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Vážení čtenáři, vždy mne potěší, když mohu napsat nějakou zprávu o pozitivních událostech v našem městě. Dnes mám hned
tři. Máme hezčí nádraží než mají Mladé Buky,18. ledna budeme mít ve Svobodě první jazykovou školku v regionu a do třetice
slunečnicová semínka pro krmení ptactva jsou ve Svobodě více než o polovinu levnější, nežli v Mladých Bukách. Abych to
vyvážil, musím připustit, že v Mladých Bukách mají dvě tělocvičny, ve kterých je stále plno zájemců nejen v pracovních dnech,
ale i o víkendech a o prázdninách. Připomínám, že rádi zveřejníme i Vaše aktuální informace nebo názory!
Pište na stondr@volny.cz nebo volejte 737 683 333.
www.svobodskyexpres.cz

CO JE NOVÉHO VE SVOBODĚ?
Dne 18. ledna začíná denní provoz v naší jazykové školce
ve vile Anna na Sluneční
stráni. Momentálně máme
třídu složenou z dětí od 2, 5
roku do 4 let. O výuku se bude
starat naše paní učitelka
Shelley. Program budou mít
děti pestrý. Budeme ctít
prastaré a pravdivé motto:
škola hrou.
Představujeme Vám učitelku
Horské školky ve Svobodě paní Shelley Treml. Původem
z Austrálie, vystudovaná
učitelka pro předškolní
výchovu k nám přicestovala
z Adelaide. V Krkonoších se jí
líbí. Je vdaná, má syna
Benjamina.
V případě vašeho zájmu
bychom vás rádi pozvali i
s Vašimi dětmi na odpolední
program v úterý 19.ledna od
12,30 - do 16, 30. Můžete tento
termín brát jako den
otevřených dveří. Ranní
vyučování probíhá od 9 hodin.

Pro děti jsou připraveny pěkné, prostorné prostory, kde se
jim určitě bude líbit.

U vily je velká oplocená zahrada, kde si děti užijí her nejen
v létě, ale i v zimě. Přijďte se v úterý 19. ledna podívat!

FILIPOVY CESTY….

Sobotní radovánky na Skiparku

Filipa Procházku nemusím občanům našeho regionu
představovat. O jeho toulkách po světě jsme psali již
v listopadu 2004 (týdeník SF 632) ve článku nazvaném
„Boty z toulavého telete“. Od té doby procestoval Filip
tisíce mil napříč Severní Amerikou, Kanadou a Aljaškou,
poté Austrálií – a vloni se vydal na cestu do Jižní Ameriky,
kterou prošel od Venezuely až po Ohňovou zemi.

Alešovi kamarádi obíhali sousedy a známé, aby posháněli
staré lyže, sáně a obleky svých dědečků a babiček.

Na startu se shromáždily tři desítky lyžníků.

O svých zážitcích z cest po světě Filip promítá svým
přátelům a známým zajímavé fotografie.

Generální štáb a rozhlasové centrum bylo u Skibaru.

Na první etapě putování po Jižní Americe měl Filip
výborného společníka – Aleše Kutíka. Zvláště ocenil jeho
rybářské dovednosti. Piraně na rožni byly příjemným
zpestřením jejich jídelníčku při toulkách Amazonií.
Nechyběla ani mladobucká kabelovka.

Aleš má třicáté narozeniny – a jeho přátelé to náležitě
oslavili na Skiparku – a jak? Samozřejmě na lyžích!!
Aby to nebylo příliš snadné, tak na historických lyžích.

Fotky z celé akce ke stažení budou ve škole a na radnici.

2

VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA

zavítá letos v červnu i do úpského údolí!
Zajímavý projekt Mgr. Petra Mikšíčka realizovaný
sdružením Antikomplex ve spolupráci s Českou televizí a
sdružením Job již má svou pravidelnou prezentaci na ČT1.
V úterý jste mohli vidět v 15.10 první díl, ve kterém
přestavila ZŠ Uherské Hradiště historii svého města a jeho
nejbližší okolí. Dnešní foto je z listopadového natáčení na
Šumavě.

V. OLYMPIÁDA dětí a mládeže
bude v Olomouci již za rok!!
Opravuji zprávu z minulého Expresu. Informaci jsem
získal od šéfa krajské výpravy Mgr. Tomáše Záviského na
prosincovém školení – a to byl rok 2009. Do Olympiády
tedy zbývá jen něco přes jeden rok – a tím je tato zpráva
zajímavá pro žáky a žákyně, které teď chodí do 5.-8. třídy
základních škol, protože za rok budou ve věku, kdy se
mohou letní Olympiády dětí a mládeže zúčastnit. Desítky
dětí z našeho regionu byly na olympiádách v Chocni,
v Brně a v Ústí nad Labem a na ten báječný týden
s bohatým sportovním i kulturním programem budou
vzpomínat celý život. Probojovat se do krajských
reprezentačních výběrů v některém sportu však není vůbec
lehké. Baseballisté, softbalistky, atleti, plavci, florbalisti,
cyklisti atd. začnou proto o místo v krajském výběru
usilovat již v letošním kalendářním roce.
IV. Zimní olympiádu dětí mládeže letos hostí Liberecký
kraj ve dnech 31.1. - 5.2.2010. O výsledcích mladých
olympioniků z našeho kraje budeme čtenáře informovat.
Informace také najdete na http://www.odm2010.cz/
To, co naše děvčata a kluci na třech olympiádách zažili,
si budou pamatovat celý život. Byla by škoda, kdybychom
tuto šanci neumožnili i dnešní generaci školáků.
Představím Vám naše týmy na 2.DMO v Brně:

Stojící zleva: Vojta Martinek, asistent trenéra, Petr Zumr,
Lukáš Mudroch, Martin Hlávka, Lukáš Koudelka, trenér
Petr Mudroch, Jan Čukan, Milan Hajs, sedíci zleva: Jirka
Juhász, Norbert Lukášek, Jakub Hrdlička, Matěj Martinek,
Jakub Kaňka, Jan Kisý, Denis Voňka, Ondřej Martinek.

Stojící zleva: trenérka Alena Kopecká, Lucka Skořepová,
Andrea Wolfová, Radka Minaříková, Renata Veselá, Jana
Ballová, Martina Skořepová, Iveta Šturmová, Martina
Heřmanová, trenérka Jarča Andělová,
Sedící zleva: Zuzka Koláčná, Kristýna Kováčiková,
Martina Bonanconzová, Katka Rychlíková, Pavlina Horná,
Veronika Wonková, Bára Daňková

KRAJSKÉ GRANTY
Termín pro podání projektů je 15. leden 2010.
Pro nás jsou zajímavé především projekty pro celoroční
činnost pro volný čas dětí a mládeže (potřebujeme hlavně
finance na pronájem tělocvičen a herního materiálu) –
SMR132010 Obnova a údržba mater. tech. vybavení
SMR052010 Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
SMR022010 Akce pro děti a mládež ve volném čase
SMR012010 Celoroč. činnost ve volném čase dětí a mlád.
a pro krajskou reprezentaci baseballistů na V. DMO finance na přípravu týmu (herní materiál a pronájem hřišť)
SMR152010 Podpora krajských reprez. výběrů mládeže.
Termín podání žádostí je šibeniční, ale dá se stihnout.
Podrobnosti jsou na http://www.kr-kralovehradecky.cz/
(odkaz krajské dotační programy). Dobré zkušenosti
z loňských let máme. Při současném stavu městské
pokladny je to jediná šance na získání podpory pro
volnočasové aktivity ve městě bez tělocvičen. –so

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

Mnozí publicisté a sběratelé po mně občas chtějí staré
fotky z našeho regionu, pokud možno v digitální podobě a
s uvedením přesného data a identifikace osob na snímku.
Vědí o zaplněné půdě i sklepu horou fotografií a negativů
od poloviny minulého století. Teď se konečně dočkají.
V rámci stěhování a úklidu sklepa i půdy a likvidace
fotokomory, jsem naskládal krabice s negativy do pěti
velkých beden, do dalších fotografie – a po přestěhování
do suterénu budu třídit a třídit a archivovat. Pokud se mi
podaří dát do chodu scanner, tak i digitalizovat. Na
přiložené fotografii je kapela „Jarní vánek“, která hrála
v Janských Lázních na italském večeru na Mezinárodní
táboru baseballu a softbalu 1988. -so
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MOTORISMUS

Bohumil Hlávka
Zimní pohár „KOČKA cup“ SOSNOVÁ

28.12.2009 se již po deváté se sešli motokároví a
automobiloví nadšenci k zimnímu klání a loučení se
sezónou na okruhu v Sosnové u České Lípy. Letos počasí
závodu příliš nepřálo, ale pořadatelé navozili na celou trať
uskladněný sníh. Před startem vše vypadalo na opravdovou
zimní klouzanou a mnoho posádek zvolilo pneumatiky
s drapáky. Teplo a 40 motokár změnilo rychle sníh na
břečku a po půl hodině se jelo na mokru. Následné
přezouvání zamíchalo řádně pořadím a naděje mnoha
favorizovaných posádek rychle pohasly. Tento závod je
především o zábavě a o tu nebyla rozhodně nouze.
O rostoucí úrovni závodu svědčí nejen rekordní počet
startujících, ale také účast VIP jako např. Frank Biela,
Jan Kopecký, Josef Král, Jan Šlehofer,
Jiří Navrátil, herci Podhůrský a Suchařípa.

Na fotkách jsou N. Mičánková (f1), J.Mičánek (f2),
R.Kirnig (f3), N.Mičánková a Z.Tlachač jun. (f4),

Podhůrský a Suchařípa (f5), Z.Tlachač sen. (f6)

A Z.Tlachač junior (f7)

Tohoto závodu se zúčastnili i zástupci našeho města

Zdraví Bob Hlávka

STOLNÍ TENIS

J.Mičánek, Z.Tlachač, R.Kirnig a děti ze svobodské

školy Nela Mičánková, Zdeněk a Jonáš Tlachačovi.

Letošní vánoční obleva nás inspirovala k rychlému
zhotovení náhradního prázdninového programu pro děti a
mládež. Petr Bureš připravil ve třech dnech pro zájemce o
stolní tenis hernu v Rýchorce, ale dětí přišlo málo.
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MAŽORETKY
vystoupily na vánočním večírku v hotelu PROM
v sobotu 19. prosince 2009 – od 16.00 do 20.00 hod.

nabízí výuku lyžování pro svobodské děti
z mateřské i základní školy!

Mažoretky ve Svobodě nad Úpou byly založeny v roce
2007 a v současné době tento kroužek navštěvuje 47 dívek
ve věku 3 – 14 let. Děvčata jsou rozdělena do tří skupin.
Nejstarší si říkají Rebelky, prostřední tým jsou Světlušky a
minimažoretky se jmenují Berušky.

Trénují nás Alena Kážová, Aneta Nováková a Blanka
Tesařová. O vojenskou průpravu se starají Vl.Káža a Pavel
Tesař, průpravu v aerobiku zajišťuje Monika Dudová.

Vystupujeme na různých kulturních, společenských a
sportovních akcích. Vyvrcholením naší celoroční práce je
účast na festivalech, přehlídkách a soutěžích.

*** od 08.01.2009, 12 x 1 ½
hod. (18 hod. za sezónu )
Zahájení ve 13.30 (rozdělení do družstev podle zdatností a věku –
Duncan), začátek výuky od 14.30 – 16.00
Kde: Ski areál DUNCAN – Svoboda n. Ú.
Cena: 990,- Kč za osobu za celou zimní sezónu (pro děti,
které absolvovaly kurz v minulé sezóně 2007/2008 ) a
1.200,- Kč / osobu / celou zimní sezónu pro děti prvně
přihlášené na sezónu 2008 / 2009

*** Hravou a zábavnou formou, pomocí kompletně
zařízeného dětského hřiště s množstvím zvířátek a
pohádkových postaviček s uzavřenými prostory na výuku,
učíme „Vaše mrňousky“ prvním krůčkům na lyžích
s ohledem na individualitu dítěte. Pro děti již od 3 let
celodenní program s možností oběda, ohlídání dětí je
zdarma. Během výuky dětská přilba zdarma.
*** Každý týden na závěr výuky probíhají lyžařské
závody s vyhlášením vítězů.
*** Všechny děti obdrží diplom a malý dárek.

V případě zájmu, zapůjčíme kompletní lyžařskou
výzbroj včetně helmy na celou zimní sezónu.
Ukončení kurzů jarními závody společně
s lyžařským KARNEVALEM V MASKÁCH
Více informací najdete na webových stránkách, které
vytváří pan Michal Churavý, DiS, pracovník Léčebny JL:
http://www.mazoretkysvoboda.cz/

„„D
O TTĚ
ĚŠŠIITT!!!!!!““
MA
AJJÍÍ N
NA
AC
CO
ĚTTII SSE
EM
DĚ
Kontakt: info k výuce na + 420 603 327 525,
více na www.skicentrumsafar.cz/celosezónní kurzy
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Historie nejen svobodského sportu

Pravidelný čtenář našeho Expresu a svobodský patriot
Petr Kvaček nám poslal deset stran vzpomínek, které
s potěšením postupně během celého roku vydáme. Dnes
dostáváte do rukou druhý díl.
-so

24.11.2009 ve 14:55
Když si tak vybavuji jednotlivé svobodské fotbalisty
z poválečné doby a první poloviny padesátých let, tak mě
napadá jejich srovnání s našimi tehdejšími nebo dnešními
špičkovými fotbalisty. Nikoliv co do výkonnosti, ale stylu
hry. Podoba až nápadná. František Hájek byl prvním
fotbalovým brankářem, kterého ve své paměti registruju.
Bylo mu už kolem čtyřicítky a tak hrál jen krátce ev.
zaskakoval, když nemohl Skuček. Vzhledem k věku nebyl
už tak pohyblivý natož mrštný, a tak někdy dostal i laciný
gól. Byl ze staré brankářské školy. Neválel se moc po zemi
a vykopával dlouhé balony do pole. Skuček už byl
pohyblivější a jistější a přirovnal bych ho dnes k Petru
Čechovi. Neskákal po každém balonu jen pro efekt jako
bucký Burýšek, ale jen když to bylo nezbytné - a dobře si
obstarával prostor před bránou až po velké vápno. Byl to
dobrý a spolehlivý gólman, opora mužstva. Klepal se
Stránským svými figurami představovali spíš zápasníky ve
wrestlingu než fotbalisty. Podle mě museli vážit přes
metrák a tak jejich pohyblivost nebyla valná. Kromě váhy
byli i vyšší postavy. Spíš vzbuzovali u soupeřů strach
z kontaktu. Pravda, tehdy se hrálo dost tvrdě do těla a v
takových situacích neměli konkurenci. Horší to bylo, když
se našel šikovný útočník, který jim dal jesle nebo si je
obhodil. Pak už se mohli jenom ohlédnout jak to dopadne.
V dnešním fotbale by se už nejspíš neuplatnili, ale tehdejší
hra na dva obránce, tři záložníky a čtyři útočníky takové
hráče zřejmě potřebovala. Taky se nehrálo tak rychle. Byl
to pěší fotbal podle staré fotbalové pravdy, že žádný hráč
není tak rychlý jako míč. To propagoval a prakticky
předváděl především Lukavský. Ten držel míč při zemi,
moc neběhal, byl už taky starší ročník, ale balony
dokonale rozděloval přesnými přihrávkami. Kromě toho
uměl balon podržet u nohy a nedal si jej jen tak vzít. Uměl
ohromné finty, kterými protihráče zesměšňoval, což diváci
kvitovali potleskem a smíchem. Na Lukavskýho se prostě
chodilo. Mě připomínal z našich reprezantantů Vlastu
Bubníka, taky špičkového hokejistu. Vlasta byl ale taky
výborný centrforward, bohužel nedoceněný. Klepal ani
Stránský svůj protějšek mezi našimi nejlepšími hráči podle
mne nemají. Byli to originály. Klepal měl navíc výbornou
střelbu ze střední vzdálenosti, takže nebylo výjimkou, že
dal u sokolovny gól i z půlky hřiště. Připomínám menší
rozměry tohoto hřiště, takže střílel tak ze čtyřiceti metrů.
Ale i to byl pozoruhodný výkon. O Oldovi Jarým jsem už
psal. Ten by se mohl rovnat s Přádou, slavným českým
fotbalistou maradonovského typu, který zašel na slávu,

kterou utopil v alkoholu. Říkalo se mezi fotbalovými táty,
že se kluci fotbalistický musí vystříhat ženskejch a
alkoholu. To je jejich zhouba. Ne vždy se to podařilo. I ve
Svobodě. Obě křídla, Novosedlík i Rufer mně dnes
nápadně splývají stylem hry s Františkem Veselým
z pražské Slávie. Menší drobnější postavy, nesmírně
pohyblivý, s dobrou kličkou i přihrávkou. Joska Rufer to
taky dotáhl až do ligy, kterou hrál za Úpici.
Janskolázeňský Havel mi zase připomíná Nehodu zejména
tvrdou střelou z voleje. Joska Jarolímek svoji výškou a
způsobem hry hlavou mi připomíná Pluskala. Joska
Jakubiček, to byl Kvašňák svobodského fotbalu, jako když
ho vyšije. Jeho pěší fotbal s balonem těsně u nohou a
s krátkou kličkou byl nepřehlédnutelnou figurou na hřišti.
Jeho bráchu Hynka bych zase přirovnal k Masopustovi
s jeho slalomem a pracovitostí ve středu hřiště. Kapitolou
samu pro sebe jsou bratři Vlčkové. Co ti znamenali pro
svobodský fotbal, to je něco neuvěřitelného. Dlouholeté
opory mužstva, bez kterých si nelze fotbal ve Svobodě
představit. Igora bych srovnal s dnešním Řepkou. Ta
podoba je taková, že až zaráží. Podoba nejen stylem hry,
ale i pohyby tělem a nakonec i fyzická podoba. Pracant na
hřišti, jaký se hned tak nevidí. Jeho brácha Jarda využíval
při hře své vysoké postavy především při hře hlavou. Jeho
hlavičky do prudkých a vodou nasáklých míčů, byly jako
údery kladivem. On však nikdy neuhnul. Musel mít snad
nejtvrdší palici v celém okrese. Kluci Vlčkovi taky chodili
ze hřiště jak horníci ze šachty. Zpocený a špinaví, že je ani
nebylo poznat. Byli to v pravém smyslu slova bojovníci.
Jarda byl vedle Josky Jarolímka takovým druhým
Pleskalem, i když se na hřišti trochu minuli. Joska odešel
pak služebně do Trutnova a následně do Vrchlabí. Byl
příslušníkem SNB a sloužil u tzv. „lítačky“. To byla
policie na motorkách Jawa 35O, která honila piráty silnic.
Pamatuji ho v kožené kombinéze na dvouválcové Jawě se
dvěma výfuky, když přijel za rodiči do Svobody. Jeho
máma vařila léta ve školní jídelně na náměstí. Fotbalovým
samorostem byl Hauser. Byl spíš znám jako hospodský,
když vedl Národní dům na náměstí a to velmi dobře. Jeho
porce jídel byly pověstné. Na hřišti působil se svým
vystouplým břichem poněkud bizarně. Hrál dost tvrdě.
Jeho chvíle nastala, když se kopal trestný kop ze
vzdálenosti do 30 metrů od brány. Kopal zásadně šídlem.
Jiný způsob snad ani neuměl. Byla to ale rána, že brankáři
ohnula ruce, pokud jej rovnou nenacpala do branky. Prostě
když se trefil, tak to byl zpravidla gól. Výborným
fotbalistou byl i Franta Černý. Elegantní styl hry fešáka
Franty s tvrdou střelou nemá v českém vrcholovém fotbale
dvojníka, tak si vypomohu v zahraničí. Nejvíc se mu nejen fyzicky - podobá Portugalec Ronaldo. Franta byl
členem základního kádru a byl nenahraditelnou oporou.
Když nastupoval na hřiště tak si diváci oddechli, že
nechybí. Pokračování příště.
Petr Kvaček

Pozn.red.: Uvítáme příspěvky i od dalších pamětníků -so
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20 let žije Svoboda fórum!!
9. ledna 1990 vyšlo první číslo tehdy týdeníku Svoboda
fórum. Na jeho tvorbě se podílely tři manželské dvojice
(Oravcovi, Ondráčkovi a Korbelářovi) za vydatné pomoci
desítky občanů a díky podpoře papírny, která nám
dodávala bezplatně papír. První rok jsme týdeník psali
psacím strojem bez pásky na blánu a tiskli na klikou
poháněný cyklostyl. Nejvíce práce nám dalo vždy
vyklepání nadpisu pomocí písmene x, protože psací stroj
neuměl to, co dnes na počítači umí každý školák.

Tři sta výtisků pak parta pomocníků skládala a sešívala.
Distribuce byla jednoduchá - Fórum bylo na pultech obou
samoobsluh a v trafice, ale nikdy se tam dlouho neohřálo.
Ani ve snu nás nenapadlo, že bychom vydrželi s dechem
desítky let. Již v prvních číslech jsme proklamovali, že
budeme náš týdeník vydávat do svobodných voleb.
Zaměřili jsme se na šíření všech informací, které byly
za léta totality potlačovány. Páter Jaroslav Tyrner psal o
historii svobodského kostela ze zápisů ve farní kronice,
Ruda Schröfel o historii papíren, Toník Tichý vydával
seriál Střípky z dějin, Helena Ondráčková seznamovala
čtenáře s významnými osobnostmi našich dějin v seriálu
„Kdo je kdo“, Mgr. Jan Korbelář publikoval problematiku
výstavby a volební přípravy, St. Ondráček psal úvodníky a
informace ze sportu a Ing. Milan Oravec měl na triku
stálou rubriku „Zprávy a připomínky občanů“. 10. března
1990 byl Ing. Oravec zvolen do předsednictva OF okresu a
15.3. byl na plenárním zasedání Městského národního
výboru zvolen jeho novým předsedou.
V červnu 1990 se konaly volby do parlamentu a náš
týdeník měl určitě zásluhu na tom, že stejně jako v celém
státě i v našem městě suverénně zvítězilo Občanské fórum,
které volilo 1005 voličů (= 60,1%). KSČ získala 11,2 %,
KDU 8,7%, Sociální demokraté 6,2 % a Strana zelených
3,7% hlasů. Po úspěchu v celostátních volbách se celá
redakce týdeníku Svoboda fórum rozhodla, že bude ve
vydávání pokračovat alespoň do podzimních komunálních
voleb. V městském týdeníku Svoboda fórum jsme
dodržovali základní myšlenku vox populi (věci veřejné):
zveřejňovali jsme názor, kritiku nebo připomínku každého
občana – a snažili jsme se zveřejňovat všechny informace
z radnice i města, které jsme se dozvěděli. Navíc jsme
pořádali častá setkání s občany – na náměstí, v sále kina u
v klubovně Rýchorka, abychom znali názor občanů na
základní problémy města. Zájem občanů i jejich aktivita
byly fascinující.
Celý rok 1990 byl v našem městě nabitý událostmi.
Občany v produktivním věku zajímala privatizace a šance
volně podnikat, všichni se těšili na teplofikaci a
plynofikaci města, dětem a mládeži se po zbourání železné
opony otevřela cesta do Evropy i do světa. O výjezdech
početných výprav našich mladých sportovců do zahraničí i
o misionářském působení zahraničních trenérů a učitelů si

budeme povídat někdy v příštích číslech Expresu. Dnes
ještě dokončím vzpomínku na první ročník týdeníku
Svoboda fórum.
Prázdninová čísla SF byla věnována především
výjezdům našich dětí do zahraničí, ale již počátkem září
jsme zahájili přípravu na podzimní komunální volby.

SF 40- 5. listopadu 1990 představilo novou tvář našeho
týdeníku – a přineslo obrovskou úlevu při tisku každého
vydání. Nechali jsme si v tiskárně předtisknout hlavičku
novin – a jen zbytek jsme datlovali na psacím stroji.
Vzpomínka na volební rok 1990 bude sice krátká – na
jednu stránku dnešního expresu, ale pročtení všech
týdeníků z roku 1990, ze kterých jsem informace čerpal,
mi zabralo celý den. V čísle SF 42 před komunálními
volbami roku 1990, jsem objevil povzdechnutí, že zájem
občanů o volby je menší, než jsme čekali. Cituji: „Na
předvolebním setkání našich kandidátů bylo méně
svobodských občanů, než jsme čekali – něco přes 80.“
Myslíte, že se ještě někdy dožijeme toho, aby na
předvolební mítinky s kandidáty na posty zastupitelů
přišla stovka voličů? Necháme se překvapit. Teď mi jen
zbývá připomenout výsledky prvních komunálních voleb
po sametové revoluci ze SF 43:
V městském zastupitelstvu získalo v r. 1990 Občanské
fórum 9 křesel (pp. Petr Kadrmas, Jiří Kaňka, Josef
Čermák, Stanislav Ondráček, Jan Korbelář, Milan Oravec,
Karel Tichý, Karel Riegel a Marie Pešková. ČSL získala 6
křesel: pp. Josef Silný, Václav Jiránek, Miloš Drnec, Peval
Voborský, Drahomíra Majerová a Ferdinand Smolík.
O volbě starosty a radních se dočteme v prosincovém
SF 45: „Starostou byl zvolen (jedenácti hlasy z patnácti)
pan Ing. Milan Oravec, místostarostou pan Josef Silný a
městskou radu doplnili pánové Petr Kadrmas, Jan
Korbelář a Ing. Václav Jiránek.“
Vzpomínky na první rok vydávání týdeníku z pohledu
jednoho z pachatelů SF se nemusí krýt se vzpomínkami
čtenářů. Uvítám proto i kritické připomínky.
-so
A co chystám pro příští expres? Slíbil jsem, že hned po
Vánocích rozjedeme seriál, ve kterém doplníme chybějící
údaje ze sametové revoluce ve Svobodě nad Úpou. Dnes to
bylo o týdeníku Svoboda fórum a o přípravě voleb. Příště o
explozi sportu ve Svobodě a činnosti zahraničních
misionářů – trenérů a učitelů, i o úžasné spolupráci všech
občanů a pomoci radnice i společenských organizací.
Díky týdeníku Svoboda fórum, který vycházel od 9. ledna
1990 každý týden jako švýcarské hodinky, to nebude tak
těžká práce. Jednu stránku příště věnujeme vzpomínce na
setkání s moskevským trenérem Sergejem Kurčenkem,
který celou lavinu našich cest za železnou oponu na
přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století
odstartoval. Chystaný článek chci označit titulkem
VOLÁ VÁS MOSKVA!
ondrdědek

7

CO JE NOVÉHO U SOUSEDŮ…
SVAZEK OBCÍ A MĚST …
Oficiální turistický web Krkonoš
www.krkonose.eu
Na programu lednového setkání pracovní marketingové
skupiny Krkonoš – svazku měst a obcí byl prvním bodem
jednání nový systém, design a obsah oficiálních webových
stránek. Web krkonose.eu byl po několika měsících
permanentní systematické práce, příprav a konzultací,
koncem uplynulého roku 2009 spuštěn. Již nyní obsahuje
řadu dat a informací, ale bude procházet stálou
modernizací a vývojem.
Pracovníci krkonošských informačních center, jako
členové marketingové skupiny Svazku, se v průběhu
tvorby stránek aktivně podíleli na jejich obsahu. V této fázi
byli přizváni k další spolupráci a to jako přísní
posuzovatelé. „Buďte kritičtí, zkontrolujte vše, co a jak má
být, doplňte všechny poskytované služby, prohlédněte
fotografie. Buďte ale také tolerantní,“ uvedla na poradě
Mirka Chaloupská ze Svazku Krkonoše, „stránky jsou ve
vývoji, neustále je doplňujeme. Nyní je musíme podrobit
pečlivé kontrole správnosti. Chceme eliminovat všechny
možné chyby, doplnit chybějící data, vyladit logiku
vyhledávání a usnadnit všem přístup k informacím. Jedině
tak budou mít stránky smysl. Spolupracujeme s řadou
partnerů, snažíme se vyjít všem vstříc.“
Stránky jsou přeloženy do němčiny, polštiny a angličtiny.
Ne u všech odkazů jsou v současné době mutace
dokončeny, postupně ale budou doplněny. M. Chaloupská
dále sdělila: „Znalost nového systému webových stránek se
vyplatí všem. Ať pracovníkům infocenter, kteří v nich
poměrně rychle vyhledají informace, které jsou po nich ze
strany turistů žádány, tak samotným uživatelům například
při potřebě zajistit si v Krkonoších ubytování. Naší snahou
je, aby měl systém jednoduchou logiku. A tuto informaci,
jako zpětnou vazbu, nám mohou poskytnou právě ti, kteří
stránky budou pro svoji práci používat, totiž pracovníci
informačních center.“
Sami si www.krkonose.eu prohlédněte, pokud shledáte
nedostatky, naleznete chybu nebo máte další připomínky,
zpracovatelé je rádi uvítají. Nebo byste se snad chtěli na
stránkách sami zviditelnit? Systém je vám otevřen. Stačí
kontaktovat: info@krkonose.eu nebo 499 405 744.

JANSKÉ LÁZNĚ

V soutěži neorganizovaných žen zvítězila Veronika
Drlíková, druhá byla Kateřina Chrastinová a na třetím
místě se umístila Markéta Junková. Celkem se všech pěti
turnajů zúčastnilo 70 hráčů a hráček. V tomto turnaji je
dána příležitost neorganizovaným hráčům a hráčkám
zahrát si s hráči, kteří pravidelně hrají okresní i krajské
soutěže. V lednu 2010 uvítáme na domácích stolech 8.1.
Rudník B, 9.1. Bernartice A, 17.1. Žacléř B, a 22.1.
Markoušovice B. Starší žáci pojedou na svůj turnaj 30.1.
do Hostinného a dorostenky budou své další zápasy hrát na
stolech v Úpici 31.1. Všem příznivcům sportu přejeme
úspěšný rok 2010 jak v osobním životě, tak hodně úspěchů
při sportu.
Petr Bureš

Noc tuleních pásů - ALPINE PRO 2010
30. ledna se v Janských Lázních uskuteční tradiční noční
skialpinistický závod.

Vyšla lednová FONTÁNA

Citujeme ze Slova starosty (Co nás čeká v roce 2010):
„V roce 2010 by také měla být zahájena příprava území v
areálu výtopny SLL pro přemístění TS města. Na
dokončení čeká i revitalizace parčíku u Lesního domu,
jejíž součástí je i prodloužení chodníku od obchodní
akademie k autobusové zastávce. Na tento chodník by
potom měla navazovat nová lesní cesta k Duncanu, která
by umožnila obyvatelům sídliště rodinných domků
vyhnout se rušné státní silnici. Investorem této lesní cesty
bude po dohodě s Městem Správa KRNAP s využitím peněz
z evropských fondů….“ Neměli by svobodští zastupitelé
uvažovat o úpravě lesní cesty od LOU k Duncanu a její
využití pro pěší turistiku (a při častých opravách povrchu
Horské ulice i šanci na objížďku v nouzi?) – s využitím
dotací EU?

Co se chystá v lednu 2010 na SEVERu
Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na
bývalé faře v Horním Maršově připravil:
*** 16. ledna 2010 Zimní sjezd Rýchor a stavění iglú
Sraz v 10.00 na náměstí v Horním Maršově a výstup na
Rýchorskou boudu, kde čekají zábavné sněhové aktivity –
např.stavění iglú. Poté sjezd na saních či bobech zpět do
Maršova. Zdarma. Určeno pro širokou veřejnost.
*** Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na
bývalé faře v Horním Maršově má před sebou celkovou
rekonstrukci, SEVER získal v listopadu t.r. rozhodnutím
ministra život.prostředí přes 40 miliónů Kč, další 2 mil.
poskytne Královéhradecký kraj.
*** Připravujeme: 13.2. Masopust v Horním Maršově

(průvod, karneval)

KRMÍTE PTÁČKY? (… kolik platíte za krmení?)

STOLNÍ TENIS
Ze závěrečného 5. turnaje o „Pohár města Svobody nad
Úpou“, který se uskutečnil 12.12., vyšli celkoví vítězové 7.
ročníku. V soutěži mužů zvítězil Tomáš Friedrich před
Miroslavem Baierem a Petrem Burešem. V kategorii žákyň
zvítězila již po druhé za sebou Tereza Slaninová před
Pavlou Holubovou a Eliškou Jankovou. V kategorii
neorganizovaných mužů zvítězil Marek Dunka, na druhém
místě se umístil Patrik Šár a třetí byl Nikolas Dunka.

Semena ve Svobodě 1kg za 18, v Bukách 400g za 18,50!
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KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ 8. – 20. leden 2010
Telefony: 499 875 121, 737 884 743
8.1. pátek v 19:30

E-mail: kino@janske-lazne.cz

PARANORMAL ACTIVITY

Režie: Oren Peli

USA 2007 86´ tit.

Hrají: K. Featherstonová, M. Sloat, M. Fredrichs, A. Armstrongová,…

Mladý pár Katie a Micah se nastěhuje do nového domu v San Diegu. Za krátký čas začne mít Katie dojem, že v domě nejsou
sami. Věci se pohybují, z různých míst se ozývají divné zvuky. Aby Micah dokázal, že se Katie jen něco zdá, nainstaluje do
ložnice videokameru. Velká chyba! Cosi nehmatatelného v domě je. Teď už to vědí oba. Denně zažívají útoky čehosi
nevysvětlitelného. Hrůzné zážitky přicházejí každou noc a jejich intenzita se stupňuje. Oba se ocitají na pokraji šílenství,
vyčerpání a nekončící hrůzy. Strhující horor, ve kterém neteče krev, přesto drásá nervy diváků a je považován za jeden
z nejděsivějších filmů.

Vstupné 60,-

10.1. nedělě v 19:30

do 15 let nevhodný

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH

Režie: Donald Petrie

USA 2009 95´ tit.

Hrají: N.Vardalosová,R.Dreyfuss, A. Georgoulis, A.McGowanová,…

V okouzlující romantické komedii najde mladá žena sama sebe i opravdovou lásku právě ve chvíli, kdy to nejmíň čeká.
Profesorka historie Georgia začne pracovat jako profesionální turistická průvodkyně, avšak její nudný, školský výklad z ní
nakonec udělá nejméně oblíbenou průvodkyni v celé historii cestovní kanceláře. Než se ale Georgia dostane na úplné dno,
objeví se v autobuse někdo, kdo jí ukáže, že v lidech je potřeba hledat krásu a ne znalosti, a tím z přechytralé americké
průvodkyně udělá řeckou bohyni, která své nevěřící turisty okouzlí horkokrevným, strhujícím výkladem o zemi svých předků.

Vstupné 60,-

13.1. středa v 19:30

přístupný

ČR 2009 100´ ŠÚ

PROTEKTOR

Režie: Marek Najbrt

Hrají: J. Plodková, M. Daniel, K. Melíšková, T. Měcháček, …

Okupační drama, ve kterém se protagonista trpkého příběhu, rozhlasový reportér a hlasatel Emil Vrbata, stává z ochránce své
židovské manželky, herečky Hany, jejím „protektorem“. Opatrnický muž si totiž stále více zadává s nenáviděným režimem,
přičemž se vymlouvá na nutnost zachránit ženu. Jejich vztah se však postupně hroutí. Emil se zaplétá s kolaborantskou
kolegyní Věrou a s mladičkou novinářkou Kristou, Hana zase vyhledává přátelství s promítačem Petrem, který jí nabídne únik
z tíživé reality pomocí morfia. Děj se odehrává v letech 1938-42 a je rámován dnem atentátu na Heydricha.

Vstupné 70,-

15.1. pátek v 19:30

do 12 let nevhodný

WRESTLER USA

Režie: Darren Aronofsky

2008 109‘ tit. ŠÚ

Hrají: M. Rourke, M. Tomeiová, E. R. Woodová, M. Margolis, ...

Nevšední psychologický příběh stárnoucího wrestlingového zápasníka. Randy Robinson byl v osmdesátých letech slavný. I po
dvaceti letech se pohybuje především ve světě wrestlingu, ale zápasí jen o víkendech před nepočetným publikem a přes týden
pracuje v supermarketu. Bydlí v karavanu a jezdí otlučenou dodávkou. Ve své osamělosti se pokouší navázat vztah se
stárnoucí striptérkou Cassidy a po operaci srdce i s dcerou Stephanií, o niž se od dětství nestaral. Nakonec pochopí, že jeho
údělem a životem je wrestling a nastoupí do ringu, i když ví, že velmi pravděpodobně zemře...

Vstupné 65,-

17.1. neděle v 19:30
Režie: Roland Emmerich

do 15 let nevhodný

2012

USA 2009 158´ tit. ŠÚ
Hrají: J.Cusack, Ch.Ejiofor, A.Peetová, W.Harrelson,…

Před mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj kalendář s jasným datem, kdy končí, a popisem toho, co se odehraje.
Rok 2012 se pomalu blíží. Přicházejí zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi vypukne panika a hlavní hrdinové
musejí zistit, co svět skutečně čeká. 21. 12. 2012 – pro staré Maye konec světa. Pro čtyři vědce z NASA je to den, kdy dojde k
posunu zemských pólů. Ti se musí vydat do starého mayského chrámu, aby rozluštili záhadu a pokusili se zachránit lidstvo
před katastrofou. Akční dramatický sci-fi thriller o globální katastrofě, která přinesla konec světa.

Vstupné 70,-

20.1. středa v 19:30
Režie: Tomáš Mašín

do 12 let nevhodný

3 SEZÓNY V PEKLE ČR

2009 108´ ŠÚ

Hrají: K. Hádek, K. Gruszková, M. Huba, Ľ. Kostelný, J. Kraus, …

Milostné drama z doby, kdy se zcela proměňoval charakter Československa, volně vychází z autobiografie známého
levicového literáta a filozofa Egona Bondyho. Mladý a sebevědomý Ivan Heinz se považuje za básníka, za pravého marxistu či
za následníka francouzských surrealistů a dává to okázale najevo svými provokacemi. I jeho však semele diktatura proletariátu.
Rozhodující je pro něj nejen přátelství s malířem Hanesem a s kritikem Viktorem Lukasem, ale především bouřlivý vztah
k emancipované a rebelské Janě, která ho převyšuje svými zkušenostmi i okázalou extravagancí.

Vstupné 70,-

do 12 let nevhodný
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Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov - LEDEN 2010
www.dktrutnov.cz
7. 1. - 28. 2.

PĚTIKVÍTEK
Volný cyklus pěti výtvarných výstav trutnovských škol ročně
Tentokrát: Výběr z tvorby ZŠ V Domcích
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu

10. 1. neděle

ČESKÉ NEBE
Představení Divadla Járy Cimrmana
Národní dům ** 19.00 hodin ** vyprodáno!

11. 1. pondělí

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.: Antifašismus a antikomunismus 40. let ve střední Evropě
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov ** kino Vesmír ** 14.30 hodin

11. 1. pondělí

Z DĚJIN TRUTNOVA
Volný cyklus přednášek v rámci 750. výročí města
Tentokrát: Otázky kolem vzniku Trutnova a jeho vývoj do poloviny 15. století, přednáší prof. PhDr.
Vladimír Wolf
Pořadatel: Dům kultury Trutnov, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Státní okresní archiv Trutnov
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné: studenti, důchodci, ZTP 35 Kč, ostatní 50 Kč

14. 1. čtvrtek

ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Francouzská hra, jejímiž autory jsou Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy, a výborní čeští herci slibují
duchaplnou a svěží zábavu ** Divadelní předplatné - 5. představení sezóny 2009/2010
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 240 Kč, předplatitelé vstup na abonentní průkazky

17. 1. neděle

FIMFÁRUM
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti ** Představení pro děti od 8 let
kino Vesmír ** 15.00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč (tyto vstupenky jsou slosovatelné), ostatní 60 Kč

18. 1. pondělí

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

Mgr. Ondřej Vašata: Z historie vztahů Němců a Čechů na Trutnovsku
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov ** kino Vesmír ** 14.30 hodin

18. 1. pondělí

NEUVĚŘITELNÁ INDIE
Ondřej Valášek - cestopisný pořad ** kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 60 Kč

21. 1. čtvrtek

JAKUB SMOLÍK
Koncert ** Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 280 Kč

23. 1. sobota

CARMEN
Zájezd do Hradce Králové (artkino Centrál) na přímý přenos představení z Metropolitní opery New York
pro předem přihlášené - více informací na www.dktrutnov.cz ** sraz u Národního domu v 17.00 hodin

24. 1. neděle

KLOBOUČEK TRUTNOVÁČEK
Karneval pro děti v rámci 750. výročí města
Národní dům ** 15.00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč, ostatní 70 Kč

25. 1. pondělí

Z DĚJIN TRUTNOVA
Volný cyklus přednášek v rámci 750. výročí města
Tentokrát: Simon Hüttel a Trutnov v 16. století, přednáší Mgr. Hana Burdychová
Pořadatel: Dům kultury Trutnov, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Státní okresní archiv Trutnov
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné: studenti, důchodci, ZTP 35 Kč, ostatní 50 Kč

26. 1. úterý

MARIMBA - BUBENICKÁ SHOW
Koncert pro 6. - 9. tř. ZŠ ** kino Vesmír ** 9.00 a 11.00 hodin ** vstupné 45 Kč

28. 1. čtvrtek

OBUŠKU Z PYTLE VEN
Představení pro MŠ a 1. - 2. tř. ZŠ ** kino Vesmír ** 8.30 a 10.00 hodin ** vstupné 35 Kč

30. 1. sobota

PO VŠEM HOVNO, PO VČELÁCH MED
Divadelní trojlístek ** Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 80 Kč

31. 1. neděle

TŘI POHÁDKY SVĚTLA A TMY
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti ** Představení pro děti od 4 let
kino Vesmír ** 15.00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč (tyto vstupenky jsou slosovatelné), ostatní 60 Kč

Dobrý den,
představení ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY, původně plánované na 14. ledna, se uskuteční v Národním domě od
19.00 hodin V PONDĚLÍ 25. LEDNA 2010. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Tomáš Rumler
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