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Vážení čtenáři, Olympiádu máme za sebou, jarní prázdniny také. V březnu nás čekají radovánky na sněhu a pak už snad
příchod jara. Plesy se vydařily a maškarní veselice také. Zbývá jen ta poslední - 20. března na sněhu. Určitě přijdete na
Dunkán. Připomínám, že rádi zveřejníme Vaše informace nebo názory! Pište na stondr@volny.cz nebo volejte 737 683 333.

CO JE NOVÉHO VE SVOBODĚ?
DUNKÁN NEMÁ CHYBU!!!

V 9 hodin byl závod zahájen, ve 12.00 se předávaly ceny.
Sluníčko, mráčky, pár stupňů pod nulou, perfektní sníh,
padesát spokojených dětí. Co víc si můžeme přát?

Zina psala výsledky a Martina diplomy.
Bývalí závodníci v roli rodičů si to užívali také.

Zina Rutarová s Martinou Švarcovou s notebookem u okna
v klubovně, Standa Kopiš na startu a Honza Hainiš v cíli
zvládnou organizaci přeboru školy levou zadní.

Společně s ředitelem Honzou Hainišem pak předávali ceny
vítězům. Fotky najdou závodníci ve škole a v knihovně,
kde si je mohou stáhnout. Výsledky jsou uvnitř listu. První
dva z každé kategorie postupují do přeboru škol úpského
údolí, který se koná ve středu 10.3.2010 od 9 hod. na
svahu Skiparku v Mladých Bukách.

MOTORISMUS – Bob Hlávka

700 spokojených diváků sledovalo 4. závod seriálu MČR
v motoskijöringu „Orion – Shiva KTM Cup 2010“.

Závod se jel v Klášterci nad Orlicí za krásného zimního a
slunečního počasí. Diváci měli možnost vidět dramatické
kvalifikační jízdy i obě jízdy finálové.

Více fotek + video v HD na www.bobikhlavka.estranky.cz

Zdraví B.Hlávka

DRAČÍ REJ 2010 – pátek 19.2.od 10 hod.
(trutnovská masopustní veselice)

K závodu na zajímavé technické i rychlé trati nastoupilo
celkem 23 dvojic.

Díky přehlednosti trati „Kláštereckých břehů“ měli diváci
před sebou trať jako na dlani a mohli obdivovat jezdecké
umění všech jezdců.

Na trutnovském náměstí představovaly všechny obce a
města Východních Krkonoš návštěvníkům krásy a
zajímavosti turisticky atraktivních míst našeho regionu.

Fotky Pavla Křivky, který fotil Dračí rej i odpoledne,
najdete na http://pakr.webnode.cz .
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T-ball Jiskra MLADÉ BUKY

Lyžování ve Východních Krkonoších

*** V pondělí 8. února hrál náš tým na ZŠ Frimla proti
domácím Rytířům. Sjeli jsme se v silné sestavě v parádním
počtu 17 hráček a hráčů. Bylo spousta rodičů na obou
stranách a zápas probíhal v přátelské atmosféře. Sparks se
nakonec radoval z vítězství 29:16. Přesto je neustále na
čem pracovat jak v obranné, tak v útočné fázi.

Světový pohár lyžařů v Peci pod Sněžkou
Světový pohár FIS Masters v alpských disciplínách –
zavítá letos opět do Pece pod Sněžkou.
Nejlepší sjezdaře – seniory z let minulých i současnosti tak
můžeme i letos přivítat na českých horách a přesvědčit se
na vlastní oči, že věk nutně nemusí souviset s výkonností.
Vůle a zájem podávat maximální výkony je hlavním
mottem soutěže.
*** Přestože venku mrzlo a všude sníh a led, ve sportovní
hale v Lounech se hrál skvělý t-ball. V neděli tu vyvrcholil
první ročník ZIMNÍ T-BALLOVÉ LIGY závěrečným,
třetím turnajem. Do Loun nakonec dorazilo sedm týmů,
včetně Sparks Ml. Buky, kteří chyběli na druhém turnaji.

Skupina B byla jedno velké překvapení, když favorizovaná
Kotlářka Praha 1 nestačila ve skupině ani na Eagles, ani na
Sparks Mladé Buky a obsadila tak konečnou 3. příčku ve
skupině, což znamenalo pouze souboj o 5. místo se
SaBaTem. Druzí ve skupině B skončili hráči Mladých
Buků, kteří v prvním zápase s Eagles nebyli zřejmě ještě
rozehřátí, ale ihned v následujícím zápase si vyšlápli na
Kotlářku a jednom z mála dramatických zápasů (na skóre)
v turnaji vítězili 9:8. Z vítězství ve skupině B se radoval
tým Eagles, který předváděl během turnaje velmi dobrý tball a zaslouženě postoupil do finále proti domácí
Lokomotivě. Zápasy o konečné umístění odstartoval zápas
o 5. místo, kde zkušený tým z Kotlářky nedal šanci
mladíkům ze SaBaTu a pohodlně zvítězil 15:3. Zápas o 3.
místo mezi Tempo Titans a Sparks Mladé Buky byl
polovinu zápasu více než vyrovnaný, ve druhé půli se
projevila zřejmě větší vyhranost Titánů, kteří nakonec
zvítězili 10:4 a stejně v turnaji obsadili 3. místo.

SLOWPITCH
Turnaj v Trutnově bohužel bez účasti Svobody vyhrál
HSM Trutnov. Pořadí: 1. HSM Trutnov, 2. Táhla
3. (j)ELITA, 4. párka Mladé Buky, 5. Rytíři Trutnov
Další turnaj je 27.3. (přihlášky do 22.3!)

Probudí se k konečně k životu Svoboďáci??!

„Stejně jako v letech předešlých přivítáme i letos ve dnech
13. – 14.3. 2010 skoro dvoustovku sjezdařů – účastníků
závodu Světového poháru FIS Masters, soutěže pořádané
téměř po celém světě s účastí více než 10.000 aktivních
závodníků“ sdělila ředitelka organizačního výboru
závodů Iva Kárníková z pořadatelské organizace SJ SKI.
„Nejenom náročné a skvěle upravené závodní tratě, ale i
ostatní služby, městem a regionem podporované, rozhodují
o tom, kde se budou závody Světových pohárů včetně
Masters nadále pořádat. Pro letošní rok jsme získali
podporu nejen starosty města Pec pod Sněžkou pana Alana
Tomáška, ale i záštitu starosty města Trutnova pana Ivana
Adamce a významná podpora vzešla i od hejtmana
Královéhradeckého kraje pana Lubomíra France. Není
možné opominout záštitu za Ministerstvo pro místní rozvoj,
která byla pro letošní ročník udělena již podruhé, jelikož
akce má již nadregionální význam.“
V neposlední řadě nutno uvést výbornou spolupráci se
zástupci Ski areálu Pec, bez jejichž technického zázemí a
zkušeností bychom nemohli tyto závody pořádat.
„V sobotním slalomu a nedělním obřím slalomu se
účastní více než dvě stovky závodníků, z 12 až 13 zemí
světa, nejsilněji je zastoupena Evropa. Zkušenosti ukazují,
že obliba tohoto sportovního klání je natolik veliká, že se
zúčastňují i zástupci takových zemí jako je Španělsko,
Norové, Britové, Irové. Počty Slováků, Poláků, Němců,
Italů, Francouzů nebudu vyjmenovávat, zástupci za
Českou republiku se rekrutují z již 16 ti let tradičních
závodů v alpských disciplínách soutěže Pro Senior Tour.
Na základě dobrých výsledků, dobré organizace a
zvýšeného zájmu zúčastněných budeme i nadále usilovat o
pořadatelství lyžařských Světových pohárů“, uvedla paní
Iva Kárníková.
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Poděkování do Svobody…

Žáci a učitelé ZŠ Mladé Buky děkují panu Hedvičákovi,
majiteli Měšťanského domuj, za bezplatné poskytnuttí
herny Bowling clubu na celé dopoledne v době, kdy se na
škole prováděly stavební práce.

(Nebylo to poprvé, kdy jsme tuto službu využili. -so)

Mám vyřídit poděkovaní knihovnici paní Pavle Tůmové,
která zorganizovala zajímavou exkurzi ve svobodské
knihovně pro jinou skupinu žáků pod vedením učitelek
Jany Hřebenářové a Heleny Ondráčkové. Mrzí mne, že
jsem nemohl tuto akci nafotit - měl jsem v té době setkání
s žáky, kteří pracují na projektu Vzduchoplavec Kráčmera.

HORNÍ MARŠOV
Co se chystá v březnu 2010 na SEVERu
*** SEVER zajišťuje jeden ze 7 paralelních běhů
Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO ,
a sice studium pro pedagogy z regiou NUTS II
Severovýchod. Ve zmíněném běhu bude studovat 26
pedagogů, které čeká 250 vyučovacích hodin studia,
rozložených do dvou týdenních a šesti třídenních
seminářů. Studium bude ukončeno v říjnu 2011 zkouškou
a obhajobou závěrečné práce.
4. – 6.3. proběhne první seminář studia v prostorách
SEVERu v Horním Maršově (témata: Skupinová
dynamika, Vymezení a vývoj EVVO v zahraničí a v ČR,
Kdo je to koordinátor EVVO? Vliv člověka na životní
prostředí v minulosti a dnes, Stav životního prostředí ČR)

Studium se koná
v rámci projektu Specializované
činnosti v EV resp. Nastavení a ověření podmínek pro
vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti
environm. výchovy podpořeného ESF v rámci Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož
příjemcem je SSEV Pavučina a SEVER zajišťuje toto
studium dodavatelsky.
Bližší informace: Dr.Hana Kulichová, 739 203 204,
hana.kulichova@ekologickavychova.cz
Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK
na bývalé faře v Horním Maršově připravil:
* 27. 3. Jarní hrátky se starým papírem (14.00)
Přednáška o recyklaci papíru, využití a zpracování starého
papíru. Vyrobíme ruční papír a z něj drobné upomínkové
předměty, přáníčka, jarní pozdravy atd.
* 31.3. seminář o pravidlech ekologického zemědělství a
o dotacích na něj v Trutnově, pořádá SEVER a Okresní
agrární komora Trutnov. Pro zemědělce – zájemce o vstup
do režimu ekologického zemědělství.
Bližší informace: Jan Franta, SEVER, Horní Maršov,
739 203 207, jan.franta@ekologickavychova.cz
* V pobytovém středisku v Horním Maršově proběhnou
pobytové výukové programy.
* Zástupce SEVERu bude spolupracovat na přípravě
nové expozice KRNAP o přírodě a historii Krkonoš ve
Vrchlabí, která nahradí dosavadní expozici Kámen a život.
25.-27. března proběhne porada k přípravě libreta této
výstavy.
* Připravujeme: 24.4. Den Země (výlet pro rodiče s dětmi,
jarmark)
Další informace k výše uvedeným akcím:
SEVER, Horská 175, Horní Maršov 54226,
499 874 280, 739 203 205, sever@ekologickavychova.cz,
sever-hm@ekologickavychova.cz
Nová kniha z nakladatelství Veselý výlet
Pavel Klimeš - Krajina Krkonoš v proměně století
Výpravná obrazová publikace vyšla 1. září 2007, obsahuje
274 fotografií, z toho 132 dobových snímků a k nim ze
stejného místa pořízených srovnávacích současných
fotografií fotografa Ctibora Košťála. Doprovodný text
v českém a zároveň v německém jazyce představuje
v deseti kapitolách základní prvky krkonošské krajiny.
Hlavní pozornost autor věnuje proměně kulturní krajiny,
text je často kritický a velmi konkrétní.
Kniha o 304 stranách formátu 280 x 240 mm je k dostání
v obou informačních centrech Veselý výlet,
v informačních centrech Správy KRNAP, v knihkupectví
Kazelsberger v Trutnově, Gendorf ve Vrchlabí a na
několika dalších místech. Doporučená cena je 495 Kč.

KARNEVAL NA LYŽÍCH
sobota 20. března 2010 na Dunkánu!
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VOLBY KLEPOU NA DVEŘE!
Pokud patříte k těm voličům, kterým vadí hašteření dvou
politických rivalů a chtěli byste, aby se museli poslanci
v parlamentu dohodnout s kolegy z jiných stran na
spolupráci pro blaho státu a ke spokojenosti občanů, tak
vás mohu potěšit zprávou, že dvě menší strany - Strana
zelených a Věci Veřejné - překročily podle průzkum
potřebnou pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny a
mohou se stát štikou v našem politickém rybníku. Vliv na
vzestup jejich preferencí určitě mají i zajímavé osobnosti,
které jsou lídry těchto dvou stran v našem kraji. Lídrem
Strany zelených je PhDr. Jiřina Šiklová a lídrem Věcí
veřejných v KH kraji je Mgr. Jan Hrdina.

100 let MDŽ – Jiřina Šiklová přijede
přednášet do Hradce Králové
Mezinárodní den žen oslaví
příští pondělí již stoleté
narozeniny. Ani po stu letech
jeho bouřlivé a často
kontroverzní historie není ale
situace v oblasti práv a
rovných příležitostí žen
nikterak ideální. „Výše mzdy,
postup v kariéře, působení v
politice, práce
v domácnosti, starost a odpovědnost za děti, pojetí těla v
médiích a reklamě, domácí násilí, to jsou fenomény
nepřípustně ovlivněné biologickým pohlavím v neprospěch
žen,“ uvádí k tomuto tématu PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Právě na téma rovných příležitostí mužů a žen přijede
v úterý 10. 3. 2010 přednášet do Hradce Králové.
Přednáška připravená ke stému výročí MDŽ proběhne od
14:00 v Adalbertinu.
„V ČR jsou volání po skutečných rovných
příležitostech odbývána s poukazem, že "přirozenost"
nepředěláme a neměli bychom stavět ženy proti mužům. O
to však vůbec nejde, jde o to, odmítnout nedemokratické
patriarchální předsudky.“ Takto Jiřina Šiklová shrnula
ústřední téma své přednášky. Téma, které provází nejen
její odbornou dráhu, ale i její angažmá v politice.
Přednášce bude předcházet dopolední setkání
s představiteli médií. To začne v 10:00 v Divadelním
klubu Klicperova divadla. Jiřina Šiklová zde bude
připravena odpovídat na dotazy, týkající se nejen tématu
přednášky a Mezinárodního dne žen obecně, ale ráda
zájemcům poskytne prostor i pro rozsáhlejší interview.
Hlavním cílem její aktivity je upozornit na celou řadu
genderových problémů, kterými naše společnost trpí a
které se zdaleka netýkají pouze žen. „I muž, pokud
překročí hranice své "tradiční" role, a nastoupí například
na rodičovskou dovolenou, pocítí tíhu neřešených
problémů,“ upozorňuje Šiklová.
Setkání s médii se zúčastní také předseda Strany
zelených Ondřej Liška a dvojka Královéhradecké
kandidátky Jiří Kulich. Oba byli nedávno v médiích
nepřímo obvinění z neprůhledného výběru podpořených
projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Ondřej Liška měl tento evropský
dotační program coby ministr školství ve své gesci. Jiří
Kulich pak patřil k těm, jejichž projekty získaly finanční
podporu. Oba však považují výběrová kritéria i způsob
hodnocení za naprosto transparentní. I na toto téma jsou
připraveni odpovídat.
Michal Kudrnáč

www.veciverejne.cz
Hrdina není žádný chasník!
(s chasník není žádný hrdina…)
V politice mne vždycky zajímá, kdo je kdo. Jsem
přesvědčen, že v racionální
politice jsou důležitější
osobnosti než partaje. Proto mne
vždy zajímá, s kým mám tu čest.
U Věcí veřejných mne zaujal už
název strany. Jsem bytostně
přesvědčen o tom, že by se nic
nemělo na všech stupních
politiky zametat pod koberec.
Politika v demokratickém státu
je vždycky věcí veřejnou. Šéfem
strany Věcí veřejných je Radek John, ve vedení je parta
chytrých mladých dam - a na postu lídra našeho kraje je
zajímavý člověk - o kterém jsem si přečetl, že „je
publicistou, historikem a cestovatelem. S tím také souvisí
jeho záliby. Vystudoval na Masarykově universitě a
v nizozemském Groningenu. Jeho velkou láskou je Skotsko.
Je lídrem kandidátky Věcí veřejných za Královéhradecký
kraj.“ Navíc mne potěšilo jeho jméno. Je zajímavé, jak
občas funguje latinské přísloví „nomen omen“. Narodil
jsem se na moravsko-slezsko-solevnském pomezí, takže
vím, že parobek nebo parobčisko se řekne česky chasník
nebo čeledín - a blíže k Čechám se místo parobek říká
paroubek. Jsem proto rád, že Věci veřejné v našem kraji
vede hrdina - a ne nějaký pacholek. -so

Na Tibetském večeru s Dalajlámou
Solidarita, protest proti porušování lidských práv, ale i
duchovní meditace a hlavně silný osobní příběh budete
moci sdílet ve čtvrtek 11. 3. 2010 od 17 hodin na
Tibetském večeru. Do Úpice přijede vyprávět významný
český hudebník, hráč na elektrofonické klávesové nástroje,
hudební skladatel, významný hudební podnikatel,
cestovatel, horolezec Martin Kratochvíl.
Ústřední téma letošní akce Vlajka pro Tibet je
Příběh zvaný Dalajláma. Martin Kratochvíl se několikrát
sešel s duchovní autoritou buddhismu a tibetského národa
a natočil o ní dokument, který zažije v Úpici premiéru.
Doprovodným programem budou tzv. Tibetské zpívající
mísy, které se používají na speciální rituály, které v sobě
spojují léčení, očistu a otvírání nových vesmírů v nás.
A kam se máte vydat za pravým tibetským čajem?
Protože Dřevěnka je v rekonstrukci, sejdeme se
v tělocvičně na ZŠ Úpice-Lány. Těšíme se na vás.
Od roku 2007 se k akci Vlajka pro Tibet připojilo
Město Úpice.
Dr. Jan Balcar, koordinátor akce
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Historie nejen svobodského sportu
25.12.2009 12:05 (pokračování čís. 4)
Začátky mého vlastního sportování a nakonec nejen mého,
jak vyplyne z následujícího vyprávění, jsou spojeny se
jménem ředitele a učitele svobodské základky, tehdy
osmiletky, Zdeňkem Rejlem. Rejl učil ve Svobodě se svojí
ženou od roku 1945. Já začal do školy chodit v roce 1947.
Rejl měl hodně společného se Standou Ondráčkem v tom,
že kromě vlastní výuky organizoval pro děti sportovní
vyžití a to především v zimě na lyžích. Lišili se snad jen
tím, že Rejl nebyl aprobován pro výuku tělovýchovy. Tím
byla jeho angažovanost pozoruhodná. Jako správný
pedagog šel na tuto fakultativní činnost od lesa. Všichni
jsme si museli pořídit linkované sešity a psací potřeby. To
proto, že lyžařský výcvik si žádal předchozí teoretickou
přípravu. Rejl maloval na tabuli křídou různé druhy chůze
a postojů na lyžích, které příslušně odborně pojmenovával
a my to krasopisně ve formě obrázků a popisků zanášeli do
svých sešitů. Instruoval nás o obratech na lyžích a o
stylech jízdy. Teprve po takovéto metodické přípravě
následoval praktický výcvik na sněhu na Kraví hoře nad
hřbitovem. To samozřejmě předpokládalo, že každý musel
mít i patřičnou lyžařskou výzbroj a výstroj. Ta byla tehdy
dosti primitivní. Dnešním dětem bychom byli pro smích.
Tím byli do hry zataženi i rodiče.
Je třeba připomenout že tzv.Kravák byla téměř holá
stráň členěná na šíř jakýmsi žebrovím v podobě břehů a tu
a tam nějakého remízku. Kravák se dal sjet od triangulační
věže buď ke hřbitovu, nebo druhou cestou nad nádraží.
Byly to nádherné sjezdy, i když pro začátečníky dosti
náročné. Začátečníci jezdili zprvu na louce nad hřbitovní
zdí a teprve později vystupovali postupně do vyšších pater
Kraváku. Po nějaké době tréninku zorganizoval Rejl
závody. A ne ledajaké. Závodilo se samozřejmě na Kraví
hoře ve třech disciplínách. Ve sjezdu, slalomu a dokonce i
ve skoku na lyžích na sněhovém můstku. Vše se
odehrávalo za velké účasti diváků, převážně rodičů
závodících dětí, ale nejen jich. Mně třeba přišli fandit
Peterovi. Každý účastník závodů, bez ohledu na umístění,
dostal krásně vyvedený diplom na kterém kromě
obligátních informací byla i veršovánka: Z Kraví hory to je
jízda. Vítr fouká vítr hvízdá …
No a tak jsem byl zatažen do lyžování, které jsem si oblíbil
a věnoval se mu. Ve Svobodě, kde se říká, že je tam půl
roku zima a půl roku zejma, to bylo nádherné trávení
volného času s kamarády. Postupně jsme si troufali stoupat
výš a výš, až jsme jezdili z Kraváku úplně zezhora, tedy až
od tzv. trianglu a zastavovali u hřbitovní zdi. Nekvinda si o
tu zeď rozbil hlavu a s brekem mazal domů. To, když
vyhrál soutěž, kdo zastaví nejtěsněji u tý zdi. Byl prostě
jednička. Připomínám, že se lyžovalo bez vleků a vše se
muselo poctivě vyšlapat. Kratší vzdálenosti s lyžemi na
nohou - a delší výstupy se dělaly s lyžemi na ramenou.
K lyžování v zimě přibylo taky bruslení, protože obětaví
rodiče vybudovali u školy docela pěkné, i když nijak
rozměrné, kluziště. Bylo nasvícené a hojně navštěvované.
Mládež se zde zamilovávala a tak kluziště přispívalo i
k utváření mezilidských vztahů. Nejznámější pár, který
tady vznikl byl Ivan Klátil a Květa Prušinovská. A taková
to byla velká láska.
V zimě se tehdy tedy převážně lyžovalo a bruslilo.
V létě se chodilo pěšky přes Kraví horu plavat do Sejfů.
Nádherná procházka s mokrými plavkami na hlavách,
zejména zpátky v podvečer při zapadajícím slunci

uprostřed vonících luk to byla krása sama. I těch ptáků,
kteří nám nad hlavami zpívali bylo daleko víc než teď.
Později už jako starší, jsme do Sejfů jezdili n a kolech
podle trati.
Hlavním sportovním vyžitím od jara do podzimu nás
kluků, však byl fotbal. Hráli jsme ho kde se dalo. V hlavě
mi zůstala zejména čtyři místa. Mám na mysli fotbal
neorganizovaný, spontánní, z naší klukovské iniciativy.
Samozřejmě že jsme už nekopali do hadráku. Měli jsme
poctivé kožené meruny se šněrováním. Šněrovacím
otvorem se do koženého obalu vecpala gumová duše
zakončená hadičkou. Na hadičku se nasadila hustilka,
kterou se duše a tím i kožený balon nafoukly na
požadovanou tvrdost. Hadička se pak ohnula, převázala
provázkem, aby neutíkal vzduch a zastrčila dovnitř pod
okraj koženého míče. Pak už se jenom za pomocí žengle
otvor pro duši zašněroval jako bota a mohlo se hrát.
Pravda je, že když někdo při hlavičce trefil kožený
řemínek nebylo mu do zpěvu. Míče taky byly dosti těžké a
když nasákly vodou tak k neukopnutí. Těmi našimi plácky
pro fotbal byla především ulička mezi hlavní ulicí ve
Svobodě a cestou ke kostelu. Co jsme se tady nakopali už
nikdo nespočítá. Byly to hodiny a hodiny fotbalových
bitev. Hráli tady kromě mě Olda Kulda, Standa Hofman,
Nekvinda a řada dalších kluků, jak kdo přišel. Protože
jsem nejvíc kamarádil s Kurtem Schneiderem a Petrem
Richtrem, kteří bydleli v továrním domě Weishuhnů
naproti Dehtochemě, tak jsme taky hodně hráli fotbal na
dvoře před tímhle barákem. Největší oblibě se však těšil
plácek, kterému jsme říkali „rajmaňák“ podle nerudného
souseda pana Rajmana, který nám překopnutý míč do jeho
zahrádky nikdy nechtěl vrátit a někdy nám jej i probodnul
fajfkou. Rajmaňák se nacházel a dodnes nachází u mostu
přes Úpu při cestě vedoucí k dnešnímu statku pana Pejose.
Z jedné strany byla silnice na Trutnov a z druhé strany
řeka Úpa. Branky jsme měly podobné hokejovým. Tady
jsme se mohli vyřádit na travnatém povrchu dosytosti.
Hráli jsme tady často celé hodiny až do tmy. Chodili sem
kluci Hofmanovi, Láďa a Jirka, Kurt Schneider, Petr
Richter a kdo přišel.
Taky jsme měli třídní jedenáctku, kterou jsem skládal
spolu s Ferdou Rennerem a domlouvali si mezitřídní
zápasy. Ty se odehrávaly na hřišti u sokolovny. Byly to
nelítostné mače. Já byl velmi nervní a ukecaný fotbalista.
Pořád jsem každého kritizoval a nadával, když něco zkazil
a kluky to otravovalo a nechtěli se mnou hrát. Tak jsem se
na chvíli zklidnil a po chvíli začal nadávat všem kolem
znovu. Vůbec jsem nebyl sebekritický a svoje chyby
neviděl. Myslel jsem si jak jsem báječný a ostatní mě to
jenom kazí. Musela to být se mnou potíž. Moje výhoda
byla, že jsem byl jediný levák široko daleko a ideální hráč
na levé křídlo. Neměli náhradu a tak jsem o místo
v sestavě nepřišel. Objektivně vzato byl jsem celkem
dobrý. Do mužstva chtěl mermomocí proniknout Karel
Jirka. Karel bylo křestní jméno. Jeho táta brázdil léta
autobusem cestu ze svobodského nádraží do Jánek. Někdy
pro zpestření do Pece nebo na Pomezky. Jeho máma
prodávala lístky do bijáku, který byl tehdy v sokolovně.
Jirka byl přes svou snahu hrát fotbal naprostý fotbalový
antitalent, dalo by se říct analfabet. Naprostý neohrabaný
kopyto. Jeho snaha zařadit se do týmu třídy byla proto
udivující. Tak jsme ho jednou postavili, abychom od něj
měli pokoj. Byl velkej a otylej a tak šel do obrany. Každý
normální fotbalista, když dá gól tak zvedne radostí ruce
nad hlavu. Jirkovi dát gól nebylo dáno a tak svoji radost
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projevoval tím, že ve velkým vápně kupodivu velmi
rychlým pohybem sebral míč oběma rukama z pod nohy
protihráče a zvedal jej radostně nad hlavu, že zabránil
soupeři ve vstřelení branky. Samozřejmě následovala
penalta. A tak jsme Jirku vyhodili. Na příští zápas se hlásil
znovu. To už jsme ho s Ferdou Rennerem poslali tvrdě do
prdele, což obrečel a šel si stěžovat domů. Jeho maminka
se za něj přimlouvala, ale nedalo se nic dělat. Karel Jirka
se stal mým osobním nepřítelem. Slyšel jsem, že už je taky
nebožtík. Budiž mu země lehká.
Petr Kvaček
(Pokračování příště)

První školení bylo zaměřenost na informovanost žáků.

VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA
v Mladých Bukách je pro celý region!

První školení bylo zaměřeno na informovanost žáků.

Každé úterý od 15.15 hod. můžete na ČT1 sledovat díly
pořadu, které jsou ukázkou projektu, na kterém pracují i
žáci a učitelé mladobucké školy. Cílem projektu je
podpora aktivit žáků při vlastním vzdělávání a příprava
zajímavých materiálů pro výuku žáků 4. a 5. tříd.
Velká sláva to nebyla – máme co dohánět!

Na 1. školení 18.2. do Mladých Buků přijel štáb Kráčmery
v nejsilnější sestavě. Ze sdružení Antikomplex to byl Petr
Mikšíček, autor námětu a vedoucí projektu, Lucie Macků,
která má na starosti komunikaci se školami, metodik
Ondřej Matějka a účetní Lenka Šmídová.

Školení 2.3. bylo už formou brainstormingu ve skupinách.

Bouře v mozku se ještě nekonala, zatím to byl jen vánek.

Metodickou podporu zajišťuje Zdeněk Dlabola, vedoucí
Sekce vzdělávání ve školství o.s. JOB a Jiří Hruška,
kterého známe ještě z jeho působení v SEVERu.

(pozn.red.: Brainstorming (do češtiny přeložitelný jako
mozkotřas) je skupinová technika zaměřená na generování
co nejvíce nápadů na dané téma. Je založena na
skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že
lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí
více, než by vymysleli jednotlivě. Poprvé s touto myšlenkou
přišel v roce 1939 reklamní pracovník Alex Faickney
Osborn, jako specifickou metodu ji pak rozpracoval v roce
1935 knize Applied Imagination.)
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Přebor školy lyžování - 8. března 2010

V přípravě na tvorbu scénáře měli žáci vypsat zajímavá
místa v regionu pro návštěvníky a zdůvodnit svůj návrh.

Myšlenka, že by turisté rádi jeli rádi na Sněžku proto, že
tam pramení Labe, mne utvrdila v přesvědčení, že máme
ve vzdělávaní dětí a mládeže určité rezervy – a že by se na
seriál Vzduchoplavec Kráčmera mělo dívat co nejvíce lidí.

Úterní dopoledne byla většina žáků školy na lyžařském
výcviku, proto se druhá skupina žáků, kteří na projektu
pracují, sešla až odpoledne. Získali jsme i nové zájemce ke
spolupráci na projektu. Pracovat budeme ve skupinách ve
svém volnu, abychom nenarušovali školní výuku - a proto
bude vzájemná komunikace s koordinátorem pomocí mailů
a sms zpráv. Jednotlivé skupinky žáků budou pracovat na
získávání potřebných informací u pamětníků, publicistů i
podniků v regionu. Veškeré informace o projektu najdete
na webových stránkách školy www.zsbuky.info Uvítáme
podporu rodičů i veřejnosti. Příště odpovíme na časté
dotazy - co z toho budou mít děti, co učitelé, co škola a co
náš region? Je toho požehnaně a bude se vám to líbit!
Zatím nám velmi pomůžete, když se budete občas se
svými dětmi bavit o tom, kam byste v našem regionu
pozvali své známé, kdyby k Vám přijeli na týdenní
dovolenou - a co byste jim mohli vyprávět o historii své
obce, sousedních měst a celých Východních Krkonoš. -so

1. třída
1. Donald Sidall
2. Adéla Blažková
3. Jiří Horák
2.-3. tř. dívky
1. Věra Klozová
2. Kalyn Alla
3. Adéla Juhászová
4. Petra Horváthová
5. Adéla Špetlová
6. Karolína Píchová
2.-3. tř. chlapci
1. Jonáš Hrušovský
2. Fleicher Leopard
3. Alexandr Schleich
4.-5. tř. dívky
1. Adéla Miškovská
2. Aneta Fleischerová
3. Kateřina Bartoňová
4. Nikola Procházková
5. Kristýna Bartoňová
6. Anna Fialová
7. Kristýna Pleskačová
8. Miroslava Feková
9. Adéla Ševčíková
10. Michaela Oravcová
6.-7. tř. dívky
1. Petra Juhászová
2. Nikola Makovičková
3. Karolína Fiedlerová
4. Natálie Dudová
5. Tereza Uxová
6. Tereza Ševcová
6.-7. tř. dívky
1. Sára Berrová
2. Pavla Holubová
3. Lucie Čudková
4. Lucie Horváthová
4.-5. tř. chlapci
1. Jan Pikl
2. Matěj Celba
3. Michal Moravec
4. Jakub Stránský
5. Patrik Munzar
6.-7. tř. chlapci
1. Dominik Rohrbach
2. Pavel Perníček
3. Marek Tůma
8.-9. tř. chlapci
1. Martin Mocek
2. Ondřej Pešek
Snowboard chlapci
1. Martin Mocek
2. Matyáš Ptáček
3. Jan Baťka
4. Matěj Celba
5. Filip Tomeš
6. Daniel Nocar
Snowboard dívky
1. Denisa Formanová
2. Lucie Horváthová

29,97
37,29
42,06

31,56
37,82
39,12

61,53
75,74
81,18

34,14
34,89
33,52
36,28
36,21
39,13

35,96
35,79
37,58
35,73
36,67
41,39

70,10
70,68
71,10
72,01
72,88
80,52

27,06
27,18
35,66

27,1
28,42
37,25

54,16
55,60
72,91

23,51
24,96
25,75
27,73
27,84
29,11
29,47
32,16
32,96
33,37

23,90
25,04
25,86
27,60
28,45
29,95
29,75
32,35
32,52
33,56

47,41
50,00
51,61
55,33
56,29
59,06
59,22
64,51
65,48
66,93

31,43
32,14
32,96
32,89
31,07
34,00

32,18
32,49
31,72
33,34
33,85
32,40

63,61
64,63
64,68
66,23
64,92
66,40

24,98
25,31
26,45
30,70

24,92
25,39
27,26
31,72

49,90
50,70
53,71
62,42

27,02
28,49
32,04
32,09
32,51

27,70
29,12
32,03
32,38
33,61

54,72
57,61
64,07
64,47
66,12

28,46
28,19
31,96

28,68
29,03
33,10

57,14
57,22
65,06

26,06
27,99

26,73
27,69

52,79
55,68

33,11
33,54
34,02
35,10
35,57
39,80

32,45
34,26
34,51
34,74
34,32
38,93

65,56
67,80
68,53
69,84
69,89
78,73

33,93
48,32

42,36
67,47

76,29
115,79
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KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ – březen 2010
Telefony: 499 875 121, 737 884 743

E-mail: kino@janske-lazne.cz

Pozn.red.: Dnes jsme ještě nedostali podrobný program na březen. Našli jsme jej stručnější na webových stránkách:
Program kina: Vlast, Janské Lázně http://programy.sms.cz/kina/janske_lazne/vlast

10. 3.

Avatar
Vítejte v novém světě za hranicí
akční/dobr. (USA)
vaší fantazie.
Režie: J. Cameron Hrají: S. Worthington, Z.
Saldanaová, S. Weaverová

19:30

12. 3.

Julie a Julia
Vášeň. Odhodlání. Máslo. Máš
biograf./drama (USA)
vše, co je třeba?
Režie: N. Ephronová Hrají: M. Streepová, A.
Adamsová, S. Tucci

19:30

14. 3.

Na odstřel
Vše, co řeknete, bude použito.
drama/krimi (USA)
Režie: K. Macdonald Hrají: R. McAdamsová,
B. Affleck, R. Crowe

19:30

Podívaná pro malé i velké.

17. 3.

Arthur a Maltazardova pomsta
anim. (Fra.)
Režie: L. Besson Hrají: S. Gomezová, S.
Fergusonová, F. Highmore

18:00

19. 3.

Kawasakiho růže
drama (ČR)
Režie: J. Hřebejk Hrají: L. Vlasáková, M.
Mikulčík, M. Huba

Za každou lží se skrývá pravda a
za ní pravda ještě hlubší.

21. 3.

Únos vlaku 1 2 3
thriller (USA, VB)
Režie: T. Scott Hrají: D. Washington, J.
Travolta, L. Guzman

24. 3.

Ať vejde ten pravý
drama/horor (Švé.)
Režie: T. Alfredson Hrají: K. Hedebrant, L.
Leandersson, P. Ragnar

26. 3.

Stínu neutečeš
drama (ČR)
Režie: L. Kny Hrají: J. Adamová, P.
Landovský, H. Dvořáková

Ve snímku Únos vlaku 1 2 3 si
Denzel Washington zahrál
dispečera newyorského metra
Waltera Garbera, jehož rutinní...
Netradiční upírský horor se
odehrává na ponurém švédském
sídlišti. Tady žije outsiderský
hrdina Oskar a sem se...
Pátrání po rodinném tajemství,
které je ukryto v minulosti.

31. 3.

Alvin a Chipmunkové 2
anim./komed. (USA)
Režie: B. Thomasová Hrají: A. Farisová, J.
Long, M. Gray Gubler

19:30

19:30

19:30

19:30

Jsou zpět a nejsou sami.
18:00

Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov - BŘEZEN 2010
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www.dktrutnov.cz
7. 3. neděle

ŠKOLA MALÉHO STROMU
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti - Představení pro děti od 8 let**kino
Vesmír ** 15.00 hodin ** vstupné: děti od 8 let 40 Kč (tyto vstupenky jsou
slosovatelné), ostatní 60 Kč
8. 3. pondělí Z DĚJIN TRUTNOVA
Volný cyklus přednášek v rámci 750. výročí města
Tentokrát: Umělecké památky Trutnova v průběhu staletí, přednáší Mgr. Václav Horák

Pořadatel: Dům kultury, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Státní okresní archiv
Trutnov
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné: studenti, důchodci, ZTP 35 Kč, ostatní 50 Kč
11. 3.
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
čtvrtek
Francouzská hra, jejímiž autory jsou Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy, a výborní
čeští herci slibují duchaplnou a svěží zábavu ** Divadelní předplatné
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 240 Kč, předplatitelé vstup na abonentky
13. 3. sobota MANON LESCAUT
Zájezd do Hradce Králové (artkino Centrál) na přímý přenos představení z Metropolitní opery New
York ** Jen pro předem přihlášené - vyprodáno!
sraz u Národního domu v 17.00 hodin

14. 3. neděle NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA - ANEB PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM...
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti - Představení pro děti od 4 let**kino Vesmír ** 15.00 hodin **
vstupné: děti od 4 let 40 Kč (tyto vstupenky jsou slosovatelné), ostatní 60 Kč

14. 3. neděle BENÁTKY POD SNĚHEM
Divadelní trojlístek
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 85 Kč

15. 3.
pondělí

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

15. 3.
pondělí

ANTARKTIDA

19. 3. pátek

ČERT A KÁČA
Představení pro MŠ a 1. - 2. tř. ZŠ v rámci Světového dne divadla pro děti a mládež

MUDr. Karin Pavlosková: Antarktida - Lékařkou na plavbě trojstěžníku do Antarktidy
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov ** kino Vesmír ** 14.30 hodin
MUDr. Karin Pavlosková - cestopisný pořad
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 60 Kč

kino Vesmír ** 8.30 a 10.00 hodin ** vstupné 40 Kč

21. 3. neděle VYNÁŠENÍ SMRTKY
Tradiční vítání jara ** zahájení v kině Vesmír ** 15.00 hodin ** bez vstupného

22. 3.
pondělí

Z DĚJIN TRUTNOVA
Volný cyklus přednášek v rámci 750. výročí města
Tentokrát: Vliv průmyslu na utváření novodobého Trutnova, přednáší Mgr. Roman Reil

Pořadatel: Dům kultury, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Státní okresní archiv
Trutnov
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné: studenti, důchodci, ZTP 35 Kč, ostatní 50 Kč
24. 3. středa SHIRLEY VALENTINE
Divadelní představení (mimo předplatné) - one woman show Simony Stašové
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 250, 230, 210 Kč
29. 3.
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
pondělí
Martin Loew: Island
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov ** kino Vesmír ** 14.30 hodin
29. 3.
ISLAND
pondělí
Martin Loew - cestopisný pořad **kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 60 Kč
30. - 31. 3. VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Ukázky rukodělné tvorby
Národní dům ** otevřeno: 9 - 12 a 13 - 17 hodin ** jednotné vstupné 10 Kč

Změna programu vyhrazena!
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