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Krkonošské muzeum v roce 2014
(Krkonošské muzeum v Jilemnici je zařízením Správy Krkonošského národního parku, ﬁnančně se na provozu podílí
město Jilemnice.)
Tento rok byl opět po okraj zaplněn
událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo jej
celkem 25 246 osob, což proti předchozímu roku představuje vzestup o přibližně tisíc návštěvníků. Tržby za vstupné
a propagační materiál přesáhly jeden
milion korun.
Mezi zásadní počiny považujeme dokončení opravy střechy (zahájena byla
již v předchozím roce), umožněnou vítězstvím našeho města v soutěži o historické město roku 2012. Dokončena byla
kompletní rekonstrukce a modernizace
toalet pro návštěvnickou veřejnost.
Periodickou revizí prošel fond historie. Restaurován byl vynikající obraz
neznámého mistra „Sv. Anežka Římská“, historická litinová kamna, secesní
uhlák, několik kusů historických šavlí.
Řada předmětů prošla konzervací a základním ošetřením.
K nejcennějším ziskům patří výtvarně i technicky velmi kvalitní podlahové
bicí čtvrťové hodiny, jež pocházejí z dílny jilemnického hodináře Františka Josefa Pochopa z doby kolem roku 1830
a jsou to jediné známé dochované podlahové hodiny z 1. poloviny 19. století
prokazatelně jilemnického původu.
Když jsme 7. února loňského roku vyhlásili sbírku na nákup tohoto pozoruhodného díla, netušili jsme, že během
pouhých jedenácti měsíců se podaří
shromáždit celou částku na zakoupení hodin, tedy 132 000 Kč. Za příspěvky všem dárcům ze srdce děkujeme.
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Hodiny dnes zdobí zámeckou hraběcí
jídelnu.
Další dva znamenité přírůstky jsme
získali díky příspěvku ministerstva kultury z programu ISO – nákup předmětů
mimořádné umělecké a historické ceny.
V prvém případě jsme zakoupili velmi kvalitní symbolistní obraz Františka
Kavána (1866–1941) „Zlatá noc“ (kombinovaná technika, papír, 34×49 cm,
kol. r. 1899) dílo, jež jsme okamžitě
umístili do expozice Kavánovy galerie.
Druhou významnou akvizicí se stal polohedvábný koberec orientálního původu. Pochází z původního vybavení
jilemnického zámku a dochoval se ve
vynikajícím stavu. V zámku nyní zdobí
dámský budoárek.
Zvláštní zmínku si zaslouží i kompletní vybavení jilemnické holičské
a kadeřnické oﬁcíny z meziválečného
období.
Celkově jsme získali přes 90 přírůstkových položek, za nimiž se skrývá 125
sbírkových předmětů.
Nové expozice
Otevřeli jsme novou část zámecké interiérové expozice věnované Janu Nepomuku Harrachovi (chodbu a předpokoj).
Za účinnou pomoc děkujeme zejména
dr. Nadě Kubů a Ilonce Bydžovské.
Výstavy
Výrazně nejúspěšnější byly výstavy
Po stopách sarajevského atentátu, Historické mapy českého Království a Hodiny ze Schwarzwaldu.
Během zahájení výstavy Po stopách
Sarajeva dne 23. května se uskutečnil
bohatý program – významní účastníci,
mezi nimiž nechyběli pracovníci ministerstva kultury, zástupci Matice české

Výstavy Krkonošského muzea v Jilemnici v roce 2014
V hlavní zámecké budově:
1. Z předchozího roku přecházela výstava Hodiny ze Schwarzwaldu
(6. 12. 2013 – 2. 3. 2014)
2. Václav Jansa – výběr z díla (7. 3. – 27. 4. 2014)
3. Jakub Obrovský: obrazy (9. 3. – 3. 6. 2014)
4. Loutky z Říše loutek (7. 5. – 4. 10. 2014)
5. Jan Kavan – graﬁka a známková tvorba (10. 10. – 19. 11. 2014)
6. Teplo domova (26. 11. 2014 – 1. 3. 2015)
Ve výstavní síni v čp. 1 (přízemí):
7. Z předchozího roku přecházela výstava Králické betlémy
(29. 11. 2013 – 23. 2. 2014)
8. Z depozitářů muzea (25. 3. – 27. 7. 2014)
9. Po stopách Sarajeva 1914 (29. 7. – 7. 12. 2014)
10. Světem mechanické hudby (12. 12. – 15. 3. 2015)
Erbovní sál:
11. Z předchozího roku přecházela výstava
Marie Fischerová-Kvěchová: Výběr z díla (29. 11. 2013 – 18. 5. 2015)
12. Po stopách Sarajeva 1914 (23. 5. – 27. 7. 2014)
13. Historické mapy českého Království (6. 8. – 2. 11. 2014)
14. Jarmila Haldová: výběr z díla (14. 11. – 1. 3. 2015)

a patnáct potomků hraběcího rodu Harrachů, byli nejprve přijati na radnici.
Poté jsme odjeli do Harrachovské hrobky v Horní Branné a uctili památku Jana
Nepomuka hraběte Harracha. Následně
byl před budovou gymnázia odhalen pamětní panel věnovaný Janu hraběti Harrachovi (1828–1909). Od 17 hodin se
v kostele konala slavnostní mše, při níž
bylo vzpomenuto obětí I. světové války.
Při mši byla mimo jiných skladeb provedena Mozartova Missa in C a Alleluja od
G. F. Händela. Po skončení bohoslužeb
následovala slavnostní vernisáž výstavy
a otevření nově instalovaných interiérových zámeckých expozic věnovaných
Janu hraběti Harrachovi. Promluvila

řada vynikajících osobností, včetně
potomků hraběte Františka Harracha,
účastníka tragických sarajevských událostí. Za tento den se nám z mnoha stran
dostalo vřelého poděkování.
Mimořádnou událostí se stalo i zahájení Jan Kavan – graﬁka a známková
tvorba. Sešel se zde výkvět umělců zabývajících s tvorbou známek a těší nás,
že do Jilemnice se rádi každoročně vracejí.
Muzeum zapůjčilo pět výstav mimo
jiným institucím (např. Galerie výtvarného umění Hodonín, zámek Kunín, Regionální muzeum Náchod atd.) Řadu
exponátů jsme zapůjčili desítkám dalších muzeí a galerií.
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Ze zahájení výstavy Po stopách Sarajeva 1914.

Spolupracovali jsme s mnoha organizacemi:
Muzeum Novojičínska – zámek Kunín, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, NPÚ Sychrov – zámek Hrádek
u Nechanic, Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové Úpice, Správa Pražského hradu Praha, Muzeum
umění Olomouc, Severočeské muzeum v Roztokách, Regionální muzeum
Náchod, Muzeum Českého ráje Turnov,
Regionální muzeum a galerie v Jičíně.
ČKS SKI Jilemnice, Obecně prospěšná
společnost Kooperativy Praha, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie
moderního umění Hradec Králové, Galerie výtvarného umění Náchod, Karlštejnská a. s., Jinočany, Městské muzeum a galerie v Hořicích v Podkrkonoší,
NPÚ Kroměříž – státní zámek Vranov
nad Dyjí, Muzeum loutkářských kultur
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Archiv Krkonošského muzea Jilemnice

v Chrudimi, Severočeské muzeum v Liberci, NPÚ, Správa st. zámku Hořovice, Vojenský historický ústav Praha, Arcibiskupství pražské, Praha, Děkanský
úřad Jilemnice, Regionální muzeum
v Českém Krumlově, hrad Pecka, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Národní muzeum – Muzeum hudby
Praha, Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších.
Doprovodné akce konané v muzeu:
Uspořádali jsme nebo jsme se významnou měrou podíleli na 52 doprovodných
akcích. Jednalo se o přednášky (mnohé
mimo Jilemnici – např. ve Státní vědecké knihovně v Liberci, Jelení Góře, Hořicích atd.), koncerty, ukázky řemesel
a podobně.
Tisk – publikační činnost:
Po stopách Sarajeva 1914 – katalog k výstavě; Václav Jansa – katalog

k výstavě; Kniha: Ať to frčí, 120 let organizovaného lyžování v Jilemnici; Matice česká: příspěvek Jan Nepomuk hrabě
Harrach pro sborník Národního muzea
v Praze, řada C – literární historie; Sborník: Mechanické betlémy – studie o Jáchymu Metelkovi; NPÚ: zpracovali jsme
oponenturu připravovaných metodik;
Časopis: Člověk a hory; Časopis: Umění darovat / Časopis o ﬁlantropii (Ejhle,
šlechtic); Časopis: Knihovnička, Kuriozity z depozitářů (historie výroby perníků); Časopis Krkonoše: Po stopách Sarajeva, Otevření nové expozice atd.; Další
četné články vyšly v časopisech Mladá
fronta dnes, Krkonošský deník a Finanční noviny. Zmínit musíme i podíl na kalendáři František X. Jerie Jilemnice 2015
a Domalovánce Putování za třemi pštrosími pery.
Publikovali jsme i v mnoha dalších
časopisech, mimo jiné samozřejmě
i v našem městském zpravodaji a dalších periodikách.
Ostatní média
Velmi rozsáhlá byla tradičně především spolupráce s Českým rozhlasem
a Českou televizí. Rok byl pro nás pracovně velmi náročný, ale celkově nakonec velmi plodný a zástupy spokojených

Dětské saně hraběte Fr. A. Nostitze byly vystavené na Pražském hradě na výstavě Zapřažená krása. Archiv KM Jilemnice

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

Zdravé město – seriál
Futsal – sálová kopaná a SK SICO
SC Jilemnice
Komise Zdravého města Jilemnice pokračuje sportem, který již 40 let úspěšně
reprezentuje naše město, sportem, který si ﬁnanční prostředky pro svoji činnost musí zajistit především sponzorskými dary, sportem, který sdružuje partu

nadšenců „sálovkářů“, kterým se podařilo uspořádat utkání dvou základních
skupin XI. Mistrovství Evropy futsalu –
sálového fotbalu v roce 2014.
S průběhem mistrovství, nejvýznamnějšími sportovními akcemi klubu a nejen s nimi se nyní seznamte ve článku
předsedy klubu SK SICO SC Jilemnice
pana Milana Szabo.
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Navazuji na zprávu z jara 2014, ve které jsme se všichni kolem naší sálovky
připravovali na vrchol sezony 2014,
a protože se přání mají plnit nejenom
o Vánocích, podařilo se partě sálovkářů v Jilemnici uspořádat utkání dvou
základních skupin XI. Mistrovství Evropy futsalu – sálového fotbalu v květnu2014.
V různých ubytovacích kapacitách
v Jilemnici a jejím okolí se nám podařilo ubytovat reprezentační skupiny futsalistů z Ruska, Běloruska, Slovenska, Katalánska, Baskicka a Belgie. Záštitu nad
pořádáním XI. ME převzalo město v zastoupení starostou města Mgr. V. Richtrem, Sportovní centrum zastoupené
Ing. J. Hornigem a vlastní SK SICO SC
Jilemnice zastoupené Milanem Szabo
a jeho družinou dobrovolných pořadatelů, kteří se svou pílí zasloužili o to, že
všechna utkání a vše, co se dělo kolem,
proběhlo bez vážných nedostatků ke
spokojenosti všech zúčastněných aktérů této pro Jilemnici významné události.
Byla radost sledovat v naší naplněné
sportovní hale zvláště utkání Slovenska
proti svým soupeřům, kdy nakonec vedoucí slovenské reprezentace uvedl, že
takovou diváckou kulisu by neměli ani
doma na Slovensku a co více – na družstvo Slovenska mělo fandění našich diváků blahodárný vliv, neboť družstvo
proti předpokladům předvedlo nad očekávání velmi kvalitní herní projev, kterým zaskočilo své soupeře. Do Prahy,
kde pokračovalo XI. ME závěrečnými
boji o medaile, odjíždělo jako jeden
z favoritů, avšak tam již chyběli naši
hekticky fandící diváci a družstvo Slovenska nakonec hrálo o 5. místo s družstvem České republiky, které právě na
tomto ME zaznamenalo jeden z nejhorších výsledků v celé historii. Dokonce
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bylo završeno porážkou na penalty
družstvem Slovenska, které si tímto výsledkem zajistilo přímý postup na MS
letos v dubnu v běloruských městech.
Družstvo České republiky, kde jsme
nakonec měli jedno hráčské zastoupení (M. Srkal) z družstva SK SICO SC, si
v dodatečné kvaliﬁkaci v prosinci 2014
vybojovalo právo účasti na tomto svátku futsalu – sálového fotbalu, které se
bude konat od 17. 4. 2015 v Bělorusku.
Ale ostatní utkání např. mezi Katalánskem a Baskickem a další měla svou
vysokou herní kvalitu ve velmi příjemném prostředí, tak jak jej shrnul delegát
z Belgie a i sám předseda UFSF p. Akchumjan z Ruska při závěrečném hodnocení této části XI. ME u nás v Jilemnici, a proto bych chtěl touto cestou ještě
jednou moc poděkovat Mgr. V. Richtrovi, Ing. J. Hornigovi a dalším z řad členů
SK SICO SC Jilemnice a všem dobrovolníkům, kteří po celé 4 dny pracovali na
více než 100 % jen proto, aby se nám
tato významná akce podařila bez ztráty
kytičky. Musím konstatovat, že dle ohlasů ještě i z jednání vedoucích představitelů evropské i světové federace v Praze
vyhodnotili naše pořadatelství na vysoké
úrovni s nasazením vysokých latěk pro
pořadatele dalších podobných setkání
do budoucna.
Nesmím však ještě opomenout sponzory této ﬁnančně náročné akce, kterými byli: Plachtárna Jilemnice, Unios
Roztoky u Jil., Edhal s. r. o., Vrchlabí,
Delﬁ s. r. o. Jilemnice, Truhlářství Skalický Vrchlabí, JK Bus J. Kalvodová Jilemnice, Pivovar Hendrych Vrchlabí, Sisza
mode Vrchlabí, Pivovar Svijany, Doprava Lukeš, Podkrkonošská uzenina s. r. o.
Bělá, Auto Junek, Joma Praha, Cukrárna
U Nyčů, město Jilemnice a mnoho dalších menších, kteří podpořili tuto akci.

Vítězem a mistrem Evropy se stalo
družstvo Běloruska, které ve ﬁnále porazilo družstvo Belgie, třetí bylo družstvo Katalánska, čtvrté Rusko, páté Slovensko, šestá Česká republika atd.
Sezónou futsalu – sálového fotbalu
2014/2015 vstoupilo SK SICO SC Jilemnice do své jubilejní sezony, kdy oslaví 40. let své činnosti u nás v Jilemnici,
přesněji spolek malých forem fotbalu
a kopané byl založen 17. května 1975
třemi kamarády M. Jerie, J. Dufkem
a M. Szabo.
Od té doby uplynulo, jak se říká,
„mnoho vody“, ale za těch 40 let je na
co vzpomínat, třeba na úplné začátky,
kdy v družstvu nastupovali dnes již více
než 70letí – Ing. A. Červinka, J. Trojan
a další…
Za uplynulé období jsme zaznamenali několik významných úspěchů, z nichž
největší je získání titulu mistr ČR, které družstvo SK SICO SC získalo v roce
1999, 3× vítězství ve ﬁnále Českého poháru v letech 2000, 2003 a 2005, v loňském roce 2014 zisk stříbrných medailí ve ﬁnále ČEP a tím i právo účasti

v evropské soutěži PVP, kam naše družstvo má odcestovat počátkem měsíce
května 2015 do španělského letoviska
Loret de Mare. Jinak náš kolektiv celkem
4× reprezentoval naši sálovku a naše
město v evropských soutěžích PMEZ
a PVP, a to se střídavými výsledky. Od
roku 1996 pravidelně hrajeme I. CL futsalu – sálového fotbalu, kdy až na malé
výjimky se dostáváme do závěrečných
kol (čtvrtﬁnále) bojů o titul mistra ČR.
Předběžně na měsíc červen 2015
připravuje kolektiv sálovkářů SK SICO
SC akci, kterou si chceme připomenout
právě dobu založení naší sálovky a trochu se podívat zpět na těch uplynulých
40 let. O bližším programu Vás budeme
včas informovat, aby Ti kterým něco říká
náš sport, se mohli aktivně či méně aktivně spolupodílet a zúčastnit se.
Milan Szabo,
předseda SK SICO SC Jilemnice
Ráda bych popřála společně se všemi
příznivci tohoto sportu hodně energie,
nadšení a úspěchů nejenom do roku
2015, ale do mnoha dalších let.
J. Kunátová

Společenská rubrika
První občánek Libereckého kraje
Dne 1. ledna 2015 v 10.32 hodin přivedli jilemničtí porodníci na svět prvního chlapečka Libereckého kraje Tobiáše
Havránka, syna Leoše Havránka a Zuzany Sacké z Lomnice nad Popelkou.
Do porodnice ho přišel pozdravit hejtman Libereckého kraje Martin
Půta spolu se starostkou města Jilemnice ing. Janou Čechovou a s krajským

radním pro dopravu (bývalým starostou
města Lomnice nad Popelkou) Vladimírem Mastníkem, kteří předali malému
Tobiášovi a jeho mamince dárky a květiny. Ke gratulantům se připojili ředitel nemocnice MUDr. Jiří Kalenský a primář
gynekologicko-porodnického oddělení
MUDr. Zdeněk Vocásek.
Přejeme rodině, aby s láskou, ve
zdraví a spokojenosti prožívali další dny
společného života.
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První letošní občánek Libereckého kraje.
Foto A. Davidová

První letošní jilemnický občánek.
Foto A. Davidová

První jilemnický občánek

80 let
Josef Faistauer, Ke Stadionu 907
Josef Valušiak, Luční 1013
Zdeněk Novotný, Krkonošská 765
75 let
František Kosáček, Na Stráni 884
František Erben, Dolení 37
Eva Vlková, Jaroslava Havlíčka 637
Miloslav Hák, Roztocká 960
Josef Zajíček, V Jilmu 570

Štěpán Mikuš se narodil šťastným rodičům Jozefu Mikušovi a Miroslavě Čejkové ve středu 7. ledna v 8.38 hodin s váhou 3,74 kg a mírou 53 cm.
Malého Štěpána přišli jako prvního
občánka města tradičně přivítat představitelé jilemnické radnice – starostka
ing. Jana Čechová a místostarosta Vladimír Vinklář, kteří předali mamince dárkový poukaz na nákup zboží a květiny.
Blahopřejeme rodičům a miminku
přejeme do života hodně spokojených
úsměvů, nezdolné zdraví a kupu štěstí.

Životní jubilea – prosinec 2014
92 let
Jarmila Švarcová, Budovatelská 627
90 let
Věra Vagenknechtová, Knoblochova 418
Marie Mašková, Luční 1011
88 let
Jaroslav Lukášek, Jeriova 992
86 let
Věra Režná, Zvědavá ulička 118
Miluše Keršlágerová, Žižkova 351
85 let
Zdeněk Jech, Jana Buchara 495
Jaroslava Menčíková, Jana Buchara 985
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
Sňatky – prosinec 2014
12.12. Ondřej Moravec a Zdeňka Hradecká, oba Martinice v Krkonoších

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
Úmrtí – prosinec 2014
Dana Netyková (*1962)
Olga Tóthová (*1945)
Libuše Machová (*1941)

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Za SPOZ Jolana Kozáková

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP). Otevřeno denně od 8
do 12 a od 13 do 16 hod. mimo pondělí.
Výstavy:
— Zámek:
Teplo domova – výstava seznámí návštěvníky s vývojem vytápění od 15. do
počátku 20. století. Vystaveny budou
vzácné kamnové kachle, kamna a řada
dalších zajímavých předmětů. Akce potrvá do 1. března 2015.
— Čp. 1:
Jarmila Haldová – výběr z tvorby. Vystaveny jsou vyřezávané portréty českých panovníků, pohádkové ilustrace,
skvělé kresby květin a vánoční tvorba.
Výstava potrvá do 1. března 2015.
Výstava Světem mechanické hudby –
za historickými hracími stroji minulých

tří staletí – mimořádně zajímavá akce
potrvá do 15. března 2015.

Městská knihovna Jar. Havlíčka
Dětské oddělení knihovny připravilo pro čtenáře na pololetní prázdniny
zábavné dopoledne „Kudy z nudy“ –
v pondělí 2. a ve čtvrtek 5. února otevřeno také v dopoledních hodinách od
9:00 do 11:00. V týdnu jarních prázdnin
(2.–6. února 2015) zveme dětské čtenáře i nečtenáře do knihovny na pohádky,
kvízy, hádanky, stolní hry… Přijď se podívat nebo si zapůjčit knihy se zvýhodněnou registrací!

ČKA – Klub Betanie: Ve čtvrtek dne
19. února v 19 hodin se v Erbovním
sále Krkonošského muzea v Jilemnici

Letošní Krakonoš. Počasí mu však vůbec nepřálo, vydržel jen pár dní… Foto B. Horáčková
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uskuteční beseda na téma Život mikrobů a lidí ve studeném koutu planety.
Přednáší a beseduje přední český mikrobiolog a polárník Jakub Žárský. Vstupné
dobrovolné. Těšíme se na setkání.

Ohlédnutí za beneﬁčním koncertem.
V sobotu 20. 12. 2014 proběhl v SD Jilm
beneﬁční koncert, jehož výtěžek je věnován dětské onkologii v Motole. Sbírka
začala tradičně o týden dříve na vánočním jarmarku v Jilemnici. Po vystoupení dětí tanečního oddělení ZUŠ kolovala mezi diváky zapečetěná sklenice, ve
které se ten den vybrala částka 4 054 Kč.
Večer 20. prosince se suma vyšplhala
na konečných 8 054 Kč. Celá tato částka putuje na účet Nemocnice v Motole,
konkrétně na oddělení dětské onkologie. Děkujeme řediteli SD Jilm za bezplatný pronájem sálu, dále děkujeme
všem malým tanečníkům a tanečnicím
ZUŠ, folklornímu souboru Haverlanti,
taneční skupině T.I.K. a jejím hostům.
Děkujeme vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. V novém roce vám přejeme
hodně zdraví, štěstí a lásky.
Ilka a Markéta Kulichovy

ZŠ speciální a MŠ speciální Srdíčko
Jilemnice. Při ohlédnutí se za uplynulým
rokem bych chtěla mnohokrát poděkovat za nás učitelky a především za děti
a žáky všem sponzorům, kteří nás podporují jak ﬁnančními tak i věcnými dary,

a tím přispívají k rozvíjení dětských aktivit a vylepšují podmínky pro výuku.
Děkujeme všem, kteří nám jsou nakloněni a jakkoli přispívají ke šťastnějšímu dětství našich dětí a jsme zavázáni
i rodičům, kteří nám v průběhu roku nabízejí pomocnou ruku při akcích školy.
Každá, byť na první pohled malá pomoc, je pro nás moc důležitá a velmi si
jí vážíme. Ještě jednou vám všem srdečně děkujeme!
Iva Nálevková

Dětský maškarní bál se koná v jilemnické sokolovně v neděli 1. března
2015 od 14 hodin. Téma: „Večerníček
slaví půlstoletí!“

Omluva redakce
V lednovém čísle zpravodaje bylo na
straně 17 pod fotograﬁí k článku Školní
kolo řečnické soutěže Mladý Démosthenes v ZŠ Komenského chybně uvedeno
jméno jedné ze žákyň – G. Jakouběová.
Správně má být G. Jakoubková. Tímto se
omlouváme a děkujeme za pochopení!
Tým redakce

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 březnového čísla se koná
v pondělí dne 9. února 2015.

Hasiči hodnotili uplynulý rok 2014
Začátkem ledna 2015 se uskutečnila výroční valná hromada, na níž se hodnotil
předchozí rok, a proběhly volby nového
výboru sboru. Jak tedy vypadal uplynulý
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rok občanského sdružení a výjezdové
jednotky.
Leden začal již tradičně Výroční valnou hromadou. Protože začala plesová

sezona, tak na vyžádání jednotlivými
pořadateli jsme zajišťovali požární asistenční hlídky.
V únoru jsme úspěšně uskutečnili tradiční hasičský ples.
Měsíc březen je měsícem požární
ochrany a naše mládež se zapojila do
soutěže „Požární ochrana očima dětí“,
kde každé dítko nakreslilo obrázek, který souvisel s požární ochranou. Zároveň
pokračovaly práce na přípravě letošních
oslav sboru. První zásah jednotky v roce
2014 byla pomoc u dopravní nehody
dvou osobních vozidel na křižovatce
u stadionu v Jilemnici.
V dubnu se děti a dorost začínají na
hřišti připravovat na praktickou část soutěže Plamen. Při výjezdech jsme hledali jednu pohřešovanou osobu v Zálesní
Lhotě a další ztracenou osobu v Poniklé,
dále jsme zasahovali u požáru zemědělského objektu ve Mříčné, který vznikl
od odletujících jisker při práci s rozbrušovací pilou.
Začátkem května jsme připravili pro
děti víkendové soustředění, potom jsme
zase pekli sejkory při jarním jarmarku.
Dospělí a dorost se zúčastnili pěti družstvy okrskové soutěže v Dolních Štěpanicích, kde naše dorostenky obsadily 3. místo a postoupily na okresní kolo
do Turnova, v kategorii mužů nejlépe
dopadlo družstvo nejstarších, které se
umístilo na 6. místě. Dorost se zúčastnil okresního kola soutěže dorostu v požárním sportu v Jablonci nad Nisou, kde
družstvo dorostenců skončilo na 1. místě a družstvo dorostenek na 2. místě.
V kategorii jednotlivců se tam umístila Lenka Prchlíková na 2. místě a Michal Jebavý na 1. místě. Všichni zároveň postoupili do krajského kola. Naše
děti se zúčastnily okresního kola soutěže Plamen v Semilech, kde obsadily

v kategorii mladších 9. místo a ve starších 3. a 19. místo. Jednotka zasahovala u požáru v bazénu v Jilemnici, který
tam vznikl ve strojovně. V průběhu tohoto zásahu byla ale naše jednotka odvolána a urychleně poslána k převrácenému traktoru do Horní Branné.
V červnu se uskutečnily oslavy
140. výročí založení našeho sboru.
V rámci akce proběhla ukázka hasičské
techniky na náměstí v Jilemnici. K vidění byla jak historická, tak i současná technika. Zároveň byla předvedena
cvičná ukázka zásahu u dopravní nehody s vyproštěním zraněných osob. Během celého odpoledne naše děti předváděly své hasičské dovednosti. Dorost
se zúčastnil krajského kola požární soutěže v Jablonci nad Nisou. V jednotlivcích tam vyhrála Lenka Prchlíková a postoupila na mistrovství České republiky
do Brna. Michal Jebavý se tam umístil na
3. místě, družstvo dorostenek obsadilo
3. místo a družstvo dorostenců 4. místo. Jednotka zasahovala u dvou těžkých
dopravních nehod. Při jedné se srazila
dvě osobní vozidla a druhá byla ve Víchové nad Jizerou, kde řidič utrpěl těžké zranění při nárazu svého vozidla do
rodinného domu.
Červenec patří pravidelně k pořádání letního dětského tábora, který se konal již tradičně v Miletínských Lázních
s celotáborovou hrou na téma „Rok na
vsi“. Naše dorostenka Lenka Prchlíková
nás reprezentovala na Mistrovství České republiky v požárním sportu v Brně,
kde v kategorii jednotlivců vyhrála běh
na 100 metrů s překážkami i požární
dvojboj, a tak obsadila celkově 1. místo
a je nejlepší v celé republice. Zasahovali jsme u požáru dřevěné boudy v Horní Branné. Po přívalovém dešti jednotka uvolňuje ucpaný kanál v Ambrožově
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ulici v Jilemnici, odsává vodu ze zahradního altánu v ulici Pod hrází a čerpá
vodu v Metyšově ulici. Večer ještě vyprošťuje osobní vozidlo, které sjelo do
Jilemky. Koncem měsíce znovu zasahujeme po přívalovém dešti ve Studenci, kde pomáháme uvolnit strom spadlý na elektrické vedení a odčerpáváme
vodu ze zatopených rodinných domů.
Dále jednotka zasahuje i u dvou nehod
v Hrabačově, kde v prvním případě došlo ke srážce dvou vozidel se zraněním
osob a následně u převráceného osobního automobilu.
V měsíci srpnu jsme se účastnili
s naší historickou parní stříkačkou akce
Nábřeží paromilů v Hradci Králové. Jednotka byla přítomna na taktickém cvičení se simulací požáru kosodřevin a louky na horách v těžko přístupném terénu
nad pramenem Labe. Dále jsme zasahovali u srážky autobusu s osobním automobilem ve Mříčné. Znovu Jilemnici
postihl prudký přívalový déšť a jednotka
opět zasahuje u ucpaného kanálu v Ambrožově ulici a čerpá vodu ze zatopeného altánu v ulici Pod hrází.
V září se schází naše mládež a začíná se i v novém školním roce připravovat na celoroční hru Plamen.
V říjnu jsme zorganizovali podzimní
soustředění mládeže v Jilemnici na Hraběnce. Ve Vysokém nad Jizerou se konal
závod požárnické všestrannosti mládeže, kde naše družstva mladších obsadila 9., 32., a 36. místo, družstva starších
skončila na 6., 7., 16., 29. místě ze 45
hlídek. Dorostenky obsadily 2. místo
a dorostenci 3. místo. V jednotlivcích
skončila Lenka Prchlíková jako obvykle
na 1. místě. Jednotka zasahovala u dopravní nehody nákladního automobilu,
který skončil v příkopu a dále se podílela na úklidu dlouhé olejové skvrny, která
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Požáry
Pomoc při dopravních nehodách
Likvidace ropných produktů

8×
11×
3×

Technická pomoc
Taktická a prověřovací cvičení

12×
1×

Celkem

35 zásahů

se táhla od parkoviště u nemocnice až
téměř k vlakovému nádraží.
V listopadu jsme připravili v sokolovně v Jilemnici hasičský víceboj. Jedná se o akci v rámci grantového programu města Jilemnice, která je určena
pro širokou veřejnost, a to jak pro děti
a dorost, tak i dospělé. Jednotka zasahuje u těžké dopravní nehody s několika zraněnými osobami, ke které došlo
v Jilemnici za hřbitovem. A dále zasahuje u další těžké dopravní nehody dvou
osobních vozidel mezi obcemi Roztoky
a Martinice.
V prosinci jsme opět pekli sejkory na
jilemnickém jarmarku. Jednotka zasahuje u dopravní nehody v Horní Branné,
kde osobní automobil narazil do stromu
a zůstalo v něm několik zraněných osob.
Posledním zásahem v roce byl požár rodinného domu v Jilemnici na Kozinci.
V tabulce je uvedena statistika všech
zásahů naší výjezdové jednotky, které
proběhly v loňském roce. O nejzajímavějších z nich je zmínka v textu.
Z uvedeného přehledu je vidět, že
hasiči tu nejsou jen na hašení, ale jejich činnost se přesouvá hlavně na pomoc při dopravních nehodách, živelních
pohromách, likvidaci ropných produktů
a technickou pomoc.
V neposlední řadě je nutno poděkovat městu Jilemnici, které je zřizovatelem naší výjezdové jednotky, za dobrou
spolupráci a starost o ni. Věříme, že se
podaří i nadále držet krok, aby jednotka mohla být vybavována současnou

technikou, výzbrojí a výstrojí. Pro nejbližší období je velkým úkolem vyřešení
problému s cisternovým automobilem.
Cisterna CAS, která je ještě na (dnes již
zastaralém) podvozku Liaz, již dosluhuje, a proto je potřeba pro jednotku získat zase moderní cisternu, aby zásahy

mohly být prováděny na profesionální
úrovni v co nejkratším čase.
Na závěr zveme širokou veřejnost na
náš tradiční hasičský ples, který uspořádáme v sobotu 14. února 2015 ve Společenském domě Jilm.
Ing. Josef Cerman, velitel jednotky

Z dopisu Prokopa Hrubého
V souvislosti s článkem „Z jilemnické
lehké atletiky“ z loňského listopadového zpravodaje nám z Auburnu napsal
pan ing. Prokop Hrubý…
Mockrát dík za přání a za jilemnický zpravodaj se zmínkou o mně za tou
velkou louží. Jsem tak trochu pyšný na
mého prastrýce Prokopa, který ﬁguruje
v článku v knize „Ať to frčí“. Strýc Prokop byl asi nejaktivnější a nejvzdělanější člen rodiny Hrubých. Na mém psacím
stole mám kalendář 2009 – „Krkonoše –
putování s Janem Bucharem“. Je v něm
obrázek pohlednice z 6. 1. 1904, kterou
z lyžařského výletu na Benecko a zpět
zaslali Jan Buchar, Prokop Hrubý a další lyžaři. Strýc Prokop byl i vynikajícím
zahrádkářem a včelařem, to jsem však
po něm nezdědil. Moje žena Alenka, bývala učitelka přírodopisu, však přinesla
tyto vědomosti o přírodě a zahrádkářství
do mého života později.
Můj zesnulý bratr Olda byl též velkou
inspirací v mém mladém životě. Byl to
tvrdý pracant a jeho úspěchy ve sportu nepřišly jen tak zlehka. Naše účast
ve sportu nám určitě pomohla překonat
těžká údobí, ve kterých se naše rodina
ocitla.
Nikdy jsem si nepomyslel, kde budu
trávit svůj život. Syn Petr má americkou
manželku a žijí zde u Seattlu. Dcera si

Na výletě na Aljašku.
Ze soukromého archivu P. Hrubého

vzala za manžela Čecha a jsou již jedenáct let v Emirátech, Abu Dhabi. Naše
česká (americká) vnoučata se tam narodila. Jsme hrdí na to, jak je dcera Daniela naučila česky. Má s tou dvojjazyčností asi dobré zkušenosti. Kdybychom
já i moje manželka měli takovou pomoc v mládí, určitě by ty začátky v nové
zemi byly lehčí. Ale co, zvládli jsme to
velice dobře.
Knížku „Ať to frčí“ si určitě koupím, je
tam i část historie od dědy Oldřicha. Na
konec mého dopisu mnoho díků Tobě
i Standovi Henychovi za to, co děláte
pro město Jilemnici za uchování historie lyžování i lehké atletiky.
Z dopisu Prokopa Hrubého z amerického státu Washington zaznamenal
Jan Kubát.
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Motocyklová sezóna 2014
Rok se s rokem sešel, a tak v Autoklubu
Krakonoš Jilemnice opět hodnotí uplynulou motocyklovou sezonu. Sice nebyla natolik úspěšná jako ta předcházející,
nicméně i tak převládá spokojenost. Jedním z hlavních důvodů, proč se neopakovaly úspěchy z roku 2013, byl přestup
dosavadního „klenotu“ jilemnických,
Jana Balaše. Ten ještě v průběhu zimní
přípravy zamířil do jednoho z nejúspěšnějších českých klubů v enduru s mezinárodním věhlasem. Zde jednoznačně
potvrdil své kvality, když se stal trojnásobným mistrem ČR a bronzovým medailistou z mistrovství Evropy.
Ale zpět do Jilemnice. Tady se tahouny týmu stali Lukáš Kučera a Miroslav
Hanč. Lukáš, věkem stále ještě junior,
se účastnil soutěží mistrovství Evropy
enduro a mistrovství ČR enduro, endurosprint a cross country. V Evropě prokázal svůj talent a ve své kategorii (Junior E2/E3) obsadil konečné osmé místo
(po druhém závodě ﬁguroval dokonce
na průběžné šesté příčce!). Stal se tak
druhým nejúspěšnějším Čechem ve třídě. Bohužel výborné výkony z evropských klání se mu nepodařilo přenést do
českého mistráku. Zde startoval v nejvíce a nejkvalitněji obsazené kategorii
E2. Možná se někdy snažil až moc, což
pak bývá spíše na škodu. V enduru je
celkově sedmý (při poslední soutěži se
blýskl třetím místem), ve sprintu šestý
a v cross country obsadil čtvrtou příčku.
Miroslav Hanč naopak svým věkem
již patří do veteránské kategorie, ale
nikoli do starého železa! O svém jezdeckém umění přesvědčoval v Evropě
i v ČR. V ME obsadil konečnou sedmou pozici (vynechal úvodní podnik ve

Španělsku, nejlepším dílčím výsledkem
bylo čtvrté místo v Rumunsku) a byl nejlepším z Čechů! V domácím šampionátu jezdí veteráni o titul přeborníka ČR
(PČR). Tím se Miroslav stal v disciplíně
enduro a nebýt vážného zranění nohy
a kolene při posledním sprintu, byl by
přeborníkem i zde. Takto na něho zbylo třetí místo.
A z přeboru ČR má AK Krakonoš ještě další čtyři medaile. Milan Macháček
získal bronz jak v enduru, tak v endurosprintu (vždy v kategorii E2). Jiří Salač má bronz z endura v kategorii Veterán 2. Roman Vydra jezdil endurosprint
kategorie licence C a nenašel přemožitele! Jeho zlatý úspěch je o to cennější,
že Roman v červenci oslavil teprve patnácté narozeniny, a je tak velkou nadějí
jilemnických do dalších let!
V soutěžích družstev měl AK Krakonoš navazovat na bronz z MMČR a stříbro z PČR z roku 2013. No, nepovedlo
se. Úspěšné družstvo z MMČR se rozpadlo a v novém složení si dojelo pro
pátou příčku. V PČR družstvo nakonec,
pro zranění klíčového člena, nestartovalo vůbec.
Samostatnou kapitolou pak je pro
AK Krakonoš seriál KTM ECC. Původně regionální šampionát, především
pro hobby jezdce, přerostl hranice kraje a v roce 2014 se konal již šestý ročník. Z jilemnického autoklubu se ho
účastní celá jezdecká základna a navíc
místní vždy pořádají jeden z podniků.
Při pohledu do výsledků se vyjímá celkové prvenství v soutěži klubů, kde AK
Krakonoš zcela jednoznačně vládl od
úvodního podniku a dokázal obhájit titul z předcházející sezony. Z konečného
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Roman Vydra.

Foto M. Janoušková

Vyhlášení setriálu KTM ECC.
Foto M. Slavíková

vítězství se radoval ještě Jaroslav Křapka v kategorii licence A. Zbylé dvě medaile, obě bronzové, vybojovali jezdci
kategorií hobby. V E1 to byl Roman Vydra (škoda termínové kolize při posledním podniku – měl našlápnuto ke zlatu!)
a v E3 Michal Kava. Do oceňované pětky se dostal ještě Michal Hanuš (čtvrtý
v E1) a Adam Erlebach (pátý v E2 – bojoval o bronz, ale posledního závodu se
pro poruchu techniky nemohl zúčastnit).
Jak již bylo zmíněno, AK Krakonoš
pořádá jeden z podniků seriálu KTM
ECC. Pravidelně se závodí pod jménem
Memoriál Oldy Nývlta, a to nepřetržitě od roku 2009. Závod byl dvoudenní
a konal se poslední prázdninový víkend,
tedy 30.–31. srpna. Přes letní termín mu
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počasí mnoho nepřálo (bylo chladno,
pošmourno, a co chvíli mělo začít pršet). Ale to nebylo překážkou ani pro diváky, natož pro jezdce. Atraktivní místa
trati byla obsypána fanoušky a na start
se postavilo v sobotu celkem 201 závodníků (z toho 16 dětí v kategoriích motocyklového „potěru“), v neděli potom
85 jezdců. Ohlasy všech zúčastněných
byly veskrze kladné a to je ten největší
„motor“ pro místní pořadatele.
Vraťme se ale ještě na závodní tratě. Ještě nebyla řeč o motokrosu. Toho
se účastnil zejména Miroslav Škaloud
a mladý a nadějný Karel Šrytr. Oba se
představili v seriálu Motocrosscup. Miroslav Škaloud v nejprestižnější kategorii MX1. Poctivě bodoval v každém
podniku a v konečném účtování nenašel přemožitele. Karel Šratr vystřídal
v průběhu sezony menší pětaosmdesátku za silnější stopětadvacítku, a tak bodoval do dvou tříd. Proto je v celkovém
pořadí více v pozadí. Nicméně na slabším motocyklu se mu podařilo vyhrát
dvě rozjížďky. Bohužel měl i dost smůly, zlomil si dvakrát za sezonu tu samou
klíční kost…
Posledním významným podnikem,
kde se ukázal červený dres jilemnického autoklubu, byl vyhlášený a mediálně
propagovaný extrémní závod v rakouském Erzbergu. Startoval tu Miroslav Škaloud, který se sítem kvaliﬁkačních prologů prokousal až do hlavního závodu. Při
své první účasti si nevedl vůbec špatně
a z celkového počtu 1 848 startujících
dokončil na 210. pozici!
Pro nadcházející sezonu mají v AK
Krakonoš Jilemnice mnoho plánů, cílů
a snů. Pohrávají si s myšlenkou na uspořádání podniku mistrovství ČR a velmi lákavá je i účast na Mezinárodní
šestidenní motocyklové soutěži (tedy

motocyklové olympiádě), která se letos
uskuteční na Slovensku. Rádi by pokračovali v projektu KTM ECC a samozřejmě se aktivně účastnili závodů a soutěží

na národní i mezinárodní úrovni. Tak
jim držme pěsti, ať co nejvíce snů přetaví ve skutečnost!
Tomáš Macháček

Začátek lyžařské sezóny byl úspěšný!
Po absolvování řady letních soustředění
a především po téměř třítýdenním pobytu v italském Livignu, plného tréninku
na lyžích, vyhlíželi s koncem prosince
jilemničtí lyžaři možnost si „zazávodit“,
a zahájit tak po dlouhé letní pauze závodní sezonu. V té době panovali nad
střední Evropou takřka tragické sněhové podmínky, závodníci se připravovali na sjezdovkách formou opakovaných
výjezdů a sjezdů a nebo „po svých“ během s holemi. Závody v rakouském Hochﬁlzenu, kam byl z tradičního St. Urlichu přesunut FIS OPA Continental Cup
a „neoﬁciální“ ME dorostu, v termínu
19.–21. prosince 2014 byly tedy příjemným překvapením.
Závodů se účastnila šestice závodníků
z ČKS SKI Jilemnice. Nejlepších výsledků
dosáhli dorostenci v kategorii do 18 let
a mezi téměř stovkou závodníků z více
jak 20 států Evropy se rozhodně neztratili. V sobotním závodě na 5 km, resp.
7,5 km obsadil Karel Macháč výborné
5. místo, Adam Matouš 13. místo a stejného umístění dosáhla i lehce nachlazená Kateřina Janatová. Nedělní závod
volnou technikou probíhal za extrémně
obtížných podmínek, přesto Karel Macháč obsadil mezi přesilou německých
závodníků 13. místo, Adam Matouš 33.
místo, Filip Schütz 51. místo a o trochu
více nachlazená Kateřina Janatová dojela ve své kategorii na 23. místě. Závodů kontinentálního poháru se ještě

účastnil junior František Kožnar a mezi
muži Jakub Pšenička. Oba se v opravdu
silné konkurenci neztratili a pohybovali
se v polovině startovního pole.
Se začátkem nového roku se podmínky v ČR zlepšily natolik, že v Jablonci nad Nisou se ve dnech 2. a 3. ledna mohl uskutečnit plánovaný závod
Českého poháru dorostu a dospělých
v běhu na lyžích.
V prvním závodě volnou technikou
obsadila Kateřina Janatová 1. místo,
Karel Macháč 2. místo, Pavlína Votočková 3. místo, Adam Matouš 6. místo,
František Kožnar 13. místo, Filip Schütz
15. místo. Druhý den se závodilo klasickou technikou a znovu za velice obtížných podmínek na ještě obtížnější trati. Z 1. místa se tentokrát radoval Karel
Macháč, na 2. místě dojela Kateřina Janatová. Výborné výsledky doplnil Adam
Matouš na „dalším“ 6. místě, Pavlína
Votočková na 10. místě, Andrea Soukupová a František Kožnar shodně na
12. místě, Hana Trojanová na 13. místě
a Filip Schütz znovu na 15. místě.
Po druhém závodě byla uzavřena
nominace na EYOWF (Zimní evropský
olympijský festival mládeže), který se
v letošním roce uskuteční pro starší dorostence na konci ledna v Rakousku. Na
základě předvedených výsledků se nominoval Karel Macháč a Kateřina Janatová, jako první náhradník těsně za vysněnou nominací zůstal Adam Matouš,
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K. Macháč na závodech v Rakousku.
Archiv ČKS SKI Jilemnice

vedoucím výpravy běžců na lyžích bude
na této prestižní akci jilemnický trenér
Václav Haman.
Vh

Velká série závodů v Jilemnici –
pořadatele čeká náročný únor
8. ročník Jilemnické 50
ve dnech 7.–8. února 2015
Na víkend 7. a 8. února 2015 připravujeme 8. ročník veřejného dálkového
běhu na lyžích Jilemnická 50. Největší
novinkou pro letošek je zařazení našeho
závodu do seriálu Stopa pro život k závodům Šumavský maraton, Krkonošská
70 a Karlův běh. V Jilemnici bude tento
seriál zahájen. Změna by se měla projevit hlavně kvalitnějším zázemím pro
závodníky, kteří budou moci využít velké vyhřívané stany. V nich pak proběhne
i catering po závodech.
Závody v Jilemnici se uskuteční v lyžařském areálu Hraběnka. Zde bude start
i cíl závodu, veškeré zázemí, výdej startovních čísel a doprovodné akce. Mazací servis pro závodníky obstará tradičně
ﬁrma SWIX. Na sobotu je připraven závod 25 km volnou technikou. V neděli
se bude závodit klasicky na trati 50 km
nebo 25 km. Starty závodů budou hromadné, do první vlny budou zařazeni
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nejlepší závodníci z loňských výsledků
a závodníci s prokázanou výkonností.
Start sobotního závodu je v 10.00, starty
nedělních závodů v 10 hodin 50 km klasicky a v 10.30 25 km klasicky. Přihlásit
se na závody je možné online na www.
stopaprozivot.cz nebo osobně v prodejně INTERSPORT v Jilemnici. Všichni předem přihlášení závodníci obdrží spolu
se startovním číslem a čipem na měření času také drobné dárky od partnerů
našeho závodu. Startovní čísla závodníkům zůstanou, čipy se budou odebírat hned po projetí cílem závodu. Připravujeme jeden okruh o délce 25 km
v okolí Jilemnice směrem na Mříčnou,
Kruh a Roztoky. Na tomto okruhu budou
i dvě občerstvovací stanice. Okruh má
zvlněný proﬁl, nechybí zde táhlá stoupání a sjezdy. Z nejvyššího bodu trati je
krásný výhled na panorama západních
Krkonoš s dominantou Kotle. Pro případ
nepříznivých sněhových podmínek na
trati v Jilemnici máme opět připravenou
náhradní trať na Benecku. Příjezd na tratě v Jilemnici i na Benecku bude označen směrovkami. Parkování v Jilemnici
bude zajištěno jednosměrně na uzavřené komunikaci od buněk na Hraběnce.
Veškeré další informace budou průběžně aktualizovány na stránkách www.
skijilemnice.cz. Přijďte si vyzkoušet některý z vypsaných závodů nebo alespoň
povzbudit jejich účastníky. V letošních
přípravách jsme opět vylepšili trať tak,
aby co nejvíce vyhovovala požadavkům
závodníků. Pro případ přeložení na Benecko jsme významně vylepšili zázemí
pro závodníky i rozhodčí.
Malá cena Jilemnice – Krajský pohár žactva Libereckého kraje v sobotu
14. února 2015, start první kategorie je
v 10:00

Všechny kategorie pojedou intervalově klasicky. Předžáci a nejmladší žáci
pojedou 500 m a 1 km. Ostatní kategorie budou mít tratě 2–4 km. Přijďte fandit našim talentům a přijďte si zazávodit i Vy.
Lízátkové závody – v neděli 15. února
2015 odpoledne ve 14 hodin
Tyto oblíbené závody jsou určené
nejmladším, začínajícím lyžařům, od
předškolních dětí až po pátou třídu.
Předškolní děti budou závodit na trati
dlouhé 80 m. Školní děti budou závodit
po třídách na tratích od 400 m do 1 km.
Všichni závodníci obdrží v cíli tradiční lízátko. V kategoriích od 1. do 5. třídy bude vyhlášeno 6 nejlepších. Pokud
si nevěříte s mazáním lyží pro své děti,
pracovníci ﬁrmy INTERSPORT Vám poradí a zdarma lyže namažou. Pokud
to sněhové podmínky dovolí, všechny

závody se uskuteční v lyžařském areálu
Hraběnka. Přijďte povzbudit malé i velké závodníky na Lízátkové závody a přiveďte své ratolesti zazávodit si.
Mistrovství ČR dorostu ve dnech
20.–22. února 2015
Vrcholem únorového čtyřboje bude
třídenní Mistrovství ČR dorostu v běhu
na lyžích. Do Jilemnice tak po dvou letech opět přijedou nejlepší dorostenci
z celé republiky. Čeká je páteční závod
ve sprintu klasickou technikou. V sobotu
je na programu závod jednotlivců volně
s intervalovým startem a v neděli atraktivní disciplína Skicros.
Nezbývá nám než věřit, že nám zima
zachová přízeň a všechny závody budeme moci uspořádat na tratích v Jilemnici. Zveme všechny příznivce lyžování
k účasti na těchto akcích.
Výbor ČKS SKI Jilemnice

Biatlon a klasické lyžování
V počátcích padesátých let minulého
století, kdy se biatlon rozvíjel ve svobodném světě, přivlastnil si tento sport
nastolený komunistický režim k obrazu
svému. Pod vedením Svazarmu (Svaz
pro spolupráci s armádou) vznikl Sokolovský závod branné zdatnosti, v počátcích ozdoben i hodem granátem. Nebylo divu, že takto pojatý sport byl na
samém okraji divácké sledovanosti. Po
tzv. Sametové revoluci, kde jsme se otevřeli svobodnému světu a vše se nazývalo pravým jménem, díky technice přenosů a s přibývajícími úspěchy našich
reprezentantů, se tento sport stal divácky
atraktivní. Nemalou měrou k tomu přispěli i jilemničtí reprezentanti a trenéři.

V nedávných dnech jsme oslavili
120 let ČKS SKI Jilemnice. Jeho historii, činnost a úspěchy můžeme nalézt
v nádherné knize k tomu vydané „Ať
to frčí“. Klasické běžecké lyžování je
krásný sport především pro nejširší veřejnost, ať pro milovníky přírody, turisty, rekreační běžce nebo aktivní závodníky. S přibývající dovedností, vlastním
umem nebo s přispěním trenérů zjišťujeme, že běžecké lyžování není jen o dřině, že správně technicky koordinovaný
projev je elegance, která tento krásný
sport zdobí a povznáší. Proto se o to
snažme, obohatí to náš sportovní život.
A teď si jen přejme dostatek sněhu
a „Ať to frčí“!
Antonín Kos
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Biatlonové výsledky
III. kolo Světového poháru
ve slovinské Pokljuce, 2014
Slovinská Pokljuka hostila světové biatlonisty v předvánočním čase ve dnech
18.–21. prosince 2014. V úvodním
sprintu žen zvítězila Gabriela Soukalová
a bylo to již její osmé vítězství ve světových pohárech. Veronika Vítková skončila patnáctá, 33. Eva Puskarčíková, 49.
Jitka Landová a 52. Barbora Tomešová,
která nahradila v týmu žen Lucii Charvátovou. Všech pět našich žen se nominovalo do stíhacího závodu, ve kterém
startuje prvních 60 žen. Gabriela startovala jako první s náskokem 18,4 vteřiny.
Muže v Pokljuce vedl poprvé samostatně trenér Marek Lejsek. Tři skončili
v první dvacítce, 18. Ondřej Moravec,
19. Jaroslav Soukup, 20. Michal Šlesingr,
35. Michal Krčmář, 58. Tomáš Krupčík.
Také naši muži startovali všichni ve stíhacím závodě. Na vítěze Antonína Šipulina z Ruska měl Ondřej Moravec ztrátu
1:02,6 minuty.
Stíhací závod na 10 km ženám nevyšel. Zvítězila Darja Domračevová z Běloruska, Gabriela neudržela své vedoucí postavení na startu a propadla se díky
špatné střelbě na dvacáté místo, 24. Veronika Vítková, 29. Eva Puskarčíková,
39. Jitka Landová a 47. Barbora Tomešová. Potěšit může to, že čtyři ženy bodovaly ve SP. Muži si vedli lépe. Za vítězným Norem Emilem Hegle Svendsenem
skončil na pátém místě Ondřej Moravec
a svého životního úspěchu dosáhl mladý
Michal Krčmář, který se z pětatřicátého
místa na startu probojoval na patnácté
místo. Další naši 37. Michal Šlesingr, 48.
Jaroslav Soukup a 53. Tomáš Krupčík.
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V závodě s hromadným startem
pro 30 nejlepších žen a mužů jsme
měli Soukalovou, Vítkovou, Moravce
a Šlesingra. Ženy si vedly velmi dobře,
obě skončily v první desítce, stejně tak
Ondřej Moravec. Nedařilo se pouze Michalovi Šlesingrovi, ale 12 bodů do celkového hodnocení světového poháru se
jistě bude hodit. Je nutné připomenout,
že startovalo nejlepších 30 biatlonistek
a biatlonistů ze stovky závodníků, kteří
v obou kategoriích startují.

IV. kolo Světového poháru
v německém Oberhofu, 2015
Veronika Vítková 3× na stupních vítězů!
Vynikajícím úspěchem skončil štafetový závod žen ve čtvrtém kole světového poháru, který se jel 7. ledna 2015
v Oberhofu. Naše štafeta ve složení Eva
Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková porazily nejlepší světové soupeřky a zvítězily
před Francií a třetím Běloruskem.
České biatlonistky podaly skvělé běžecké výkony a navíc výborně střílely.
Eva Puskarčíková a Gabriela Soukalová dobíjely jednou, Jitka Landová dvakrát a Veronika Vítková třikrát. „Když se
na výsledek podívám touto optikou, tak
jsem závod vlastně pokazila,“ smála se
jilemnická rodačka Veronika, která přivedla štafetu do cíle na prvním místě.
Na trať vybíhala z druhého místa,
předstihla Ukrajinku, a jedinou soupeřkou se jí tak stala dotírající Bescondová z Francie. „Nechala jsem se ji nejdříve předběhnout, abych trochu pošetřila
síly, ale pak se mi zdálo, že zpomalila až
moc, tak jsem za to raději vzala,“ vrátila

Vítězná štafeta – zleva Vítková, Landová, Soukalová, Puskarčíková.

se ještě do druhého kola závěrečného
úseku. Ve stojce pak obě svorně závod
trochu zdramatizovaly. „Dvakrát jsem
dobíjela, a to byla komplikace, naštěstí Bescondová také,“ dodala s úlevou.
V posledním kole předvedla Veronika
i velmi dobrý taktický výkon, v jednom
z posledních stoupání nasadila trhák
a Bescondová jejímu tempu nestačila.
A jak se ukázalo, byl to únik rozhodující.
Po vynikajícím běžeckém výkonu Veronika poprvé ve své sportovní kariéře
zvítězila v individuálním závodě světového poháru a posunula se na šesté
místo v celkovém hodnocení, ve sprintu je pátá. I když chybovala jednou na
střelnici vleže i vstoje, v posledním kole
smazala náskok italských soupeřek a zapsala se nesmazatelně do historie biatlonového sportu. Potěšila své fanoušky a velikou radost udělala i trenérům
a závodníkům Klubu biatlonu v Jilemnici a lyžařským trenérům, kteří byli na
začátku její sportovní kariéry. Verčo, děkujeme! V závodě si velmi dobře vedla i Gabriela Soukalová, která obsadila

Foto P. Slavík

šesté místo. Závod byl větrnou loterií
a naše obě biatlonové hvězdy ho zvládly velmi dobře.
Na nedělní závod s hromadným startem přiběhla Gabriela Soukalová na poslední chvíli a zařadila se až na konec
startovního pole. Výborně si opět vedla
Veronika Vítková a se dvěma chybami
na střelnici ze dvaceti ran byla druhá,
Gabriela se vešla do první desítky na
desáté místo. Skvělý výsledek a úspěch
obou našich hvězd. Pozadu nezůstali
ani muži, Michal Šlesingr skončil pátý
a Ondřej Moravec třináctý ze 30 nejlepších světových biatlonistů. Závod mužů
byl opět větrnou loterií, v Oberhofu
fouká dost často. Nejvíce na zhoršené
podmínky doplatil Ondřej Moravec, na
poslední stojce dva terče minul a to ho
odsunulo z první desítky.
A nakonec pozvání na sedmé kolo
SP, které bude od 5. do 8. února v Novém Městě na Moravě. Přijeďte povzbudit naše biatlonisty a užít si atmosféru
novoměstské arény!
Josef Trojan
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Výstava obrazů Miroslava Urbance
V sobotu 13. prosince, tedy během jilemnického vánočního jarmarku, byla
v klubovně Autoklubu Krakonoš Jilemnice připravena výstava obrazů a díla lidového umělce Miroslava Urbance. V improvizované „galerii“ bylo nachystáno
na 68 velkých obrazů, 17 malých obrázků a v celkem sedmi šanonech mohli návštěvníci listovat 1 837 kreslenými
vtipy.
Kdo že to je Miroslav Urbanec? Je
z Dolních Štěpanic, a to je tak vše, co
prozradíme. Nechme jeho osobu zahalenou rouškou neznáma. Ani pro účely výstavy nedal k dispozici svůj životopis. Každopádně se jedná o člověka
s mimořádným talentem, neobyčejným
smyslem pro detail a symboliku a v neposlední řadě o fanouška a znalce motocyklových soutěží a jejich historie.
Ovšem výstava nebyla pouze o motocyklech. Naopak, s touto tematikou souvisela pouhá tři díla. Zbytek je průřezem
lidského života, odkazem na určité události a nálady, nezřídkakdy čerpal autor
inspiraci v dění okolo sebe. Obrazy mají
svá speciﬁka. Umělec nemaluje na plátno, nýbrž na sololit, konkrétně na jeho
drsnější stranu. Ve výsledku pak má obraz nezaměnitelnou patinu.
O tom, že autor musí být veselá kopa,
se mnohdy přesvědčíte v okamžiku, kdy
si k obrazu přiřadíte jeho název (např.
Strom Šlitr se touží státi Suchým – jasná symbolika na zakladatele divadla Semafor). Jindy se za takřka nic neříkajícím názvem (např. Běžný příběh) skrývá
opravdu běžný příběh z partnerského života, který, když vám jej autor odvypráví, vám vykouzlí na tváři úsměv od ucha
k uchu. Každý výjev na obraze má své
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místo i v příběhu a není použit pouze
pro „dekoraci“. Ano, takřka každé dílo
má svůj skrytý význam, někdy naprosto běžný, jindy neobvyklý a jindy zase
lehce lechtivý. Některé obrazy byly více
než lechtivé, a tak pořadatelé jejich vernisáž oddělili od zbytku „galerie“ přepážkou a zodpovědně označili.
Miroslav Urbanec byl samozřejmě
přítomen a rád návštěvníkům vyprávěl
nejen popisy jednotlivých děl, přidával
i okolnosti jejich vzniku a kde bral inspiraci. Vše se svým typickým humorem,
a tak každý odcházel pobaven a v dobré náladě. Miroslav Urbanec však dokáže tvořit i na zakázku. Zrovna nedávno
kreslil na objednávku portrét bývalého
československého reprezentanta Jiřího
Pošíka. Jeho přátelé mu obraz věnovali
k šedesátinám.
Jak již bylo řečeno, další část expozice obsahovala přes osmnáct set kreslených vtipů na papíře formátu A4. Jsou
kresleny převážně propiskou či perem
a několik z nich vyšlo i na stránkách
Českých motocyklových novin. Mnohé si nic nezadají s vtipy od podstatně
známějšího kreslíře a skoro jmenovce
Petra Urbana. Celý jeden šanon je věnován patronu nejvyšších českých hor,
tedy Krakonošovi. Ten jediný je barevný
a reaguje na různé události dle letopočtu. Autor často hledal inspiraci také ve
výjevech a osobách z Dolních Štěpanic
(zde pro mě jednoznačně vévodí parafráze na známou písničku, zde upravenou na: Okolo Třeboně, pasou se Jeboně – nutno znát osobu Jiřího Faistavera),
či ve jménech a přezdívkách soutěžních
jezdců ať doby minulé, či ze současnosti. Ke každému šanonu si bylo možno

sednout a v poklidu listovat. Jakmile se
ovšem do vašeho listování připletl autor a začal komentovat jednotlivé výjevy, mohli jste si býti jisti, že chvíli posedíte. Ovšem, stálo to za to.
Velkou část své tvorby (na 50 obrazů) má Miroslav Urbanec zapůjčenou
v Krakonošově moto muzeu v Dolních
Štěpanicích. Jsou to téměř výhradně obrazy s tématikou ze Šestidenních motocyklových soutěží a soutěží Mistrovství
Evropy či Československa. Bylo by škoda pro jeden den rušit expozici v muzeu a navíc riskovat poškození obrazů.
Proto v autoklubu byla, pro účely výstavy, vytvořena pouze nástěnka s ukázkou
děl a odkazem na provozovatele muzea.
Ovšem v muzeu nejsou k vidění jen obrazy. Autor je i velice šikovný modelář.
Jednak je zde vystavován unikátní papírový betlém, kterým si umělec zajistil zápis do českého vydání Guinessovy
knihy rekordů. Betlém zobrazuje celkem
365 různých motivů (mimo jiné 55 motocyklistů, 59 pěších osob, 84 zvířat, kameny, stromy, keře, pařezy apod.). Jsou
zde ztvárněny jak osobnosti a legendy
českého a československého endura, tak
také občané Dolních Štěpanic včetně
autora samotného. Dále zde naleznete
sbírku vlastnoručně z papíru a špejlí vyrobených modelů soutěžních motocyklů
a jejich příslušenství (kanystry, nádrže,
trychtýře, masky, motory, poháry atd.).
Zpět ale na výstavu do Jilemnice.
Protože spolu s Miroslavem Urbancem výstavu pořádal Autoklub Krakonoš, byla zde k vidění i jeho malá prezentace. Na nástěnce byla zpracována
jak historie, tak současnost autoklubu.
A protože je klub účastníkem motocyklových soutěží a motokrosu, byl prezentován ucelený přehled závodních dresů
a v rohu klubovny pořadatelé vytvořili

Foto T. Macháček

improvizovanou zastávku v servisní zóně časové kontroly motocyklové
soutěže. Návštěvníci si tak mohli udělat představu, co vše se může během
soutěže dít.
Bohužel snaze pořadatelů se nerovnal počet návštěvníků. Těch bylo opravdu poskrovnu. Těžko se zamýšlet nad
důvody. Možná mohla být větší reklama (plakáty po městě i v okolí?) než jen
prostřednictvím jilemnického infocentra, na webu a facebooku AK Krakonoš,
či zmínky v týdeníku 5plus2 a v projevu
komentátora na jarmarku… Na druhou
stranu u budovy autoklubu parkovalo
v průběhu dne mnoho aut návštěvníků
jarmarku, jen málokdo však zašel na výstavu. Co příště? Zkusit zvolit jiný termín (návštěvník unavený jarmarkem již
neměl síly na výstavu?), nebo se spokojit s myšlenkou, že umění moc lidí nezajímá?
V každém případě je to škoda. Věřím,
že ten, kdo přišel, nelitoval. Kdo nedorazil, litovat může, protože výstava byla
pouze jednodenní a nyní jsou díla opět
uklizena u autora…
Tomáš Macháček
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Společenský dům Jilm Vás zve…
Neděle 8. 2. 2015, 15.00 hod.
Veselá pouť
Už samotný název nás zavádí tam,
kam s rodiči děti velice rády chodí, a to
do světa hudby, kolotočů, říše cizokrajných zvířat, za obyvateli strašidelných
hradů, zkrátka do míst plných zábavy…
Představení v délce 60 minut jsou určena dětem od 3 do 12 let. Střídají se
v nich komické dialogy, písničky, pohádky a soutěže, kterých se děti účastní.
Zajímavostmi těchto unikátních loutkových revue jsou černo-divadelní scény a loutky v nadživotní velikosti, které
uvádějí v úžas všechny přítomné.
Na vaši návštěvu se těší kamarádi Jů
a Hele a loutkoherci.
Vstupné 100 Kč
Středa 18. 2. 2015, 18.00 hod.
Divokým Kurdistánem
Nejvýchodnější část Turecka u syrských a iráckých hranic je kotlem, kde
se kdysi „vařily“ naše civilizace – najdete tu snad nejstarší svatyni světa,
studnu, kde Mojžíš potkal svou ženu,
hrob Noeho, kostely nejstarších křesťanských církví i mešity, posvátná města židů, křesťanů i muslimů, skalní města
či arabské úlové domy … A taky starobylé řeky Eufrat a Tigris, stejně jako divoká pohoří, kde snad kdysi přistál Noe
a dnes se v nich potulují kurdští partyzáni. Diashow Petra Srpa z Vrchlabí.
Vstupné 80 Kč
Úterý 17. 2. 2015, 19.30 hod.
Kaleidoskop taneční skupiny Paul-Dance Jilemnice
Tradiční proﬁlové představení skupiny Paul Dance. Uvidíte choreograﬁe

24

všech věkových skupin, od nejmenších
Hadů až po Ladies, včetně úspěšných
kusů z Mistrovství světa v Grazu. Kaleidoskopem Vás bude provázet jedinečný a neopakovatelný Štěpán Neubauer.
Vstupné 100 Kč
Středa 25. 2. 2015, 19.00 hod.
Travesti skupina Techtle Mechtle –
Pel Mel!
Těšit se můžete na Naďu Urbánkovou, Evu Pilarovou, Jennifer Lopez,
Leonu Machálkovou, Petra Koláře, Mira
Žbirku, Helenu Vondráčkovou a řadu
dalších – to vše v podání Lukáše, Honzy a Aleše. Nenechte si ujít divadelní
představení, které se stále těší velké oblibě v divadlech a kulturních domech
v České republice i na Slovensku. Vstupné 250 Kč předprodej / 280 Kč na místě.
Pátek 27. 2. 2015, 19.00 hod.
Žena za pultem 2 – Divadlo Kalich
Praha. Vyprodáno.

Taneční kurz pro pokročilé a taneční
kurz pro dospělé
Pokračovací kurz: Navázání na techniky vyučované v základním kurzu tance a společenské výchovy a rozšíření
o další ﬁgurace, výuka některých speciálních párových tanců.
Základní kurz pro dospělé: Seznámení se a opakování základních tanečních
technik ve standardních a latinsko-amerických tancích, výuka moderních speciálních párových tanců.
Rozpis tanců v jednotlivých lekcích
na www.sdjilm.cz
Kurzy povede: Taneční mistr Jiří Paulů

Termíny kurzů: 1. lekce čtvrtek 26. 2.
2015, 2. lekce pátek 6. 3. 2015, 3. lekce
čtvrtek 12. 3. 2015, 4. lekce pátek 20. 3.
2015, 5. lekce pátek 27. 3. 2015.
Krakonošův bál: pátek 10. 4. 2015
Pokračovací kurz probíhá od 18.00
do 20.30 hod., kurz pro dospělé od
20.30 do 23.00 hod., závěrečný bál od
20.00 do 01.00 hod.
Do kurzů přijímáme pouze páry.
Cena celého kurzu: 700 Kč/os.
Vstup na jednotlivé lekce: 150 Kč/os.
Uzávěrka přihlášek 26. 2. 2015.

Interpreti jsou provázeni čtyřmi vynikajícími českými sólisty: Petrem Maláskem
(klavír), Josefem Štěpánkem (kytary), Janem Tenglerem (kontrabas) a Petrou Malíškovou (violoncello).
Čtvrtek 5. 3. 2015, 18.00 hod.
Marcel Martin – Koláže
Výběr z tvorby z let 1995–2006,
2014–2015. Vernisáž výstavy. Součástí
vernisáže bude představení: „Zkrocení
zlé Kateřiny během jedné čtvrthodiny“
Výstavu můžete navštívit v průběhu
celého divadelního festivalu.

Plesová sezona 2015
– Sobota 7. 2. 2015, 19.00 hod.
Společenský večer Vavřineček
– Sobota 14. 2. 2015, 20.00 hod.
Hasičský ples
– Pátek 20. 2. 2015, 19.00 hod.
Maturitní ples Gymnázium Jilemnice
– Pátek 13. 3. 2015, 19.00 hod.
Maturitní ples Gymnázium Jilemnice
– Pátek 10. 4. 2015, 20.00 hod.
Krakonošův bál

21. ročník divadelního festivalu
Březen – měsíc divadla 2015
Neděle 1. 3. 2015, 10.00 hod.
Bob a Bobek na cestách
Divadlo Anfas Praha
Známé večerníčkové postavičky ožijí
ve veselém představení plném písniček
na motivy knih Pavla Šruta a procestují
ve svém létajícím klobouku celý svět.
Pondělí 2. 3. 2015, 19.30 hod.
Recitál Michala Horáčka – Na cestě 2015
Michala Horáčka na jevišti doprovodí František Segrada, Lenka Nová, Ondřej Ruml a také Horáčkova dcera Ruth.

Pátek 6. 3. 2015, 8.45 a 10.15 hod.
Hugor z hor – Divadlo Tramtarie Olomouc. Veselé vyprávění o tom, jaké to
je, když domů tatínek přiveze z polární
výpravy Yettiho, sněžného muže!
Představení pro MŠ a 1.–2. ročník ZŠ
Neděle 8. 3. 2015, 19.30 hod.
Il Congelatore – Zmrazovač
DS Ad Hoc
Komediální operní drama plné napětí a morálních dilemat je prošpikováno
hudebním géniem Verdiho, Pucciniho,
Leoncavala, Bizeta a dalších mistrů.
Úterý 10. 3. 2015, 19.30 hod.
Drůbeží nářez
DS Nakafráno Trutnov
Autorky se v představení pokouší
s humorem popsat některé situace ze života žen, hlavně z perspektivy jejich nadějí, snů, představ a naproti tomu reality
života. Co ženy čekají a co pak dostanou, kam spěchají a kde zůstanou, také
co nečekaného jim život sám přinese…
Pondělí 16. 3. 2014, 8.45, 10.15 hod.
Dobrodružství Toma Sawyera
Divadlo AHA! Praha
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Svižná a humorná adaptace slavné knížky je především oslavou dětství
a „hrdinských“ klukovských snů.
Představení pro I. stupeň ZŠ

Smoljak – Cimrman – Svěrák
Jevištní sklerotikon v podání amatérského souboru specializující se na tvorbu Járy Cimrmana.

Čtvrtek 19. 3. 2015, 19.30 hod.
Vajíčko – DS J. K. Tyl Josefův Důl
Vajíčko je symbolem dobrého bydla.
Je v něm útulno. V zájmu každého maloměšťáka tedy je dostat se do něj…

Neděle 29. 3. 2015, 17.30 hod.
Včera, dnes a zítra aneb Nové scénky
Felixe Holzmanna
Divadlo Semafor Praha
Skvělé představení interaktivní formou kombinující dosud nikdy neuvedené scénky známého českého komika
s jeho klasickými humornými evergreeny. Hraje: David Šír a Miroslav Reil.

Neděle 22. 3. 2015, 17.00 hod.
Hoří má panenko!
DS Divadelního klubu Vrchlabí
Film M. Formana „Hoří, má panenko!“ pravděpodobně znáte. My určitě,
vždyť se odehrává ve Vrchlabí a jeho
hlavní představitelé žijí kolem nás. Věříme, že s trochou humoru a pár písničkami toto představení nikoho neurazí…
Čtvrtek 26. 3. 2014, 8.45, 10.15 hod.
Záhada hlavolamu – Divadlo AHA!
Praha. Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky už více než půl
století baví generace malých i velkých
čtenářů. Představení pro II. stupeň ZŠ.
Sobota 28. 3. 2014, 19.30 hod.
Švestka
Divadlo „U Váňů“ Poděbrady

Obsah příspěvků nemusí být totožný
s názorem redakce.
Jilemnice zpravodaj města.
Odpovědný redaktor Jan Luštinec. Redakční rada: Josef Cerman, Jana Čechová, Leoš Erben, Petr Faistauer, Hana Jakouběová, Kateřina Jiroušová, Jan Kubát,
Karel Kupka, Dagmar Stolínová. Sazba a zlom: P3K (www.p3k.cz). Tisk –
obálka: ZAMA s. r. o., vnitřní strany: A90
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Úterý 31. 3. 2015, 19.30 hod.
Tři muži na špatné adrese
Divadlo Bez zábradlí Praha
Zlý sen? Skutečnost? Halucinace?
Hromadné šílenství? Jsou zde tři dospělé osoby mužského pohlaví a všechny tři
si spletou adresu. Je to normální?
Hrají: Karel Heřmánek, Bohumil Klepl,
Zdeněk Žák, Jana Šulcová, Johanna Tesařová. Napsal: Luigi Lunari. Režie: Boris Ščedrin.
Volné vstupenky budou v předprodeji od 10. 2. v informačním centru tel.:
481 54 10 08 a bude též spuštěn on-line
prodej vstupenek na www.sdjilm.cz.

PRESS-FOTO 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 březnového čísla: 9. 2. 2015.
Obálka: Veronika Vítková v akci. Foto
P. Slavík. Zadní strana: Tříkrálová sbírka. Foto H. Jakouběová.
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