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Volby do Evropského parlamentu
Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Jilemnice podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
I. Volby do Evropského parlamentu se
uskuteční ve dnech:
pátek 23. 5. 2014 od 14 do 22 hodin
sobota 24. 5. 2014 od 8 do 14 hodin
II. Místa konání voleb do Evropského
parlamentu – viz tabulka.

III. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, cestovním průkazem
České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
IV. Voliči budou dodány 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Mgr. Vladimír Richter, starosta města

Č. volebního
okrsku

Volební místnost

Bydliště voličů

1

Společenský dům
Jilm, Roztocká 500,
514 01 Jilemnice

Branská, Budovatelská, Čsl. legií, Jubilejní, Javorek, K Pile,
K Vejrychovsku, Ke Koupališti, Knoblochova, Lesní, Luční,
Nádražní, Na Račanech, Pod Hrází, Polní, Roztocká (mimo čp. 381
a 994), Spořilovská (mimo čp. 995 a 996), V Jilmu, Zahradní, dále
čp. 541, 601, 611

2

Dům s pečovatelskou
službou, Jaroslava
Havlíčka 328,
514 01 Jilemnice

Ambrožova, Geologa Pošepného, Jana Buchara (pouze čp. 494
a 495), Jana Weisse (pouze čp. 496–499 a 997–999), Jaroslava
Havlíčka, Ke Trati, Krkonošská (pouze čp. 198, 200 a 503),
Na Vrších, Poštovní, Roztocká (pouze čp. 381 a 994), Spořilovská
(pouze čp. 995 a 996), Žižkova (pouze čp. 382, 388, 478 a 479)

3

Gymnázium a střední
odborná škola (bývalá
SPŠT), Tkalcovská
460, 514 01 Jilemnice

Jana Buchara (mimo čp. 494 a 495), Jana Weisse (pouze
1201–1206), Jeriova, Jungmannova, K Břízkám (pouze čp. 1235),
Ke Stadionu, Lyžařská, Sokolská, Sportovní, Tkalcovská, Žižkova
(mimo čp. 382, 388, 478 a 479)

4

Městský úřad
Jilemnice
(budova radnice),
Masarykovo nám. 82,
514 01 Jilemnice

Dolení, Do Žlábku, Haklova, Husova, Jana Harracha,
Kavánova, K Břízkám (mimo čp. 1235), Ke Kluzišti, K Můstku,
Komenského, Kostelní, Krkonošská (pouze čp. 125, 180, 184
a 209), K Vodojemu, Masarykovo nám., Metyšova, Na Drahách,
Na Kozinci, Na Výsluní, Na Žuliánce, Nouzov, Pod Lomem,
Radniční, Spojovací, Tyršovo nám., U Nemocnice, Valdštejnská,
Vavřinecká, V Domkách, Za Lázněmi, Zámecká, Zvědavá ulička,
dále čp. 61, 98, 398, 1256

5

Mateřská škola,
Hrabačov, Valteřická
716, 514 01 Jilemnice

Dřevařská, Hanče a Vrbaty, Jizerská, Krkonošská (pouze čp. 712
a vyšší), Nad Jarmarou, Na Stráni, Pod Hatí, Skautská, U Jizerky,
U Potoka, Valteřická, Víchovská, V Lipkách, Vodárenská,
Vrchlabská, dále čp. 823, 1349
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Zdravé město Jilemnice – seriál
V současnosti studuje na středních školách asi polovina populace. Také procento lidí s vysokoškolským vzděláním
se neustále zvyšuje. Avšak dosáhnout
na nejvyšší metu, kterou potvrzuje prezident republiky udělením titulu univerzitní profesor, se podaří už jen těm
nejschopnějším. Prof. RNDr. Jaroslav
Pokorný, CSc. je absolvent jilemnického gymnázia a zakladatel moderního
vědeckého oboru na Univerzitě Karlově.
Jaroslave, patřil jsi k nejlepším studentům a zvláště v matematice, kterou jsem
na jilemnickém ústavě učil. Řekni nám
více o svém mládí a dětství.
Do Jilemnice jsme se s rodiči přistěhovali z Vamberka v roce 1963, když
otci, faráři Československé církve husitské, změnili farnost. Bylo to hned zkraje školního roku, takže jsem do třídy na
jilemnické dvanáctiletce rychle zapadl.
Třída byla jen jedna, zato docela velká –
40 studentů, z toho 30 dívek.
Chodil jsem do školy rád, byla kousek od domu, kde jsme bydleli. To samé
platilo i o LŠU, kde jsem se až do maturity chodil učit hrát na piano. Ve škole mne bavila matematika a čeština, ale
šly mně všechny předměty, což vedlo
možná k trochu složitému rozhodování,
co dál. Příbuzní doporučovali medicínu,
ale já se rozhodl pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (zkráceně matfyz) a příbuzné šokoval tvrzením,
že se mi zdá nejlehčí.
V Jilemnici jsme žili docela kulturním životem. V muzice nás ovlivňovali Beatles, ale také Semafor a jazz. Dali
jsme dohromady malou kapelu, absolvovali zkoušky tzv. lidových hudebníků,

měli občasná vystoupení v sále místního
kina, ale i v jilemnickém okolí. V Podkrkonoší se také provozovala divadla
v přírodě, hrály se operety a já tam hrál
na piano ve velkém orchestru mezi zkušenými muzikanty. Byla to dobrá škola.
Zřejmě Tě matematika zaujala více než
hudba a literatura.
Bylo to tak, i když v pěveckých sborech zpívám dodnes. Na matfyz jsem
se dostal bez problémů. Od 3. ročníku bylo nutné se rozhodnout, co dál.
Velkým lákadlem byla informatika, obor
tehdy nový a velmi rychle se rozvíjející. Byla skryta pod specializací numerická matematika jako podobor zvaný
nenumerické aplikace počítačů. Ve cvičeních numerických metod se pracovalo
na velkých mechanických kalkulačkách,
jaké jsme znali z obchodů. Programy se
ladily na sálovém počítači Minsk přes
středisko, kam se předala děrná páska,
pak se pár dní čekalo na výsledek a tak
pořád dokola. Programování mne bavilo, ale spíše jako nástroj k řešení zajímavých problémů. Moje diplomka byla
třeba založena na programu, který dokazoval jisté matematické věty.
Zažili jsme „zlatá šedesátá“ a zvláštní, trochu tajemnou atmosféru staré Prahy, která se od té doby hodně změnila,
ale také Pražské jaro a podzim 1968,
kdy jsem chodil Riegrovými sady na kolej okolo ruských stanů.
Jaké byly Tvé profese, než jsi zakotvil
na nejstarší středoevropské alma mater?
Po skončení školy v roce 1971 bylo
nutné někde začít pracovat. Začínal
jsem těsně před nástupem na vojnu
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ve Výzkumném ústavu matematických
strojů (VÚMS), kde se programoval základní software pro sálové počítače řady
EC. Po roce vojny jsem ve VÚMSu vydržel do roku 1974. Byla to skvělá doba.
Pohyboval jsem se ve společnosti velmi
originálních lidí s nejrůznějším vzděláním. Byli tam i ﬁlozofové jako Jan Sokol,
tehdy hlavní architekt operačního systému počítače EC 1021, po roce 1989
profesor a dokonce kandidát na prezidenta ČR. Ve skrytu duše mi ale bylo jasné, že se práci programátora asi věnovat
nechci. Jedna věc je vymýšlet složité algoritmy, něco jiného je pomalu programy vytvářet ve velkém týmu lidí.
V roce 1974 jsem dostal nabídku do
Ústavu výpočtové techniky ČVUT, kde
se dělal výzkum v oblasti numerické
matematiky, umělé inteligence, počítačů a hlavně informatiky. Tam jsem se postupně dostal k relačním databázím, které představovaly průlom ve zpracování
dat. Věda se rozvíjela pomalu, zahraničních časopisů tu bylo málo, na konference nebyly peníze. Začal jsem se věnovat
přednášení na matfyzu, nejprve externě
a od roku 1982 na celý úvazek.
Na této fakultě jsem dodnes. Postupně jsem zde vybudoval několik informatických předmětů, které se staly základními v oboru a vyučují se dodnes.
Studentů bylo několik desítek, byli to
ti nejlepší, většina z nich dělala zkoušky na poprvé. Omezení v rozletu ovšem existovala. Dostat se na zahraniční konferenci bylo prakticky nemožné.
Naštěstí přišel rok 1989, který změnil
naše životy radikálně. Ve škole se informatika stala samostatným oborem,
vzniklo několik informatických kateder,
studentů bylo dost. Psal jsem články,
knihy a skripta, přednášel na zahraničních konferencích. V roce 1993 jsem byl
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jmenován docentem a vykonával 13 let
funkci vedoucího katedry softwarového inženýrství. V roce 2000 jsem se stal
profesorem informatiky, vychoval řadu
doktorandů, z nichž někteří jsou dnes
docenty, či aspirují na profesory. Učil
jsem externě i na ČVUT, pomáhal učit
na nově vzniklé Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.
Jsem rád, že jsem se v životě dostal
k informatice jako k vědě. Stále se dost
rychle vyvíjí. Ne vše ale, co bylo aktuální dříve, je užitečné dnes. Často rovněž
platí, že to, co bylo dříve pouze teoretické a zapadlo
na dlouhý čas,
se náhle objevuje a použije
v novém kontextu, v nových
počítačových
architekturách.
Hodně informatiky je experimentální,
tj. idea se musí Jaroslav Pokorný.
algoritmizovat, Z rodinného archivu
naprogramovat
a odzkoušet na reálných datech. Jedině
tak mají nové nápady šanci na uplatnění. A to stále děláme, k tomu vedeme
studenty.
Dají se dnešní Tvoji studenti srovnávat
se spolužáky Tvé generace?
No, jsou přeci jen trochu jiní. Jednak jsou o poznání méně připraveni ze
střední školy, dělají občas chyby v pravopise, při přednáškách se dívají stále
do notebooků a je jich poněkud méně
než dříve. To je ale dáno demograﬁckým
vývojem a konkurencí ve výuce informatiky. Na matfyz se také každý neodváží. Na magisterském studiu, kde učím

i já, se většinou setkávám se schopnými
a zdatnými studenty.
Ve Tvém životě nebyl pobyt v Jilemnici
dlouhou etapou.
Ano. Zvláště teď se tam dostávám
zřídka, většinou na nějaký ten sraz absolventů. Ve srovnání s jinými městy se

změnila neskutečně. Samozřejmě k lepšímu, což není v naší zemi vždy samozřejmostí. Jsem pyšný na to, že jsem tam
strávil středoškolská léta. Stal jsem se ovšem Pražákem a oceňuji spolužáky, kteří
po škole zůstali v Jilemnici a okolí. Mají
nebo měli na její rozvoj jistě vliv.
Rozhovor připravil Jaroslav Dejmek

Z usnesení zastupitelstva a rady města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

ZM schvaluje ručení za revolvingový úvěr pro MMN od Komerční
banky, a. s., který je dán limitem do
10 000 000 Kč. Ručení je formou zástavního práva k pohledávkám MMN
za zdravotními pojišťovnami a blankosměnkou MMN s avalem města Jilemnice včetně smlouvy o způsobu
vyplnění blankosměnky.
pro: 9, podjatost: 1 (Kalenský),
nehlasoval: 1 (Seibert)

ZM schvaluje přiznání ﬁnančního
příspěvku v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
v roce 2014 Římskokatolické farnosti, Komenského 3, Jilemnice, IČO:
15045790, ve výši 66 000 Kč na obnovu kulturní památky: hospodářská

budova (farní stodola), budova bez
čp., ul. Komenského, obec Jilemnice,
na pozemku: stavební parcela číslo
39/2 v katastrálním území Jilemnice,
rejstříkové číslo v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 34754/62582.

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se nařizuje
provedení speciální ochranné deratizace na území města Jilemnice.
pro: 11, zdržel se: 1 (Ott)

RM souhlasí s vybudováním zemního optického propoje na pozemcích
města Jilemnice pro akci vysokorychlostní internet prostřednictvím optických kabelů pro Gymnázium a střední odbornou školu.

RM schvaluje zařazení hrobu Jana
Buchara mezi hroby významných jilemnických osobností.
–pf–

Fórum Zdravého města Jilemnice
Měsíc duben je v Jilemnici tradičně spojen se setkáním s občany na tzv. fóru
Zdravého města Jilemnice. Fórum je veřejné projednání k celkovému rozvoji

města. Na akci jsou zváni zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných
institucí, ale zejména široká veřejnost.
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V letošním roce se konal již 8. ročník.
Účast byla slabší než v předchozích letech – na prezenčních listinách se objevilo 73 podpisů. Přesto však děkujeme
za Váš zájem o rozvoj města a za to, že
se nebojíte vystoupit se svými příspěvky a podněty.
Vzácnými hosty tohoto ročníku byli:
Ing. Petr Švec – ředitel Národní sítě
Zdravých měst ČR (NSZM ČR) a národní koordinátor projektu Zdravé město,
Mgr. Petr Hermann – předseda NSZM
ČR) a MUDr. Alena Šteﬂová, Ph.D. – vedoucí kanceláře WHO v ČR.
Začátek fóra zpestřili svým pěveckým
vystoupením žáci ze ZŠ Harracha. Pod
vedením paní učitelky Klápšťové zazpívali tři písně.
Po úvodním slovu pana starosty následovala prezentace koordinátora Zdravého města Jilemnice Ing. Martina Šnorberta a předsedkyně komise Zdravého
města a MA21 Mgr. Jaroslavy Kunátové
o řešení problémů, které byly deﬁnovány na fóru v loňském roce. Po jejich prezentaci se slova ujal ředitel NSZM ČR,
který přítomným přiblížil hlavní aktivity asociace, která v ČR působí od roku
1994 a v současné době má 117 členů (města, kraje, mikroregiony, MAS,
obce). Dále vysvětlil, jak bude probíhat
pracovní část. Účastníci u tematicky zaměřených stolů nadeﬁnují problémy pro
danou oblast a z nich pak vyberou dva
prioritní, které postoupí do závěrečného hlasování.
Pro dospělé účastníky byly k dispozici tyto tematické stoly: rozvoj města,
hospodaření města, občan a úřad; životní prostředí; zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení; vzdělávání a kultura;
volný čas, sport a cestovní ruch; podnikání a zaměstnanost; doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů.
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Pro studenty a mládež pak byl určen
„stůl mládeže“, u kterého mladí diskutovali o problémech, které nadeﬁnovali
na dětském fóru, které se konalo o den
dříve.
Které problémy jsou považovány za
prioritní?
1. Výstavba kogenerační jednotky –
elektrárny – na sídlišti „STOP“
(28 hlasů)
2. Komplexní řešení školních budov
(24)
2. Hraběnka – realizace I. etapy (24)
4. Cyklostezky – napojení Jilemnice na
síť cyklostezek (17)
5. Křižovatka nad stadionem – zlepšení dopravní bezpečnosti (12)
6. Modernizace knihovny (9)
7. Sociální bydlení (7)
7. Možnost znovuotevření farmářských trhů s místními produkty (7)
9. Areál bývalého OSP – zkvalitnění
podnikatelského zázemí (5)
10. Péče o stávající majetek města (3)
10. Nepolevit v údržbě a péči o zeleň (3)
12. Bezbariérovost DPS (2)
12. Dokončení vyhlášky o veřejném pořádku (2)
12. Finanční pomoc sportovním zařízením (2)
15. Zvážení a vyhodnocení provozní náročnosti investic v dalších letech (1)
16. Oprava komunikací (0 hlasů)
Jako v předešlých letech, i letos budou
mít možnost určit své priority lidé, kteří se fóra nezúčastnili. V první polovině května objevíte ve svých poštovních
schránkách anketní lístek k desateru
problémů, který pak budete moci odevzdat na sběrných místech.
Ověřené problémy, tedy ty, které se
objeví v první desítce v anketě a zároveň v první desítce na fóru, budou

předloženy k dalšímu řešení zastupitelstvu města.
Materiály z fóra (prezentaci koordinátora, prezentaci ředitele NSZM ČR,
zápis, pořadí problémů) naleznete na
webových stránkách www.mestojilemnice.cz pod odkazem Zdravé město –
Akce pro veřejnost.
Děkujeme Vám všem, kteří jste neváhali obětovat svůj volný čas a přišli jste
nám říci, co je třeba řešit, aby Jilemnice
byla místem, kde stojí za to žít. Za rok
v dubnu se těšíme na viděnou!
–KJ–

Zdravé město Jilemnice odpovídá
na otázky předložené občany
• Péčí o zeleň se v našem městě v příštích čtyřech letech bude zabývat ﬁrma

AVE odpadové hospodářství, pobočka Harrachov, která se ve výběrovém
řízení umístila na prvním místě.
• Město Jilemnice má svoji zahradnici.
Na poloviční pracovní úvazek byla
přijata paní Bc. Jana Steinerová, která bude pečovat o stromovou zeleň.
• Pořádek a čistota na dětských hřištích na sídlišti Spořilov se v poslední době stávaly terčem kritiky mnoha
jeho obyvatel. Od 1. dubna tohoto
roku se proto denně o dětská hřiště v této lokalitě stará pan Vladimír
Bango a jednou týdně pak pracovníci města z odboru rozvoje a místního
hospodářství provádějí doslova generální úklid.
Jaroslava Kunátová,
předsedkyně komise
Zdravého města

Společenská rubrika
Životní jubilea – březen 2014
93 let
Libuše Nesvadbová, Žižkova 388
90 let
Zdeněk Prokop, Ambrožova 1213
89 let
Miroslava Bucharová, Vrchlabská 774
Marie Kynychová, V Jilmu 957
88 let
Vladimír Lhoták, Na Vrších 195
87 let
Ludmila Horečná, Poštovní 476
86 let
Marie Lejdarová, Dolení 282
85 let
Vladislav Smolař, Valdštejnská 734
Věra Vašků, Jana Harracha 131

Jaroslava Křížková, Čsl. Legií 699
80 let
Vladimír Vojtíšek, Na Kozinci 679
Jaroslav Douba, K Vodojemu 683
75 let
Dana Štilcová, Jana Weisse 999

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
Sňatky – březen 2014
Stanislav Kobrle a Radka Štěpaníková,
oba Jilemnice

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
Za SPOZ: Jolana Kozáková
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Soutěž v ICM Jilemnice
Již 1. listopadu 2013 jsme v našem ICM
odstartovali dlouhodobou soutěž s názvem „I body“ o ceny. Tato aktivita stále
pokračuje, a to až do 18. června 2014.
Soutěž spočívá ve sbírání bodů na
předem zhotovené karty účastníků, kteří
se nám průběžně registrovali a registrovat se mohou i nadále. Soutěže se může
zúčastnit každý návštěvník ICM Jilemnice, protože body se sbírají především za
aktivity vykonané v ICM. Největší hodnota „I bodů“ je 25, tolik bodů lze získat
například za první umístění v různých
soutěžích pořádaných ICM (herní odpoledne, ICM kvíz…), 15 „I bodů“ lze získat například za druhé umístění v soutěžích, psaní úkolů, referátů a dalších

školních aktivit prováděných v ICM,
dále lze získat i 10 „I bodů“, a to třeba
za účast na přednáškách, besedách a ﬁlmových projekcích pořádaných v ICM.
Také rozdáváme, ale i odebíráme tzv.
bonusové body (usměvavý nebo mračící se smajlík) vždy v hodnotě 1 nebo –1
bodu, které uděluje pracovník ICM dle
svého uvážení za vhodné nebo nevhodné chování mládeže při návštěvě ICM.
Nyní máme registrováno 32 soutěžících, kteří se snaží ulovit co nejvíce
„I bodů“. A tím získat hodnotné ceny.
Oceněni budou tři výherci s největším
počtem nasbíraných „I bodů“ cenami,
jako jsou knihy dle vlastního výběru,
volné vstupenky do kina, aquaparku či

Soutěž ICM – kvíz o I body a vstupenky do jilemnického kina.
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Foto L. Sedláčková

bobovou dráhu a pro absolutního vítěze s největším počtem bodů je připraveno překvapení v podobě ceny v hodnotě
2 500 Kč. Průběžné výsledky lze sledovat u nás. V ICM je vyvěšeno 15 karet
s největším počtem bodů. Ukončení

sbírání bodů je plánováno na 18. června 2014 a vyhlášení výsledků s předáním cen proběhne v úterý 24. června
2014 od 14:00 v ICM.
Lenka Sedláčková
vedoucí ICM Jilemnice

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: Krkonošské muzeum v Jilemnici ve spolupráci s Uměleckou scénou Říše loutek Vás srdečně zve na slavnostní zahájení výstavy Loutky z Říše
loutek. Součástí programu bude přibližně třicetiminutové představení známé
pohádky „O pejskovi a kočičce“. Vernisáž se uskuteční 7. května v 17 hodin v Erbovním sále. Od 13 hodin bude
v předsálí probíhat ochutnávka a prodej
špičkových čokolád. Výstava potrvá do
28. září 2014.
— Čp. 1:
V pátek dne 23. května budeme otevírat výstavu Po stopách Sarajeva 1914,
věnovanou sarajevskému atentátu, neboť tragédie se odehrála v autě hraběte
Františka Harracha a v jeho přítomnosti,
a události mají tedy určitou vazbu i na
Jilemnici. (Na výstavě bude mimo jiné
vystavena i jedinečná kolekce fotograﬁí
následníka trůnu Františka Ferdinanda
d’Este a jeho rodiny.)
Zároveň otevřeme další část zámecké
expozice Jana hraběte Harracha (1828
až 1909) a Matice česká, sekce Národního muzea v Praze, nedaleko zámku
odhalí pamětní panel věnovaný tomuto

vynikajícímu českému šlechtici a někdejšímu majiteli jilemnického zámku.
V kostele proběhne slavnostní mše
sv. za oběti I. světové války a na poděkování za mír. Navštívíme též rodovou
hrobku v Horní Branné, kde položíme
květiny.
Přítomna bude řada potomků hraběte
Jana a hraběte Františka Harracha a řada
dalších vzácných hostů.
V zámeckém parku bude vystaven
zajímavý automobil z roku 1914, v parku a v městském centru bude jezdit kočár tažený koňmi.
Podrobný program přinášíme na jiném místě zpravodaje.
— 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 11. května.
— 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
sbírku, aby tento unikát mohl rozšířit
muzejní sbírku i expozici.

9

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 Krkonošského národního parku zřídila sbírkový účet u Komerční banky s číslem 107-6386980247/0100. Zájemci o darovací smlouvu pro potřeby
daňového přiznání se mohou obracet
na Jakuba Kašpara (jkaspar@krnap.cz,

Plavecká škola.
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tel. 724 175 927). Přispět je možno i do
pokladnice přímo v Krkonošském muzeu v Jilemnici.

Městská knihovna Jar. Havlíčka…
Srdečně zveme k návštěvě květnových akcí:
„Přečti mi ještě kousek…“ Nemáte
čas číst dětem nahlas? Přijďte mezi nás!
Zaposlouchat se můžete do pohádek
a příběhů pro klídek a pohodu!
V dětském oddělení knihovny při pátečních odpoledních setkáních od 15.30
hodin.
„KaMaRáDkA kNíŽkA“. V pravidelném pořadu pro nejmenší si připomeneme 90. výročí narození Eduarda Petišky,
autora různých literárních žánrů, který
psal pro všechny věkové kategorie. Jeho
dílo bylo vyznamenáno řadou ocenění.

Archiv Sportovního centra

Knihy se staly populárními i v zahraničí
a vycházejí stále znovu jak v tištěné, tak
elektronické podobě.
Mezinárodní den rodiny slavíme
15. května a připomínáme si jej od roku
1993. V tento čtvrteční den nabízí naše
knihovna nově přihlášeným rodinnou
registraci.

Taneční obor ZUŠ Jilemnice a soubory T.I.K. a PATZ Vás srdečně zvou na
Odpolední matiné maminkám k svátku – neděle 11. května 2014 v 15 hod,
sloupová síň čp. 1 – bývalý pivovar.

ZŠ speciální a MŠ speciální Srdíčko
Jilemnice. V pátek dne 23. 5. 2014 proběhne oslava k 10. výročí založení naší
školy. Akce se uskuteční od 9 do 16 hodin na zahradě u školy. Pozvání přijal
jilemnický olympionik Jaroslav Soukup,
který společně se sponzorem akce a zástupcem města slavnostně odhalí novou
informační tabuli, na které se výtvarně
podíleli i žáci školy. Na tuto slávu si připravují žáci krátký program.
V průběhu dne naše děti a pozvaní hosté mohou dopoledne zhlédnout
loutkové představení Poštovský panáček v provedení členů MC Rodinka,
kytarové duo, odpoledne proběhne
koncert skupiny Soumrak. Během dne
budou mít malí návštěvníci možnost
využít trampolínu, auto Scania, pískoviště, jízdu na ponících a další atrakce.
V průběhu dne je zajištěno pro všechny
přítomné občerstvení, nápoje. Pozvaní
mohou navštívit stánek s výrobky našich
dětí a žáků.
Tato akce by se nemohla konat bez
účasti jednoho z našich sponzorů, pana
Chuchlíka, který je naší škole velkou
oporou a který při této akci poskytuje naší škole ﬁnanční zázemí, zajištění

Květen
Jan Kubát
Měsíc květen
zapsal mi tvé jméno
navždy do paměti
Provoněl ho vůní
svěží trávy zelené
Kdybych už víc
nesetkal se
s krásou tvé pleti
nebyly to chvíle
marné ani ztracené
Měsíc květen
zapsal mi tvé jméno
navždy do paměti
Přišpendlil ho k loučím
třpytných hvězd
Kdybych už víc
nesměl
k tvým vlasům přivoněti
hvězdy veršů rozsvítil bych
tobě na počest
Měsíc květen
zapsal mi tvé jméno
navždy do vědomí
Do očí mi vtiskl
tvoji jemnou líc
Až uslyším zpívat
vánek mezi stromy
pošlu aspoň
pozdrav
když nemohu víc.

organizace tohoto dne a cenné rady.
Děkujeme!
Zároveň děkujeme všem, kteří naši
oslavu chtějí podpořit.
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ZŠ speciální a MŠ speciální Srdíčko Jilemnice, Roztocká 994 (naproti SD Jilm)
nabízíme ještě volná místa pro umístění
vašich děti do speciální mateřské školy
ve věku od 3 let. MŠ speciální vzdělává,
vychovává a pomáhá dětem, které mají
potíže v oblasti mentální, fyzické či sociální. Přijímáme děti s různými druhy
a stupni postižení, děti hyperaktivní, děti
s logopedickými obtížemi – nesprávnou
výslovností, alergiemi, sníženou imunitou a dalšími problémy.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku speciální školy Mgr. Ivu Nálevkovou
na telefonním čísle 481540126, e-mail:
nalevkova.i@seznam.cz, kde dostanete
další informace. Navštívit nás můžete na
výše uvedené adrese.

Jilemnice mezi perlami českých historických měst
V loňském roce získalo naše město prestižní titul Historické město roku
2012. Tento titul nás inspiroval k navázání spolupráce se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska
(SHSCMS). Díky tomu se podařilo zařadit Jilemnici do Cestovní knížky, jejíž
součástí je mapa, kalendář akcí a soupis

TOP týdnů prezentovaných měst. V této
knížce je dvoustrana, do které dostanete
v každém ze zařazených měst razítko.
Pokud se vám podaří políčka pro razítka zaplnit všechna, můžete se zapojit
do soutěže o zajímavé a hodnotné ceny.
Všechny informace a pravidla naleznete uvnitř knížky. Města můžete navštívit
během celého roku, ale alespoň jedno
město musíte navštívit v tzv. TOP týdnu.
Cestovní knížka slouží především jako
inspirace při plánování výletů, či dovolené „u nás doma“. Vyzvedněte si knížku v našem informačním centru a sami
se přesvědčte o tom, kolik krásných míst
na Vás v letošní sezoně čeká. Těšíme se
na vaši návštěvu.
Tereza Ledlová a Petr Kosina,
Informační centrum Jilemnice

Žádáme autory, aby příspěvky do
zpravodaje dodávali nejpozději v den
uzávěrky. Na příspěvky dodané později
nebude brán zřetel a zařadíme je, pokud
budou ještě aktuální, až o měsíc později. Uzávěrka červnového čísla se koná
v neděli dne 11. května 2014. Články
do zpravodaje zasílejte na e-mailovou
adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz.

Rozhovor s Jaroslavem Soukupem
Dva jilemničtí olympijští medailisté ze
ZOH v Soči Veronika Vítková a Jaroslav
Soukup byli největším lákadlem na rozlučce jilemnického biatlonového klubu
se sezonou. Rozhovor s Jaroslavem Soukupem jsem pořídil krátce po autogramiádě, která celý podvečerní program
ukončila. Byl jsem moc rád, že mi věnoval kousek ze svého volného času a mohl
jsem se ho zeptat na několik otázek
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ohledně letošní olympiády a vůbec celé
jeho úspěšné kariéry. Pro sportovní laiky bych zmínil, že je Jaroslav Soukup
dvojnásobným bronzovým medailistou
z MS. Dvě medaile získal i na letošních
olympijských hrách, kde se se svým třetím místem v úvodním sprintu stal historicky prvním biatlonovým medailistou
naší země. Následně přidal do své sbírky stříbrnou medaili ze smíšené štafety.

Jestli se nepletu, tak jsi se nejprve učil
na ZŠ Komenského a následně jsi studoval na místním gymnáziu. Jaký předmět tě ve škole nejvíce bavil a jaký jsi
byl školák?
Nejvíce mě samozřejmě bavil sport.
Mimo tělocviku jsem měl nejvíce rád
matematiku. Líbilo se mi, když jsem
mohl na odpověď přijít logickým myšlením. Naopak učení různých vzorečků
mi dělalo problémy.

pubertu poměrně zvládal a k nějakému
konci nebyl důvod.

Dočetl jsem se, že nyní bydlíš v Jablonci. Jak často sem jezdíš a na které místo tady v Jilemnici máš nejhezčí vzpomínky?
Bohužel nemám v současné době
moc času, takže už do Jilemnice nejezdím tak často jako dřív. Občas do Jilemnice ale zavítám za rodiči a přáteli.
Nejhezčí vzpomínky na Jilemnici mám
spojeny s Hraběnkou, na ty tratě obklopené krásnou přírodou.

Dá se o tobě říct, že jsi takový „muž
velkých závodů“. Čím to, že záříš především na těch velkých závodech? Máš
na tyto velké akce nějaký zázračný rituál, speciální regeneraci, nebo jsi tak trochu dítě štěstěny, za kterou stojí spousta dřiny?
Je to přesně ta poslední možnost. Sám
netuším, čím to je, že se mě štěstí drží
při těch velkých akcích. Jsem moc rád,
že to takhle občas dopadne.

Jsi vlastně jeden z mála, který se dokázal
propracovat až na vrchol. Jak vypadaly tvoje začátky... Jak a kdy jsi začínal?
Já jsem začal snad hned poté, co jsem
si sundal plínky. Táta i máma v mládí
sportovali, takže jsem už ve svém útlém věku začal lyžovat. S biatlonem
jsem však začal až ve druhém ročníku
na gymnáziu.

Odborníci se shodují, že se v Soči jednalo o jednu z nejlépe zorganizovaných
olympiád. Co tě na ní nejvíce zaujalo?
Nejvíce mě na ní samozřejmě zaujaly naše výsledky, ale i organizace byla
výborná. Nesetkal jsem se s žádným
problémem a vše klapalo, tak jak mělo.
Byla to zkrátka taková velkolepá olympiáda.

A potkala tě během kariéry i nějaká
krizovka, při které si chtěl s biatlonem
skončit? Spousta nadějných sportovců
totiž skončí během puberty. Jak jsi ji překonával ty?
Během puberty jsem měl dobrou partu a hodně kamarádů kolem sebe. V pohodě jsem byl i po té sportovní stránce.
Měl jsem běžeckou i střeleckou formu
a dělal jsem dobré výsledky. Takže jsem

Od olympiády už nějaký čas uběhl. Jak
ti zatím mění život?
Zatím mě OH hodně ovlivňují časově. Mám více podpisových akcí a spousta lidí se mnou chce nějakým způsobem
komunikovat. Je to hodně náročné, a nezbývá mi tak moc času na rodinu. Nyní
budeme mít sice měsíc volna, ale toho
si stejně příliš neužiji.
Tomáš Brož

Od tebe se v Soči vlastně nic moc nečekalo. Hned v prvním závodě jsi ale všem
doslova vytřel zrak. Co ti probíhalo hlavou bezprostředně po závodu?
Už ani nevím. Měl jsem plnou hlavu.
Čekal jsem, kdy se z toho snu proberu,
nakonec to však sen nebyl a jednalo se
o úžasnou skutečnost.
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Vážený Mistře Zindulko, dovolte nám, abychom Vám u příležitosti vašeho životního jubilea
popřáli pevné zdraví, tvůrčí pohodu i mnoho úspěchů ve Vaší herecké činnosti. Těšíme se na
Vaše další role. Máme Vás rádi a vážíme si Vás. Vaši vděční přátelé a diváci z rodné Jilemnice. (Foto V. Kunát)
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Výročí Základní umělecké školy
60 let Základní umělecké školy
v Jilemnici (4. část)
Soutěže Základních uměleckých škol
vyhlášené MŠMT ČR
Soutěže ZUŠ jsou vyhlášeny pravidelně po třech letech pro obory hudební,
výtvarný, taneční a literárně-dramatický. V hudebním oboru je neustále pohyb a to podle vyhlášení jednotlivých
nástrojů, komorní a orchestrální hry.
V tomto školním roce 2013/2014 byla
vyhlášena soutěž hudebního oboru ve
hře na klavír, smyčcové nástroje, kytaru,
komorní a orchestrální hru.
Po třech letech byla opět ve výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Naše ZUŠ se zúčastnila ve hře na

klavír a kytaru. Výtvarný obor se zúčastnil s projektem „Vlákna“. V lednu 2014
proběhlo školní kolo soutěže a postupujícími žáky do okresního kola ve hře
na klavír byly: B. Tomášová, Š. Šubíková, M. Holcová, A. Kopecká, H. Gazdová, P. Mánková, K. Holubcová, M. Šnorbertová, A. Zatloukalová, K. Gazdová
a K. Kopecká.
Ve hře na kytaru postoupili F. Žalský, M. Louda, B. Václavíková, Z. Bumbov, v komorní hře duo H. Trojanová,
O. Ulvr; M. Budina, O. John; Z. Bumbová, G. Jakoubková a trio M. Budina,
Z. Bumbová, G. Jakoubková.
Okresní kolo ve hře na klavír proběhlo 27. 2. 2014 v Turnově, kde jsme
získali 4 postupy do krajského kola

Hostující umělci z Polska na koncertě ke dni učitelů.

Foto A. Davidová
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(Š. Šubíková, H. Gazdová, M. Šnorbertová a K. Gazdová).
ZUŠ Jilemnice byla pořadatelem
okresního kola soutěže ve hře na kytaru.
Toto klání se uskutečnilo 6. 3. 2014, přítomná byla paní místostarostka Ing. Jana
Čechová, která kytaristům popřála mnoho úspěchů a porotcům za město Jilemnice předala knihu – Jilemnice, brána
západních Krkonoš. Úspěchy se dostavily, do krajského kola porota poslala
F. Žalského, M. Loudu, B. Václavíkovou,
Z. Bumbovou, 3 dua a 1 trio.
Krajská kola proběhla za sebou, 26. 3.
2014 v Liberci klavír, 27. 3. 2014 v Jablonci nad Nisou kytary. V Liberci jsme
získali 1. místo s postupem – Š. Šubíková, dvě druhá místa – H. Gazdová
a M. Šnorbertová a třetí místo K. Gazdová. V Jablonci n. N. ve hře na kytaru
1. místo F. Žalský, tři druhá místa v sólové hře, tři druhá místa v komorní hře,
dua kytary a druhé místo trio.
Výtvarný obor zahájil soutěž vernisáží v prostorách pivovaru jilemnického zámku. 2. dubna 2014 se uskutečnila krajská přehlídka VO ve Frýdlantě

v Čechách. Náš projekt „Vlákna“ – práce žáků uč. M. Antošové, D. Bucharové
a Jany Haukové jsou vystaveny v prostorách radnice ve Frýdlantě. Porota vybrala „Vlákna“ do celostátního kola soutěže
„Oči dokořán“ do Šternberka na Moravě. To už je to nejvyšší ocenění, které
se získává v soutěži VO. Práce budou
vystaveny od října 2014 v klášteře ve
Šternberku.
Týden krajských kol 26. a 27. 3. 2014
jsme zakončili 28. 3. 2014 koncertem
ke Dni učitelů u nás v sále ZUŠ společně s hostujícími mladými umělci z Polska – hudební školy v Jelení Goře. Vystoupení bylo součásti projektu „Umění
spojuje národy“ a my jsme v rámci tohoto projektu byli 5. 4. 2014 v Karpaczi
(uč. I. Housová, A. Hejralová, H. Hauková, L. Krausová a J. Horáček). Oba
koncerty byly úspěšné, další setkání
s polskými hudebníky bude v květnu,
datum upřesníme.
Příští pokračování bude v rámci projektu „Umění spojuje národy“ – akce,
na které Vás srdečně zveme.
Vaše Hana Hauková

Z jilemnického gymnázia
Univerzitní den na gymnáziu a SOŠ
Ve čtvrtek 27. března se na jilemnickém
gymnáziu uskutečnil „Univerzitní den“
Naši školu navštívili učitelé z Univerzity Hradec Králové, která je zároveň partnerskou školou gymnázia.
Třetí ročníky, tedy i naše třída, se zúčastnily přednášky o ﬁnanční gramotnosti, kterou nám připravila paní Ing. Libuše Svobodová, Ph. D. Nejprve jsme se
dozvěděli mnoho užitečných informací
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o možnostech našeho dalšího pomaturitního studia, což byly, vzhledem k naší
kvapně se blížící zkoušce z dospělosti,
neocenitelné rady. Dále nám byla představena samotná Univerzita Hradec Králové, její obory, možnosti a formy studia, uplatnění absolventů atd.
Poslední částí byla již samotná přednáška o ﬁnanční gramotnosti, která se
odehrávala ve „vysokoškolském duchu“.
Mohli jsme tak na vlastní oči zjistit, jak
probíhají vysokoškolské přednášky, jak

Libuše Svobodová.
Foto V. Kunát

Vojtěch Libnar.
Foto L. Ducháček

jsou dlouhé, v jaké formě je učivo studentům předáváno a mnoho dalšího.
Kromě toho, že jsme si zopakovali
látku probranou v hodinách ZSV, jsme
rozšířili díky paní inženýrce své vědomosti o další cenné informace a praktické rady o chování a jednání ve světě ﬁnancí.
Celý projekt, zorganizovaný PaedDr.
Natašou Novákovou a Mgr. Zdeňkem
Novákem, pro nás všechny byl velikým
přínosem a jistě nám pomůže ve správném výběru dalšího studia a nakládání
s ﬁnančními prostředky.
Vojtěch Kunát

Kateřina Drmlová.
Foto A. Drmlová

Libnarovi blahopřejeme k úžasnému
vítězství a držíme palce do celostátního kola!

Mladá show moderátorka 2014

Úspěchy našich gymnazistů

Kateřina Drmlová (2.V) si svým zdařilým
výkonem vybojovala třetí místo v celostátní soutěži Mladý show moderátor
2014 v České Lípě. Výkon Káti a jejích
dalších soupeřů hodnotila porota, v níž
zasedali například moderátorka Tereza
Pergnerová, herec, zpěvák a patron soutěže David Gránský, Martin Kočárek –
reportér TV Nova, zpěvák Pavel Callta
a další. Blahopřejeme!
Dr. Nataša Nováková

Vojta Libnar – nejlepší dějepisář v kraji

Kateřina Tuláčková mezi nadanými

Vojtěch Libnar (kvarta) si tento titul
skutečně zaslouží, neboť se stal vítězem krajského kola Dějepisné olympiády 2014 v Liberci. Vojta bude Gymnázium a SOŠ Jilemnice a celý Liberecký
kraj reprezentovat v celostátním kole
olympiády, které se uskuteční ve dnech
26.–30. 5. 2014 v Ostravě. Vojtěchu

„Byla jste vybrána…“ Takto nějak začala
moje šance, možnost, snad by se dalo
říci, že se mi otevřela další vrátka budoucího života.
Ano, přesně tak. Do tohoto projektu
jsem byla vybrána celkem dvakrát. Poprvé tomu bylo loni, kdy jsem měla příležitost se účastnit workshopů Rétoriky
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a debatního klubu. Bylo to fantastické,
mohu tvrdit, že mi tato možnost dala
hodně – např. jsem překonala svůj strach
mluvit před cizími lidmi, naučila jsem
se správně vyjadřovat a třeba nevyvolávat hádky… prostě vše, co do tohoto okruhu spadá. Pět workshopů uteklo
jako voda, ani jsem tomu nechtěla uvěřit a byl konec.
Jelikož jsem zvědavý člověk, tak jsem
se musela přihlásit znovu – tentokrát na
obor chemie… K mému úžasu mě na
základě motivačního dopisu opět vybrali a zas mi přišel ten nejvíce vítaný
e-mail, který by na tváři vykouzlil úsměv
snad každému, komu záleží na jeho budoucím životě (a bere ho vážně).
Pro workshopy chemie nám pro tento rok vybrali téma Analýza potravin.
Nemohla jsem tomu uvěřit… druhý rok
a zase jsem uchvácena… chemie je pro

mě neskutečnou záležitostí, všechno to
objevování a bádání při chemických pokusech je naprosto odrovnávající.
Jsem velice ráda, že jsem měla tu
možnost. Bohužel minulý čas je zde
namístě, protože tento projekt letošním
rokem končí. Dále jsem šťastna, že jsem
se mohla přihlásit (jak poprvé, tak podruhé), a doufám, že této příležitosti využiju, a jednou budu vzpomínat na tato
rozhodnutí, která mi teď mění život.
Velké díky, z mé strany, patří hlavně
profesorce Dr. Nataše Novákové, jež
svůj volný čas věnuje podobným projektům jako je tento a seznamuje s nimi
žáky. Bez ní bychom se tohoto projektu
nemohli (pro tento rok pouze nemohly)
účastnit. A velký dík za podporu ze strany vedení našeho gymnázia a umožnění
naší přepravy na projekt.
Kateřina Tuláčková, 5. O

Ptám se ředitele gymnázia…
Pane řediteli, můj syn se hlásí ke studiu
na gymnáziu. Jedná se o první ročník
nižšího gymnázia, tedy primu. Je pravda, že pro malý počet zájemců nebude
tato třída otevřena?
Skutečností je, že se opravdu přihlásilo velmi málo dětí, přesně 11. Rozhodnutí o možnosti neotevření primy ale
nepadlo. Nechci připustit, že by možnost studia na víceletém gymnáziu byla
zájemcům odepřena. Stále se snažíme
nalézt řešení.
Má však tato situace ještě řešení?
Ano, po termínu prvního kola přijímacích zkoušek rozhodnu o konání druhého kola, které bude otevřeno všem dalším zájemcům a věřím, že noví adepti se
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přihlásí. (Pozn.: rozhovor se konal před
vlastními přijímacími zkouškami.)
Není to trochu málo, bude to stačit?
Mnoho dalších příležitostí v této
chvíli nemáme. V rámci druhého kola
mohu znovu oslovit rodiče žáků pátých
tříd celého našeho regionu, aby zvážili,
zda pro jejich dítě není naše škola dobrou příležitostí připravit se ke studiu na
vysoké škole. Oslovím i jednotlivé školy, aby učitelé pomohli vysvětlit důležitost takového kroku všem žákům, kteří mohou být vhodnými studijními typy
a prokazatelně také na svém vysvědčení
tuto skutečnost dokazují. Vím, že v pátých třídách základních škol je větší počet žáků s vyznamenáním.

To chcete říci, že vysvědčení, přesněji vyznamenání, znamená, že je dítě
vhodný studijní typ?
To ne, rozhoduje více faktorů. Ne
každý s vyznamenáním je budoucí vysokoškolák, ale ani to neznamená, že
žák hodnocený průměrnými známkami
nemůže v budoucnu dosáhnout mimořádných studijních výsledků. A příprava
na gymnáziu, tedy všeobecná studijní
příprava, je jistě dobrým předpokladem
úspěchů v dalším výběru povolání.
Vrátím se přesto ještě k malému počtu
zájemců studium. Vím, že je celkově
nízký počet dětí v pátých ročnících škol,
ale neodrazuje vaše škola potencionální
studenty svoji náročností, svým přístupem k žákům? Neberete našim dětem
možnost mít také svůj volný čas, účastnit se různých zájmových činností?
Věřím, že tady spíše než já by měli
odpovědět současní žáci hlavně nižšího gymnázia. Nejsem si vědom žádného žáka, který by vzhledem k náročnosti naší školy opustil svoji zájmovou
činnost. Spíše naopak, žáci svůj obzor
zájmů rozšiřují. Snažíme se žáky vést
k systematické práci, ano i k samostatné
práci doma třeba formou domácích úkolů, ale určitě naši zkušení učitelé dodržují řekl bych „přijatelnou míru zatížení“. Rozhodně o tom současné přátelské
prostředí v třídách jednoznačně svědčí.

Děkuji za odpovědi. Moje závěrečná
otázka je spíše výzvou: co chcete naší
veřejnosti k diskutované problematice
ještě sdělit? Co bude, když ani v druhém kole nebude dostatek zájemců
o studium v primě?
Možnost, že neotevřeme první ročník, si skutečně nechci připustit. Ano,
naše škola se také musí chovat ekonomicky, nemůžeme si dovolit mít např.
následně celých osm roků malý počet žáků v jedné třídě. Věřím však, že
vzájemným pochopením spolu s kolegy základních škol, rodiči a jednotlivými žáky vzniklou situaci vyřešíme a pro
další roky se podobná situace nebude
opakovat.
Zdůrazňuji, že o studiu na gymnáziu
na základě zájmů a schopností žáka
rozhodují spolu se svým dítětem právě
a jedině rodiče. Úlohu rodičů bych velmi rád silně podtrhl, zdůraznil. Rádi přivítáme všechny zájemce o další informace u nás ve škole.
Předpokládám, že přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek bude
možné podat přibližně do 16. května.
Potřebné formuláře naleznete na našich web stránkách (www.gymjil.cz),
případně budou k dispozici v kanceláři naší školy.
Za rodiče se ptal Ing. Petr Louda,
odpovídal PaedDr. Václav Hartman,
ředitel školy

Jilemnická sálová kopaná
Sportovní klub SICO SC ukončil
sezonu, vrchol však teprve čeká
Jilemničtí sálovkáři zakončili svoji již
39. sezonu, z toho 18 let nepřetržitě

v I. celostátní lize utkáními čtvrtﬁnále
play off s družstvem Gioia B2 Balance Brno, neboť v základní části soutěže
skončili na 7. místě a soupeř na 2. místě,
do závěrečné části soutěže ﬁnále play
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Hráči SK SICO SC Jilemnice. Archiv klubu

off o mistra ČR postoupí družstvo, které získá ze vzájemného souboje první
dvě vítězství.
SK SICO SC odjížděl do Brna, kde se
utkání odehrálo, se snahou odvést dobrý
výkon, avšak zůstal pouze u snahy a po
výsledku 2:8 a chybách v obranné části, na kterých se podíleli téměř všichni hráči, byla zpáteční cesta bez nálady
a spokojenosti z předvedeného výkonu.
Následující sobotu jsme přivítali soupeře v naší sportovní hale, soupeř přicestoval plný sebevědomí a také s tím,
že tu nebudou ohroženi. Naši hráči byli
ale odhodláni celkový vývoj duelu trochu zdramatizovat. Utkání a zvláště 3/4
prvého poločasu se hrálo pod taktovkou
jilemnických hráčů s mnoha brankovými
příležitostmi a soupeř chvílemi nevěděl,
co hrát, aby se vymanil z trvalého tlaku
na jeho branku. V závěru prvého poločasu jsme soupeři umožnili vsítit branky
a tím se posunout blíže k „Final four“.
Po bouři v kabině domácího družstva přišlo po přestávce na palubovku
jilemnické haly úplně jiné družstvo, na
hráčích bylo vidět daleko větší odhodlání změnit ve stavu skóre, zde nejvíce
vynikali hráči O. Vašek a B. Hradecký
a byli to také oni, kteří v polovině II. poločasu během 1. minuty srovnali stav

20

branek na 2:2. Někteří z hráčů soupeře
těžce snášeli průběh zápasu a ukázali
stinné stránky svého chování, rozhodčí
však nedokázali jejich „chování náležitě
ocenit“, a tak nakonec necelé 3 minuty
před závěrečnou sirénou došlo k rozuzlení celého utkání, které končí výsledkem 2:3. Domácí hráči si však zaslouží
velkou pochvalu za předvedený výkon.
Tím končí naše účinkování v I. celostátní lize v letošní sezoně celkovým výsledkem a 7. místem, mistrem ČR se již
po deváté stalo družstvo Chemcomex
Praha, 2. místo obsadil VPS Novabrik
Polička a náš čtvrtﬁnálový soupeř z Brna
končí na 3. místě.
Vedení SK SICO SC Jilemnice a samotné hráče čekal ještě jeden vrchol letošní sezóny, a to ﬁnále Českého poháru
ve Skutči, kterého se zúčastnili vítězové
krajských kol. Turnaj pro nás byl šancí
dostat se ještě více do podvědomí všech,
kteří se zajímají o futsal – sálový fotbal,
a tomu jsme podřídili vše.
V samotném ﬁnále jilemničtí hráči
nejdříve porazili družstvo z Moravské
Třebové 1:0, v dalším utkání nás čekal
náš odvěký soupeř a letošní mistr ČR,
družstvo Chemcomexu Praha, se kterým
jsme po vyrovnané hře remizovali 0:0,
soupeř nakonec zvítězil na penalty. Jilemničtí nakonec do semiﬁnále postoupili z 2. místa, kde v napínavém zápase nakonec porazili družstvo FC Družba
Vysoké Mýto a postoupili do ﬁnále!
Zde nás čekalo silné družstvo Chemcomex Praha. V tomto utkání jsme už
neměli šanci na úspěch, neboť soupeř
měl k dispozici téměř 20 hráčů a jilemničtí odehráli celý turnaj v šesti hráčích
(plus dva brankáři), fyzické síly už ubývaly a soupeř nakonec zvítězil 5:0.
Přesto jsme nakonec obsadili velmi
pěkné 2. místo v Českém poháru, které

Program XI. Mistrovství Evropy ve futsalu – sálovém fotbalu
19.–21. května 2014, Sportovní hala Jilemnici
19. května, 17.00 Rusko–Baskicko
19.00 Belgie–Slovensko
20. května, 17.00 Baskicko–Katalánsko
19.00 Slovensko–Bělorusko
21. května, 17.00 Katalánsko–Rusko
19.00 Bělorusko–Belgie
Každý den bude začínat program ve Sportovní hale v 16.00 předzápasy žáků
a dalších. Přijďte se podívat na nejlepší evropská družstva v sálovém fotbale!

nás posunulo k reprezentaci na evropské scéně, kde bychom se v příštím roce
měli zúčastnit poháru UEFS. Náš brankář M. Puš byl současně vyhlášen nejlepším brankářem celého turnaje, ocenění si ale zaslouží i výkony dalších
hráčů. Někteří z našich byli vybráni do
reprezentačního družstva ČR, které se
bude připravovat na Mistrovství Evropy.
Závěr sezony se nám vydařil téměř podle našich představ.
Vlastní vrchol, jak jsem již v úvodu zmínil, ten nás teprve všechny čeká, jak aktivní hráče, tak vedení klubu. Bude to
pořádání kvaliﬁkačních utkání skupin B
a C Mistrovství Evropy, které se uskuteční od 19. do 21. května 2014 u nás v Jilemnici. V naší sportovní hale se v těchto
dnech utkají družstva Ruska, Katalánska,
Baskicka, Belgie – úřadující mistr Evropy z roku 2012, Běloruska a Slovenska.

Pořadatelem této části ME je družstvo SK
SICO SC Jilemnice, pod záštitou města
a Sportovního centra v Jilemnici. Takže
všichni přátelé sportu a sálového fotbalu v Jilemnici a v širokém okolí budou
mít možnost zhlédnout špičková utkání nejlepších evropských mužstev. Mezi
nimi samozřejmě i družstvo ČR, které
je vicemistrem Evropy, jehož barvy budou hájit i hráči z Jilemnice P. Kraus,
M. Puš a M. Srkal. Naše reprezentační
družstvo svá kvaliﬁkační utkání bude
hrát v Praze.
Zveme nejen všechny nadšené příznivce sálové kopané ale i ty, kteří se
chtějí s tímto zajímavým sportem jen seznámit, aby navštívili některé z kvaliﬁkačních utkání ME, které máme tu čest
pořádat u nás v Jilemnici. Podrobný program najdete výše.
Milan Szabo, předseda a majitel
SK SICO SC Jilemnice

Zhodnocení lyžařské sezóny
Letošní zima ve své prazvláštní podobě nebyla pro Český krkonošský spolek
SKI Jilemnice z pořadatelského, ani výsledkového hlediska výjimečnou takřka
ničím. Podařilo se uspořádat většinu

naplánovaných závodů, závodníci předvedli celou řadu vynikajících výkonů jak
v soutěžích družstev, tak i v soutěžích
jednotlivců. Mladí závodníci se účastnili snad všech uspořádaných závodů
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Ocenění lyžaři ve starších mládežnických kategoriích.

v Libereckém kraji, všech republikových
závodů (ČP, MČR), náborových závodů
pro ty nejmenší, mezinárodních závodů
kategorie FIS Slavic cup, Světového poháru, MS do 23 let, Světové zimní univerziády, ME do 18 let a reprezentovali
na ZODM na Vysočině. Přinášíme Vám
stručný přehled těch nejzajímavějších
umístění:
21 medailových umístění ze závodů
Mistrovství republiky: 1. místo: 2× Dominika Hanušová; 2. místo: 1× Emma
Pokorná, 1× štafeta starších žáků (Vyšanský, Lukeš, Kocián), 2× Lída Horká,
2× Karel Macháč, 3× Kateřina Janatová,
1× Jan Čech; 3. místo: 1× Emma Pokorná, 1× Jakub Kocián, 1× František Kožnar, 1× Dominika Hanušová, 1× Barbara Kociánová, 2× Pavlína Votočková,
2× Jan Čech
28 medailových umístění ze závodů Českého poháru: 1. místo: 1× Emma
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Pokorná, 1× Jan Boura, 1× Dominika
Hanušová, 1× Kateřina Janatová, 1× Karel Macháč
2. místo: 2× Emma Pokorná, 1× Lída
Horká, 1× Barbara Kociánová, 1× Pavlína Votočková, 1× Kateřina Janatová,
2× Karel Macháč, 1× štafeta starších
dorostenek (Plecháčová, Soukupová,
Janatová), 1× štafeta mladších dorostenek (Votočková, Hanušová, Kociánová),
1× Lucie Charvátová
3. místo: 2× Pokorná, 2× Kocián,
2× Kožnar, 1× Kociánová, 1× Janatová,
1× Votočková, 1× Kroupa, 1× Rysulová
E., 1× štafeta starších dorostenců (Boura,
Kožnar, Macháč)
6× účast MS U23, Univerziáda, ME
do 18 let
SZU Trentino: 31., 38., 49., 4. místo
Ludmila Horká
MS U23 Val di Fiemme: 26., 30.,
42. místo Ludmila Horká

ME U18 St. Ulrich: 8., 14. místo Karel
Macháč; 11., 14. místo František Kožnar; 11., 13. místo Kateřina Janatová;
21., 31. místo Martin Čížek
3× účast na Olympiádě dětí a mládeže v „reprezentaci“ Libereckého kraje:
Marie Rysulová 2× 1., 3. místo; Jakub
Kudrnáč 2× 3., 2. místo; Jakub Kocián
2× 2., 3. místo
V soutěžích družstev si „Jilemničáci“
díky široké základně a zejména díky
podpoře Základní školy J. A. Komenského a Gymnázia a SOŠ Jilemnice
drží v posledních několika letech vysoký standard. Nebylo tomu jinak ani v letošní sezóně. Největším úspěchem bylo
bezesporu vítězství smíšeného družstva
dorostu v MČR družstev s obrovským
náskokem na druhé místo a po loňském
místě druhém se vrátilo na stupeň nejvyšší. Stejně hodnotné byly samozřejmě
i úspěchy v žákovských soutěžích.
– MČR smíšených družstev dorostu:
1. místo
– Finále „Hledáme nové talenty“ pro
mladší žactvo: 1. místo
– Krajský pohár žactva Libereckého
kraje: 1. místo

Ocenění lyžaři mladších kategorií.

Hodnocením sportovní úspěšnosti
všech klubů v ČR bývá Superpohár, tedy
součet všech bodů získaných do Českého poháru ve všech kategoriích, tedy od
žactva, přes dorost po dospělé závodníky. ČKS SKI Jilemnice obsadil 2. místo.
Hodnoceno bylo 49 oddílů.
Není potřeba psát, že sněhové podmínky v letošní zimě nebyly ideální, ale
znovu se ukázalo, že geograﬁcká poloha
Jilemnice je pro úspěšnou pořadatelskou
činnost stěžejní. Naprostá většina závodů se uskutečnila na Horních Mísečkách
a dlužno dodat, že ty nejkvalitněji připravené (a nebylo jich málo) uspořádali
právě „nadšenci“ z Jilemnice. Nejprve
„předvánoční“ FIS kontinentální Slavic cup s účastí téměř 200 závodníků
z 12 států světa. Dále se podařilo dvakrát uspořádat společné republikové závody dorostu a dospělých s účastí více
než 300 závodníků. Při společných závodech těchto dvou kategorií je pro pořadatele náročný zejména „zdlouhavý“
celodenní program, připočteme-li nepříznivé počasí, malé množství sněhu
a nutnost trať kvalitně připravit, dá se
s mírnou nadsázkou položit otázka, zda
výkony „technické“ čety nebyly mnohdy

Archiv ČKS SKI Jilemnice
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hodnotnější nežli výkony některých závodníků na trati. Dalším důležitým a tradičním závodem jsou lízátkové závody,
které byly uspořádány po dlouhé diskuzi na Horních Mísečkách před závodem
krajského přeboru, který taktéž pořádal
ČKS SKI Jilemnice. Celkem se tento den
na start postavilo 459 startujících závodníků. Dále byla uspořádána řada závodů
pro jiné oddíly a organizace jak na Horních Mísečkách, tak na Benecku.
Krom dobrých výsledků závodníků
a pořadatelských úspěchů přinesla letošní nestandardní zima i některé organizační rekordy v jízdách za tréninkem na sníh na Horní Mísečky. Žactvo
jelo 18× autobusem, 10× mikrobusem
a 14× osobními auty. Dorostenci měli
těchto výjezdů ještě více. 60× jeli dvěma mikrobusy, 15× jedním mikrobusem
a k tomu ještě 10× osobním autem. Další zajímavost je, že Michal Kučera starší

byl služebně jako zástupce STK a oddílu
17 dní při závodech na Horních Mísečkách. Michal Kučera mladší absolvoval
5 celostátních víkendových závodů ve
funkci ředitele závodu (z toho 3 námi
pořádané) a jedenkrát byl jako technický delegát. Roste nám nový mladý
a schopný funkcionář, který je v současné době nejperspektivnějším technickým funkcionářem SLČR.
V penzionu Trautenberk ve Studenci se na úplný závěr lyžařské sezony
uskutečnilo poslední mazání, kde lyžaři
zhodnotili končící sezonu a začali spřádat plány na tu nadcházející. Věřme, že
všichni po zasloužilém krátkém odpočinku nastoupí ať do tréninku, brigád,
pořádání závodů a další klubové činnosti a vrhnou se s novým a ještě větším elánem do další práce.
Václav Haman,
trenér ČKS SKI Jilemnice

Společenský dům Jilm Vás zve…
Pondělí 5. 5. 2014 v 18.00 hod., Kino
70 Jilemnice
Kambodža
Pojďte se s námi vypravit do zapadlých končin jihovýchodní Asie. Na kole,
motorce, člunu či na slonu budeme hledat pravou džungli, vodní vesnice s chatrčemi postavenými na několikametrových kůlech, pozůstatky velkolepé
khmérské kultury, neblahé dopady pronikání naší civilizace... Navštívíme domorodce horského kmene Banar, kteří
sami sebe nazývají „pojídači džungle“,
mezi kterými dodnes panuje matriarchální systém a animismus.
Povídání a promítání obrázků budou
doprovázet nahrávky domorodých zpěvů
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a khmérské hudby. Obrázky a hudbou
Vás provede Petr Srp z Vrchlabí.
Vstupné 80 Kč
Středa 7. 5. 2014 19.30 hod.
Slaměný klobouk – DS TJ Sokol Bozkov. Rozverná fraška s libými zpěvy, děj
se odehrává v Lojzově Lhotě.
Vstupné 90/70 Kč
Pátek 9. 5. 2014 v 18.00 hod., Galerie
V kotelně
Není vše jak vypadá – Přemek Novák
Výstava pod názvem „Není vše jak
vypadá“ vznikla na základě evropského
pohledu na východní země. V tomto případě konkrétně Rusko – Sibiř.

Divadelní představení Slaměný klobouk.

Často vidíme věci jinak než ve skutečnosti jsou. Tato výstava přiblíží nám
tak známý pohled na věc. Jasně daný
obraz pravdy, která je zachycena na obrázcích v kontrastu pravdy, kterou nejsme schopni vidět, pokud se na vše
nepodíváme i z té druhé strany. Druhou
stranu by měla přiblížit právě instalace
v Galerii V kotelně. Přijďte se podívat
a přesvědčit se na vlastní oči.
Neděle 11. května 2014 v 15 hod. sloupový sál čp. 1 – bývalý pivovar
Odpolední matiné maminkám k svátku. TO ZUŠ Jilemnice a soubory T.I.K.
a PATZ
Pondělí 12. 5. 2014 od 19.30 hod.
Módní přehlídka taneční skupiny
Paul Dance Jilemnice
TS Paul Dance Jilemnice představí letní kolekci oblečení. Modely bude

Archiv DS TJ Sokol Bozkov

možno na místě vyzkoušet i zakoupit.
Občerstvení zdarma.
Vstupné 100 Kč
Sobota 17. 5. 2014, 8.30–17.00 hod.
Májový jarmark s kulturním programem moderuje Petr Ticháček.
8.30 hod. Zahájení, ZŠ Komenského
9.00 hod. ZŠ Harracha
9.30 hod. Taneční skupina Paul-Dance
10.00 hod. Ruﬁ-raﬁ – klaunské vystoupení – Polsko
10.30 hod. ZUŠ Jilemnice
11.00 hod. Jelenohořané – Polsko
11.40 hod. Jilemský spolek paní a dívek
12.05 hod. Jelenohořané – Polsko
12.45 hod. The Beatles Veteran Club –
revivalová jičínsko-turnovská kapela
14.45 hod. Cémuršámur – vrchlabsko-hrabačovské hudební uskupení
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Program v zámeckém parku:
9–12 hod. Klub historických vozidel
Jilemnice – výstava a testace historických vozidel
Možnost parkování návštěvníků jarmarku na části autobusového nádraží.
Sobota 31. 5. 2014, Hudební salonek
Lukáš Taverna – šňůra: love it rock
Boogie Woogie a Rock And Roll
Vstupné 80 Kč

Připravujeme:
Pondělí 2. 6. 2014 od 14 do 17 hod.
Zápis do kurzu tance a společenské
výchovy. Kurz povede taneční mistr Jiří
Paulů. Kurzovné 1400 Kč / os. se vybírá
při zápisu. Preferujeme páry. Přihlášky
jsou ke stažení na www.sdjilm.cz.
Úterý 10. 6. 2014 od 19. 30 hod.
Ať žije Bouchon! – divadelní představení DS Kandrdas Hořice
Neděle 15. 6. 2014 od 15. 00 hod.
Kterak Kačenka Honzu zachránila –
pohádka DS Tři na tři Nová Paka
14.–18. 7. 2014 a 4.–8. 8. 2014
Příměstský tábor

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
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Vážení čtenáři,
na základě provedené digitalizace Kina 70 v Jilemnici a dohody
s redakční radou zpravodaje Jilemnice jsme přesunuli program kina na
prostřední dvoustranu. Věříme, že
tato drobná změna bude ku prospěchu vám, čtenářům, i našemu Kinu.
Jiří Paulů, ředitel SD Jilm

Pro děti ve věku 7–10 let nabízíme
aktivní prázdninový týden. Program: výlety za poznáním, hry a závěrečný táborák. Cena tábora: 1000 Kč. Záloha
500 Kč při přihlášení, doplatek 500 Kč
bude vybírán do 28. 6. 2014.
Přihlášky k vyzvednutí v informačním centru nebo ke stažení na www.sdjilm.cz od 5. 5. 2014.
11. 8. – 15. 8. 2014
Prázdninový kytarový kurz
Nabízíme opět prázdninový kytarový kurz pod vedením kytarového virtuosa a výborného pedagoga Libora Fišera. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro
pokročilé, děti i dospělé.
Změna termínu možná. Sledujte prosím www stránky a plakáty.

Jilemnice 500. Vydavatel: město 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 červnového čísla: 11. 5. 2014.
Obálka: Titulní strana: setkání se strážci
přírody KRNAP – foto M. Jakoubek. Zadní strana – foto P. Zítková.
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Prodejna NOVÁ PAKA,
Kotíkova 286
tel.: 493 592 364
e-mail: novapaka@vekra.cz

KVALITNÍ
ČESKÁ OKNA
ZA NÍZKÉ CENY
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