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Zdravé město Jilemnice – seriál
Vážení čtenáři, dnešním dílem seriálu
o významných osobnostech spojených
s Jilemnicí je rozhovor pana J. Dejmka
s doc. RNDr. Ladislavem Nebeským,
CSc.
V roce 2013 si jilemnické gymnázium
připomnělo sto let svého trvání. Za tuto
dobu jej vystudovalo několik tisíc studentů. Tito absolventi přispěli k všeobecnému zvýšení vzdělanosti na Jilemnicku. Je však mezi nimi i řada těch,
kteří vynikli i v celostátním měřítku.
Na nové budově gymnázia v ulici
Jana Harracha je pamětní deska, která byla původně umístěna na domě
MUDr. Ladislava Nebeského, lékaře
v Jilemnici. Na desce je kromě životopisných dat i oznámení, že dr. Nebeský
byl za odbojovou činnost ve druhé světové válce popraven.
S jeho synem Ladislavem se znám od
gymnaziálních let.
Internetový vyhledavač seznamu poskytne např. tyto údaje: Doc. RNDr. Ladislav Nebeský, CSc. byl vysokoškolský pedagog působící, ač matematik,
na Filozoﬁcké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Píše však také experimentální poezii. Více o svém životě nám poví
Ladislav sám.
Co bys nám pověděl o svém tatínkovi,
na kterého se pamatuješ jen z velmi útlého dětství? Přidej i některé vzpomínky
na svůj vztah k Jilemnici a okolí.
Můj tatínek byl gestapem zatčen jen
několik dní po mých třetích narozeninách; mám na něho jen dvě vlastní vzpomínky, které jsou však kusé. O tatínkovi,
který byl 22. září 1942 popraven, jsem
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se dozvídal především z vyprávění maminky; jak jsem postupně dospíval, dospívala i maminčina vyprávění.
Až do mé maturity byla Jilemnice
mým samozřejmým prostředím. Dokud
moje maminka žila, tak jsem do Jilemnice – někdy častěji, jindy řidčeji – dojížděl; nejprve sám, později se svojí ženou
a se svým synem Davidem. A s Jilemnicí a jejím okolím jsem později seznámil
i naše dva vnuky.
Ladislave, proč ses rozhodl jít studovat
matematiku, když náš společný profesor
matematiky ve svých hodinách většinu
studentů od této vědy spíše odrazoval?
Profesor, kterého máš na mysli, se –
k mému štěstí – rok před mou maturitou
z Jilemnice odstěhoval. Tehdy mě matematika znovu začala bavit.
Kdy nastalo spojení mezi matematikou
a vědou o českém jazyku. Kdy jsi začal
psát experimentální poezii a proč?
Impulsem k pokusům o sblížení lingvistiky s matematikou byl patrně zájem
o kybernetiku, o které se u nás začalo
psát i uvažovat koncem 50. let. Katedra obecného jazykozpytu Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy v Praze měla
tehdy zájem o vystudovaného matematika. Mojí učitelé na Matematicko-fyzikální fakultě UK vybrali mne, potom se
to však nějak zkomplikovalo. Ale za rok
a půl po své promoci jsem na FF UK začal pracovat. Zůstal jsem tam 46 let.
Experimentální poezie je úplně jiné
téma. Jako mnoho mladých lidí i já jsem
měl zájem o poezii. Když jsem se dočetl, že existuje také poezie experimentální, začalo mě to zajímat. Měl jsem

štěstí: koncem poloviny 60. let jsem se
stal členem neformální skupiny autorů
experimentální poezie, autorů, mezi něž
patřily takové osobnosti jako Jiří Kolář
a Josef Hiršal; kolem roku 1970 aktivita
této skupiny však zanikla; tehdy po letech určité volnosti znova „přituhlo“. Po
dlouhé pauze jsem se k experimentální
poezii vrátil, ale více méně už jako solitér; většina členů naší tehdejší skupiny už nežije.
Seznam naše čtenáře se svojí vědeckou
a publikační činností!
Moje vědecká publikační činnost se
týkala především matematické lingvistiky nebo matematiky inspirované lingvistikou. Naprostá převaha mým publikací byly samostatné články uveřejněné
ve vědeckých sbornících a časopisech.

Napiš, prosím, text alespoň jedné své
básně.
Velice lituji, ale s tímhle by byl velký problém: do experimentálních básní
musí být čtenář zasvěcen, jinak se s nimi
zcela míjí. Potenciální čtenářce nebo
čtenáři své experimentální
poezie bych
poradil nahlédnout do prologu mé knížky Obrazy ke
čtení; myslím,
že tento text je
schůdnou branou do mé experimentální
poezie posled- Ladislav Nebeský.
Z rodinného archivu
ních let.

Uveď své vydané sbírky experimentální poezie.
Publikoval jsem pět sbírek své experimentální poezie, všech pět v pražském
nakladatelství dybbuk, které uvedu s rokem vydání: Bílá místa (2006), Za hranice stránek (2008), Vrstvy (2010), Obrazce slov (2011) a Obrazy ke čtení (2012).
Svou poezii jsem publikoval i mimo tyto
sbírky, například v časopisech a sbornících.

Ve vědeckých oborech činnost odchodem do důchodu nekončí. Na jaké problematice pracuješ v současné době?
Ano, odchodem do důchodu by tvůrčí činnost končit nemusela. Poté, co
jsem ukončil pracovní poměr na FF UK,
jsem společně s jedním holandským
kolegou napsal matematický článek.
Nyní se zase více věnuji experimentální poezii. Co dále, nevím. Ale neznepokojuje mě to.

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

ZM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb regionu Jilemnicko – aktualizace pro období 2014–2017 dle
předloženého návrhu.


ZM schvaluje Dohodu o spolupráci
na projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti veřejných budov Karpacze a Jilemnice“ realizovaného z prostředků OP přeshraniční spolupráce
Česko-Polsko, uzavřenou mezi městy
Jilemnice a Karpacz.
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Ceník za hrobová místa, hrobky a místa v kolumbáriu
Roční sazby

nájem za 1 m²
v Kč

služby na 1 m²
v Kč

celkem za 1 m²
v Kč

hrobové místo

20

90

110

hrobka

20

90

110

90

90

vyplacené hrob. místo (hrobka)
schránka v kolumbáriu


ZM schvaluje spoluﬁnancování projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti veřejných budov Karpacze a Jilemnice“ v celkové částce 71 500 EUR.
V případě, že při kontrole projektové žádosti budou některé ze způsobilých výdajů v rámci části projektu
týkající se města Jilemnice označeny za nezpůsobilé, zavazuje se město Jilemnice v plné výši zajistit jejich
ﬁnancování.
pro: 14, zdržel se: 1 (Seibert)

RM schvaluje ceník za hrobová místa, hrobky a místa v kolumbáriu dle
předloženého návrhu (viz tabulka).

RM schvaluje Program prevence kriminality na rok 2014 a podání žádosti v rámci Programu prevence
kriminality na rok 2014 pro město
Jilemnice (název projektu: Město Jilemnice – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – třetí

cena za jednu
schránku včetně
služeb v Kč

200

etapa) a souhlasí se spoluúčastí ve
výši minimálně 10 % na realizaci tohoto projektu.

RM souhlasí s návrhem rozpočtu
města Jilemnice na rok 2014 a doporučuje jej ke schválení v zastupitelstvu města.

RM odvolává s účinností k 11. 2.
2014 člena komise dopravy a veřejného pořádku Zdeňka Keršlágera na
jeho vlastní žádost.

RM jmenuje s účinností od 12. 2.
2014 členem komise dopravy a veřejného pořádku Františka Krause.

RM odvolává s účinností k 11. 2.
2014 člena komise zdravého města
a MA21 Jana Suchardu na jeho vlastní žádost.

RM jmenuje s účinností od 12. 2.
2014 členem komise zdravého města a MA21 Davida Hlaváče.
–pf–

Dny polsko-české kultury končí
V uplynulých dvou letech jste se mohli v rámci Krakonošových letních podvečerů v Jilemnici setkávat s polskými umělci z Karpacze a okolí a dále
jste mohli přijet podpořit naše místní
umělce na čtyřech jarmarcích pořádaných přímo v Karpaczi jak v letním, tak
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v zimním období. Všech šest samostatných akcí, které byly zaměřeny především na prezentaci kulturních tradic
a řemesel, bylo realizováno v rámci velkého projektu podpořeného z Operačního programu přeshraniční spolupráce
CZ – PL 2007–2013.

Že tento projekt byl ve své realizaci úspěšný, dokazuje pozitivní ohlas na
polský kulturní program v Jilemnici ze
strany diváků a také vysoká účast českých umělců a diváků na akcích pořádaných polským partnerem. Do Karpacze se během čtyř samostatných výjezdů
vydalo společně autobusy zajištěnými
Jilemnickem – svazkem obcí celkem
324 osob.
V průběhu obou let jsme divákům
v Karpaczi představili následující skupiny: dechové kapely Jilemničanka, Krkonošská dechovka a Táboranka, sbory
Satori, Kalandra a Mládí, ZUŠ Jilemnice (taneční i hudební obory), TS Paul-Dance Jilemnice, kapely Fous, Vrchlabský dixieland, Člověče, nezlob se, Vichr
z Hor, Alibi Rock, Soumrak, Koneckonců a Žold. Především rockové kapely

díky svému nasazení sklízely u místních
diváků velký ohlas. Dále jsme občanům
i návštěvníkům Karpacze představili několik místních řemeslníků, kteří vystavovali v jarmarečních stáncích své výrobky a nabídli ochutnávku krkonošské
kuchyně.
Jilemnicko – svazek obcí tak realizací tohoto projektu ukončil již pětiletou
spolupráci s Karpaczí a již nyní se začíná připravovat na následující plánovací
období, v rámci kterého má být ﬁnancování přeshraniční spolupráce posíleno.
Pevně věříme, že se podaří i v příštích
letech připravit obdobné a stejně kvalitní projekty, které podpoří nejen místní umělce, ale především umožní lidem
vzájemně se poznávat a sbližovat se.
Za Jilemnicko – svazek obcí
Radka Paulů

Dny česko-polské kultury – z akce v Karpaczi dne 28. 12. 2013.

Foto P. Šila
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Společenská rubrika
Životní jubilea – leden 2014
95 let
Zdenka Havrdová, Hanče a Vrbaty 810
93 let
Vladimír Pošepný, Jubilejní 433
91 let
Jaroslav Kolář, Jana Buchara 991
89 let
František Tauš, Jana Buchara 985
85 let
Ludmila Kracíková, Husova 13
Jan Kubát, Roztocká 1001
80 let
Václav Matoušek, Zvědavá ulička 117

75 let
František Malý, Jana Weisse 497
Miroslav Nývlt, Dolení 160
Milada Řehořková, Krkonošská 725

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
Úmrtí – leden 2014
Josef Fišera (*1934)

Pozůstalé rodině projevujeme
upřímnou soustrast.

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:
V pátek dne 7. března v 17 hodin
slavnostně otevřeme výstavu Václav
Jansa – výběr z díla. Václav Jansa (1859
až 1913) patří k významným českým
malířům a naše muzeum vlastní jeden
z jeho největších obrazů. Pozoruhodná kolekce především krajinářských děl
bude doplněna katalogem. Výstavu uvede vynikající znalec Jansova díla dr. Michael Zachař. Akce potrvá do 23. dubna.
Upozornění: v den vernisáže bude
od 13 hodin v předsálí probíhat oblíbená ochutnávka a prodej špičkových
čokolád pražské „Chocolaterie Willy &
Pauli“.
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— 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 populární umělce. Málokdo ví, že se svou rodinou zajížděla také
na Benecko. Akce se pro mimořádný zájem prodlužuje do 27. dubna, expozice
bude zčásti obměněna a rozšířena.
— Z depozitářů muzea: výstava představuje především předměty vážící se
k Jáchymu Metelkovi, tvůrci nádherného mechanického betléma (školní pomůcky, lavice, obrazy atd.). Zároveň
jsou vystaveny drobné módní doplňky
z 19. a počátku 20. století. Výstava potrvá do 27. dubna.
— Slavnostní uvedení knihy
V pátek dne 21. března v 17 hodin
se v Erbovním sále muzea uskuteční

slavnostní uvedení knihy Jana Juřeny
Soumrak nad českým Podkrkonoším.
Tato neobyčejně zajímavá kniha zachycuje tragické události, kdy jsme pod
mnichovským diktátem museli odstoupit
naše pohraničí. Součástí programu bude
i beseda o knize.
— Pomůžete našemu muzeu získat
unikátní hodiny?
Muzeum dostalo exkluzivní nabídku
odkoupit vzácné historické hodiny.
Jejich pořizovací cena – 132 000 korun – je ale mimo možnosti muzea. Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejnou
sbírku, aby tento unikát mohl rozšířit
muzejní sbírku i expozici.
Podlahové hodiny pocházejí z dílny
jilemnického hodináře Františka Josefa
Pochopa z doby kolem roku 1830 a jsou
to jediné známé historické dochované
podlahové hodiny jilemnického původu. Výtvarně jsou velmi působivé. Kovový ciferník je zdoben bohatým tepáním, ve vrcholu je umístěn medailon
s malovanou krajinkou. Hodiny jsou navíc ve vynikající technické kvalitě i stavu – jsou plně funkční. Za zmínku stojí
i skutečnost, že hodinář Pochop postavil i naše slavné opakovačky na radniční věži.
Správa KRNAP zřídila sbírkový
účet u Komerční banky s číslem 1076386980247/0100. Zájemci o darovací
smlouvu pro potřeby daňového přiznání se mohou obracet na Jakuba Kašpara
(jkaspar@krnap.cz, 724 175 927). Přispět je možno i do pokladnice přímo
v Krkonošském muzeu v Jilemnici.

Městská knihovna Jar. Havlíčka
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje pátý ročník celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. V rámci této akce je připraveno pro všechny

Krkonošské jaro
Jan Kubát
Opět nás jaro láká
projíti se venku
všude, kam rozlilo
svůj dech
Již stromům půjčuje
zelenavou rtěnku
a novou voňavkou
postřikuje mech
přesladkou vůní
která omámí tě
jak provoněné
vlasy děvčete
jak teplý úsměv
pomněnkových tůní
nejhezčích obrazovek
na světě.
A že jsou nejhezčí
už dávno vím
to kobaltový blankyt
se v nich pne
jak modrá výseč nebe
u nás nad Žalým
když z věžních úderů
se rodí poledne.

aktivní uživatele i ty, kteří se do knihovny teprve chystají:
– Roční rodinná registrace pro rodiče
s dětmi.
– Vyhlášení s oceněním „Nejlepší čtenářská rodina“, která v loňském roce
nejvíce využívala služeb knihovny.
– Komorní výstavka z tvorby u příležitosti 100. výročí narození prozaika,
básníka a scenáristy Bohumila Hrabala.
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V nabídce jsou zajímavé nové knižní
tituly a v neposlední řadě novinka, která
se týká rozšíření našich služeb – zavedení On-line katalogu jilemnické knihovny, kdy je možné z vystavené databáze
dokumentů na internetu provést rezervaci dokumentu, podívat se na své uživatelské konto, prodloužit si výpůjčky, rušit rezervace aj., to vše na http://
knihovna.jilemnice.cz/katalog.

ČKA – Klub Betanie Vás zve na pořad
Petr Hirsch: Šestnáctitisícikilometrovej
vešlap. Přes 16 000 km pěšího putování
a 31 měsíců na cestě z domova ve Dvoře Králové nad Labem k třem poutním
místům křesťanství: Santiago de Compostela, Řím a Jeruzalém. Pojďte s Petrem Hirschem po stezkách a poutních
cestách, kde se psala historie. Projdeme 21 států rychlostí do 5 km/h. Erbovní
sál Krkonošského muzea v Jilemnici ve
čtvrtek dne 20. 3. v 19 hodin, vstupné
dobrovolné.

Koncert vynikajícího libereckého
souboru Cum decore se uskuteční v sobotu dne 29. března v 16 hodin v kostele sv. Vavřince. Tento soubor už podvakrát nadchnul posluchače z našeho
města. Věříme, že i tentokrát se můžeme těšit na mimořádný umělecký zážitek. V případě příliš studeného počasí
se koncert přesune do Erbovního sálu
Krkonošského muzea. Vstupné dobrovolné.

Srdečně zveme všechny zájemce
13. března 2014 od 8.00 do 17.00 hod.
k návštěvě naší nefrologické ambulance
za účelem vyšetření funkce vašich ledvin v rámci Světového dne ledvin.
Všem zájemcům zdarma nabídneme
vyšetření, na jehož základě posoudíme
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riziko onemocnění ledvin – například
vyšetření moče a změření krevního tlaku, výsledky sdělí naši lékaři zájemcům
přímo na místě. Dále všem poradíme,
jak předcházet zdravotním problémům
a případné zdravotní potíže bude moci
každý konzultovat přímo s lékařem.
Nefrologickou ambulanci při Světovém dni ledvin 2013 navštívilo více než
130 zájemců. Nefrologická ambulance
se nachází v prvním podlaží přístavby
MMN, vchod od školky.
Těšíme se na Vás.
MUDr. Alexandra Opluštilová,
primář oddělení, www.nemjil.cz

8. dubna 2014 od 16:00 hod – velký
sál SD Jilm – Fórum Zdravého města Jilemnice
Fórum Zdravého města Jilemnice je
každoročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Na
akci jsou zváni zástupci veřejné správy,
neziskového i podnikatelského sektoru,
vzdělávacích a odborných institucí, ale
zejména široká veřejnost. Cílem tohoto
setkání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města Jilemnice. Účastníci
se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, která je z jejich pohledu problematická a zaslouží
si pozornost. Diskuse probíhá formou
tematických oblastí, hlavním společným
výstupem je formulace deseti nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel.

Pro účastníky připravena malá tombola,
kulturní vystoupení a občerstvení. Vstup
na akci zdarma.

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

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,
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.

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 dubnového čísla se koná
ve čtvrtek 6. března 2014.

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

Dny česko-polské kultury – z akce v Karpaczi dne 28. 12. 2013.

Foto P. Šila
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Šachový oddíl v Jilemnici
V době, kdy jsem se před 36 lety do Jilemnice přestěhoval, šachový klub v Jilemnici již mnoho let fungoval. V té
době se o jeho propagaci velmi zasloužil pan Evžen Malý. A jelikož klub funguje stále, chtěl bych alespoň částečně
na jeho propagaci navázat.
Pro letošní sezónu jsem se stal kapitánem družstva. Vzhledem k tomu, že jakékoliv zprávy o našich aktivitách již několik let v tomto zpravodaji neproběhly,
chci vše trochu napravit.
Šachklub Jilemnice má na soupisce
15 hráčů, z toho 5 hostujících. Hrajeme v Hradci Králové regionální přebor
západ. Ve skupině je nás v letošním ročníku 10 družstev – Rožďalovice, Jičín,
Lázně Bělohrad, Choteč, Nová Paka,
Lomnice nad Popelkou, Valdice, Lužany, Sobotka a Jilemnice. Soutěž se hraje
od listopadu do března, každý s každým
jednou. Hraje se vždy v neděli od 9 hodin na 5 šachovnicích.
V Jilemnici nyní hrajeme ve ﬁrmě
BusLine a. s. Kromě soutěžních utkání
se scházíme dle možností každé úterý
od 17 hodin. I když máme na soupisce
15 členů, sestavit pětičlenné družstvo

je některou neděli značný problém.
K utkání mohou nastoupit vždy maximálně 2 hostující hráči. A jelikož místních hráčů, kteří by jednou za 2 týdny
mohli a chtěli hrát je málo, chci touto
cestou na Šachklub upozornit a pozvat
mezi nás zájemce o tuto hru.
Pro příští sezónu chceme hrací místo
přesunout blíže středu města. Dohodneme-li se s některou školou na hrací místnosti, uvítáme rádi i zájemce z řad žáků.
Pokud mezi nás zavítáte, poslední
soutěžní utkání, které hrajeme v Jilemnici, je s družstvem Lužan dne 16. března. Soupeř je to velmi silný. Pokud získáme aspoň bod, bude to pro nás velký
úspěch. Po šestém kole jsme na čtvrtém místě. Kromě Lužan nás čeká ještě družstvo Lomnice. Spolu s Valdicemi
mají tato tři družstva dosud stejný počet
bodů a soupeří o první místo v tabulce.
Zájemci, jste-li rozhodnuti, přijďte mezi nás. Kontaktovat můžete Pavla Liptáka, tel. 721 219 423, pavel.
sachy64@seznam.cz nebo mě, Jana Skopečka, tel. 606 764 937, info@soudni-znalec.com.
Jan Skopeček

Výročí Základní umělecké školy
60 let Základní umělecké školy
v Jilemnici (2. část)
V minulém čísle zpravodaje jsme si připomněli Rok české hudby, který byl vyhlášen v roce 1974.
Stejný rok byl pro mne start na dlouhou trať mé profesní dráhy. Nastoupila
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jsem do nelehkých podmínek, nevlídného prostředí. ZUŠ, tehdejší Lidová
škola umění byla umístěna v budově
II. základní školy (J. Harracha). Výuka
hudebního a tanečního oboru probíhala v základní škole a výtvarný obor se
vyučoval na SPŠT – textilní průmyslovce. Je známo, že prostředí dělá hodně,

také to bylo znát na počtu žáků. Velkou
oporou v těchto nevlídných začátcích
mi byl bývalý ředitel, pan Otakar Hanuš. Velmi ráda na něj vzpomínám a těší
mě, že se mi podařilo dokončit to, o co
13 let usiloval – vybudovat pro „Lidušku“ kulturní stánek.
Osud ZUŠ Jilemnice se začal odvíjet
rokem 1976. Tehdy byla zakoupena vila
MUDr. Fišery a po 2 letech začaly stavební úpravy, v roce 1978. Vzpomínám,
když jsem vstoupila poprvé do této budovy: hrůza-děs! V kotelně po kotníky
voda, všude záclony pavučin, černé zdi,
plíseň! Začátek přestavby měli na svědomí pánové z tehdejšího jednotného

zemědělského družstva, tak nemusím
dále pokračovat, více škody než užitku
po nich zůstalo.
V roce 1980 nastoupila parta z Autobrzd vedená Ivanem Hovorkou. Dva
roky jsem nevěděla, co je víkend, prázdniny, ale díky rodičům, kteří pravidelně o sobotách nastoupili na brigádu, se
podařilo dokončit náš kulturní stánek.
V září 1982 jsme zahájili vyučování všech oborů. HOTOVO v ZUŠ (tehdy
ještě LŠU)!
V příštím díle naše seriálu se zaměříme na učitelský sbor a žáky.
Vaše Hana Hauková,
ředitelka ZUŠ Jilemnice

Z jilemnických základních škol
Úspěch žáků ZŠ Komenského
v regionálním kole soutěže
Mladý Demosthenes
Blahopřání za výborné umístění a reprezentaci naší školy patří dvěma žákům, kteří se 4. 2. zúčastnili regionálního kola mezinárodní řečnické soutěže
Young Demoshenes v Liberci.
Tomáš Brož z 9. A byl ve své II. kategorii (8.–9. třída, tercie, kvarta) s monologem na téma „Mimozemské civilizace“ první a postupuje do krajského kola
soutěže, což je vynikající úspěch. Krajské kolo probíhá jako neveřejné, porota
hodnotí řečnická vystoupení zaslaná na
DVD a do kola celostátního postupuje
jen vítěz. Přejeme tedy Tomášovi, aby se
odborné porotě jeho monolog opět líbil
nejvíce! V kategorii I. (6.–7. třída, prima,
sekunda) se na druhém místě s vystoupením na téma „Komunikace“ umístila
Gábina Jakoubková.

V dnešní době plné neosobní komunikace potěší, že jsou děti, pro které je
mluvené slovo koníčkem a český jazyk
je baví.
Text a foto Z. Luštincová
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Už pošesté Holanďani
na ZŠ Komenského
Fleur Geerdink
Každý rok do Jilemnice přijíždí na výměnný pobyt žáci z Holandska. Tento
rok jsem na výměnu dostala slečnu jménem Fleur.
Když jsme si psaly, zdála se mi spíše
taková nemluvná a myslela jsem si, že si
nebudeme moc rozumět. První den jsme
byly obě spíše nervózní a bylo to pro
nás nové. Další dny už jsem ale poznala její pravou povahu. Je velmi přátelská,
i když není moc upovídaná. Byla velice
pořádná a je velmi krásná. Zdálo se mi,
že ani se svými kamarády nebyla úplně
výřečná, ale nevím. Určitě si myslím, že
za pět dní se nedá poznat povaha člověka. Je možné, že v Holandsku, až bude
ve svém prostředí, bude jiná. Moc se mi
líbilo, jak se hezky chovala ke své nejlepší kamarádce. Byla s ní pořád a bylo
znát, že ji má moc ráda. Fleur je soběstačná a myslím si, že i dost chytrá, protože umí dokonale anglicky. Obě milujeme tanec a zpěv, takže i v tomto jsme
si rozuměly. Byla s ní legrace a nakonec
jsem ani nechtěla, aby odjeli. Celý týden
jsem si strašně moc užila, hlavně proto,
že Fleur byla milá a vůbec nebyla namyšlená nebo odměřená, jak jsem možná
čekala. Když jsme se loučily u autobusu,
obě jsme brečely. Pořád jsme ve spojení
a moc se na ni těším, až pojedu v červnu do Holandska.
(Nikola Hloušková, 9. B)
Micke Wolf
Minulý týden jsem získala novou
kamarádku z Nizozemí. Znám ji sice
jen týden, ale rozumím si s ní, jako bychom byly dlouholeté kamarádky. Micke je malá, napohled sympatická dívka

12

s velmi dlouhými blonďatými vlasy. Má
krásné pronikavé oči a nechybí jí ani
hezký úsměv. Díky veselé a klidné povaze působí velmi mile a příjemně. Problémy řeší vždy s chladnou hlavou a nic
ji nerozhodí. Poznala jsem, že je na ni
opravdu spoleh a ráda pomůže. V naší
rodině se chovala velmi slušně, mile
a komunikativně. Nestyděla se promluvit a rychle jsme si padly do noty. Snažila se velmi rychle přizpůsobit, aby nevznikaly žádné komplikace. Micke se
věnuje hlavně tanci, ráda maluje a je
velmi dobrá v ručních pracích. V budoucnu by se chtěla věnovat výrobě
šperků. Baví ji různé aktivity, ale jako
jediný sport má tanec. Věnuje se i zvířatům. Její nejoblíbenější zvíře je kočka.
Micke jsem ráda poznala a jsem šťastná, že jsme si dobře rozuměly. Povídaly
jsme si opravdu o všem, co nás napadlo, a proto se na ni moc těším, až se s ní
setkám v její zemi.
(Denisa Šimková, 9. B)
Stam Poelman
Minulý týden jsem se zúčastnil programu „Holandsko“. Tento program je
postaven na tom, že na týden přijede
holandský žák do české rodiny, která se
o něho stará a poté se v létě zase český
žák vypraví do holandské rodiny. K nám
přijel Stan. Stan se jevil jako nesmělý, ale
hodný kluk. Po ubytování rozdal každému členovi rodiny nějaký drobný dárek.
Tudíž jsem usoudil, že je i slušně vychovaný. I u každého jídla počkal na ostatní,
než začnou jíst. Mezi svými kamarády
se dokázal vždy dobře bavit, někdy až
moc. Má rád drum muziku i minechaltbay a nemá rád houby. V červnu pojedu
za ním do Holandska já a doufám, že si
budeme rozumět stejně jako tady.
(Vojta Erlebach, 9. B)

Evelien Schutrup
Tento rok jsem se zúčastnila výměnného pobytu s holandskými přáteli. Má
nová kamarádka se jmenuje Evelin. Je
středního vzrůstu a spíše zakulacené postavy. Má dlouhé blonďaté vlasy a velké
tmavé oči, které měla schované za brýlemi s černými obroučkami. U nás doma
byla milá, ale málomluvná. Nezdálo

se mi, že by byla příliš přátelská, neboť
když byla s přáteli, tak koukala pouze
do mobilu. Bohužel se nesmála mým
vtípkům, což mě mrzelo.
Jsem ale ráda, že jsem se této akce
zúčastnila, protože mě celý týden velice bavil a poznala jsem zase něco nového.
(Gabriela Trejbalová, 9.B)

Gymnázium a SOŠ Jilemnice
Co budu dělat?
Půjdu na „gympl“!
Otázka a rozhodnutí. To vše nyní může
ležet v hlavě žáků pátých a devátých
ročníků. Jistě o tomto problému přemýšlí spolu s rodiči již delší dobu. Kdo jim
může poradit? Kamarádi? Učitelé jejich
škol? Osobní zkušenost známých osob?
Určitě na konečné rozhodnutí má
vliv mnoho faktorů. Pokusím se nyní přidat svůj názor. Jsem si vědom, že jsem
vnímán nejen jako ten, kdo již podobné
problémy řešil, který si je trochu matně
pamatuje „sám na sobě“, ale hlavně také
jako ten, kdo je ve střetu zájmů, protože
je ředitelem Gymnázia a Střední školy
v Jilemnici.
Moje rada každému váhajícímu zní:
zamyslete se nejdříve nad tím, čeho
chcete v životě dosáhnout, jaký je váš
cíl. Zvažte a dobře zvažte, jaké cesty k tomuto cíli vedou. Do úvah jistě
zařaďte své schopnosti (samostatnost
a současné výsledky školní práce), své
možnosti (může rozhodovat i „ekonomika provozu“, zda zvládnete např. časovou náročnost, vzdálenost od místa
školy apod.), znalost poměrů v těch místech, kde všude můžete svůj cíl postupně

plnit (zvažte i informace úspěšných kamarádů).
Věřím, že naše škola může nabídnout, a také nabízí, velmi dobrou přípravu k dalšímu studiu. Svědčí o tom
úspěšnost nejen maturantů při přijetí na
vysokou školu, ale také zapojení úspěšných absolventů do praktického života.
V současné době často slyším námitku,
že „jilemnickému gymplu“ velmi škodí
spojení sportovců a „nesportovců“ do
jedné společné třídy gymnázia. Není
tomu tak. Tato symbióza se ukazuje jako
velmi prospěšná pro obě strany. Nutnost
připravit se na společnou maturitu motivuje všechny k vzájemné pomoci, a tak
se dobře spojuje píle a vůle po dobrém výsledku práce. Bohužel ale také

Z archivu gymnázia
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často slyším námitku, že pro Jilemnici
je existence víceletého gymnázia prvkem, který ubližuje základním školám,
a učitelé těchto škol proto rozmlouvají
z různých důvodů žákům pátých ročníků, aby se zúčastnili přijímacích zkoušek do naší primy. Nechci těmto různým argumentům věřit. Naopak, již jen
přijímací zkouška a její jistá náročnost
může těmto učitelům, ale i rodičům napovědět, jak důležitá by měla být příprava pro další studium již na základní
škole. Naši učitelé dobře zvládají práci
s novými nadějnými studenty. Děti, žáci
jsou dobře připraveni nejen ke studiu,
ale lépe zvládají i svá „pubertální léta“.
To vše, spolu s naší úspěšnou snahou
vylepšit podmínky ke studiu, by mělo
být silným argumentem pro rozhodování. V letošním roce se nám podařilo
vylepšit materiální podmínky: vybavení
počítači, dvě počítačové učebny, spojení v síti, nové fyzikální soupravy. Připravujeme také nové vybavení mikroskopy
pro výuku biologie, které výrazně vylepší výsledky výuky v přírodovědných
oborech.
Při propagaci naší školy nelze zapomenout, že naše škola je přínosem

Z archivu gymnázia
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pro Jilemnici i celý náš region, vzniká
v ní stále něco nového. V příštím školním roce nabízíme v rámci střední odborné školy již po třetí nové maturitní
obory. Nedostatek nabídky (hlavně pro
děvčata, ale vítáme i chlapce) řeší obor
vzdělání – veřejnoprávní činnost. Absolvent zde získá potřebné znalosti pro
výkon referenta státní správy nebo referenta samosprávy, ale nalezne uplatnění
i v soukromém sektoru. Díky dosaženému ekonomickému a právnímu vzdělání
je připraven pokračovat ve studiu na VŠ
podobného zaměření. Druhým oborem,
tentokráte více pro chlapce, ale opět
platí, že to není podmínkou, je obor informační technologie. Zde je absolvent
připraven k výkonu profese technik IT,
programátor, správce sítí ve veřejném
i soukromém sektoru. Může pokračovat ve studiu VŠ technického zaměření.
Výše v článku jsem zmínil lepší materiální vybavení. Ano, bohužel máme
jeden velký problém. Tím je nedokončená rekonstrukce budovy bývalé textilní školy, kam bychom se měli všichni, celá škola, přestěhovat. V současné
době probíhá již třetí výběrové řízení na
dodavatele stavby. Věřím, že nyní bude
úspěšné a v dohledné době jednoho
roku náš záměr „být pod jednou střechou“ také naplníme.
Co uvést závěrem? Naše gymnázium
a střední odborná škola je v hodnocení
škol (úspěšnost při maturitě, přijetí na
vysokou školu, účastí na olympiádách
a dalších soutěžích) na předních místech žebříčků nejen našeho kraje, ale
i celé ČR. Stoletá tradice naší existence nás k tomu nejen zavazuje, ale také
předurčuje. Přijďte tento fakt podpořit.
Zajímejte se o naši činnost, předejte
nám vaše poznatky, které by případně
vedly i k dalšímu zlepšení. Mnohé o nás

naleznete na stránkách www.gymjil.cz,
tam také naleznete spojení na vedení
školy. Jistě ale také platí, že jsme zde
k dispozici i pro přímý osobní kontakt.
Máte-li pochybnosti, navštivte nás! Na
další spolupráci v příjemné pracovní atmosféře se těší
PaedDr. Václav Hartman
ředitel školy s celým pracovním
kolektivem

SOŠ Jilemnice = kvalitní vzdělání!
Zajímá tě veřejná správa, chceš pracovat
v administrativě? Zajímají tě informační technologie, protože chceš pracovat s počítači? Chceš navštěvovat dobře
vybavenou školu v samém srdci horského městečka Jilemnice a přitom neplatit školné?
Potom ti můžu doporučit naši školu,
která právě tyto obory nabízí jako jedna z mála nesoukromých škol. Jedná
se o školu státní, ve které se v letošním
školním roce otevřely již druhé ročníky

těchto oborů. Takže máme čtyři odborné třídy, a to dvě veřejnosprávní a dvě
informačních technologií. A proč odborné? Zaměřujeme se na odbornost v každém z oborů. Ve veřejné správě se jedná
např. o předměty veřejná správa, informační a komunikační technologie, administrativa, ekonomie, kultura ve veřejné správě, základy společenských věd.
U informačních technologií to jsou např.
základy elektroniky, aplikované systémy,
programování a informační a komunikační technologie. Oba dva obory se
účastní také základní praxe, kde získáváme další poznatky, které se dají využít
při budoucím zaměstnání.
Naše střední odborná škola se nachází v Kostelní ulici, v budově Gymnázia
Jilemnice, školy s dlouhou, již stoletou
tradicí.
Navštiv nás, zeptej se svých budoucích spolužáků, kamarádů či pedagogů.
Uvidíš, že je dobré u nás studovat!
Magda Hradecká, 2. ročník
veřejnosprávní činnosti

Jilemnická stopa na ZOH v Soči
Absolventi, či studenti jilemnického
sportovního gymnázia získali opět medaile na zimních olympijských hrách.
Trvalo to celých 22 let a po „albertvillském bronzu“ skokana na lyžích Tomáše Godera jimi byli, jak je již notoricky známo, biatlonisté Veronika Vítková
a Jaroslav Soukup. V posledních letech
se vedou v odborné i laické sportovní
veřejnosti debaty o smyslu sportovních
gymnázií v systému přípravy talentované mládeže. Není ambicí autora článku zabíhat do podrobností, ale pouze
by rád uvedl několik základních faktů.

Výprava České republiky na ZOH v roce
2014 čítala 88 sportovců, absolventů
(žáků) jilemnického gymnázia bylo 10.
Trouﬂ bych si říci, že tyto jednoduché
počty svědčí nejen o smysluplnosti sportovního gymnázia v Jilemnici, ale do jisté míry i o kvalitě práce trenérů, pedagogů, ředitelů, zkrátka všech, kteří se na
výchově a přípravě níže uvedených závodníků v posledních letech podíleli.
Účastníci, absolventi sportovního
gymnázia: Jaroslav Soukup (biatlon),
Veronika Vítková (biatlon), Jan Matura
(skok na lyžích), Antonín Hájek (skok
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na lyžích), Roman Koudelka (skok na
lyžích), Tomáš Slavík (severská kombinace), Karolína Grohová (běh na lyžích),
Andrea Zemanová (sjezdové lyžování),
Filip Trejbal (sjezdové lyžování), Karolína Erbanová (rychlobruslení).

Všem úspěšným reprezentantům
děkujeme za reprezentaci ČR, školy
a města Jilemnice a držíme palce do
dalších let.
Za trenéry sportovního gymnázia
Václav Haman

Harrachovské sklo na zámku v Kuníně
Harrachovský zámek v Kuníně na severní Moravě otevírá zámeckou sezónu
již v sobotu 22. února výstavou „Harrachovské sklo“ a připojuje se k oslavám
300 let Harrachova.
Víte, že nejstarší dosud činnou sklárnu na světě najdete v Harrachově? Kdysi ji vlastnil rod Harrachů, dnes je jejím
vlastníkem ﬁrma Novosad a syn. Sklárna
si v předminulém roce připomněla již
300 let své nepřetržité existence a i nadále se úspěšně věnuje tomu, co ji ve
světě proslavilo – především ruční výrobě nápojového a stolního skla.
Zámek v Kuníně si výročí připomene výstavou „Harrachovské sklo“, na
níž své vzácné exponáty zapůjčilo město Harrachov a především Krkonošské
muzeum v Jilemnici, sídlící na starobylém zámku hrabat Harrachů. Výstava tak
navazuje na nedávnou úspěšnou výstavu k výročí 300 let harrachovského skla
„Z Nového světa do celého světa“, připravenou Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze.
Výstava „Harrachovské sklo na zámku v Kuníně“ je prvním počinem připravovaného projektu „Harrachovská
cesta“, který v budoucnu propojí místa spojená s působením rodu Harrachů
a hodlá sledovat stopy, které rodina zanechala v různých částech Evropy. Na
projektu se podílí významnou měrou
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Krkonošské muzeum v Jilemnici, město
Harrachov a zámek v Kuníně.
Zámek v Kuníně náleží mezi nejvýznamnější barokní zámky celé Moravy.
Pro rod Harrachů jej v letech 1726 až
1734 postavil jeden z nejvýznamnějších
rakouských architektů Johann Lucas von
Hildebrandt. Jedná se o jedinou zámeckou stavbu tohoto stavitele na území
České republiky. Nejvýznamnější stopu
zde zanechala hraběnka Marie Walburga, rozená Harrachová, která zde založila jednu z nejpozoruhodnějších škol
své doby a vychovala budoucího Otce
národa Františka Palackého.
Zámek Kunín, 22. 2. – 11. 5. 2014.
Výstava bude otevřena: únor až duben –
So a Ne od 9.00 do 16.00 hod., květen –
denně mimo Po od 9.00 do 17.00 hod.
–jl–

Kunínský zámek.

Foto J. Luštinec

Lyžařské výsledky
Další pěkné výsledky jilemnických
lyžařů
V letošní „zimě nezimě“ není nouze
o rušení, přesouvání a nahrazování závodů v běhu na lyžích všech kategorií.
Za pořadatele z LK Slovan Karlovy Vary
převzali v termínu 17.–19. 1. 2014 pořadatelství závodů Českého poháru dorostu a dospělých „skiáci“ z ČKS SKI
Jilemnice a na Horních Mísečkách uspořádali, jak je již dobrou tradicí, velmi
kvalitní závody.
V sobotu byl na programu závod
volnou technikou s intervalovým startem a v neděli potom klasickou technikou s handicapovým startem (s odstupy
z prvního dne). V sobotních závodech
si z domácích závodníků vedl nejlépe
Karel Macháč, který zvítězil v kategorii starších dorostenců, druhé místo získala ještě Dominika Hanušová mezi
mladšími dorostenkami. Na dalších
„pódiových“ místech se umístila Kateřina Janatová (4. místo), Eliška Rysulová (5. místo), Martin Čížek a Pavlína Votočková (oba 6. místo). Hned v prvním
nedělním závodě předvedl skvělou souhru a výbornou výkonnost kvartet domácích mladších dorostenek, když se
všechny „vešli“ do šestého místa, a to
v pořadí Dominka Hanušová (2. místo), Barbara Kociánová (3. místo), Pavlína Votočková (5. místo), Eliška Rysulová
(6. místo). Úspěšný závodní den pokračoval hned v dalším závodě. Karel Macháč vyrážel na trať sice jako první, do
cíle doběhl druhý, přesto byl velice spokojen. Zbývající čtyři starší dorostenci
bojovali o první desítku, což se v cíli
podařilo Martinovi Čížkovi (7. místo)

Mladší dorostenky v cíli závodu.
Archiv ČKS SKI Jilemnice

a Janu Bourovi (8. místo), dobře závodil i Vojta Kudrnáč (11. místo) a Filip
Schütz (12. místo). Poslední z medailových umístění vybojovala starší dorostenka Kateřina Janatová, když po nedělním (malém) zklamání vybojovala ve
své „slabší“ klasické technice 3.místo.
V době konání závodů na Horních
Mísečkách reprezentovala Ludmila Horká (ČKS SKI Jilemnice) a Sandra
Schützová (dříve ČKS SKI Jilemnice, nyní
ASO Dukla Liberec) na Mistrovství světa
do 23 let v italském Val di Fiemme. Po
své loňské premiéře v této kategorii na
domácích tratích v Liberci dosáhla Ludmila v letošním roce výrazného zlepšení
a domů si veze pěkná umístění, spoustu zkušeností a příjemných zážitků a jistě i povzbuzení do dalšího tréninku. Ve
sprintu volnou technikou obsadila Lída
26. místo, na klasické „desítce“ bojovala
s lehkým nachlazení a těžkými podmínkami a bylo z toho nakonec 42. místo,
v závěrečném skiatlonu na 7,5 + 7,5 km
dojela na pěkném 30. místě. Zkušenější
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Sandra, závodnice reprezentačního družstva A, která do poslední chvíle bojovala o nominaci na OH v Soči,
obsadila ve sprintu 18. místo, v závodě klasickou technikou 15. místo a ve
skiatlonu 14. místo.
Václav Haman,
vedoucí trenér SCM Jilemnice

Úspěchy mladých lyžařů na
VI. zimní olympiádě dětí a mládeže
na Vysočině
Celkem tři lyžaři domácího oddílu ČKS
SKI Jilemnice si vybojovali účast ve výpravě Libereckého kraje na VI. zimní
olympiádě dětí a mládeže, která se konala ve dnech 19.–24. 1. 2014 v Novém
Městě na Moravě.
Všichni sportovci podali své maximální výkony a každý si přivezl domů,
kromě spousty „olympijských“ zážitků,
i jednu nebo více krásných, více než
600 gramů vážících medailí.

Jednou z nejúspěšnějších sportovkyň
celé olympiády se stala Maruška Rysulová, která v kategorii mladších žákyň
postupně vybojovala ve svých závodech
3. místo na 2 km volným způsobem,
1. místo a zlatou medaili v klasickém
závodě na 2 km a byla i členkou vítězné štafety dívek LK na 3×2 km klasicky.
Druhým úspěšným závodníkem našeho
oddílu byl Jakub Kocián, který v kategorii starších žáků vybojoval 2. místo
v závodě volným způsobem na 4 km,
3. místo v závodě klasickým způsobem
na 4 km a byl i členem stříbrné štafety
chlapců LK na trati 3×2 km klasicky. Třetím z úspěšné party byl Jakub Kudrnáč,
který v kategorii mladších žáků vybojoval dvě bronzové medaile v závodech
jednotlivců volnou a klasickou technikou na 2 km a byl i členem stříbrné štafety chlapců LK na 3×2 km klasickým
způsobem.
Všem třem lyžařům, úspěšným reprezentantům LK a medailistům na
VI. ZODM děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu i města Jilemnice.
Václav Korbelář

Mistrovství Evropy juniorů
v biatlonu. Skvělý Adam Václavík
a jeho dvě medaile!

Úspěšná skupinka mladých lyžařů spolu
se svým trenérem Václavem Korbelářem
a bývalou úspěšnou reprezentantkou
K. Jeriovou-Peckovou. Foto O. Kudrnáč
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Na Otevřené mistrovství Evropy v Novém Městě na Moravě se do výběru české reprezentace nominovali tři sportovci
Klubu biatlonu Jilemnice a žáci zdejšího
sportovního gymnázia: Nikola Bitnarová, Tomáš Vojík a Adam Václavík. Oba
kluci jako tahouni týmu juniorů a Nikola Bitnarová jako poslední nominovaná juniorka.
Pro Adama Václavíka to byly nejkrásnější okamžiky v jeho dosavadní sportovní kariéře. Talentovaný junior se stal

nejúspěšnější českým účastníkem týdenních klání v Novém Městě na Moravě. Jilemnický biatlonista vybojoval
stříbro ve sprintu a bronz ve stíhacím
závodě. Přiznal se, že dojezd nedělního stíhacího závodu byl pro něho zatím nejsilnějším biatlonovým zážitkem.
„Přestože jsem byl hodně unavený, vnímal jsem, jak mi fandí celý stadion. Diváci byli famózní a jsem moc spokojen,
že jsem jim udělal alespoň trochu radost.“
Tomáš Vojík potvrdil, že jsou s Adamem lídři juniorského týmu a po výborném 11. místě ve vytrvalostním závodě
bojoval o medaile společně s Adamem.
Ve sprintu udělal na střelnici o jednu
chybu více než Adam a bojovným výkonem na trati dojel na skvělém 7. místě, pouze 1,9 vteřiny za pódiovým umístěním. Ve stíhacím závodě se Tomášovi
nedařilo na střelnici. „Při té stojce bylo
všechno špatně. Poloha, najíždění na
terč, spouštění. Jsem hodně naštvaný
a zklamaný, chtěl jsem se posunout kupředu a ne skončit takto špatně,“ okomentoval svoje šestnácté místo.

Zleva Tomáš Vojík, trenérka Lenka
Votočková, Nikola Bitnarová, Adam
Václavík. Foto L. Votočková

Nikola Bitnarová všem ukázala, že
nechtěla být jen do počtu a ve vytrvalostním závodě dojela do cíle jako nejlepší juniorka z českého týmu a svým
prvním velkým mezinárodním startem
vybojovala výbornou střelbou (0, 1, 1, 0)
a průměrným během skvělé 15. místo.
Gratulujeme!
Mgr. Votočková Lenka, vedoucí
trenérka KB Jilemnice

Přeložení Jilemnické 50
Letošní zima bohužel zimním sportům
příliš nepřeje. A už vůbec ne těm, které
jsou závislé na přírodním sněhu. Po celé
republice jsou postupně rušeny nebo
překládány lyžařské závody. Přeložení
závodu se nevyhnulo nám ani pořadatelům Jilemnické 50 2014. Poprvé v historii závodu se stalo, že ani náhradní tratě
na Benecku neměly dostatek sněhu na
uspořádání dálkového běhu. Po Jizerské 50, která byla zrušena bez náhrady, se výbor ČKS SKI Jilemnice rozhodl

využít volného termínu v kalendáři závodů a přeložit Jilemnickou 50 na termín 8. a 9. března 2014.
Do těchto dní se situace se sněhem
bohužel nevylepšila, nelyžuje se v Jilemnici, ale ani na Benecku, nicméně
věříme, že se zima nakonec umoudří
a sníh alespoň na horách napadne.
V současné době máme okolo 500
přihlášených závodníků. On-line registrace do závodu je stále otevřená,
přihlásit se dá i v den závodu. Časový
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pořad závodu zůstal beze změn, v sobotu 8. 3. startuje ve 13 hodin závod
na 25 km volně, v neděli 9. 3. je v 10
hodin start hlavního závodu na 50 km
klasicky, v 10.30 pak startuje závod na

25 km klasicky. Vše podstatné o přípravách závodu se dozvíte na www.skijilemnice.cz.
Za výbor ČKS SKI Jilemnice
Ing. Petr Svoboda

Tento způsob léta…
…zdá se mi poněkud nešťastným“ – pravil pan Antonín Důra v novele Vladislava Vančury Rozmarné léto. Něco podobného by se možná dalo říci i o letošní
zimě. Přece každý ví, že nyní by mělo
být alespoň třicet čísel sněhu a mělo by
pořádně mrznout, foukat fujavice a chumelit. K zimě to prostě patří, prospívá to
polím i celé přírodě. Ta si odpočine, podle Darwinova zákona o přirozeném výběru to slabé nepřežije a to, co přežije,
dá základ novému, silnějšímu pokolení.
U lidí je to trochu složitější – abychom
přežili, ládujeme se v zimě více různými
potravinovými doplňky, koenzymy, vobenzymy i jinými enzymy a i proti blbé
chřipce se necháváme očkovat. Přirozený výběr mezi námi pak musí obstarávat
dopravní nehody na silnicích, karamboly na umělém sněhu na sjezdovkách, civilizační choroby vyvolávané honěním
se za mamonem, stresem, nezdravým
stravováním, kouřením a podobně. Ve
skutečnosti ta letošní zima zatím (psáno
začátkem února, po Hromnicích, které
jsou běžně pokládány za polovinu zimy)
vypadá úplně jinak. Pole jsou holá (zemědělci budou tvrdit, že proto bude tento rok mimořádně nepříznivý a neúrodný a bude nutno zdražit chleba). Když
je něčeho málo, musí se to zdražit, to
je snad každému jasné! Oni to ale stejně tvrdí každý rok už nejméně dva tisíce
let zpátky. Vodohospodáři budou zase
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tvrdit, že kvůli nedostatku sněhu bude
málo vody, a proto se voda… (viz výše).
Toho přírodního sněhu je ale skutečně i na našich horách pomálu, i taková tradiční Jizerská padesátka a některé
další lyžařské závody a soutěže to pocítily, byly zrušeny, přeloženy nebo odloženy.
Na druhou stranu ale můžeme být
rádi, že toho sněhu, třeba na silnicích,
příliš není. Dnes už nejsme v situaci,
kdy pantáta ráno po snídani oblékl kožich, zapřáhl koně do saní a odjel do
lesa pro dříví. Kdy hospodyně podojila
krávu, nasypala slepicím zrní a pak oba
zalezli do světnice do tepla. Byli zvyklí si zásoby na zimu udělat už na podzim, a tak jim nic nescházelo. Dnes žijeme v moderním jedenadvacátém století,
a proto jezdíme minimálně jednou týdně autem nakupovat do super nebo hypermarketů a nedovedeme si ani představit, že třeba to mléko by tam došlo,
vzhledem k tomu, že kamiony na dálnici ve sněhu uvázly. A co jogurty, běžně dovážené ze spřátelené ciziny, ty by
zase nebyly proto, že uvázly jiné kamiony odvážející mléko na jejich výrobu z jižních Čech do té spřátelené ciziny. Nebyly by ani brambory, protože se
také z ciziny nedovezly a u nás se téměř
nepěstují. Vzhledem k dotacím je výhodnější na polích pěstovat řepku na výrobu nafty, kukuřici na výrobu bioplynu

nebo na těch polích postavit sklady, supermarkety a případně parkoviště pro
auta jejich zákazníků.
Zajímavé ovšem je, že v okolních
státech – v Polsku a v Rakousku – bojují se spoustou sněhu, v Anglii a na celém západním pobřeží Evropy zase prší
a moře jim tam šplouchá daleko do vnitrozemí, takže tam mají záplavy, prostě
počasí si dělá, co chce a kde chce. Bývala doba, kdy se zpívalo: poručíme větru, dešti, … a dnes se tomu smějeme.
I když – jedna konspirační teorie tvrdí,
že to současné vrtošivé a rozkolísané
počasí mají na svědomí tajně prováděné vojenské pokusy o jeho ovlivňování.
Což o to, pokud by to některá armáda
dokázala a uměla nepřítele vytopit nebo
rozfoukat, měla by vystaráno. Vypadá
to sice jako dost šílený názor, ale nakonec je o tom zmínka i v bibli a v sedmdesátých letech minulého století o tom
jednala i OSN. Byla tam v té době uzavřena dokonce i mezinárodní smlouva,
kde se státy zavázaly, že nebudou provádět manipulaci s počasím a ovlivňovat životní prostředí. Další podobnou
smlouvou byla smlouva o omezování produkce skleníkových plynů. Ovšem dodržování mezinárodních smluv
se nyní stejně příliš nenosí, a tak se spíš
diskutuje o globálním oteplování, způsobeném skleníkovými plyny (třeba metanem produkovaným kravami vypouštějícími nekontrolovaně ze zadků větry),
o nové době ledové, o konci světa a podobných záležitostech.
Pokud by ovšem na tom bylo jen zrnko pravdy, málokdo si uvědomuje, že by
šlo o velmi riskantní projekty, které by
mohly nabourat komplexní, ale velmi
citlivý klimatický systém Země a změnit jeho povahu. Mohlo by se přitom
stát, že se něco pokazí, protože někteří

lidé často více blbnou, než myslí. Hlavně pokud před sebou mají nějakou vidinu peněz a okamžitého prospěchu –
pak jde všechno ostatní stranou. Mohl
by tím být dokonce ohrožen i život lidí
na Zemi.
Ať už je tomu ale jakkoliv, v poslední době opravdu pociťujeme, že s počasím se něco děje. Klima se sice měnilo
i v historii, ale nikdy nebyly změny tak
náhlé, jako nyní. Různých přírodních
katastrof také přibývá. Jestli je to způsobeno okolnostmi, na které nemáme
žádný vliv (výbuchy sopek, zemětřesení), nebo lidskou činností (znečišťování
ovzduší a moří, kácení pralesů), nevím.
Vyjadřují se k tomu odborníci i pseudoodborníci (ekonomové, celebrity, politici), aby se zviditelnili, příroda si ale stejně dělá, co chce. Bylo by nemilé, pokud
bychom měli časem dopadnout jako veleještěři nebo mamuti.
Doufejme ale, že žádný katastroﬁcký scénář se nenaplní, že počasí se
umoudří a uklidní a že v příštích letech
nebudeme muset na náměstí vzhledem
k nedostatku sněhu tesat sochu Krakonoše z pěnového polystyrénu (letos se
to už asi nestihne!). A nakonec, černou
zimu už před lety obdivoval a pochvaloval si ji v jedné své stejnojmenné povídce i sám Karel Čapek, cituji: „… černá zima městu svědčí; v takové černé,
blátivé zimě se městu září nejkrásněji.
Každá světelná reklama, každé planoucí okno, každá lucerna jiskří jako šperky z černého sametu; reﬂektory vozidel
klouzají po lesklé dlažbě, …“ Jen musí
člověk dávat lepší pozor na to, do čeho
po chodníku šlape, na psí exkrementy,
žvýkačky, odhozené papírové kapesníky
a podobně. Ve sněhu je to všechno více
a nenápadně schováno.
–cj–
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Společenský dům Jilm Vás zve…
Vážení diváci 20. ročníku divadelní přehlídky Březen – měsíc divadla 2014!
Od prvního ročníku přehlídky uplynulo 20 let, což je tradice více než
úctyhodná. I letos vám přinášíme pestrou nabídku divadelních představení,
jejichž kvalitu ocenila nejedna porota.
Svět kolem nás se odvíjí tempem, které jen obtížně stíháme. Pokusme se na
chvíli zvolnit a připomenout si, že naše
společné úsilí o trochu lepší svět, o radost a schopnost citlivě rozlišovat dobré a zlé, vkusné a kýčovité, potřebné
a zbytné, má smysl. Věříme, že Vám
představení, výstava i koncert opět nabídnou inspiraci a potěšení a že v našem společenském domě strávíte příjemné chvíle!
Za SD JILM Daniela Myslivcová

Packem. O nebývalé úspěšnosti titulu
mimo jiné svědčí i devět vyprodaných
představení na domácí scéně během
prvního půl roku.
Vstupné 90/70 Kč
Pondělí 3. 3. 2014 od 10.00 hod.
Představení pro střední školy
R.U.R. – Karel Čapek
D 21 Praha
Žádná bytost nemůže stvořit dokonalejší bytost než je sama…
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 13. 3. 2014 v 19.30 hod.
Zmatek v penzionu Domov
Divadlo V Roztocké Jilemnice

Program 20. ročníku festivalu
Březen – měsíc divadla
2.–31. 3. 2014
Tvořivé cesty jedné rodiny
Galerie V kotelně
V průběhu divadelní přehlídky můžete navštívit výstavu Petra Hebera, Patricie Heberové-Machové a Dominiky
Machové.
Neděle 2. 3. 2014 od 17.00 hod.
Malované na skle
DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
Lidový muzikál polských autorů, básníka a dramatika Ernsta Brylla a hudební
skladatelky Katarzyny Gärtner Malované
na skle, kterou z polštiny přeložil a přebásnil Jaromír Nohavica. Představení
nastudovala režisérka Marie Trunečková spolu s choreografem Martinem
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Tvořivé cesty jedné rodiny. Foto M. Kodytek

Zmatek v penzionu Domov.

Foto M. Erben

Repríza romantické komedie o přátelství, pochopení a odvaze (ne)obyčejných lidí.
V režii Tomáše Václa hrají: Jitka Pivoňková, Naděžda Skálová, Magdalena Jarošová, Lucie Vítová, Marcela Bláhová, Daniela Myslivcová, Pavel Libnar,
Vojtěch Libnar, Miroslav Prchlík, Jan
Švimberský a Radek Mittelbach. Repríza úspěšného prosincového představení.
Vstupné 90/70 Kč

Partnery Pyšelského divadla se staly Národopisný soubor Formani ze Slatiňan
u Chrudimi, který dodal tanečníky, kapelu a zpěváky do sboru; Smíšený pěvecký sbor Gaudim Praha obsadil sboristy a tři sólové role; DS Sokol Lázně
Toušeň měl za úkol přivést Komedianty,
a Divadlo Pyšely obsadilo sólisty a členy sboru… Na jevišti se vám představí
66 účinkujících.
Vstupné 140/120 Kč

Sobota 15. 3. 2014 od 16.00 hod.
Prodaná nevěsta
TJ Sokol Pyšely a partneři
Komická opera o třech dějstvích Bedřicha Smetany na libreto Karla Sabiny. Bedřich Smetana ji napsal v letech
1863–1866, premiéru měla 30. května
1866 v Prozatímním divadle v Praze.
Prodanou nevěstu nastudovalo společně hned několik sokolských souborů!

Neděle 16. 3. 2014 v 19.30 hod.
Římské noci
Divadlo V Řeznické / Divadlo Bez zábradlí Praha
Jedinečné a brilantní herecké výkony Simony Stašové a Oldřicha Víznera,
přitažlivý děj plný silných emocí a vášní, smíchu a pláče, velkých zvratů, to
všechno jsou „Římské noci“. Tento pravdivý příběh dvou výsostných umělců
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Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho – DS Vojan Hrádek nad Nisou.

a citlivých zranitelných duší vám určitě
rozproudí krev v žilách a ještě dlouho
po představení bude ve vás žít.
Vstupné 350/330 Kč
Středa 19. 3. 2014, 8.45 a 10.00 hod.
Představení pro MŠ a 1.–4. ročník ZŠ
Kocour v botách
Divadlo Nymburk
Tato klasická česká pohádka je klenotem nymburského divadla. S velkým
úspěchem je na jejich repertoáru již více
jak deset let a setkala se s mnoha pozitivními ohlasy jak z řad diváků, tak z řad
divadel.
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 20. 3. 2014 v 19.30 hod.
Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho
DS Vojan Hrádek nad Nisou
Psychologická crazykomedie autora Ladislava Smočka o lidumilovi, který
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Archiv souboru

se stane i nestane několikanásobným
vrahem. Komedie Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho je bezpochyby
Smočkovým nejhranějším dílem. Hrádečtí za hru získali již několik ocenění.
O kvalitě souboru vypovídá i jejich loňská nominace na festival amatérského
divadla Jiráskův Hronov 2013.
Vstupné 90/70 Kč
Pondělí 24. 3. 2014, 9.00 a 12.00 hod.
Představení pro 5.–9. ročník ZŠ
Škola malého stromu
Divadlo Cylindr – Divadlo Kampa
Praha
Dramatizace velice populární stejnojmenné knížky o malém indiánovi jménem Malý strom z kmene Čerokí.
Vstupné 50 Kč
Neděle 30. 3. 2014 od 10.30 hod.
Zeleninová pohádka
Učitelky hrají dětem Nový Bydžov

Ve „zdravé“ hře Zeleninová pohádka
se dětští i dospělí diváci setkají s hodným chlapcem Gustavem, který jde do
světa hledat svého ztraceného tatínka.
Ten je odborníkem na hubení plísní všeho druhu. Jeho služby by se náramně
hodily paní zelinářce, u níž by Gustík
rád pracoval a které plíseň ničí úrodu.
Při svém putování potká hoch pohádkového dědečka, který mu poradí, kde
otce hledat. Tatínka unesla zlá paní Plíseň z obavy, že by ji mohl zahubit svým
novým přípravkem Antiplíseň. Jako červená nit (v našem případě ovšem zelená) se celou pohádkou táhnou lumpárny nezvedeného skřítka Zeleninky, který
místo toho, aby pomáhal, je naopak
strůjcem těch největších lapálií. Nakonec však vše dobře dopadne!
Vstupné 50 Kč
Neděle 30. 3. 2014 od 19.30 hod.
Manželské vraždění
Divadlo Na Jezerce Praha
Souboj mezi mužem a ženou, ve kterém jde o život.
Hrají: Jaroslav Dušek, Nataša Burger
Vstupné 350/330 Kč
Pondělí 31. 3. 2013 od 19.00 hod.
Moravské pašije
Téátr Víti Marčíka
Tradice pašijí se vytrácí a nebo zůstává jen v kostelech. Přitom pašije – příběh o utrpení a smrti Ježíše Krista – mají
velkou a bohatou historii. „Moravské
pašije“ chtějí přispět k obnovení těchto tradic. Víťa Marčík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým osobitým způsobem – lidovou formou, jako vypravěč
a loutkář. Vážné téma hraje komediant,
který u všeho byl, vše viděl a díky jeho
vyprávění bude i divák vtažen do tohoto příběhu…

Hrají: Vítězslav Marčík a Vítězslav
Marčík junior
Vstupné 90/70 Kč

Další březnové akce
Pátek 7. 3. 2014
18.00–20.30 hod. Taneční kurz pro
pokročilé – 2. lekce
20.30–23.00 hod. Taneční kurz pro
dospělé – 2. lekce (tango, základní krok
salsa, polka – točení po sále, základní
krok jive)
Pátek 14. 3. 2014
18.00–20.30 hod. Taneční kurz pro
pokročilé – 3. lekce
20.30–23.00 hod. Taneční kurz pro
dospělé – 3. lekce (základní krok cha-cha + alemana, valčík – točení po sále
+ směrování, waltz – otáčka vpravo, ﬁgurální polka)
Pondělí 17. 3. 2014 v 18.00 hod.
Řecké ostrovy
Nádherné ostrovy ukotvené v průzračném Egejském moři působí jako
předsunutá hlídka pevninského Řecka
a jsou splněným snem každého cestovatele. Díky zlatým plážím, olivovým
hájům, piniovým lesům, horským svahům porostlým aromatickými bylinkami
a terasovitým políčkům jsou Kykladské
ostrovy naprosto neodolatelnými. Jejich
přitažlivost ještě zvyšuje poklidný svět
taveren a bezstarostného plážového lenošení i tradiční kultura, která je podmanivou směsicí východních a západních vlivů. L. Turek procestoval ve dvou
cestách do „egejdy“ jedenáct velice zajímavých a odlišných ostrovů, z nichž
většina patří do souostroví Kyklady.
Odhalme půvab těchto ostrovů, které
nejsou zahlceny komercí a prezentují
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turistický průmysl přece jen v mnohem
umírněnější a sympatičtější formě.
Přijďte načerpat inspiraci pro vaši příští dovolenou v přednášce PaedDr. Libora Turka.
Vstupné 80 Kč
Pátek 21.3. 2014
18.00–20.30 hod. Taneční kurz pro
pokročilé – 4. lekce
20.30–23.00 hod. Taneční kurz pro
dospělé – 4. lekce (tango – pivotová
otáčka, jive prdelky, waltz otáčka vlevo,
salsa – křížové vedení + otáčky obou)
Čtvrtek 27. 3. 2014
18.00–20.30 hod. Taneční kurz pro
pokročilé – 5. lekce
20.30–23.00 hod. Taneční kurz pro
dospělé – 5. lekce (cha-cha NY a ruka
k ruce a otáčka obou, jive výměna rukou za zády, waltz – převratová otočka,
otočka vlevo v tangu, foxtrot)
Pátek 28. 3. 2014 od 19.00 hod.
Maturitní ples gymnázia – 4.B

Připravujeme:
Úterý 1. 4., 18.00 hod.
Gruzie – napříč deštivým Kavkazem
Po neklidných letech se bezpečnostní situace v Gruzii uklidnila a tato země
pod Kavkazem vřele otevírá náruč turistům. Vydejme se do nejzapadlejšího
horského regionu Tušetie, kde pohraniční vesničky střeží kamenné rodové
věže se středověkou atmosférou. Zaledněné vrcholy se tyčí nad vesnicemi hrdých Svanů, obyvatelů překrásné Svanetie. Túru pod kavkazskou pyramidu Ušba
(4700 metrů) nám znesnadňuje deštivé
počasí, vzápětí ztrácíme cestu a zůstáváme napospas osudu neprostupnému
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Kavkazu. „Stověžatá“ vesnice Ušguli
pod nejvyšší horou Gruzie tvoří snad
nejzapadlejší památku UNESCO. Obětuje se býk, koza, ovce a víno i pálenka
čača teče proudem – vítejte na svátku
Kvirikoba – nejdůležitější pravoslavné
oslavě Svanetie. Nastává čas si odpočinout u Černého moře, či nahlédnout do
bohaté gruzínské historie skrze jeskynní
chrám Vardzia či všudypřítomné kostelíky. A co absurdní rodný domek Josifa
Stalina a jeho muzeum v Gori? Cestopisná přednáška geologa Pavla Svobody.
Vstupné 80 Kč
Čtvrtek 3. 4. 2014, 19.00 hod.
Uhlíř s kapelou – výběr největších
hitů
Jaroslav Uhlíř si tentokrát připravil pro
diváky všech věkových kategorií opravdovou hudební lahůdku – program, ve
kterém vystupuje samotný autor společně se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém rockovém složení. Program je sestaven z největších hitů, které
za posledních 40 let vytvořili J. Uhlíř se
Z. Svěrákem. Zazní písně Holubí dům,
Ani k stáru, Severní vítr, Není nutno atd.
Vstupné 280 Kč
Sobota 5. 4. 2014, 17.00 hod.
Pořad Michala Nesvadby z Kouzelné školky
Neděle 6. 4. 2014, 19.30 hod.
Ray Cooney: Prachy – Divadlo Palace Praha
Pátek 11. 4. 2014, 20.00 hod.
Krakonošův bál
Předprodej vstupenek: Informační centrum Jilemnice tel.: 481541008. On-line
prodej vstupenek na www.sdjilm.cz.

Kino 70 Jilemnice v březnu 2014
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

6
čvrtek
19.30 h

JACK RYAN: V UTAJENÍ
Vzhledem k nízkému věku toho má Jack Ryan za sebou poměrně dost – těžké
zranění z války v Afghánistánu, které ho málem doživotně zmrzačilo, náročnou
rekonvalescenci, doktorát z ekonomie a práci ekonomického analytika v CIA,
kterou před svým okolím a dokonce i před vlastní ženou úspěšně tají. Když zachytí nestandardní operaci provedenou ruským ﬁnančním gigantem, pošle ho
jeho řídící důstojník do Moskvy, aby na místě zjistil, co se děje. USA/Rusko –
akční – titulky – 100 min. Vstupné 110 Kč

Prázdný kinosál.

Foto J. Paulů

Rekonstrukce kinosálu.

Foto J. Jírů
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7
pátek
17.30 h

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA (3D)
Pan Peabody je vynálezce, šikovný podnikatel, držitel Nobelovy ceny, gurmán,
dvojnásobný olympijský vítěz, génius… a shodou okolností je také pes. Díky
jeho nejgeniálnějšímu vynálezu, Časomatu, se on i jeho adoptivní syn Sherman
mohou volně pohybovat v čase. Když ale jednoho dne Sherman poruší pravidla
cestování v čase, musí ze sebe naši dva hrdinové vydat to nejlepší, aby zachránili naši budoucnost. USA – animovaný/dobrodružný – 92 min. Vstupné 140 Kč

7
pátek
20 h

ANGELIKA
Remake slavného příběhu velké lásky a záludných intrik na francouzském
královském dvoře. Francie – dobrodružný/romantický – dabing – 116 min.
Vstupné 110 Kč

9
neděle
17.30 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

9
neděle
20 h

JÁ, FRANKENSTEIN (3D)
V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor Frankenstein monstrum, kterému se podařilo přežít až do dnešní doby. Nesmrtelný Adam bloudí sám ulicemi města,
ve kterém spolu válčí démoni s chrliči o osud lidstva. Démoni, vedení temným princem Naberiem, se snaží odhalit tajemství Adamova stvoření, aby ho
využili k zničení celého lidstva. Proti démonům stojí chrliči v čele s královnou
Leonore,. Jak si Adam začne uvědomovat, že může být klíčem k ovládnutí celého světa, musí se rozhodnout, na čí stranu se přidá… USA/Austrálie – akční/
sci-ﬁ/fantasy – titulky – 94 min. Vstupné 130 Kč

11
úterý
19.30 h

V NITRU LLEWYNA DAWISE
Příběh ambiciózního a talentovaného mladého muzikanta, který se snaží získat si trochu uznání v době obrody folkové hudby, v New Yorku roku 1961.
Ačkoliv se jeho život zdá být nekonečným řetězem smůly, Llewyn se nevzdává
a pevně si jde za svým snem. Bez peněz a trvalé adresy se protlouká životem
a přespává u stále se snižujícího počtu kamarádů. USA/Francie – hudební/drama – titulky – 105 min. Vstupné 100 Kč

14
pátek
17.30 h

MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku, které tam zanechal mladý pár. Francie – animovaný/rodinný – dabing –
80 min. Vstupné 90 Kč

16
neděle
17.30 h

ZACHRAŇTE PANA BANKSE
Snímek vypráví o zákulisí vzniku slavného muzikálu W. Disneye Mary Poppins.
Walt Disney se snaží získat práva na zﬁlmování oblíbené knihy od svérázné
paní Travisové. Snaží se ji proto nadbíhat a ve všem vyjít vstříc. Ovšem teprve
ve chvíli, kdy se v duchu sám přenese do svého dětství, je schopen začít chápat
démony, kteří spisovatelku pronásledují, a společně vypustí Mary Poppinsovou na svobodu, aby společně vytvořili jeden z nejpůsobivějších ﬁlmů ﬁlmových dějin. USA/VB/Austrálie – rodinný – dabing – 126 min. Vstupné 110 Kč

16
neděle
20.00 h

VZESTUP ŘÍŠE (3D)
Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním stylem úspěšné série 300, se
přesouvá na nové bojiště – na moře, kde řecký generál Themistokles, usilující
o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války. Ve
ﬁlmu 300: Vzestup říše čelí Themistokles masivní invazi perské armády vedené božským Xerxesem a Artemesií, pomstychtivou velitelkou perského loďstva.
USA – akční – titulky – 102 min. Vstupné 130 Kč

18
úterý
19.30 h

KANDIDÁT
Úspěšný a vlivný majitel reklamní agentury Adam Lambert přijímá lukrativní
zakázku. Má realizovat prezidentskou kampaň pro zvláštního kandidáta – nevýrazného, maloměstského podnikatele. Lambert je zvyklý bez skrupulí každým manipulovat a vždy dosáhnout svého. Na večírku v klubu uzavře sázku
se svým rivalem, který pracuje pro jasného favorita. Lambert vsadil všechen
svůj majetek na jediného koně. Zapřísáhnul se, že z této nuly udělá nového
prezidenta, a to rovnou v prvním kole prezidentských voleb... ČR/Slovensko –
thriller – 106 min. Vstupné 110 Kč

21
pátek
17.30 h

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (3D)
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá
doba si žádá zoufalé činy, a proto se společně se svými kumpány pokusí vykrást
obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo... Kanada/Jižní Korea/USA – animovaný – dabing – 86 min. Vstupné 130 Kč

23
neděle
17.30 h

POMPEJE (3D)
Velká láska a spousta krve v gladiátorské aréně. A do toho výbuch sopky!
USA/Německo – akční/dobrodružný – dabing – 102 min. Vstupné 150 Kč

23
neděle
20.00 h

PAMÁTKÁŘI
Památkáři nejsou žádní nudní patroni, ale unikátní vojenská jednotka, která
nasazovala vlastní krky, aby z rukou nacistů vyrvala skvosty, které za trvání
Druhé světové války nakradli. Vždyť svými původními profesemi – ředitelů muzeí, kurátorů a historiků umění více rozuměli Michelangelovi než zacházení
se zbraněmi. Pod palbou německé armády, v zaminovaných skrýších a vybombardovaných městech riskovali Památkáři své životy, aby ochránili ty největší poklady lidstva. USA – dobrodružný/komedie/válečný – titulky – 112 min.
Vstupné 110 Kč

25
úterý
19.30 h

FAIR PLAY
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka a trenér doufají, že splní kvaliﬁkační limit a postoupí na olympijské hry. Anně začnou být bez jejího vědomí
podávány anabolické steroidy. Její výkonnost stoupá, objevují se ale rovněž
první zdravotní problémy. Anna se o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože
je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. ČR – drama –
100 min. Vstupné 110 Kč
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27
čtvrtek
19.30 h

NEED FOR SPEED (3D)
Aaron Paul je pouličním jezdcem, který provozuje autodílnu za účelem upravování drahých aut, aby v závodech svou rychlostí předčila ostatní vozy. Vše
se ale změní ve chvíli, kdy je jeho nejlepší přítel zavražděn během automobilového závodu a tento trestný čin je nesprávně přisuzován právě Paulovi. Po
propuštění z vězení hodlá hrdina spiknutí přijít na kloub a pomstít smrt svého
přítele. USA – akční/krimi – titulky – 108 min. Vstupné 150 Kč

28
pátek
17.30 h

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA (3D)
Pan Peabody je vynálezce, šikovný podnikatel, držitel Nobelovy ceny, gurmán,
dvojnásobný olympijský vítěz, génius…a shodou okolností je také pes. Díky
jeho nejgeniálnějšímu vynálezu, Časomatu, se on i jeho adoptivní syn Sherman mohou volně pohybovat v čase, a na vlastní kůži tak prožívat historické
události, které měnily dějiny. Když ale jednoho dne Sherman poruší pravidla
cestování v čase, musí ze sebe naši dva hrdinové vydat to nejlepší, aby zachovali chod dějin a zachránili naši budoucnost. USA – animovaný/dobrodružný – 92 min. Vstupné 140 Kč

29
sobota
19.30 h

LAURA A JEJÍ TYGŘI: BIG BANG!
Záznam koncertu k oslavám 25 let existence skupiny Laura a její tygři. Jako
hosté vystoupí i bývalí členové souboru a dále Miloš Vacík a Tam Tam Orchestra. ČR – záznam koncertu – 120 min. Vstupné 90 Kč

30
neděle
17.00 h

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA (3D)
První část velkého dobrodružství Bilba Pytlíka.
USA – dobrodružný – dabing – 169 min. Vstupné 80 Kč

30
neděle
20.00 h

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ (3D)
Druhá část hobitího putování.
USA – dobrodružný – dabing – 161 min. Vstupné 80 Kč

Online prodej vstupenek do kina je možný na adrese http://kino70.koupitvstupenku.cz
nebo přes odkaz na našich webových stránkách www.kino-jilemnice.cz.

Obsah příspěvků nemusí být totožný
s názorem redakce.
Jilemnice zpravodaj města.
Odpovědný redaktor Jan Luštinec. Redakční rada: Josef Cerman, Jana Čechová, Petr Faistauer, Kateřina Jiroušová, Jan
Kubát, Karel Kupka, Vladimír Richter,
Dagmar Stolínová. Sazba a zlom: P3K
(www.p3k.cz). Tisk – obálka: ZAMA
s. r. o., vnitřní strany: A90 PRESS-FOTO Jilemnice 500. Vydavatel: město
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Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 82,
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Prodejna NOVÁ PAKA,
Kotíkova 286
tel.: 493 592 364
e-mail: novapaka@vekra.cz

KVALITNÍ
ČESKÁ OKNA
ZA NÍZKÉ CENY
31

