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Je duben, začínají jarní soutěže ve fotbalu, baseballu, softbalu, atletice, golfu, cyklistice, začíná i rybářská sezóna.
Na odloučeném pracovišti SPŠ v Mladých Bukách se konala celostátní soutěž studentů ze 14 středních průmyslových škol.
Pan Hlávka nám dodal sérii fotografií z besídky MŠ ve Svobodě najdete je ve fotogalerii. Nejprve ale Svoboda-news. -so

NEZŘÍDÍME POUTAČ?

ODKLIZENÍ POKÁCENÝCH STROMŮ

Návštěvníky, kteří přijíždějí po silnici z Trutnova do hor
nebo odjíždějí zpět do svých domovů, bychom mohli
přivítat – i rozloučit se s nimi pozdravem, který bývá u
turistických center obvyklý. Mohl by být v několika
jazykových mutacích „VÍTÁME VÁS!“

ohrožujících chodce v těžkém terénu nad Horskou ulicí
perfektně zvládl Milan Říha se svým koněm.

Ideálním místem pro umístění nápisu ve Svobodě – bráně
východních Krkonoš - by mohlo být zadní okno vraku,
který v pokoji odpočívá od nepaměti naproti továrně
KRPA u vjezdu do Svobody. Fotil jsem to v neděli
odpoledne a v pondělí ráno vrak zmizel. Někdo z aut, které
jely kolem, zřejmě zavolal na správné místo. Děkuji.

Byl to dokonalý koncert dvou sehraných profíků.

O galerii mladých výtvarníků jsem psal již v Týdeníku 20.
S přibývajícím jarem se ale návštěvnost místní omladiny
zvýšila natolik, že by měli zastupitelé uvažovat o nějaké
přístavbě. Nebo mám raději oprášit slogan, kterým jsem
uváděl panel před lety: „A co děti, mají si kde hrát?“

Nepotřebovalo by hasičské auto mladšího bráchu?
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STUDENTI SPŠE SOUTĚŽILI

Na odloučeném pracovišti Střední průmyslové školy TU
v Mladých Bukách se ve čtvrtek a pátek konala soutěž
žáků tříletých oborů SPŠ Elektrikář slaboproud a
Mechanik elektronických zařízení ze 14 škol ČR.
V praktické části vyrobili digitální hodiny s napájecím

Cituji: „Práce všech studentů je o dvě třídy kvalitnější, než
čínský výrobek, který koupíte v obchodě.“

Medailové pozice obsadili studenti z Hradce Králové,
Nové Paky a Čes.Třebové, ale pro žáky základních škol
mám dobrou zprávu: Střední průmyslová škola v Trutnově
je špičková škola, dokonale vybavená a zaručuje svým
studentům perfektní přípravu k dobrému uplatnění na
pracovním trhu. V této soutěži dvakrát zvítězila

zdrojem a prokázali své znalosti v náročném testu.
Tři dvojice studentů, kteří obsadili první tři místa.
Cílem soutěže je porovnání úrovně výuky zmíněných
oborů v různých školách, ale i současné setkání pedagogů
a výměna jejich zkušeností, rovněž důležitá je i výměna
dokumentace, která slouží k výuce žáků.

Soutěžil i můj bývalý žák Jakub Salwender. Výrobky
všech účastníků vysoce hodnotila odborná porota.
Generálním partnerem soutěže byla firma Nedis-Kerr
s.r.o., která rovněž přispěla hodnotnými cenami pro
vítězná družstva a jednotlivce. Domácí družstvo ve složení
Jan Furch a Josef Šibrava se v silné konkurenci neztratilo
a získalo pěkné 6.místo. Předchozí výsledky žáků SPŠ
Trutnov v této soutěži: 2005 – 3.místo, 2006 – 1.místo,
2007 – 1.místo. Jan Kafka, zást.řed. pro praktickou výuku.
Výsledky týmů:
1. Tomáš Krušina – Fr. Marčík SOŠ a SOU Hrad. Králové
2. Jan Lobotka – Tomáš Lezler Integrovaná SŠ Nová Paka
3. Jan Pirkl – Jiří Rybka SOŠ a SOU Česká Třebová
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Co jest se nám přihodilo v městě Svobodě?

KOMUNÁLNÍ Ý ODPAD
Poplatek 480,- Kč za svoz komunálního odpadu za rok
2008 je splatný nejpozději 30. 6. 2008. Částku zaplaťte
hotově v pokladně, složenkou nebo převodním příkazem na
účet č.35-1303700359/0800, přičemž variabilní symbol
vám sdělíme na MěÚ i telefonicky (499 871 145). Dle
obecně závazné vyhlášky č. 2/2005, čl. 8, odst. 1.), se včas
nezaplacené poplatky zvyšují na trojnásobek.

POZVÁNKY LITERÁRNÍHO KLUBU
Parta šikovných mladíků se skříňovkou a štěpkovačem
během půl hodiny perfektně uklidila pořezané větve, keře
a stromy v horní části Horské ulice. Škoda, že nebrala
ohled na nic netušící řidiče, kteří museli odcouvat zpět na
odbočku úzkou uličkou mezi příkopem a pořezaným
roštím. Stačilo u odbočky dát značku slepá ulice nebo
závoru. Mám kliku, že mě na autě pár škrábanců nebolí.

SVOBODSKÝ EXPRES MODERNIZUJE
Hradecké firmě, která nám rozjíždí svobodský digitální
vláček se podařilo zlepšit fotogalerii. Fotky jdou lépe
ukládat, návštěvníci si je mohou snadněji prohlížet i
stahovat. Uvítáme každou připomínku, informaci i radu.
Teď se ještě pustíme do dalších rubrik – cestování,
historie, kultura, sport a zajímavosti. Jsme tu pro Vás! –so
PS Omlouvám se bratrům Říhovým – s koněm stahoval
dřevo na Horské ul. Milan – a Marek byl s koněm jinde.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Svoz velkoobjemového odpadu se letos
uskuteční v sobotu 26. 4. 2008. Kontejnery
budou přistaveny na obvyklých místech:
- parkoviště naproti restauraci Národní dům
- Rýchorské sídliště – u výměníku
- Nový svět – za mostem
- Maršov II – naproti autobusové zastávce na Pec
- Na Sluneční stráni bude stát nákladní auto
PRAGA.
Jedná se o velkoobjemový odpad, nikoliv nebezpečný!
Pouze pro upřesnění: velkoobjemový odpad je odpad
větších rozměrů, který nevyhovuje ukládání do sběrných
nádob běžně užívaných pro shromažďování domovního
odpadu: např. starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy
apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umývadla,
toalety, nefunkční sporáky, pračky…

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nejbližší termín pro svoz nebezpečného odpadu je
3. 5. 2008 na těchto stanovištích:
Svoboda náměstí – proti restauraci Národní dům
mezi 9. – 10. hod.
U Rýchorky 10. – 11. hod.
Maršov II proti autobusové zastávce na Pec
11. – 11.30 hod.
Sem můžete odevzdávat staré ledničky, televizory,
monitory, akumulátory, zářivky, výbojky, zbytky barev a
lepidel, oleje, rozpouštědla a jiné spotřební chemické
výrobky a nádoby jimi znečištěné.

1) AUTORSKÝ VEČER PETRA KURÁNĚ
Svou poezii i prózu představí letošní maturant
VOŠZ a SZŠ v Trutnově
Pořadatel: Trutnovský literární klub
Kavárna Narcis
čtvrtek 17. 4. 2008 --- 18.00 hodin
2) GALERIE DRAČÍ ULIČKA
Studentský výtvarný salon zaujímá v každoročním
repertoáru výstav Galerie Dračí ulička své výsostné
místo. Vždyť často nabízí vůbec první příležitost
veřejné prezentace studentské zájmové výtvarné tvorby.
Pro nejednoho mladého výtvarníka se již stal pomyslnou
branou a silným povzbuzením k samostatné umělecké
činnosti. Studentky Evu Nešněrovou a Zuzanu Blažkovou
například významně motivoval až k úspěšným realizacím
ilustračních cyklů a knižních výtvarných doprovodů, které
se již staly neodmyslitelnou součástí hodnotných
literárních počinů našich regionálních autorů (Almanach
Trutnovský drak, Justova básnická sbírka Žena, Králův
Průvodce trutnovským parkem). Celou desítku výtvarníků,
oceněných na loňském ročníku, dokonce (skrze exkluzivní
zahraniční prázdninové pobyty) propojil s generačními
výtvarně činnými vrstevníky v Německu, Rakousku a
Španělsku.
Studentský výtvarný salon je smysluplným živoucím
vyústěním estetické výchovy na Gymnáziu Trutnov i
důležitým spojovacím můstkem mezi školou,
trutnovskou veřejností, a dokonce Evropou.
Studentský výtvarný salon 2008 – Galerie Dračí ulička
Vernisáž – čtvrtek 10. 4. 2008 od 15.30 hodin
Otevřeno ve dnech školního vyučování vždy od 8.00 –
16.00 hodin (až do 20. 6.)
Jaroslav Dvorský

ZMĚNA NA POSTU TAJEMNICE SOVK
Dovoluji si Vám oznámit, že ve Svazku obcí
Východní Krkonoše došlo od března ke dvěma
změnám. Byla jmenována nová tajemnice a
změnili jsme sídlo. Nyní nás najdete na adrese:
Na Nivách 57, 541 01 Trutnov
tel.: 499 817 326 mob.: 731 183 920
S přátelským pozdravem Ivana Drejslarová,
tajemnice SOVK
(pozn.red.: SOVK = Svazek obcí
Východní Krkonoše)
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TROCHA POEZIE – NIKOHO NEZABIJE!
Zajímavé verše mladého básníka – studenta trutnovského
gymnázia vydáváme na pokračování. Minulý týden to byla
báseň Opožděný dík, dnes představujeme čtenářům báseň
Orákulum. Jirko, už si chystej pokračování! -so

Orákulum
Jen poutník putuje a každý spěchá,
strádá upřímnosti pln klamných zdání,
pro vlastní blahobyt nad hlavou střecha,
pouze svůj účes před deštěm chrání.
Nešťastný potulný žakéř,
co již dávno ztratil profesi,
zpřeráží mu páteř,
či jej na náměstí pověsí.
Ptají se a budou dále,
slepě a výhradně na renomé,
vítaný umělec v koncertním sále,
jen díky věhlasu, bez ohledu na jméno mé.
Stále hlušší k úpěnlivým hlasům,
jež naléhavě, úpěnlivě prosí,
ženou se k údajně lepším časům,
přes jejich střepy chvátají bosi.
Tu krev z potrhaných chodidel,
zem nepřítomně pozře, vstřebá,
ale nač spousta rychlých vozidel,
když není jich třeba.
Zanechávaje červené stopy,
bez přestávky letí kupředu,
a hlavou tře o ostré stropy,
ve vlastním světě si nevšímá sousedů.
Dávno již vymizelo věrných,
jak Velikého Karla paladin,
stále více dní je perných,
vyhaslá kouzelná lampa a zarmoucený Aladin.

Každý výkon pak eskamotáž,
pro sebe potlesk, chválu, publikum,
ten pevný uzel již nejspíš nerozmotáš,
jen dáváš vláhu rulíkům.
Zákeřným, zchytralým, lstivým,
nadbíhají a vzdávají hold,
a vojákům chladnokrevným, mstivým,
vyplácí nejvyšší žold.
Budeš a jsi pouhý hlupák,
když obděláváš cizí pole,
jen takovou máš sílu pak,
shora vysmívat se těm, co jsou dole.
Skliď tedy úrodu a brzy,
na nebožtíka zapomeň,
zmocni se slávy, skryj v nedobytné tvrzi,
a své děti za tyto činy napomeň.
Sám bez obtíží propluj,
za sebou buduj splavy,
nebezpečné, jak dračí sluj,
dál stínej moudré hlavy.
Chceš poručit větru, dešti,
rozluštit každé arkánum,
úspěch si namlouvej, či z karet věšti,
a klaň se urozeným pánům.
Třem mušketýrům lámeš kordy,
do přízně kardinála se vtíráš,
hraješ si na anglické lordy,
jen tak vítězné losy stíráš.
-jf

Nevíte, kam s nebezpečným,
stavebním nebo jiným odpadem?

Majetnost a nadvláda,
zůstane navždy pepřem i solí,
nic než jen odhalená záhada,
a zezadu, radostně protivníka skolí.
Půvabná faléra, co na hřbet tlačí,
hlupák Šalamounem, chytrý vepřem,
oči a duše, jež už jen pláčí,
tak naposled se konci vzepřem.
Mladý a bujarý grošák,
však pomalý vyřazen z dostihů,
bez pušky a zbroje polomrtvý pěšák,
ti všichni nešetřeni postihů.

Doporučujeme společnost REGIO s.r.o. která
má sběrnu, výkup a služby spojené s likvidací
odpadů. Najdete ji snadno za nádražím ve
Svobodě nad Úpou.
tel. 499 871 091, mob. 603 247 853
e-mail: regiocz.sro@seznam.cz
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ASOCIACE ŠKOL. SPORT. KLUBŮ
připravuje jarní soutěže
OKRESNÍ KOKLO V BASKETBALU
děvčata ve středu 9.4.2008, chlapci čtvrtek 10.4.2008
od 9 hodin v tělocvičně ZŠ V Domcích
McDonald´s CUP – turnaj ve fotbalu
Okrsek A1 – FK Trutnov – 29.4.2008
ZŠ Mládežnická Trutnov
ZŠ Eldorádo Trtunov
ZŠ Mladé Buky
ZŠ Svoboda nad Úpou
ZŠ Školní Vrchlabí

FOTBAL 2008
Úvodní zápas mužů MFC Svoboda byl odložen pro
nezpůsobilý terén, v neděli jedou muži do Radvanic a
v sobotu 19.4. hrají doma s Ji Bohuslavice.

muži III. třída: (začátky od 17 hod.)
so 05.04. MFC Svoboda - So M.Svatoňovice (odl.)
ne 13.04. Ba Radvanice – MFC Svoboda
so 19.04. MFC Svoboda – Ji Bohuslavice (17.00)
ne 27.04. So B.Třemešná B - MFC Svoboda
čt. 1.05. Hor. Maršov – MFC Svoboda
so 3.05. MFC Svoboda – So St.Rokytník
čt. 8.05. Dol.Kalná B – MFC Svoboda
ne 11.05. Havex Strážné – MFC Svoboda
so 17.05. MFC Svoboda – TJ Lánov B
ne 25.05. SK J.Lázně B – MFC Svoboda
so 31.05. MFC Svoboda – Ta Hostinné B
ne 08.06. Sp. Úpice B – MFC Svoboda
so 14.06. MFC Svoboda – Ji Hor. Maršov

ne 25.05. Sp. Pilníkov – MFC Svoboda (ve Svatoň.)
MFC Svoboda – Sp. Úpice
so 31.05. MFC Svoboda – Ji Podhůří
MFC Svoboda – FK Dol. Kalná
so 07.06. Ji Podhůří – MFC Svoboda (v Podhůří)
MFC Svoboda – Ba Rtyně
ne 08.06. Sp. Pilníkov – MFC Svoboda (v Pilníkově)
Ba Rtyně – MFC Svoboda
so 14.09 Ji Podhůří – MFC Svoboda
Ta Hostinné B – MFC Svoboda

BASEBALL – zápasy týmu SB Svoboda

Muži SB Svoboda jedou v sobotu do České Lípy, další
sobotu hostí doma (zřejmě v Mladých Bukách) Jablonec.
sobota 12.04. 13 hod. Želvy Česká Lípa – SB Svoboda
sobota 19.04. 11 hod. SB Svoboda – Blesk Jablonec
sobota 03.05. 13 hod. SB Svoboda – Želvy Česká Lípa
neděle 18.05. 11 hod. Blesk Jablonec – SB Svoboda
neděle 08.06. 10 hod. SB Svoboda – Raci Roudnice
neděle 22.06. 10 hod. Lokomotiva Louny – SB Svoboda
neděle 29.06. 13 hod. SB Svoboda – Lokomotiva Louny

FLORBAL + volný čas příchozích

Dorostenci hrají v sobotu v Lánově, doma o týden později
hostí Chotěvice.
so 12.04. TJ Lánov . MFC Svoboda
so 19.04. Svoboda – So Chotěvice
ne 27.04. So B. Třemešná – MFC Svoboda
čt. 1.05. MFC Svoboda – Ji Podhůří
so 4.05. MFC Svoboda – Ta Hostinné
so 10.05. volno
so 17.05. MFC Svoboda – Ji Kuks
so 24.05. So Prosečné – MFC Svoboda
so 31.05. Ji Hor. Maršov – MFC Svoboda
so 14.06. MFC Svoboda - Ji Hor. Maršov

Florbalové pátky ve velké tělocvičně Centrum (bývalá
Zemědělka) v Mladých Bukách jsme zakončili. Byla to
paráda, pravidelně od prosince až do jara chodilo 16-20
kluků a mladíků v kritickém věku –náctek. Je jaro, před
námi jsou letní sporty, takže přecházíme na stadion
v Mladých Bukách. Budeme tam každý pátek od 16ti hodin
(pátky jsou vhodné pro učně a studenty, kteří jsou přes
týden na internátech). Budeme se připravovat na zápasy ve
slowpitchi, softbalu i baseballu. Uvítáme všechny další
zájemce z řad kluků i děvčat. Pošlete SMS svým přátelům!
Sobotní dopoledne florbalu (8.30) zatím pokračují nadále
v tělocvičně ZŠ Mladé Buky, ale s příchodem jara
přejdeme na hřiště u školy. Otevřená náruč – přivítáme
každého. V květnu se pustíme do golfu.

OS mladší přípravky

SLOWPITCH – okresní přebor

OP dorostu: (14:45 v Lánově již dříve!)

so 26.04. Svoboda – FK Dolní Kalná
Svoboda – Tat. Hostinné B
so 3.05. Podhůří – MFC Svoboda
Ta Hostinné B – MFC Svoboda
ne 4.05 Svoboda – So M.Svatoňovice (v Pilníkově)
Svoboda – Baník Rtyně
so 10.05 Ta Hostinné B – MFC Svoboda
Ba Rtyně –MFC Svoboda
ne 11.05. MFC Svoboda – Sp. Úpice
Sp Pilníkov – MFC Svoboda
so 17.05. FK Dol.Kalná – MFC Svoboda
Ta Hostinné B – MFC Svoboda
ne 18.05. Ba – Rtyně – MFC Svoboda (ve Svobodě)
MFC Svoboda – So M.Svatoňovice
so 24.05. Ta Hostinné B – MFC Svoboda
MFC Svoboda – Ji Podhůří

se rozjede od května v dubnu zahájí přípravu smíšené týmy
(hraje 5 mužů a 5 žen bez věkového omezení)
SB Svoboda – Sp. BAK Mladé Buky A a B, DTJ Trutnov

TEE-BALL – školní liga

žákovských týmů zahájí
pravidelnou soutěž v květnu. Zveme všechny kluky i
děvčata na stadión, kde zahájíme přípravu. Termíny
dohodne škola s fotbalisty a městem.

VOLEJBAL
Krajský přebor A třídy v březnu skončil, SK Janské Lázně
jsou na druhém místě, INTOP Mladé Buky na osmém.
Nový ročník začne v říjnu. Přes léto se bude hrát opět na
hřišti u INTOPu – program zjistíme.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SOUTĚŽ SPOLEČENSKÉ RUBRIKY„Kdo je kdo?“
Fotíme na ulici maminy s malými dětmi i dříve narozené
občany. Jejich fotky zveřejňujeme. Stačí, když napíšete
SMS, mail nebo na lístečku seznam, kolik batolat, malých
dětí nebo seniorů jste během soutěže identifikovali.
Výsledky Vašeho pátrání můžete posílat během soutěže
nebo najednou na konci soutěže. Jako cenu získají první tři
úspěšní luštitelé leporela s fotkami z průběhu celé soutěže
nebo z historie našeho města, další diplom. Při rovnosti
bodů rozhodne o pořadí los. Vždy ještě zopakujeme dvě
soutěžní hádanky předchozího čísla. Soutěž uzavřeme na
konci května. Uvítáme Vaše příspěvky do soutěže.
Zveřejníme je anonymně jen s číslem fotky,autory až na
závěr soutěže. -so

Svoboda nad Úpou, nám, Svornosti 446
Otevřeno denně od 15.00 do 21.00 hodin.
pondělí, středa , pátek = ženy
úterý, čtvrtek = muži
sobota, neděle = objednané skupiny, rodiny a
společná

???
Soutěž: kdo je kdo?(11)

CENÍK:
Sauna: 45,- Kč os./1 hod., děti do 7 let zdarma
10 hodin = 400,- Kč/1 osoba
Hydromasáž: 50,- Kč/os. 15 min.
Spinning:
30,- Kč / 30 min.
Zapůjčení prostěradla:
20,- Kč
Zapůjčení ručníku:
15,- Kč

Objednávky:

???
Kdo je kdo? (12)

tel. 499 329 223, mob. 606 345 771
Kdo je kdo?(14)

???
Kdo je kdo? (13)

??? Připadá Vám to lehké? Přitvrdíme!!

???

pozn.red.: Jsme teprve v necelé polovině soutěže. Máte
ještě šanci se zapojit. Schovávejte si jména osob, které jste
pod jednotlivými čísly poznali nebo jména získali – a na
závěr soutěže je pošlete.Určitě málokdo bude mít seznam
kompletní!
stondr@volny.cz
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SEVER - Krkonoše, Trutnovsko:
Hlavní aktualita - Den Země :
Akce ke Dni Země 2008:
• 22.-23.4. Promítání filmů s ekologickou tématikou pro školy v aule Střední lesnické a Vyšší odborné
školy lesnické v Trutnově. 8.00 - 13.30
• 24.-25.4. Igelitiáda – úklidová akce břehů Úpy a veřejných prostranství
pro školy, nevládní organizace a další zájemce břehů Úpy a veřejných prostranství
• 26.4. Jarní poznávací výlet – trasa asi 10 km ze Svobody nad Úpou do Horního Maršova.
start: 10.00-10.30 vlakové nádraží Svoboda n. Ú.
• 26.4. Krkonošský jarmark (14.00-17.00 v areálu bývalé fary v Horním Maršově).
Ukázky a prodej místních produktů, stánek s certifikovanými výrobky „Krkonoše-originální produkt“,
ukázky starých řemesel, dílny, divadlo, výstava fotografií Karla Hníka a doprovodný kulturní program.
Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově připravuje:
5.4. Drhání – řemeslná dílna (od 13 let), 10.00 - 17.00
11.4. Krkonoše-originální produkt – odborný seminář (pro podnikatele, obyvatele NP), 14.00-17.00
Informace o podpoře drobného podnikání na území NATURA 2000 (ve spolupráci s Místní akční
skupinou Krkonoše).
• V pobytovém středisku v Horním Maršově proběhnou pobytové výukové programy (viz výše)
• Uskuteční se krátkodobé výukové programy pro školy z Trutnovska: 7.4. a 28.4. MŠ Novodvorská
Trutnov, 8.4. MŠ Tkalcovská Trutnov, 18.4. MŠ a ZŠ Vlčice, 23.4. ZŠ Pec p. Sněžkou.
Připravujeme: 11.4. seminář Krkonoše – originální produkt, 26.4. Krkonošský jarmark ke Dni Země,
3.5. Ruční papír, 16.5. Domácí zpracování mléka, 7.6. Bylinkárna, 21.6. Hudebně divadelní festival Doteky

KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ DUBEN 2008
Telefony: 499 875 121, 737884743
2. 4. středa v 19,30
Režie: Bahman Ghobadi

E-mail: kino@janske-lazne.cz

ŽELVY MOHOU LÉTAT - Projekt 100 Irák, Írán 2004 95´ tit.
Hrají: S.Ebrahim, H.F.Rahman,A.Latifová,S.Hossein,…

Pozoruhodné drama a osudu kurdských válečných sirotků. Protagonistou příběhu je třináctiletý Soran, kterému nikdo neřekne
jinak než Satelit. Je uznávaným vůdcem, jenž dětem v uprchlickém táboře organizuje život a hlavně práci. Posílá je sbírat
miny, které dál prodává, a stará se, aby měly jídlo a střechu nad hlavou.

Vstupné 60,-

4. 4. pátek v 19,30
Režie: C. a G. Strauseovi

Do 15 let nevhodný

VETŘELCI VS PREDÁTOR 2

USA 2007 89´ tit. ŠÚ

Hrají: S.Pasquale, R.Aylesworthová, J.Ortiz, J.Lewis,…

Pokračování akčního hororu s krvelačnými nepřátelskými mimozemšťany, kteří tentokrát řádí v ospalém coloradském
městečku Gunnison. Do nedalekého lesa se zřítí vesmírná loď, na jejíž palubě Vetřelci stačili zlikvidovat své nepřátele.
Zatímco Vetřelci začínají masakrovat místní obyvatele, z nedaleké planety přilétá Predátor, po zuby ozbrojený speciálními
zbraněmi. Na Zemi vypukne peklo…

Vstupné 65,-

7. 4. pondělí v 19,30
Režie: Roy Anderson

Do 15 let nevhodný

TY, KTERÝ ŽIJEŠ - Projekt 100

Švédsko 2007 95´ tit.

Hrají: E.Helanderová, J.Nohall, B.Englund, J.Lundbergová,…

Symbolická smutná komedie je svérázným obrazem odcizenosti moderní civilizace. Je vytvořen pomocí řady drobných epizod
ze života obyčejných lidí, pohybujících se většinou ve vyprázdněných interiérech či reálech, pomocí barevné stylizace,
nápaditého soundtracku a v neposlední řadě i pomocí minimalistického „hereckého“ projevu. Svou roli hrají též vložené sny
některých protagonistů.

Vstupné 60,-

9. 4. středa v 19,30
Režie: Terrence Malick

Přístupný

NOVÝ SVĚT - Projekt 100

USA 2005 136´ tit.

Hrají: C.Farrell, Q.Kilcherová, Ch.Plummer, Ch.Bale,…

Historický milostný příběh zpracovává známou legendu o indiánské princezně Pocahontas a zároveň ukazuje dávný střet dvou
civilizací při osídlování Severní Ameriky na počátku sedmnáctého století. Kapitán John Smith padne do zajetí indiánů a život
mu zachrání dcera tamního krále. Mladí lidé se do sebe zamilují, ale štěstí trvá jen krátce. Dívka pomůže milovanému muži
ještě několikrát, on ji však opustí kvůli povinnostem.

Vstupné 60,-

Přístupný
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11. 4. pátek v 19,30
Režie: Mike Newell

LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY

USA 2007 137´ tit. ŠÚ

Hrají: J.Bardem, G.Mezzogiornoová, B.Bratt, C.S.Morenoová,…

Nesmrtelný příběh o velké lásce podle slavného románu G.G.Márqueze. Florentino Ariza se zamiluje do půvabné Ferminy
Dazové jako mladík. Získá ji však až jako velmi starý muž poté, co jeho milovaná ovdoví, a poté, co sám prožije bouřlivý
sexuální život. Mezitím žena i muž prožijí své osudy, v nichž se proměňují nejen oni sami, ale i svět kolem nich.

Vstupné 60,-

13. 4. neděle v 19,30
Režie: Matt Reeves

Do 15 let nevhodný

MONSTRUM

USA 2007 84´ tit.

Hrají: L.Caplanová, J.Lucasová, T.J.Miller, M.Stahl-David,…

Katastrofický horor syrově zobrazuje, jak by mohl opravdu vypadat chaos při napadení a ohrožení New Yorku. Parta mladých
přátel se chystá na rozlučkový večírek a netuší, že tato noc bude pro hodně lidí poslední. Dobře rozjetý mejdan, natáčený
videokamerou, překazí výpadek proudu, hrůzu nahánějící řev a apokalyptické zjevení obrovského monstra.

Vstupné 60,-

16. 4. středa v 19,30

Do 15 let nevhodný

SVATBA NA BITEVNÍM POLI

Režie: Dušan Klein

ČR 2008 100´

Hrají: B.Polívka, Z.Adamovská, J.Somr, M.Šimůnek,…

Laskavá komedie z prostředí malebné moravské vesnice a jejích rázovitých obyvatel. Namísto tradičního vinařství ovšem hýbe
jejich životy napoleonská tradice, resp. vzpomínka na slávu velké bitvy, která se tu před dvěma sty let konala. Bojové historii
ale holdují také obyvatelé sousední a větší obce a slavnostní odhalení napoleonské kašny, které se chystá, se stane jablkem
sousedského sváru.

Vstupné 70,-

Do 12 let nevhodný

Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov DUBEN 2008
11. 4.
pátek
13. 4.
neděle
14. 4.
pondělí
14. 4.
pondělí
16. 4.
středa
19. 4.
sobota
20. 4.
neděle
23. 4.
středa

26. 4.
sobota

www.dktrutnov.cz
AUTORSKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Mediální partner: Radio Černá Hora, Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 100 Kč
MONOLOGY VAGÍNY
Divadelní předplatné Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 230 Kč nebo abonentky

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Eva Marková, CSc.: Kolik je planet ve sluneční soustavě
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov, kino Vesmír ** 14.30 hodin
NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
Představení v rámci Divadelního trojlístku, Nár. dům ** 19.30 hodin ** vstupné 60 Kč
JAROSLAV DUŠEK
V představení Divadla Vizita „Skladatel zbraní“ dále účinkují: Pjér la Šéz, Zdeněk
Konopásek a Viktor Zborník Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné 200 Kč
KRAKONOŠŮV CANDRBÁL
Ples Svazku obcí Východní Krkonoše, Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 180 Kč
LOUPEŽNÍK RUMCAJS
Představení v cyklu Sedmikráska, kino Vesmír ** 15 hod.** jednotné vstupné 30 Kč
ŠPORCL HRAJE DVOŘÁKA
Pavel Šporcl - housle, Petr Šporcl - violoncello, Petr Jiříkovský - klavír
Koncert se koná pod osobní záštitou senátora a starosty města Mgr. Ivana Adamce
Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov, sponzorem je KASPER KOVO s.r.o.
Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné 130 Kč
PLETENÍ Z PEDIGU
Kurz tvorby podnosů s pevným dnem pod vedením Heleny Matějkové
Národní dům ** 9.00 hodin ** kurzovné 220 Kč - vstup pouze po předchozím přihlášení
a zaplacení poplatku!
Změna programu vyhrazena!
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Velká cena Krkonoš – 21 . ročník
SAUCONY Český pohár v bězích do vrchu -23. ročník 26.4.2008
Pořadatel
Termín
Trať

TJ Jiskra Horní Maršov
sobota 26. dubna 2008
Klasický silniční běh do vrchu na trati Horní Maršov – Pomezní Boudy
délka 13 600 m, převýšení 540 metrů. Trasa závodu vede z náměstí po silnici III.třídy do
Horních Albeřic a dále po místní komunikaci k Lysečinské boudě, sedlu Cestník,
kostelu v Dolní Malé Úpě a kolem Nových Domků na Pomezní Boudy
Převládá asfaltový povrch , ve vyšších polohách možnost sněhu.

Start

Bertholdovo náměstí v Horním Maršově, start hromadný v 10 hodin.

Přihlášky

Písemné na adresu : Jiří Javůrek, Horská 212, 542 24 Svoboda nad Úpou,
tel. byt – 499 771 207, tel.,fax - 499 874 171, e-mail:dvu@volny.cz
Možno i na místě do 30 min. před startem závodu.

Prezentace Hřiště TJ Jiskra Horní Maršov
Startovné
80,- Kč , výsledková listina 10,- Kč
Doprava
Odvoz zavazadel do cíle zajištěn, přeprava závodníků zpět autobusem.
Občerstvení Zajištěno v prostoru hřiště TJ Jiskra a v cíli
Ubytování Pořadatel nezajišťuje,
v omezeném množství ve vlastním spacáku a na karimatce za poplatek 20,- Kč
Lékařská prohlídka : Přihláškou k závodu potvrzuje závodník, že zná svůj zdravotní stav.
Doporučujeme lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku.
Kategorie

Junioři a juniorky, muži do 39,49,59, 69 let a nad 70 let,
ženy do 34 let, 35 – 49 let, 50 let a starší

Ceny

Finanční a věcné ceny dle možností pořadatelů

Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků a předání cen ve 13,00 hod.
Běžecká tombola.

Malá cena Krkonoš
Pro děti a mládež připravili pořadatelé přespolní běh uličkami Horního Maršova.
Kategorie : děti do 6 – ti let
100 metrů , start 9,20 hod.
Chlapci, dívky 7 - 9 let
400 metrů , start 9,25 hod.
Chlapci, dívky 10 -12 let
2000 metrů , start 9,30 hod.
Chlapci,dívky 13-15 let
2000 metrů, start 9,30 hod.
Běh buď fit bez rozdílu věku
2000 metrů, start 9,30 hod.
Vyhlášení výsledků v 10,30 hod.
Bez startovného.
Ceny : závodník , který se v kategorii umístí na 1. až 3. místě obdrží diplom a věcnou
cenu.

Ředitel závodu Jiří Javůrek
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