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1.9.- 8.9. 2008

S novým školním rokem se rozjely i podzimní sportovní soutěže. Získali jsme zajímavou informaci o fotbalovém potěru Sparty.
Přinášíme také nabídku kulturních akcí na září. Nezapomněli jsme ani na sport a program pro volný čas v našem
mikroregionu. Najdete nás pravidelně na webových stránkách www.svobodskyexpres.cz . -so

Co je nového v našem mikroregionu?
REPORTÁŽ Z POMEZEK
Pavel Křivka

U každého zastavení je posezení a vícejazyčná pohádka
gravírovaná na dřevěném informačním stojanu a malé
dřevěné herní prvky pro děti symbolizující vždy tu kterou
pohádku. Na infocentru si rodiče dětí koupí za malý
poplatek brožurku, do které děti vždy na každém zastavení
obkreslí malý obrázek. Za posbírání všech obrázků získají
Maloúpský dřevěný dukát.
Text a foto Pavel Křivka

MĚSTYS MLADÉ BUKY
srdečně zve své rodáky, místní i
přespolní přátele na oslavy

1000 a 650 výročí založení obce
6. 9. 2008 byl na Malé Úpě slavnostně otevřen projekt

Moderují: JOLANA VOLDÁNOVÁ a VÁCLAV VYDRA
Zpívají: YVETA SIMONOVÁ a JOSF ZÍMA
PETRA ČERNOCKÁ – Saxana dětem
THE BEATLES revival, YO YO BAND
ALEŠ BRICHTA BAND, SCHOVANKY

v sobotu 13. září 2008

Program na parkovišti u SKIPARKU

"Putování s pohádkami Marie Kubátové".

10.00 - Mladobucký pohár v požárním útoku
13.00 - TŠ Bonifác Rtyně v Podkrkonoší
autogramiáda Kamily Nývltové
15.00 - Schovanky
16.00 - Yveta Simonová, Josef Zíma
17.30 - Petra Černocká - Saxana dětem
18.30 - Gnomus + vystoupení skupiny historického šermu

19.00 - slavnostní průvod, předání praporu
zástupcům Mladých Buků
19.30 - The Beatles revival
20.30 - Yo Yo Band
21.30 - Aleš Brichta Band

neděle 14. září 2008
09.00 - Závěrečný turnaj OP softbalu kadetek
19.00 - koncert souboru staré hudby

v kostele Kateřiny Alexandrijské
RITORNELLO – český barokní kancionál

Malí návštěvníci Malé Úpy se mohou těšit na procházku,
která nabízí 10 zastavení s pohádkami z Krkonoš známé
spisovatelky RNDr. Marie Kubátové.

MLADOBUCKÁ POUŤ – atrakce pro nejmenší
po celý den
ŘEMESLNÉ TRHY – občerstvení, tradiční mladobucký
bramborák, dětské atrakce u mateřské školy.

sobota 20. září 2008
Ve Svobodě nad Úpou se konají již tradiční

OLYMPIÁDA dětí základních škol
Svoboda nad Úpou – Mladé Buky – Horní Maršov

RUDOLFOVY SLAVNOSTI
Program (10:00 hod. Dobová tržnice s řemesly)
Rudolfův dvůr (bývalá zvláštní škola)
10:00 Střelba z kuší, vrhací zbraně, jízda na koních
10:35 Kouzelník Erik Forrkuss (pro děti)
13:45 Katovské řemeslo
15:30 Kouzelník Erik Forrkuss (pro děti)
16:45 Šermíři Durabo
Program náměstí Svornosti
10:00 Loutkové divadlo (špalíčkové loutky, maňásci)
10:30 Dei Gratia (historická hudba z Tábora)
11:00 Šermíři Durabo
11:30 Hortus Gratiae (taneční skupina historických tanců)
12:00 Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
13:00 Slavnostní zahájení historického průvodu
(na počest pasovaného města Svoboda císařem)
Příjezd císaře Rudolfa II
13:45 Dei Gratia (historická hudba z Tábora )
14:15 Špindléráček
14:45 Šermíři Durabo
15:15 Hortus Gratiae
(taneční skupina historických tanců)
15:30 Dei Gratia (historická hudba z Tábora )
16:00 Katovské řemeslo
16:45 Špindleráček
17:15 Hortus Gratiae
(taneční skupina historických tanců)
Program večera
17:30 Martin Maxa
18:35 Vyhodnocení soutěžního kvízu o ceny
19:00 Kapela SLZY
19:50 Crazy team
(mistra ČR v break dance a el. boogie Robina Heráka)
20:00 Kapela SLZY
20:50 Ohnivé vystoupení (Riegel , Raraši s kančích hor)
21:20 Ohňostroj
21:30 Kapela SLZY
24:00 Ukončení programu

V pondělí 8. září se sešli ve Svobodě ředitelé základních
škol našeho údolí (Jan Hainiš ZŠ Svoboda nad Úpou, Jiří
Procházka ZŠ Mladé Buky a Marek Tuček ZŠ Horní
Maršov) a připravili pestrý sportovní program na dny před
Rudolfovými slavnostmi. Bude to velká a pro žáky a
žákyně od 1. až do 9. třídy velmi pestrá a zajímavá
příležitost poznat na vlastní kůži atmosféru velkých
závodů. Do dvou dnů se musí vejít celá paleta sportů –
atletické soutěže, sportovní gymnastika, fotbal, florbal,
vybíjená, přehazovaná, Teeeball, softbal, závod na
kolečkových bruslích – a na závěr i malý maratón.

Zástupkyně ředitele Zina Rutarová má na starosti
technické zázemí (pochodně, ceny, pomocníky z řad žáků),

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Školní družina- informace pro rodiče
Školní družina je v provozu od 6.15 hod. do 16.00 hod.
Prosíme rodiče, aby řádně vyplnili přihlášku(i zadní
stranu) a vždy včas nahlásili změny v údajích. Pokud dítě
bude odcházet jinak, než je uvedeno v přihlášce, je třeba to
oznámit písemně. Z bezpečnostních důvodů není možno
uvolňovat žáky na základě telefonické žádosti. Ráno
přicházejí děti do ŠD hlavním vchodem, který se zavře v
7.15hod. Děti, které přijdou později, musí počkat u vchodu
ze hřiště a jít do budovy s ostatními žáky. V případě
hezkého počasí chodíme s dětmi ven. Je vhodné přinést
dětem tepláky na převlečení. Poplatky za ŠD (50Kč za
měsíc) budeme vybírat od 10.9. do 20.9. 2008 (za záříprosinec 200 Kč). Další platba bude do 20.1.09 (za ledenbřezen 150Kč) a do 20.4.09 (duben-červen 150Kč).
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Eva Procházková a Jaroslava Kasmanová,
vychovatelky družiny mládeže

tělocvikářka Martina Švarcová zajistí soutěže ve sportovní
gymnastice a závod na kolečkových bruslích, Jan Hainiš
má na triku fotbal a výrobu diplomů, Jiří Procházka a
Mirek Novotný atletiku, Miloš Novotný a Zdeněk Rolenec
florbal a míčové hry, Marek Tuček maratón a sportoviště
v Horním Maršově, Standa Ondráček pálkovací hry.
Samozřejmě uvítáme pomoc všech cvičitelů, trenérů,
rozhodčích a sportovních přátel v našem údolí. Návrh
programu najdete na zadní straně dnešního týdeníku. -so
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FOTBAL
SK MFC Svoboda 2007/2008 – postupil do OP!

Doležal, Brejcha, Drahota, Zbořil, Kyncl, Roudný, Vlček,
Benařík, Karlík, spodní řada Pruska, Matějka, Horáček,
Kosina, Šprinc, Hrušovský, Hendrych.
Po 7. kole je tým mužů MFC Svoboda na 7. místě (ze 16!)
EXE REALITY OP mužů 2008:
1. kolo 9.8. MFC Svoboda – SK Kunčice 4 – 2
2. 16.8. Ba Radvanice – MFC Svoboda
2–0
3. 23.8. MFC Svoboda – Ji Kocbeře
1–1
4. 30.8. MFC Svoboda – FC Ml. Buky
1–4
5. 3.9. Ji Libeč – MFC Svoboda
0–2
6. 6.9. FK Dol. Kalná – MFC Svoboda
0–0
7. 13.9. MFC Svoboda – Ta Hostinné
8. 20.9. Ji Podhůří – MFC Svoboda
9. 24.9. MFC Svoboda – Sp Pilníkov
10. 27.9. MFC Svoboda – So B. Třemešná
11. 4.10. So St. Buky – MFC Svoboda
12. 11.10. MFC Svoboda – FC Vrchlabí B
13. 15.10. So Kunčice – MFC Svoboda
14. 18.10. So Vítězná – MFC Svoboda
15. 25.10. MFC Svoboda – Baník Rtyně
16. 1.11. FK Poříčí - MFC Svoboda
17. 8.11. MFC Svoboda – Ba Radvanice
Dorost má zatím v OP vyrovnané výkony. Na výhru však
stále čeká:
1. 23.8. MFC Svoboda – So Bílá Třemešná 1 – 2
2. 30.8. MFC Svoboda – So Chotěvice
0–1
3. 6.9. Ji Kuks – MFC Svoboda
5–1
4. 13.9. MFC Svoboda – Ta Hostinné
5. 14.9. So Prosečné – MFC Svoboda
6. 20.9. Ji Podhůří – MFC Svoboda
Mladší přípravka 4+1 sehrála první turnaj 6.9. v Žacléři.
FK Dolní Kalná - MFC Svoboda
5–4
Ta Hostinné – MFC Svoboda
5–9
Další turnaj má naše přípravka 13.9 v Podhůří.
Ve Svobodě se můžete na fotbalový potěr podívat 20.9.
Žáci ze Svobody hrají v týmu FC Mladé Buky.
Fotbalovou mládež vede v Mladých Bukách zkušený
trenér Luboš Kopecký. Je na hřišti denně a má pro mladé
hráče ze Svobody vždy otevřenou náruč. Kdy?
přípravka trénuje v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin
žáci mladší i starší v pondělí a ve středu od 16 hodin.

CHCETE HRÁT ZA ŠPIČKOVÝ TÝM?
Svobodský patriot JUDr. Petr Kvaček má oba vnuky ve
fotbalové přípravce Sparty. Jeho dcera Karolína Peake a
zeť Charles Peake (Chuck) mi posílají fotky a zprávy o
fotbalovém růstu svých dětí. Zajímalo mě, jak se liší
příprava potěru špičkového klubu od nás – venkovanů.
Požádal jsem Peakovi o digitální rozhovor. Určitě bude
zajímavý i pro rodiče naších nejmladších fotbalistů.

Ahoj Karolíno a Chucku, moc děkuji za fotky přípravky
Sparty. Jsem ale tělem i duší kantor. Proto Vás prosím,
abyste mi poslali odpovědi na mé otázky:
1) Jak se dostanou děti (potažmo rodiče) do týmu
přípravky Sparty?
Sparta dělá každý rok nábor do jednotlivých ročníků
přípravek. Nejvíce dětí vždy přijde na první možný
ročník, což je v pěti letech dítěte. Pro nás to znamená, že
od teď už je Sparťan i Theo. Ach jo! Je ale možné i přijít
v mezidobí. To si trenér dítě nechá na několik tréninků a
vidí, co v něm je. Nejvíc se sleduje obecná pohybová
připravenost, ale taky schopnost stát v řadě nebo v zástupu
a podobně. Takový Sokol je tedy docela dobrá příprava.
2) Kolik se tam dostane dětí, v jakém věku - a jakou
mají šanci pokračovat ve sportovní kariéře?
V prvním a druhém ročníku přípravky je okolo dvaceti
dětí. Nejmladším je jim pět let. Každý stupeň má v sobě
vždy děti narozené v jednom roce. Ohledně šancí
pokračovat ve sportovní kariéře toho moc nevím, záleží na
schopnostech dítěte. Příprava je ale velmi profi a pokud je
dítě talent, tak si ho určitě hlídají. Sparta také vysílá
skauty k jiným menším teamům, kde hledají talenty a zvou
je do Sparty. Tyto děti mohou vytlačit méně talentované
kluky, kteří už třeba ve Spartě jsou, ale nějak jim to nejde.
2) Kdo trénuje tým (kvalifikace)?
Přípravku (jeden ročník) trénují tři až čtyři trenéři, z nichž
jeden je hlavní a ostatní třeba studenti FTVS. Ti zůstávají
u svých týmu. Mají speciální trenérskou licenci na fotbal.
3) Jaký je celoroční program týmu (co v zimním
období, co v přípravném, jaký je program v hlavní
sezóně?) Kolik turnajů a jakou soutěž hraji?
Kluci mají první rok dva tréninky týdně a výjimečně
nějaký zápas, v druhém roce už jsou to ale tři tréninky,a to
i v zimě v hale, a každý víkend zápas nebo turnaj, někdy i
oba víkendové dny. takže zábor pro celou rodinu. Zlepší
se to ale v třetím roce, kdy jsou sice zase tři tréninky týdně
ale už opravdu jen jeden zápas týdně v republikové
soutěži. To už e hraje tabulky. tak to má teď Sebi.
4) Co to stoji rodiče?
Rodiče to stojí hlavně spoustu času a občas i benzinu, když
se jede na turnaj do Písku, Jablonce, Děčína a podobně.
Jinak platíme jen příspěvek 200,- Kč měsíčně a občas
částečně hradíme některé části dresu, ale to je jen zlomek
toho, jakou mají opravdu cenu. Spartu sponzoruje Nike,
takže kluci mají každý dva dresy, tři různé bundy na různá
počasí, vycházkové oblečení ve kterém musí jezdit na
zápasy jednotně oblečeni. Rodiče kupují boty (kopačky,
tarfy a sálovky). Celé to ale záleží na tom, jak se klubu
jako celku daří. Teď se například Sparta nedostala do Ligy
mistrů, takže to se sponzory nebude nic moc.
pozn.: Z každého zápasu máme k dispozici fotky na www.
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RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
pro zájemce ze škol v údolí – ZŠ Horní Maršov, ZŠ
Svoboda nad Úpou a ZŠ Mladé Buky vede úspěšně již
řadu let Radek Slováček (informace na 602 205 279).
Konečně už je to tady! Společně se začátkem školního roku
začíná rybářský kroužek. A to už

ve středu 10. září 2008 na našem
rybníčku v Albeřicích od 15.30 do 17.30 hod.
Kroužek bude pokračovat následně každou středu ve
stejném čase v Albeřicích. Podle počasí se později
přesuneme do ZŠ ve Svobodě nad Úpou. Vše se včas
dozvíte na kroužku nebo na webových stránkách.

Včera jsem byl Na ME rallycrosu v Sosnové, příští víkend
jedu opět do HK, kde se koná TRUCK Fest.

Všichni noví zájemci jsou očekáváni!!
Radek Slováček

MOTORISMUS

Bohumil Hlávka

Sobotní letecký den + doprovodné akce z Hradeckého
letiště pod názvem Open Skies for Handicapped.

Síla těchto automobilů vynikne nejlépe právě na okruhu
v Sosnové, který patří mezi nejrychlejší tratě v Evropě.
Nejlepší jezdci na něm dokáží zajet jedno kolo průměrnou
rychlostí kolem 100 km/h. Rekord tratě zatím drží Sverre
Isachsen časem 42,27 sekundy, který zajel s Fordem Focus
T16 4x4 v roce 2006. Úžasné zrychlení z 0 na 100 km/h za
zhruba 2,4 sekundy, kterého jezdci dosahují hned po startu
zvedá diváky ze sedadel.

UPOZORNĚNÍ RADNICE
Dne 9.9. 2008 bude uzavřena ulice Horská 8.00 - 15.00 a
přerušena DODÁVKA VODY. Zajistěte si včas zásobu
vody. Důvod oprava vodovodního řádu. Vak Trutnov
Další fotografie najdete na webových stránkách:

http://www.bobikhlavka.estranky.cz/

LYŽAŘI SK JANSKÉ LÁZNĚ
se nemusí bát, až se jich zima zeptá...!
Nesmírně mě potěšilo, jak bohatou sportovní náplň mají
děti a mládež v péči trenérů lyžařského oddílu SK Janské
Lázně. Početl jsem si o tom na jejich webových stránkách
a v příštím týdeníku se k tomu vrátím. Zatím doporučuji si
na http://www.skjanskelazne.cz/lyzovani.htm kliknout na
program tréninků a závodů. Já jako lokální patriot hledám
umístění svobodských a janskolázeňských dětí v různých
testech. Vím o tom, že cyklistický guru Miroslav Tlamka
organizuje seriál náročných závodů – cyklistické středy.
Ve výsledkových listinách vévodí na prvních místech
mladé slečny Bejdáková, Vydrová a Fleischerová!! -so
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KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ ZÁŘÍ 2008 (10.-24.9.)
Telefony: 499 875 121, 737 884 743
10. 9. středa
v 19,30

E-mail: kino@janske-lazne.cz

AMERICKÝ GANGSTER
Režie: Ridley Scott

USA 156´ tit.

2007

Hrají: D.Washington, R.Crowe, Ch.Ejiofor, C.Gooding Jr.,…

Životopisný příběh vzestupu a pádu skutečného černošského narkobarona Franka Lucase líčí jeho peripetie od roku 1968, kdy
se jako řidič zemřelého vládce Harlemu rozhodl nastoupit na jeho místo. Zároveň film popisuje i hon na něj, který vytrvale
vede neúplatný detektiv Richie Roberts, jemuž se nakonec podaří odhalit úplatkáře v policii i ve státní správě..

Vstupné 60,-

12. 9. pátek
v 19,30

do 15 let nevhodný

RENÉ

ČR 85´

2008

Režie : Helena Třeštíková

Časosběrný dokumentární film Heleny Třeštílkové ukazuje sedmnáct let života Reného Plášila. Mladík se po nepříliš šťastném
dětství dopustil v šestnácti letech menší krádeže, za niž byl nepřiměřeně potrestán. V následujících letech střídavě pobýval
v různých nápravných zařízeních a na svobodě, kde se ovšem znovu pohyboval za hranicí zákona. Zajímavý moment nastává,
když se René režisérky zeptá, zda ho považuje jen za objekt zkoumání, či k němu cítí i něco víc…

Vstupné 60,-

14. 9. neděle
v 19,30

do 12 let nevhodný

NEUVĚŘITELNÝ HULK
Režie: Louis Leterrier

USA 112´ tit. ŠÚ

2008

Hrají: E.Norton, L.Tylerová, T.Roth, W.Hurt,…

Vědec Bruce Banner v dospělosti doplácí na genetický experiment, jemuž ho v dětství podrobil jeho nezodpovědný otec, a na
ozáření gama paprsky při nehodě v laboratoři, jejichž vinou se v emotivně vypjatých okamžicích mění v nezvladatelné obří
zelené monstrum. Nyní se už pět let skrývá. Ve hře je ještě další „zmutovaný“ protivník s nadlidskými schopnostmi, fanatický
žoldák Emil Blonsky; v akčním fantastickém filmu však hlavní boj svádí Bruce sám se sebou…

Vstupné 60,-

do 12 let nevhodný

17. 9. středa Koncert – LUBOŠ POSPÍŠIL
ve 20,00
Charismatický hlas a dvanáctistrunná kytara. To je nezaměnitelné poznávací znamení
sólových vystoupení písničkáře Luboše Pospíšila, ve kterých představuje svoji autorskou tvorbu či
melodie věrného souputníka Bohumila Zatloukala. Oboje skvěle koresponduje s texty Pavla Šruta či
s překlady děl světových básníků.
19. 9. pátek
v 19,30

VENKOVSKÝ UČITEL
Režie: Bohdan Sláma

ČR 126´ ŠÚ 2008
Hrají: P.Liška, Z.Bydžovská, L.Šedivý, M.Daniel,…

V psychologickém snímku se ocitáme na vesnici v jižních Čechách, kde u rybníka stojí naproti sobě dvě stavení. V jednom
bydlí titulní hrdina, ve druhém farmářka Marie s dospívajícím synem Láďou. Zatímco Marie by si ráda něco začala s učitelem
Petrem, ten se zamiluje do jejího syna, který zase přijde o svou lásku Berušku. Do Marie je ovšem nešťastně zamilovaný
místní opilec Jožin a Petra pronásleduje jeho dřívější milenec Jirka. Vlastně všichni jsou nešťastní a hledají různým způsobem
východisko, protože každý někoho potřebuje…

Vstupné 60,-

21. 9. neděle
v 19,30

do 15 let nevhodný

HANK A MIKE
Režie: Matthiew Klinck

Kanada USA 86´ tit. ŠÚ

2007

Hrají: T.Michael, P.Mancini, Ch.Klein, C.Amsdenová,…

Dva růžoví „velikonoční zajíčci“ žijí a pracují v surreálném světě spolu s obyčejnými lidmi. Žádné výjimečné schopnosti
nemají a smysl jejich existence spočívá v tom, že jednou za rok schovají dětem čokoládová vejce. Jejich zaměstnavatel se však
potýká s problémy, a tak kamarádi přijdou o místo. To odstartuje řadu paradoxních situací, protože když se někdo jako
velikonoční zajíček narodí, těžko se zaučuje v jiné profesi. Nenáročná komedie se vysmívá komercionalizaci života a honbě za
penězi …

Vstupné 60,- do 12 let nevhodný

24. 9. středa
v 19,30

TEMNÝ RYTÍŘ
Režie: Christopher Nolan

USA 152´ tit. ŠÚ 2008
Hrají: Ch.Bale, H.Ledger, A.Eckhart, M.Gyllenhaalová,…

Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. Temný hrdina se proto spojí s poručíkem Gordonem a právníkem
Dentem, aby s jejich pomocí zbavil město Gotham City několika nebezpečných zločineckých organizací. V ulicích města však
záhy začne řádit nevypočitatelný zločinec Joker se svéráznými metodami, který mezi obyvateli šíří strach a zmatek ...
Mysteriózní akční drama s hvězdným hereckým obsazením.

Vstupné 70,-

do 12 let nevhodný
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Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov
ZÁŘÍ 2008
www.dktrutnov.cz
1. - 30. 9.

6. 9. sobota

7. 9. neděle

13. - 14. 9.

14. 9. neděle

19. 9. pátek

20. 9. sobota

21. 9. neděle

MILAN KMENT: FOTOGRAFIE
Výstava
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promírání filmu
PŘEDJARMAREČNÍ PROGRAM
Malé divadélko Praha - loutková představení
Rekordy pro každého – soutěž, Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 14.00 - 17.30 hodin ** bez vstupného
TRUTNOVSKÝ JARMARK
Celodenní bohatý program, ukázky řemesel, prodej rukodělných výrobků,
občerstvení a zajímavostí - Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 9.30 - 18.00 hodin ** bez vstupného
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Dny otevřených památek, doprovodný program
Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov
ROZLOUČENÍ S LETNÍ SEZÓNOU
Zábavné odpoledne s kapelou Jakž Takž, hry a soutěže pro děti
Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov
vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze ** 15.00 hodin ** bez vstupného
PÍSKOVIŠTĚ
Divadelní předplatné - první představení sezóny 2008/2009
Národní dům ** 17.30 a 20.00 hodin ** pouze pro předplatitele - vstup na
abonentky
PLETENÍ Z PEDIGU
Kurz pod vedením Heleny Matějkové
Národní dům ** 9.00 hodin ** kurzovné 250 Kč ** vstup pouze po předchozím
přihlášení a zaplacení poplatku - uzávěrka 15. 9.
PES SYMPAŤÁK
Soutěž o nejmilejšího, nejšikovnějšího, nejsympatičtějšího psa
Pořadatel: Dům kultury Trutnov a Hafoland - psí salon
Jiráskovo náměstí ** 15.00 hodin ** vstupné 20 Kč

29. 9. pondělí

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PaedDr. Libor Turek: Andora, Korsika, Pyreneje, Sicílie
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov
kino Vesmír ** 14.30 hodin
Změna programu vyhrazena!
Do podzimních senátních voleb kandidují z našeho regionu KRKONOŠE (seřazeni podle abecedy):
Mgr. Ivan Adamec (ODS),
Jiří Gangur (KSČM),
RNDr. Jiří Kulich (Strana zelených),
MUDr. Pavel Trpák (ČSSD),
Ing. Jan Sobotka (nezávislý – s podporou VPM, SOS a US-DEU)
Prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc.
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Co se chystá v září 2008 na SEVERu
(= Středisku ekologické výchovy SEVER)
s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)
• SEVER vydal a začátkem školního roku distribuuje novou nabídku programů pro školy, pro obce i pro
veřejnost. Novinky: nové typy pobytových programů v Krkonoších a nové cykly programů pro žáky ZŠ a SŠ
v Hradci Králové, v Litoměřicích i na Trutnovsku. Mezi novými cykly programů je např. „Planeta Země – náš
domov“ či „Bejvávalo na horách“. Součástí je i nabídka ekologického poradenství občanům, konzultací a
metodické pomoci školám při zavádění EV a jiných průřezových témat do školních vzdělávacích
programů a služby krajského koordinátora ekologické výchovy.“
• Slavnostní předání osvědčení absolventům Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO, které
probíhalo v rámci projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj a školní vzdělávací programy proběhne 5.9.
(11.00 – 14.00) na hradě Valdštejn (pro účastníky běhu pro Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj) a
15.9. na zámku Ploskovice (pro účastníky z Ústeckého a Středočeského kraje). Obou setkání se zúčastní
zástupci krajů
Jednalo se o rozsáhlé studium (250 hodin), kterého se SEVER zhostil jako jeden z prvních v ČR, od
r.2006 proškolil 80 učitelů z 5 krajů. V současné době se na SEVER obrátily Univerzita Hradec Králové
a Technická univerzita v Liberci s návrhy na spolupráci při zajištění dalších běhů studia.

Informace: Dr.Hana Kulichová, 739 203 204, sever@ekologickavychova.cz, SEVER, Horní Maršov
• Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním
Maršově přijedou žáci z žáci a studenti z Libereckého kraje: Obchodní akademie Turnov( 1 – 5.9, 15.-19.9.),
z Královéhradeckého kraje: ZŠ Školní Vrchlabí ( 19-21.9.) a z Prahy: Gymnázium J.Seifrta Praha (8. – 12.9.,
29.9. – 3.10.), ŠMVV Praha (22. -26.9.).
• 2. – 5. 9. se zaměstnanci SEVERu zúčastní Veletrhu výukových programů v Prudké u Brna
• 15. 9. se zaměstnanci SEVERu zúčastní jednání Pracovní skupiny ke kvalitě EVP, kterou organizuje
SSEV Pavučina v Praze
Krkonoše, Trutnovsko:
• Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově připravuje:
6.9. Podzimní dílna tvořivé recyklace (13.30-17.00)
Lektoři z Ekoateliéru Praha představí využití různých materiálů na uměleckou recyklaci.
Téma: Podzimní listí.
10.9. Světové národní parky, 19.00
Promítání a povídání o zajímavých přírodních místech povede šéfredaktor časopisu Krkonoše
Mgr. Radovan Vlček.
17. 9. MYSA – Ostrov dětské naděje, 19.00
Přednáška T.Brabence s promítáním autorského filmu o životě v Keňi v nejchudších slumech
v Nairobi očima místních dětí. Aktivity organizace MYSA, která nabízí dětem hraním fotbalu
naději na změnu.

Informace a přihlášky : Katarína Gregorová, 739 203 208, sever-dotek@ekologickavychova.cz
Připravujeme: 4.10.dílna Cínové figurky a šperk
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Návrh programu Olympiády základních škol – Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Mladé Buky

Čtvrtek 18.9.2008
9,00

slavnostní zahájení – městský stadion Svoboda
20 žáků z každé školy nástup, 1 žák z každé školy – oheň (štafeta)
6 žáků Svoboda - bílé tričko – vlajka
Slavnostní slib – závodníci – jeden žák+ jedna žákyně, 1 rozhodčí
Projev a slavnostní zahájení – ředitelé, starostové Svobody, Mladých Buků a Hor.Maršova
9,30 hod. zahájení jednotlivých disciplin

9,30 atletika (čtyřboj) – stadion Svoboda, skok daleký a vrh koulí hřiště u školy
1.+2.+3. tř., 4.- 5.sprint – běh 50 m
6.-7., 8.-9. ch, d sprint – běh na 60m
10,15 4.-5., 6.-7, d skok daleký, 8.-9. ch, d - vrh koulí hřiště u školy
4.-5., 6.-7, ch hod míčkem, 1+2+3 hod míčkem (hřiště vzadu na stadionu)
10,45 4.-5., 6.-7, ch, 8.-9. d skok daleký u školy 4.-5., 6.-7, d hod míčkem na stadionu
11,15 8.-9. d ch - skok daleký – hřiště u školy
běh 200m 1+2+3. tř. (1 kolo)
běh 600 m 4-5.tř., děvčata 6.-7.tř. (3 kola)
11,30 běh 1 km 6-7.tř. chlapci (5 kol)
11,45 běh 800 m děvčata 8.-9. tř. (4 kola)
12,00 běh 1 km 8.-9.tř. chlapci (5kol)
10,00 gymnastika – tělocvična Svoboda
10,00 1. tř. akrobacie - volná sestava s jednou akrobatikou řadou
2.-3. tř.akrobacie - volná sestava s jednou akrobatikou řadou
4.-5. tř. akrobacie - volná sestava s akrobatikou řadou + roznožka koza na šíř
11,00 6.-7. tř. akrobacie - volná sestava se dvěma akrob.řada + přeskok (roznožka)
8.-9. tř. akrobacie - volná sestava se dvěma akrob.řada + přeskok (skrčka)
14,00 hod. fotbal 2. stupeň mix - hřiště Svoboda
14,00 vybíjená 1. stupeň mix – tělocvična Horní Maršov
15,00 přehazovaná nebo volejbal 2. stupeň mix – tělocvična Mladé Buky

Pátek 19.9.2008
8,00 hod.
8,00 hod.
8,00 hod.
8,30 hod.
9,00 hod.
10,30 hod.
11,15 hod.

fotbal I. stupeň mix
stadion Svoboda
kolečkové brusle 1. stupeň Horní Maršov – asfaltová dráha u ZŠ
florbal 1+2 stupeň
Mladé Buky tělocvična ZŠ (nebo Centrum)
Teeball mix 1+2. stupeň
Mladé Buky – softbalový stadion Mladé Buky
softbal mix 1+2. stupeň
Mladé Buky – softbalový stadion Mladé Buky
maratón – Horní Maršov – trať Buď fit (2 km)
slavnostní zakončení – Horní Maršov

Kontakty:
E mail adresy:
Jan Hainiš –
Marek Tuček –
Jiří Procházka –
Markéta Švarcová St. Ondráček –
Miloš Novotný –
Michal Syrovátka –
Jarča Andělová –
Luboš Kopecký –

hainis@seznam.cz
marek.tucek@seznam.cz
prochji@centrum.cz
stondr@volny.cz
novotny@zsbuky.cz
misservice@misservice.cz
jesle.andelova@seznam.cz
llluba@seznam.cz

mobilní telefony:
731 481 922

737 451 072
737 683 333
605 463 192
777 210 207
603 824 733
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