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Vážení čtenáři, před dvaceti lety jezdily tři manželské dvojice ze Svobody (pět kantorů a jedna lékařka: manželé Oravcovi,
Korbelářovi a Ondráčkovi) na všechna setkání formujícího se Občanského fóra do Hradce, do Prahy a do Trutnova.
Ve Svobodě bylo hned po Vánocích 1989 otevřeno informační centrum OF, ve kterém se denně střídali p. Lánský, p. Skrbek,
p. Máslo, pí Koukalová, p. Těžký, p. Blažek, manž. Lukešovi a další (citováno z 1. číslo SF z 8.1.1900). Lidská paměť je krátká
– městská kronika tu dobu zaspala a ani v našem týdeníku SF nenajdeme všechno. Uvítáme vzpomínky pamětníků a rádi
doplníme mezery v novodobé historii našeho města. Hned po Vánocích rozjedeme seriál, ve kterém chybějící údaje doplníme.
Připomínám, že rádi zveřejníme Vaše aktuální informace nebo názory! Pište na stondr@volny.cz nebo volejte 737 683 333.

Horská jazyková školka již v lednu?

V minulém čísle Expresu jsme na první stránce uvedli, že
se bude ve Svobodě nad Úpou otvírat jazyková školka.

Myslel jsem, že je to hudba budoucnosti. Paní Lucie
Buková má však tah na branku. Školku rozjede již v lednu.

Dohodla se s mladými výtvarníky Veronikou Hovorkovou
a Jiřím Špetlou z výtvarné dílny Bosorka na výzdobu tříd.

Dám ale slovo paní Bukové: Zase Vánoce! Jak pro koho.
Někdo je má rád, někdo méně, někdo je dokonce nesnáší.
Já je mám ráda. Dodržuji maximálně zvyky a tradice,
těším se na rozbalování dárků, pečení cukroví, posezení
s rodinou nad kaprem. a bramborovým salátem.
Vánoce pro mě začínají již příchodem Mikuláše, trháním
barborek a prvním sněhem. Také jsem objevila výtvarnou
dílnu Bosorka v Janských Lázních. Je tam klidné a tvůrčí
prostředí, se synem si tvoříme vánoční svíčky (soboty a
středy), svícny, od 6. prosince mají novou akci - Vytvořte
si svého anděla…. Letos většinu dárků vytvoříme tam.
Nechce se mi moc do obchodů. Malovali jsme na trička,
udělali jsme pár keramických psíků a kočiček. Výtvarná
dílna Bosorka sdružuje mnoho šikovných mladých
výtvarníků. Oblíbila jsem si je natolik, že jsem poprosila
dva z nich - Veroniku Havelkovou a Jiřího Špetlu a ti
krásně vymalovali naší nově vznikající jazykovou školku ve
Svobodě nad Úpou. Je to opravdu skvělé, přijďte se
přesvědčit - buď do Bosorky a nebo k nám do školky na
Sluneční stráň. Všude jste kdykoliv vítáni. Jirkovi a
Veronice tímto mnohokrát děkuji. Ještě bych ráda
poděkovala Martinovi Tryznovi z Dobrovolných hasičů
v Janských Lazních, Jakubovi a spol. ze svobodského
lesnického učiliště a Vráťovi Vondrovi, jejich vychovateli.
Pomáhají k tomu, aby školka vznikla co nejdříve.
Hezké a klidné Vánoce všem.
Lucie Buková
Info: 777 264 028, luciebukova@seznam.cz

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY!!

V pátek 11.12. ve 13 hod. přivítali zástupci města nové
občánky, kteří se narodili v září 2009: Natálie Vachková,
Michal Vlášek a Natan Bureš.

VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA

zavítá v příštím roce i do úpského údolí!!
Zajímavý projekt Mgr. Petra Mikšíčka realizovaný
sdružením Antikomplex ve spolupráci s Českou televizí a
sdružením Job rozjedeme po Novém roce i v našem
regionu. Podrobnosti o něm se dozvíte ve vánočním
vydání Expresu. Dnešní foto je z listopadového natáčení
na Šumavě. Školáci se mají nač těšit!!

V. OLYMPIÁDA dětí a mládeže
bude za dva roky v Olomouci!!

Novým občánkům zazpívaly děti z mateřské školy pod
vedením paní učitelky Šárky Horáčkové.

To je velmi zajímavá zpráva pro žáky a žákyně, které teď
chodí do 4.-7. třídy základních škol, protože za dva roky
budou ve věku, kdy se mohou letní Olympiády dětí a
mládeže zúčastnit. Desítky dětí z našeho regionu byly na
olympiádách v Chocni, v Brně a v Ústí nad Labem a na ten
báječný týden s bohatým sportovním i kulturním
programem budou vzpomínat celý život. Probojovat se do
krajských reprezentačních výběrů v některém sportu však
není vůbec lehké. Baseballisté, softbalistky, atleti, plavci,
florbalisti, cyklisti atd. začnou proto o místo v krajském
výběru usilovat ve dvouletém předolympijském období.
IV. Zimní olympiádu dětí mládeže letos hostí Liberecký
kraj ve dnech 31.1. - 5.2.2010. O výsledcích mladých
olympioniků z našeho kraje budeme čtenáře informovat.
Info najdete na http://www.odm2010.cz/

KRAJSKÉ GRANTY
Za město je uvítala tajemnice paní Ing. Iva Balcarová a
paní Jana Hryzlíková, pro lokální noviny Svoboda fórum
fotil Marian Báchor a pro Svobodský expres St. Ondráček.

Mezi gratulanty nechyběli ani sourozenci nových občanů.
Více fotografií dodá Marian Báchor do knihovny. -so

Spolu s p. Alekem Pejosem jsme byli na školení o
krajských grantech (projekty na podporu volnočasových
aktivit) ve Dvoře Králové. Od Mgr. Tomáš Záviského,
Mgr. Ondřeje Knotka a Bc. Marcela Zadrobílka jsme se
dozvěděli všechny potřebné informace k podání žádostí o
krajskou podporu volnočasových aktivit. (Zoufale
potřebujeme úhradu pronájmu tělocvičen a zakoupit
potřebný herní a sportovní materiál pro volný čas dětí a
mládeže. Po Vánocích se pustíme do projektů. -so
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MOTORISMUS

Bohumil Hlávka

22. listopadu stěhovala firma Švestka vánoční smrk Pro
Prahu .Ve 23 hod. jsem se byl podívat,jak se hoši
vypořádají s kruháčem v Trutnově s tou délkou.

Málem jsem nestačil fotit :-) .Byl to fofr. .

MAŽORETKY
vystoupí na vánočním večírku v hotelu PROM
v sobotu 19. prosince 2009 – od 16.00 do 20.00 hod.
Mažoretky ve Svobodě nad Úpou byly založeny v roce
2007 a v současné době tento kroužek navštěvuje 47 dívek,
ve věku 3 - 14 let. Děvčata jsou rozdělena do tří skupin,
nejstarší dívky si říkají Rebelky, prostřední tým jsou
Světlušky a minimažoretky se jmenují Berušky.
Trénují nás Alena Kážová, Aneta Nováková a Blanka
Tesařová. O vojenskou průpravu se starají Vladimír Káža
a Pavel Tesař, průpravu v aerobiku tento rok zajišťuje
Monika Dudová. Vystupujeme na různých kulturních,
společenských a sportovních akcích, vyvrcholením naší
celoroční práce je účast na festivalech, přehlídkách a
soutěžích.

Kouzlo starých Vánočních pohlednic

Motoristická sezóna bude pokračovat už 16.ledna 2009.
v Pardubicích Více zajímavých zpráv na www.autoslide.cz

Několik stovek žánrových pohlednic s vánoční a
novoroční tematikou ze sbírek pana Jana Hainiš seniora
z Janských Lázní vás uvede do kouzelné atmosféry Vánoc
našich předků. Vystaveny budou nejstarší pohlednice
z období od konce 19. století do r. 1950.

Vernisáž proběhla v sobotu 12. 12. v 15.00 hod.
(byli jsme u toho), výstava potrvá do 10. 1. 2010.

Zdraví B.Hlávka

STOLNÍ TENIS

Zvítězil Ondřej Hník, na dalších místech Mirek Baier,
Tomáš Friedrich, Petr Bureš, Mirek Žďárský, Ríša Kocík
st., Ríša Kocík ml., Tereza Slaninová, Marek Dunka,
Eliška Janková, Patrik Šára a Katka Chrastinová. Podrobné
výsledky a hodnocení přineseme v příštím čísle espresu.
Zveme všechny hráče a jejich známé na Novoroční turnaj
v sobotu 2. ledna 2010 od 10.00 hodin také v naši herně.
Jste srdečně zváni
Petr Bureš

Pan Hainiš má ve svých sbírkách nepřeberné množství
unikátních fotografií a pohlednic se sportovní tématikou –
o unikátní sbírce historických lyží a saní ani nemluvě.
Navštívíme ho po Novém roce s malou skupinkou žáků a
studentů, kteří budou zpracovávat materiály k projektu
Vzduchoplavec Kráčmera.

ZPÍVÁNÍ V KOSTELE
Zveme všechny občany Svobody nad Úpou na vánoční
koledy, které zazpívají učitelé a žáci naší školy v kostele
v pondělí 21. prosince od 17 hodin.

3

CO JE NOVÉHO VE SVOBODĚ?

Rekonstrukce knihovny přinesla čtenářům i zájemcům o
internet příjemné prostředí a rozšíření služeb.
Fotky Pavla Křivky ze dne 25.11. (vzápětí po vichřici) teď
přišly vhod. Dokreslují situaci včetně okamžitého zásahu
městské technické služby.

Kromě stálé čtenářské klientely přibyli studenti, kteří často
potřebují rešerše (vyhledávání odborné literatury).
Uvítáme a zveřejníme každou zajímavou zprávu nebo
fotografii ze života ve Svobodě. Více očí více vidí!!

Část kostela (sakristie) byla značně poničena podzimní
vichřicí. Pokrývačská firma Norberta Fleischera provedla
opravu včetně měděné střechy na sakristii. Kostel je krásná
dominanta Rýchorského sídliště a celého Dolního
Maršova. Farnost má bohužel problémy s uhrazením
značné částky za opravu (viz citace ze zápisu usnesení ze
62. zasedání rady: „Zamítá se žádost Římskokatolické
farnosti o finanční dotaci ve výši 100 tis. Kč na opravu
kostela sv. Josefa nad Rýchorským sídlištěm, vzhledem
k nedostatku finančních prostředků.“).

Při sestavování této stránky jsem vzpomínal na našeho
svobodského faráře Jaroslava Tyrnera, který peníze
z prodeje svého rodinného domku a darů od své sestry
využíval k opravám svobodských kostelů – a tehdejší
režim se mu za to odvděčil pětiletým pobytem ve vězení.
Důvodem trestu bylo, že požádal ministrujícího žáčka, aby
si na ministrování nebral pionýrský šátek.
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HISTORIE svobodského sportu
Webové stránky Jirky Šprince na http://mfcsvoboda.tym.cz/
potěšily nejen současné sportovního fanoušky, ale i
pamětníky. Pravidelný čtenář našeho Expresu a svobodský
patriot Petr Kvaček ihned zareagoval. Během dvou týdnů
mi poslal deset stran vzpomínek, které s potěšením
postupně během celého roku vydáme. -so

23.11.2009 ve 23:06 hod.
Po druhé světové válce se stal fotbal ve Svobodě
oblíbenou zábavou pro diváky a nejpřirozenějším vyžitím
pro sportumilovné novoosídlence. Prostě se jednalo o
nejpopulárnější sport. Teprve později a postupně se začaly
ve Svobodě pěstovat i další druhy sportů, počínaje
cvičením v sokolovně, na níž byl dlouho patrný nápis
Turnhalle. V sokolovně se cvičilo na nářadí i bez něj a
v zimě se zde hrál volejbal. Cvičení v prostných vedl člen
sokola pan Toman, který sice napadal na jednu nohu, ale
byl to klasický nářaďovec s vymakanými svaly na rukou,
za které by se nemusel stydět ani olympijský vítěz ve šplhu
Šupčík. Prostě Toman byl na nářadí, na koni, na kruzích,
nebo na bradlech výbornej. Problém byl v tom, že se
v sokolovně konaly i společenské zábavy, jako plesy
různých spolků a všelijaké besídky a jiná kulturní
vystoupení a taky se zde promítaly filmy pod vedením
pana Pražáka. Proto hygienické podmínky v sokolovně pro
tělocvik nebyly zrovna ideální. Ze sokolovny člověk přišel
domů špinavej jako prase.
Přidávaly se další sporty jako stolní tenis, mimochodem
velmi úspěšný, možná nejúspěšnější sport provozovaný ve
Svobodě co se týče úrovně soutěže. Stolní tenis měl své
působiště také v sokolovně v prvním patře, kde byly dva
stoly. Několik hráčů hrálo skutečně vynikající table-tenis.
Na příklad pan Šafařík, Mirek Hušek, cukrář pan Petera a
další. Hrál se minimálně krajský přebor. Pak se přidal
tenis, který se rovněž hrál závodně na krajské úrovni,
stejně jako atletika, kterou vedl pan Urban. V atletice
vynikala v bězích Zdena Oravcová, rozená Mocková, pan
Šolc ve skoku do výšky stylem stradel, Láďa Žanta házel
oštěpem, spíš ale si s ním pohazoval. Já běhal stovku,
skákal do dálky a vrhal koulí. Dobrá byla i moje
spolužačka Dagmar Doušová zejména v silových
disciplinách. Pan magistr Topka byl licencovaný atletický
rozhodčí i pro mezistátní atletická utkání.
Ještě po válce se trochu koulelo v několika kuželnách
po Němcích, ale ty zakrátko vzaly za své a byly
zdevastovány. I v atletice se Svoboda prosadila v krajském
přeboru. Později se vybudoval volejbalový kurt v bývalém
parku Weisshunovy papírny a volejbal se stal oblíbenou
zábavou i soutěžním sportem. Nelze opominout ani
hokejový klub, který hrál okresní přebor na hřišti u
sokolovny. Svobodský sport vydatně podporovaly
svobodské papírny.
O fotbalovém hřišti v dnešních Bukách u prádelny jsem
já neslyšel. Moje první informace o hřišti ve Svobodě jsou
svázány s hřištěm u bývalé traktorové stanice naproti vile
Meran při silnici do Janských Lázní.Zde se hrálo podle
mého vědomí do války ještě za Němců. Moje paměť už
zde ale registruje jenom svobodskou městskou skládku.
Veškeré moje vzpomínky na fotbal ve Svobodě jsou proto
svázány s hřištěm u sokolovny. Toto hřiště se vyznačovalo
jednak svými nepředpisovými rozměry a jednak ne příliš
rovným povrchem, na kterém souvislou trávu střídaly drny
nebo jenom udupaná hlína či škvára. Na šíři mělo sotva
padesát metrů a na dél asi osmdesát. Tyto rozměry byly

výhodou pro svobodské fotbalisty, kteří byli na hřiště
zvyklí. Proto často i mužstva z vyšších soutěží odcházela
s překvapivým smutkem. Na rohu bývalé kuželny se
z důvodu bezpečnosti hráčů uvazovala žíněnka, protože
roh zasahoval až k postranní čáře. Hráči se převlékali
jeden čas v přízemí a později v prvním patře zadního
traktu sokolovny s východem přímo na hřiště. Na
kovových schodech klapaly jejich špunty kopaček. Diváci
na lavičkách rozmístěných na protějším břehu pak
sledovali, kdo z kabiny vystupuje a kvitovali hlasitě
spokojenost, když nastupovali Hájek v bráně, Klepal a
Stránský v obraně, Lukavský a bratři Vlčkové v záloze a
Jarolímek, Havel, Jakubiček, Hynek a Joska Ruffer
v útoku. Hráčů nebylo jen jedenáct. Vynikají byli i Franta
Černý, Novosedlík, Josef Jakubíček, brankář Skuček. Rád
si nechám připomenout ještě další hráče na které jsem
zapomenul. Daleko nejlepším hráčem byl ovšem Olda
Jarý, který se však z nešťastné lásky oběsil. Myslím, že mu
mohlo být kolem dvaceti let. Takový talent se už pak ve
Svobodě nikdy neobjevil. Byl to svobodský Přáda.
Franta Hájek byl myslím nejstarším fotbalistou a jeho
kariéra netrvala dlouho. Jeho důstojným nástupcem byl
brankář Skuček. Na rozdíl od efektního buckého Burýška
byl Skuček velmi spolehlivý a neměl takové výkonostní
výkyvy jako Burýšek.
František Hájek se se svým politickým smýšlením příliš
netajil. Kamarádil se pouze s lidmi o nichž věděl, že mají
stejné názory. Mezi jeho přátele patřil ředitel Uhelných
skladů Zídek, Přemek Klenor, Mojda Černý, místní
fotograf a učitel hry na klavír. Hájek bydlel v domě, dnes
už zbouraném, při stavbě nové silnice na Pec s jistým
Hrubým, který byl členem KSČ a ředitelem papírny u
Pietů. Ten Hájka udal pro poslech Svobodné Evropy a
Hlasu Ameriky. To mělo pro Hájka fatální důsledky.
O tom ale později.
Tomu předcházela velmi šťastná etapa budování
tenisového kurtu. Hájek se vrhnul po konci fotbalové
kariéry na tenis a to tak, že totálně tenisu propadnul.
A nejen on. Kolem tenisu se vytvořila výborná parta
dospěláků sdílejících stejné názory, které jsem jako
dvanáctiletý kluk nasával plnými doušky. Příjemná
společnost a tenis sám mě učaroval a to tak, že jsem přestal
hrát i fotbal.
Začalo to vytipováním místa pro tenisový kurt mezi
Úpou a silnicí na Pec pod Beiwerkem. Účastnil jsem se
výstavby antukového kurtu od samého počátku. Stavba
začala rozoráním celé plochy, aby se získala dostatečná
rozloha odstraněním nízkého břehu. Pak nastala lopotná
ruční práce na úpravě povrchu. Mákli jsme si tam opravdu
pořádně. Chodil jsem domů servaný jako kůň až za tmy.
S úpravou povrchu se začala stavět také zděná šatna,
klubovna a kumbály na nářadí. Vše pokud možno
svépomocí a nebo za vydatné pomoci papírny. Kurt byl
oplocen a vybaven čerpadlem na kropení kurtu. Zprvu se
k tenisu hlásilo hodně lidí, mladých i starších, ale časem
jich valně ubývalo, když zjistili, že se tenis musí poměrně
dlouho učit, hrát na stěnu nikoho nebaví stejně jako
upravovat kurt před hrou a na jaře prakticky znovu udělat
povrch. Všechno je moc práce a na hraní moc času
nezbývá. Jeden kurt je taky málo pro více zájemců. Musí
se dlouho čekat. Nicméně kurt byl vybudován a počet
členů oddílu se stabilizoval. Úroveň hry šla postupně
nahoru a bylo možné pomýšlet na přihlášku do okresní
soutěže. Pokračování příště.
Petr Kvaček
Pozn.red.: Uvítáme příspěvky i od dalších pamětníků -so
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CO JE NOVÉHO U SOUSEDŮ…
SEVER slavil 15 let své existence!!

Ve druhé části oslav si hosté a návštěvníci prohlédli
vystavené panely a na závěr shlédli kulturní program.
V pátek 5.12. 09 proběhla od 15.30 hod. zajímavá
panelová diskuse na téma „Jaká budou střediska
ekologické výchovy v příštím desetiletí?“

O fotodokunentaci se postaral Pavel Křivka.
U „kulatého stolu“ jednali zástupci ekologických
organizací, ministerstva školství za přítomnosti tisku o
perspektivách i problémech patnáctileté existence Severu.

Celé jednání řídil RNDr. Jiří Kulich

Bližší informace a závěry jednání najdete na stránkách
www.sever.ekologickavychova.cz

Pozn.red.: V sobotu 12.12. uspořádal SEVER pro
veřejnost Den otevřeních dveří. Sobota byla však příliš
nabitá sportovními události v našem mikroregionu.
Budeme se to snažit napravit na příštích akcích Severu. -so
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TEEBALL V BUKÁCH JEDE!!

KAM ZA SPORTEM o Vánocích?
Vánoční nabídka je pestrá – bohužel málo informací mám
ze Svobody nad Úpou.
Halový turnaj fotbalu základních škol na Mládežce
středa 16. prosince – žáci 1.-3. tříd ZŠ
čtvrtek 17. prosince – žáci 4.-5. tříd ZŠ
Teeball – velká tělocvična Centrum Mladé Buky
sobota 19. prosince – nejmladší žáci a žákyně
utkáni Sparks Mladé Buky – Rytíři Trutnov
Mažoretky – vystoupení v sobotu 19.12. od 16 hod. na
Vánočním večírku v hotelu PROM ve Svobodě nad Úpou.
Vánoční laťka (soutěž ve skoku vysokém)
úterý 22. prosince v tělocvičně ZŠ Mladé Buky

Start do světa teeballu vyšel mladobuckému týmu parádně!
Na zimním turnaji v Praze (na Krči) skončil potěr Mladých
Buků z osmi nabitých týmů čtvrtý, ale v základní
čtyřčlenné skupině mu po vítězství nad Kotlářkou Praha2
(24-11) a Sabatem Praha (17 – 13) uteklo první místo ve
skupině jednobodovou porážkou v prodloužení (14 – 15)
s Engels Praha (Krčí). V boji o třetí místo podlehly Mladé
Buky zase o jeden bod Kotlářce Praha1 (15 – 6).
Gratulujeme trenéru Filipu Procházkovi, jeho asistentům a
všem hráčům a rodičům.
http://www.winterleague.cz/

Jako svobodského patriota mne mrzí, že v týmu jsou jen
dva žáci svobodské školy – Matěj Celba a Matyáš Ptáček.

Šanci hrát výkonnostní teeball se špičkovým trenérem
Filipem Procházkou by měli využít i další sportovně
nadaní žáci svobodské školy!! Pokud bude více zájemců,
není problém založit další tým (nebo týmy?). Je na čase,
abychom opět oživili městský stadión ve Svobodě, kde
bylo za nemalou částku poplatníků vybudováno kvalitní
hřiště s dokonalým technickým zázemím (záchody, šatny).
Dnes jeho oživení není otázka peněz, ale dobré vůle . -so
(foto Martin Ptáček)

Lyžování na Duncaně
bude již v plném provozu – nabídka na lyžařský výcvik
dětí je v příloze

Sportovní hry (volejbal, basketbal, florbal)
Zorganizujeme podle počtu zájemců v pronajatých
tělocvičnách – info na 737 683 333, stondr@volny.cz
Stolní tenis – volně přístupné tréninky každé úterý a
čtvrtek v herně Rýchorka od 17 do 19 hod, poté dospělí
(až dopadnutí). 2. ledna 2010 od 10 hod. (přihlášky od
9.00) Novoroční turnaj (otevřený pro příchozí).
Bowling - denně - info na 499 871 384, 499 871 319
nebo mailem hedvicak@mestanskydum.cz

Golf - můžete hrát i v zimě (na trenažeru) v Mladých
Bukách – objednávky na recepci tel.: +420 604 273 293
tel.: +420 499 421 954 e-mail: info@mladebuky.com

VÁNOČNÍ TEEBALL
V sobotu 19. prosince 2009 se hraje od 16 do 18 hodin ve
velké tělocvičně Centrum (Zemědělka) v Mladých Bukách
utkání v teeballu Sparks Mladé Buky – Rytíři Trutnov.
ZŠ Rudolfa Frimla má velkou sportovní halu, ideální pro
sportovní hry (florbal, teeball, volejbal, basketbal ap.).
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Marie Havlíčková
Prodejna dárkového zboží
na rohu proti radnici
ve Svobodě nad Úpou

MO ČRS Horní Maršov

zahajuje tradiční prodej
vánočních kaprů

ve vodárně u DUNCANU
od 20.12.2007 do 23.12.2007,
a to vždy od 8.30 do 17 hod.

Originálně a vkusně
zabalím jakýkoliv dárek!!
Můžete si přinést svůj či zakoupit u mne.

Nejen na Vánoce, ale po celý rok
držím s Vámi krok!
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ měst.zastupitelstva
svolává starosta města na středu 16.12.2009 od
18 hodin do kongresového sálu hotelu PROM.
Na programu bude také pronájem a prodej
nemovitostí, rozpočtové opatření č. 5/2009,
rozpočet města Svobody nad Úpou na rok 2010 a
změny ve vyhlášce o místních poplatcích za
provoz systému shromažďování, sběru, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dále zápisy z jednání finančního a kontrolního
výboru.
ÚŘEDNÍ HODINY na Městském úřadu o svátcích
http://www.musvoboda.cz /

22.12.2009 8,00 - 15,00 hodin
23.12.2009 ZAVŘENO
24.-26.12.
ZAVŘENO
28.12.2009 8,00 - 17,00
29.12.2009 8,00 - 15,30
30.12.2009 8,00 - 17,00
31.12.2009 ZAVŘENO
ve dnech 1.1.2010- 3.1.201 ZAVŘENO
Městský úřad ve Svobodě přeje všem pohodový
adventní čas a hezké vánoční svátky, ať máte čas na
pohádky, ať se na vás štěstí usměje, ať vás láska stále
hřeje, ať vás úspěch provází i v roce 2010, který
přichází.
Za MěÚ ve Svobodě nad Úpou
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ

Možnost objednávky vybraných kaprů
do 7.12.2007 na tel.: 605 074 402
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
příjemné prožití vánočních svátků.

VÁNOČNÍ KONCERTY
V Mladých Bukách chystáme koncert v sobotu
26. 12., opět Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby, zpívá Krkonošské Collegium Musicum,
hraje Musica Antiqua, řídí Vít Mišoň. Kromě
toho bude v Mladých Bukách dětská "půlnoční"
mše na Štědrý den odpoledne v 16:00.
A Rybovu mši s Musicou Antiqou hrajeme i na
jejich tradičním koncertě 19. 12. v Síni Boh.
Martinů v Trutnově v 19:30. S Krkonošským
Collegiem Musicem jsme zahájili Trutnovský
Advent v sobotu 5. 12. v 16:00 v kostele
Narození Panny Marie v Trutnově - městě.
Adventní program zopakujeme ještě na
Novoročním koncertě v Hostinném 1.1. 2010
v 17:00 hodin.
Všechny příznivce a milovníky vánoční hudby
srdečně zve
Anežka Mišoňová

SKI CENTRUM Šafář
Zajišťujeme provoz lyžařské školy a půjčovny
lyží v oblasti Krkonoše - Svoboda n.Ú. a Janské
Lázně. Půjčovna potřeb pro lyžování, carving a
snowboarding. Skiservis, dětská lyžařská škola,
ubytování. Jsme členem APUL - lyžařské kurzy
a výuka lyžování.
Adresa: SKI CENTRUM Šafář Černohorská , 542 24
Svoboda nad Úpou (Skiareál Duncan)
http://www.skicentrumsafar.cz/html/czech.html
Mobil CELL: +420 603 327 525
Mobil CELL: +420 605 500 487
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KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ

13. – 30. prosince 2009

Telefony: 499 875 121, 737 884 743

E-mail: kino@janske-lazne.cz

13.12. neděle v 19:30

PROTEKTOR ČR

Režie: Marek Najbrt

2009 100´ ŠÚ

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

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

Vstupné 70,-

16.12. středa v 19:30

do 12 let nevhodný

JULIE A JULIA

Režie: Nora Ephornová

USA 2009 123´ tit.
Hrají: M.Streepová, A.Adamsová, S.Tucci, Ch.Messina,…

Předtím, než tu byly všechny současné kuchařské pořady, tu byla Julia Child, žena, která navždy změnila styl, jakým Amerika
vaří. V roce 1948 zaměstnání jejího manžela oba zavedlo do Paříže, kde se svou energickou povahou toužila po něčem, co by
mohla dělat. O padesát let později neví třicetiletá Julie Powell kudy kam. Pustí se proto do zdánlivě šíleného plánu na to, jak
využít svou energii. Rozhodne se strávit přesně jeden rok tím, že uvaří všech 524 receptů z kuchařské knihy Julie Child, a o
svých zážitcích blogovat. Komedie spojuje dva pozoruhodné skutečné příběhy, které dokazují, že pokud se vám podaří docílit
té správné kombinace vášně, posedlosti a másla, můžete změnit vlastní život a dosáhnout svých snů.

Vstupné 70,-

18.12. pátek v 19:30

přístupný

ZAKLETÝ V ČASE

Režie: Robert Schwentke

USA 2009 108´ tit.

Hrají: R.McAdamsová, E.Bana, A.Howardová, R.Livindston,…

Romantický film podle bestselleru o lásce, která přesahuje hranice času. Clare je zamilovaná do Henryho po celý svůj
život. Věří, že si jsou souzeni, ačkoli ví i to, že budou odloučeni, jen neví kdy: Henry je cestovatel časem – prokletí velmi
vzácné genetické anomálie, která způsobuje, že se Henry skoro celý svůj život přesouvá v čase do budoucnosti a minulosti bez
jakékoli kontroly. I navzdory tomu, že Henryho nedobrovolné cestování v čase je od sebe dělí, Clare se za každou cenu snaží
vybudovat normální život se svou jedinou životní láskou.

Vstupné 70,-

20.12. neděle v 19:30

do 12 let nevhodný

ČR, SR 2009 90´

T.M.A.

Režie: Juraj Herz

Hrají: I. Franěk, L. Krobotová, M. Kożuchowská, A. Hryc, …

Muzikant Marek opouští divoký svět rockové hudby a odjíždí do osamělého zpustlého domu, v němž strávil část dětství. Začne
tu znovu malovat, jenže nedokáže vytěsnit vzpomínky na události, jež se tu kdysi odehrály a jež se mu vracejí ve snech a
v chmurných vizích, navíc provázeny podivnými úkazy v domě. Mezi nepřátelskými vesničany se muž sblíží s kamarádkou
z dětských her Lucií, dnes pošťačkou. Návštěva přátel z Prahy skončí po pitce zmizením jedné dívky. Psychologický horor se
stále tísnivější atmosférou, vzbuzující napětí z dalších úkazů a událostí.

Vstupné 65,-

27.12. neděle v 18:00

do 18 let nevhodný

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

Režie: Karel Janák

ČR 2009 105´ ŠÚ
Hrají: P. Kříž, D. Prachař, D. Mesaroš, I. Korolová, …

Dobrodružná komedie pro děti se odehrává v blíže neurčeném středověku na tvrzi Martina z Vamberka a nedalekém hradu
Albrechta z Krvenos. Zrádný Albrecht se chce zmocnit sousedova panství a udá ho u dvora. Později jej zajme a snadno dobyde
jeho tvrz. Jenže pět Martinových dětí různého věku a schovanka Jana, se nemíní jen tak snadno vzdát. Společnými silami
mladí mstitelé znovu získají a uhájí rodinnou tvrz, zatímco se otci podaří utéct. Nakonec však musí zasáhnout samotná
královna, která rychle zjedná spravedlnost.

Vstupné 60,-

30.12. středa v 19:30
Režie: Roland Emmerich

přístupný

2012

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

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

Vstupné 70,-

do 12 let nevhodný
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Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov - PROSINEC 2009
www.dktrutnov.cz
do 3. 1.
2010

PĚTIKVÍTEK

1. 12. úterý
2. 12. středa
1. 12. úterý
2. 12. středa

VYBUBNUJ SI JEŽÍŠKA

Volný cyklus pěti výtvarných výstav trutnovských škol ročně
Tentokrát: Výběr z tvorby Speciální základní školy a Mateřské školy, Trutnov
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu
Představení pro MŠ a 1. - 5. tř. ZŠ -

kino Vesmír ** 8.30 a 10.00 hodin ** vstupné 35 Kč

MIKULÁŠOVINY
Zábavný pořad pro děti
Národní dům ** 17.00 hodin ** vstupné: děti 35 Kč + 10 Kč poukázka na dárek, ostatní 70 Kč

6. 12. neděle O TOM, CO SE MOŽNÁ STALO
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 2 do 4 let spojené se setkáním s Mikulášem
kino Vesmír - foyer ** 15.00 a 17.00 hodin ** vstupné: děti ve věku 2 - 4 roky 20 Kč (tyto vstupenky jsou
slosovatelné), ostatní 40 Kč

7. 12.
pondělí

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Předvánoční setkání
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov - Národní dům ** 14.30 hodin

7. 12.
SRÍ LANKA
Miloš Šálek - cestopisný pořad - kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 50 Kč
pondělí
9. 12. středa EVA A VAŠEK
Koncert Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 180 Kč

9. 12. středa JANA BOUŠKOVÁ - harfa
JANNE THOMSEN (Dánsko) - flétna
KATEŘINA VÁCHOVÁ-SOUKALOVÁ - klarinet
JIŘÍ HUDEC - kontrabas
STAMICOVO KVARTETO Koncert
Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury ve spolupráci s Mezinárodním festivalem EuroArt Praha
Koncertní síň B. Martinů ** 19.00 hodin ** vstupné 140 Kč

11. - 13. 12. MALÉ ADVENTNÍ TRHY
Prodej tradičních výrobků
Akce se koná v rámci projektu „Náměstí bez hranic“. Tento projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Pořadatel: město Trutnov ve spolupráci s Domem kultury Trutnov

13. 12.
neděle

Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno 9.00 - 17.00 hodin ** bez vstupného
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 4 let
kino Vesmír ** 15.00 hodin ** vstupné: děti 35 Kč (tyto vstupenky jsou slosovatelné), ostatní 50 Kč

15. 12. úterý JAKO THELMA A LOUISE

Divadelní předplatné - čtvrté představení sezóny 2009/2010
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 240 Kč, předplatitelé vstup na abonentní průkazky

17. 12.
čtvrtek

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
KRKONOŠSKÉ COLLEGIUM MUSICUM

19. 12.
sobota
20. 12.
neděle
25. 12.
pátek
31. 12.
čtvrtek

KRAKONOŠKA HRAJE KOLEDY

Vánoční koncert ** Koncertní síň B. Martinů ** 19.30 hodin ** vstupné 50 Kč
Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, Dům kultury Trutnov a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 10.30 hodin ** bez vstupného

H-KVINTET
Vánoční koncert ** Národní dům ** 17.00 hodin ** vstupné 50 Kč

VYHLÁŠENÍ VÝROČNÍHO ROKU TRUTNOVA
Bubenická a praporečnická show, vyhlášení výročního roku, Silvestrovský ohňostroj
Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 23.15 hodin ** bez vstupného
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