republiky a která umožňuje vzájemné závodění žáků napříč věkovými kategoriemi
i sportovními odvětvími.
Závod se poběží na okruhu v centru
Jilemnice se startem ve 12:00 hodin na
Tyršově náměstí. Zveme sportovní příznivce do ulic podél tratě (tzv. „uličníky“)
k vytvoření atmosféry, která by odpovídala úrovni a tradici největšího sportovního projektu středních škol v ČR.
V průběhu závodu (11–16 hod.) dojde k omezení provozu na Tyršově náměstí a v ulicích Jungmannova, Spořitelní, v dolní části Masarykova náměstí
a v ulici Jana Harracha.
David Šnajdr

Krkonošské muzeum v Jilemnici 2013
(Muzeum je zařízením Správy Krkonošského národního parku, ﬁnančně se na
provozu podílí i město Jilemnice.)
Rok 2013 byl opět nabit událostmi
a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 24 672 osob, což proti předchozímu roku představuje významný vzestup,
a to navzdory extrémním letním vedrům, kdy řada institucí zaznamenala citelný pokles návštěvnosti.
Mezi zásadní počiny považujeme
opravu střechy, umožněnou vítězstvím
našeho města v soutěži o historické
město roku. Velký význam má i kompletní rekonstrukce a modernizace toalet pro návštěvnickou veřejnost.
Periodickou revizí prošel fond Historie. Restaurován byl vynikající obraz
Františka Kavána Na Orlici u Hradce
Králové, dále pak tři kusy historických
hodin. V řadě přírůstků jednoznačně dominuje nádherná váza vyrobená na přelomu 19. a 20. století v sklárnách v Novém Světě – Harrachově.
Během roku proběhla řada výstav:
V hlavní zámecké budově:
1. Z předchozího roku přecházela výstava Krkonošské Vánoce (do 3. 2. 2013)
2. Poklady z depozitářů muzea (5. 2.
2013 – 31. 3. 2013)
3. František Kaván: Na vzduchu domova
(5. 4. – 12. 5. 2013)
4. Kdo si hraje, nezlobí (17. 5. – 30. 9.
2013)
5. Vladimír Suchánek: Graﬁka a známková tvorba (4. 10. – 1. 12. 2013)
6. Hodiny ze Schwarzwaldu (od 6. 12. –
přecházela do dalšího kalendářního
roku 2014)

7. Miniatura jilemnického zámku z Parku miniatur Dolního Slezska v Kowarech (23. 1. – 6. 2.)
Ve výstavní síni v čp. 1:
přízemí:
1. Z předchozího roku přecházela výstava Krkonošské Vánoce (do 3. 2. 2013)
2. Cestami turistiky – 125. výročí české
organizované turistiky (7. 2. – 2. 6.)
3. 100. výročí tragédie Hanče a Vrbaty
(12. 3. – 15. 4. 2013)
4. Kde je pivo, tam je živo (7. 6. –
17. 11. 2013)
5. Králické betlémy (od 29. 11. – přecházela do kalendářního roku 2014)
6. Výstava k 100. výročí Metelkova betléma (17. 12. – přecházela do dalšího
kalendářního roku 2014)
Erbovní sál:
1. Z předchozího roku přecházela výstava Krkonošské Vánoce (do 3. 2. 2013)
2. Cestami turistiky – 125. výročí české
organizované turistiky (7. 2. – 10. 3.)
3. Objektivem Zdenko Feyfara, výstava
fotograﬁí k 100. výročí narození vynikajícího českého fotografa (15. 3. –
26. 5.)
4. Jiří Šlitr: Kresby z divadla Semafor,
Rudolf Mejsnar: Kresby a obrazy
z Provence (31. 5. – 6. 10. 2013)
5. Jilemnice na starých fotograﬁích
(11. 10. – 20. 11. 2013)
6. Výstava k 100. výročí založení jilemnického gymnázia (16.–23. 10. 2013)
7. Krkonoše Jiřího Havla: Výběr z díla
(21. 11. – 24. 11. 2013)
8. Marie Fischerová-Kvěchová: Výběr
z díla 29. 11. – přecházela do dalšího kalendářního roku 2014)

17

V muzeu se uskutečnilo 35 (!) doprovodných akcí – koncertů, přednášek atd.

16. 5. Praha: předávání ocenění za knihu Z Nového světa do celého světa.
Obsáhlá publikace získala první cenu
Gloria musealis jako nejkrásnější kniha roku 2012.
24. 5. Jilemnice: Podíl na tradiční akci
Noc kostelů
9. 6. Jilemnice: kostel sv. Vavřince: Klub
Betanie – pořad Čtvero evangelií
9. 8. Jilemnice: kostel sv. Vavřince: Pouťový chrámový koncert
13. 9. Hrádek u Nechanic: přednáška
Dějiny turistiky
17. 10. Roztoky u Prahy: zahájení výstavy o čokoládě
14.–16. 11. Jindřichův Hradec: konference o betlémech s publikovaným
příspěvkem
19. 11. Jičín: Přednáška v Jičíně – Krkonošské Vánoce (2×)
1. 12. Jilemnice: úvod při požehnání
a rozsvícení vánočního stromu na jilemnickém náměstí
10. 12. Lomnice nad Popelkou: přednáška Krkonošské Vánoce
22. 12. Vrchlabí: zahájení koncertu ve
Vrchlabí v Augustiniánském klášteře
27. 12. Jilemnice: chrám sv. Vavřince v Jilemnici – uvedení vánočního
koncertu
29. 12. Vrchlabí: zahájení koncertu ve
Vrchlabí v Augustiniánském klášteře

Výběr z akcí konaných mimo muzeum:
10. 1. Liberec: zahájení výstavy v Liberci Počátky lyžování v Království českém
14. 1. Vrchlabí: zahájení výstavy Pohlednice s lyžařskou tematikou
11. 4. Vrchlabí gymnázium – oponentura při obhajobě SOČ
22. 4. Jilemnice: Den Země, stanoviště
ve Zvědavé uličce – význam hraběte
Harracha pro Krkonoše

Média
Velmi rozsáhlá byla především spolupráce Českým rozhlasem, Českou televizí, a s řadou periodik. Z publikační
činnosti připomínáme vydání zdařilého muzejního katalogu, nástěnného
muzejního kalendáře, úvod k novému
vydání krkonošských koled Josefa Horáka, úvod ke Krkonošské a podkrkonošské kuchyni Jaroslava Vašáka, přispěli
jsme do desítek časopisů, do sborníku

Výstavy konané mimo Jilemnici, jež
muzeum zapůjčilo, či na nichž se významně podílelo:
1. Počátky lyžování v Království českém
(Severočeské muzeum v Liberci)
2. Norská zima v Liberci (Velvyslanectví
Norského království v Praze a Krajská
vědecká knihovna v Liberci)
3. Čokoláda (Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy)
Významné soubory jsme zapůjčili:
– Státnímu zámku Hrádek u Nechanic:
Velikonoce na zámku
– Městskému muzeu v Železném Brodě: Velikonoční výstava
– Regionálnímu muzeu v Náchodě: Lidové léčitelství na Náchodsku, Křehké kouzlo Vánoc
– Regionálnímu muzeu a galerii v Jičíně: Vánoce měšťanské společnosti
– Městskému muzeu a galerii J. W. Mezerové v Úpici: Ustroj se, učeš se, je
Štědrý den aneb vánoční zdobení
v běhu času
– Muzeu v Podkrkonoší v Trutnově: Vánoce v Podkrkonoší
Spolupracovali jsme s řadou sesterských organizací – galerií, muzeí, hradů a zámků.

18

o mechanických betlémech (vyjde teprve v letošním roce) atd. atd.
Rok byl pro nás pracovně velmi náročný,
mnohdy i svízelný, ale nakonec velmi

plodný a zástupy spokojených návštěvníků považujeme za to nejdůležitější ocenění. Děkujeme všem, kteří nám
pomáhali, a těšíme se na milá setkání
v letošním roce.
Jan Luštinec

Výlet do Prahy
V úterý 25. února jsem navštívila společně s paní učitelkou Luštincovou Prahu.
Do Prahy jsem jela za odměnu, protože patřím mezi vítěze literární soutěže
na téma „Život mých prarodičů před
50 lety“.
V Praze jsme navštívili s ostatními odměněnými Karlovu univerzitu, katedrálu
sv. Víta a arcibiskupský palác. V Karlově univerzitě jsme navštívili historickou
část, kde se vyskytuje i promoční sál
a prohlédli jsme si zajímavé dokumenty

a předměty. V katedrále jsme viděli královskou hrobku, stříbrný náhrobek Jana
Nepomuckého a dostali jsme se i do
Svatováclavské kaple.
V arcibiskupském paláci jsme dostali oběd a poté proběhlo osobní setkání s panem kardinálem Dominikem
Dukou, který nám všem dal svou knihu s názvem „Glosy“ a také ji podepsal.
Tento výlet se mi velice líbil.
Veronika Šimurdová, 7. třída,
Základní škola Komenského

Další úspěšná sezóna žáků-lyžařů
Stručné zhodnocení nejlepších
výsledků v soutěžích družstev
a jednotlivců
Vítězství mladších žáků v soutěži
družstev ve finále soutěže
Hledáme nové talenty
Republikové ﬁnále těchto náborových
závodů se v letošním roce konalo opět
v Jablonci nad Nisou. Žáci a žákyně soutěžili v sobotu na trati 2 a 4 km
klasickou technikou a v neděli potom
všichni na trati 2 km volnou technikou.
Závody se konaly o druhém březnovém víkendu jenom díky velkému úsilí pořadatelů na posledních zbytcích

nastříkaného sněhu v lyžařském a biatlonovém areálu v Jablonci nad Nisou
v Břízkách.
Náš oddíl reprezentovalo celkem
8 závodníků a všichni se zařadili ve
svých kategoriích mezi nejlepší. Na
stupně vítězů se v celkovém součtu
umístění za oba dny prosadila nejvýše
M. Rysulová, která skončila na druhém
místě, třetí skončili J. Kudrnáč a B. Zatloukalová, na krásném čtvrtém místě
potom K. Svobodová a Z. Mader. Bodovat do soutěže družstev se podařilo
i dalším zbývajícím jilemnickým závodníkům, a tak se našemu družstvu ČKS
SKI Jilemnice podařilo zvítězit v soutěži družstev před závodníky ze Ski klubu
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Vítězné družstvo mladšího žactva z ﬁnále Hledáme nové talenty.

Jablonec nad Nisou a Spartaku Vrchlabí.
Celkově bylo ve čtyřech kategoriích prezentováno přes 170 mladých závodníků
ze 40 oddílů z celé ČR.
Výsledky žáků v této věkové kategorii jsou příslibem pěkných výsledků jilemnických lyžařů i v dalších sezónách.

Vítězství našeho oddílu v Poháru
Libereckého kraje v soutěži družstev
Pohár Libereckého kraje se v letošní nepříliš sněhově povedené zimní sezóně
skládal z 5 uskutečněných závodů a byl
vyhodnocován pro kategorie žactva od
ročníku 2000 do 2005, vždy pro chlapce a dívky. V kategoriích jednotlivců zvítězili ve svých kategoriích tito jilemničtí
závodníci: Martin Svoboda, Lucka Horáčková, Dan Salaba, Maruška Rysulová, Jakub Kudrnáč a Emička Pokorná.
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Foto K. Svobodová

Druhé místo dále vybojovali L. Paulusová, B. Zatloukalová, Z. Mader, H. Trojanová a J. Kocián, třetí místa obsadili
M. Trojan a M. Votoček.
V soutěži družstev jsme letos vybojovali jasné vítězství před lyžaři z oddílu
Ski klubu Jablonec nad Nisou a Dukly
Liberec. Za náš oddíl bodovalo přes 35
dětí a celkem se soutěží účastnilo okolo
250 dětí z 15 oddílů Libereckého kraje.

Čtvrté místo starších žáků v soutěži MČR
smíšených družstev
Celá soutěž se skládala v letošní sezóně
celkem ze šesti republikových závodů,
v každém z nich bodovalo vždy 25 nejlepších ve čtyřech kategoriích staršího
žactva ročníku 2000 a 2001.
Našim lyžařům se nejlépe dařilo na
prvních závodech v lednu na Horních

Mísečkách, po kterých jsme drželi výborné druhé místo, o něco méně se nám
dařilo ve druhé části v závodech MČR
ve Vimperku na Šumavě. Po těchto závodech jsme klesli na třetí místo a toto
umístění jsme se snažili udržet i ve třetím pokračování v závodech v Jablonci
nad Nisou. Bohužel soupeři byli o něco
lepší a tak jsme se propadli na ne příliš populární čtvrté místo. I když je to
nejhorší umístění za posledních několik
sezón, jistě to ještě neznamená nějaký
pokles výkonnosti našich žáků. Prostě
z jiných oddílů startovalo více závodníků a byli výkonnostně lepší než my. Bohužel v Jilemnici lyžuje z ročníku 2001
pouze jediná závodnice a žádný kluk.
Za náš oddíl startovalo na prvních
závodech celkem 10 závodníků, počet se mírně snižoval (zranění, nemoci) až na posledních závodech startovalo již jenom sedm statečných. Nejvíce
bodů získali mezi dívkami E. Pokorná
a H. Trojanová, mezi chlapci J. Kocián
a E. Vyšanský. Mezi jednotlivci celoročně dosahovala nejlepších výsledků
E. Pokorná, která celkově zvítězila
v Českém poháru v kategorii dívek ročníku 2001. Vybojovala také dvě medaile při závodech Mistrovství ČR – druhé
a třetí místo. Další individuální medaili
z tohoto mistrovství vybojoval ve sprintu J. Kocián.
O obrovský úspěch se postarali
chlapci v soutěži štafet, když v pořadí na

úsecích – E. Vyšanský, T. Lukeš a J. Kocián, vybojovali stříbrné medaile za suverénními vítězi z domácího šumavského oddílu.
Celá sezóna byla letos poznamenána
naprostým nedostatkem sněhu, v Jilemnici jsme si bohužel nezalyžovali ani
jediný den, a tak se celá naše příprava a také hodně závodů soustředilo na
tratě na Horních Mísečkách. Po takřka
celé tři měsíce jsme pravidelně jezdili společně s dětmi z přípravky dvakrát
týdně za sněhem autobusem. Proto si
všech našich letošních úspěchů vážíme
ještě o něco více. Jsou podloženy nejen
poctivou a pilnou přípravou našich závodníků, ale i velkou ﬁnanční podporou, kterou se našim sportovním aktivitám prostřednictvím našeho zřizovatele
dostává. Velké poděkování za celkovou
podporu patří i rodičům, kteří zajišťují
dopravu dětí na lyžařské závody a také
nám pomáhají s mazáním lyží a také
domácímu oddílu ČKS SKI Jilemnice za
velmi dobré materiální podmínky, které nám vytváří. A protože je většina dětí
i žáky ZŠ Jilemnice, Komenského, poděkování patří i vedení školy a ostatním
pedagogům za podporu, kterou vytváří
pro činnost těchto sportovních kroužků.
Ať se nám daří získávat podobné výsledky i v dalších sezónách.
Za trenéry žactva i přípravky sepsal
Václav Korbelář

Úspěchy lyžařů-dorostenců
Za takřka jarního počasí uspořádal ČKS
SKI Jilemnice ve dnech 21.–23. února na Horních Mísečkách Mistrovství
ČR dorostu a dospělých a Český pohár

dospělých. Domácí závodníci se po ne
příliš vydařeném víkendu v Novém Městě na Moravě vrátili zpět na pozice v bojích o medaile a získali dvě stříbrné, tři
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bronzové medaile a 10 umístění v první desítce.
První den byl na programu sprint volnou technikou, jedinou domácí medailistkou byla sice jen Bára Kociánová
se svým 3. místem mezi mladšími dorostenkami. Ale obrovskou smůlu měl
Martin Čížek, kterého ve ﬁnále připravil
o boj o vítězství utržený bodec u hole
a dokončil ﬁnále na 4. místě, František
Kožnar byl ve stejném ﬁnále na 5. místě. Starší dorostenka Kateřina Janatová
dojela také na 4. místě. Kategorie dospělých měla závod ve sprintu vypsaný
jako MČR. Lída Horká, která na domácích závodech startovala poprvé po návratu z Mistrovství světa do 23 let, bojovala s nachlazením, „pomalými“ lyžemi
a soupeřkami a velice zklamaná obsadila 7. místo.
Druhý den se závodilo ve skiatlonu, kdy se první polovina závodu běží

Krajský přebor na Horních Mísečkách.
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klasickou technikou a druhá volnou
technikou. Mladší dorostenky opět ukázaly svou sílu a v cíli obsadila Dominika Hanušová 3. místo, Pavlína Votočková 5. místo a Eliška Rysulová 7. místo.
Kateřina Janatová obsadila mezi staršími výborné 2. místo. Její „kolegové“
mezi dorostenci bojovali znovu všichni
o první desítku. Karel Macháč dojel na
4., František Kožnar na 6., Jan Boura na
9. místě, Martin Čížek, který opět zlomil
hůl, dojel zklamaný na 12. místě několik
centimetrů před třináctým Vojtou Kudrnáčem. V ženách si Lída Horká prožila
další zklamání, po nebezpečném pádu
a obrovské ztrátě v prvním kilometru se
dokázala vrátit do boje o medaile, dojela nakonec na 6. místě, největším úspěchem ovšem je, že svůj pád zvládla bez
vážnějších zranění.
Třetí den se jelo klasickou technikou a intervalově. O titul bojovala do
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posledních metrů Kateřina Janatová,
bohužel scházela vteřina a bylo z toho
(pouze) 2. místo. V mladších dorostenkách se také bojovalo do posledních
metrů. Pavlína Votočková obsadila 3.,
Dominika Hanušová 4., Eliška Rysulová 7. a Bára Kociánová 10. místo. Jan
Kroupa konečně zabojoval mezi mladšími dorostenci a obsadil slušné 8. místo. Starší dorostenci museli „sklopit
hlavy“ před svými tréninkovými parťačkami, znovu vyšli medailově na prázdno, přestože předvedli výborné výkony
a opravdu „scházel kousek“. Karel Macháč obsadil 5. místo a František Kožnar 7. místo.

Po tomto mistrovství ČR jsme uspořádali úspěšně na Horních Mísečkách
ještě 2. března krajský přebor ve všech
kategoriích. Poprvé jsme přeložili netradičně na Horní Mísečky i Lízátkové
závody, kterých se nakonec zúčastnilo
43 předškolních dětí.
Tento závod probíhal za velkého tepla a v poledne jsme museli odvodňovat
prostor startu, kde se dělala kaluž. Proto jsme v pondělí provedli kontrolu tratě
pro Jilemnickou 50. Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám a nepříznivé předpovědi počasí jsme museli Jilemnickou 50 nakonec odvolat.
Václav Haman a výbor SKI

Biatlonové medaile pro Jilemnici
Závěr zimní biatlonové sezóny se odehrál druhý březnový víkend v Jablonci
nad Nisou, kde se za téměř letního počasí bojovalo o mistrovské tituly. Dva
z těchto titulů připadly Pavle Šaldové –
stala se mistryní ČR v rychlostním závodě a v závodě jednotlivců se štafetovou střelbou. Výborně ji podpořily její
klubové kolegyně Nikola Bitnarová (dvě
stříbrné medaile) a Dominika Zelinková
(bronzová medaile). Na domácím šampionátu chyběli Adam Václavík, stříbrný a bronzový medailista z Mistrovství
Evropy juniorů v Novém Městě n. M.,
a Tomáš Vojík, kteří se v té době účastnili Mistrovství světa juniorů v americkém
Presque Isle, kde Tomáš Vojík dosáhl
skvělého výsledku, když ve vytrvalostním závodě vybojoval čtvrté místo.
Žákovské kategorie také ukončily sezonu Mistrovstvím ČR, kde získali ve
smíšených štafetách stříbrnou medaili a „půlku“ bronzové (společná štafeta

s SKP Harrachov v kategorii mladších
žákyň ve složení Renata Trejbalová
a Agáta Svobodová), v jednotlivcích
získal dvě bronzové medaile Vítězslav
Hornig. Z her VI. zimní olympiády dětí
a mládeže si jilemničtí žáci odvezli šest
medailí, třemi (stříbro v rychlostním závodě, bronz v závodě s hromadným
startem a zlato ve štafetách) přispěl v kategorii žáků starších Vítězslav Hornig, ve
zlaté štafetě s ním jel i Václav Hrouda
a dvě stříbrné medaile v kategorii starších žákyň brala Natálie Šikolová. Celkově jsme se v soutěži klubů v žákovských kategoriích umístili na 5. místě.
A samozřejmě nesmíme zapomenout
na ty nejhodnotnější medaile, které získali odchovanci jilemnického klubu na
ZOH v Soči – Veronika Vítková (stříbro
ve smíšených štafetách) a Jaroslav Soukup (bronz ve sprintu a stříbro ve smíšených štafetách), jeho bronzová medaile
je historicky první olympijskou medailí
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pro český biatlon vůbec. Na tomto místě bych chtěl poděkovat městu Jilemnice
za uspořádání jejich přivítání na jilemnickém náměstí.
Doufám, že všechny tyto úspěchy pomohou k propagaci a podpoře biatlonu
v našem městě. Zároveň věřím, že velkou měrou přispějí k realizaci výstavby plánovaného všesportovního areálu
na Hraběnce, který by měl krom jiného
zajistit i bezpečnější podmínky pro trénink dětí, mládeže a to nejen té biatlonové. Jelikož se v poslední době množí
dotazy na to, zda areál bude vybudován a případně kdy, tak bych zde chtěl
informovat sportuchtivé občany, že se

intenzivně jedná s majiteli pozemků
a probíhá vyjadřování dotčených orgánů Libereckého kraje k projektové dokumentaci k územnímu řízení. Věřme,
že zastupitelé města Jilemnice schválí podporu tomuto projektu, abychom
mohli ještě v tomto roce žádat o peníze
ze státního rozpočtu na vlastní realizaci.
Dále bych rád pozval širokou veřejnost na oceňování nejlepších jilemnických biatlonistů letošní sezóny za účasti Veroniky Vítkové a Jaroslava Soukupa,
které se bude konat 4. 4. 2014 v 17 hod.
v Erbovním sále Jilemnického pivovaru.
Těšíme se na Vaši účast a podporu.
Za klub biatlonu Mgr. Jan Sucharda

O plavecké škole Sportovního centra
Již staří Řekové ctili zásadu, že vzdělaný
člověk má umět číst, psát a plavat. Jsme
proto velmi rádi, že bylo v jilemnické
plavecké škole opravdu živo.
Hlavní činností naší plavecké školy
v uplynulém roce byla opět zejména
organizace a realizace povinné plavecké výuky pro žáky 1. stupně základních
škol. Výcviku se účastnily převážně děti
3. a 4. tříd semilského a z části i trutnovského okresu. Jednalo se o 1042 žáků
z 39 základních škol. Těší nás, že mnohé
základní školy a rodiče podporují děti
v plavání také nad rámec povinné výuky. Přestože celkové náklady na účast
v kurzech nejsou nikterak zanedbatelné,
ceny autobusové dopravy opět vzrostly a rodiče zde hradili i plné kurzovné,
získalo 281 dětí z 1. a 2. tříd tzv. Mokré vysvědčení za plavecký kurz absolvovaný mimo povinnou školní výuku.
Stejně tak se zvyšuje zájem o předplaveckou výuku dětí z mateřských škol.
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Seznámit se s vodou a naučit se prvním
plaveckým pohybům k nám přijelo 770
dětí ze 49 mateřských škol, což představuje 5% nárůst proti roku 2012. Nelze opomenout ani výuku pro hendikepované žáky a klienty z DČCE Vrchlabí
a nově také ze ZŠ Sluneční Hostinné.
V průběhu roku jsme zaznamenali velký zájem o nové pravidelné odpolední
kurzy plavání určené pro děti od 2,5 do
10 let, konané vždy na jaře a na podzim
daného roku. Podzimního kurzu se zúčastnil rekordní počet 99 dětí z Jilemnice a okolí. Hojně využívána byla rovněž
individuální výuka plavání jak pro děti,
tak i pro dospělé.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem,
kterým není lhostejná úroveň plaveckých dovedností našich dětí. Velice si
vážíme podpory města Jilemnice, učitelů, trenérů, rodičů a všech dalších, bez
jejichž účasti bychom takových výsledků jen stěží mohli dosahovat.
–pč–

Společenský dům Jilm Vás zve…
Úterý 1. 4. 2014, 18.00 hod.,
Kino 70 Jilemnice
Gruzie – napříč deštivým Kavkazem
Po neklidných letech se bezpečnostní situace v Gruzii uklidnila a tato země
pod Kavkazem vřele otevírá náruč turistům. Vydejme se do nejzapadlejšího
horského regionu Tušetie, kde pohraniční vesničky střeží kamenné rodové věže
se středověkou atmosférou. Zaledněné
vrcholy se tyčí nad vesnicemi hrdých
Svanů, obyvatelů překrásné Svanetie.
Túru pod Kavkazskou pyramidu Ušba
(4700 metrů) nám znesnadňuje deštivé
počasí, vzápětí ztrácíme cestu a zůstáváme napospas osudu neprostupnému
Kavkazu. „Stověžatá“ vesnice Ušguli
pod nejvyšší horou Gruzie tvoří snad
nejzapadlejší památku UNESCO. Obětuje se býk, koza, ovce a víno i pálenka
čača teče proudem – vítejte na svátku
Kvirikoba – nejdůležitější pravoslavné
oslavě Svanetie. Nastává čas si odpočinout u Černého moře, či nahlédnout do
bohaté gruzínské historie skrze jeskynní
chrám Vardzia či všudypřítomné kostelíky. A co absurdní rodný domek Josifa
Stalina a jeho muzeum v Gori? Cestopisná přednáška Pavla Svobody.
Vice na www.photo-svoboda.cz
Vstupné 80 Kč
Středa 2. 4. 2014, 18.00 hod.,
Galerie V kotelně
Vít Příkaský – Barvy mého světa.
Vernisáž výstavy olejomaleb.
Výstava potrvá do 30. 4. 2014.
Středa 3. 4. 2014, 19.00 hod.
Uhlíř s kapelou – výběr největších
hitů

Gruzie.

Foto P. Svoboda

Jaroslav Uhlíř si tentokrát připravil pro
diváky všech věkových kategorií opravdovou hudební lahůdku – program, ve
kterém vystupuje samotný autor společně se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém rockovém složení. Program je sestaven z největších hitů, které
za posledních 40 let vytvořili J. Uhlíř se
Z. Svěrákem. Zazní písně Holubí dům,
Ani k stáru, Severní vítr, Není nutno atd.
Vstupné 280 Kč
Sobota 5. 4. 2014, 17.00 hod.
Michal je kvítko!
Pragokoncert Praha
Michal z Kouzelné školky, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že
během představení rozkvete celé jeviště.
Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní
plážové samby, tančit tak budou nejen
děti, ale i květiny!
Vstupné 169 Kč místenky
Neděle 6. 4. 2014, 19.30 hod.
Ray Cooney: Prachy!!!
Divadlo Palace Praha
Situační komedie, jejíž hrdinové se
díky nečekanému nálezu kufříku plného
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peněz ocitnou v neuvěřitelném řetězci stále se vršících lží, úskoků, výmluv
a dokonce i vydírání. Vidina bohatství
rozmetá nejen poklidný život spořádaného manželského páru, ale vtáhne do
hry i další aktéry… Hrají: Ondřej Vetchý,
Vanda Hybnerová, Nela Boudová, Pavel
Kikinčuk / Saša Rašilov / Leoš Noha, Jiří
Štrébl, Michal Novotný, Richard Trsťan,
Zdeněk Košata…
Vstupné 350/330 Kč
Pátek 11. 4. 2014, 20.00 hod.
Krakonošův bál
Tradiční závěrečný bál pro kurzisty
pokračovacích tanečních a tanečních
pro dospělé, ale i pro širokou veřejnost.
Hraje Duo Pe. Občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek – místenek Informační centrum Jilemnice.
Vstupné 100 Kč

Komorní ansámbl Quadrille nebude jen pasivně přihlížet jarnímu tetelení, ale chce sám „dělat jaro“. Ve výběru
skladeb zvučných jmen starých mistrů
i novodobých skladatelů nechá zaznít
díla inspirovaná ptačím zpěvem. Trylkování se ujmou ﬂétny a zašvitoří dívčí
soprán. Kytara, virginal a klavír přispějí k všeobecné harmonii a violoncello
tvrdí muziku. Zdejší hudebníci Hana
a Tina Friede, Anička Hejralová a Filip
Moravec přizvali ke společnému muzicírování s Quadrille své přátele zdaleka.
Zbývá tedy pozvat i vás, abychom společně strávili sváteční chvíle při poslechu svěží hudby v brilantním provedení
a navíc v krásném prostředí.
Vhodná příležitost i pro alergiky, kteří
milují ptačí zpěv, ale bojí se vstoupit do
kvetoucí přírody za humny.
Vstupné dobrovolné.

Neděle 13. 4. 2014, 10.30 hod.
Veselé Velikonoce
Liduščino divadlo Praha
Pohádkové leporelo na velikonoční
téma. V chaloupce bydlí panímáma s líným synkem Honzou, který nejraději ze
všeho spí na peci. Naštěstí chodí za panímámou šikovná Kačenka od sousedů,
ráda se pořád učí něco nového a ještě
k tomu se jí Honza moc líbí. Prožijete
s nimi tři příběhy: V první pohádce „Panímáma a barvy duhy“ se dozvíte, proč
se vynášela ze vsi Morana. Ve druhé uvidíte „Jak Kačce utekla vajíčka“. Ve třetí
pohádce „Honza a zelená pomlázka“ se
naučíte správně koledovat. Pro děti od
3 do 10 let. Délka 50 minut.
Vstupné 50 Kč

Úterý 29. 4. 2014, 19.00 hod.
Travesti revue Techtle Mechtle „2106“
Lukáš, Honza a Alex – tři muži, kteří se téměř každý večer změní v krásné ženy na prknech divadel a kulturních domů v celé České republice i na
Slovensku! Dvakrát do roka tato známá
travesti formace připravuje zbrusu nový
zábavný pořad s výpravnou divadelní
scénou a řadou jevištních kostýmů. Jejich pořady jsou postavené na parodii,
nadsázce, humoru a hlavním cílem jsou
rozesmáté tváře publika, které tvoří převážně ženy. Stolová úprava s možností
občerstvení. Vstupné 240 Kč v předprodeji / 260 Kč na místě.

Sobota 19. 4. 2014, 17.00 hod.,
Sloupový sál čp. 1
Ptačí koncert souboru Quadrille

Neděle 4. 5. 2014, 19.30 hod.
Široký
DS Skleróza Hořice v Podkrkonoší
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Připravujeme:

Soubor uvede vlastní politickou pohádku se zpěvy. Kromě klasických pohádkových postav, jako je kralevic svého
otce krále nebo děd Vševěd, se ve hře
objeví i řada postav inspirovaných naší
současností. Pohádka však nemá, tak jak
to u pohádek bývá, šťastný konec. Skončí tak, jak to bývá v životě, tedy jen mírně nadějně. Hudební doprovod představení, písně Osvobozeného divadla,
zajistí živá kapela Swing Hořice a všichni zpívající herci.
Kinosál po rekonstrukci.

Pondělí 5. 5. 2014, 18.00 hod.
Kambodža – cestopisná přednáška
Petra Srpa z Vrchlabí.
Středa 7. 5. 2014, 19.30 hod.
Slaměný klobouk – rozverná fraška
s libými zpěvy DS Bozkov
Pátek 9. 5. 2014, 18.00 hod., Galerie
V kotelně
Není vše jak vypadá – vernisáž výstavy fotograﬁí Přemka Nováka
Sobota 17. 5. 2014, 8.30–17.00 hod.,
jilemnická náměstí
Májový jarmark
Středa 21. 5. 2014, 19.30 hod.
Manželský poker – komedie divadla
Palace Praha
V hlavních rolích Daniela Šinkorová
a Jiří Langmajer.
Umění bez hranic – pokračování
Společenský dům Jilm ve spolupráci
s Jelenogórským centrem kultury bude
v květnu tohoto roku pořádat v rámci
druhé části projektu Umění bez hranic
řemeslné dílny pro zájemce z řad široké
veřejnosti. Řemeslné dílny budou probíhat od 5. 5. do 9. 5. v Tržnici řemesel

Foto J. Jírů

Jilemnického pivovaru. Integrovaným
skupinám českých a polských účastníků se budou věnovat čtyři profesionální
lektoři, kteří budou vést dílny v těchto
řemeslných a rukodělných technikách:
– Floristické dekorace
– Sklo a vitráž
– Techniky malby na textil
– Korálky a bižuterie
Účast na těchto dílnách bude zdarma. V případě, že byste se chtěli těchto
dílen účastnit, zápisové archy jsou k dispozici v Informačním centru Jilemnice.
Případné dotazy směřujte na paulu@sdjilm.cz
Spolu s partnerem projektu jelenogórským centrem kultury jsme pro Vás
připravili také výstavu prací z polské
části řemeslných dílen, která bude k vidění v průběhu dubna v Tržnici řemesel Jilemnického pivovaru. Výstava obsahuje práce se dřevem (dřevění andělé),
sklem (vitrážové obrazy), plstí (plstěné
obrazy) a keramikou a je ukázkou prací
českých i polských účastníků projektu
Umění bez hranic.
Projekt je spoluﬁnancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Cíl 3,
Překračujeme hranice.
Jiří Paulů, ředitel SD Jilm
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3
čtvrtek
19.30 h

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Pan Gustave je legendou mezi hotelovými zaměstnanci. V bezčasí mezi dvěma světovými válkami, v bohem zapomenuté zemi, kde toho nepříliš funguje, je luxusní Grandhotel Budapešť oázou spolehlivosti, již zosobňuje právě
tento šéf hotelového personálu. USA – komedie/drama – titulky – 100 min.
Vstupné 110 Kč

4
pátek
17.30 h

LEGO PŘÍBĚH
USA – animovaný – dabing – 100 min.
Vstupné 70 Kč

6
neděle
15.00 h

ZVONILKA A PIRÁTI (3D)
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé
dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Když se kvůli svým odvážným nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí své síly s piráty,
kteří z ní udělají kapitánku své lodi! USA – animovaný/rodinný – dabing –
78 min. Vstupné 150 Kč

8
úterý
19.30 h

ROBOCOP
Remake kultovního akčňáku! Z větší části robot, ale uvnitř spravedlivý policajt na cestě za pomstou! USA – akční – titulky – 121 min. Vstupné 120 Kč

10
čtvrtek
19.30 h

PHILOMENA
Philomena je emocionální příběh inspirovaný skutečnými událostmi. Silný příběh ženy, pátrající po svém synovi, jenž jí byl v mládí násilně odebrán jeptiškami v klášteře a nabídnut k adopci. Velká Británie – drama – titulky – 98 min.
Vstupné 120 Kč

11
pátek
17.30 h

RIO 2 (3D)
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když
se odvážili opustit své kouzelné město Rio a odletět do divoké Amazonie, aby
se tam setkali se svými příbuznými. Blu se v zemi, kterou nezná, necítí zrovna
moc jistě. Jednak zde musí čelit svému nejobávanějšímu protivníkovi – tchánovi a zároveň se vyhnout ďábelským plánům na odplatu, které pro ně zosnoval padoušský a mstivý kakadu Nigel. USA – animovaný/rodinný – dabing –
90 min. Vstupné 140 Kč

13
neděle
17.30 h

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Hlavní hrdina nové ﬁlmové komedie Marek je typickým příkladem mladého
mimoně žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky,
jehož největší láskou jsou nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však
jednoho dne překříží dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky. V tento moment se do věci obouvají jeho
odhodlaní přátelé. Rozhodnou se povolat na pomoc a zasvětit do Markových
problémů jeho otce, který je úspěšným vydavatelem řady bestsellerů na téma:
jak získat ženu. ČR – komedie – 108 min. Vstupné 120 Kč

13
neděle
20 h

12 LET V ŘETĚZECH
Solomon Northup měl milující rodinu, dobrou práci, talent, majetek, svobodu
i právo na život. Žil idylický středostavovský život jako většina z nás. V jeden
jediný nečekaný moment ale o to všechno přišel. Skončil jako otrok spoutaný
v řetězech a jeho jediným osudem se stala dřina na plantáži „pod bičem otrokáře“. Pravdivý příběh a 9 nominací na Oscara. USA/Velká Británie – životopisný/drama – titulky – 134 min. Vstupné 90 Kč

15
úterý
19.30 h

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné, když
přejeli trabantem Afriku a natočili o tom nezávislý ﬁlm. Rozhodli se vypravit na
ještě náročnější cestu. 21 124 kilometrů napříč Jižní Amerikou až na konec světa. A aby to nebylo moc jednoduché, tentokrát nepojedou jen trabantem. Dva
trabanty, polský ﬁátek a Jawa 250 z roku 1957 se vydávají vstříc tomu nejnáročnějšímu, co se dá v Jižní Americe najít. Amazonský prales, pětitisícové průsmyky And, pouště i oceán. ČR – dokumentární/cestopis – 98 min. Vstupné 90 Kč

17
čtvrtek
19.30 h

DETECTIV DOWN
Robert Bogerud chce být soukromým detektivem, což ale není tak jednoduché,
pokud máte jako on Downův syndrom. Všichni jeho potenciální zákazníci tak
mizí v okamžiku, kdy Robert sundá klobouk. Nakonec se mu však podaří sehnat první případ: bruslařská legenda zmizela a jeho manželka a jejich dvě dospělé děti potřebují detektiva. Robert konečně dostává šanci zapůsobit na svého
otce, policistu, který nikdy nebyl schopen přijmout svého syna i s jeho odlišnostmi… Norsko/Dánsko/ČR – komedie – titulky – 100 min. Vstupné 100 Kč

18
pátek
17.30 h

LEGO PŘÍBĚH (3D)
USA – animovaný – dabing – 100 min.
Vstupné 100 Kč

20
neděle
15.00 h

RIO 2
USA – animovaný – dabing – 90 min.
Vstupné 110 Kč

20
neděle
17.30 h

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA (3D)
Po katastroﬁckých událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve
Rogers nebo Captain America ve ﬁlmu Captain America: Návrat prvního Avengera poklidně v ústraní ve Washingtonu, D.C. a snaží se přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D.,
zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. USA – akční/dobrodružný/sci-ﬁ – dabing – 128 min. Vstupné 150 Kč

20
neděle
20 h

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
Charlese Dickense si představujeme jako starosvětského Angličana, který napsal Vánoční koledu nebo Olivera Twista. Rozhodně ne jako někoho, kdo by
mohl mít sexappeal. Film Vášeň mezi řádky nám však představuje skutečného
Dickense. Charismatického muže plného energie, který kromě toho, že měl
manželku a deset dětí a psal své tlusté romány, zvládal být i novinářem, divadelníkem, společenským aktivistou, celebritou… Velká Británie – drama/romantický/životopisný – titulky – 111 min. Vstupné 100 Kč
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22
úterý
19.30 h

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Hlavní hrdina nové ﬁlmové komedie Marek je typickým příkladem mimoně –
je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož největší láskou jsou nejen hvězdy,
ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a Marek se
zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky. V tento
moment se do věci obouvají jeho odhodlaní přátelé. Rozhodnou se zasvětit
do Markových problémů jeho otce, který je úspěšným vydavatelem řady bestsellerů na téma: jak získat ženu. ČR – komedie – 108 min. Vstupné 120 Kč

24
čtvrtek
19.30 h

NYMFOMANKA (1. ČÁST)
Studie ženské sexuality od kultovního severského režiséra Larse von Triera.
Druhou část uvedeme ve čtvrtek 1. května, tedy přesně za týden. Dánsko –
drama/povídkový/erotický – titulky 118 min. Vstupné 100 Kč

25
pátek
17.30 h

ZVONILKA A PIRÁTI (3D)
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé
dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Když se kvůli svým odvážným nápadům dostane do potíží, spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi! USA – animovaný/rodinný – dabing – 78 min. Vstupné 150 Kč

27
neděle
17.30 h

POJEDEME K MOŘI
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát ﬁlmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první ﬁlm – o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda Harise, který
mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale jen do chvíle
než zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou nepříjemné – například
pravdu o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje, anebo že mu jeho táta lže!
ČR – komedie – 90 min. Vstupné 120 Kč

27
neděle
20 h

GRAVITACE (3D)
Dechberoucí podívaná plná krásných záběrů jako kulisa boje o holý život
uprostřed vesmíru. USA/Velká Británie – drama/sci-ﬁ – titulky – 91 min. Vstupné 100 Kč

Obsah příspěvků nemusí být totožný
s názorem redakce.
Jilemnice zpravodaj města.
Odpovědný redaktor Jan Luštinec. Redakční rada: Josef Cerman, Jana Čechová, Petr Faistauer, Kateřina Jiroušová, Jan
Kubát, Karel Kupka, Vladimír Richter,
Dagmar Stolínová. Sazba a zlom: P3K
(www.p3k.cz). Tisk – obálka: ZAMA
s. r. o., vnitřní strany: A90 PRESS-FOTO Jilemnice 500. Vydavatel: město
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Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 82,
514 01 Jilemnice, IČO 275808, periodicita: vychází měsíčně, den vydání:
k 1. příslušného měsíce. Počet výtisků:
1 000 ks. Povoleno odborem kultury
Okr. ú. Semily: ev. č. 14/89. Cena 11 Kč.
Uzávěrka květnového čísla: 8. 4. 2014.
Obálka: Vítání úspěšných olympioniků
na jilemnickém náměstí – biatlonistka
Veronika Vítková – foto D. Hlaváč. Zadní strana: Velikonoce v tržnici řemesel –
foto P. Fišerová.
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Redakce přeje čtenářům radostné velikonoční svátky!

