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Uplynulý týden byl nabitý událostmi v našem mikroregionu: Svobodské děti odjely do Řecka k moři, mladobucké na tábor do
2.6.- 8.6. 2008

Bradla – a nedělní rybářské závody v lovu ryb proto zaznamenaly extrémně nízkou účast mladých rybářů. Fotbalisté SK
Janské Lázně oslavili vítězství v Okresním přeboru a postup do vyšší soutěže – a úspěšní byli i naši baseballisté. -so

FOTBALOVÝ VÍKEND
V OP mužů porazil tým SK Janské Lázně So St.Buky – a
zajistil si postup do vyšší soutěže. Sousedům gratulujme!
FC Mladé Buky jsou po vítězství nad Ba Rtyně 3-2
bezpečně na druhém místě v okresním přeboru.
MFC Svoboda i přes pohru se Sp, Úpice B 1-2 se drží na
prvním místě aktuální tabulky III.tř. – a derby o příštím
víkendu s Ji Horní Maršov na domácí půdě bude klíčovým
zápasem sezóny. Podpora diváků je velmi žádoucí!
Dorost je ve středu tabulky a závěrečným zápasem
s Jiskrou orní Maršov uzavře letošní jarní část soutěže.
Mladší přípravka porazila Ji Podhůří 5-1 a remízovala
s Ba Rtyně 1-1. Před posledním kolem je na čele tabulky
díky lepšímu skóre před FK Poříčí – a v příštím víkendu se
zřejmě rozhodne o vítězi v jejich vzájemném duelu.
Starší přípravka skup. C po dvou vysokých porážkách
s Pilníkovem (0-5) a Rtyní (0-10) drží v soutěži bezpečně
5. místo z pěti týmů. Další fotbalové zprávy uvnitř listu.

RYBÁŘI

První červnový víkend patří již tradičně Petrovu cechu.
V sobotu rybářům přálo počasí – a o nejlepší úlovky
soutěžila dvacítka rybářů (mužů i žen) z našeho regionu.
Výsledky sobotního závodu:
1. Bašák M. 245 cm ryb 11. Drahota 96 cm
2. Holeček 239 cm
12. Jankůj 95 cm
3. Souček 220 cm
13. Bašák J. 89 cm
4. Slováčková 152 cm
14. Ambroži J. 88 cm
5. Slanina
136 cm
15. Cibulka 88 cm
6. Pospíšilová 130 cm
16. Kubánková 87 cm
7. Báchor
128 cm
17. Smolíková 84 cm
8. Kaňka Zd. 124 cm
18. Moronga 79 cm
9. Vořechovský 122 cm
19. Szymansky 48 cm
10. Štanc
120 cm
20. Celba
47 cm

V neděli soutěžil rybářský potěr. Bohužel ne v takovém
počtu, jako v minulých letech. Citelně chyběli mladí rybáři
ze škol v našem údolí. Svobodské děti jsou na zájezdu do
Řecka a mladobucké v táboře v Bradle na Vysočině.

Sobotní závody se i přes nepřízeň počasí díky obětavým
funkcionářům a četným sponzorům vydařily.

Zvítězil Dominik Celba před Norbertem Tippeltem a
Jaroslavem Cibulkou. Více na www.rybymarsov.unas.cz

Víkend pod stany 20.-22. června 2008
na rybníčku v Albeřicích pořádá pro své členy rybářský
kroužek při MO ČRS Horní Maršov. Přilásit se můžete
každou středu na rybářském kroužku, nebo na tel.
602 205 279, nebo na email: pytlak@centrum.cz

GOLF CLUB MLADÉ BUKY
V sobotu 14.6. změří své síly děti a mládež do 16 let. Je to
jedinečná šance pro diváky – zvláště pro školní mládež
našeho regionu – poznat blíže ideální sport pro volný čas.

GOLF CLUB MLADÉ BUKY (pokračování)
Ve druhé půlce června ještě dohodneme se školami v údolí
návštěvu na golfovém hřišti s „ochutnávkou“ zajímavého
sportu. O prázdninách pak budou mít všechny děti dost
času, aby se s golfem blíže seznámily.
Dětské tréninky
Pravidelné dětské tréninky každé úterý od 15 a 16 hodin.
Bližší informace o trénincích dětí, ale i dospělých u
Vítězslava Holého. Kontakt: vitezslav.holy@tohama.cz
nebo 606712783
Golfové tréninky
Také dospělí zájemci o individuální nebo skupinový
trénink se mohou hlásit u Vítězslava Holého.
Kontakt: vitezslav.holy@tohama.cz nebo 606712783

Sportovní nabídka pro děti a mládež
pro zájemce z našeho regionu v areálu INTOP:
tréninky volejbalu žáků v úterý 17 – 19 hodin
tréninky volejbalu juniorů ve čtvrtek 16 – 18
tréninky nohejbalu vr čtvrtek
18 – 19 hodin

VČ SOFTBALOVÁ LIGA ŽEN

FOTBAL 2008
2.6.2008 - 24.kolo

MFC Svoboda - Hostinné B 7:1 (3:0)
góly: Doležal 4x, Šprinc 2x, Drahota
sestava: Kyncl, Hendrych, Drahota, Vlček, Hrušovský,
Bednařík, Kosina (20´Veverka), Šprinc, Myška
(46´Horáček), Reil, Doležal
rozhodčí: Nevařil
Abych se přiznal, mám trochu hokej v tom, kolikáté je
tohle vůbec kolo, jelikož na OFS je uvedeno o kolo méně,
v tabulkách to sedí, ale nakonec si myslím, že je to úplně
jedno. Do konce sezony zbývají dvě kola a máme tři body
náskok v čele. Ny00ní tedy něco k utkání. Za afrického
vedra, podpořeného dlouhými rukávy, ve kterých se potíte
jak vrata od chlíva, jsme měli šťastnější úvod my.
Doležal našel před brankou Šprince a pro něho nebyl
problém těžkou přihrávku doklepnout do prázdné branky.
Potom už to byla Doležalova jízda, když do přestávky
přidal dvě branky. Ovšem střelecký hlad si kojil i po
změně stran, to přidal další dvě trefy. Doplnit ho stačil
ještě Pecák, když využil parádní Bednaříkův pas a jako
třešinka byla akce Horise, který předložil na zlatém
podnose druhý gól pro Lionela. Hosté využili šanci
z rohového kopu, když jsme nechali ve vápně zcela
volného hráče, pro kterého nebyl problém přelstít Sejta.
Radost nám kazilo jen zranění kapitána Jarina, který si
namohl rameno a musel již ve dvacáté minutě střídat.
Sprincak

Ženy Sparks BAK Mladé Buky v sobotu 7.6. ve Dvoře
Králové vyhrály s Klackaři Kostelec nad Orlicí 16-6 a se
Dvorem Králové 5-3. Petra Jelínklvá dala homerun!
V aktuální tabulce se Mladé Buky dělí s Chocní o první
místo. Rozhodující zápasy sehrají příští sobotu 14.6. doma
v 10.00 se Dvorem Králové a ve 14.00 s Chocní.
Diváci se mají nač těšit!
Martin Vachek

SLOWPITCH
softbal s volným nadhozem smíšených týmů (hraje 5 mužů
a 5 žen bez věkového omezení) si můžete zahrát v neděli
odpoledne od 16ti hodin na baseballovém hřišti na Kriblici
(nad zahrádkářskou kolonií za nemocnicí) v Trutnově.

BASEBALL

SB Svoboda – Roudnice n.L. 19-12

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Informace o Řecku 2008
V pátek 6.6.2008 odjelo celkem 41 svobodských a 41
polských žáků do řeckého města Toroni (Chalkidiki ) na
sportovně poznávací pobyt. Cesta k moři jim trvala 30
hodin. Všichni cestu zvládli bez problémů. U řeckého
moře stráví přesně týden a vrátí se v neděli 15.6. ve
večerních hodinách. Jsou ubytováni v nádherném hotelu
přímo na pláži moře.
Pedagogický dozor: Mgr. Rutarová, Mgr. Nešněrová,
Lucie Ševčíková, Milena Drncová a jako zdravotník
Mgr. Pleskačová.
Rodiče byli průběžně informováni o průběhu cesty na
webových stránkách školy.
Mgr. Jan Hainiš, ředitel školy

V neděli 8.5.2008 sehráli muži SB Svoboda vítězný zápas
s týmem Modré želvy Roudnice nad Labem. Začátek utkání
našemu týmu nevyšel, ale Michal Počekajlo otočil skóre
homerunem při obsazených dvou metách (za tři body).
V sobotu jedou hráči SB Rýchory na odvetu do Roudnice.
Patriots LIBEREC, ve kterém hraje řada našich hráčů
bývalého klubu SB Rýchory (včetně nadhazovačů Vojty
Jiránka a Martina Dudy) je pevně na čele ligové tabulky. Po
vítězství ve čtvrtfinále Českého poháru, kde Patrioti
porazili předpokládaného soupeře boje play-off o Extraligu
2009 Olympii Blansko 10-6, mají velké šance na postup.
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KULTURNÍ NABÍDKY Z REGIONU
Tickets for great trip under the mountains

Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov 175, 542 26
tel.: 739 203 208

6. 6. 2008

Dobrý den přeji,
zveme vás na semináře "Kurzy faremního zpracování
mléka" organizované společností ROSA. Ze kterých jeden
30.6 - 2.7. bude v Horním Maršově v našich prostorách a
ubytováním. Děkujeme za pomoc s propagací a těšíme se
na viděnou. S pozdravem Honza Franta,
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER
bývalá fara-projekt DOTEK, Horní Maršov 175

Jedna z nejtvrdších ska kapel Voodoo Glow Skulls z USA
přijede otevřít první festivalový večer ve svižném rytmu
s punk-corovou energií a mexickou svatozáří. Pod hory
přijede jedna z nejtvrdších ska-punk-corových kapel jakou
naše Matka Země urodila. Energie, nenapodobitelný zvuk,
svižné vokály, úderné dechy a tvrdá směsice ska, coru,
punku, metalu, to vše prodchnuté latinskou hudbou, to jsou
Voodoo Glow Skulls z Californie! Toto legendární
uskupení existuje již od roku 1988 a je jednou ze
zásadních kapel, které v devadesátých letech odstartovaly
boom ska-coru. Byla vždy o krok před ostatními, kterým
určovala směr a ukazovala nevyšlapané stezky.
Voodoo vydali sedm desek a nezapřou svůj mexický
původ. Jejími zakládajícími členy byli totiž bratři Frank,
Eddie a Jorge Casillasovi se svým dlouholetým kumpánem
Jerry O´Neillem, všichni s mexickou krví. Své texty
vysílají do okolních území v angličtině i španělštině a
s budoucností se vypořádávají po svém - s nadhledem a
nezbytnou dávkou humoru. K tomu všemu tvrdý základ,
kytarové riffy, hard core a mexická lidová hudba. I letos
má trutnovský festival ve svém věnování trochu
politický podtext a Voodoo se svými rozmanitými texty
zabývajícími se širokou škálou myšlenek, od vážnějších
rasových, národnostních a segregačních problémů, přes až
hrubý a urážlivý humor, mexickou mytologii a "lehčí
tématiku", nebudou o čtvrtečním večeru 21. srpna festival
otevírat čirou "náhodou" a shodou okolností.
Prostě Voodoo Glow Skulls jsou tady a na svých krotících
dechových ořích přijedou nastartovat svou divokou jízdou
první festivalový večer - a vězte, že nebudou osamoceni.
Všichni vyznavači tance, humorné nadsázky a tvrdých
kytar by u toho neměli chybět. Nehledě na to, že jde o
kapelu, která u nás ještě nikdy nehrála. A naživo, to je jak
nájezd těch nejstatečnějších bojovníků...
See You Later, on Thursday!
Open Air Music Festival "Trutnov 87 - 08"
21. - 24. srpna 2008

ALL STARS GAME SOFTBALLU
Východočeské oblasti
Ahoj všichni, připomínám Vám, že v sobotu 21. června se
v Mladých Bukách uskuteční letošní All Stars Game Vč
oblasti. Měla by se utkat tato družstva:
Kadetky: Mladé Buky - Výběr VčO
Kadeti: Softball Pardubice - Výběr VčO
Ženy: Mladé Buky - Výběr VčO
Muži: Kostelec Tigers - Výběr VčO
Veteráni: Slow-pitch veteránů + příchozích zájemců
Díky za ochotu a pomoc. Jirka Pril, manažer VčO ČSA

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

www.festivaltrutnov.cz
geronimo@festivaltrutnov.cz

další červnové kulturní nabídky ....
Dobrý den, srdečně vás zveme na prázdninový "Bubenický
workshop", který pořádá Středisko ekologické výchovy
SEVER 18. - 20.7.2008 s ubytováním v Horním
Maršově. Lektorem je pán Pavel Dogon. Více informací na
tel.č.: 732 659 009. Těšíme se na viděnou.
Honza Franta,
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER
bývalá fara-projekt DOTEK, Horní Maršov 175
Dobrý den přeji,
zveme vás na další ročník našeho hudebně - divadelného
festivalu DOTEKY v areálu staré fary v Horním Maršově,
dne 21.6.2008. Přijďte si zatančit a zaposlouchat se, je se
na co těšit. Doprovodní program: smaltovací dílna.
Tešíme se na viděnou a děkujeme za pomoc s propagací.
S pozdravem
Katarína Gregorová, koordinátor projektu DOTEK
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER,

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:
tel. 499 329 223, mob. 606 345 771
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Kdo je kdo? (24)

???
Kdo je kdo? (25)

6.6.2008 Romana a Martin Mičánkovi

???
Kdo je kdo?(26)
a softbaloví novomanželé Jitka a Martin Vachkovi
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 poslat 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 června.

???

Kdo je kdo? (23)
Soutěž jsme o měsíc prodloužili. Počet
fotografií, které máte identifikovat,
doplníme na třicet – a na závěr června je
znovu představíme najednou. Zvítězí ten,
kdo pozná nejvíce publikovaných fotek
občanů a občánků. Budete v první desítce
správných luštitelů?
???
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KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ ČERVEN 2008
Telefony: 499 875 121, 737 884 743
11. 6. středa v 18°°

E-mail: kino@janske-lazne.cz

ŘÍŠE HRAČEK

Režie: Zach Helm

USA 2007 94‘ dabing ŠÚ
Hrají: D.Hoffman, N.Portmanová, J.Bateman, Z.Mills,…

Pan Magorium je už dvě stě čtyřicet tři let starý a vlastní bizarní hračkářství v centru velkoměsta. Právě se rozhodl „odejít“ a
předat podnik půvabné hudebnici Molly, která tam dělá vedoucí. Jenže nic není tak snadné, jak si to starý pán představoval. Do
hry zasáhne i samotný dům a také devítiletý chlapec Eric, který je v Magoriově říši jako doma, ale který nemá žádné
kamarády. Velká moderní pohádka pro malé diváky.

Vstupné 65,-

13. 6. pátek v 19,30

přístupný

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

Režie: Patrik Hartl

ČR 2008 90‘

Hrají: E.Holubová, J.Dulava, M.Zoubková, J.Mádl,…

Komedie na motivy známého humoristického románu Fan Vavřincové se odehrává v současnosti na venkovské samotě, kde
žijí pohromadě čtyři generace Hanákových a kam se přistěhuje ženich mladší dcery. Je to teprve dvacetiletý student, s nímž
Káča po velmi krátké známosti neplánovaně otěhotněla. Kromě řádné „lustrace“ ženicha ze strany ženských členů nevěstiny
rodiny a příprav na nečekanou svatbu se děj točí i kolem svodů vnadné pošťačky, která má políčeno na otce Hanáka.

Vstupné 70,-

15. 6. neděle v 19,30

přístupný

27 ŠATŮ

Režie : Anne Fletcherová

USA 2008 109‘ tit. ŠÚ
Hrají: K.Heiglová, J.Marsden, M.Akermanová, J.Greerová,…

Jane, hrdinka romantické komedie, od dětství miluje svatby. Domnívá se, že bude-li svatební den dokonalý, bude takové i
manželství. Proto je svým přítelkyním nepostradatelnou pomocnicí při svatebních přípravách, zatímco tajně miluje svého
sympatického šéfa George. Naproti tomu cynický novinář Kevin, na manželství nevěří a za každou svatbou vidí jen kšeft. A
když se tihle dva setkají, do oka si zpočátku rozhodně nepadnou.

Vstupné 60,-

18. 6. středa v 19,30

do 12 let nevhodný

O RODIČÍCH A DĚTECH

Režie: Vladimír Michálek

ČR 2008 110‘ ŠÚ

Hrají: J.Somr, D.Novotný, M.Kroftová, Z.Stivínová,…

Hořká komedie, která nezvykle pojímá téma rodinných vztahů, zachycuje odpolední procházku staršího otce se synem. Během
ní si oba muži „jen“ povídají a připomínají si různé epizody z rodinného soužití, i zaslechnuté či prožité historky. Právě ve
vzpomínkách se odkrývají traumata, s nimiž se oba muži nějakým způsobem vyrovnávají a k nimž se připojuje i téma smrti.
Zároveň se tak připomíná i doba a její historické zvraty.

Vstupné 70,-

20. 6. pátek v 19,30

přístupný

KARAMAZOVI

Režie: Petr Zelenka

ČR, Polsko 110‘ ŠÚ
Hrají: I.Trojan, I.Chmela, M.Myšička, R.Holub,…

Nevšední psychologický film zpracovává divadelní představení, které se odvíjí jako zkouška v prostorách zchátralé ocelárny.
Herci tak představují hrdiny hry a zároveň hrají sami sebe. Scenárista a režisér v jedné osobě vložil do děje vedlejší motivy
údržbáře, jemuž po úrazu umírá syn, nebo herce Davida, usilujícího narychlo zmizet kvůli domluvenému natáčení. I tyto
načrtnuté dějové linky souvisejí s Dostojevského tématy zla v člověku, sobectví, pokrytectví, nenávisti, amorálnosti, zklamané
lásky či ztráty víry.

Vstupné 70,-

22. 6. neděle v 19,30

přístupný

BOBULE

Režie: Tomáš Bařina

ČR 2008 90‘
Hrají: K.Hádek, L.Landmajer, V.Postránecký, L.Lipský,…

Letní komedie o podvodníčkovi Honzovi, který, slovy rázného vinaře Michalce, „nevěděl kudy kam, a tak se musel vrátit na
začátek“. Mladý hrdina je zkažený velkoměstem a opravdové životní hodnoty znovu najde až na moravském venkově, na
vinohradu svého dědy, kde prožil zásadní okamžiky dětství a kde nyní potká také lásku v podobě dívky Kláry. Na místě, kam
původně utekl jako neúspěšný podvodník před zákonem, tak nakonec najde sílu přijmout za své činy zodpovědnost.

Vstupné 70,-

25. 6. středa v 19,30
Režie: Jan Hřebejk

přístupný

U MĚ DOBRÝ

ČR 2008 102‘
Hrají: B.Polívka, J.Schmitzer, L.Vlasáková, J.Somr,..

Filmová komedie se ohlíží do devadesátých let, do doby našich prvních krůčků na novém, neprobádaném území rašícího
kapitalismu v Čechách. Šest přátel se schází v malebné přístavní hospodě na Libeňském ostrově. Jejich poklid, který tráví u
desetníkového mariáše, skončí ve chvíli, kdy se jeden z nich stane obětí falešných hráčů z Vysočanské tržnice. A tak jako ve
starých westernech, berou i naši přátelé zákon do vlastních rukou. Na horkém území tržnice, které se hemží lehkými děvami,
pašeráky, zloději, podvodníky i úplatnými policajty se pokusí získat zpět třicet šest a půl tisíce v použitých bankovkách.

Vstupné 70,-

do 12 let nevhodný
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