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CO JE NOVÉHO VE SVOBODĚ?
MISS PANENKA 2010

Svobodská škola se ve spolupráci s Českým rozhlasem
Hradec Králové každoročně zúčastňuje projektu Unicef
„Adoptuj panenku, zachráníš dítě“. Smyslem této akce je
získání finančních prostředků prodejem panenek (600,- Kč
za jednu) na zakoupení očkovacích látek proti šesti
hlavním dětským nemocem pro děti v nejchudších zemích
světa. Podrobnosti můžete najít na www.unicef.cz.

"Adoptivní rodiče", kteří panenku zakoupí pro své dítě,
vnučku, neteř, ale i kamaráda nebo kamarádku, pošlou
tvůrci panenky pohlednici UNICEF, aby věděl, kde
panenka našla svůj domov. Pohlednici získají při nákupu
(adopci) panenky od Českého výboru pro UNICEF jako
její součást.

Jak soutěž ve Svobodě dopadla?
Ve středu 3. dubna jsme sečetli všechny hlasy. Volily děti
z celé školy - a volili také svobodští občané, kteří si mohli
panenky prohlédnout ve výloze knihovny. Tímto děkuji za
spolupráci knihovnici paní Pavle Tůmové. Vyhlášení ve
škole bylo opět napínavé, ale vyhrát může jen jeden.

Při výrobě panenek je třeba respektovat 3 podmínky:
Panenka musí být 30 až 50 cm vysoká, při výrobě nesmí
být použity plasty, toxické barvy, knoflíky ani jiné
pomůcky, které mohou děti spolknout - a musí být po
dokončení opatřena identif. kartou („rodným listem“).

Je to fotbalista Dominka Rohrbacha ze 6. třídy. Jeho dílo
nás bude reprezentovat v Aldisu v Hradci Králové, kde se
setkáme se všemi, kteří se tohoto projektu zúčastnili. Ještě
jednou děkuji všem dětem a jejich rodinám.
Mgr. Zina Rutarová

Přebor škol úpského údolí

KARNEVAL NA LYŽÍCH

Ideální sněhové podmínky na závěr sezóny využili lyžaři
k závodům. Na Skiparku se konal ve středu 10. března
závod škol úpského údolí. Letos putovní poháry
v kategorii I. II. stupně získala ZŠ Mladé Buky.

Pořádalo Ski centrum Romana Šáfáře v sobotu 20. března.

1. třída
1. Dominik Kašpar
2. Ronald Siddall
3. František Voda
4. Anna Uiberlayová
5. Adéla Blažková
6. Martin Dubský
2.-3. třída - dívky
1. Veronika Prokýšková
2. Eliška Křičková
3. Nathaly S.Kornfeldová
4. Tamara Němcová
5. Petra Horvotková
6. Alla Kalyn
7. Věra Marie Klosová
8. Karolína Píchová
2.-3. třída - chlapci
1. Tomáš Mataf
2. Jonáš Hrušovský
3. Richard Pour
4. Vojtěch Křenek
5. Leonard Fleischer
6. Tomáš Kotouček
7. Michal Uiberlay
8. Nohrbacher
9. Alexandr Schleich
4.-5. třída - dívky
1. Barbora Bejdáková
2. Michaela Davidová
3. Adéla Miškovská
4. Viktorie Vydrová
5. Aneta Fleischerová
6. Adéla Horáčková
7. Nikola Procházková
8. Kristýna Wernerová
9. Emma Zámišová
10. Miroslava Feková
11. Rita Kahounová
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I přes nepříznivé počasí se zúčastnilo karnevalu přes sto
masek - a nejméně stovka spokojených diváků.

Karneval měl původně zakončit letošní dlouhou lyžařskou
sezónu, ale vzhledem k současným sněhovým podmínkám
se zřejmě bude na Černé hoře lyžovat až do května.

SKI Park Mladé Buky zvolil riskantnější termín - sobotu 3.
dubna, ale výborný sníh a jarní počasí volbu potvrdilo.
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FOTBAL - jarní zápasy
DISCO MAY OP mužů
3.4
Hostinné A - Svoboda 16.30
10.4. Svoboda - Lánov A
16.30
17.4 D.Kalná A – Svoboda 17.00
24.4 Svoboda - Strážné
17.00
28.4 Vrchlabí B – Svoboda 17.30 ST
1.5. Rtyně – Svoboda
17.00
8.5. Svoboda – Kocbeře
17.00
15.5. Vítězná - Svoboda
17.00
22.5. Svoboda - Vrchlabí B 17.00
29.5. Žacléř - Svoboda
17.00
5.6. Svoboda - B.Třemešná 17.00
9.6. Kunčice – Svoboda
17.30 ST
12.6. Podhůří A - Svoboda 17.00
19.6. Svoboda – Libeč
17.00
OP dorostu
03.04. Svoboda - Prosečné
10.04. Úpice B - Svoboda
17.04. Hostinné - Svoboda
24.04. Svoboda - Kuks
08.05. Svoboda - Chotěvice
22.05. Svoboda - Mostek
12.06. Volanov - Svoboda
19.06. Svoboda - B. Třemešná
OP starší přípravky
25.04. hřiště Vítězná
02.05. hřiště Horní Maršov
09.05. hřiště Lánov
16.05. hřiště Svoboda
22.05. hřiště Vítězná
30.05. hřiště B.Třemešná
05.06. hřiště Žacléř
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ŠACHY VE SVOBODĚ? (bejvávalo…)
Každého starého kantora potěší, když nějaké semínko,
které kdysi zasel, vyklíčí. Je to už pár desítek let, co jsem
učil kromě tělocviku také pěstitelské práce na svobodské
škole. Na horách, kde je půl roku zima a půl roku zejma, je
trochu problém učit zahrádky, když navíc v době úrody
jsou dva měsíce prázdnin. Udělal jsem s tehdejším
ředitelem školy Ivanem Hrabětem dohodu, že přes zimu
budu místo pracáku provozovat šachovou výuku. Šéf o
tom nebude vědět - a když bude malér, budu to mít na
triku já. Pár šachových souprav jsme koupili, další jsme
vyrobili ve školních dílnách stejně jako velkou nástěnnou
šachovnici, šachové hodiny nám zapůjčil šachový klub
z Janských Lázní a šachová výuka byla na světě. Nebudu
popisovat, jaké vavříny jsme sklízeli za desítku let výuky,
ale jeden příklad za všechny přece jen uvedu. V sedmé
třídě jsme měli dva žáky, kteří dokázali hrát i naslepo - a
když do Janských Lázní přijel na simultánku šachový
velmistr Nun z Hradce Králové, porazil všechny dospělé
hráče z celého okresu, ale dva naši sedmáci (Rýdl a
Paseka) ho vyklepli. Životní dráha a profesní kariéra Ády
Rýdla je jako vystřižená z čítanky. To si nechám na jindy.
Dnes ocituji mail, který jsem od Ády v půlce března (navíc
v den mých narozenin) dostal: „Zdravím moc, pane učiteli,
a posílám radostnou zprávu o šachách: Zase jsme to
trošku vylepšili, a na právě skončeném MČR v Koutech
nad Desnou získal Jirka v kategorii kluků do dvanácti let
zlatou medaili a stal se tedy mistrem ČR v praktickém
šachu pro rok 2010 v této kategorii s právem účasti na
mistrovství světa. Výsledek to byl trochu překvapivý, ale ne

nezasloužený - Jirka se během posledního roku hodně
zlepšil a tady to měl ukázat, a to se podařilo. Hodně je o
tom napsáno na webu Spartaku Vlašim, za který hraje
Jirka nejvyšší dorosteneckou soutěž, extraligu,
http://www.sachyvlasim.cz/?p=6145
http://www.sachyvlasim.cz/?p=6170#more-6170.
Jinak doufám, že se Vám stále daří se všemi Vašimi
rozmanitými a bezvadnými aktivitami, sportovními i
všelijakými, i se Svobodským expresem, a přeju Vám i celé
Vaší rodině k tomu chuť a radost z toho. Kolem 5.6. bych
se měl vyskytovat ve Svobodě, to bych Vás rad viděl, kdyby
to bylo možné. Ještě se ozvu. Zdravím Áda.“
Samozřejmě jsem hned pátral na netu - tam objevil nejen
podrobnou zprávu a fotku Jirky, ale také tu rozhodující
partii. Pro šachové fajnšmekry ji přetisknu:

Půlpán Jakub – Rýdl Jiří - pozice po 23. tahu bílého:
Nasazenou jedničku Jirka vůbec nešetřil. Dosáhl
výborného postavení a v pozici na diagramu ho přetavil i
v materiální zisk: 23…Jc5! 24.Vxc3 Jxa4+ Černý dobere
věž zpět a návdavkem mu zůstane pěšec více. Náš hráč
později převedl partii do pěšcové koncovky, která ale
zdaleka nebyla tak jednoduchá, jak se zdála …

Ještě poznámku na závěr. Jirku jsem fotil na M ČR
mladších žáků již před pár lety ve Sloupu na severu Čech,
když jeho táta přednášel na stockholmské univerzitě. Když
jsem viděl na turnaji stovku malých šachistů a šachistek,
s jakou soustředěností hrají, chtěl jsem se na mladobucké
škole pokusit o něco podobného, jako před lety ve
Svobodě. Bohužel, už řečtí filozofové věděli, že člověk
nikdy nemůže vstoupit dvakrát do stejné řeky. Koupil jsem
sice šest šachových souprav, ale chybí mi těch dvanáct
zanícených šachistů. Víte o někom, kdo by chtěl hrát? -so

3

Historie nejen svobodského sportu
Petr Kvaček (pokračování čís. 5) 24.11.2009 16:28
Když přehlédnu mně známou historii svobodské
kopané mohu sumarizovat zajímavou bilanci. Z desítek
hráčů se významněji zapsali do jejích análů jen nemnozí.
Byli to Josef Rufer, který hrál ligu za Úpici. Jeho další
osudy mně nejsou známé. Dnes už je po smrti. Jan
Čekaňák hrál dorosteneckou ligu za Úpici. Žije ve
Svobodě. Talentů bylo víc. Když pominu Oldu Jarýho,
který měl předpoklady hrát vyšší soutěž, ale předčasně
zemřel, tak to byli už snad jen Josef Bret, který byl
s míčem velmi šikovný a měl talent od Boha. Talentovaný
byl i Pepík Kratzer. To mluvím o těch, kteří měli
předpoklady překročit fotbalový horizont Svobody a
dotáhnout to dál.
Historii svobodského fotbalu, ale i atletiky a volejbalu a
konec konců i baseballu si nelze představit bez likvidace
továrního parku Weishuhnovi papírny. Nádherný park
s umělým rybníkem uprostřed a bohatou rostlinnou
výbavou byl přístupný veřejnosti a tak jsme jej jako kluci
často navštěvovali. V rybníku jsme chytali různé živočichy
jako ryby, čolky a žáby. Na stráni nad parkem byly
v krásném bukovém porostu upravené terasovité cestičky.
Prostě nádherná oáza kultivované přírody. Do parku se
chodilo z papírny přes dřevěný most. Nevím jaký režim
návštěv parku panoval před válkou, ale po válce byl vstup
pro veřejnost zpřístupněn od kostela. Byly zde vzácné
stromy, keře i rostliny. Taková menší botanická zahrada.
Myslím ale, že po zpřístupnění nebyl nijak opatrován a tak
chátral. Lidi si taky po válce nijak nevážili dědictví po
Němcích. Proto se vše co je připomínalo v lepším případě
nechalo chátrat, v horším se přímo ničilo. Proto rozhodnutí
obce zřídit na místě továrního parku sportovní stadion bylo
celkem na bíledni.
Stadion po dostavbě měl ale zprvu jen škvárové hřiště
na kopanou. Ještě ji mám po pádu trochu v rameni
zažranou. Na čem se nešetřilo, byla ale antuková atletická
dráha vybudovaná známým odborníkem na výstavbu
sportovišť panem Siberou, včetně rozběžišť a odrazišť pro
vrh koulí,disku a oštěpu. Oproti hřišti u sokolovny získali
svobodští sportovci pěkný sportovní stánek a fotbalisté
konečně hřiště se standardnímu rozměry. Ty se ale myslím
ukázaly pro svobodské fotbalisty nevýhodou. Úroveň
fotbalu šla už jen dolů. Slabinou byly jenom tribuny. Ty se
nikdy nepostavily a tak se většinou stálo, i když tam bylo i
pár dřevěných lavic. Stadion inspiroval obětavé
funkcionáře Tatranu k založení atletického oddílu a oddílu
volejbalu. Vyznavači těchto sportů zde našli kvalitní
podmínky pro své sporty. Musel se ale vždy najít někdo to
zorganizoval a vedl. U atletiky to byl pan Urban, myslím,
že dojížděl do práce v papírně u Piettů z Trutnova.
Volejbal mám spojený s panem Pivničkou. Scházela se
tam parta známých, kteří se zde příjemně vyžívali. Pěkný
antukový povrch byl umístěn v jižním zužujícím se cípu
stadionu. Já jsem zažil krásné volejbalové dny na hřišti za
závodní jídelnou papírny Weishuhn, kam jsem chodil
s Kurtem Schneidrem, mým spolužákem. Hráli jsme
s manželi Herclíkovými, Tondou Martincem a jeho ženou
Helenkou, roz. Schneidrovou a dalšími. Byla u toho děsná
legrace a moc nás to bavilo a těšil jsem se na každý den,
kdy se hrálo. V té závodní jídelně u Weishuhnů byl
biliárový stůl a parta kluků, které tato hra bavila sem
chodili hrát. Biliár mě moc nebral.

Urban kolem sebe shromáždil skupinu lidí, kteří měli
jakéstakés předpoklady k provozování atletiky. Já běhal
stovku kolem 12 vteřin, 60 m kolem 8 vteřin. Do dálky
jsem skákal 4,5 metru a koulí vrhal kolem 10 metrů. Nic
moc, ale jistý základ to byl. Dáša Doušová vrhala koulí,
házela diskem a vrhala oštěp. Zdena Oravcová – Mocková
běhala čtvrtku, půlku i stovku. Byla univerzál a dobrý.
Šolc měl slušnou výkonnost ve skoku do výšky. Skákal
kolem 190 cm stradlem. Jezdili jsme po hradeckém kraji
na mistrovská utkání a vedli jsme si celkem dobře. Žádný
zázrak, ale na udržení v krajském přeboru to stačilo.
Magistra Topku to přivedlo k získání licence atletického
rozhodčího.
24.11.2009 18:52
Po asi roční výstavbě , pokud mne paměť neklame,
v srpnu 1953, byl slavnostně otevřený tenisový kurt ve
Svobodě včetně kabin pro muže a ženy, prostorů pro
nářadí a cvičné stěny. Samozřejmě oplocený. Joj to bylo
slávy. Pan starosta salutoval a bučely krávy. Postavení
tenisu ve Svobodě však bylo přinejmenším rozpačité.
Samozřejmě, že nově založený tenisový oddíl byl členem
Tatranu Praha a měl za povinnost vychovávat mládež.
Převažující plebejská svobodská společnost však brala
tenis pomalu jako nevítaný návrat kapitalismu tolerovaný
se zaťatými zuby. Pamatuji se, když jsem jednou šel na
tenis v bílém s tenisovou kabelou v ruce jak jsem potkal
Josefa Jakubíčka, který ke mě pronesl něco ve smyslu: „Á,
buržousti jdou na tenis“. Jako malýmu klukovi mě to
připadalo nemístný a zcela jsem ten výrok nechápal. Je
taky pravda, že jsem se pak trochu styděl, když jsem šel na
tenis a koukal, aby mě nikdo neviděl. Nicméně kurt byl
příjemný na pěkném místě mezi starou silnicí na Pec a
Úpou. Příjemní byli i lidi kolem něj a atmosféra v mnohém
inspirující. Hodně jsem se tam naučil, nejen se chovat a
hrát trochu tenis. Taky jsem se tady tříbil názorově.
Tenisová společnost nebyla zrovna stranickou organizací
KSČ, spíše opozicí. Možná se mě zpočátku na tenise i
trochu báli nebo mě měli za talismana pro tátovo angažmá
v KSČ a na radnici i ve spolkových orgánech. Nicméně po
čase mě vzali za svého a byli přede mnou otevřenější.
Tady byla moje životní univerzita v názoru na svět. Tady
jsem se stal už navždy politickým pochybovačem proti
všemu oficiálnímu a opozičníkem ke stávajícímu
establishmentu. Od této doby jsem měl už jenom problémy
pro svoje názory.
První jsem měl zanedlouho při nácviku na I. Celostátní
spartakiádu ve svobodské tehdy osmiletce. Na tělocvik
jsme měli učitelku Lábrovou, která dojížděla učit
z Trutnova. Nacvičovalo se ve školní tělocvičně. Lábrová
s námi měla začít nácvik pro mladší žáky. Já nacvičování
odmítnul, že nejsem cvičená opice. Lábrová zalapala po
dechu a chvíli jí trvalo než zareagovala. Rychle si však
uvědomila demoralizující vliv na spolužáky a zavelela:
„V řad nastoupit!“ Všichni jsme se seřadili do řady, ona
zavelela: „Pozor!“ Pak řekla: „ Kvaček krok vpřed!“
Vystoupil jsem z řady, Lábrová ke mě přistoupila a dala
mi takovou facku, jíž mě zařadila bez dalšího zpátky do
řady. Nebylo vyhnutí, musel jsem nacvičovat pod
nátlakem s ostatními. Jednu výhodu to mělo. Nemusel
jsem cvičit na žádných dalších kolech a to ani okresních,
krajských nebo dokonce v Praze. To měla být odměna. Pro
mne by to ale byl trest a tak jsem byl rád. Domů jsem
chodil z tenisu z reakčníma řečma, nad kterými táta jen
kroutil očima. Taky jsem začal hledat na rádiu vysílání
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Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky podle vzoru pana
Hájka.
Tenis se postupně rozvíjel, kádr hráčů se stabilizoval a
mohla se hrát soutěž. Veškerá starost o kurt byla na
členech. Museli jsme dost tvrdě pracovat na úpravě kurtu.
Výhodou bylo, že Hájek pracoval v údržbě u Piettů, a tak
se řemeslné práce a potřebné pomůcky a nářadí dělaly na
dílně v továrně nebo pracovníci údržby prováděli opravy
na místě. Žilo se i mimo kurt, scházeli jsme se v přírodě u
ohně, nebo v restauraci a pod. Za těchto podmínek se
totalitní režim dal docela slušně přežívat. Mluvím za sebe,
školáka základní školy z komunistický rodiny. Idyla
skončila, když Hájka pro poslech zahraničního zakázaného
rozhlasu udal jeho soused v baráku Hrubý. Hájek neměl
nijak lehkou pozici ani před tím. Byl to politický
nespokojenec a kverulant. Nedával si ani moc pozor na
ústa. Byl brán jako rozkladný element negativně
ovlivňující své okolí. No a tak číše přetekla a jeho
nepřátelé se po něm svezli. Musel odejít z fabriky,
dokonce ani na okrese nesehnal místo a nakonec byl nucen
dojíždět až do Pardubic - Rybitví. Dojížděl celá léta
vlakem, vracel se na neděli, později na víkend. Muselo to
být pro něj dost krutý. Doma měl malýho kluka Tomáše,
kterej na něm visel a jehož výchova spočívala na
manželce. Mimochodem vzácná to žena. Profesí zdravotní
sestra a výborná. Byla sestrou Zdenka Dočkala, malíře
pokojů. Byli příbuzní s Rybovými. Já pak čekal celý týden
na Hájka až přijede z Pardubic a půjde si se mnou zahrát
tenis. Tenisový kurt byla oáza, kde se dýchal úplně jiný
vzduch než mimo něj. Petr Kvaček (Pokračování příště)

MOTORISMUS – Bob Hlávka
Ahoj Stando, na Velikonoce začínáme, Nelinka jede do
Sosnové, já do Třebíče. Jen se nám to prolnulo, ale snad
něco udělám v Třebíči i Sosnové. Určitě něco pošlu. Bob

GOLF
Prošvihl jsem valnou hromadu, ale naštěstí jsem
gramotný. Na webových stránkách klubu jsem se
dozvěděl, že po golfový klub Mladé Buky od března 2010
pracuje PGA trenér pan Tomáš Basler. Naváže na práci
svého předchůdce a bude nadále rozvíjet práci s mládeží a
věnovat se dětem, a také soukromým lekcím pro členy a
hosty klubu.
Ještě jsem nestihl nafotit pana Baslera při práci
(doufám, že se mi to podaří dnes při výcviku golfové třídy
ZŠ V Domcích). Členy klubu jsou i vnoučata mého švagra
- a také pro ně jsem si našel základní informace o novém
trenéru: Tomáš Basket - hlavní trenér klubu Nová Amerika
je golfový profesionál PGAC, je hráčem golfu od 17 let.
Reprezentoval na MR GCML a Erpet Praha. Je mu 45 let.
Kontakt: 775 640 210.

-so

TRUTNOVSKÝ DRAK
Cíl soutěže: Prostřednictvím autorské tvorby aktivovat
zájem o svět literatury.
Podmínky účasti: původní – dosud nepublikovaný –
autorský text poezie, prózy či dramatu (připojte titul
příspěvku, své jméno a příjmení, datum narození, adresu
bydliště, telefon, školu a třídu – týká-li se Vás), téma
volné (zvlášť oceníme nejlepší příspěvky s tématem či
motivem Trutnova, jeho symbolů nebo výročí – letošní rok
2010 je rokem 750. výročí založení města Trutnova),
maximální rozsah 5 básní nebo 5 strojopisných stran A4
v případě prózy či dramatu.
Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií:
I. 15 – 18 let, II. 19 – 30 let.
Uzávěrka soutěže a vyhodnocení:
Soutěžní příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8. 2010 na
e-mail: tudrak.tlk@seznam.cz
Slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s autorským
čtením ukázek oceněných prací proběhne v pátek 22. 10.
2010 v Koncertní síni Bohuslava Martinů od 17.00
hodin. Nejlepší práce jednotlivých kategorií v rámci
vymezených literárních druhů budou odměněny
finanční částkou 500 – 700 Kč, nejtalentovanější počin
roku Cenou Jaroslava Hofmana, a budou publikovány
v místním tisku.
Upozornění: Posuzování prací bude probíhat
anonymně!!! Své osobní údaje počínaje jménem proto
uvádějte na samostatnou stránku až na úplný závěr svého
příspěvku.
Na Vaše umělecké texty se těší Trutnovský literární
klub!
Mgr. Jaroslav Dvorský
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Svazek města a obcí KRKONOŠE
Apel na vzájemnou provázanost webových prezentací
Nový design letních stránek oficiálního celokrkonošského
webového portálu www.krkonose.eu bude spuštěn první
týden v květnu. Je zájem, aby web vstoupil co nejvíce do
povědomí široké nejenom české veřejnosti. Proto se také
v té souvislosti se stránkami pracuje. Zpracovatelé –
Svazek Krkonoše a Regionální turistické informační
centrum Krkonoše – oslovili všechna členská města, obce
a další partnery. Jak upozornil Pavel Klapuš, mají
zpracováno přes 30 stránek elektronických kontaktních
adres partnerů. „Cílem našeho snažení je, aby si všichni
stránky pozorně přečetli a upozornili nás na případné
chybné údaje, které pak rychle opravíme. Odezva však
byla bohužel hodně mizivá.“
„Je naším zájmem, aby se na stránky dostalo co nejvíce
užitečných informací. Neustále je tam dodáváme a
doplňujeme, aktualizujeme vše, co by měla veřejnost
vědět,“ doplnila Alena Bedrníková, z Regionálního
turistického informačního centra Krkonoše.
Stránky Svazku Krkonoše obsahují řadu prokliků
na další webové prezentace. Bylo by partnerské, aby tytéž
prokliky byly vzájemně na obou stranách. Proto byli
zástupci informačních center požádáni o úzkou spolupráci.
Sami jsou nejblíže vedoucím pracovníkům jednotlivých
měst a obcí. Je třeba, aby své starosty a informatiky, či
správce sítí, seznámili s oficiálními turistickými
krkonošskými webovými stránkami a požádali o
zapracování vzájemného prokliku jednotlivých webových
stránek. I touto cestou pak vstoupí oficiální turistický
portál www.krkonose.eu do povědomí uživatelů.
Po deseti letech nový průvodce po Krkonoších
Vyjde začátkem května 2010 v celorepublikovém
nákladu 10 tisíc výtisků. Členové marketingové skupiny
Krkonoš - svazku měst a obcí, resp. pracovníci
jednotlivých krkonošských informačních center, stáli u
jeho zrodu. Autoři se v průvodci zaměřují na cca 12
turisticky atraktivních lokalit, středisek turismu. Z pohledu
turisty upozorňují i na blízké okolí. Hotové připravené
texty byly na.informační centra zaslány ke konzultaci a
editorské kontrole. V červnu je připraven slavnostní křest
knihy, kam budou pozváni i zástupci krkonošských měst a
obcí.
D. Palátková, březen 2010

Co se chystá v dubnu 2010 na SEVERu
Dny pro modrou planetu
aneb tradiční oslavy Dne Země na Trutnovsku:
*** V týdnu 19. – 24. 4. 2010 bude v trutnovském regionu
probíhat několik akcí, letos na téma Strom.
*** 19.- 23. 4. bude v prostorách auly Lesnické akademie
v Trutnově Filmový ekofestival v besedami pro školy.
*** V sobotu 24. 4. vrcholí oslavy v Horním Maršově:
10:00 startuje výlet pro malé i velké o dvou trasách
různé náročnosti, který bude zpestřen soutěžemi. Končí se
ve 14.00 v místě startu (SEVER, Horní Maršov, levý boční
vchod budovy ZŠ).
14:00 Krkonošský jarmark v areálu základní školy.
Jeho součástí bude mimo jiné i prodej místních výrobků,
certifikovaných pod značkou Krkonoše-originální produkt.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet lidová řemesla. Ke
shlédnutí bude putovní výstava Strom roku, v níž má i

Horní Maršov svoji lípu-finalistku. Nebude chybět bohaté
občerstvení s možností zakoupení Fair-Trade výrobků.
17:00 divadelní představení v Pohádkovém sále
základní školy „Ronja, dcera loupežníka“ v podání Malého
Vinohradského divadla.
Hlavním organizátorem akce je Středisko ekologické
výchovy a etiky SEVER Horní Maršov, Obec Horní
Maršov, Základní škola a Mateřské centrum HROŠÍK
v Horním Maršově.
Bližší informace: Yvonna Piňosová, SEVER,
499 874 480, 739 203 205, 728 860 058,
sever-hm@ekologickavychova.cz

MILAN JIROUT V KALAHARI …
Ph.Dr. Milan Jirout učí na Obchodní akademii v Janských
Lázních. Na přelomu března a února byl dvakrát v Africe.
Účastní se projektu na záchranu Křováků v poušti
Kalahari. Uháním ho už dvacet let, aby se u mne zastavil,
abych si mohl nahrát jeho vzpomínky na roky, které prožil
v kriminále za totáče. Tehdy učil na škole při ozdravovně
v Peci - a jeho syn dojížděl spolu s Jirkou Brožem do
svobodské školy, protože oba kluci hráli od šesté třídy
baseball. Milanovi jsem vyvolával filmy a dokumentovali
jsme spolu řezbářskou práci na zajímavých lustrech na
Mělnické boudě, o které měl zájem jeden papaláš - a
kterým hrozilo „zmizení“. Milan se tehdy dopustil dvou
hrdelních zločinů: 1) studoval v Paříži na Sorboně, než
naše studenty vláda odvolala - a 2) fotil svého kluka
ruským zenitem na leteckém dnu v Pardubicích. Zatkli ho
ve vykonstruovaném procesu jako „špiona konzervu“ - a
dostal natvrdo 7 let, ze kterých si pět odseděl. Tehdy mne
rozčílilo, že ho ředitelka školy v Peci vyloučila ze
zaměstnání a šéfka obvodního výboru ROH ve Svobodě jej
vyloučila z odborů ještě dříve, než proběhl soud, místo aby
se odbory za Milana postavily. U mne se samozřejmě
pánové z STB také zastavili, ale nenechali si vymluvit, že
je absolutní kravina, aby někdo prováděl špionáž na letišti
zenitem, když by si mohl bezpečně fotit mravenečka na
křídle letadla teleobjektivem z okna nedalekých paneláků.
Milan za uplynulých dvacet let procestoval celý svět a
určitě dohonil vše, co za těch pět let v base ztratil. Jeho
životní příběh by ale měli znát hlavně školáci a studenti,
kteří touží po dobrodružství, ale mají hluboko do kapsy.
Náš region se může pochlubit celou plejádou úspěšných
cestovatelů - a byli rádi bychom rádi, aby o jejich cestách
věděla široká veřejnost - od školáků až po seniory.
Poslední fotku Milana Jirouta nemám po ruce. Je z léta,
kdy projížděl kolem mladobucké školy na kole. Jako
upoutávku přiložím jednu z fotek přítele ze superzajímavé
dovolené na jižním ostrovu Nového Zélandu, od kterého
nemám zatím svolení, proto bez uvedení jména. -so
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VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA
v Mladých Bukách je pro celý region!

Podle harmonogramu jsme měli mít zpracovaný scénář
projektu a od dubna již měly skupinky žáků podle scénáře
natáčet vlastní program. Lyžařská sezóna však u nás končí
až víkend před Velikonocemi. Časovou ztrátu doženeme.

Na čtvrtou schůzku přijede do školy v pondělí 12. dubna
ve 13 hod. Ondra Matějka s autorem projektu Petrem
Mikšíčkem a pokusíme se s žáky scénář dokončit.

Třetí školení žáků, kteří pracují na projektu, vedl v pátek
19. března Mgr. Ondra Matějka. Žáci se snažili do projektu
zařadit všechny zajímavé lokality našeho regionu, které by
zajímaly vzduchoplavce Kráčmeru i televizní diváky.

Viděli jsme mapu řešitelů projektu v celé České republice.
Našimi sousedy v práci na projektu jsou ZŠ V Domcích
pro Trutnov a okolí - a ZŠ Studenec pro oblast západních
Krkonoše. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Návrhů bylo hodně, ale zdaleka neobsáhly všechno, čím
můžeme náš zajímavý region veřejnosti prezentovat.
Školu v pátek 19.3. také navštívil Mgr. Zdeněk Dlabola,
vedoucí Sekce vzdělávání ve školství. Zúčastnil se výuky
ve třídách na prvním stupni. Řídí metodickou práci při
využívání projektu v hodinách vlastivědy a dějepisu.

Do příprav vypracování scénáře se zapojili učitelky
dějepisu Irena Michelová a Jana Hřebenářová. Na
schůzkách se žáky budou bílá místa na naší mapě historie a
současnosti východních Krkonoš doplňovat. Žáci budou
pracovat ve skupinách a během jarních měsíců intenzivně
pracovat na shromažďování dokumentů podle scénáře, na
kterém v současné době pracují.

Veškeré informace o projektu najdete na webových
stránkách školy www.zsbuky.info. Žákům při pátrání rádi
pomůžeme. Uvítáme podporu rodičů i veřejnosti. -so
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VOLBY KLEPOU NA DVEŘE …

Česká televize si pro pořad Otázky Václava Moravce
nechala zpracovat exkluzivní průzkum v KH kraji. ČSSD
zde dosáhla slabších výsledků, než v celostátním
průzkumu z minulých týdnů. Zajímavá je předpokládaná
volební účast v KH kraji.Téměř tři čtvrtiny lidí
připouštějí, že by šly k volbám. Může jít o regionální
výchylku, ale pokud by to tak pokračovalo i v dalších
krajích, mohlo by to přinést nový prvek do volebních
kampaní. Levice by to najednou neměla v kapse a musela
by se začít víc snažit, ostatně stejně jako pravice.
Také ve Svobodě nás zajímají názory lidí na jarní
volby do Parlamentu. Měsíčník Svoboda fórum zavedl
průzkum anketou, kterou čtenáři najdou na webových
stránkách města www.musvoboda.cz . Průzkumu se zatím
zúčastnilo pouze 62 respondentů - zřejmě ne každý občan
sleduje webové stránky města. V úterý 6.4. v 11 hodin
byla tato situace - nejvíce hlasů Věcí Veřejné, v těsném
závěsu ODS, s odstupem KSČM, za ní těsně ČSSD, dále
Strana zelených, pak KDU-ČL. Určitě by byl průkaznější
výzkum většího vzorku občanů třeba prostřednictvím
ankety na přístupných místech, ale i tak nástup menších
stran nelze opomíjet. Zřejmě nejsem sám, kdo touží pro
větší politické kultuře, vzájemné spolupráci politiků - a
jejich větší starosti o občany. Znám dobře úsloví „čí
chleba jíš, toho píseň zpívej“. Zastávám také názor, že
politika je věcí veřejnou. Na svůj chléb si vydělávám sám a na své noviny také, proto mohu s čistým svědomím
zveřejňovat programy všech volebních stran, ke kterým
mám důvěru. Ještě musím dodat, že více věřím
osobnostem, nežli neprůhledným programům. Doufám, že
nebude mít po letošních volbách žádná politická strana tak
velkou moc, aby mohla rozhodovat a vládnout sama.
Stejně jako kapři v rybníce potřebují štiku, aby nesmrděli
bahnem, tak stejně také politická strana se zajímavým
volebním programem potřebuje silnou opozici, která ji
může kontrolovat a hlídat. To platí na všech úrovních
politiky - od celostátní přes kraje až po obce. Jsem
optimista, proto k volbám chodím a věřím, že se ještě
dožiji doby, kdy si budeme politiků vážit. Znám několik
výborných lidí v různých politických stranách. Jejich
názory - nebo volební programy rád zveřejním. Dnes to
budou členové krajské kandidátky strany Věci Veřejné.
Krajského lídra Věcí Veřejných - Mgr. Jiřího Hrdinu
(publicista, historik, cestovatel a spisovatel) - jsme
čtenářům představovali již na podzim minulého roku - a
ještě se k jeho činnosti vrátíme. Bude v našem regionu
spolu s Radkem Johnem začátkem května - a pokud budou
mít občané zájem, přijede i do Svobody. Dnes čtenářům
představíme dva kandidáty, kteří mají na starosti práci
Věcí Veřejných na Trutnovsku:

Drahomíra Eibinová (25 let)
Motto: S úsměvem jde všechno líp.
Kdo jsem: Narodila jsem se
v Kadani, ale od útlého věku žiji
v malebném městě Trutnově,
které je tedy mým domovem.
Poté mě vítr zavál do nedalekého
Hradce Králové, se kterým jsem
doposud spjata. Vystudovala
jsem zde zdravotnickou školu –
obor farmaceutický laborant a po
dvouleté praxi v lékárně jsem se
rozhodla pokračovat v dalším
studiu a to na Farmaceutické fakultě UK v Praze. Kromě
lásky k lidskému zdraví a
farmacii, mám ještě jednu
lásku – vášeň a tou je tanec,
konkrétně step, kterému se
věnuji od svých 7 let. Od
roku 2005 se snažím toto
umění předat dál, mladší
generaci, a tak mě od září
do června můžete
zastihnout též v taneční škole. Jsem svobodná a bezdětná,
žiji v Hradci Králové společně s přítelem Janem
Bergmanem.
Jan Bergman: Za region Trutnovsko kandidujeme
s Drahomírou Eibinovou za Věci veřejné do PSP ČR.
Moje přítelkyně D. Eibinová právě končí Fakultu
farmaucetiky Karlovy Univerzity. Já pracuji jako obchodní
manager ve společnosti REDA v Praze. Trutnov je region,
kde jsme prožili dětství a studijní léta, region, kde máme
přátele a rodinu. Je to místo, ke kterému máme citovou
vazbu. Oba milujeme hory a
upřednostňujeme pochopitelně rodné
východní Krkonoše a stejně tak i
Rýchory. Věříme, že VV budeme v
našem regionu reprezentovat a
prosazovat se ctí. K angažování se ve
VV nás přivedli lidé. A to především
mladí lidé, kteří nejsou "namočeni"
v žádném (ani korupčním) skandálu.
Náš zájem je hájit politiku, která
bude zaměřena především pro lidi. Politiku čistou a
transparentní. Chtěli bychom vyzvat čtenáře Expresu, kteří
se chtějí zapojit do VV, aby mne kontaktovali na
kralovehradecky.kraj@veciverejne.cz. Příp. se na
facebooku zapojte do skupiny Královéhradecké Věci
veřejné. Během měsíce budeme zakládat klub VV
v Trutnově a zveme všechny zájemce z Trutnovska
k zapojení pro pročištění politické scény, nejen v našem
regionu.

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Již pátá letní ODM se bude konat za rok v Olomouci.
(zimní byla v únoru v Liberci). Účast na každé ODM je
hlubokým kulturním i sportovním zážitkem pro všechny
účastníky. Byl jsem s krajskou reprezentací baseballu na
třech - v Chocni+Litomyšli, v Brně a v Ústí nad Labem (+
Lounech, kde se hrál baseball). Vždy to byl zážitek, na
který kluci budou vzpomínat celý život. Mnozí z nich také
díky herní přípravě omladili týmy baseballistů a softbalistů
v našem regionu. Letošní žáci 6.-7. tříd mají šanci se ještě
do přípravy zapojit!! -so
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KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ – březen 2010
Telefony: 499 875 121, 737 884 743

E-mail: kino@janske-lazne.cz

Program kina: Vlast, Janské Lázně http://programy.sms.cz/kina/janske_lazne/vlast

Katka

7. 4.

11. 4.

19:30

akční/dobr. (USA)
Režie: A. Hughes Hrají: D. Washington, G.
Oldman, M. Kunisová

V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi
třicet let po konečné válce, prochází
pustinami kontinentu, který býval
Amerikou,...

Nějak se to komplikuje

Rozvedená… s řadou výhod.

Kniha přežití

9. 4.

14 let zápasu s drogovou závislostí.

biograf./dok. (ČR)
Režie: H. Třeštíková

komed./romant. (USA)
Režie: N. Meyers Hrají: M. Streepová, S. Martin,
A. Baldwin

19:30

19:30

14. 4.

drama (SR)
Režie: L. Siváková Hrají: D. Bláhová, D.
Edwardsová, Z. Kanóczová

Mladá, sebevědomá baletka Klára
dostane nabídku tančit v jenom z
nejlepších baletních souborů na světě.
Trénuje jako o...

Doktor od jezera hrochů

Troška nepraktické švandy.

16. 4.

komed. (ČR)
Režie: Z. Troška Hrají: T. Bebarová, E.
Holubová, O. Navrátil

18. 4.

Strhující dobrodružný příběh pro děti i
dospělé o přátelství, o víře v sebe sama, o
rodin. (Niz.)
18:00
Režie: L. Blok Hrají: B. Appollis, C. Barkhuizen, snaze něco dokázat a někomu pomoci.
D. Brittz

21. 4.

Ghettem se šíří panika. Tajemný „Muž“
Černej Dynamit
zásobuje místní sirotčinec heroinem a
akční/komed. (USA)
Režie: S. Sanders Hrají: M. Jai White, A. Hall, T. jím distribuovaný populární...
Davidson

Nebe, peklo... zem

19:30

19:30

Hrdinové z Daranu

Pouta

23. 4.

drama/thriller (ČR, SR)
Režie: R. Špaček Hrají: O. Malý, M. Finger, K.
Farkašová

Kawasakiho růže

25. 4.

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

Lítám v tom

28. 4.

drama/komed. (USA)
Režie: J. Reitman Hrají: G. Clooney, V.
Farmigaová, A. Kendricková

Thriller o temnotě a lásce, zničení a
osvobození, vězení a útěku.

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

Příběh muže, který žil s hlavou v
oblacích.

19:30

19:30

19:30

19:30
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PĚTIKVÍTEK - Volný cyklus pěti výtvarných výstav trutnovských škol ročně
Tentokrát: Výběr z tvorby ZŠ R. Frimla ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu

6. 4.
úterý

6. 4.
úterý
9. 4.
pátek
11. 4.
neděle
12. 4.
pondělí
12. 4.
pondělí
15. 4.
čtvrtek
17. 4.
sobota
17. 4.
sobota
18. 4.
neděle
19. 4.
pondělí
20. 4.
úterý
22. 4.
čtvrtek
24. 4.
sobota
25. 4.
neděle
26. 4.
pondělí

30. 4.
pátek

Z DĚJIN TRUTNOVA
Volný cyklus přednášek v rámci 750. výročí města
Tentokrát: Česko-německé vztahy v Trutnově od poloviny 19. do poloviny 20. století, přednáší Mgr. Ondřej
Vašata ** 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

STANDARDNÍ KABARET
Divadelně-hudební improvizační večer divadla VOSTO5 ** Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 90 Kč

JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, Dům kultury Trutnov a město Trutnov
Městský úřad - velký sál ** 19.00 hodin ** vstupné 50 Kč
ČAROSTŘED A ČERNÁ PANÍ
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

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

RNDr. Eva Marková, CSc.: Černé Slunce v čínských zahradách
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov ** kino Vesmír ** 14.30 hodin

TIBET: ZEMĚ POD OCHRANOU BOHŮ
Ing. Radko Chadima - cestopisný pořad ** kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 60 Kč

BROUK V HLAVĚ
Divadelní předplatné ** Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 240 Kč, předplatitelé vstup na abonentky

TOULKY TRUTNOVSKOU MINULOSTÍ
Zábavně poznávací akce pro děti i dospělé v rámci 750. výročí města
průběžný start od 14.00 do 15.00 hodin u radnice na Krakonošově náměstí ** jednotné vstupné 20 Kč

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

ZE STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH
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
Z DĚJIN TRUTNOVA ** Volný cyklus přednášek v rámci 750. výročí města
Tentokrát: Postavení církví na Trutnovsku po roce 1948, přednáší Bc. Mgr. Jan Kafka
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

PRÁZDNINY SNŮ
Divadelní trojlístek ** Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 85 Kč

PETRA JANŮ A SKUPINA GOLEM
Koncert ** Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné: v předprodeji 315 Kč, v den koncertu 340 Kč

PAVEL ŠPORCL - GIPSY WAY TOUR 2010
Koncert Pavla Šporcla s romskou cimbálovou kapelou ROMANO STILO
Partnery tohoto koncertu jsou: KASPER KOVO s.r.o. a SKIP HARDWARE s.r.o.
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 260 Kč

O MALÉM RYTÍŘI JURÁŠKOVI
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti ** Představení pro děti od 2 do 4 let**kino Vesmír - foyer ** 15.00
a 16.00 hodin ** vstupné: děti ve věku 2 - 4 roky 25 Kč (tyto vstupenky jsou slosovatelné), ostatní 45 Kč

Z DĚJIN TRUTNOVA
Volný cyklus přednášek v rámci 750. výročí města
Tentokrát: Vývoj Trutnova po roce 1945, přednáší Mgr. Ondřej Vašata
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

ČARODĚJNICE

Akce pro děti ** Pořadatel: Dům kultury Trutnov a Středisko volného času, Trutnov ve spolupráci s TJ
Lokomotiva Trutnov a Country clubem Bonanza ** sraz na Krakonošově náměstí 20.00 hodin, lampiónový
průvod 20.15 hodin, program Na Nivách cca od 20.30 hodin ** bez vstupného
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