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Najdete zde: 
● Vzkaz pro věrné čtenáře (Úvodník, strana 3, Klaudie Hlaváčová)  
● Krásu běžeckého lyžování (Interview, strana 4 - 6, Adéla Prokešová) 

● Zajímavosti ze světa atletiky (Fejeton, strana 7, Klaudie Hlaváčová) 

● Přírodu a terén ze sedla motorky (Reportáž, strana 8, Tomáš Knittel) 

● Neoblomnost místních milovníků rybaření (Oznámení, inzerát, zpráva, 

strana 9, Čeněk Hanuš) 

● Lehkost a nádheru zbrusu nových lyží (Reklama, recenze, strana 10 - 11, 

Václav Holubec) 

● Neslavně končící podzimní část sezóny fotbalu (Článek + rozhovor, 

strana 12 - 13, Marek Holec)  

● Eleganci tanečníků a tanečnic (Reportáž, strana 14 - 15, Andrea 

Tomášová) 

● Plynulost pohybů zkušených lezců (Recenze, strana 16, Adéla 

Prokešová) 
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Vzkaz pro všechny čtenáře: 
Klaudie Hlaváčová 

Dělejte, co vás baví a nemějte strach se prosadit! 

V dnešní době mnoho lidí nemá čas na své záliby. Pokud máte rádi 

pohyb, tak si čas udělejte! S radostí a beze strachu dělejte, co vás činí 

šťastnými. V dnešním čísle novin si ukážeme kolik možností je všude 

kolem nás.  

Pokud právě vy hledáte svou zálibu, pokračujte ve čtení a třeba ji 

najdete… 

Vánoce klepou na dveře a všude panuje nákupní horečka. Ke konci roku 

patří i něco jiného. Předsevzetí! Netýká se pouze nadváhy a peněz, ale 

také zdraví a zdravého životního stylu! 
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Krása 

běžeckého lyžování 
Adéla Prokešová 

            Dobrý den, dnes jsme si pro Vás opět připravili něco unikátního, 

jelikož zde dnes vítáme vzácného hosta - trenéra starších žáků 

běžeckého lyžování - Filipa Herbse. Tento oblíbený mladý a úspěšný 

učitel zeměpisu, tělocviku, ale také dějepisu se svolil, že nám poskytne 

důležité informace o nadcházející zimní sezóně. V ní mladé sportovce 

čeká nemálo závodů.  

            ,,Dobrý den, nejspíš bychom měli přejít rovnou k věci, a proto se 

Vás zeptám. Jaké závody a přípravy letos čekají Vaše svěřence?’’ 

          ,,Dobrý večer, letos toho rozhodně není málo a nic jednoduchého. Děti 

čeká Pohár ČR v Novém Městě Na Moravě a taky Mistrovství ČR na 

Božím Daru. Je zde sice také Olympiáda Dětí a Mládeže, ale nyní je 

nejdůležitější Mistrovství - takový pomyslný vrchol pro sportovce jejich 

věku.’’ 

            ,,Když už jsme u toho, kolik svěřenců tuto sezónu máte?’’ ,,Nyní 

jich je 18, ale samozřejmě někteří odchází a někteří z mladších kategorií 

přichází. Méně je chlapců, teď přesně jich je třetina.’’ 

            ,,Jak jim před výkonem měníte tréninky? Probíhá zde nějaká 

příprava?’’  ,,Jistě, většinou jim s kolegyní Janou Šaldovou dáváme 
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nějaký ten kratší, zato intenzivnější trénink, pak den volna a den před 

závodem probíhá zapracování, což jsou nějaké ty opakované 

stupňované úseky.“ 

  ,,Vypadá to, že je nenecháte zahálet. Je to kvůli obavě z 

konkurence?” ,,Myslím si, že ani ne. Liberecký kraj je v tomto ohledu 

velmi silný, a proto jsou pro nás největšími konkurenty právě Liberec a 

Jablonec nad Nisou. Pak týmy se kterými se moc nestýkáme jako 

například Fischer Ski klub Šumava Vimperk, ale v Českém poháru se 

Liberecký kraj umisťoval velmi dobře. Zde, ale dost záleží na kategorii; 

jedna z nejsilnějších je právě ročník 2009, kde mají ale dívky na 

startovních listinách mnohem vyšší počty než například chlapci roku 

narození 07,08 a 09.” 

                                                      

 ,,Myslíte, že jsou děti připravené na tratě které je čekají?” 

,,Minimálně na Boží Dar si myslím, že ano. Tratě jsou podobné těm na 

Mísečkách, kde teď často trénují.  

           Jsou tam dlouhé mírnější kopce, narozdíl od Nového Města, kde jsou 

tratě nové, prudké ačkoliv krátké. Navíc jsme oproti loňskému roku 

strávili více hodin tréninky, většinou těmi objemovými.” 

 ,,Povíte nám něco o ČKS SKI Jilemnice?” ,,No, klub byl založen v 

roce 1894 a nyní je nejstarším fungujícím klubem na území ČR. Spolu s 

Českým Ski klubem Praha a Českým Ski klubem Vysoké nad Jizerou 

tvořila Jilemnice Svaz lyžařů Království českého, který se tak stal prvním 

na celém světě a vychovali společně spoustu známých sportovců, mezi 

něž patří i naše olympionička Jana Šaldová.” 

 ,,Děkujeme, teď bych se ale chtěla zeptat na něco co se sportu 

netýká. Naši čtenáři se ptají; jakou knihu jste naposledy četl?” 

,,Naposledy jsem četl knihu jménem Dvojitý kříž a teď čtu její 

pokračování s názvem Noční lovec. Vlastním ale také knihu jménem Ať 

to frčí - 120 let ČKS SKI Jilemnice.”  

,,Jako poslední bychom se chtěli zeptat na Váš vztah k ostatní 

sportům, na které se zaměřujeme, takže první - jak vnímáte atletiku?” ,, 

Atletiku jsem v mládí bytostně nesnášel kvůli zjevné nesmyslnosti běhu 



 

              6 

po ovále, jelikož se tím člověk nikam nedostane. Nyní ji ale vnímám jako 

výborný tréninkový prostředek.”  

,, Dále tu máme rybaření.” ,,Rybaření jsem zkusil na dovolené v 

Norsku, kde jsem chytil svůj zatím nejzajímavější úlovek - Hvězdici.”  

,,Fotbal?” ,,Fotbal vnímám s tím, že jsou lepší alternativy pro 

trávení volného času.”  

,,Tanec.” ,,Samozřejmě jsem prošel tanečním, ale dodnes neumím 

valcovou otočku. Jinak se, ale tanci nevyhýbám.” (Pozn. aut.:To je na 

trénincích velice patrné) 

,,A poslední - Enduro.” ,,Tak to podle mě akorát dělá hluk, kouří to 

a maximálně to tak vyplaší zvěř.” ,,To byla spousta názorů, my vám za 

ně děkujeme a můžeme nechat čtenáře si vytvořit názory vlastní a 

těšíme se zase někdy příště! Naviděnou! 
 

 

 

 

 

 

 

                              Lyže Fischer jsou ve SKI                        

                                nejčastějšími závodními lyžemi. 

 

 

 

 

 
Kniha o ČKS SKI Jilemnice 
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        Superpohár v državy Jilemnice 

 

Můj život ve světě atletiky 
Klaudie Hlaváčová 
Když si tak vzpomenu na své první začátky mé dnes oblíbené atletiky, 

řeknu si: ,,Tohle střevo jsem opravdu byla já?’’ 

Ale nějak takhle začátky všeho nového vypadají, 

tedy ve většině případech. Každý se musí 

odpíchnout od země a nejdříve pochopit, co se 

vlastně učí, a o co v tom sportu jde. 

 

,,Jak si myslíte, že začali dnes známí sportovci na 

vrcholu kariéry?’’ 

Přesně tak, jako ostatní lidé a třeba se i jednou z 

vás stane významný člověk nebo sportovec. Na 

začátcích by se to nemělo přehánět, aby si někdo neudělal vážný úraz, 

nebo ho to rychle nepřestalo bavit. A tak myslím, že bych Vám mohla 

povědět něco o mé kariéře atletiky… 

 

Už od mala jsem byla akční dítě a všelijak různě jsem vykonávala pohyb. 

Většinou to dopadlo pádem a později brekem. Ale i přes to jsem se 

postavila na nohy a zkoušela to nadále. Později, když jsem začala chodit 

do 4. třídy, napadlo mě, že bych kromě tancování chtěla zkusit něco 

nového. Díky mé kamarádce, která chodila na atletiku, jsem se rozhodla 

jí také vyzkoušet. Párkrát jsem si dala na čumák, ale zkoušela jsem to 
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dál. Nakonec se z úplného nemehla stala dívka, které atletika moc šla a 

jde.  

 

Atletiku dělám doteď a stále se jenom zlepšuji a zlepšuji. Provozuji ji už 

pátým rokem. Neustále mě baví a dělá šťastnou. Nikdy jsem nelitovala 

toho, že jsem se přihlásila a zkusila ji. Díky atletice jsem zjistila, že z 

každého malého dítěte vyroste velmi šikovný 

a talentovaný člověk, který dokáže nesmírně 

moc věcí…  

Příroda a terén ze sedla 

motorky 

Dne 4. září se v naší obci konaly jako každoročně závody v Enduru. Za 

krásného slunného dne se sešlo mnoho diváků, aby se přišli podívat na 

tento vskutku nádherný závod. 

Nebylo divu, vždyť na startovním roštu se sešla celá řada skvělých 

závodníků, mezi nimiž nechyběli jezdci z AK KRAKONOŠ JILEMNICE. 

Ovšem největším lákadlem pro fanoušky Endura byl Mříčenský rodák 

Tomáš Holec, který vyhrál hobby kategorii. 

První kvalifikace nepřipustila žádná 

překvapení, neboť favoriti bez větší 

námahy postoupili do dalšího kola. 

V osmifinále se na startovním poli 

vedle sebe sešli, už zkušenější 

jezdci, a tak nebylo o vzrušení 

nouze. 

Největší napětí a strach však mezi diváky nastal při čtvrtfinále, když se 

mladý jezdec z Jilemnice vřítil do zatáčky, kterou ale bohužel nezvládl a 

v plné rychlosti vlétl do stromu. Jezdec musel být okamžitě odvezen 

rychlou záchrannou službou. Naštěstí po krátkém ošetření lékař 
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konstatoval, že mladý jezdec je mimo ohrožení na životě a byl převezen 

do Liberecké nemocnice. 

Ve finálové jízdě se nakonec o přední místo mezi sebou předháněli 

závodníci Tomáš Holec, Eda Vyšanský, Matěj Hanuš a Michal Hanuš. 

Dalo by se říct, že rozhodla malá jezdecká chyba, a to když Holec vyjel 

trochu ze stopy, aby ho následně předjel Matěj Hanuš se svojí Beta 

motorkou a následně se stal vítězem…   

 

 

Neoblomnost místních milovníků 

rybaření 
Čeněk Hanuš 

Prodám kompletní výbavu na lov na dírkách. Výbava obsahuje: 2 pruty 

GIANTS FISHING, 2 navijáky FOX, děrovanou naběračku na vybírání 

ledové krusty, vrták do ledu, stojan na pruty, splávky, olůvka, náhradní 

vlasec, háčky různých velikostí a tašku na výbavu.   

Vše je na obrázcích. Zasílám i na dobírku. Dobírka plus 250 Kč. Vše je v 

dobrém stavu. 

CENA: 2500 Kč.     
                                   
Rybolov na dírkách              
Zdravím všechny rybáře a rybářky. 

Určitě jste si všimli, že postupně 

zamrzají všechny rybníky. Nemusíte však 

být smutní, protože jestli si myslíte, že je 

pro letošek konec s rybařením, tak se 

pletete, protože v zimě se dá rybařit 

také. 
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Rybaření na dírkách… 

Je to způsob lovu pod ledem. Na rybaření na dírkách je speciální výbava. 

Výbava není moc drahá, přidávám také inzerát s touto výbavou, ve 

které prodávám od vrtáku do ledu, až po samotné háčky. 

 

Dovolte, abych Vás upozornil a zároveň pozval na akci, která se bude 

konat 1. ledna 2022 v Martinicích u rybníka Zákřežník. Bude zde jarmark 

živá hudba udírna svařák a různé občerstvení (snad i dobrá nálada).   

 

Můžete si zde právě zarybařit na dírkách. 

Přijďte všichni, budeme se těšit! 

PETRŮV ZDAR. 

Lehkost a nádhera zbrusu nových lyží 
Václav Holubec 
 

Značka Kästle bude za 2 roky slavit 100. narozeniny. 

 

Kästle nemají jenom lyže, ale nabízejí hlavně sjezdové lyže. O to, že se 

lyže vyrábí i u nás, konkrétně v Novém Městě na Moravě, se zasloužil 

Tomáš Němec. Znovu se začaly vyrábět po třicetileté odmlce, a to teprve 

před třemi lety. 

 

 Měl jsem možnost vyzkoušet letošní novinku, model RX10 2.0 Skate, 

špičkové závodní lyže, které jsou vyztužené karbonem snižujícím vibrace 

a dodávajícím lehkost a zároveň pevnost. Přesně odladěná komora  

je samozřejmostí. Lyže jsou ručně dodělávané. Existují 2 verze. 1 verze  

je studená, používá se při -5 až -30 oC a 2 verze teplá, která se používá  

při teplotě +10 až -10 oC. Délky se pohybují od 177cm až do 192cm.  

Na přání by se daly nejspíše udělat i delší. Doporučené vázání je 

Rottefella Xcelerator 2.0 skate, tedy boty Fischer, Rossignol nebo Alpina. 

Model RX10 2.0 upoutá typickým strohým designem a atraktivní černo-

tyrkysovou barvou. 

 



 

              11 

A asi na co všichni čekáte, je cena. Je sice vyšší, prodávají se okolo 15 000 

Kč bez vázání, to je nutno zakoupit zvlášť. Kästle mají i spoustu dalších 

modelů, ale vybral jsem nejnovější model. Tyto lyže jsou určené pro 

závodníky, ale i pro středně zdatné lyžaře, kteří si chtějí za kvalitu 

připlatit. 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama běžky Kästle 
Václav Holubec 

Máte rádi běžecké lyžování?  

 

Tak neváhejte a vyzkoušejte nové závodní běžky Kästle! 

 

Lyže jsou tradiční rakouské značky. Design je jednoduchý, ale upoutá. 

Antracitová barva působí dokonale a zároveň kontrastuje se sněhem.  

Pokud nejste milovník běžek, nevadí, vyzkoušejte naše sjezdovky, které 

používá olympijská vítězka Ester Ledecká.  

 

Více informací najdete na www.kästle.com, případně navštivte naši 

specializovanou prodejnu.  
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Neslavně končící část sezóny fotbalu 
Marek Holec 
V Roztokách u Jilemnice zavládlo po podzimní části zklamání z výsledku. 

Desáté místo je podle trenéra Jakuba Ilnera trochu méně, než od svého 

týmu čekal. Obnovenou účast v 1. B. třídě zvládli bez jediného debaklu. 

O stylu jejich hry vypovídá skóre. Jedenadvacet obdržených gólů z nich 

dělá třetí nejlepší obránce v soutěži. Devatenáct rozdaných branek 

naopak třetí nejhorší útočníky. 

„Mám-li hodnotit sezónu jako celek, jsem s naším postavením v tabulce 

lehce nespokojen. Ale v náladě týmu rozhodně převládá odhodlání,“ 

hodnotí finální umístění trenér. „Vstup do sezóny bych popsal jako trochu 

nervózní. Chtěli jsme si, co nejdřív zvyknout na vyšší soutěž. Řekl bych, že 

nám to trvalo dva, až tři zápasy. Museli jsme se nejdříve ujistit, jestli na 

tu soutěž máme fyzicky i mentálně. To se nám povedlo a přišla skvělá 

série s top favority celé soutěže,“ rozebírá podrobněji Jakub Ilner. 

„Měli jsme pak dva nebo tři herní výkyvy. Tím myslím konkrétně zápasy 

v Bozkově, Jablonečku a domácí utkání s Plavy. To byly zápasy, které jsme 

měli vyhrát, ale nepovedlo se nám to. Ke konci podzimu jsme sice 
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odehráli solidní utkání s Harrachovem, který považuji za nejlepší tým 

soutěže, ale z utkání s Mírovou a Mšenem jsem byl spíš zklamaný,“ 

vypráví Ilner o těch méně povedených zápasech. 

„Nechci mít přehnané ambice, ale čekám od týmu trochu víc než desáté 

místo. Za charakter i hru chci kluky moc pochválit, ale chybí tomu troška, 

kterou si musí každý hráč poskládat v sobě,“ dodává kouč. 

Kádr je podle trenéra dobrý, ale s jednou nebo dvěma posilami by mohl 

být ještě lepší. „Oslovovat zkoušíme, ale zatím to je spíš přání,“ usmívá 

se Ilner. Výkon i náladu by určitě pozdvihla tréninková docházka. 

 

 

 „Jsou tréninky, kdy se nás sejde i čtrnáct a potom to má smysl. Nejen já, 

ale i kluci odchází z tréninku úplně jinak naladěni, než když se sejdeme ve 

čtyřech,“ popisuje kouč, který se snaží pracovat i na svém vlastním 

zdokonalení. 

V Liberci si pod vedením Michala Kolčavy dodělal trenérskou licenci a s 

nadšením zahrnuje do tréninku novinky, které v krajské B. třídě nebývají 

zvykem. „Někdy to hráčům leze krkem a někdy to vítají. Záleží, jak se 

týmu zrovna daří. Řekl bych, že už si na to zvykli a snad je to i baví,“ 

uzavírá Jakub Ilner.                      
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Elegance tanečníků a tanečnic 

Andrea Tomášová 
Zdravím, ahoj všichni! 

Dnes 6. dubna konečně nastal den, kdy se koná taneční soutěž v hale v 

Chomutově. Doufám, že jste se na dnešek všichni těšili! Vstupuju do 

haly, kde je velký hluk a není slyšet vlastního slova. Všude kolem 

pobíhají zmatení a nervózní tanečníci a tanečnice. Mezitím se 

pořadatelé snaží prodat, co nejvíce lístků a vstupenek. Hledám porotu, 

ale v tomhle zmatku marně. 

 

Zastavuji jednoho tanečníka a ptám se ho na pocity před zahájením 

soutěže. S potěšením mi odpovídá : “Jsem nadšený, ale jsem velmi 

nervózní. Už bych to chtěl mít za sebou.” Musím se usmát, když si 

vzpomenu na svoji soutěž, jak jsem byla mladá a ještě jsem tancovala.  

 

Pomalu nastává devátá hodina a lidé se pomalu tiší. Na uvítání 

představuji jednotlivé skupiny a rovnou je zvu na taneční parket. Diváci 
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jsou plně natěšeni. Z vysokých laviček vyhlížejí svoje kamarády, děti, 

nebo alespoň známé. Účinkující mají posledních 10 minut na přípravu a 

do začátku soutěže. 

 

 Dneska uvidíme 20 choreografií mistrů České republiky napříč 

tanečními styly: street, art, belly, couple a disco dance. Finále czech 

dance masters in sport line 2022 právě začíná! Spousta lidí bere tanec 

jako sport, já si myslím, že to není úplně dobře. Pro mě je tanec 

vyjádření emocí, a tak si myslím, že by to mělo být. A co vy ostatní? Jaký 

na to má názor, třeba tady paní v růžové mikině? “ Noo já to mám 

podobně jako vy, ale zároveň si myslím, že tanec je sport. Co ty děti a 

nejen děti dokáží, to je opravdu úžasné! V těchto lidech je neskutečná 

energie! ’’ Tak já Vám děkuji za Váš názor a můžeme jít pomalu na to!  

 

Jako první půjde na parket taneční studio Praha! * po 3 minutách: Tedaa 

holky moc děkujeme, byly jste skvělý! Poroto, jste připraveni na další? 

Pokud ano, tak před nás nastoupí taneční skupina Hroch - Ostroměř. * 

Po 2,5 minutách: Super holky, děkujeme Ostroměři! Jako poslední se 

připraví holky a chlapci ze skupiny Stardance Chomutov. Tak můžete. * 

po 2,45 minutě: Děkujeme, bylo to fantastický! Teďka si dáme chvíli 

přestávku, aby se mohla porota dohodnout a zhodnotit všechny 

skupiny.  

 

* Za 5 minut: Kývněte na mě, zda je porota připravená. Vidím, že ano, 

tak můžeme přejít na vyhlašování. Na 3. místě se známkami 5,2,2,1,3 se 

umístila skupina Hroch - Ostroměř. Na 2. místě se známkami 4,1,1,3,2 se 

dostaly holky z Prahy. Aaa na 1. místě se známkami 1,1,3,2,1 se umístili 

holky a chlapci ze skupiny Stardance Chomutov. Prosím pro všechny 

obrovský potlesk. 

 

 Než odejdete, přijďte si ke mně pro medaile. Všem moooc gratulujeme, 

byly jste skvělý. ,,Tanečníci a tanečnice z Chomutova počkejte!’’ Jaký 

máte pocit z výhry?  
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,,Jsme strašně nadšený, vůbec jsme to nečekali!’’Tímto bych chtěla 

všem poděkovat za nádherně užitý den a budeme se těšit na příště. 

Zatím ahooj!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plynulost pohybů zkušených lezců 

Adéla Prokešová 

Adam Ondra: Posunout hranice 
Hodně lidí ho zná. Dovolím si říct, že i většina. Jako první vylezl 

cestu 9c zvanou Silence. Nejlepší lezec České Republiky a téměř na 

celém světě, ale nikdy nepouštěl lidi do svého soukromí. To se sice moc 

nezměnilo, ale i tak se podařilo pořídit tyto vyjímečné záběry. 

Úspěch můžou slavit scénáristi Petr Záruba a Jan Šimánek, kteří 

zosnovali tento celovečerní dokumentární film, kde vidíme nejen 

přípravy na Olympijské hry, ale i soukromý život tohoto sportovce. 

Záběry z bydlení prvotně nebyly samozřejmé, ale i takové tu jsou.  

Emoce jsou tu časté, od nervozity ze závodů, až po lásku. Není to 

sice film s nějakým dramatem, jelikož je to přece jenom dokument o 

životě skutečného člověka, ale jsou zde vidět psychické i fyzické přípravy 

a cvičení techniky i beze stěny.  
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Obecně, Adam Ondra není rychlostní lezec, ačkoli při Olympiádě 

vylezl svůj osobní rekord. On leze na techniku a sílu, v čemž je 

samozřejmě velmi dobrý.  

Film přednostně pro opravdové milovníky lezení. 

 

 

 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 


