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Vážení čtenáři, volby do Parlamentu ČR se konají již 28. a 29.5. - a vaše hlasy rozhodnou o tom, kdo nás bude v Parlamentu
zastupovat. Připomínám, že rádi zveřejníme Vaše informace nebo názory! Pište na stondr@volny.cz, volejte na 737 683 333.

Jak probíhají přípravy na volby?
Je ve Svobodě něco nového v organizaci voleb?
Ve srovnání s minulými volbami je ve městě zajištěn lepší
servis informací na www.musvoboda.cz . Tam jsou vždy
aktuální informace o plnění harmonogramu příprav na
volby. Ne každý se však přátelí s počítačem a ne každý si
přečte podrobné informace, které dostane do své schránky
spolu s volebními lístky. Proto doufám, že se alespoň od
svých přátel a známých dozvíte, že je změna v umístění
volebního okrsku č. 1. Místo ve školní jídelně bude letos
volební okrsek v DPS.

Ø volební okrsek č. 1
Dům s pečovatelskou službou,
Kostelní 526, Svoboda nad Úpou
Ø volební okrsek č. 2
kongresový sál hotelu PROM,
Pietteho náměstí 27, Svoboda nad Úpou

Jak se chystají občané?
Proti minulým volbám jsem zaznamenal větší zájem občanů
o volby - a konečně také jejich snahu o výměnu poslanců,
kteří zklamali jejich důvěru nebo neplní předvolební sliby.
Své tvrzení doložím dnešním mailem (a uvnitř listu dalším,
který mám „v šuplíku“ již pár týdnů):
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, také Vás již nebaví
poslouchat neustálé politické hádky, vadí Vám urážky,
korupce, bezohlednost a sebestřednost současných politiků?
Pak možná nastala doba, kdy je čas na změnu!!! Pomozte
spustit lavinu, která by mohla přinést změnu!!!
MODERNÍ DEFENESTRACE 2010
Všichni máte ve svých adresářích stovky adres svých
známých, oni zase stovky dalších, atd. Pokud se Vám budou
zdát následující řádky smysluplné, nezabere vám přeposlání
této zprávy víc než dvě minuty.
OBČANÉ, PŘÁTELÉ, KAMARÁDI. DOSTAVTE SE K
VOLBÁM, VYBERTE STRANU SVÉMU SRDCI
NEJBLIŽŠÍ (nejlépe pravicovou) A ZAKROUŽKUJTE
POSLEDNÍ 4 KANDIDÁTY (zákonem dané maximum)
NA VOLEBNÍ LÍSTKU STRANY, KTEROU JSTE SI
VYBRALI. Toto jsou lidé nezkažení korupcí moci.
Volební zákon praví, že každý kandidát, kterého
zakroužkuje nejméně 5% voličů, postupuje ze spodního
místa skokem na přední místo v Krajské kandidátce a
získává mandát v poslanecké sněmovně. Čím více

nezkažených kandidátů dostaneme tímto systémem do
sněmovny, tím více politických štamgastů vytlačíme
z předních míst kandidátek a v důsledku tedy i z jejich
"vysezených" parlamentních křesel. A to není vše! Volební
dny jsou dva. Radíme tedy voličům, kteří půjdou volit
v pátek, ať zakroužkují poslední čtyři kandidáty. Voliči,
kteří půjdou volit v sobotu, zakroužkují pátého, šestého,
sedmého a osmého kandidáta od konce.Tím vznikne
možnost vyřadit až osm předních politiků z jakékoliv
strany! Moderní defenestrace zcela v rámci platných
zákonů. Půjdete do toho?
Pozn.red.: U nových politických stran to může být
kontraproduktivní - protože ty mohou mít na svých čelných
místech kvalitní osobnosti, které třeba známe. Já proto
přesně vím, komu dám preferenční kroužek. -so

Jak se chystají volební strany?
Ty „velké“ jsou zřejmě přesvědčeny, že stačí útočné
negativní billboardy - a případně nesplnitelné sliby - a
budou mít vítězství v kapse. Besedy s voliči v menších
městech a obcích - nebo skládání účtů z odvedené práce
v Parlamentu v minulém volebním období - jim zřejmě
připadá zbytečné. Pamětníci prvních svobodných voleb ve
Svobodě před dvaceti lety si určitě pamatují, kolik
budoucích členů vlády, ministerských, krajských i okresních
úředníků jsme na besedách s občany vídali. Kdeže „loňské
sněhy“ jsou…
V letošním roce dostávám pozvánky na besedy a setkání
s občany jen od dvou politických stran: Věcí Vějných a
Strany zelených. Není to jen proto, že v obou těchto
stranách mám řadu osobních přátel (ve Straně zelených je to
např. ekolog Jiří Kulich a tělocvikář Jan Balcar, ve Věcech
Veřejných je má neteř Karolína Peake - Kvačková a Jan
Hrdina), ale vím, že obě tyto strany se angažují ve věcech
veřejných i v letech, ve kterých nejsou volby. Jejich
parketou je hájit zájmy občanů nejen ve vládě a
v parlamentu, ale také v regionech, městech a obcích. -so

Několik vět před volbami 2010
(mail, který jsem obdržel před dvěma týdny)
Pohár trpělivosti přetekl!
Ať už jsme pravicového nebo levicového smýšlení, jsme
slušní občané tohoto státu - nekrademe, nekorumpujeme,
nezadlužujeme naše děti. Totéž žádáme po těch, které jsme
si zvolili, aby nás zastupovali při správě věcí veřejných.
Zvolili jsme si je také proto, aby takovému jednání
zabránili. Pokud to nedokáží, musí odejít! Nelze volit znovu
toho, kdo opakovaně zklamal naši důvěru. Nežádáme příliš
a nežádáme to zdarma. Od volených zástupců a od
zvolených politických stran žádáme solidní správu věcí
veřejných - spravedlivé a srozumitelné zákony, fungující
soudy a policii, poctivou správu veřejného majetku a
financí. K zabezpečení těchto cílů poctivě platíme nemalé
daně. Totéž jsme v minulosti žádali i po našich největších
politických stranách ODS a ČSSD. Zvolili jsme si je ve
svobodných volbách, dali jim naši důvěru, trpělivě jsme
čekali. To, čeho jsme se dočkali, však připomíná spíše
strašidelný sen. Dvě největší strany si rozparcelovaly tuto
zemi a uzurpují veškerou moc s tím, že stejně budeme
muset vždy volit jednu z nich bez ohledu na to, jak
přezíravě se k nám budou chovat. Pod jejich dohledem bují
korupce na komunální, krajské i centrální úrovni, veřejný
majetek je beztrestně rozkrádán, zadlužení státu roste do
astronomických výšin. Obě tyto politické strany, ať už
každá zvlášť nebo obě společně, měly díky svému silnému
postavení dostatek příležitostí navrhnout a prosadit opatření,
která by nepříznivý vývoj zastavila a zvrátila - přijmout
protikorupční zákony, zaručit vymahatelnost práva,
zabezpečit funkční soudnictví a policii a hospodárně
spravovat veřejné finance a majetek. Toto však nedokázaly
a zklamaly opakovaně naši důvěru. Proto již nevěříme, že
by v případě jejich zvolení mohly zjednat nápravu. Myslíme
si, že volit znovu tyto strany v situaci v jaké se nyní
nacházíme, by znamenalo volit pokračující zmar a úpadek
morálky a práva. V tomto roce nás čekají trojnásobné volby.
Velké politické strany v minulosti mnoho z nás od účasti u
voleb zcela odradily. Namluvily nám, že hlas daný malým
či novým politickým stranám je hlasem zahozeným. Řada
z nás pak k volbám vůbec nepřišla a mnozí z těch, kteří
přišli, se rozhodli volit jako "menší zlo" právě jednu z
těchto dvou velkých stran. Nyní však již víme, že
zahozeným hlasem není hlas daný malým či novým.
Zahozeným by byl pouze hlas, který do urny vůbec
nevhodíme nebo ten, kterým bychom opět zvolili někoho,
kdo nás opakovaně zklamal a kterému již proto nyní
nemůžeme věřit. Nebudeme již zahazovat svůj hlas!
Budeme rádi, pokud se ODS a ČSSD v budoucnu podaří
obrodit se, a stát se opět přijatelnou alternativou pro voliče,
kterým není lhostejný osud našeho státu. Přejeme těmto
stranám, aby se znovu mohly stát důvěryhodnou součástí
politického systému státu. Nechť jim to naše volba umožní
a usnadní. Nyní jsme však toho názoru, že každý slušný
obyvatel České republiky, kterému není lhostejná naše
budoucnost, má v roce 2010 především dvě povinnosti:
1) Jít k volbám.
2) Nevolit ODS ani ČSSD
pozn.red.: Již před dvaceti lety jsme v týdeníku fóra občanů
zdůrazňovali, že zveřejníme každý názor občanů. Respektuji
to, že žijeme ve společnosti, ve které nemusíme mít stejné
názory, ale odlišné tolerujeme. Pokud s názorem souhlasím,
otisknu jej navíc i s potěšením. -so

Velkoobjemový odpad ve Svobodě
v sobotu 15.5.2010 od 9,00 – 15,00 hodin,
Pracovníci města budou kontrolovat, zda odpad na
stanoviště odevzdává skutečně občan ze Svobody (takže pro
jistotu OP). Je třeba si však uvědomit, že pokud občané
uklízejí byt, rekonstruují domy či byty, musí si objednat
kontejner na vlastní náklady. Tento svoz velkoobjemového
odpadu neřeší pětisetkorunový poplatek za rok – ten je
určen na svoz běžného odpadu z domácností a tříděný
odpad. Svoz velkoobjemového odpadu slouží pro rozumnou
míru odpadu z každé domácnosti!!! A stanovit onu
rozumnou míru není jednoduché, proto nebudeme letos
přistupovat k nějakému limitu v kilogramech či tunách.
Zkusíme zatím přítomnost osoby na stanovišti, která bude
provádět výše popsanou kontrolu, a uvidíme, jak dalece
budou občané rozumní. Věříme, že ano a že nebude
docházet k nějakým konfliktům.
Sazba za pronájem stroje REFORM včetně obsluhy pro
soukromé účely na štěpkování v případě zájmu ze strany
občanů:
Sazba za každou započatou hodinu činí 650,- Kč.

KLAVÍRNÍ PŘÍPRAVKA

Milí rodičové, v horské jazykové školce jsme otevřeli
klavírní přípravku pro děti. Klavírní výuka probíhá v
českém jazyce v našich prostorách, ve Svobodě nad Úpou
na Sluneční stráni 192. Maximální počet dětí do třídy je pět.
Děti jsou rozčleněny do tříd - předškoláci a školáci.

Výuka probíhá pod vedením paní učitelky Ptáčkové. Výuka
vychází z metodiky M. Borové a Z. Janžurové: Klavírní
školička pro děti 4 – 7leté. Výuku jsme zahájili v úterý
30.3.od 14 hodin, další lekce jsou vždy v úterý od 15 hodin.
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Mohou se ještě přihlásit
další zájemci. Cena pro jednotlivce je 90,- Kč za vyučovací
hodinu. Vysvědčení děti obdrží 29. 6. 2010. V případě
zájmu během prázdnin hodláme dětem nabídnout Hudební
horský camp. Více info na: Lucie Buková 777 264 028
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MOTORISMUS – Bob Hlávka

Mistrovství ČR Písek 25.4.2010
O uplynulém víkendu začal prvním závodem na autodromu
v Písku seriál Mistrovství republiky v kartingu 2010. Třídy
Easykart se staly nepřehlédnutelnou součástí MČR a třída
EASY 60 byla naprosto nejnabitější třídou, když na
startovní listině se objevilo 30 jmen. Tento počet je
v Čechách nevídaný a vzhledem k tomu, že se na startu
kromě domácí špičky objevilo i několik zahraničních
jezdců, dal se v obou vypsaných třídách EASY 50 a EASY
60 očekávat závod na výborné úrovni. Šest jezdců z Polska,
Francouz a Ital na startovních listinách rozhodně vypovídají
a rozšířenosti projektu EASY v celé Evropě. Hned úvodem
je třeba uvést, že právě polská výprava byla ve třídě EASY
60 hodně vidět a tak výsledky závodu byly pro mnohé
překvapením.

Do závodu odstartovalo celkem 18 závodníků rozdělených
do finále A a B. Písecký okruh je pro jezdce nesmírně
náročný a tak bylo zajímavé sledovat, že i tito malí špunti
ve věku 6– 8let si se svými 5-ti závodními okruhy ve dvou
jízdách poradili více než dobře. Pochvalu zaslouží všichni
účastníci, nejúspěšnější pak byli Petr Cemper a Jonáš
Tlachač, kteří skončili střídavě na prvním a druhém místě a
oba si z Písku odvezli 45 bodů. Třetí místo celkově patřilo
Katce Novákové. Svůj první závod jel Jakub Mičánek,
který si nevedl vůbec špatně a dá se předpokládat,že se bude
závod od závodu zlepšovat.

Jezdci z domácí špičky chtěli pochopitelně sbírat první body
do mistrovského seriálu. Již od sobotních tréninků bylo
ovšem jasné, že polská výprava bude do pořadí v čele
závodu také promlouvat. Novinkou letošní sezóny je

vypsání samostatné kategorie v rámci EASY 60 pro jezdce
do 9-ti let. Tato novinka má pomoci zejména jezdcům, kteří
přešli z „padesátek“ a se silnějšími stroji EASY 60 se teprve
seznamují (do této třídě byl také nedopatřením zařazen
polský jezdec, který je starší a oficiální výsledky byly již
opraveny). Již kvalifikace naznačila, že lze očekávat
fantastický závod a toto očekávání se potvrdilo. Vlak 30-ti
pilotů najíždějících na start byl sám o sobě krásným
pohledem, velký provoz na trati ovšem dělal mnoha méně
zkušeným jezdcům problémy. Jenže právě takhle vypadají
velké závody a jen z takovýchto velkých závodů vyrůstají
„velcí piloti“. Třída EASY 60 nabídla v Písku po letech
poprvé to, co dětským třídám chybí – obrovskou
konkurenci, nutnost neustále závodit a neustále řešit nové
situace. Nikdo neměl čas ani chvíli vydechnout a nikdo si
nemohl být svým umístěním jistý. Závodilo se nejen o ty
nejvyšší pozice, ale např. i od pátého místa se utvořil vlak
mnohdy až 10-ti jezdců, kteří byli v neustálém kontaktu. To
s sebou pochopitelně přineslo i více kolizí, které naštěstí
končily bez větších následků. Všem pilotům je třeba ale
vzkázat, že sportovní komisaři již napříště nebudou mít tolik
pochopení a nedovolené kontakty budou přísně trestat,
protože bezpečnost pilotů musí zůstat na prvním místě.
Tempo obou rozjížděk diktoval Dominik Javůrek,
následován nepropustnou hradbou polských jezdců.
Zejména v druhé jízdě pak Poláci Jan Antoszewski a
Stanislav Garstecki nedali našemu jezdci vydechnout až do
cíle, pořadí se neustále měnilo a nakonec se z vítězství
v jízdě radoval Garstecki. Celkově zvítězil Dominik Javůrek
před Garsteckim a Antoszewskim, a tak zůstaly české barvy
neporaženy. Na místě dvanáctém dojel Zdeněk Tlachač.
Na místě dvacátém osmém Nela Mičánková.

Bylo potěšující, že se u nás líbilo zahraničním účastníkům a
lze očekávat, že se na závody do Čech budou vracet. Právě
kvalitní konkurence a plné startovní pole je to, co čeští
závodníci pro svůj růst nejvíce potřebují.
Zdraví Bob Hlávka www.bobikhlavka.estranky.cz

BASEBALL – SB Svoboda
Náš tým mužů v neděli 25.4. zahájil sezónu dvojzápasem
s Patrioty Liberec na jejich hřišti. Přivezl domů dvě
vítězství, o jakých se nám ani nesnilo. První utkání vyhrál
tým Svobody 16 - 0 již po sedmé směně. Na kopci perlil
Dušan Veverka, který šestnácti KO (strajkauty) držel na
uzdě soupeřovy pálkaře - a naopak naši starší borci pálili
jako za mlada. Ve druhém zápase šli na kopec mladíci odchovanci mladobucké školy a Olympiád DM - Jakub
Kaňka a Lukáš Koudelka - a ti soupeřům také mnoho šancí
na odpal nedali. Zvítězili 13 - 6. Škoda, že ve Svobodě nám
hrobníci baseballu zlikvidovali hřiště. Na příští dvojzápas,
který jsme měli hrát doma s Roudnicí, musí tým jet na hřiště
soupeře - do Roudnice nad Labem. V Mladých Bukách hrají
v sobotu s Bleskem Jablonec - jinak je hřiště plně vytížené.
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SOFTBAL i T-BALL
jede na plné obrátky!

V sobotu 24.5. bojovaly kadetky VČ kraje na turnaji
v Horním Starém Městě. O první místo sváděly tuhý boj
týmy TJ Dvůr Králové nad Labem se Sparks Ml. Buky.

V sobotu 1. května se po celý den konal v Mladých Bukách
velký turnaj T-ballu za účasti šesti týmů!! Hrálo se na dvou
hřištích - ve skupině A byly týmy Mladých Buků, Klackaři
Kostelec n/Orl. A Blesk Jablonec, ve skupině B Rytíři
Trutnov, ZŠ Žacléř a Patrioti Liberec. (Škoda, že ještě stále
nehrají teeball školy ve Svobodě a v Horním Maršově!).

Palmu vítězství si odnesla děvčata ze Dvora Králové, která
pod vedením manželů Výborných podala výborný výkon.
Po velkých bojích ve skupinách se bojovalo play-off o
umístění. V boji o páté místo zvítězil Sparks Mladé Buky
nad ZŠ Žacléř, o bronz vítězili Rytíři Trutnov nad Patrioty
Liberec a ve finále vyhrál tým Blesk Jablonec nad Klackaři
Kostelec nad Orlicí. Ceny ale dostali všichni účastníci.

Výborné mladobucké kadetky můžete povzbudit o víkendu
15.-16.5., kdy hrají doma republikovou Extraligu kadetek!

Náš tým teeballu má na programu další zápasy a turnaje.
V neděli 25.4. pokračovala liga softbalu mužů. Sparks BAK
Mladé Buky jel na odvetu do Havlíčkova Brodu. Po velkém
boji Sparks oba zápasy prohrál. Reputaci si chtějí naši muži
napravit v neděli 9.5. doma na trojutkání MB - HK - KH.

Baseball muži:
sobota 15/5 Roudnice n.L. – SB Svoboda
neděle 16/5 16,30 - 1. kolo Českého poháru
SB Rýchory vs Orli Choceň (po softbalu)
Baseball žáci:
neděle 13/6 Mladé Buky – Roudnice n.L
Teeball:
čtvrtek 6/5 v 16.30 Mladé Buky - HSM

Ve čtvrtek 29.4. se na hřišti v Mladých Bukách utkal
teeballový potěr domácích s týmem ZŠ Žacléř.
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Krajská soutěž 1.tř. mladších žáků - sk. A
Zápasy jarního kola mladších žáků:

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
2-3
17.04. Hostinné - Svoboda
4-0
24.04. Svoboda - Kuks
3 - 13
08.05. Svoboda - Chotěvice
22.05. Svoboda - Mostek
12.06. Volanov - Svoboda
19.06. Svoboda - B. Třemešná

12. so 10.4. FK Mladé Buky - Olympia HK B
2-3
13. so 17.4. FK Mladé Buky - Nová Paka
1-4
14. ne 25.4. FKM Úpa B - FK Mladé Buky
7-1
15. so 1.5. FK Mladé Buky - Chlumec n.C.
2-7
16. ne 9.5. Jaroměř - FK Mladé Buky
Několik svobodských kluků hraje fotbal v sousedním klubu
FK Mladé Buky¸ kde hrají krajskou soutěž v týmech
mladších i starších žáků.
http://khfotbal.cz/2009-2010/1.trida-mz-sk.a/vysledky

1-1
2-1
1-1
0-0

http://ondrdedek.rajce.idnes.cz/

RADOVÁNKY NA RAFTECH 2010

Trutnovské gymnázium organizuje pro studenty báječné
sportovní akce. U kina spustili čluny na vodu. Po kurzu
lyžování a cyklistiky to byl sjezd Úpy a Labe na raftech.

Okresní soutěž - starší přípravka
25.4. v Mladých Bukách
SK Svoboda - Sp Pilníkov
SK Svoboda - So Kunčice
SK Svoboda - FC Mladé Buky
2.5.
Ji H.Maršov - SK Svoboda
So Vítězná - SK Svoboda
FK Poříčí
- SK Svoboda

3-0
0-3
0-2
0-0
0-5
1-2

První jez studenti překonávali již v Poříčí.

Tým SK Svoboda: Tomáš Langer, Jakub Veselý, Jonáš
Hrušovský, Ondra Košťál, dole Marek Štěpán, Matyáš
Rolenec, Tomáš Kraus, Dan Hrnčíř, Lukáš Wolman,
Mikuláš Moravec, brankář Mates Ptáček.

Krajská soutěž 1. tř. starších žáků - sk. A
12. so 10.4.
13. so 17.4.
14. so 24.4.
15. so 1.5.
16. so 8.5.

FK Mladé Buky - Olympia HK B
FK Mladé Buky - Nová Paka
FKM Úpa B - FK Mladé Buky
FK Mladé Buky - Chlumce n.C.
Jaroměř - FK Mladé Buky

http://khfotbal.cz/2009-2010/

0-0
1 - 11
6-0
0-6

Problémy měli vodáci v peřejích při nedostatku vody.
Od Suchovršic již byla vodní cesta plynulejší. Po obědě
v Úpici pokračovali po Úpě až do České Skalice, kde
přenocovali. Ráno následoval přesun do Dvora Králové - a
po Labi pak posádky raftů pokračovaly ve spanilé jízdě.
Bohužel jsem musel fotoreportáž přerušit. Volal mi můj
dobrý přítel Sergej Kurčenko z Moskvy, že přijel do Prahy
na baseballový turnaj s týmem žáků - a cestou na Horní
Mísečky, kde mají zamluvený pobyt, se jedou podívat do
Svobody. U nás se před dvaceti lety s baseballem seznámili.

5

Tkalcovské muzeum ve Voletinách

Díky pozvánce na pracovní setkání pracovní skupiny
marketingu Krkonoš, který pořádal Svazek města a obcí
Krkonoše, jsem poznal Dům pod jasanem ve Voletinách.

Takové plácky bez nároků na údržbu, bychom uživili ve
Svobodě tři - u školy, u sokolovny a na sídlišti.

TUNINGÁŘ RADEK

Je otevřen každému, kdo má zájem o lidová řemesla.

Pořádají se zde kurzy řemeslných a výtvarných technik
(včetně rekvalif. kurzu Ruční tkadlec akreditovaného
MŠMT). Více na http://www.dumpodjasanem.cz/

Dobrý den, v sobotu jsem navštívil první tuningový sraz
sezony 2010, na kterém se objevila soutěž Tuning Cup a
Emma Cup. Počasí vypadalo, že se každou chvíli protrhnou
černé mraky, kterými byl autodrom ve Vysokém Mýtě
obklopen. Nakonec se však počasí vybralo a v odpoledních
dokonce svítilo počasí. Sraz se povedl, akce byla opět
kvalitně připravena, mnoho pěkných aut a to i přes slabší
účast, kterou zřejmě mají na svědomí páteční "čarodejnice"
a již zmíněné počasí.... Přikládám pár fotek :-)
S pozdravem Radek Vavruška - další fotografie na
http://tuning-show.blog.cz/1005/fashion-cars-vysoke-myto2010-fotografie

ZAHÁJENÍ LETNÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
PROMENÁDNÍCH KONCERTŮ

Kolonáda - léto 2010
4.6. pátek
Kino Vlast - divadelní představení ochotnického souboru
Gymnázia Trutnov

5.6. sobota

Nemohl jsem ale minout bez zastavení krásné hřiště, na
kterém hrály děvčata ZŠ Voletiny kopanou.

náměstí 9:00 – 17:00 hod.: jarmark s ukázkami řemesel
venkovní podium kolonády:
10:00 folklorní soubor HORAL – první část
10:30 žehnání pramenům – Prameník na náměstí
11:00 folklorní soubor - druhá část
13:00 skupina FLERET a Jarmila ŠULÁKOVÁ
15:00 pouliční divadlo
19:00 Eliška PTÁČKOVÁ + Acoustic Sound
20:00 ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
LÁZEŇSKÁ SLAVNOST – pořádají SLL s.p.

6.6. neděle
10:00 folklorní soubor Špindleráček
14:00 Táboranka – dechová hudba z Košťálova
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Na hory za doly - Přírodovědná exkursní
trasa k Evropskému dni parků

Datum: 22.5. 2010
Trasa: Černá hora – rozhledna – Černohorské
rašeliniště – Lučiny –
Berghaus – Černý Důl. Délka trasy : cca 10 km
Akce je obohacena několika zastaveními a odborným
doprovodem profesionálního strážce Správy KRNAP, který
bude čekat u výstupu z lanovky na Černé hoře ( v 9:30
a 10:30 hod.). Budete mít možnost projít si hornickou
naučnou stezku, vyzkoušet si svoje znalosti krkonošské
fauny a flóry, svézt se na vozíku taženém psím spřežením,
absolvovat výlet do koruny stromu, občerstvit se a získat
pamětní plaketu s motivem akce. Doprava z Černého Dolu
zpět do Janských Lázní (k parkovišti u lanovky) je zajištěna
speciálním autobusem.
Kontakt na organizátora: 499 456 322, 737 225 417
dbilek@krnap.cz

Školení vedl autor projektu Mgr. Petr Mikšíček.

GYMNÁZIUM TRUTNOV
Vážení a milí, dovoluji si Vás srdečně pozvat na čtvrteční
vernisáž jubilejní 40. výstavy Galerie Dračí ulička.
Symbolickým spojovníkem letos jubilujícího města (750
let) a jeho gymnázia (90 let) je právě též jubilující Galerie
Dračí ulička, jejíž vznik, podpora, pestrý repertoár a
významová užitečnost pramení právě z příkladné spolupráce
školy a města, studentů a trutnovské veřejnosti. Studentský
výtvarný salon (ostatně pravidelně prostřídávající výstavy
renomovaných tvůrců či expozice dokumentárně-naučné
povahy) přibližuje současnou studentskou tvorbu v pestrých
technikách i tématech, nechybí ani reflexe našich
významných výročí... Ve větších výstavních kolekcích se
Vám naposledy představí i trojice letošních maturantů
(Tereza Švadláková - kresba, Kateřina Kostková - design a
užité umění, Radek Jankele - počítačová grafika).
Soutěžního salonu, jehož vyhodnocení bude součástí
vernisáže, se letos účastní celkem 9 studentů z nižšího a 7
studentů z vyššího gymnázia.
Mgr. Petr Dvorský

Jednotlivé etapy scénáře připravují žáci ve skupinách.

Vydatným pramenem informací je kniha o téměř tisíci
stranách, kterou žákům zapůjčila svobodská knihovna.

GOLF - Sezóna 2010 v plném proudu!
Neděle 9.5. - Mladobucká Tour II. - dětský turnaj
Sobota 15.5. - Prezidentův pohár
Neděle 23.5. - Klubový turnaj
Více informací a registrace na www.cgf.cz

Děti a mládež jsou v péči tří trenérů - Tomáše Baslera,
Vítězslava Holého a Jaroslava Berana. Společné tréninky
jsou každé úterý a čtvrtek.

VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA

6. školení proběhlo v úterý 4.5. po vyučování. Žákyně se
musely soustředit na náročný úkol - tvorbu scénáře.

Scénář musí být hotov do 25. května, protože již o měsíc
později - 28.-30. června bude celý projekt natáčet v našem
regionu Česká televize. Bude to významná akce pro celý
region východních Krkonoš. Žáci mapují stoletou historii a
současnost krajiny, měst a obcí na okruhu Černá hora - Pec
pod Sněžkou - Sněžka - Pomezní boudy - Rýchory - Mladé
Buky - Svoboda nad Úpou - Janské Lázně. Pokud chcete
vědět o celém projektu více, stačí si najít informace na
www.kracmera.cz - tam také jsou k vidění jednotlivé pilotní
díly, které natáčeli profesionálové z ČT1. -so
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Volby klepou na dveře…

Královéhradečtí Zelení pojali krajskou konferenci
jako happening

Jeden z nejhezčích dubnových víkendů využili
Královéhradečtí Zelení k zahájení volební kampaně
v kraji. Na prosluněném prostranství kolem kulturního
centra Médium uspořádali krajskou konferenci, která
byla otevřená veřejnosti a spojená s bohatým
doprovodným programem.
„Zaměřili jsme se na témata, která považujeme
za podstatná a důležitá a která úzce souvisí i s naším
volebním programem. Spolupracovali jsme proto
s firmami, které se zabývají výrobou a prodejem
technologií využívajících obnovitelné zdroje. Zájemci zde
mohli ochutnat čaj uvařený na solárním vařiči nebo
klobásy grilované na ekologických briketách, projet se
na elektrokole či se seznámit s nejmodernějšími trendy
v oblasti geotermální a solární energie a nezapomněli
jsme ani na nezbytnou biomasu. Součástí prezentace bylo
i dotační poradenství k programu Zelená úsporám,
přiblížil akci krajský předseda Jan Balcar.
Dopoledne probíhalo spíše v pracovním duchu.
Zelení se věnovali vnitrostranickým tématům a logistice
volební kampaně. Odpoledne pak bylo věnováno
vystoupením významných osobností, které za Stranu
zelených kandidují či kteří ji podporují a zapojili se do
iniciativy „Volíme zelené“. „Volil bych jakoukoli stranu,
která by byla schopna nabídnout důvěryhodný a vlastním
působením podložený protikorupční program, která by
byla otevřená diskuzi a novým myšlenkám a která by
zároveň kladla důraz na ochranu prostředí, ve kterém
žijeme. Jinou takovou stranu než Zelené ale v našem
politickém spektru nenalézám,“ zmínil ve svém jinak
spíše
písňovém
vystoupení
Vladimír
Merta.
Vystudovaný architekt, spoluzakladatel disidentského
folkového sdružení Šafrán, interpret tradičních
židovských písní ale především známý autorský
písničkář patří mezi tradiční podporovatele zelené
politiky.
„Kvůli podpoře Zeleným v kampani jsem se
dokonce vrátila dříve ze svého pobytu v Americe,“
vyjádřila se další vzácná osobnost, která na nedělní
setkání dorazila. Byla jí absolventka Sorbonny,
sběratelka a mecenáška umění Meda Mládková, proslulá
zejména tím, že darovala Praze jedinečnou výtvarnou
sbírku, jejíž hodnota je odhadována na téměř 400 milionů
korun. Spolu s ní dorazila do Hradce Králové se svojí
podporou také někdejší asistentka prezidenta Václava

Havla a nyní dvojka jihočeské kandidátky paní Daniela
Retková. Sám pan prezident se sice kvůli pracovním
povinnostem nemohl akce zúčastnit, avšak vzkázal
Hradeckým Zeleným alespoň slova podpory: „Zelení na
sebe vzali těžký úkol: nepodbízet se posedlosti z
okamžitých zisků a dokázat spoluobčany přesvědčit o
důležitosti péče o krajinu, o klima či o lidská práva. Co
za to sklízí ve světě, v němž účetní nahrazují hospodáře,
všichni vidíme.“
Startu kampaně se samozřejmě zúčastnila také
většina osobností z předních míst Královéhradecké
kandidátky včetně lídra, socioložky Jiřiny Šiklové.
„Jiřina Šiklová, jak ji dlouhá léta znám a spolupracuji
s ní např. v Nadaci Charty 77, je osobou věrohodnou,
moudrou a šarmantní, která ručí za svůj život i svoje
činy. A je logické, že se ocitla na kandidátce Strany
zelených jako jediné reálné politické síly, které lze v této
zemi důvěřovat,“ komentoval její kandidaturu další
z iniciativy „Volíme zelené“, režisér Břetislav Rychlík.
Královéhradecká krajská organizace Strany
zelených děkuje za spolupráci a pomoc při nedělní akci
firmám Expos Heating a.s., BP Lumen, Bohemia Solar,
restauraci Bazalka a také všem pracovníkům kulturního
centra Médium.
Michal Kudrnáč, manažer krajské organizace SZ
Dobrý den Vážení kolegové, přátelé, známí či neznámí :-)
možná víte, nebo se k Vám doneslo, že 12. května v 16:30
bude v malém sálu Městského úřadu v Trutnově beseda
s Jiřinou Šiklovou - socioložkou, publicistkou a jedničkou
na kandidátce v Královéhradeckém kraji do voleb. V příloze
Vám posílám pozvánku na tuto akci a srdečně Vás na
besedu zveme. Zároveň bychom Vás chtěli požádat, abyste
pozvánku přeposlali svým známým, které by beseda mohla
zajímat. Děkuji Vám za Váš čas a přeji pěkný den
Petr Sobotka
Dobrý den,
naše obecně prospěšná společnost Království - Jestřebí hory
se v roce 2009 zařadila mezi úspěšné žadadatele v programu
LEADER. Pět let potečou do našeho regionu finanční
prostředky a výsledná suma by se měla pohybovat
přibližně kolem 45 milionů korun. V současné době
proběhla všechna administrativní vyjádření ze strany
Státního zemědělského intervenčního fondu.
V tiskové zprávě informujeme o této etapě a zároveň
oznamujeme příklady projektů, které se budou v tomto roce
realizovat.
Budeme rádi, když se ve vašich mediích - www stránky,
tisk, rozhlas - zmíníte o našem úspěchu.
Jan Balcar

OS Prima rodiny Vás zve na slavnost
NA HRADĚ A V PODHRADÍ,
která se koná v Suchovršicích
dne 22.5. 2010 od 13.30 hodin.
Těšíme se na Vás!
Občanské sdružení Prima rodiny
Ludmila Kuťáková
Suchovršice 153 (podrobné info přineseme
v příštím čísle Expresu. )
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Pozvánka na besedu s politiky Věcí Veřejných Janem Hrdinou, Jiřím Štětinou ad.
Ve čtvrtek 6.5. v 16.30 se v Bowling klubu
Měšťanského domu ve Svobodě nad Úpou se
uskuteční beseda o problémech, které nás trápí a které můžeme společně vyřešit.
Za pár týdnů jsou parlamentní volby. Ty jsou malou
generálkou na podzimní komunální volby. Jsem svobodský
patriot a vůbec se mi nelíbí, že je dnes Svoboda - kdysi
prosperující městečko - mrtvým městem. Rád bych se dožil
toho, že budou zastupitelé na všech úrovních skutečně
zastupovat zájmy svých voličů. Docílíme toho jen tehdy když
půjdeme k volbám a budeme volit osobnosti, kterým můžeme
věřit. Pokud nás zklamou, spočítáme jim to v dalších
volbách. Nepodceňujte význam malých stran. Podle
současných výzkumů veřejného mínění budou ovlivňovat
politické dění na všech úrovních - od obcí a měst přes kraje
až po parlament a vládu. Mám hodně dobrých a
spolehlivých přátel ve dvou malých stranách, kterým mohu
věřit. Jednou z nich je strana VV, která chce svůj program
představit ve čtvrtek ve Svobodě. Udělejte si ve čtvrtek
hodinku čas a přijďte se svými přáteli na besedu do
Bowling klubu v Měšťanském domě. -so

Hrdina není žádný chasník!
(a 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 (místopředsedkyní je Karolína
Peake, roz. Kvačková) - 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-slovenském 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
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.
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Po stopách ztracené civilizace …

Jan Hrdina
Existovala v srdci Brazílie vyspělá civilizace? Skrývá
tajemné pohoří Roncador podzemní tunely s pozůstatky této
civilizace? Abychom získali odpovědi, vypravili jsme se na
dobrodružnou cestu...

Z Čech se nás za dobrodružstvím vydalo šest. Naším
hlavním cílem je pokusit se nalézt jakékoliv stopy po
neznámé vyspělé civilizaci. Jedeme už druhý den. Krajina
se pomalu mění, v dálce se objevují skalní stěny. Vjíždíme
na prašnou výmolovitou silnici, jedinou cestu, která vede do
indiánské rezervace Parabubure, kde na území kmene
Xavante leží Lagoa Encantada, jezero o němž indiáni věří,
že v něm neexistuje život, tedy kromě zlých duchů a že je
hluboké až 200 metrů. Legendy jsou jedna věc, skutečnost
je věc druhá. Rozhodli jsme se v jezeře potápět a jeho
záhadám přijít na kloub. To jsme ještě netušili, že jezero je
skutečně zakleté, a že bude příčinnou našich budoucích
potíží. Byl to trochu risk. Kmen Xavante je nejbojovnějším
kmenem široko daleko. Na své válečnické kultuře si velmi
zakládá a dokonce pořádá i jakousi „olympiádu“ mezi
jednotlivými vesnicemi, kterou si Xavanti kompenzují
nedostatek válečných střetů.

Setkáváme se nejen s náčelníkem Anicetem, ale i všemi
ostatními vesničany. Probíhají uvítací oficiality; tance,
proslovy, předávání dárků. Konečně se dostáváme
k rozhovoru s náčelníkem o tom, co nás zajímá. Dostáváme
oficiální svolení k potápění v jezeře. Také se dozvídáme, že
nedaleko jezera je obrovská jeskyně, z níž by měla vést
dlouhá chodba kamsi do podzemí, podle indiánských legend
do tajemného města, jehož obyvatelé vládnou zvláštními
schopnostmi. Výborně! V něco podobného jsme doufali, je
to totiž náš druhý hlavní cíl. Pátrat na skalách a v jeskyních.
Nejde jen o možnost nalézt vstupy do podzemí, kde se může
skrývat cokoliv, ale kámen je jediný materiál, který je
natolik trvanlivý, aby uchoval svědectví po dávných lidech.
Jde samozřejmě o nápisy, rytiny a kresby. Zda uspějeme,
nevíme, ale za pokus to stojí.

Objev tajemných znaků
Kletba jezera začíná fungovat. Máme jeskyni, ale nemáme
vybavení. Vak s ním totiž zůstal ztracen někde mezi
Lisabonem a Brazílií. Provádíme zběžný průzkum. Vrátíme
se později, až se vybavení objeví. Od jistého Vandeira se
následujícího dne dozvídáme o jiné jeskyni, která leží
nějakých 30 km od Campinapolisu, největšího „města“
v okolí. Objevil jí náhodně, nikdo ji nezkoumal a nemá ani
jméno. Vyrážíme plni očekávání. Tentokrát slavíme úspěch.
Po úmorné cestě krajinou cerrada, zdejšího biotopu nízkých
stromů, křovin a husté trávy, se dostáváme ke slibované
caverně. Vlastně ani nejde o jeskyni, jen jakýsi výklenek, to
ale nic nemění na faktu, že jsou jeho stěny pokryty
podivnými symboly. Konečně něco. Něco, co dosud nikdo
nezdokumentoval a prakticky ani neviděl. Začínáme pátrat
v okolí i na místě. Nacházíme sedmnáct různých znaků.
Nejčastěji mají kruhový tvar, uvnitř jsou pak čáry a
kroužky, mnohdy se jednotlivé znaky liší jen v detailech.
Znaky velmi připomínají obrázkové písmo, trochu i znaky
středoamerických indiánů. Působí dojmem, že je v nich
nějaký systém. Ale jaký? Jakožto archeolog expedice
pořizuji maximální možný záznam; obkresy, u některých
znaků kopie, fotodokumentaci, rozměry.

V Roncadorských horách
Míříme do pohoří Roncador, abychom pokračovali v pátrání
po důkazech o existenci dosud neznámé indiánské
civilizace. Serra do Roncador je rozsáhlé pohoří s četnými
skalisky a údolími, které se táhne v délce mnoha desítek
kilometrů. Podle legend právě někde v těchto horách stávalo
jedno ze tří mocných měst vyspělé jihoamerické civilizace
jménem Akahamis. Nás nejvíce zajímala oblast Portal do
Roncador, mohutný skalní masiv, připomínající stolovou
horu Ztraceného světa A. C. Doyla. V jeho okolí by podle
našich zdrojů mělo být hned několik vstupů do nitra hory,
resp. do podzemí. Utábořili jsme se pod horou. Druhý den
vyrážíme na průzkum. Stoupáme po zarostlém svahu,
prodíráme se křovisky a prolézáme každou puklinu.
Nalezáme i jeskyni, jež vede kamsi do nitra hory, průchod
je však příliš zúžený. Objevujeme další znaky. Dokonce se
setkáváme s velmi jedovatým hadem křovinářem žararakou.
Dostáváme se až k Božímu prstu, jakési skalní jehle s
nádherným rozhledem do krajiny. I přes mnoho objevů a
zážitků se nám přístupný vchod do podzemí nepodařilo
nalézt.
Najeli jsme více než 7 500 km, prolezli desítky jeskyní,
puklin a průrev. Desítky kilometrů čtverečních jsme
prozkoumali ze vzduchu a mluvili jsme s mnoha lidmi.
Přesto zůstává mnoho otázek a jen málo odpovědí.
-jh
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KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ – květen 2010
Telefony: 499 875 121, 737 884 743
9.5. neděle v 19:30

E-mail: kino@janske-lazne.cz

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

Režie: E.Tadmor, S.Maymonová

Izrael, SRN, Fr. 2009 90´ tit.

Hrají: I.Cohen, I.Kaplan, D.Benedek, L.Finkelsteinová,…

Komedie je určena všem, kteří bojují s nadváhou, nesnáší diety a mají chuť to změnit. Hlavní pětatřicetiletý hrdina není
dokonalý. Kvůli nadváze je jako kuchař vyhozen z práce i z dietního programu. Najde si nové místo v japonské restauraci, kde
objeví kouzlo zápasu sumo. Absolvuje tvrdý trénink, konečně začne normálně jíst a připravuje se s třemi kamarády na prestižní
japonskou soutěž. Reprezentovat stát Izrael v Japonsku ale může jen jeden z nich… Film zpracovává originální téma: vypráví
o lidech s nadváhou, kteří zažívají diskriminaci v současné společnosti posedlé štíhlou linií.

Vstupné 70,-

12.5. středa v 18:00

přístupný

ČR 2010 96´

DEŠŤOVÁ VÍLA

Režie: Milan Cieslar

Hrají: L.Vlasáková, V.Kerekesová, J.Gottwald, M.Donutil,…

Romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na
peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Strádání může ukončit jen Květuška,
která se vydá na pouť za vílou. Dostane se až do nebe a splní tři náročné úkoly, aby získala zpět vodu. Nesmí se však vrátit
domů, dokud si nebude jista Ondrovou láskou. Až když mladík od oltáře uteče vnucené nevěstě Bětě, dceři pivovarníka Bečky,
Květuška se objeví rovnou na svou svatbu...

Vstupné 70,-

14.5. pátek v 19:30

přístupný

ČR 2009 110´

ZOUFALCI

Režie: Jitka Rudolfová.

Hrají: S. Babčáková, M. Kern, J. Žáček, Z. Onufráková,…

Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Hořká komedie přináší výpověď o generaci třicátníků. Šestice protagonistů přišla do
Prahy po maturitě. Žádnému z nich se nevede zle, avšak přesto nikdo z nich není se svým životem tak úplně spokojený a každý
po svém hledá únik z vnitřní samoty. Jejich problémy jsou spjaty především s citovými vztahy, tedy s hledáním vhodného
partnera, případně s opouštěním toho nevhodného. Všichni se rozhodnou radikálně změnit život a vytvořit komunu na
venkovském statku. Jejich vize však záhy dostane trhliny.

Vstupné 60,-

16.5. neděle v 19:30

přístupný

LEGIE

Režie: Scott Stewart

USA 2010 100´ tit.
Hrají: P.Bettany, D.Quaid, K.Durand, K.Walshová,…

Akční thriller, ve kterém se rozjíždí originální a děsivá apokalyptická vize budoucnosti, kdy sám bůh ztratil víru v lidské
pokolení a jeho smysl a sešle na zemi své anděly, aby vymazali lidstvo z povrchu země. Na zastrčené benzínce v poušti
Mojave se ale zachrání parta nesourodých civilistů, které pod svým ochranným křídlem drží archanděl Michael. Situace se
vyhrocuje ve chvíli, kdy zjistí, že jedna z nich, mladá servírka, má na svět přivést nové převtělení Krista.

Vstupné 70,-

19.5. středa v 19:30
Režie: Lukas Moodysson

do 12 let nevhodný

MAMUT

Švédsko 2009 121´ tit.
Hrají: G.G.Bernal, M.Williamsová,M.Necesito, S.Nyweideová,…

Úspěšný manželský pár Leo a Ellen žije v luxusním bytě v New Yorku a celé dny i noci tráví svou prací. Jejich sedmiletá
dcera Jackie tráví většinu času se svou filipínskou chůvou, která vydělává v Americe, aby měla na obživu svých dvou malých
synů. Leo podnikne pracovní cestu do Thajska, kde bezděčně spustí řetězec nečekaných událostí, které budou mít dramatický
dopad na všechny. Drama o důležitých otázkách mezilidských a rodinných vztahů a problémech existenciální krize.

Vstupné 70,-

21.5. pátek v 19:30
Režie: Kirk Jones

do 12 let nevhodný

VŠICHNI JSOU V POHODĚ

USA 2009 99´ tit.

Hrají: R.De Niro, D.Barrymoreová, K.Beckinsaleová, S.Rockwell,…

Citlivá dramatická komedie zobrazuje obrázek rodiny, který je v moderním světě velice častý. Rodiče a sourozenci jsou od
sebe vzdáleni stovky kilometrů a shon moderního života je vytěžují natolik, že nejsou schopni najít si čas, aby si alespoň
zavolali nebo aby se vydali na návštěvu svého domova. Frank Goode strávil celý svůj život prací. Jako čerstvý důchodce si
začíná uvědomovat, že se svými čtyřmi dětmi nestrávil do této chvíle tolik času, kolik by chtěl. Je načase to napravit.

Vstupné 70,-

23.5. neděle v 18:00
Režie: Chris Columbus

přístupný

PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU

Kan.,USA 2010 118´ dabing

Hrají: L.Lerman,B.T.Jackson, A.Daddarioová, J.Abel,…

V dobrodružné komedii je Percy Jackson napůl člověk a napůl bůh. Ve škole má věčně problémy, to je ale to nejmenší, co mu
teď dělá starosti. Sice je právě začátek 21. století, ale zdá se, že antičtí bohové z bájného Olympu se rozhodli sestoupit ze
svých trůnů a tím i vstoupit do Percyho života. Percy se totiž z ničeho nic dozvídá, že jeho skutečným otcem je Poseidon, bůh
moří a vodního živlu a samotný Zeus, Percyho obviní, že ukradl jeho magickou hůl ukrývající blesky. Percy se proto musí
připravit na nejnáročnější dobrodružství ve svém životě…

Vstupné 65,-

přístupný
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26.5. středa v 19:30
Režie: Sherry Hermannová

KVĚT POUŠTĚ

SRN, Rak., Fr. 2009 124´

Hrají: L.Kebedeová, S.Hawkinsová, J.Stevensonová, C.Parkinson

Skutečný dramatický příběh světoznámé topmodelky Waris Dirie, která nikdy netoužila po slávě, přesto zazářila v londýnském
světě módy a síla její osobnosti ovlivnila život afrických žen. Třináctiletá Waris, utíká z domova, aby se vyhnula
domluvenému sňatku s postarším mužem. Její nebezpečná cesta vede přes africkou poušť až do Londýna, kde vypomáhá jako
uklízečka. O několik let později její nádhernou tvář objeví uznávaný fotograf, který z ní přes noc udělá hvězdu. Waris ale čeká
tvrdá práce, především musí překonat stud vůči mužům, zapomenout na africké utrpení, zbavit se předsudků z minulosti a začít
konečně normálně žít...

Vstupné 70,-

přístupný

30.5. neděle v 19:30
Režie: Tim Buton

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

USA 2010 108´ tit.

Hrají: J.Depp, M.Wasikowska, A.Hathawayová, H.Bonham Carterová,…

Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na viktoriánské zahradní slavnosti
požádá o ruku bohatý, ale přihlouplý Hamish, sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílým králíkem, ve vestě a s kapesními
hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce a který záhy zmizí do králičí nory. Alenka pocítí zvláštní nutkání následovat ho,
do nory spadne a po pádu, který působí skoro jako podivný sen, se ocitne v ohromující a fantastické Říši divů…

Vstupné 70,-

přístupný

Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov KVĚTEN 2010
do 5. 5.

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

1. 5. sobota

ARMIDA
Zájezd do Hradce Králové (artkino Centrál) přímý přenos představení z Metropolitní
opery New York
Jen pro předem přihlášené - vyprodáno! sraz u Národního domu v 17.00 hodin
5. 5. středa LEDŇÁČEK
Divadelní předplatné ** Nár. dům ** 19.00 hodin ** vstupné 240 Kč, předplatitelé
vstup na abonentky
12. 5. - 30.9. PĚTIKVÍTEK
Volný cyklus pěti výtvarných výstav trutnovských škol ročně
Tentokrát: Výběr z tvorby MŠ Trutnov ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání filmu
13. 5.
JARNÍ SWINGOVÁNÍ
čtvrtek
Koncert trutnovské skupiny H-Kvintet v rámci akce „3x trutnovská muzika“, která je
součástí oslav 750. výročí města **Koncertní síň B. Martinů ** 19.00 hodin **
vstupné 50 Kč
15. 5. sobota STRAŠIDLÁCI
Putování pohádkovým lesem za neznámými a téměř vyhynulými strašidly

Městský park ** start průběžně 13.00 - 15.00 hodin ** vstupné 20 Kč
16. 5. neděle OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZÓNY
Zábavné odpoledne na vrchu Šibeník s kapelou Pěna v rámci oslav 750. výročí města
Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov

vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze ** 15.00 hodin ** bez vstupného
19. 5. středa KAREL PLÍHAL
Koncert (nevhodný pro děti do 10 let) ** Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 170
Kč
28. 5. pátek PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Vystoupení městské dechové hudby v rámci akce „3x trutnovská muzika“, která je
součástí oslav 750. výročí města ** Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
Dům kultury Trutnov a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15.30 hodin ** bez vstupného
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1600 – 10. pouťový běh do vrchu – na náměstí (účastníky čekají pěkné odměny)
od 0900 - den otevřených dveří u špindlerovských hasičů
- promenádní koncert dechové hudby „Horalka“ – na náměstí
1300 - příjezd Krakonoše s doprovodem
od 1330 - ukázky dravců po celou dobu pouti (za květinářstvím)
od 1400 - dětské divadlo „JABLÍČKO A POHÁDKOVÉ PÍSNIČKY“ – u Edenu
od 1500 - zábavný program pro děti plný her, soutěží s odměnami „VOSA JEDE“ – u Edenu
pouťové atrakce, stánky, občerstvení, sobotní pouťový guláš (zdarma) - za květinkou
1000

NA NÁMĚSTÍ OD 13:30 HOD. – POUŤOVÝ PROGRAM
- MAGIC DUO – kouzelnická produkce
- vystoupení tanečního studia OLIVER z Vrchlabí
- žonglérské a kejklířské představení
- REGO – šermíři z Vrchlabí
- práce s lasem a bičem
- LOMNICKÉ MAŽORETKY
- TÁBORŠTÍ POULIČNÍCI (jarmareční, pouťové, kramářské a
hospodské písničky)
- artistické vystoupení klauna – RUDY z Prahy
- ohňové vystoupení
- vystoupení folklorního souboru ŠPINDLERÁČEK
od 1800 - Posezení u pošty s hudbou
od 2200 – pouťový ohňostroj

1000 - promenádní koncert dechové hudby „Horalka“ - na náměstí
od 1000 – souboj šermířů z Trutnova
- Originální soubor českých mužoretů z Hořic
- Táborští pouličníci
1100 – Poutní MŠE SVATÁ v kostele Sv. Petra
1300 - promenádní koncert dechové hudby TÁBORANKA - na náměstí
Městská kyvadlová doprava bude zajištěna zdarma od 10.00 do 18.00
v každou celou hodinu od bytovek.
19. Špindlerovskou pouť sponzorovali a patří jim poděkování :
Vojenská zotavovna Bedřichov, Skiareál Špindlerův Mlýn a.s., Služby Města Špindlerův Mlýn,
hotel Hradec, hotel Eden, hotel Harmony, restaurace Eden, R. Spindler, P.Krejza (Bob),
Stoh s.r.o.(p.Zeman), Špindl.info (Jandurovi), firma „JH masna Dolní Bučice „ , hotel Olympie,
pension Slávie, První bobová dráha, pension Lesana, restaurace Abacante, restaurace Labužník,
pension U Petra, pension Tony, potraviny Eden, pension Lucerna, hotel Erlebachova Bouda.
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY ALBEŘICE
www.rybymarsov.unas.cz
V neděli 16. května pořádá rybářský kroužek při MO ČRS Horní Maršov pro
své mladé členy tradiční rybářské závody na rybníčku v Albeřicích. Všichni
členové kroužku jsou zváni a očekáváni! Závodu se zúčastní mladí rybáři
z partnerského kroužku Eldorádo Trutnov. Zvědavci, kteří se chtějí přijít
podívat a povzbudit své závodící kamarády, jsou vítáni.
Občerstvení zajištěno!!!
7.00 - 8.00 prezentace, losování lovného místa
8.00
začátek 1. kola
10.30
2. kolo závodu
13.00
vyhlášení výsledků
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