XXXIII. ROČNÍK

DUBEN 2010

11 Kč
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Jilemnické proměny: Křižovatka Žižkovy a Krkonošské ulice dříve a nyní.
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–pepo–

Svátky jara
Tak už snad končí sice nádherně bílá,
ale velmi chladná paní zima. Byla krásná, ale ukázala nám i svou odvrácenou
tvář v podobě poškozených komunikací, strhaných okapů a jiných zlomyslností. Už je snad opravdu pryč a nastupující
jaro s sebou přináší teplé sluneční paprsky a probouzející se přírodu. Po delší době máme zase možnost zahlédnout
barvy jiné než jen šedé či bílé a podivovat se vybarveným jarním kvítkům. Uklidíme lyže a sáně, dáme do pořádku kola
či koloběžky, případně se vrhneme na
úpravu venkovních truhlíků a zahrádek.

Začátek jara nám oznamují další významné svátky v roce – Velikonoce. Ty
už jsou u nás tradičně spojeny s malovanými či jinou technikou zdobenými kraslicemi, vůní pečených mazanců, beránků a zajíčků. O velikonočním
pondělí podarujte koledníky s nádherně
pletenými pomlázkami zdobenými barevnými stuhami.
Nezapomínejte na krásné tradice
a užívejte si pohody, krásy a jarního sluníčka.
Jana Čechová,
místostarostka

Z usnesení rady a zastupitelstva města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně, není-li uvedeno jinak.
ZM schvaluje rozpočet města Jilemnice na rok 2010 v členění dle předloženého návrhu.
pro: 11, proti: 1 (Seibert)
ZM schvaluje předložení projektu
„Přechod pro pěší v křižovatce ulic
Jungmannova a Geologa Pošepného“
a jeho předložení do programu č. 20
Grantového fondu Libereckého kraje
a v případě úspěšnosti jeho realizaci.
RM schvaluje vyhlášení poptávkového
řízení na pronájem Masarykova a Tyršova náměstí a přilehlých ulic na pouť
2010.
RM schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na realizaci prodeje čp. 298
včetně stpč. 933, oboje v k. ú. Jilemnice.

RM schvaluje záměr pronájmu kanceláře o výměře 17,5 m² v čp. 41 v Dolení ulici v Jilemnici.
RM schvaluje v návaznosti na usnesení č. 245/09 ze dne 2. 12. 2009 realizaci výzkumného šetření v oblasti
kultury, školství, sportu a cestovního
ruchu v Jilemnici.
RM schvaluje fakturaci neinvestičních
výdajů za dojíždějící žáky základních
škol a základní školy speciální z jiných
obcí pro rok 2010.
RM schvaluje limit pro čerpání běžných výdajů schváleného rozpočtu
města Jilemnice na rok 2010 k 30. 6.
2010 podle činností jednotlivých paragrafů maximálně do výše 46 %.
Opatření se netýká výdajů hrazených
z účelových dotací (např. výplaty sociálních dávek, neinvestiční projekty), výdajů hrazených dle dosud uzavřených smluv (dopravní obslužnost,
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splátky úvěrů, komunální odpad,
zimní údržba komunikací), nebo zákonných povinností, u kterých je termín platby daný obecně závaznými
předpisy (např. platby daní).
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 41, a to
kanceláře o výměře 17,5 m² s Martinou Balatkovou, Mezivodí 537 za
cenu 1 250 Kč/m²/rok, tj. celkem
21 875 Kč ročně + služby.
RM bere na vědomí žádosti o pronájem nebytových prostor (restaurace)
pod radnicí.

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v areálu služeb, a to
garáže o výměře 34 m² v budově na
stpč. 643/3.
RM schvaluje ﬁrmu A-21, s. r. o., Na
Kocínce 210/3, Praha 6 jako vítěze
výběrového řízení Zpracování studie
proveditelnosti a analýzy stávajícího
chodu úřadu s využitím ICT.
RM schvaluje vyhlášení II. ročníku
soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá.
RM schvaluje oddací dny pátek a sobota, oddací hodiny 10–14.
–pf–

Společenská rubrika
Sňatky – únor 2010
Juan Eduardo Alvarez Ruiz, Argentina
a Monika Menoušková, Vrchlabí
Tomáš Bém, Vrchlabí
a Martina Ferencová, Praha
Vladimír Lukeš a Monika Havlíčková,
oba Jilemnice
Jan Albrecht, Horní Branná
a Simona Gennertová, Náchod

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.

Drahuše Tuláčková, Valdštejnská 240
80 let
Marie Beerová, Nádražní 310
Marie Kučerová, Jaroslava Havlíčka 328
Irena Mládková, Roztocká 381
75 let
Jan Erlebach, Hanče a Vrbaty 747
Karel Ulvr, Sportovní 903
Josef Vancl, Jubilejní 447

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

Životní jubilea – únor 2010
90 let
Jaroslav Tuláček, Valdštejnská 240
89 let
Karel Heppner, Na Drahách 245
86 let
Anna Künzlová, Jana Buchara 991
85 let
Miroslav Brůna, Polní 970
Libuše Butulová, Dolení 30
4

Dne 26. února 2010 jsme v obřadní síni
jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to:
Dominik Absolon, nar. 5. 10. 2009
Zuzana Bangová, nar. 10. 10. 2009
Damian Stovička, nar. 13. 10. 2009
Michaela Hančová, nar. 22. 10. 2009
Viktorie Šťastná, nar. 26. 10. 2009
Lenka Vencová, nar. 4. 10. 2009
Adéla Knopová, nar. 1. 11. 2009

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

Božího požehnání, zdraví, síly a ochrany
Panny Marie. S vděčností farníci z Jilemnice a Horní Branné.

Úmrtí
9. 2., Naděžda Jindřišková (*1937), čp. 667
11. 2., Jarmila Kopecká (*1963), čp. 193
15. 2., Jan Kužel (*1931), čp. 496
28. 2., Jaroslav Dlabola (*1928), čp. 441

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.

Za SPOZ: Alena Mládková

Gratulace
Dne 16. dubna 2010 oslaví P. ThDr. Václav Zemanec, emeritní kanovník a děkan
v Jilemnici, 60. výročí kněžského svěcení, a v tomto roce dovrší 85 let života.
Do dalších let mu vyprošujeme hojnost

Upřesnění redakce ke způsobu
zveřejňování jubilantů v měsíčníku
Jilemnice zpravodaj města
Jakým způsobem probíhá zveřejňování
jubilantů v měsíčníku Jilemnice zpravodaj města? — Spolupracovnice matriky
vždy na začátku měsíce obdrží seznam
jubilantů v aktuálním měsíci. Podle tohoto seznamu postupně (podle data narození) navštěvuje jubilanty, jménem
radnice jim popřeje, předá balíček s gratulací a zároveň si od jubilanta nechá
podepsat formulář, zda souhlasí s uveřejněním svého jubilea ve zpravodaji.
Na počátku měsíce má redakce k dispozici seznam jubilantů a souhlasy ke zveřejnění za uplynulý měsíc. Protože mě-

Start závodu únorového Mistrovství ČR dorostu (Hraběnka).

Foto S. Henych
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síčník zpravodaj vychází vždy počátkem
měsíce, má samozřejmě určité lhůty uzávěrek, většinou však dříve, než se podepsané souhlasy vrátí zpět. Proto seznamy
jubilantů bývají otištěné ve zpravodaji se
zpožděním, a to většinou s dvouměsíčním (jubileum v březnu, v dubnu předáno do redakce, vyjde v květnovém čísle).
Samozřejmě by bylo možno seznam jubilantů otisknout vždy v aktuálním měsíci, kdy je jubileum slaveno, tím bychom
se však mohli zase dotknout občanů,

kteří si uveřejnění svého jména nepřejí. Proto se zavedlo toto opatření, kdy
jubilant svým podpisem dává k uveřejnění svého jména souhlas, pokud souhlas není dán, jeho jméno otištěno není.
Z výše uvedeného vyplývá, že uveřejněna jsou pouze jména občanů, kteří si to
výslovně přejí. Abychom však toto mohli
zajistit, nutně musí docházet k uvedenému časovému nesouladu mezi datem jubilea a datem uveřejnění.
–red–

Krátké zprávy a oznámení
Krkonošské muzeum
Výstavy:
Len, konopí, kopřiva (připraveno ve
spolupráci s Národopisným oddělením
Národního muzea Praha). Návštěvníci
se seznámí s historií výroby, doloženou
množstvím exponátů, ale též s celou řadou jedinečných ukázek textilních výrobků. Ojedinělá akce potrvá do 2. května. Srdečně zveme k účasti. Otevřeno
denně od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin
mimo pondělí.
Městská knihovna Jar. Havlíčka
Připravila na měsíc duben pro návštěvníky dětského oddělení a v rámci akce KaMaRáDkA kNíŽkA vyprávění
o Heleně Zmatlíkové spojené s komorní
výstavkou.
Tvorbu přední české malířky, jejíž
ilustrace provázejí děti od nejútlejšího
věku a publikace s milými kresbami, zná
každý dospělý. Svými obrázky se proslavila doma i v zahraničí, za svoje knihy
získala oblibu a řadu ocenění. Stala se
jednou z nejvydávanějších českých ilustrátorek.
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Klub žen Jilemnice pořádá jarní bazar
oblečení v sokolovně ve 2. poschodí:
13. 4. 13–17 hod.: příjem, 14. 4.
8–17 hod.: prodej, 15. 4. 8–17 hod.:
prodej, 16. 4. 15–17 hod.: likvidace –
výdej. Veškeré nevyzvednuté věci budou dány na charitu. Ostatní (silonové
oblečení, krimplen, boty, péřové bundy, …) Vám budou vráceny. Upozornění: nenoste věci pro charitu, pokud je
nechcete dát do bazaru.
Erazim Kohák v Betanii
V rámci pořadů jilemnického klubu
Betanie vystoupí už podruhé ﬁlozof Erazim Kohák. Už mnoho lidí mohlo ocenit jeho obdarování promýšlet témata do
hloubky a své myšlenky předkládat srozumitelným jazykem.
Přednáška prof. Koháka nese název
„Budeme Češi, nebo jen bezbarví spotřebitelé? (Otázky české identity)“ a navazuje na jeho poslední knihu „Domov
a dálava“ (byla rychle rozebrána a připravuje se její druhé vydání), ve které sleduje vývoj českého myšlení až po
současnost. O tomto tématu mluví na-

víc jako ten, kdo se kdysi v exilu vědomě rozhodl zůstat Čechem, ačkoli se
nabízela jiná, snazší možnost, a jakmile
to později bylo možné, vrátil se zpět do
Čech.
Přednáška, po které bude následovat beseda s hostem, se koná v sobotu
17. dubna od 18.30 v sále Společenského domu Jilm. Vstupné je dobrovolné.
Všichni jsou k této příležitosti zváni.
Zápis do mateřské školy
Společný zápis do mateřské školy Jilemnice se uskuteční v budově MŠ Spořilovská ve dnech:
– pondělí 19. dubna a úterý 20. dubna:
13–16 hod. pro MŠ Spořilovská
– středa 21. dubna a čtvrtek 22. dubna:
13–16 hod. pro MŠ Zámecká
– pátek 23. dubna: 13–16 hod. pro MŠ
Valteřická.
65. výročí konce II. světové války
si připomeneme v pondělí dne 3. května (tedy v den, kdy v Jilemnici vypuklo
povstání proti fašistické okupaci) položením květin na hroby jilemnických padlých a umučených. Sejdeme se v 17 hodin na katolickém hřbitově a po pietním
aktu se odebereme k pomníku padlých

na Tyršově náměstí. Srdečně zveme
k účasti.
Vaření pro celou rodinu
Jste-li odhodláni ke změnám, toužíte
po tom, aby Váš životní styl harmonicky
rozvíjel Vaše tělesné i duševní zdraví, cíl
může být na dosah. Že nevíte, jak na to?
Nevadí! Přijďte si o této problematice
popovídat ve středu 7. 4. 2010 v 10 hodin do MC Rodinka v SD Jilm Jilemnice,
kde proběhne první lekce. O podrobnostech, dalším programu a praktické
části (s hlídáním dětí) se dohodneme na
místě. Naučíme se vařit polévky, saláty,
přílohy – obiloviny, pomazánky, koláče
atd. z netradičních bio potravin.
Jaroslava Jiroušová,
MŠ Jilemnice – Hrabačov
Upozornění. Články do zpravodaje
zasílejte nyní na novou e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz. Žádáme autory, aby příspěvky do zpravodaje dodávali nejpozději v den uzávěrky.
Na příspěvky dodané později nebude
brán zřetel a zařadíme je, pokud budou
ještě aktuální, až o měsíc později. Uzávěrka únorového čísla se koná v pondělí
12. dubna 2010.

Poplatky za komunální odpad
Městský úřad Jilemnice upozorňuje, že
do konce dubna je splatný poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za
odpady). Poplatek hradí všechny osoby,
které jsou v Jilemnici přihlášeny k trvalému pobytu bez ohledu, zda se v Jilemnici zdržují, a osoby, které zde vlastní ob-

jekt určený nebo užívaný k individuální
rekreaci, ve kterém není hlášena žádná
osoba k trvalému pobytu.
Na rok 2010 byl stanoven poplatek ve
výši 500 Kč, přičemž do 30. dubna musí
být uhrazeno alespoň 250 Kč (zbývající
část – 250 Kč, je potom splatná nejpozději do 31. října). — Poplatek je možné
uhradit v hotovosti v centrální pokladně
7

Městského úřadu Jilemnice, budova „C“,
nám. 3. května čp. 228, případně převodem na účet města Jilemnice č. 700171263091359/0800 a jako variabilní symbol uvést Vaše rodné číslo bez lomítka.
Poplatek musí být uhrazen v termínu
stanoveném vyhláškou města Jilemnice
o místních poplatcích, a to bez výzvy,
složenky se nezasílají. Poplatky, které

nebudou zaplaceny včas, může správce
poplatku zvýšit platebním výměrem až
na trojnásobek.
Poplatníci, kteří jsou od placení poplatku za odpady podle vyhlášky osvobozeni, musí nárok na osvobození doložit správci poplatku také do konce
dubna.
Věra Štajnerová, MÚ Jilemnice

Puštík obecný
Jednou z našich nejběžnějších sov je
puštík obecný (Strix aluco). Jeho typické houkání „hů huhuhuhů“ jsme mohli v loňském roce slyšet i ze zámeckého
parku, otázkou je, jestli zde bude i po
ničivé vichřici. Nejvíce se ozývá od poloviny února. Jeho houkání je velmi známé
z různých novějších českých i zahraničních ﬁlmů, zatímco ve starších ﬁlmech
se v pozadí ozývá převážně sýček, jehož
početnost u nás velmi dramaticky klesla
na úplné minimum.
Oblíbeným prostředím pro puštíka
jsou listnaté a smíšené lesy. Není nijak
závislý na určitém typu potravy, přizpůsobil se i prostředí pozměněném člověkem, jako jsou parky, hřbitovy nebo aleje starých stromů. Hnízdí ve stromových
dutinách, na půdách nebo ve výklencích.
Potravu tvoří převážně drobní savci.
Jak poznat puštíka od ostatních sov? Je
zde pár velmi typických znaků. Hlavním
znakem by mohla být černá barva očí,
kterou má pouze puštík a sova pálená.
Dále se zbarvení pohybuje od hnědého
k šedému se strakatým vzorem, zatímco již zmíněná sova pálená se odlišuje
béžově hnědým nestrakatým zbarvením
a srdčitým výrazem v obličeji. Celkově
puštík působí zavalitě s velkou hlavou.
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Z fotoarchivu ČSOP Jaro Jaroměř

Puštík jako další sovy je vybaven k lovu za tmy. Jeho oči jsou namířené dopředu (lepší prostorové vidění) a válcovité (velká světelnost – dobré vidění i za
velmi špatných světelných podmínek).
Puštík má v sítnici hlavně tyčinky, které
jsou citlivé na malé množství světla a vidí
tak černobíle. Protože jsou oči namířené dopředu a mají tak malé zorné pole,
dokážou sovy otočit hlavu až o 270°. Při
lovu je ale více důležitý sluch, proto mají
kolem uší kožovité boltce a peří, které
působí jako směrový mikrofon. Jejich let
je také bezhlučný, protože mají na okrajích letek jemný hřebínek, který zjemňuje mávání křídel. Tato přizpůsobení
z nich dělá velmi úspěšné noční lovce.
Luděk Petrilák ml.

Slavení Velikonoc
Ještě před svátkem sv. Josefa se mohlo
zdát, že snad budeme letos začátkem
dubna slavit znovu Vánoce (soudě podle sněhové pokrývky), ale dny následující nás nenechávají na pochybách, že
se přiblížily VELIKONOCE. V povědomí
většiny lidí jsou to svátky radostné, někdy až bujaré a rozpustilé, ke kterým se
váže celá řada lidových zvyků a tradic.
To je však pouze druhá polovina toho,
co tyto největší křesťanské svátky obsahují a představují.
Velikonoce, tak jak je křesťané slaví
od samého počátku, v sobě totiž uzavírají dvě podstatné části: na straně jedné
ponížení, odmítnutí, zradu, lidskou malost, nepochopení, křivé nařčení a utrpení, které vrcholí potupnou smrtí; na
straně druhé nevýslovnou radost ze zmrtvýchvstání a přemožení toho všeho, co
zde bylo vyjmenováno, nevyčerpatelnou a nepřemožitelnou láskou. To, co se
zdálo jako beznadějně ztracené, se najednou proměňuje a objasňuje jako velkolepé a deﬁnitivní vítězství.
Tuto dokonalou proměnu však člověk může „vychutnat“ a prožít pouze
tehdy, když se odváží vstoupit do realiVelikonoční koleda
Já jsem malej koledníček, tetičko!
Přišel jsem si pro červený vajíčko.
Vajíčko červený a koláče bílý,
Jakpak se vám, panímámo, koledníček líbí?
A vy, pane strejčku, dejte mně grešličku!
Pán Bůh vám to nadělí
na zahradě, na poli i doma,
budete mít co vyhánět ze dvora:
z maštale hříbátka,
ze chlíva telátka,
z toho nejmenšího chlívka prasátka.

ty a hloubky Ježíšova utrpení, znevážení,
odstranění, potupení, …
Nepřipomíná nám to náš vlastní osobní život, kde se přece také střídají prohry,
nezdary, bolest (zdaleka nejen ta fyzická), boje a vyčerpání s chvílemi a snad
i s obdobími radosti, díkůvzdání, pokoje a vítězství? Jak úplně jinou radost
prožívá člověk při nějaké vnější hlučné oslavě, plné pomíjivého lesku, nebo
když s někým blízkým prožívá jeho vážnou nemoc, strach, boje a pády, které
se nakonec promění v uzdravení. Jsem
přesvědčen o tom, že autentické prožívání Velikonoc je úžasnou školou lidskosti, návodem, jak do hloubky, pravdivě a s důvěrou prožívat všechno to, co
život přináší i bere.
Možná si někdo řekne, jsem přece už
dospělý, samostatný, dost chytrý a zkušený na to, abych musel vstupovat do
„nějaké školy“. Jen málokdo si přizná, že
tím vlastním důvodem je moje pohodlnost, povrchnost a zbabělost. Pak je tu
však reálné nebezpečí, že můj život zůstane zploštělý, nenaplněný a neplodný.
Jedna z teorií o vzniku naší zeměkoule říká, že nejprve zde musela být hvězda, která jako nova vybuchla, aby se vytvořily prvky, ze kterých může vzniknout
život. Tedy na počátku nového života je
smrt, naprosté rozdání se. Zákony života vesmíru i života člověka mají stejného
architekta, a my máme tu výsadu, že se
můžeme učit jim porozumět.
Velikonoce jsou tedy pro nás výzvou
a příležitostí, jak poděkovat za dar života, jak si vážit oběti toho druhého, jak
prožívat společnou radost a naději.
To vám ze srdce přeje
P. František Mráz, děkan
9

Přehled hlavních velikonočních bohoslužeb
Církev bratrská (Valdštejnská 267)
2. 4. Velký pátek v 17 h
4. 4. Neděle velikonoční v 9 h
Českobratrská církev evangelická
(Jungmannova 268, Jilemnice, příp. evangelický kostel v Křížlicích)
2. 4. Velký pátek – Jilemnice v 16.30, Křížlice v 18 h
4. 4. Hod Boží velikonoční – Křížlice v 8.45, Jilemnice v 10 h
5. 4. Velikonoční pondělí – Jilemnice v 10 h
Církev československá husitská (Jungmannova 268, Jilemnice)
4. 4. Hod Boží velikonoční – 14 h
Římskokatolická církev (kostel sv. Vavřince)
1. 4. Zelený čtvrtek – mše sv. v 19 h
2. 4. Velký pátek – v 19 h velkopáteční bohoslužba
3. 4. Bílá sobota – v 19 h – velikonoční vigilie (lidově slavnost Vzkříšení) se svěcením ohně, paškálu atd.
4. 4. Hod Boží velikonoční – v 9 h slavnostní mše sv. doprovázená chrámovým
sborem
5. 4. Velikonoční pondělí – v 9 h mše sv. s lidovým zpěvem

Oslavy Dne Země 21. dubna
Den Země pro děti mateřských, základních a středních škol i veřejnost Jilemnicka jsou tradiční součástí nastupujícího jara – vždyť letos je budeme společně
slavit již popáté.
V tento dubnový den si připomínáme, co všechno nám naše Země dává,
o co je třeba pečovat, a co všechno o ní
víme. Pokaždé se také vysazuje jilm horský, symbol města.
Den Země jsme již slavili v zámeckém parku, v halách pivovaru – kam nás
jednou zahnalo deštivé počasí, i putováním po Jilemnici a okolí.
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Také letos čeká cesta za poznáním na
všechny účastníky, kterých bývá téměř
400. Zatímco vloni vedla trasa na sever k Hrabačovu a kolem Kozince až ke
kapli sv. Isidora, letos budeme putovat
na jih, podíváme se na Hraběnku a do
okolních lesů.
Na trati je pro účastníky připraveno
šest zastavení. Budou poznávat hlasy
ptáků, stromy podle tvaru koruny, větévek a kůry a připomenou si, co všechno
vědí o včelách. Z vyhlídky se podívají na
hřebeny a zkusí, jak moc umí pracovat
s mapou. Podívají se ale i do sběrného

dvora a opět na ně čekají hry, které pravidelně připravují skauti střediska Jilm.
Všechny zastávky bude spojovat odkaz
na rod Harrachů, kterým žádné z připomínaných témat nebylo cizí. Právě Harrachům bude proto věnována zastávka
ve Zvědavé uličce, kde se děti dozvědí,
proč se letošní den jmenuje Na výletě
s hraběnkou.
Akce začíná v 8.00 u vchodu do zámeckého parku v Jilemnici a pro děti,
mládež i veřejnost ji připravilo občanské
sdružení MAS „Přiďte pobejt!“, Čmelák – Společnost přátel přírody a město
Jilemnice.
Zdeňka Flousková

Den Země 2009.

Foto Z. Flousková

Stalo se před 140 lety
Tábor lidu u Jilemnice
Dne 19. června 1870 odbýval se na lukách v blízkém lese „Brabenci“, ležícím
mezi Jilemnicí a Brannou, tábor lidu,
jenž od některých přednějších mužů našeho města proto na rozhraní českého
a německého živlu uspořádán byl, aby
se příležitost naskytla k vyvrácení mylného náhledu, jakoby tehdáž všeobecně žádoucímu vyrovnání v ohledu státoprávní otázky překážela jenom nedůvěra
Němců k Čechům, že totiž řečeným vyrovnáním chtějí tito jsoucí co do počtu
ve většině získati nad německými spolukrajany svými jakési nadvlády.
Na programu byla otázka: „Na jakém
základě dalo by se mezi Čechy a Němci docíliti srozumění v otázce státoprávní“. V té domněnce, že Němci ochotně použijí oné příležitosti, aby náhled
svůj v řečené záležitosti projeviti mohli,
byla všecka vůkolní německá města jako

Vrchlabí, Hostinné, Trutnov a Roketnice
vyzvána, by se zúčastnila v táboru lidu
a k němu řečníky vyslala.
Vybídnutí toto, kterýmž se strany české dokázati se chtěla upřímná touha po
docílení smíru a svornosti obou národností, minulo se s žádoucím výsledkem,
neboť ve Vrchlabí činili si z vyzvání občanů jilemnických nazvíce (nejvíce?) jen
posměch, roketnický purkmistr pak, jakýsi Müller Wenzel pozvání řečené jednoduše poslal zpět s drzým dodatkem,
že jim, t.j. Němcům, není žádného dorozumění potřebí. Skutky těmito ovšem
dokázáno, že těm kterým Němcům na
urovnání rozervaných poměrů ve vlasti
naší mnoho nezáleží a že si libují v nespravedlivé nadvládě jejich menšiny nad
českou většinou a že tuto nadvládu na
úkor práva a pravdy i na dále udržovati hodlají.
Tak se i stalo, že kromě řídké návštěvy z Vrchlabí a Hostinného se strany ně11

mecké v řečnění nikdo se nezúčastnil.
Ze strany naší vystoupili co řečníci kníže Rudolf z Thurn-Taxisů, František Jerie z Jilemnice, P. J. Beran kaplan z Nové
Paky a Josef Kramář občan z Vysokého. Při táboru přítomno bylo více než
15.000 účastníků a byla jednohlasně
přijata následující resoluce:
„Po uvážení, že království České po
staletí požívalo nepřetržité státoprávní
slavnými přísahami našich králův stvrzené samostatnosti; po uvážení, že žádný
občan země oprávněn není zadati samostatnost své vlasti, nýbrž spíše, že povinen jest jí chrániti a brániti proti všem
útokům, nechť přicházejí odkudkoliv;
po uvážení, že obě národnosti království Českého vždy v nejlepším dorozumění pospolu žijící práva společné vlasti své nikdy všanc nedaly, nýbrž povždy
jich hájily a i dále hájiti chtějí a budou;
po konečném uvážení, že orba, průmysl
a obchod ústavními zmatky posledních
let v časovém vyvinovaní byly zdržovány a každý pravý pokrok v směru svobodomyslném v obvodu duševních,
tělesných a společenských zájmů porušen, ano i naprosto zrušen byl; vyjadřujeme my u Jilemnice dne 19. června 1870 shromáždění synové království
Českého:

1. že uznáváme přísahou českých králů potvrzené státní právo Koruny české
za základ, na němž další svobodomyslné
vyvíjení se veškerých práv občanů obou
národností naší společné vlasti uskutečniti se má;
2. že v království Českém Čechům,
jakož i Němcům úplný a nejvolnější rozvoj jejích národní individuality zvláštním
zemským zákonem takovým způsobem
pojistiti se má, aby nikdy nemohla panovati jedna národnost nad druhou; pročež prohlašujeme
3. každou, byť jen zdánlivou českou
aneb německou nadvládu v naší vlasti
našim společným zájmům za škodnou.“
Z právě uvedené resoluce lze nejlépe seznat, v jakém sebeklamu žil český
národ, jemuž co dědici práv a výsad od
předků odkázaných náleželo vrchní právo domovské v Čechách, když práva svá
sdíleti chtěl s německou menšinou, aby
ji jen povolnou učinil k žádoucímu narovnání, a způsobem takovým (si) naklonil kruhy rozhodující k vyslyšení svého
přání, svých tužeb, totiž k uznání státního práva království Českého a k pojištění související s tím samosprávy ve vlasti naší.
Z městské kroniky vypsal
a v nezbytné míře upravil –jl–

Dvacáté výročí obnovení Junáka
Rok 1989 byl rokem velkých změn v naší společnosti. Vše vyvrcholilo „sametovou“ revolucí v listopadu 1989.
Již pár dní po 17. listopadu začaly
první skautské oddíly obnovovat činnost
Junáka na celém území tehdejšího Československa. Stejně tak skauti z Jilemnice, v čele s A. Vojtíškem – Šakalem.
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Junácké hnutí bylo v minulosti několikrát násilně zakázáno. Poprvé při okupaci Československa vojáky nacistického Německa v roce 1939, aby bylo
opět po válce obnoveno, ovšem pouze
na krátkou dobu. Po únoru roku 1948
došlo opět k násilnému zákazu, tentokrát ze strany tehdejší vládnoucí politic-

Z oslav 20. výročí obnovení jilemnického Junáka.

ké garnitury. Na jaře roku 1968 došlo,
díky částečnému uvolnění vládnoucího
režimu, k úspěšnému pokusu o obnovení činnosti. Ovšem vpád vojsk „Varšavské smlouvy“ v srpnu 1969 do naší
vlasti přinesl opět zákaz Junáka. Tentokrát však na celých dlouhých 20 let až
do roku 1989.
V prvních týdnech svobody se začaly na Jilemnicku formovat první skautské družiny a oddíly a Junák v Jilemnici
tak opět zahájil svoji činnost. Zasloužili se o to všichni naši bratři a sestry, zejména pak: s. Vojtíšková – Šakalka, br.
Vojtíšek – Šakal, br. Zemanec – Kilulit,
br. Stach – Starý Vlk, br. Jiráček – Grizzly
a br. Seifert – Děda Wanagu. Patří jim za
to náš upřímný dík.

Z archivu střediska

24. dubna, na svátek patrona všech
skautů a skautek, se po celé naší republice rozhoří slavnostní táborové ohně,
u kterých se sejdou skauti všech věkových generací a společně si připomenou
obnovu činnosti před 20 lety. Nejinak
tomu bude i v Jilemnici. K našemu slavnostnímu ohni srdečně zveme všechny
současné i bývalé členy střediska. Bližší
informace k ohni budou zveřejněny na
webových stránkách střediska – www.
skaut.jilemnicko.cz a ve skříňce v Dolení ulici.
Nikdy od svého založení, nemohl
fungovat Junák déle, než je tomu nyní.
Doufejme, že už nikdy žádná totalita nepřeruší jeho činnost.
Michal Přikryl – Hroch
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Zdravé město o pohybových aktivitách
Vážení čtenáři, s dubnovým číslem přichází další díl ze seriálu o pohybových
aktivitách – o atletice a orientačním
běhu. V dalším čísle se můžete těšit na
míčové sporty.
Atletika z řeckého „athleon“, je základním sportovním odvětvím, které zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti člověka – chůzi, běhy, skoky, vrhy a hody.
Zajišťuje všestranný rozvoj a současně
i široký výběr pro sportovní vyžití. Atletický trénink prováděný v přírodních
podmínkách (park, les, zahrada) zvyšuje jeho emocionálnost a zdravotní význam.
Atletika je právem nazývána „Královnou sportu“. Tento sport pod sebe
zahrnuje při všech větších soutěžích
15 běžeckých a chodeckých disciplín,
4 skokanské a 4 vrhačské disciplíny, které jsou při dalších soutěžích doplňovány běžeckými a štafetovými závody různých délek tratí a u vrhačských disciplín
použitím nářadí různé hmotnosti i tvaru
(př. – vrh, hod břemenem).
Atletické disciplíny (běh na vzdálenost jednoho stádia = 192 m, skok do
dálky, hod diskem a hod oštěpem) patřily mezi první disciplíny antických her,
které se konaly každé čtyři roky v řecké
Olympii od r. 776 př. n. l. až do r. 393
n. l., kdy římský císař Theodosius hry zakázal.
Atletika rozvíjí rychlost, obratnost, vytrvalost i sílu. V dětském věku je důležité
rozvíjet rychlost a obratnost. Sílu a vytrvalost rozvíjíme přiměřeně věku, protože tyto schopnosti se zvyšují s přibývajícím věkem a naopak ve vyšším věku se
rychlost a obratnost ztrácí. Podíváme-li
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se do dávné minulosti, tak již pravěký lovec musel rychlost, vytrvalost, obratnost
i sílu vynaložit v každodenním boji s přírodou o přežití.
V poslední době stále více lidí má sedavé zaměstnání. Jezdí auty, výtahy, sedí
u televize nebo počítače – žije nezdravým životním stylem. Nejhorší vliv má
tento současný trend na vyvíjející se dětský organismus. Je skutečně již nutné,
aby nastal určitý návrat k přírodě, aby
naše děti měly dostatek pohybu. Čím
více sportů si děti vyzkouší a budou provozovat, tím to je pro jejich tělesný vývoj
lepší. Důležitá je všestrannost! A tu právě atletika zajišťuje.
Běhy, skoky a hody jsou disciplíny,
které děti provozují v rámci tělesné výchovy již na národní škole. Mezi atletické
disciplíny patří i vytrvalostní běh a chůze. Pokud toto provádíme rekreačně na
čistém vzduchu v přírodě, posilujeme
kosterní svalstvo, srdeční a dýchací soustavu, vylučujeme z těla potem škodlivé
látky. Důležité je i to, že si při tom „vyčistíme hlavu“, to znamená, že se zbavíme všech starostí a stresů a duševně si
odpočineme. Pozorováním a vnímáním
krásné přírody okolo nás získáme řadu
poznatků o živé i neživé přírodě.
Značný rozvoj atletiky nastal v poválečných letech okolo roku 1950, můžeme říci za „Zátopkovy éry“. Na Zátopka,
když běžel v Praze, Ostravě nebo ve staroboleslavské Houštce se přišlo podívat
i více než 20 000 diváků. V té době bylo
postaveno v naší republice mnoho nových stadionů a vznikla řada atletických
oddílů. V roce 1949 byl i v Jilemnici založen atletický oddíl TJ Slovan a v roce
1954 byla vybudována nová škvárová

atletická dráha, která nám dobře sloužila
rovných 50 let a v roce 2005 byla nahrazena umělou dráhou z polytanu. Bohužel stále chybí dobudovat sektor na skok
vysoký a vrh koulí, případně další vržiště,
a tak zde nemůžeme soutěže s výjimkou
běhů pořádat. Každoročně se zde pořádají štafetové závody jilemnických škol,
Běh olympijského dne, štafetový běh na
42×1000 m, O pohár Emila Zátopka
a Jilemnická hodinovka.
Mrzí nás, že atletický svaz v posledních letech nedává oddílům žádné ﬁnanční prostředky ani na rozvoj mládeže
a naopak každoročně zvyšuje poplatek
za přihlášku oddílu k činnosti, což s přihláškou čtyř žákovských družstev činí
letos již 4.500 Kč. Pokud by bylo více
ﬁnančních prostředků na rozšíření atletických sportovišť a práci atletických trenérů, určitě by se podařilo odlákat děti
od televizorů a počítačových her, a rozšířit tak atletickou základnu, ze které by
mohli vyrůst následovníci Zátopka, Jungwirta, Kratochvílové, Daňka, Železného,
Šebrleho a Špotákové.
Za atletický oddíl TJ Jilemnice
Jiří Stehlík

Atletika na ZŠ Komenského Jilemnice
Atletika tradičně rozšiřuje nabídku sportovních aktivit pro žáky naší školy. Naše
činnost je rozdělena na tři pilíře – Základna atletické přípravy, Soutěže Kids Athletics (Dětská atletika), Oddílová družstva
mládeže. Tréninky probíhají 2× týdně
cca 2 hod., zpestřením bývá každoroční tréninkový kemp v Kolíně a závody
družstev a jednotlivců na krajské úrovni.
Do činnosti se snažíme zapojit co nejvíce dětí, zaměřujeme se na rozvoj jejich
všestrannosti. Důležitá je radost z pohybu a u každého jedince radost z jeho

osobního výkonnostního růstu. I lehce
nadprůměrné výkony jednotlivců mohou pomoci k úspěchu družstva (Kinderiáda), kde se uplatní tak do života důležitá týmová spolupráce.
Milan Půlpán

Atletika na ZŠ Harracha
Atletika jako jeden ze stěžejních sportů
patřila na naší škole vždy k těm nejdůležitějším. Atletický kroužek pracuje s malou přestávkou od roku 1985. Atleti naší
školy se pravidelně účastní školních závodů v rámci okresu a kraje a nejlepší
pak mají také možnost startovat společně s dětmi z dalších škol na oddílových
soutěžích Libereckého kraje. Naši žáci
a žákyně dosahují výrazných úspěchů
v rámci kraje i celé republiky.
Vladimír Říha

Atletika očima tělovýchovného lékaře
Atletika – široké spektrum disciplín rozvíjejících sílu, rychlost i vytrvalost. Provozovaná v celém svém komplexu zajišťuje harmonický rozvoj celého těla. Úzké
zaměření na jednotlivé disciplíny však
může vést k přetěžování určitých struktur organismu (např. ramenního kloubu u oštěpařů), k jejich mikrotraumatům
a chronickým škodám.
MUDr. Martin Koldovský

Orientační běh
Orientační běh (zkráceně OB) je vytrvalostní sport odehrávající se v přírodě, nejčastěji v lese, při kterém je třeba
se rychle a správně orientovat v neznámém terénu. Na startu závodu obdrží orientační běžec mapu se zakreslenou tratí, kterou musí absolvovat. Trať
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je v mapě vyznačena pomocí zakroužkovaných objektů, které jsou pospojovány a očíslovány dle pořadí, ve kterém
je musí závodník navštívit. V terénu jsou
na daných objektech umístěny kontroly
(stojany s lampionem a speciálním elektronickým zařízením), na kterých závodník zaznamená svůj průchod pomocí
čipu. Trasu mezi kontrolami si závodník
volí zcela sám, pouze na základě vlastního uvážení a informací vyčtených z mapy. Při orientačním běhu tedy nezáleží
pouze na fyzické kondici závodníka, jak
je tomu v mnoha jiných sportech, ale
důležité je také neustálé udržování koncentrace a správné rozhodování po celou dobu závodu.
Závodů v orientačním běhu se může
zúčastnit závodník jakéhokoli věku a výkonnosti. Vypisováno je mnoho kategorií, které jsou odstupňovány podle délky
tratě, věku a pohlaví závodníka a podle
obtížnosti. Existují také zvláštní kategorie pro děti do 10 let a pro rodiče s dětmi, kteří na rozdíl od ostatních kategorií mají v lese trasu vyznačenou fáborky.
Při každém závodě je vypsána také kategorie „příchozí“ pro úplné začátečníky,
kteří si chtějí OB vyzkoušet. Díky širokému spektru kategorií je orientační běh
možné označit za „rodinný sport“, jelikož závodů se opravdu účastní celé rodiny od dětí až po prarodiče, každý si zde
najde své soupeře a odpovídající trať.
Pro mnoho orientačních běžců je jejich
sport životním stylem a provozují ho po
celý život.
Kromě závodů v klasickém orientačním běhu se pořádají také závody v lyžařském orientačním běhu (LOB), orientační závody na horských kolech (MTBO)
nebo závody pro vozíčkáře. Ve všech
odvětvích se běžně závodí na klasické,
zkrácené, krátké trati nebo ve sprintu,
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kromě individuálních závodů se pořádají i závody štafet. Existují také extrémní
druhy orientačního běhu jako např. noční OB, horský OB, rogaining a další.
Klub orientačního běhu v Jilemnici
má již 35letou tradici. Za tu dobu prošlo jeho řadami mnoho závodníků, kteří
dokázali reprezentovat i na mezinárodní úrovni, ale úspěchem klubu je především to, že jeho členové dělají daný
sport nejen pro výsledky, ale proto, že je
„orienťák“ prostě baví. V současnosti se
klub snaží rozšířit své řady o další členy,
proto pořádá závody pro mládež (Dny
orientace v přírodě, Podkrkonošská liga
žáků) nebo již tradiční vánoční Kufrování s Krakonošem. Více podrobností
o činnosti klubu a také mnoho dalších
informací o tomto krásném sportu najdete na webových stránkách OK Jilemnice (www.ok-jilemnice.cz) nebo Českého svazu orientačních sportů (www.
orientacnibeh.cz).
Martina Kynčlová

Orientační běh očima
tělovýchovného lékaře
Orientační běh – patří mezi sportovní
aktivity vytrvalostního charakteru, střídavé intenzity, dané členitým, převážně lesním terénem. Lze jej provozovat
od časného do pozdního věku. Příznivý
fyziologický efekt (na kardiovaskulární,
dýchací i pohybový aparát, dále poměrně vysoký energetický výdej) je umocněn úzkým kontaktem s přírodou. Nevýhodou je poměrně vysoké riziko úrazů,
které s sebou běh v lese přináší. Naopak
velikým přínosem je skutečnost, že nezatěžuje pouze svaly, šlachy, srdce a plíce, ale rozvíjí i rozumové schopnosti člověka.
MUDr. Martin Koldovský

Pozdravy z olympijských her od Jilemničáků-reprezentantů.

Z archivu MÚ
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Volby? Volby!
Každý z nás je po celý život nucen činit
nějaká rozhodnutí. Začínáme si to obvykle uvědomovat tak od dvou let věku,
kdy se to projevuje jako období našeho
dětského vzdoru. Pro naše rodiče je to
ze začátku roztomilé, ovšem brzo to začínají pokládat za neposlušnost a máme
po samostatném rozhodování. Když z toho o něco později „vyrosteme“, přijde
druhé podobné období – puberta. Při ní
se, jako dospívající, snažíme zařadit do
okolní společnosti, ale vzhledem k rozbouřeným hormonům se od ní přitom
nějak odlišit. Na rodiče se potom už příliš neohlížíme, někdy nám dokonce dělá
dobře, když je tím provokujeme. Vývoj
naší osobnosti pokračuje dál a dál a naše
rozhodování jsou stále závažnější – volba
povolání, zakládání rodiny atd. Při svém
rozhodování někdy používáme pomocné berličky – trháme okvětní lístky kopretinám (má mě rád, nemá …), házíme
si korunou nebo bačkorou, pokoušíme
se vykládat sny apod. Někteří z nás také
platí nemalé peníze různým prorokům,
věštcům a jiným podvodníkům, kteří si
z toho, že nám jakoby pomáhají, dokázali udělat výnosnou živnost.
Nyní před námi stojí opět jedno důležité rozhodnutí – volby. Již jsem uvedl,
že jsme se zařadili do společnosti, a ta
musí být nějakým způsobem řízena.
Rozhodování ve společnosti by mělo být
takové, aby byla respektována vůle většiny a nebyla přitom potlačována práva menšin a jednotlivců. Tomu se sice
říká demokracie, ale to je velice široký pojem a není to s ní vůbec jednoduché. Jak říkal americký státník Benjamin
Franklin – demokracie je proces, kdy
dva vlci a jehně svobodně hlasují o tom,
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co bude k večeři. Svoboda pak je, když
to dobře ozbrojené jehně výsledek onoho hlasování dokáže zvrátit. Winston
Churchill zase tvrdil, že demokracie začíná oblečením saka a kravaty na cestu
k volbám a končí vhozením volebního
lístku do volební urny.
Řízení naší společnosti se děje prostřednictvím hlasování lidmi, které si jednou za čas zvolíme jako své zástupce.
Tomu se potom říká demokracie zastupitelská neboli parlamentní. Demokracie totiž musí mít vždy nějaký přívlastek.
Dříve to byla demokracie lidová a socialistická, dnes máme demokracii občanskou, sociální, křesťanskou, evropskou
a také západní. Ale zpět k té demokracii zastupitelské. Oni zástupci se sdružují
do politických stran a podle naší ústavy
je celý politický systém založen na jejich
volné soutěži. Střetávají se tu proto dva
zájmy – zájem nás, voličů, vybrat ty nejlepší, nejpoctivější a nejdůvěryhodnější,
kteří nám zajistí pocit svobody a bezpečí, účasti na rozhodování, práci se slušnými výdělky k uživení rodiny a další
šťastnou budoucnost. Na druhé straně je
zájem některých jednotlivců být zvolen
jako zástupce lidu (lépe – politické strany). U některých je zájem o zvolení totožný s tím naším, to znamená, co nejlépe nás zastupovat. Ukazuje se však, že
někteří zájemci o zvolení mají však někdy i poněkud odlišné zájmy. Třeba mít
pocit moci a nadřazenosti nebo snahu
o zveřejnění a předvádění se. Před časem jsem v jednom odborném časopise
četl úvahu o zdůvodnění této snahy. Tvrdilo se tam, že je to spíš problém samců
a že je to v přírodě běžné a pudové – lev
se předvádí svou hřívou, páv nebo ko-

hout mají zase nápadný ocas, jiní ptáci – samečci pěvců na sebe upozorňují
zpěvem a samci ropuch zase kvákáním.
Všechno jen proto, aby se tak zveřejnili a toto svoje nutkání uspokojili. Samičky se prý tak většinou nechovají, spíše se
drží v pozadí. (Ani ve snu mě však v této souvislosti nenapadlo uvažovat o tom,
proč je více mužů než žen v zastupitelských orgánech, případně proč politici
někdy po zvolení vyměňují manželky za
mladší a reprezentativnější). Prý (ale to je
jistě jen pomluva!) se najdou i tací, kteří chtějí být zvoleni jen proto, aby se tak
snadněji dostali ke zdrojům různých výhod, protože po zvolení potom dotyčný
zvolený už může dělat, co chce, a má
větší šanci, že ho u toho nechytí. Navíc
tím získá slušný plat, poslaneckou imunitu, za své jednání není nikomu odpovědný, není nikým kontrolován, natož aby
snad mohl být ze své funkce odvolán.
Jako pomocnou berličku a vějičku
pro získání voličů sestavují politické strany různé volební programy, ve kterých
slibují div ne modré z nebe. Stejně je
často nemyslí vážně, protože vědí, že jejich plnění později stejně nikdo nebude
kontrolovat. Najdou se prý i takoví politici, kteří po zvolení na kandidátce jedné
politické strany začnou prosazovat program jiné strany, pendlují mezi stranami
nebo zakládají strany nové.
Aby politická strana dosáhla ve volbách co největšího počtu svých poslanců, používají se k tomu různé metody. Nejdřív se vymyslí volební systém.
V něm jde o to, jak převést počty hlasů
voličů na počty zvolených zástupců. Systém může být buď poměrný, kde se hlasy podle určitých koeﬁcientů přepočítávají, nebo většinový, kde vítěz bere vše.
Některé strany se přitom třeba rovnou
vyškrtnou, případně se upraví velikosti

volebních obvodů tak, aby se protivník
vyšachoval. Není to nic nového, tuto ﬁntu, které se říká gerymandering, vymyslel
a použil již v roce 1812 senátor amerického státu Massachusetts Elbridge Gerry. Dále je potřeba před volbami zkritizovat volební programy ostatních stran
a jakýmkoliv způsobem znemožnit a zostudit jejich kandidáty. Tady je dovoleno
prakticky vše, a bude proto jistě zajímavé, co všechno se o jednotlivých kandidátech ještě dozvíme. Už nyní předvolební šou začíná nabírat na obrátkách.
Pokud se týká vlastních volebních programů, není mezi nimi velkých rozdílů.
Do omrzení se v nich opakují již ohraná
témata: boj s korupcí, snižování státního
dluhu, snižování daní, úspory nákladů
ve státním aparátu a omezování počtu
úředníků, zjednodušení právního systému, omezení výhod pro poslance atd.
Tvrdí se sice, že jsou volební programy
liberální a konzervativní, nebo levicové
a pravicové, ale už staří Římané věděli,
proč razili heslo: Divide et impera! Po
zvolení se představitelé všech volebních
programů stejně vždy nápadně shodnou, i když někdy v parlamentě předvádějí divadlo, jak bojují za ten svůj. Občas se však najde politická strana, která
znenadání přijde před volbami s něčím úplně novým, neotřelým a nachytá
na to voliče. Ať už je to nová metoda
boje s korupcí, vyřešení romské problematiky, spalování biomasy nebo prostě
jen slib nějaké velké změny. Na výsluní
se potom ale takové strany obvykle drží
jen jedno volební období a pak zhasnou, protože se ukáže, že šlo jen o nafouknutou bublinu a po zvolení se jejich
představitelé poslušně zařadí do houfu.
Nebudu uvádět příklady z minulosti –
všichni je známe. Vidíme i to, jak dnes
najednou stoupají preference některých
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nových stran přesto, že v jejich čele jsou
politici, které přece už z dřívějška dobře
známe. Jen se přitom divíme, proč to, co
dnes slibují a kritizují, už dávno nedělali. Prostě zvětralé staré víno v nových
nádobách. A pokud se týká těch uváděných čísel preferencí – Bože, co všechno
se dnes u nás nedá koupit! Takže politici jsou lidé, které si platíme, aby nás potom přesvědčovali, jak se máme dobře,
ale že si jen na čas musíme řádně utáhnout opasky, abychom se měli ještě lépe,
protože všechno špatné zavinili ti, co tu
byli před nimi. Pesimisté (což jsou prý

jen lépe informovaní optimisté) tvrdí,
že kdyby se volbami dalo něco změnit,
už by byly dávno zakázané. Podobáme
se tak trochu hostovi v restauraci, který
chce, aby mu číšník obrátil pobryndaný
ubrus. Číšník mu však říká: „Já vám ho
otočím, ale abyste nebyl překvapen tím,
jaký je na druhé straně!“
Takže už za … týdnů se všichni sejdeme ve volebních místnostech a další
čtyři roky potom budeme hodnotit, věřit a doufat (a třeba se i divit a zírat), jak
dobře (špatně) jsme si vybrali.
–cj–

Z jilemnických škol
ZŠ Harracha – akce v 1. čtvrtletí 2010
Rádi bychom shrnujícím způsobem připomněli naše školní události nad rámec
programové výuky. 28. ledna absolvovali všichni žáci naší školy přednášku pana
Zaleše o dravcích. Tento oblíbený pořad,
který opakujeme vždy po dvou letech,
představoval malou odměnu za vysvědčení. Stejně příjemným zážitkem bylo taneční vystoupení Paul Dance – Kaleidoskop, na kterém jsme počátkem února
v kulturním domě mohli vidět také hodně vystupujících žáků z naší školy. Osmé
ročníky se zúčastnily 19. 2. projektu Společenského domu Jilm pod názvem Česko-polský ﬁlmový festival, kde byly promítnuty předem avizované ﬁlmy. Žáci se
účastnili celého dopoledního programu
a oběda. Poslední únorový pátek a sobota patřily 7. ročníkům a projektu Čína,
což je z hlediska tvořivé a činnostní výuky vhodná cesta k uplatnění multikulturní a environmentální výchovy. Březen
byl věnován především divadlu, ﬁlmu
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a pohádkám. Žáci v určených věkových
skupinách navštívili pořad o muzikálech
a divadelní pohádku, nejstarší žáci pak
zhlédli ﬁlm Pamětnice s následnou besedou. Přestože ﬁlm je o stáří a pohledu na
život z jiného úhlu než vnímají čtrnáctiletí, je správné připomenout mladým, že
život plyne a směřuje nezastavitelným
způsobem a stáří čeká i na ně… O bezstarostném dětství naopak vypovídají pohádky, s nimiž se žáci 6. ročníků setkali v projektu Den a noc s Andersenem.
Tradiční lyžařské závody byly zařazeny
ještě před jarními prázdninami a rozloučení se zimou a lyžováním jsme zařadili
v týdnu po jarních prázdninách. Zájemci
o běžecké lyžování prošli několikakilometrovou trasu v okolí Jilemnice, snowboarding a sjezdové lyžování patřilo sjezdovce v Hrabačově. V hodinách tělesné
výchovy si letos žáci užili také bruslení.
Škoda jen, že kluziště není poblíž školy.
Cesta na Žuliánku samotné bruslení ve
výuce zkrátí a žáci musí hodně spěchat,
aby se zvoněním byli ve třídě na dal-

Z besedy s panem Tomášem Graumannem.

Foto Z. Luštincová

ší předmět. Těší nás také lednová účast
plavců na republikovém ﬁnále plavání
škol v Jindřichově Hradci, kde se dívky
umístily na 8. místě. Chtěli bychom zároveň poděkovat městu Jilemnice za zajištění zdravotnického kurzu, kterého se
zúčastnilo 17 učitelů. Znalosti v této oblasti považujeme za nezbytné, přesto si
nejvíce ze všeho přejeme, abychom teorii první pomoci v praxi nepotřebovali.
Mgr. Hana Erbenová

Československu – od 15. března Protektorátu Čechy a Morava. Vzhledem k židovskému původu však byla jeho rodina
ohrožena, proto se snažila najít možnost,
jak ze země okupované nacisty vycestovat. Celé rodině se to již nepodařilo, ale
Tomáš se dostal na seznam dětí do vlaku,
jehož odjezd organizoval Nicholas Winton. Jeho mladší bratr pak i s maminkou
zahynul v koncentračním táboře.
Tomáš se dostal do skotské rodiny
a vystudoval gymnázium. Nikdo z příbuzných válku nepřežil, a tak se již do
Československa nevrátil, stal se ošetřovatelem a později misionářem na Filipínách. Tam se také seznámil se svou budoucí manželkou. Adoptovali si dvě děti
a další dvě se jim narodily.
Dnes, přestože mu je již 79 let, má
stále dostatek životní energie a dokáže
velmi působivě vyprávět o svém životním osudu. Pro žáky sedmých až devá-

Tomáš Graumann – zachráněný
Nicholasem Wintonem
Prožili jsme výjimečné setkání, s výjimečným člověkem, který nám vyprávěl
svůj výjimečný životní příběh.
Naši školu (ZŠ Komenského) navštívil 25. 2. 2010 pan Tomáš Graumann
s manželkou. V roce 1939 byl osmiletým chlapcem a žil s rodinou v bývalém
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tých tříd bylo setkání s někým, kdo prožil
události, o nichž se dozvídají z učebnic
dějepisu, opravdu vzácné.
Tomáš Graumann je člověkem s otevřeným srdcem, kde není místo pro nenávist a hořkost. Jeho přístup k životu
i lidem nám může být velkou inspirací.
Zuzana Luštincová

Přírodovědný kroužek
na ZŠ J. Harracha
Již druhým rokem pracuje na ZŠ J. Harracha přírodovědný kroužek. Mladí přírodovědci se setkávají každý týden. Náplň schůzek se dotýká širokého spektra
přírodních věd se zaměřením na poznávání vlastního regionu. Žáci pronikají nejenom do botaniky a zoologie, ale i meteorologie, chemie, fyziky, ekologie, a to
zejména prostřednictvím praktických pokusů, terénních výzkumů a odborných
exkurzí.

Přírodovědný kroužek na výletě v Praze.
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Z výsledků naší práce si nejvíce ceníme naučných panelů, které mapují ekosystém školní zahrady a slouží jako zpestření výuky přírodopisu zejména pro
mladší ročníky.V současné době pracujeme na projektu „Zelené zdraví“, který
by měl děti naučit poznávat, vyhledávat
a využívat bylinky a jiné potraviny z volné přírody.
K nejoblíbenějším akcím patří určitě
víkendové výlety, které jsou pro děti výbornou alternativou k víkendu strávenému u počítače či televize. Velmi nás těší
pravidelná účast rodičů či sourozenců
našich žáků. Byly to zejména zimní i letní výlety do Krkonoš, pořádané ve spolupráci s pracovníky KRNAPU, exkurze
do Prahy či do Hradce Králové spojená
s návštěvou tropického akvária.
Na jaro připravujeme procházku po
Riegrově stezce nedaleko Železného
Brodu a školní rok završíme víkendovým pobytem na Rýchorské boudě, kte-

Foto H. Paulů

rá slouží jako centrum ekologické výchovy pro školy i veřejnost.
P. Zemánková

Podruhé na druhé a hurá
do Bruselu!
Již druhým rokem jsme měli možnost zúčastnit se celostátní soutěže Mladý mediální moderátor, jejímž gestorem je na
našem gymnáziu Dr. Nataša Nováková.
Z řad studentů a studentek jilemnického
gymnázia se nakonec našli 4 odvážlivci – Zuzana Kubátová a Monika Salﬁcká
(obě 3.A), Do Thai Quang a Jan Chmelík
(oba septima).
Ve čtvrtek 4. 3. 2010 jsme si přivstali
a vyrazili do ZŠ Slovanka v České Lípě,
kde se klání konalo. Před samotnou soutěží jsme měli ještě možnost zúčastnit se
krátkého semináře o správném moderování. V půl deváté už ale začala první disciplína a hned prvním soutěžícím
celého dne byl jeden z nás – Do Thai
Quang.
Naše výkony hodnotila odborná porota ve složení: Marcela Augustová (moderátorka České televize), Petr Novotný (moderátor, bavič, ředitel umělecké
agentury), Slávek Hrzal (moderátor Českého rozhlasu), David Gránský (zpěvák,
herec), Soňa Helingerová (tisková mluvčí
společnosti ČEZ) a Slávka Brádlová (moderátorka Českého rozhlasu).
Po prvním kole soutěže jsme měli
možnost poobědvat v místní jídelně, ale
všichni už jsme netrpělivě čekali, kdo
z nás postoupí do druhého kola. I přes
kvalitní zpracování (i počítačových prezentací v podání Zuzky i Moniky) se bohužel z naší čtveřice podařilo postoupit
pouze mně.
V druhém kole jsem si společně se
svými dvěma „soupeřkami“, které v mé

Jan Chmelík.

Foto M. Salﬁcká

kategorii také postoupily, vylosoval téma
rozhovoru, který jsme si měli během pár
minut připravit – rozhovor s nově zvolenou ředitelkou Statistického úřadu.
Velký dík patří Monice, Zuzce i Quangovi, kteří mi s přípravou tohoto rozhovoru pomohli. Třetí disciplínou byla hra
Kufr. Každý si vylosoval jednu osobnost
z poroty a té pak předem určená slova
popisoval. K mému štěstí na papírku stálo jméno – Marcela Augustová. I když se
nám nepodařilo uhodnout všechna slova
(částečně i vlivem mých nedokonalých
znalostí v oblasti biologie – spletl jsem si
totiž fíkus s datlemi :)), vytvořili jsme poměrně sehranou dvojci.
Po krátké přestávce už následovalo
tolik očekávané vyhlášení. Pomyslnou
medaili už jsem měl jistou, do třetího
kola totiž postoupili pouze tři účastníci, přesto jsem nemohl ani v nejmenším
odhadnout, jak vše dopadne. Když se
vyhlašovalo třetí místo, byl jsem smířen
s tím, že je tu pro mě. Poté jsem ale uslyšel jméno a zjistil, že není moje. A bylo před námi vyhlášení prvního a druhého místa. Upřímně řečeno, v tu chvíli
už mi bylo jedno, jak celá soutěž skončí.
Měl jsem nevýslovnou radost, že jsem se
dostal tak daleko. Nakonec jsem v celé
23

soutěži obsadil stříbrnou příčku a vyhrál
tak čtyřdenní zájezd do Bruselu!
Jan Chmelík
Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Exkurze do Vídně
V rámci projektu Pražský studentský
summit – model OSN jsem se ve dnech
15.–16. ledna zúčastnila exkurze do Vídně. V pátek 15. ledna jsme se v brzkých
ranních hodinách všichni ještě rozespalí
naskládali do autobusu na pražské Florenci a vyrazili směrem na jih. Nálada
byla už od začátku přátelská a všichni
se těšili na nadcházející program. Za pár
hodin jsme už vystupovali před budovou vídeňského centra OSN – to je jedním ze čtyř hlavních sídel Organizace
spojených národů (spolu s New Yorkem,
Ženevou a Nairobi). Při vstupu jsme se
podrobili bezpečnostní prohlídce a pak
už se nás ujali sami pracovníci OSN.
Nejprve jsme zhlédli krátký informační
ﬁlm, pak následovala prohlídka budov
a přednáška psycholožky, která pracuje pro podorganizaci OSN, jež se zabývá bojem s drogami a kriminalitou. Tato
přednáška byla v poledne krátce přerušena minutou ticha, kterou všichni pracovníci OSN i návštěvníci uctili památku zemřelých při zemětřesení na Haiti.
Po této přednášce jsme mohli vyzkoušet
kantýnu, v níž se denně stravují zdejší
zaměstnanci. A všichni jsme si velmi pochutnali.
Odpoledne nás čekaly další dvě přednášky. Nejvíce nás zaujaly informace
o IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii), která má ve Vídni svoji
centrálu. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací nejen o atomové energetice, ale i o dalších možnostech využívání jádra. V následné diskuzi jsme
24

probrali mnohá ožehavá témata dneška
včetně jaderného zbrojení.
Navečer jsme se odebrali zpátky do
autobusu a přesunuli se do hotelu, kde
jsme měli zajištěné ubytování. Večer
mohl každý trávit podle svého, většina
účastníků se ovšem rozhodla utužovat
kolektiv a společně se vydala prozkoumávat krásy vídeňského nočního života.
Následující den začal návštěvou Schönbrunnu a přilehlých zahrad, odkud je
nádherný výhled na celou Vídeň. Poté
jsme se vydali k Hundertwasserhausu,
který je jedinečnou ukázkou práce architekta Friedensreicha Hundertwassera
(rodným jménem Friedrich Stowasser),
jehož muzeum jsme navštívili vzápětí.
Program pokračoval procházkou po centru Vídně a prohlídkou Stephansdomu.
Zbytek dne jsme mohli strávit podle vlastního uvážení. Někteří se vydali na nákupy, jiní se rozhodli pro výstavu moderních rakouských malířů a další,
k nimž jsem patřila i já, navštívili galerii
Albertina, kde zrovna probíhala výstava impresionistů, ovšem i v běžné expozici se našla mnohá známá díla. Spatřili
jsme například obrazy Moneta, Renoira, van Gogha, Matisse, Maneta, Picassa
a mnohých dalších. V podvečer jsme se
už však museli s Vídní rozloučit, i když
všichni litovali, že si zde nemůžeme pobyt o pěkných pár dní protáhnout. Autobus však už na nás u Theresienplatzu
čekal, tak jsme pořídili poslední snímky
a vydali se směrem k Praze.
Celá exkurze proběhla podle plánu
a předčila veškerá moje očekávání. Proto se už nyní nemůžu dočkat další exkurze, která mě tentokrát zavede za brány
Jaderné elektrárny Temelín.
Eva Fišerová, reprezentantka Gymnázia
a SOŠ Jilemnice v rámci projektu Pražský
studentský summit – model OSN

Úspěšné akce lyžařů na Hraběnce
Český krkonošský spolek SKI Jilemnice
uspořádal v únoru dvě velmi úspěšné
akce v lyžařském areálu na Hraběnce.
Obě se konaly za velmi dobrých sněhových podmínek. Organizačně se je podařilo uspořádat na výbornou a ke spokojenosti všech účastníků. Nejdříve 6.
a 7. února proběhlo mistrovství ČR dorostu za účasti 170 závodníků z celé ČR.
Mezi nimi se neztratili ani naši domácí
závodníci. Díky dobré spolupráci s gymnáziem a především dobré práci jeho
trenéra Václava Hamana zaznamenáváme v poslední době výkonnostní růst
v kategoriích dorostu a také zvyšující
se počet závodníků. Bohužel je zasáhla ještě před startem závodů „chřipko-

Lízátkové závody.

vá epidemie“. Přesto se podařilo vybojovat dva cenné kovy, jedenáct umístění
do 15. místa a v soutěži mistrovství ČR
smíšených družstev dorostu si jilemničtí
pojistili výborné 2. místo se ztrátou pouhých 23 bodů za vedoucím SKI klubem
Jablonec nad Nisou. V roce 2006, kdy
se mistrovství ČR dorostu konalo také
na Hraběnce, nedosáhli závodníci ani
zdaleka takto kvalitních výsledků. Letos
se nejvíce dařilo studentce sportovního
gymnázia Ludmile Horké. V sobotním
závodě starších dorostenek účastnice letošního mistrovství světa juniorů zvítězila, a získala tak titul mistryně republiky.
Ve stejném závodě mladších dorostenců obsadil Fabián Štoček 3. místo. Oba

Foto S. Henych
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závodníci do druhého dne nastoupili již s lehkým nachlazením a své pozice bohužel neobhájili. Nejlepší výsledky našich závodníků: Ludmila Horká 1.
a 8. místo, Fabián Štoček 3. a 9. místo,
Petr Plecháč 5. a 12. místo, Matěj Kubina 11. a 12. místo, Kristýna Kožnarová 7.
a 16. místo, Šárka Zítková 12. a 18. místo, Jakub Hebelka 13. a 17. místo, Ondřej Tomíček 14. a 15. místo.
V neděli 21. února odpoledne se
uskutečnily tradiční Lízátkové závody
pro nejmenší děti. Díky výborným sněhovým podmínkám bylo možné tyto závody opět po třech letech uspořádat na
standardních tratích v areálu Hraběnka.
To se projevilo i v rekordním počtu závodníků, kteří se do Jilemnice sjeli ze širokého okolí. Startovalo celkem 224 dětí, z toho bylo 91 dětí předškolních.
Ostatní byly rozděleny do 10 kategorií
1.–5. třída. Závodilo se skutečně za zimních podmínek při minus jednom stupni
a za stálého sněžení. Každý závodník obdržel v cíli kromě tradičního čaje i pěkné lízátko. Předškolní děti dostaly také
účastnický diplom. V jednotlivých kategoriích bylo vyhlašováno prvních 6 závodníků, kteří obdrželi diplom a věcnou
cenu, a první tři obdrželi ještě medaili
a velké lízátko. A už dnes připravujeme

Kristýna Kožnarová.

Foto S. Henych

tento oblíbený náborový závod na příští rok. Poděkování patří všem rozhodčím a funkcionářům, kteří se na těchto
úspěšných akcích podíleli. Tím společně
přispěli k propagaci lyžování v Jilemnici a okolí, rozvoji mládežnického sportu
a samozřejmě i k propagaci a zviditelnění města.
Stanislav Henych, předseda klubu

Ohlédnutí za zimní orientační sezónou
Duben už je měsíc spíše na běhání nebo
jízdu na kole, ale dovolím si malou rekapitulaci toho, co jilemničtí orientační
lyžaři předvedli během měsíců plných
sněhu. Sezóna čítala 10 pohárových závodů, včetně mistrovství na krátké a klasické trati, ve sprintu a ve štafetách.
A k tomu stále modernější formát ad26

venture závodů, juniorské mistrovství
světa a dorostenecké Evropy.
Na týmovém poli vybojovaly jilemnické ženy (Zuzana Jiřištová, Daniela Zlesáková, Lenka Mechlová) 4. místo
v závodě MČR štafet a muži (Lukáš Havlíček, Petr Tomeš, Jan Kolín) 6. místo,
což je pro oba týmy pěkné umístění na

velké bedně. Mezi individuální úspěchy
lze určitě zařadit mistrovský titul Lenky
Mechlové na klasické trati mezi juniory
a stříbro na krátké trati. Stříbro z obou
tratí a ze sprintu si odvezl i Lukáš Havlíček. Mezi dospělou elitou se úspěšně
v první desítce pohybovali i Daniela Zlesáková a Jan Kolín.
Reprezentačním bonbónkem bylo juniorské mistrovství světa a dorostenecké
mistrovství Evropy v lyžařském orientačním běhu, které se konalo 8.–15. února 2010 v rumunském městě Miercurea
Ciuc v Karpatech, asi 200 km severně
od Bukurešti.
Po nominačních závodech byli do reprezentace ČR nominováni dva členové
klubu OK Jilemnice: v juniorech Lukáš
Havlíček a Nikola Havlíčková v dorostenkách. Sourozenecká dvojice tak za

nepříliš příznivého počasí bojovala o medaile spolu se závodníky z 20 zemí. Nejlepších umístění sice dosáhli závodníci
ze Švédska a z Ruska, ale z české výpravy juniorů byl nejlepším jilemnický Lukáš, který obsadil na krátké trati 13. místo, ve sprintu 16. místo a na dlouhé trati
24. místo, což je ve světové konkurenci
v kategorii skoro-mužů velice slibný výsledek. Ve štafetě pak vybojoval s ostatními juniory 6. místo. Nikola při své
premiéře na velké světové akci vybojovala ve sprintu 7. místo a dvě 9. místa na
krátké a dlouhé trati, což je nejen velkým příslibem, ale i motivací pro samotnou Nikolu.
V tutu dobu se ale již točí naplno kola
letní běžecké a bikové sezóny a ukáže
se na podzim, jak byla úspěšná.
DaHla

Lukáš Havlíček.

Letní sezóna začíná… Archiv OK Jilemnice

Foto N. Havlíčková
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Vítězství mladých jilemnických lyžařů
V sobotu 6. března proběhlo v Kořenově
vyhlášení Poháru Libereckého kraje žactva v běhu na lyžích, který pro mladé lyžaře každoročně organizuje Krajský svaz
lyžařů LK.
Pohár se skládal ze série šesti závodů
v průběhu celé lyžařské sezóny. Byl průběžně vyhodnocován v kategoriích žactva od ročníku 1996 do ročníku 2001,
vždy pro chlapce a dívky. Hodnotila se
jak soutěž jednotlivců, tak i soutěž družstev.
Nejlepší mladí lyžaři museli zvládnou
na jedničku klasický i bruslařský styl, být
schopni startovat intervalově a tím i bojovat na trati jenom s časem nebo si svá
vítězství vybojovat v závodech s hromadným startem nebo kritériích. Prostě
být nejvšestrannějšími lyžaři v průběhu
celé sezóny.

Mladým lyžařům z našeho oddílu
ČKS SKI Jilemnice se podařilo Pohár LK
v soutěži družstev obhájit již poněkolikáté v řadě za sebou a potvrdit tak, že
v současné době máme v oddíle mnoho
výborných a nadějných lyžařů. Zvítězili
jsme s velkým náskokem před mladými
lyžaři z Jablonce nad Nisou a Liberce.
Celkem za náš oddíl bodovalo v některém ze závodů přes padesát dětí. Dohromady se některého ze závodů zúčastnilo
přes 400 mladých lyžařů z 15 oddílů celého Libereckého kraje.
Přehled nejlepších jilemnických závodníků v jednotlivých kategoriích: ročník
2001: 2. místo Pokorná Emma, 4. místo
Ježek Jakub; ročník 2000: 5. místo Jakoubková Gabriela, 1. místo Vyšanský
Eda a 2. místo Kocián Jakub; ročník 1999:
1. místo Rysulová Eliška, 4. místo Votoč-

Pohár Libereckého kraje – 1. místo: ČKS SKI Jilemnice.
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Foto V. Korbelář

ková Pavlína, 10. místo Ježek Vít a Hornig Vít; ročník 1998: 1. místo Hanušová
Dominika, 3. místo Kociánová Barbara,
2. místo Kroupa Jan, 3. místo Horáček
Dominik, 6. místo Rychtera Matěj; ročník 1997: 2. místo Soukupová Andrea,
6. místo Janatová Katka, 1. místo Čížek
Martin, 3. místo Kudrnáč Vojta, 6. místo Macháč Karel; ročník 1996: 7. místo
Schauerová Veronika, 2. místo Kožnar
František, 5. místo Hornig Michal.
Všichni závodníci na stupních vítězů
obdrželi od pořadatelů za své výsledky
v kategoriích jednotlivců pěkný pohár

a všichni společně se svými trenéry převzali i velký pohár za vítězství v soutěži
družstev. Jsme rádi, že se dařilo nejen závodníků staršího žactva (1996 a 1997),
kteří již své výborné výsledky potvrdili letos i v závodech mistrovství ČR (viz
článek v minulém čísle zpravodaje – zisk
9 medailí), ale i závodníků v mladších
kategoriích. Je to výsledek dobré přípravy v oddílové lyžařské přípravce a i ve
sportovních třídách. Snad i předzvěst
dalších výborných výsledků v dalších lyžařských sezónách.
Václav Korbelář

Vernisáž výstavy
Janusz Motylski – „Akvarely“
Společenský dům JILM uspořádal v soboru 20. února ve své Galerii V Kotelně
vernisáž výstavy obrazů Janusze Motylskiho z polské Karpacze.
Výstava byla nazvána „Akvarely“ a byla uskutečněna v průběhu Festivalu česko-polského ﬁlmu JILEMNICE–KARPACZ.
Výstava trvala po celý měsíc březen a vedení společenského domu připravilo
uspořádáním této výstavy všem ctitelům
malířského umění možnost prohlédnout
si a ocenit desítky obrazů nadaného polského autora.
Účastníky vernisáže, kterých byla
„plná Kotelna“, asi nejvíce zaujaly obrazy zachycující naše Krkonoše právě z té
druhé – polské strany. A některé z nich
v sobě zaujímaly také již tradiční polskou
náboženskou tematiku. Ta ale v žádném
případě nesnížila význam a krásu těchto
obrazů, právě naopak.
Jediným nedostatkem vernisáží v Galerii V Kotelně pro náš zpravodaj je to,

že se konají většinou až ve druhé polovině měsíce, takže naše dojmy a eventuální doporučení k návštěvě nemůžeme
uveřejnit právě začátkem toho měsíce,
ve kterém je výstava zahájena, ale až
v době, kdy je výstava již ukončena.
Společně s ostatními návštěvníky
výstavu také navštívil a obdivoval
Jan Kubát.

Společenský dům Jilm Vás zve
v měsíci dubnu:
Úterý 20. 4. 2010 v 19.00 hod
„Buddhismus v každodenním životě“ – přednáší: cestující učitel Roman Virt; vstupné: 50 Kč, studenti
a důchodci 40 Kč
24.–25. 4. 2010
Krkonošský umělecko-mediální
festival – více informací na: www.
kumf.cz
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Kino 70 Jilemnice v dubnu 2010
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3
sobota
19.30 h

NA HRANĚ TEMNOTY
Ve ﬁlmu se Mel Gibson představí v roli policejního detektiva. Jednoho dne před
domem nalezne mrtvé tělo své dcery, která byla členkou aktivistické skupiny.
Při odhalování vraha se mu odkryje nejen její zajímavý soukromý život, ale pomalinku odkrývá i tajné vládní spiknutí, které je v pozadí vraždy. Režie: Martin
Campbell. Hrají: Mel Gibson, Ray Winstone. USA/VB – thriller/titulky.
Vstupné: 70 Kč — do 15 let nevhodný

4
neděle
17.30 h

PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
Bohové Olympu žijí i ve 21. století. Mohou se zamilovat do smrtelníků a mít
s nimi děti, které se mohou stát velkými hrdiny. Většinu z nich však potká strašný osud z rukou netvorů. Pouze málo těchto dětí se dozví o své totožnosti „polobohů“. Jedním z nich je i Perseus „Percy“ Jackson. Dvanáctiletý chlapec,
poloviční syn Poseidona. Ten zpočátku neví nic o svém osudu… Režie: Chris
Columbus. Hrají: Logan Lerman, Rosario Dawson, Uma Thurman, Pierce Brosman. Kanada – dobrodružný – dabing.
65 Kč — mládeži přístupný

7
středa
19.30 h

VYFIČ!
Bliss má ráda rock a její život v americkém maloměstě stojí za dvě věci. Matka jí
nutí do příšerných soutěží krásy, na nichž si načančané slečinky nepřejí nic než
světový mír, uhihňaný spolužačky jsou na pěst a brigáda servírky taky není nic
moc. Jednou však s kámoškou narazí na drsný závody na kolečkových bruslích
a její život se rozjede na plný obrátky… Režie: Drew Barrymore. Hrají: Ellen
Page, Kristen Wiig, Drew Barrymore, Ari Graynor. USA – komedie – titulky.
70 Kč — do 12 let nevhodný

11
neděle
19.30 h

KAWASAKIHO RŮŽE
Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim čas obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka podle Cenou Sazky oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří spletitý
řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu často protichůdných odpovědí.
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Lenka Vlasáková, Daniela Kolářová, Martin Huba, Ladislav Chudík. ČR – drama.
65 Kč — mládeži přístupný

14
středa
19.30 h

POUTA
Československo, 1982. Totalitní režim se zdá jako nekonečný a neukončitelný.
Antonín, příslušník tajné policie, je vnitřně neklidný, možná až psychopatický
násilník, plný neartikulovaného vzteku a zoufalství. Znuděný vším okolo sebe
nasměruje své démony ke zdánlivě čistému, spíše ale neuchopitelnému bodu –
k mladé ženě Kláře. Není to láska ani jiný druh čisté vášně – pouze spalující
touha po iluzi útěku z šedivé klece a nudy. Antonínova nesmyslná snaha získat
Kláru pro sebe ho obrací nejen proti tradičním nepřátelům režimu, ale i proti vlastním lidem a systému samotnému. Režie: Radim Špaček. Hrají: Ondřej
Malý, Kristýna Farkašová, Luboš Veselý, Oldřich Kaiser. ČR – drama.
60 Kč — do 12 let nevhodný

17
sobota
17.30 h

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Malý Mikuláš vede poklidný život. Má rodiče, kteří ho milují, kamarády, se kterými se vždycky pobaví. Jednoho dne ale malý Mikuláš zaslechne rozhovor
svých rodičů, který ho dovede k domněnce, že je jeho maminka těhotná. V hlavě se mu začnou sumírovat děsivé představy. Co když ho zavrhnou? Mikuláš se
rozhodne udělat změnu. Začne dokazovat, jak moc je nepostradatelný. Ovšem
místo promyšlených situací, které by měly dokázat jeho nepostradatelnost, přivádí své rodiče k zuřivosti. Režie: Laurent Tirard. Hrají: Maxime Godart, Valérie
Lemercier, Kad Merad, Vincent Claude. Francie – rodinný – dabing.
65 Kč — mládeži přístupný

21
středa
19.30 h

VLKODLAK
Lawrence Talbot se vrací domů, aby zjistil, kdo nebo co rozsápalo jeho bratra.
Brzy ale bude mít problémů až nad hlavu, protože z vlkodlačího kousnutí se
člověk jen tak nedostane. Režie: Joe Johnston. Hrají: Benicio Del Toro, Anthony
Hopkins, Emily Blunt, Geraldine Chaplin. Velká Británie – horor – titulky.
65 Kč — do 15 let nevhodný

27
úterý
19.30 h

O KAPITALISMU S LÁSKOU
Prostřednictvím tohoto ﬁlmu se Michale Moore vrací k tématu, které se objevuje v celé jeho kariéře: ničivý dopad dominance velkých korporací na každodenní život člověka. Režie: Michael Moore. Hrají: Michael Moore, Thora Birtch.
USA – dokumentární – titulky.
60 Kč — mládeži přístupný

Informace SD Jilm
Změna programu kina a výše vstupného
je vyhrazena. K základnímu vstupnému
je připočítán poplatek 1 Kč ve prospěch
Státního fondu pro rozvoj české kinematograﬁe.
Objednané vstupenky na programy
Kina 70 a SD Jilm si vyzvedněte do 5 dní
od zámluvy, poté budou dány do volného prodeje. Adresa kina: Kino 70, Roztocká 500, 514 01 Jilemnice. Telefonní
číslo – kancelář: 481 544 070, pokladna: 481 545 040.
Předprodej vstupenek v pokladně kina půl hodiny před a čtvrt hodiny
po zahájení projekce. Předprodej vstupenek na programy SD Jilm je možný
i v informačním centru na náměstí.
Připravujeme na měsíc květen: Prokletý ostrov, Pevné pouto, Dešťová víla,
Doktor od jezera hrochů.
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