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Zdravé město Jilemnice – seriál
Vážení čtenáři, v dnešním díle seriálu
o významných jilemnických osobnostech nám J. Luštinec přiblíží fotografa
Zdenko Fejfara.

Zdenko Feyfar
(* 2. 3. 1913 v Jilemnici, † 3. 2. 2001
v Lomnici n. Popelkou)
Narodil se ve velmi kultivované a zámožné rodině MUDr. Jaroslava Feyfara,
mimo jiné vynikajícího fotografa amatéra.
V roce 1932 maturoval na jilemnickém gymnáziu a poté odešel studovat
medicínu na lékařské fakultě Karlovy
univerzity. Těsně před koncem studia
přišlo uzavření vysokých škol a téměř
hotový medik se před okupanty zachránil jen díky včasnému varování. Vzápětí získal místo v bance. Práce ho zoufale nebavila a rozhodl se (a neobyčejně
šťastně) pro studium na Státní graﬁcké škole v Praze pod vedením Jaromíra Funkeho. Zde získal řadu podnětů,
z nichž čerpal po celý další umělecký
život. Po ukončení studia působil až do
osvobození jako ﬁlmový fotograf v ateliérech na Barrandově.
Roku 1945 se vrátil na Státní graﬁckou školu jako pedagog. V roce 1949 se
stal členem SVÚ Mánes a o rok později Svazu čs. výtvarných umělců. Roku
1951 opustil Státní graﬁckou školu, neboť řečeno jeho slovy „vypuknul socialismus a na škole nebylo k vydržení“.
Poté se již trvale věnoval fotograﬁi.
Roku 1958 stal se členem skupiny průmyslových výtvarníků Umělecké besedy.
Žil střídavě v Praze, rodných Krkonoších
(zejména v Jilemnici a ve Vítkovicích).
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V roce 1993 musel s bolestí opustit svůj
ateliér na Starém Městě v Praze poblíž
Karlova mostu. Roku 2000 mu město Jilemnice udělilo čestné občanství. V rodišti je také po svém přání pochován.
V roce 1957 se v jilemnickém Krkonošském muzeu uskutečnila jeho první
samostatná výstava. O rok později už se
konaly tři další výstavy – v Hradci Králové, Jičíně a v Ústí nad Orlicí. Zároveň
získal stříbrnou medaili na Světové výstavě v Bruselu. Bylo zřejmé, že na fotograﬁckém nebi vychází nová hvězda.
Pak následovaly desítky výstav doma
i v zahraničí.
V roce 1961 poprvé vyšly jeho nedostižné Krkonoše a dočkaly se ještě dalších dvou českých a jednoho německého vydání. Hory v něm získaly
pokorného portrétistu s nevšední znalostí jejich náladové tváře – od monumentálně dramatického vzepětí bouří až
po laskavé zklidnění prvního jara, od téměř strašidelných ﬁgur zaváté kleče až
po něžné krajkoví devětsilu či hořce.
Feyfarovi bylo na hony vzdáleno úsilí
o snadný vnější efekt, tak častý v mnoha současných snímcích. Jeho niterné
poctivé hledání nabízelo (a dodnes nabízí) i poctivé odpovědi. I když se díváme na sametovou krásu koniklece jarního či na trochu hromotluckou ztepilost
kýchavice Lobelovy, nikdy nezapochybujeme, že jsme v Krkonoších. Umělec
totiž zná génia loci, zná zdejší kořeny
a tato znalost tvoří samozřejmou, byť na
první pohled možná nenápadnou součást jeho výpovědi.
Charakteristické linie Kotle, Krkonoše
a Žalého byly v Krkonoších pro Feyfara tímtéž, co v Praze Hradčany a Karlův

most. Krkonoše a Praha, dvě Feyfarovy
lásky, jež se o něj sice celý život přely,
ale obě se právě jeho prostřednictvím
navzájem pozoruhodně obohacovaly,
činíce jeho citlivý pohled ještě pozornějším.
Zdenko Feyfar vnímal Prahu stejně jako rodné hory. Jen na okamžik se
po příchodu do hlavního města mihlo
okouzlení pražskou periferií či moderním, v té době tak obdivovaným předivem drátů, ale pak již na trvalo převládl
pokorný údiv nad historickými a uměleckými půvaby města.
Z Prahy pak vedou pevné dobře znatelné nitky do míst jako Kuks (ostatně
M. B. Braun patřil také mezi Feyfarovy
veliké lásky), z Krkonoš třeba do Labských pískovců či na Šumavu.
„Už od dětství mě okouzlovala představa, možná dnes zdánlivě banální, že
k nám z dalekého vesmíru přiletí pomíjivý světelný paprsek a umožní nám

zachytit natrvalo na fotograﬁcké desce či
ﬁlmu skutečnost. Myslím si – na rozdíl
od mnoha dalších fotografů – že právě
zachycení reality je nejzákladnějším posláním fotograﬁe. Je zajímavé, že přitom
lze postřehnout i mnohem víc než realitu hmotnou…“
Prostřednictvím jedinečných převážně černobílých fotograﬁí se vracíme do
minulých let, do české krajiny, jejíž půvaby nám dokázal Zdenko Feyfar zcela
ojedinělým způsobem přiblížit. Pohledy
do horských zákoutí, na krásu květů či
do práce tehdejších krkonošských horalů představují neokázalou, velmi intimní umělcovu výpověď, jež je dnešnímu člověku neobyčejně blízká a působí
jako milé pohlazení, jako poetické vyznání české krajině i jejím obyvatelům.
Jan Luštinec
Článek byl publikován roku 2001 v časopisu Historická fotograﬁe.

Zpráva o ceně vodného a stočného
u celkové ceny vodného a stočného je
5,65 %.

Úprava ceny byla schválena na jednání
Rady sdružení VHS Turnov dne 11. prosince 2013, a to jako výstup z přibližně
čtyřměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice,
Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod
Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice,
Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice,
Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil,
Chuchelna a Benecko.

2. Celková cena (za 1 m3, bez DPH)
pro rok 2014. Vodné je stanoveno na
44,50 Kč a stočné na hodnotu 38,96 Kč.
Celková součtová cena vodného a stočného činí 83,46 Kč. Nárůst celkové ceny
představuje 4,46 Kč, a to ze 79,00 Kč
v roce 2013. Celková cena vodného
a stočného včetně započítání DPH je
pak stanovena na výši 95,98 Kč.

1. Úprava ceny. Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 5,45 % u vodného a o 5,87 % u stočného. Nárůst

3. Východiska pro projednávání úpravy cen. Vlastník vodohospodářské infrastruktury – VHS Turnov – měl při
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stanovení ceny na rok 2014 jednoduchou i obtížnou úlohu zároveň. Jednoduchou v tom, že jsme díky úspěšnému
zvládnutí procesu koncesního řízení
(provedení výběru nejvhodnějšího provozovatele podle nejlepší evropské praxe) nemuseli s provozovatelem absolvovat složitá jednání o výši jednotlivých
nákladových položek a zisku v kalkulaci. Každá úprava byla matematicky dána
podle předem stanovených koncesních
pravidel. Obtížnou úlohu jsme měli naopak v tom, že aktuální výše ceny na našem území je v posledních letech velmi
sledována širokou veřejností.
Základní otázkou k celkovému rozhodnutí pak byla dohoda o stanovení
optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nájemné je největší z nákladových
položek v kalkulaci vodného a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku pro ﬁnancování potřebné
obnovy majetku i na spoluﬁnancování
nově připravovaných investic.
V rámci diskuse představitelů měst
a obcí zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou
naše aktuální ﬁnanční možnosti. Navíc
se zástupci měst a obcí shodli na skutečnosti, že pro příští rok nemůžeme poprvé dodržet koncesní plán nárůstu nájmu, abychom co nejvíce snížili tlak na
navýšení ceny vodného a stočného. Tím
jsme museli omezit rozsah plánovaných
aktivit pro rok 2014.
Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitnímu koncesnímu
řízení může meziročně narůst míra zisku provozovatele i většina provozních
nákladů jen o inﬂační nárůst. Kalkulace pro příští rok pak také zohledňuje
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vyrovnání skutečností z cenové kalkulace roku 2012.
4. Zdůvodnění úpravy cen. Na stanovení výše nájmu – základního příjmu
VHS a tedy ceny vodného a stočného
mají vliv tři klíčové skutečnosti – získané dotace na potřebné akce, způsob ﬁnancování akcí a skutečná potřeba těch
nejdůležitějších akcí, tedy konkrétní výčet všech havárií a okamžitých nejdůležitějších potřeb obnovy našeho vodohospodářského majetku.
VHS Turnov bylo opět velmi úspěšné
v získávání dotačních prostředků z evropských fondů na dlouhodobě připravované klíčové akce. Příjem peněz z evropských fondů však zákonitě doprovází
povinnost vysoké míry vlastního spoluﬁnancování. Proto musí být chování VHS
Turnov v otázce získání potřebných
vlastních peněžních zdrojů maximálně odpovědné. Se značnými dotačními
prostředky počítáme jako každý rok také
z rozpočtu Libereckého kraje. Bohužel
i realizace jen těch nejpotřebnějších
akcí v malých obcích a navíc spojených
s pozitivní dotační podporou krajské samosprávy stejně přinese v součtu velký
požadavek na spoluﬁnancování z našich peněz.
Hlavním klíčem ke konečné ceně
vodného a stočného však stále zůstává způsob ﬁnancování akcí a zejména otázka možného spoluﬁnancování
potřebné obnovy existujícího majetku
i z rozpočtu obcí a měst. Pro řízení VHS
zatím platí dlouholetá dohoda, že zejména běžné akce rekonstrukcí a obnovy majetku nejsou podporovány přímo
z rozpočtů našich měst a obcí. Starostové se shodli, že mají být hrazeny pouze
dotacemi a vlastními zdroji VHS z vodného a stočného. Tím se uvolňuje využití

rozpočtů obcí a měst pro jejich každodenní úkoly. Mnoho obcí a měst v ČR
však zatím postupuje jinak – platí i vodohospodářské akce velkými ﬁnančními
prostředky přímo z vlastních rozpočtů.
Tím sice snižují tlak na nárůst ceny vodného a stočného, avšak na druhé straně
je tento krok vykoupen nemožností použít peníze na přirozené potřeby, závazky
a potřebná vylepšení měst i obcí. I my
jsme si však v této otázce stanovili klíčový cíl pro příští rok. Budeme pro období
od roku 2015 uvnitř VHS i na úrovni zastupitelstev opětovně diskutovat o tom,
zda je naše základní cesta úhrady obnovy majetku jen z příjmů vodného a stočného zvolena optimálně.
Jsme přesvědčeni, že se i v roce 2014
budeme chovat velmi odpovědně vůči
příštím generacím a realizujeme zejména nejpotřebnější obnovu našeho
majetku. Největší výdaje budou vynaloženy na realizaci tří akcí dotovaných
evropskými fondy. Jde o úplnou rekonstrukci centrální úpravny pitné vody
v Příkrém, která vyrábí pitnou vodu pro
Semily a okolní obce. Dokončena bude
také rozsáhlá akce odkanalizování Malé
Skály – lokality Vranové a na jaře zahájíme naši aktuálně největší připravovanou
akci – odkanalizování Rovenska pod
Troskami. Příští rok pak musíme dokončit i víceletou výstavbu nového vodovodu v lokalitě Tatobity – Žlábek a druhou
etapu odstranění havarijního stavu vodovodu v obci Ktová. Z obnovy majetku budou dalšími nejpotřebnějšími akcemi náročné celkové rekonstrukce více
vodojemů a čerpacích stanic v Rokytnici nad Jizerou, na Benecku, v Chuchelně a v lokalitě Hrudka – pod Rokytnickým rybníkem. Musíme také provést
rekonstrukci a intenziﬁkaci ČOV na
Malé Skále. V největším městě našeho

svazku – v Turnově – připravujeme řešení havarijních stavů vodovodů a kanalizací ve vybraných komunikacích. Dále
zahajujeme mnoho projekčních činností pro budoucí klíčové rozsáhlé akce –
obnovu areálu vodojemů na Károvsku, čerpacích stanic v Nudvojovicích
a v Dolánkách, nejnutnější úpravy ČOV
Turnov, obnovu vodovodů a výtlačných
řadů na průmyslové zóně Vesecko a obnovu centrálního kanalizačního sběrače napříč Turnovem. I v dalších městech
připravujeme klíčové projekty pro intenziﬁkace ČOV a několik akcí na obnově
sítí v městských komunikacích. Tématem budoucích let jsou pak extrémně
zastaralé mnohakilometrové přivaděče pitné vody do měst, které jsou často v havarijním stavu. V příštím roce
budeme řešit například další část přivaděče do Turnova – v lokalitě nad obcí
Rakousy.
Je však zřejmé, že i přes naše vysoké
ambice nebudeme schopni dostatečně
ﬁnančně dodržet zpracovaný „Plán ﬁnancování obnovy vodovodů a kanalizací“. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že i na našem území je celá
vodohospodářská soustava díky absenci
dostatečné péče v minulém století tak
zanedbána, že by bylo potřeba řádově
vyšších peněžních prostředků, abychom
docílili alespoň toho stavu, aby existující
majetek dále nechátral. Takové dostatečné prostředky však nejde reálně získat,
a to kvůli zachování sociální únosnosti
ceny vodného a stočného. VHS Turnov
může chybějící prostředky alespoň částečně získat jen z dotací, a proto zahajujeme mnoho zmiňovaných projekčních
činností pro jejich realizaci v budoucím
plánovacím období evropských zdrojů,
z dotačních prostředků ministerstev a Libereckého kraje.
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Peněžních prostředků na nutné investice
bude tedy vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat všechny cesty k vyšší kvalitě
každodenních služeb. Je pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech
svědky daleko vyšší kvality a rozsahu
prováděných služeb provozovatelem,
a to i při jeho stanoveném extrémně nízkém ročním zisku. Protože však mají Severočeské vodovody a kanalizace a. s.
potřebnou jistotu mnohaletého provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost a procesní postupy. Společně s provozovatelem
také stanovujeme pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme provozní
řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme
evidenci majetku, zrychlujeme výměnu

vodoměrů, dosloužilých čerpadel apod.
Důležitým posunem bylo letošní přesunutí provozní skupiny v Lomnici nad
Popelkou z havarijních prostor v centru
města do nového objektu v areálu modernizované ČOV.
Jsme přesvědčeni, že díky nastavené
ceně vodného a stočného pro rok 2014
budou připraveny podmínky na splnění všech stanovených cílů VHS Turnov. A pro obyvatele, organizace i ﬁrmy
bude provozovatelem majetku – ﬁrmou
Severočeské vodovody a kanalizace
a. s. – zabezpečena dodávka pitné vody
i čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale zejména ve vysoké kvalitě.
Ing. Milan Hejduk, předseda
Rady sdružení VHS Turnov

Příspěvky na obnovu památek 2014
Žádat o ﬁnanční příspěvek z rozpočtu města Jilemnice na obnovu objektů
na území města bude možné do 30. 4.
2014. Výzva k podávání žádostí bude
zveřejněna na webových stránkách města http://www.mestojilemnice.cz a na
úřední desce. O podmínkách poskytnutí příspěvku jsme podrobně informovali v lednovém čísle zpravodaje města.
Dovolujeme si tímto znovu upozornit případné žadatele o příspěvek, že
závazné stanovisko MěÚ Jilemnice, odboru rozvoje a místního hospodářství,
oddělení památkové péče je povinnou
přílohou žádosti o příspěvek (pokud
je Vaše nemovitost kulturní památkou
nebo se nachází na území památkové
zóny). Řízení ve věci vydání závazného
stanoviska může trvat až 30 dnů, proto
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o jeho vydání požádejte v dostatečném
předstihu. Pokud jsou žádosti o závazné stanovisko doručovány krátce před
termínem pro podání žádostí o příspěvek, není možné administrativně vyřídit
všechny žádosti včas.
Všechny související informace a potřebné formuláře k žádosti o závazné stanovisko i pro zpracování žádostí o poskytnutí příspěvku je možné získat na MěÚ
Jilemnice, odboru rozvoje a místního
hospodářství, oddělení památkové péče,
kontaktní osoba Martina Housová, tel.:
481 565 135, e-mail: housova@mesto.
jilemnice.cz a na webových stránkách
města Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz.
–mh–

Společenská rubrika
Životní jubilea – prosinec 2013
94 let
Božena Svobodová, Masarykovo
náměstí 10
91 let
Jarmila Švarcová, Budovatelská 627
89 let
Věra Vagenknechtová, Knoblochova 418
Marie Mašková, Luční 1011
87 let
Jaroslav Lukášek, Jeriova 992
85 let
Věra Režná, Zvědavá ulička 118
Miluše Keršlágerová, Žižkova 351

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
Sňatky – prosinec 2013
Pavel Mikeš, Čelákovice a Magdaléna
Honců, Špindlerův Mlýn

Harracha, které pod vedením paní učitelky Anety Klápšťové připravily krásné
vystoupení. A také za vánoční přáníčka, která vytvořily s pomocí paní učitelky Zelenkové a Hrachové.
O občerstvení se postarala restaurace paní Kobrýnové a k tanci a poslechu
hrála dechovka Jilemničanka.
Za SPOZ Jolana Kozáková

První občánek roku 2014!
Přivítání 1. jilemnického občánka roku
2014 Matyáše Rychtra se ujali „tři králové“, pan starosta Mgr. Vladimír Richter,
ředitel nemocnice MUDr. Jiří Kalenský
a primář gynekologicko-porodnického
oddělení MUDr. Zdeněk Vocásek. Asistovala jim paní vrchní Evička Zuzánková. Maminka Jana Rychtrová měla
dobrou náladu, Matyáškovi bylo v jejím náručí krásně a všechen ten kalup

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem
Úmrtí – prosinec 2013
Václav Dvořák (*1919)

Pozůstalým projevujeme upřímnou
soustrast.
Vánoční setkání s důchodci
Dne 12. prosince 2013 se ve Společenském domě Jilm konalo tradiční „Vánoční setkání s důchodci“. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli. Dětem ze ZŠ Jana

První občánek Jilemnice 2014 M. Rychtr.
Archiv MMN
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kolem mu nijak nevadil. Matyášek dostal
na památku přívěšek s kozorohem, maminka kytičky a dárkový poukaz. A abychom nezapomněli na váhy a míry, tak

1. jilemnický chlap roku 2014 vážil při
narození 2 950 g a měřil 49 cm! Blahopřejeme mamce a taťkovi a ať nám Matyášek roste do síly a krásy!

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP): otevřeno denně od
8 do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí.
Výstavy:
— Zámek:
Hodiny ze Schwarzwaldu. Milovníci
hodin se seznámí se závěsnými a skříňovými hodinami, s hracími píšťalovými
mechanismy, tanečními ﬁgurkami, skleněnými zvonky a ciferníky s lidovým dekorem. „Švarcvaldky“ se hojně dovážely

Tříkrálová sbírka.
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také do Čech a ovlivnily částečně i místní výrobu. (Do 23. února)
— Čp. 1:
Marie Fischerová-Kvěchová: výběr
z díla. Vystaveny jsou ilustrace k pohádkám, betlémy, studie květin, portréty, porcelán atd. Marie Fischerová-Kvěchová navzdory nepřízni minulých dob
patří mezi velmi populární umělce. Málokdo ví, že se svou rodnou zajížděla
také na Benecko.
Akce potrvá do 28. 2.

Foto V. Myslivec

Přírůstky z posledních let: výstava
ukáže výsledky sbírkotvorné činnosti za poslední období (od 11. února do
27. dubna).

Městská knihovna Jar. Havlíčka
V pondělí 17. února si Vás dovolujeme pozvat od 9 hod. do půjčovny pro
dospělé na dopolední pořad pro ženy
s názvem Zdraví základ krásy. Přednášející RNDr. Marta Matějková nás seznámí
s chystanou publikací, dočkáme se také
malé projekce i překvapení.
Setkání bude doplněno tematickou
výstavou knih a doporučující literaturou k zapůjčení. Vzhledem k omezené kapacitě míst žádáme zájemkyně
z řad žen o včasnou rezervaci do pátku
14. 2. na telefon 481 54 40 05 či osobně v knihovně. Přijďte mezi nás příjemně strávit čas!

T. J. Sokol Jilemnice zve děti na tradiční maškarní bál, který se uskuteční
v neděli 23. února 2014 od 14.00 v sokolovně. Letošní téma bálu „S vílami
a skřítky do kola!“

Kalendář Jilemnice Jindřicha Ambrože 2014. Od září loňského roku byl
v prodeji nástěnný kalendář Jilemnice
Jindřicha Ambrože 2014, který vydal
vlastním nákladem Jilemnický okrašlovací spolek jako vzpomínku na jednu
z nejvýznamnějších osobností meziválečné Jilemnice. Máme velkou radost
a děkujeme všem, kteří si kalendář zakoupili, neboť se celkem prodalo včetně
neplánovaného dotisku 430 kusů tohoto kalendáře a výtěžek z tohoto prodeje (tedy prodej minus náklady na tisk)
bude použit na výrobu a umístění pamětní desky Jindřicha Ambrože na domě
čp. 132, ve kterém žil. Dovoluji si tedy

Moje krkonošská zima
Jan Kubát
Když se teď
v zimě brzy stmívá
a bílý sníh
se do tmy ponoří
nálada moje
často snivá
se náhlou touhou
rozhoří.
Vzpomínky stále
loudají se k tobě
kde oheň praská
v plechu starých kamen
snad trochu lásky
nesu ještě v sobě
ve svém krbu vyhaslém
jak popelavé amen.
Probudit lásku
to už pozdě zdá se
když cesta vzpomínek
je plná kaluží
Ještě naposledy
klaním se tvojí kráse
která i v zimě
voní po růžích…

Vás všechny pozvat již teď na slavnostní
odhalení, které proběhne v půli května.
Za JOS-Jilemnický okrašlovací
spolek David Hlaváč

Zpravodaj si můžete předplatit
Je pro Vás obtížné sehnat zpravodaj? Rádi byste výtisky dostávali až do
Vaší poštovní schránky? Ozvěte se na
e-mail: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz,
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předplatné se skládá z ceny zpravodaje
11 Kč a poštovného ve výši 14 Kč. Celoroční předplatné činí 275 Kč – je možné
se domluvit i na kratším předplatném.

nebude brán zřetel a zařadíme je, pokud
budou ještě aktuální, až o měsíc později. Uzávěrka březnového čísla se koná
v neděli dne 9. února 2014.


Žádáme autory, aby příspěvky do
zpravodaje dodávali nejpozději v den
uzávěrky. Na příspěvky dodané později


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

Zlatý oříšek
Literární tvorbě, tedy psaní povídek
nebo básniček, se věnuji už docela
dlouho – snad od té doby, co jsem se
naučila psát. Slohové práce ve škole pro
mě nejsou pohromou, ale radostí, moc
mě baví. K moderování jsem se dostala teprve před rokem, díky úspěšnému
konkurzu do internetového rádia Kulíšek. Příliš zkušeností tedy zatím nemám,
i když s pomocí paní Jany Tauchmanové
(ředitelky Kulíšku) a paní učitelky češtiny Zuzany Luštincové nabraly události
kolem mne rychlý spád. Jednou z nich

Gabriela Jakoubková s moderátorem pořadu.
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bylo určitě i to, že mě paní učitelka přihlásila právě do dětské soutěže Zlatý oříšek. Do krajského kola této soutěže jsem
si nejela pro vítězství, ale pro zkušenost.
V České Lípě byla výborná atmosféra,
takže jsem počáteční trému rychle překonala a své vystoupení si opravdu užila. A stal se zázrak – získala jsem Zlatý oříšek a postup do celostátního kola!
Ohromně mě to povzbudilo. Nastal kolotoč velkých příprav – generálním úklidem před návštěvou manažerky paní Lucie Feszaniczové u nás doma počínaje

Foto M. Jakoubek

a přemýšlením, co si připravit na vystoupení v Brně, konče. Na 8. prosinec
(den natáčení v Brně) jsem se moc těšila, i když strach, abych své vystoupení
nepokazila, jsem měla veliký.
Celý den byl časově velmi náročný:
odjezd i příjezd časně z rána, ale rozhodně to stálo zato! Pozorovat práci
režiséra, scénáristy, kameramanů, moderátora a všech dalších důležitých lidí
(včetně vystoupení mnoha dětí, z nichž
každé vynikalo v jiném oboru), byl pro
mne skutečně nezapomenutelný zážitek
a utvrzení, že moderování a žurnalistice bych se opravdu v budoucnu chtěla

moc a moc věnovat. Je mi samozřejmě
jasné, že mě čeká ještě dlouhatánská
cesta, na které mě může pomoci právě
i účast v soutěži Zlatý oříšek. Sice jsem
si přímo trofej z Brna neodvezla, ale dostala jsem nabídku od paní Magdaleny
Šorelové z Rádia Junior, což je digitální
stanice Českého rozhlasu pro děti (a samozřejmě nejen pro ně)! Je určitě moc
důležité dostat příležitost a mít kolem
sebe někoho, kdo je vám ochoten pomoci. A o tom soutěž Zlatý oříšek, myslím, je.
Gabriela Jakoubková
(žákyně 7. tř., ZŠ Komenského)

Ve Zdravém městě nezdravý vzduch
Ještě nedávno nedotknutelný pak před
bývalou SPŠT se změní v parkoviště.
Ostatně již slavná RM Jilemnice tomu
dala zelenou. Parkoviště jistě nebude
sloužit studentům gymnázia, kteří by přijížděli do školy autem nebo pedagogům,
kteří by z hodiny na hodinu dojížděli
mezi objekty ani chovancům obecního
starobince. Bude sloužit cizímu kapitálu.
V minulosti pozvaní vynikající, světoznámí a skvělí odborníci nechali ve
městě pokácet všechno, co rostlo. Maskujíce se odbornými výrazy a protichůdnými vědeckými objevy, snažili se
vše „vyšším zájmům“ překážející stromy prohlásit za nebezpečné, ohrožující lidské zdraví, neperspektivní atd. atd.
Marné byly protesty veřejnosti. Záhy se
objevily problémy s náhradní výsadbou.
Nikoho nenapadlo se zeptat, proč se na
stejné místo za údajně nezdravé vykácené stromy nevysázejí nové. Odpověď by
stejně nedostal. Musela by znít, že tam
pro stromy již není místo.

Environmentální výchova na školách
se v budoucnu může odbývat na asfaltovém parkovišti, v místech, kde dříve stával park, s teoretickým výkladem o tom,
komu měly na hlavu spadnout nebezpečné stromy. Orkány Kyrill ani Xaverius tolik škod nezpůsobily.
Jiří Janata

Stanovisko redakční rady
Tento článek jsme v této podobě publikovat nechtěli. Protože je již šířen jinými cestami, otiskujeme jej, aby si
všichni čtenáři mohli udělat představu.
Označovat obyvatele domu s pečovatelskou službou za „chovance obecního starobince“ považujeme za hrubou
a nepřípustnou urážku. V článku je řada
nepravd a polopravd. Např. náhradní
výsadba je nařízena a bude provedena
v jarních měsících. Příště podobné články v žádném případě nezveřejníme.

11

Ze Základní umělecké školy
Vánoční benefiční koncert
V předvánočním čase proběhl v SD
Jilm již počtrnácté Vánoční beneﬁční
koncert. Pořadatelé ZUŠ Jilemnice spolu s SD Jilm připravili program, ve kterém se představil folklorní soubor Haverlanti se svojí Vánoční hrou, zatančily
členky souboru T.I.K. a své choreograﬁe předvedla i integrovaná skupina T.I.K.
a PATZ, za klavírní doprovod děkujeme
paní uč. J. Faltové. Dík patří i Petře Pršalové – klavír a samozřejmě všem, kteří
se na programu podíleli; speciální poděkování pro smíšený pěvecký sbor Jizerka, jehož členové přijeli náš koncert
obohatit.
Děkujeme všem divákům za jejich ﬁnanční příspěvek, děkujeme návštěvníkům a stánkařům, kteří také do sbírky
přispěli již na jarmarku a velmi potěšeni
posíláme celou částku 8 503 Kč na dětskou onkologii nemocnice Motol.
Děkujeme řediteli SD Jilm za bezplatný pronájem prostor a poděkování patří
panu Kolačnému za spolupráci.
Za taneční skupinu T.I.K Mgr. Ilka
Kulichová a Mgr. Markéta Kulichová

60 let Základní umělecké školy
v Jilemnici (1. část)
Psal se rok 1954, kdy byla založena Základní hudební škola. V šedesátých letech byla změna v názvu školy – Lidová
škola umění. K hudebnímu oboru přichází další obory výtvarný a taneční. Do
třetice dochází ke změně v názvu školy – Základní umělecká škola.
Jilemnická ZUŠ si za těch šedesát let
prošla nelehkým obdobím, ale ono to
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v „kumštu“ ani jinak nejde, když se chce
dosáhnout dobrých výsledků. Společně
s výročím naší školy jsme připravili projekt „Umění spojuje národy“ v rámci Euroregionu Nisa, ve kterém je naším partnerem polské město Karpacz.
Někteří z Vás si řeknou umění? Přece „hudba spojuje národy“. Ano, ale náš
projekt není jen o hudbě. Jsou v něm zapojeny další obory – výtvarný a taneční.
Akce ZUŠ tohoto roku budou pravidelně
zveřejňovány ve zpravodaji, poutačem
a na webu ZUŠ Jilemnice www.zus-jilemnice.cz.
Co pro nás znamená číslo 4?
Tak za prvé, jak už je známo založení školy – hudební školy a za druhé vyhlášení Roku české hudby v roce
1974, který je velkou motivací pro naše
žáky, studenty, ale i pro veřejnost. Na
pravidelných měsíčních koncertech nezapomeneme na naše hudební osobnosti, klasiky české hudby B. Smetanu, A. Dvořáka, L. Janáčka, Z. Fibicha,
B. Martinů a další.
Rok 2014 jsme zahájili koncertem
našich učitelů v Karpaczi 25. 1. 2014.
Účinkujícími byli Hana Hauková, Anna
Hejralová, Ivana Housová, Jiří Horáček a Lenka Krausová. Lednový koncert žáků byl zaměřen na soutěž ZUŠ,
která je v tomto roce vyhlášena ve hře
na klavír, housle, kytaru a pro výtvarný
obor. Okresní kola proběhnou v měsíci
únoru a březnu. Jilemnická ZUŠ je pořadatelem okresního kola ve hře na kytaru dne 6. 3. 2014. Jak jsme dopadli?
To bude příště!
Na všechny akce pořádané naší
školou srdečně zve Hana Hauková,
ředitelka ZUŠ Jilemnice

Rozhovor s Leošem Šimánkem
Řekl bych, že se dá asi těžko zpochybnit fakt, že je pan Leoš Šimánek nejznámějším a nejspeciﬁčtějším cestovatelem
naší republiky. Málokdo o sobě může
říci, že s sebou na expedice bere celou
rodinu, nebo že cestuje v lodi vlastní výroby. To jsou ale jen některé z předností a unikátností pana Šimánka, který se
18. listopadu přestavil ve vrchlabském
KD Střelnice se svou nejnovější diashow
o Aljašce.
Moje tradičně první otázka se týká školy. Jaký školní předmět Vás nejvíce bavil a naopak?
Neměl jsem rád matematiku, ale později jsem šel na stavební průmyslovku,
takže jsem se ji musel stejně nadrtit. Co
jsem ale měl rád, tak to byl dějepis a zeměpis.
Když jste byl hostem ve Všechnopárty
pana Šípa, tak jste se zmínil, že kvůli tomu, že cestujete s rodinou, musíte
děti omlouvat ze školy a prodlužujete
jim tím hodně prázdniny. Co na to říká
Vaše žena jako bývalá učitelka? Vedete
s ní občas o uvolnění dětí spory?
To ne. My se s ženou kvůli dětem nikdy nehádáme. Manželka ale ani tenkrát nebyla nějakou zlou paní učitelkou.
Učila tělocvik a děti ji měly moc rády.
Tenkrát musela skončit kvůli tomu, že se
mnou začala cestovat a už by na učení
neměla čas.
Máte dvě bydliště. Jedno v Kanadě
a druhé v ČR a právě tyto dva národy
se utkaly ve fotbalovém utkání (15. 11.
2013). Sledujete takovéto duely, ať už je
to ve fotbale, nebo třeba v hokeji?

Takovéto sportovní odvětví mě příliš
nezajímají. To, že mají dobré hokejisty,
pochopitelně vím, ale o tom jejich fotbalovém národním mužstvu jsem ještě
nic neslyšel.
Jako cestovatel jste procestoval mnoho
míst. Uděláte si ale občas výlet i do české přírody?
Určitě. Velice rád se vracím do Orlických hor, kde jsem strávil své dětství.
Nyní máme naplánovanou cestu do Tater. Vyrážíme také hodně na kolech. Byli
jsme třeba v jižních Čechách v České
Kanadě a také občas vyjedeme na lyžích. My totiž bydlíme mezi Krkonošemi a Orlickými horami, takže na běžky
nemusíme nikam jezdit.
Na internetu jsem se dočetl, že máte velký vztah k přírodě už od brzkého mládí.
Vzpomínáte si ještě na své první větší
zážitky v přírodě?
Pochopitelně. Se svým otcem jsme
často jezdívali právě do těch Tater a také
jsem hodně času trávil na vodáckém táboře. Já jsem tedy žádné prázdniny nebyl doma.
Někde jsem se dočetl, že jste docela
zručný. V Kanadě jste si vlastnoručně
postavil dřevěný dům a také jste cestoval na lodi vlastní výroby. Kde jste se tohle všechno naučil?
Jsem stavař, takže mám cit pro stavby a ten srub jsem si sám navrhl. Nejprve jsem si musel zjistit, jak se srub dělá,
a poté jsem ho s kamarády postavil. Naučil jsem se tak zacházet s motorovou
pilou a udělal jsem si srub, v jakém žijí
indiáni v Kanadě.
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Mimo zmiňovanou ČR a Kanadu máte
občanství také německé. Také jste procestoval mnoho zemí a v nich se rovněž musíte nějak dorozumět. Kolik jazyků umíte?
Umím mluvit německy, anglicky, rusky, španělsky a trochu francouzsky, ale
u domorodců mi tyto jazyky většinou
nepomůžou. Tam se musím dorozumívat rukama a nohama. Oni ty domorodé
kmeny už jenom dle hlasu poznají, že
jste přátelský. Člověk kolikrát nemusí ani
tu řeč umět a domluví se s nimi.
Být cestovatelem je mnohdy velmi nebezpečné. Jaká situace Vás během Vaší
cestovatelské kariéry nejvíce přivedla do
rozpaků a nejvíce Vás vyděsila?
To můžete vidět právě v mojí dnešní
diashow o Kanadě. Tam jsme se dostali
do ledovcového zlomu a měli jsme velké potíže s krami. Také nás napadl grizzly. To jsou všechno momenty, které mě
přivedly do velkých rozpaků a měl jsem
velký strach.
Vaše dnešní diashow je o Aljašce a jestli se nepletu, tak jste ji navštívil už

poněkolikáté. Čím Vás Aljaška tolik fascinovala, že jste ji tolikrát navštívil?
Právě tím, že je tam úžasná příroda.
Zvířata tam nemají strach před člověkem, což je velice zajímavé. Je to tam
zkrátka úžasné.
V pořadu Dobré ráno jste si vyzkoušel
pozici rosničky. Jak Vám tato úloha vyhovovala?
To byla taková legrácka, kterou jsem
otočil ve svůj prospěch. Řekl jsem tam
něco ve smyslu, že doufám, že bude
ošklivo, aby lidé přišli na moji diashow.
A co plánujete do budoucnosti? Kdy
a kam plánujete další výpravu?
Máme naplánovanou cestu do Indického oceánu na ostrov Réunion, kde je
jedna z nejaktivnějších sopek na světě.
Sopky mě totiž vždy moc fascinovaly
a už se tam moc těším. Avšak mým velkým snem je projet na koních s rodinou
Patagonii z Argentiny do Chile, což je
velice složité, protože dcera chodí na
vysokou, a nevím tedy, jestli se mi tento
sen jednou vyplní.
T. Brož

Kufrování s Krakonošem netradičně
Stalo se tak trochu tradicí, že Klub orientačních sportů OK Jilemnice před koncem roku pořádá akci Kufrování s Krakonošem aneb Jilemnice plná lampiónů.
Stalo se tak trochu tradicí, že se neprodíráme sněhovou závějí, ale brázdíme
město svou plnou běžeckou rychlostí. Stalo se tak trochu tradicí, že akce
láká nejen orientační běžce z okolí,
ale i ostatní sportovce a hlavně maminky, tatínky, dědečky a babičky s dětmi

14

v kočárku i bez. Stalo se tak trochu tradicí, že účastníků bývá kolem stovky.
Kufrování s Krakonošem, které proběhlo
v sobotu 28. prosince, se tomuto poslednímu tradičnímu bodu poněkud vymklo. Na náměstí dorazilo a jednu z tratí
BejbyÓnBórd, Týnejdžři, Oupn a Trail-o
si vyzkoušelo více než 250 účastníků.
A to jsme popravdě nečekali. Všech nás
pět pořadatelů. A tak se na trať vydávali
dva i více závodníků v jedné minutě po

dvě hodiny a bylo třeba hlavně zpočátku
strávit nějaký čas v předstartovní frontě,
za což se nezaviněně omlouváme. Výsledky byly velice subjektivní záležitostí.
Na sportovní OupnNeMástr trati vyhrál
z Prahy přijevší orientační reprezentant,
OupnMástr (to v orienťáku znamená
nad 35 let, ale snad jsem moc neprozradil) vyhrál již domácí borec. Souboje se vedly samozřejmě i mezi mladými
a kočárky a i tam rozhodovaly vteřiny.
Nálada v cíli a u malého občerstvení
však byla rivalovsky sportovní, družná a přátelská. Již dnes vymýšlíme, jak

příště podobné situaci s návalem předejít. I my chceme, aby všichni, kteří si orienťák po Jilemnici přijdou vyzkoušet, tu
možnost měli relativně rychle. Na druhou stranu věříme, že alespoň i ta fronta dala prostor k zastavení a možnost
poklábosit si se sousedem, starým známým i tam s tím pánem a slečnou. Náměstí mají hlavně patřit k potkávání lidí
a rozpravách o tom, jak ten život chodí.
Správný směr i v tom Vašem přejí dodatečně členové OK Jilemnice.
David Hlaváč, pořadatel
a předseda OK Jilemnice

Lyžařské výsledky
Mistrovství Evropy dorostu St. Urlich
am Pillersee (Rakousko)
V malebném rakouském městečku St.
Urlich am Pillersee se od pátku 13. až
do neděle 15. prosince konalo kromě
tradičního závodu FIS OPA continental cup „otevřené“ mistrovství Evropy v běhu na lyžích pro kategorii do
18 let, tedy kategorii staršího dorostu.
První den byl na programu sprint volnou
technikou. Do ﬁnálových rozjížděk postoupili tři jilemničtí závodníci, doplatili bohužel na „přílišnou horlivost“ a nezkušenost a nepodařilo se jim postoupit
do semiﬁnálových rozjížděk. František
Kožnar obsadil 14. místo a Martin Čížek 22. místo. Mezi dorostenkami potom obsadila Kateřina Janatová 18. místo. Druhý den se běželo na 7,5 km,
respektive 5 km volnou technikou. Nejlepšími umístěními byla dvě 11. místa Kateřiny Janatové a Františka Kožnara. Karel Macháč doběhl na 14. místě
a Martin Čížek na 23. místě mezi téměř

60 závodníky z 29 států. V juniorské kategorii se ve výborné formě ukázal Fabián Štoček, když doběhl na 20. místě.
Poslední den se konal závod klasickou
technikou a s hromadným startem na
7,5 a 10 kilometrů. Poprvé se podařilo
umístění v první desítce, Karel Macháč
obsadil 8. místo. Kateřina Janatová, přestože měla problémy s utrženým bodcem
u hole, bojovala statečně a doběhla na
skvělém 13. místě. Mezi dorostenci potvrdili dobrou „mázu“ a dobrou formu
Martin Čížek (18. místo) a František Kožnar (20. místo).

Světová zimní univerziáda Trentino
(Itálie)
V netradičním předvánočním termínu
(11.–21. 12. 2013) se v italské provincii Trentino uskutečnila již 26. zimní
světová univerziáda. V běhu na lyžích
reprezentovali Jilemnici dvě závodnice, obě absolventky jilemnického sportovního gymnázia. Sandra Schützová,
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Kontinentální pohár FIS – Slavic
Cup – 20. ročník Velké ceny Jilemnice

Sandra Schützová na Světové zimní
univerziádě.
Archiv ČKS SKI Jilemnice

členka reprezentačního družstva žen
(do loňského roku ČKS SKI Jilemnice,
nyní ASO Dukla Liberec, FTVS UK Praha) a Ludmila Horká (ČKS SKI Jilemnice, VŠCHT Praha). Program závodů byl
velice náročný, zvládnout hned v úvodu sezony šest startů v deseti dnech je
samo o sobě velice těžké, v konkurenci
závodnic „světového poháru“ jde o úkol
ještě obtížnější. Ani jedna z děvčat se
v konkurenci téměř 120 závodnic z celého světa neztratila.
Sandra Schützová obsadila ve sprintu
klasickou technikou 10. místo, v závodě klasickou technikou 18. místo a v závodě volnou technikou 28. místo. Lída
Horká ve skiatlonu 31. místo, v závodě
volnou technikou 38. místo. Nejhodnotnějšího výsledku dosáhly ale společně
s Eliškou Hájkovou (SKI Jablonec n/N,
Univerzita Boulder) ve štafetě. Do posledních metrů bojovala česká děvčata
a medaili. Bohužel se jim sen nesplnil
a děvčata zůstala smutná na „bramborovém“, čtvrtém místě. Přesto šlo o nejlepší výsledek české ženské štafety na
mezinárodním poli za posledních několik let.
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V sobotu 21. prosince loňského roku
se na Horních Mísečkách závodilo klasickou technikou na 5 km (ženy a juniorky – 69 startujících) a 10 km (muži
a junioři – 118 startujících). V neděli
22. prosince potom volnou technikou
na 10 km (ženy a juniorky – 52 startujících) a 15 km (muži a junioři – 103
startující). Mezinárodních závodů pořádaných jako již 20. ročník Velké ceny
Jilemnice lyžařským oddílem ČKS SKI
Jilemnice se účastnili závodníci z 12
států. Bojovalo se nejen o nominace na
olympijské hry, na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let, ale i s body
do českého poháru. V sobotním závodě
zvítězil dálkový běžec Stanislav Řezáč
před dalším „laufařem“ Martinem Koukalem a mezi ženami Klára Moravcová. Druhý den vítězství obhájila Klára
Moravcová, tentokrát před domácí Ludmilou Horkou a mužský závod ovládl
Martin Koukal před rumunským reprezentantem Papenem.
Do sobotního závodu žen se úplně na
poslední chvíli přihlásily i dvě později
nejúspěšnější domácí závodnice. Lída
Horká se hekticky během pátku vracela
z úspěšné mise na světové zimní univerziádě a o svém startu se rozhodla až ve
večerních hodinách, a tak její 9. místo
lze považovat za velký úspěch. Stejně
tak se vracela, ale od biatlonu k lyžování, Lucie Charvátová, která ukázala, že
klasiku stále ještě umí, a obsadila 4. místo. V závodě se představila i celá řada
„našich“ dorostenek. Nejlepší byla nejmladší Dominika Hanušová, ta dojela
na výborném 25. místě (4. z českých juniorek) a Kateřina Janatová na 32. místě byla jistě také spokojená, protože její

silnější volná technika měla teprve přijít. Mezi muži byl závod také dramatický. Z jilemnických závodníků si nejlépe
vedl Fabián Štoček (19. místo – 5. junior), Jan Čech (32. místo). Nutno dodat,
že výborné výkony předvedla i celá ekipa jilemnických dorostenců, v závodě
mužů nemohli pomýšlet na příčky nejvyšší, ale jejich vystoupení lze považovat za velmi úspěšné. Po sobotních pěkných výkonech byl realizační tým pln
očekávání a těšil se na další hodnotné
výkony. Svou výbornou výkonnost ukázala na 10km trati Lída Horká, bojovala dlouho o vítězství, v závěru již jí síly
bohužel docházely, ale 2. místo je bezesporu úspěch. Lucka Charvátová obsadila 6. místo a Kačka Janatová 19. místo
(3. z českých juniorek). Muži závodili na

Martin Koukal na Velké ceně Jilemnice.
Archiv ČKS SKI Jilemnice.

15 km. Jan Čech obsadil 23. místo, Fabián Štoček 26. místo (8. junior), František
Kožnar 50. místo.

2. FIS Slavic cup a ČP dorostu Nové
Město na Moravě
Bezesporu nejúspěšnější víkend byl ten
na začátku ledna (4.–5. 1. 2014) v Novém Městě na Moravě. Tam se konaly
závody Českého poháru dorostu a druhý díl mezinárodního poháru pro dospělé FIS Slavic cup. Dorostenci měli
první den na programu tzv. prolog volnou technikou, tedy distanční závod na
2 km. Závod mladších dorostenek ovládla děvčata z Jilemnice. První byla v cíli
Dominika Hanušová, druhá Barbara Kociánová a na šestém (pódiovém) místě
Eliška Rysulová. Závod starších dorostenek vyhrála Kateřina Janatová. Mezi
staršími dorostenci byl trochu smutný,
přesto nakonec se svým třetím místem
spokojený František Kožnar a Vojta Kudrnáč obsadil šesté místo. Jestli se první
závodní den dá označit za úspěšný, tak
druhý den závodů klasickou technikou
a hromadným startem za veleúspěšný.
Všechny čtyři mladší dorostenky se „vešly“ do sedmého místa, v pořadí Pavlína Votočková (2. místo), Eliška Rysulová
(3. místo), Dominika Hanušová (4. místo), Barbara Kociánová (7. místo). Stejně „opanovali“ svůj závod i starší dorostenci, jejich pořadí bylo: Jan Boura
(1. místo), František Kožnar (3. místo),
Karel Macháč (4. místo), Martin Čížek
(7. místo), Vojtěch Kudrnáč (10. místo). Z dalších výsledků stojí za zmínku ještě druhé místo Kateřiny Janatové a osmé Andrey Soukupové v závodě
starších dorostenek a šesté místo mladšího dorostence Jana Kroupy. V závodech
dospělých se ne zcela podařil sprint
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volnou technikou Lídě Horké, když nepostoupila do ﬁnále a obsadila konečné 8. místo. Druhý den ve své „slabší“
klasice ale potvrdila oprávněnost nominace na SP a MS do 23 let a obsadila
slušné 4. místo.

Pozvánka na domácí třídenní MČR
dorostu a MČR dospělých ve sprintu
Co je lepší pozvánkou na domácí mistrovství republiky než výborné výsledky jilemnických závodníků? Doufejme
jen, že naši závodníci udrží zdraví, formu a trenérům se podaří dobrá „máza“,
počasí se umoudří a společně budeme
moci fandit našim závodníkům na domácích tratích v honbě za tituly. Závody

Ludmila Horká.

Archiv ČKS SKI Jilemnice

se konají ve dnech 21. až 23. února v lyžařském areálu na Hraběnce vždy od
9:30 hod. takřka po celý den (dopoledne závody dorostu, odpoledne závody
dospělých).
Václav Haman

Pozvánky lyžařů
Lízátkové závody – neděle 9. února
2014 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. Přijďte povzbudit malé i velké závodníky na Lízátkové závody a přiveďte své ratolesti
zazávodit si.

pořádáme v neděli 2. března 2014, start
první kategorie je v 9.30 hodin.
Závodit se bude klasickou technikou
na tratích od 500 m pro kategorii předškoláků až po 10 km pro juniory a muže.
Starty všech kategorií intervalové.
Pokud to sněhové podmínky dovolí, všechny závody se uskuteční v lyžařském areálu Hraběnka. Přijďte fandit a závodit!

Krajský přebor žactva, dorostu a dospělých Libereckého kraje a pohárový
závod pro žactvo ročníku 2000–2005

Více informací najdete na www.skijilemnice.cz.
Výbor ČKS SKI Jilemnice
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Změna termínu konání Jilemnické 50
Jilemnická 50 původně plánovaná na
víkend 18.–19. ledna 2014 byla z důvodu nedostatku sněhu v Jilemnici i na
náhradních tratích na Benecku přeložena na nový termín 8.–9. března 2014.

Společenský dům Jilm Vás zve…
Úterý 4. 2. 2014 v 19.30 hod.
Kaleidoskop TS Paul Dance Jilemnice
100 Kč
Pátek 7. 2. 2014 v 19.00 hod.
Maturitní ples gymnázia – 4.A
Sobota 8. 2. 2014 ve 20.00 hod.
Hasičský ples
Čtvrtek 13. 2. 2014 v 19.30 hod.
Moje hra – Divadlo Kalich
Komedie Moje hra odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především humorem zákoutí vztahu muže
a ženy a otevírá řadu třináctých komnat.
Současně fandí životu: za jeden vyhaslý
nabídne hned dva nové!
V hlavní roli charismatického Mistra
Jankulovského zazáří jedna z největších
hvězd českého herectví Jiří Bartoška,
který přijal divadelní roli po dlouhých
letech. Herec, který je známý tím, že
s přijetím role na divadle hodně šetří.
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml., Nina Divíšková,
Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla
Koutná, Martin Kubačák.
350/330 Kč
Sobota 15. 2. 2014 v 19.30 hod.
Společenský večer Vavřineček
Neděle 16. 2. 2014 od 15.00 hod.
Pat a Mat jedou na dovolenou
Legendární kutilové poprvé na jevišti.
Představení nápaditě spojuje zdánlivě
nespojitelné – animovaný loutkový ﬁlm
a hraný projev se živými herci a vtipně
rozvíjí anekdotickou zápletku o tom,
jak se dva kutilové vydají na cesty, aby

projeli světa kraj a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na mořském
dně, kde bojují s děsivým chapadlem,
ale když se konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském
letovisku, je jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby
se co nejvíc podobal jejich domovu.
Místenky 100 Kč
Pátek 21. 2. 2014
Maturitní ples gymnázia – 8.O
Úterý 25. 2. 2014 v 18.00 hod.
Putování po Azorských ostrovech –
cestopisná přednáška Ing. Petra Schlindenbucha.
Zveme Vás na devět portugalských
ostrovů roztroušených v Atlantiku. Jsou
rájem turistů, milovníků nedotčené přírody, krajem, kde můžete dokonale
splynout s přírodou, aniž by Vás rušilo
množství turistů.
Budeme putovat po jednotlivých
ostrovech a objevovat krásu každého
z nich, vylezeme na nejvyšší horu Portugalska – Pico 2 351 m n. m., obejdeme
množství sopečných kráterů, navštívíme
termální prameny a uvidíme, že okolní
Atlantik nabízí mnoho krásných míst ke
koupání.
Mimořádně příznivé jsou zdejší klimatické podmínky, průměrná teplota vzduchu v zimě neklesá pod 16 °C
a hlavně v létě nevystupuje nad 26 °C.
Teplota vody v létě je kolem 22 °C. Ostrovy přímo vybízejí turistu, aby je přiletěl prozkoumat a zažít.
80 Kč
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Čtvrtek 27. 2. 2014
18.00 hod. Taneční kurz pro pokročilé. Navázání na techniky vyučované
v základním kurzu tance a společenské výchovy a rozšíření o další ﬁgurace, výuka některých speciálních párových tanců.
20.30 hod. Taneční kurz pro dospělé. Průpravné kroky a principy pohybu.
Základní kroky – chodný, bez váhy, přísunný, přeměnný, základní krok polka,
blues, waltz, valčík. Směrování, polka
do čtverce, blues + ﬁgury, waltz, valčík
do čtverce.
Rozpis tanců v jednotlivých lekcích
na www.sdjilm.cz. Kurzy povede: Taneční mistr Jiří Paulů.
Do kurzů přijímáme pouze páry.
Cena celého kurzu: 700 Kč/os. Vstup
na jednotlivé lekce: 150 Kč/os.
Další lekce proběhnou 7. 3., 14. 3.,
21. 3., 4. 4. a 11. 4.
Pátek 28. 2. 2014 v 19.00 hod.
Vokální seskupení 4TET
Již 11 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady Vokální seskupení
4TET (Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár, David Uličník). Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou v nové verzi programu, která měla
premiéru na podzim 2012.
Umělecky plnohodnotný, precizní
a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou
dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové
a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího
Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční“ výkony všech aktérů na jevišti.
Již pouze přístavky za 390 Kč.
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Předprodej volných vstupenek na
20. ročník přehlídky Březen – měsíc divadla začíná 10. 2. 2013 v informačním
centru a bude též nově spuštěn internetový předprodej vstupenek na www.sdjilm.cz od 12.00 hod.
Neděle 2. 3. 2014 od 17.00 hod.
Malované na skle
DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
Pondělí 3. 3. 2014 od 10.00 hod., představení pro střední školy
R.U.R. – Karel Čapek
D 21 Praha
Čtvrtek 13. 3. 2014 v 19.30 hod.
Zmatek v penzionu Domov
Divadlo V Roztocké Jilemnici
Sobota 15. 3. 2014 od 16.00 hod.
Prodaná nevěsta
TJ Sokol Pyšely a partneři
Neděle 16. 3. 2014 v 19.30 hod.
Římské noci
Divadlo V Řeznické / Divadlo Bez
zábradlí Praha. Hrají: Simona Stašová
a Oldřich Vízner
Středa 19. 3. 2014, 8.45 a 10.00 hod.,
představení pro MŠ a 1.–4. ročník ZŠ
Kocour v botách
Divadlo Nymburk
Čtvrtek 20. 3. 2014 v 19.30 hod.
Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho. DS Vojan Hrádek nad Nisou
Pondělí 24. 3. 2014, 9.00 a 12.00 hod.,
představení pro 4.–9. ročník ZŠ
Škola malého stromu
Divadlo Cylindr – Divadlo Kampa
Praha

Neděle 30. 3. 2014 od 10.30 hod.
Zeleninová pohádka
Učitelky hrají dětem Nový Bydžov
Neděle 30. 3. 2014 od 19.30 hod.
Manželské vraždění
Divadlo Na Jezerce Praha
Pondělí 31. 3. 2014 od 19.00 hod.
Moravské pašije
Téátr Víti Marčíka
Čtvrtek 3. 4. 2014 od 19.00 hod.
Uhlíř s kapelou – výběr největších
hitů

Tento pohled do sálu našeho kina bude již
brzy minulostí.
Foto J. Jírů

Nová směrnice prodeje vstupenek na
akce SD Jilm a projekce Kina 70
Předprodej vstupenek zajišťuje informační centrum. Vstupenky vám rezervujeme max. 5 dní.
Nově spuštěný internetový předprodej na www.sdjilm.cz slouží pouze k přímému zakoupení vstupenek.

Vstupenky máte k dispozici okamžitě po nákupu v e-mailu a stačí si je jen
vytisknout.
Zakoupené vstupenky lze vrátit nejpozději 3 dny před plánovanou akcí.
V tomto případě bude osobě, která vstupenky vrací, vráceno pouze 50 % z původní ceny vstupného.

Kino 70 Jilemnice v únoru 2014
Vážení diváci, od 1. 2. do 20. 2. 2014 bude v našem kině probíhat plánovaná výměna sedaček. Kapacita sálu bude snížena na 180 míst, doporučujeme tedy, abyste si vstupenky kupovali nebo rezervovali s předstihem. Od začátku února bude možné vstupenky zakoupit i on-line přes naše webové stránky www.kino-jilemnice.cz.
23
neděle
15.00 h

LEGO PŘÍBĚH (3D)
Zveme Vás na velkolepé dobrodružství celé postavené z Lega a ještě k tomu ve
3D! Austrálie – dobrodružný/animovaný – dabing – 90 min. Vstupné 130 Kč

23
neděle
17.30 h

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Bohuš je o dvacet let starší, přibyly mu starosti i kila, ale sranda je s ním pořád!
ČR – komedie – 104 min. Vstupné 120 Kč

23
neděle
20.00 h

ZIMNÍ PŘÍBĚH
V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává příběh ﬁlmu „Winter’s Tale“ plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého konﬂiktu dobra a zla. USA – romantický/fantasy – titulky – 108 min. Vstupné 100 Kč
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27
čvrtek
19.30 h

KRÁSNO
Krásno je jezero nad městem Šumperk, ve kterém našli utopenou maminku Michala, jedné z postav tohoto scénáře. Je dost hrozné žít s pocitem, že ve smrti
vaší mámy je možná zapleten váš vlastní otec. Tohle je bohužel podezření, se
kterým se musí Michal vyrovnat. A jakkoli má příběh detektivní nádech a rámec, v určitých věcech detektivce vzdoruje. Nikdy v něm totiž neobdržíme to,
co je základní rekvizitou detektivky – důkaz. ČR – krimikomedie – 100 min.
Vstupné 110 Kč

28
pátek
17.30 h

BELLA A SEBASTIÁN
Celovečerní ﬁlm z okouzlujícího horského prostředí natočený podle slavného seriálu z roku 1965, ve kterém se odehrávají dobrodružné příběhy malého chlapce Sebastiána a jeho fenky Belly. Francie – dobrodružný – dabing.
Vstupné 110 Kč

2
neděle
17.30 h

ŠPINAVÝ TRIK
Fiktivní snímek Špinavý trik, který je založen na reáliích jednoho z nejpozoruhodnějších skandálů v dějinách Spojených států, vypráví příběh špičkového
podvodníka Irvinga, který je společně se svou obdobně vychytralou britskou
partnerkou a milenkou Sydney přinucen ke spolupráci s agentem FBI Richiem
Dinasem, který se zcela vymkl kontrole. DiMaso je s sebou strhává do světa
jerseyských politických machinátorů a maﬁánů, který je nebezpečný i laskavý
současně. USA – krimi/drama – titulky – 129 min. Vstupné 100 Kč

2
neděle
20.00 h

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Bohuš je o dvacet let starší, přibyly mu starosti i kila, ale sranda je s ním pořád!
ČR – komedie – 104 min. Vstupné 120 Kč

4
úterý
19.30 h

BABOVŘESKY 2
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce,
seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají
hlavu jejím obyvatelům. ČR – komedie – 120 min. Vstupné 130 Kč
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