Svoboda fórum č. 649
Obsah: Úvodník - Víte, co vás čeká (nebo už potkalo)?
Sportovní zprávy
Stopem přes tři oceány XIII. - Martin Duda
Dopisy čtenářů
Informace, zprávy, inzerce
Úvodník - Víte, co vás čeká (nebo už potkalo)?
Jaké mají mladí lidé představy o stáří? Vzpomínám si na první
studii domu pečovatelské sluţby od mladého architekta: shrbené
postavy opírající se o hole belhaly kolem krásné moderní budovy. Jeho
vize byla naprosto perfektní. Mohu vám potvrdit, ţe neznám člověka v
mém věku, který by neměl potíţe s klouby. Kresba ale nemohla
zachytit další nezbytné průvodní jevy stáří. V dobách mládí jsem si
představoval, ţe v stáří kaţdý potřebuje brýle, naslouchátka a hůl
nebo berle. Dnes bych k tomu přidal denní hrst léků, psychologa (nebo
psychiatra) a tlumočníka. Proč tlumočníka? Nejprve předloţím ukázku
z dopisu mladobuckého cestovatele, která byla pro mne ještě
srozumitelná:
"Zdravim vsechny lidicky, sory za kratkou zpravu, ale aspon par
uryvku, dorazil sem do dawson creek nahore v british columbia, kde
zacina alska highway, a ted od zacatku, ze sierra nevady, squaw valley
za snehu do zelenyho friska zkouknout moji bank of america v lesiku,
po california highway 1 na santa cruz, serfarskou pohodu, big sur,
santa barbaru, lidicky cesta se vinula jako chrestys, zakousla ve
skaliskach a dole a v dali pacifik, mista dole nebylo moc, ale na spacos
dobry, a kamarad vetrnik taky dobrej. dojel sem do mista primo
andelskyho L.A., ty diry, pro kandsky visa, 70 dolaru no a spousta
otazek, ale vzdycky odpoved, takze razitko. za to jak sem se rychle
dostal z tohodle mesta musim podekovat skupine zvany los banditos,
ktera hraje zatr satr rychlou muziku a hrr nahoru pres sacramento,
p[ortland, seattle az do vancouveru [hranice taky zajimavy], s
kamionakem Lukem do Rocky mountains, kde sem pekne polozil,
nasekal drivi, zatr satr za tolary a asi tou nejparadnejsi cestou mezi
skalnatejma horama z canmore, banff do jasperu na mt. robson, back
jasper do olejarskyho edmontonu a na velkou prerii az do dawson
creek, no komari me pekne vysali, ale coz bude jich vic, takze lidicky,
dneska zacina alska highway, 5000 stoparskych km za mnou, takze
uvidime, jinak varim stale vyborny ovesny kasicky, recept prisne
tajny, techniku splhu na stromy sem uz znacne vylepsil a kudla ostra
jako ziltky z Jevicka, no dalsi recicky necham na to pivo v Cechach je
jich pozehnane dejte taky vedet, jak se vede a prasi za kocarem, moc

lidi se neozyva
p.s. vlci vijou nadherne
vsechny zdravi Filip v rytmu vln radia braun
Tomu jsem ještě rozuměl. Hůř jsem dopadl s pochopením textu,
kdyţ mě jeden bývalý ţák poţádal, abych přesvědčil vedení školy o
poskytnutí místnosti pro pořádání LAN party. Netušil jsem, co výraz
LAN party znamená. Umím si ale poradit. Na počítači jsem našel text:
Mno tak po včerejší aţ dnešní pařbe , která se wostře vydařila to
vypadá tak ţe si to asi za 14 dní zopakujem...ale je tu pár změn.
Začátek byl posunut na 18:00 (zdá se mi to jako ideální čas a navíc se
v klidu před pařbou vyspim). A další změna je ţe to bude z pátku na
sobotu takţe 21.11.2003. Snad nemusim řikat co si máte a nemáte
vzít s sebou... jen zdůraznim ţe tam nebou >>ŢÁDNÝ<< repráky , ale
sluchátka !!! Kdo bude dělat provar letí a nebudou tam ţádný
návštěvy! Jinak k tomu termínu , vzhledem k tomu ţe je to den po
třídních schůzkách (uţ asi víte kam mířim co??) tak nemůţu zaručit ţe
moje účast bude stoprocentní, protoţe budu muset vysvětlit ţe za
všechny ty "události" ve škole prakticky nemůţu, ale snad to nějak
zvládnu, a kdyby ne tak na další pařbu jdu na 100% ! Takţe snad se
zase všichni sejdem na pařbě... i kdyţ je moţný ţe se bude konat uţ z
neděle na pondělí tento týden... a pokud ne tak v tom původním
termínu, jinak pravidla zůstávají stejná... Happy Fraging
Po tomhle článku jsem byl zděšený. Představoval jsem si LAN
party jako tvrdý mejdan - pití, kouření, drogy - a vzpomněl jsem si,
jak místní omladina pořádala různé chlastpárty v lomu pár set metrů
nad sídlištěm, kam se dospělí nevyhrabali. Chtěl jsem se od tohoto
podniku distancovat. Naštěstí jsem si přečetl další články o LAN party,
které podporovalo ředitelství škol, starostové ap.: Taaaak další Lan
Party se bude konat 6.2.2k4 a bude se konat kde jinde neţ dole v
kolárně u AZ Fota... maximální počet lidí vidíme na 8-9 , kdyby to
kapacitní důvody povolili , moţná by se tam vešlo i 10 lidí
(vyrovnanost v CS). Mno co s sebou? Vzhledem k tomu ţe to pořádám
já a Smoke (Grefy je vyklepanej s Flídra, hlavně ţe má velký kecy) tak
si s sebou samozřejmě vezmětě popelník , cigára , compa , nějaký
jídlo a pití... neuškodil by aní ţádnej chlastík nebo čoudy... varování
pro Grefyho: Buď přijdeš pařit dolů, nebo nic... připojovat zezdola tě
nebudem... Jinak ta pařbička bude samozřejmě 24 hodinová... kdo
odejde dřív je u mě Minţa ! Za elektřinu se samozřejmě neplatí,
protoţe máme nataţenou pytlarku ze světla (takţe nešahat na
vypínač). Mno, to by bylo k těm kecům okolo asi tak vše. Teď ještě
vypis her co se budou pařit:...
Tady jsem pochopil, co znamená "pařit" a šel jsem za panem
Hainišem, který dal akci s podporou radnice zelenou. O víkendové LAN
party poreferuji uvnitř listu.

St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Jak zahájili podzimní soutěţe naši fotbalisté i sousedi? Našemu
týmu MFC Svoboda se vstup do podzimních kol příliš nevydařil. Malé
Svatoňovice - Svoboda 3:0. Příští neděli hostí naši muţi doma HAVEX
Stráţné. Lépe se dařilo našim sousedům. V okresním přeboru muţů
Janské Lázně - FK Poříčí 4:1 a Mladé Buky - Bílá Třemešná 1:0.
Okresní přebor ţáků zahajuje svobodský tým poslední srpnový víkend
se Sokolem Prosečná. Přípravka skup.B zahajuje 28. srpna ve Svobodě
nad Úpou turnajem týmů. Svoboda, Mladé Buky, Horní Maršov a
Ţacléř. Bude to bitva se sousedními kluby. Naši mladí fotbalisté
podávají dobré výkony - a diváci se mají nač těšit!
Fotbalové fanoušky potěším zprávou, ţe svobodský klub má
vlastní webové stránky, na kterých najdete spoustu zajímavých
informací: http://www.volny.cz/mfcsvoboda/
Citát aktualit: "Aj aj aj.Úvod sezony se Svobodě tradičně vydařil.
V prvním utkání jsme podlehli, troufám si říct, že podceněným
Svatoňovicím 3:0. Snipeři z MFC asi vystříleli náboje v přípravě a dnes
vyšli naprázdno. Snad si spravíme náladu ve středu, kdy hostíme v
poháru Jánky. Neházejme flintu do žita. Jak se říká: první vyhrání z
kapsy vyhání."
Malé Svatoňovice- MFC Svoboda 3:0 /2:0/
První zápas v novém ročníku fotbalové soutěţe se nám nepovedl.
Posilněný kádr především o navrátilce brankáře Honzu Kyncla a po
několika letech Tomáše Hrušovského nestačil na bojovnost nováčka
III.třídy. Opět po několika chybách obrany se domácí ujali
dvoubrankového náskoku. Bohuţel ani několik vyloţených šancí našich
útočníků stav nezměnil, a tak jsme odjíţděli s tříbrankovým nářezem.
Tuto středu hrajeme na domácím hřišti "krkonošské derby"
pohárové utkání proti SK Janské Lázně.Výkop je v 17.30. POZOR! V
sobotu (přeloţení z neděle) přivítáme od 17.00 tým FK Stráţné.
Zveme všechny fanoušky a doufejme,ţe jim uděláme radost v podobě
vítězství.
Pavel Vlček
GOLF

Česká golfová federace organizuje "Den otevřených dveří" na
všech golfových hřištích České republiky. V neděli 4. září 2005 budou
golfová hřiště přístupná rodinám s dětmi a všem věkovým skupinám
občanů. Golfové kluby předvedou návštěvníkům základy golfové hry
na cvičné loučce a kde to hřiště umoţní, skutečnou hru. Zvláštní péče
bude věnována dětem. Návštěvníci budou také seznámeni s cenami
členství v klubech, poplatků za hru a cenami golfového vybavení.
Cílem dne otevřených dveří je ukázat golf jako sport pro celou rodinu,
ekonomicky a společensky přístupný veřejnosti, bez ohledu na věk.
BASEBALL
SB Rýchory jedou na první dvojutkání podzimní části ČM ligy v
sobotu 20.8. do Třebíče. Po náročné cestě je čeká baseballový
maratón - 2x 9 směn se silným soupeřem na jeho půdě. Nebudou to
mít lehké! Na domácím hřišti můţet našeh hráče povzbudit o víkendu
3.-4. září 2005 ve dvou zápasech proti týmu Cannibals Šumperk.
SLOW-PITCH
Po usilovném pátrání jsme se konečně dozvěděli výsledky M ČR
ve slow-pitchi, které se konalo v Mladých Bukách na začátku prázdnin.
Zvítězil (a postupuje na ME) tým Pardubic, na druhém a třetím místě
byly praţské týmy a domácí druţstvo (ve kterém hrál i Filip Poláček)
neobhájilo mistrovské tituly z předchozích let. Skončilo na čtvrtém
místě. Určitě by nebylo na škodu, kdyby se podařilo v našem
mikroregionu probudit k ţivotu bývalé hráče a hráčky softbalu a
baseballu - a na podzim rozjet místní ligu slow-pitche. Pro diváky je
pálkovaná s volným nadhozem velmi atraktivní - a pro hráče je
ideálním rekreačním sportem. Ani nároky na hřiště a výstroj nejsou
takové, jako u výkonnostních sportů - softbalu a především baseballu.
HŘIŠTĚ U ŠKOLY
je po rozhodnutí rady volně přístupné pro veřejnost po celé
prázdniny denně od 8,00 do 18,00 hodin. Pokud budete potřebovat
herní materiál (míče, sítě), ozvěte se! Můţete také vyuţívat volně
přístupné travnaté hřiště sokolovny.
FLORBAL
patří u dětí a mládeţe v našem údolí k nejoblíbenějším sálovým
sportům. Zájemci mohou vyuţít nabídky ZŠ Mladé Buky - a třikrát v
týdnu se mohou zúčastnit florbalových zápasů v nové tělocvičně na ZŠ
Mladé Buky. Hrajeme po celé prázdniny kaţdé úterý, čtvrtek a neděli
od 18ti hodin. Podmínkou vstupu je sálová obuv (se světlou
podráţkou). Bliţší informace na mob. 737 683 333, nebo tel. 499 873
243, mail stondr@volny.cz.
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Stopem přes tři oceány XIII. - Martin Duda
Ahoj Stando,
Přikládám 6. díl mého deníku. Doufám, ţe ti to úspěšně došlo
spolu s několika fotkami v dalších emailech. Já teď sedím ve městě
Puerto Escondido na pacifickém pobřeţí Mexika. Z lodi Volpaia jsem
včera sesednul v Acapulcu. Bylo to trochu emocionální. Plul jsem s
nimi 5 měsíců a stali jsme se výbornými kamarády, a tak loučení bylo
těţký. Raději jsem z Acapulca hned vypadl, abych na to nemusel
myslet. Teď budu cestovat do Panamy, abych tam našel další loď a pak
hurá na Pacifik. Teď se uţ ale těším na ruiny Mayů v Mexiku a
Guatemale. A jak se máš ty s Helenou? Je tam ještě sníh? Co baseball,
atd?
S pozdravem Martin.
26.5.2005:
Ahoj Stando,
Tentokrát se hlásím z Panamy, ale posílám deník o Galapágách.
Po procestování střední Ameriky jsem po čtyřech dnech sezení v
Jachtařském Klubu v Kolonu na karibské straně panamského průplavu
našel loď, která mě vezme do jiţního Pacifiku. Kapitán prý rád vyuţije
mých námořních zkušeností a vzal mě mezi šestičlennou posádku.
Proplutí průplavem bylo velice zajímavé. Vše brzo sepíšu a pošlu. Teď
jsem na pacifické straně průplavu a zítra odplouváme směrem na
ostrovy Las Perlas, které ještě patří k Panamě. Potom míříme na
jihozápad ke Galapágům, potom na Markézy, Tuamotos Islands,
Tahiti, Cook Islands, Tonga a potom ještě nevíme. Bude to krásné
dobrodruţství a moc se na to těším. Samozřejmě, ţe se rád o vše
podělím se čtenáři u nás doma.
Deník přikládám k tomuto emailu a v dalších čtyřech posílám
fotky. Jestliţe nedostaneš vše, dej mně vědět a já to pošlu znovu. Měj
se moc hezky Stando a pozdravuj Helenu.
Čau Martin
9.8.2005
Ahoj Stando a Heleno,
Děkuju Ti za email a moc se omlouvám, ţe jsem se tak dlouho
neozval. Nevím, kdy jsem psal naposledy. Předpokládám, ţe to bylo z
Panamy, kde jsem našel další loď, se kterou jsem 28. května odplul na
jihozápad na Galapágy, Markézy (Marquesas Islands), Tuamotu
ostrovy a Tahiti, kde právě jsem. (pozn.red.: parádní fotky najdete na:

http://www.galenfrysinger.com/nuku_hiva_marquesas.htm).
Plavba na Nuku Hiva, coţ je hlavní ostrov Markéz, nám trvala 22
dni a plavba to byla výborná. Vítr jsme měli za zády a dny plné čtení,
hraní šachu a prostého uţívání si krásných výhledů na neustále měnící
se moře, utíkaly jako voda. Loď Diego, na které jsem z Panamy aţ
sem na Tahiti plul, bohuţel nemá moc výborný zdroj energie, a tak
jsem nemohl moc psát a napájet můj vţdy hladový notebook. Moc
jsem toho tedy nenapsal, coţ brzy doţenu a rád pošlu spolu s několika
fotkama. Trochu větší handicap tady v Pacifiku je internetové
připojení. Na všech ostrovech, i tady na velice moderním Tahiti, je
připojení na internet velice pomalé a posílat fotky bude trochu
problém. Vše ale dopadne.
Na Markézách jsme zůstali asi 5 dní. Jsou to ostrovy
vulkanického původu. Stěny poměrně vysokých hor jsou porostlé
bujnou florou díky vydatným dešťům. Místní Polynésané jsou moc
hodní lidé a jejich úsměvy mě vţdy rozveselí. Na ostrovech Tuamotu,
které také patří ke francouzské Polynésii, jsme se vydali jen po pár
dnech na Markézách. Ostrovy Tuamotu jsou krásné. Atoly kolem sebe
skrývají neuvěřitelné bohatství. Ţivot je tam pod vodou tak bujný, ţe
jsem nemohl věřit svým očím. Fotil jsem jak pominutý a o fotky se
brzo podělím.
Po dvoudenní plavbě od Tuamotu jsem teď na Tahiti. Dotace
francouzské vlády na tyto překrásné ostrovy změnily hlavní město
Papeete v moderní metropoli. Obrovské
lodě jsou ukotvené v přístavu a ţeny se
tady prohánějí v nejnovější paříţské módě.
Je to moc zajímavé sloučení s ještě velice
bohatou polynéskou kulturou. Stando,
omlouvám se, ţe je to dnes tak krátké, ale
na lodi Diego tady končím, a tak musím
obíhat přístav a hledat jinou jachtu, která
by mě chtěla vzít s sebou na jejich
dobrodruţství.
Brzo se ozvu, mějte se s Helenou moc krásně. Jen na ukázku ti
posílám fotku ţraloka, kterou jsem pořídil na Fakarava Atolu
(Tuamotus).
Čau Martin.
nahoru - obsah

Dopisy čtenářů
K incidentu v music clubu Deprese z 30.7.2005.

Chtěli bychom tímto reagovat na nehorázné verbální a mediální
útoky majitelů restaurace Helena a music clubu Deprese, kterých se
dopouštějí od napadení Tomáše B. Jiřím K vůči nám a našim rodinám.
Aplikace principu kolektivní viny na naše osoby ve smyslu, ţe pokud s
ním (Jiřím K.) kamarádíme a popíjíme u jednoho stolu jsme tedy vinni
jako on je stejně tak stupidní, jako kdybychom tvrdili, ţe podíl na
tomto mají právě i majitelé a obsluha zmiňovaných zařízení, protoţe
nám i jemu při pravidelných návštěvách vydatně nalévali.
K tvrzení o zbabělém útěku po incidentu; před právě přijíţdějícím
vozem záchranné sluţby jsme (Tomáš V., Ladislav Š. a Zuzana Š.)
odháněli nějaký vůz, který přijíţděl současně. Jednalo se
pravděpodobně o Ford Mondeo combi stříbrné barvy, v němţ seděl
starší muţ se ţenou. Svědkem byli Ivoš M starší a Ivoš M. ml., kteří
měli před vchodem zaparkované taxíky a se kterými jsme se zdravili.
Toto je holý fakt, byť pro někoho moţná dost nepříjemný a tím tedy
padá i lţivé nařčení o útěku po incidentu! Ondřej O. byl do poslední
chvíle se zraněným Tomášem B., na rozdíl od majitelky restaurace
Helena, která místo aby se nějakým konstruktivním způsobem snaţila
zraněnému pomoci, kopala do jiţ dávno zpacifikovaného Jiřího K. a
řvala, ţe ho zabije. Podobně se choval provozovatel klubu Deprese Ota
Š., který pobíhal od zraněného k baru a zpět a hystericky kvičel.
Vyvrcholením jeho "udatných skutků" bylo, ţe zraněnému přinesl
sklenici vody. Kdyby si tento iniciativní pomlouvač a hlavní tahoun
mediální kampaně přečetl alespoň základní zdravovědnou příručku,
pochopil by, jakého závaţného omylu s moţnými tragickými následky
se dopustil. Další z debilit otištěných např. v Blesku nemá ani cenu
rozebírat.
Pokud tedy okamţitě nepřestane nechutná mediální kampaň,
stejně tak jako výhruţné telefonáty a verbální napadání na ulici
především ze strany Heleny B., budeme nuceni přistoupit k řešení
situace právní cestou.
Všichni se tímto chceme distancovat od činu Jiřího K., který
nemohl nikdo z nás předpokládat a který nelze v ţádném případě
jakkoli omluvit!
Příslušníci "obávaného gangu".
PS. Morální povinností iniciátorů veřejných a mediálních pomluv
by měla být dementi štvavých článků ve všech denících a veřejná
omluva např. prostřednictvím "Svobodského fóra".
Váţení spolučtenáři!
Vyuţívám práva všech čtenářů, publikovat neanonymní názory
na stránkách našich novin. Přispívám na jejich tvorbu jiţ 16 let a věřte
mi, ţe je také občas čtu. Poslední týdny přinesly několik vzruchů a

problémů, o kterých se mi vůbec nepodařilo získat věrohodné a pokud
moţno objektivní informace. Mám na mysli neblahý incident v Deprese
clubu, existenční problémy lyţařského oddílu a majitele Krváku a třeba
také policejní zásah na Technoparty, který rozdělil veřejné mínění na
dva názorové tábory. Byl jsem od malička vychováván k toleranci a
vstřícnosti. Mnohokrát jsem zdůrazňoval, ţe kaţdá mince má dvě
strany - a pokud chceme kohokoliv odsuzovat, měli bychom znát i jeho
pohnutky.
Se zprávami o těchto třech problémech zřejmě počkám na
výsledky šetření komisí nebo soudů. Pro mne je nesmírně těţké
kohokoliv odsuzovat, zvláště kdyţ se jedná o mé bývalé ţáky. K nim
cítím stejný vztah, jako mívají rodiče ke svým dětem (k hodným i
zlobivým). A pokud vaše děti provedou cokoliv, dovedete jim odpustit,
pokud se události vyvíjejí podle společenského schématu: vina - trest
- pokání - odpuštění. (Mimochodem - stejný názor mám na zločiny
totalitních systémů). Báječnou knihu o tomhle problému napsal
Theodore Dreiser ve svém románu Americká tragedie. Stojí ještě dnes
za přečtení!
Uplynulé dva týdny ale nepřinesly jenom špatné zprávy.
Odklízení sutin na Sněţce konečně nabralo obrátky, Pavel Klimeš
spěchá s pracemi před příchodem sněhu. V plném běhu je i
dokončování Pietteho stezky - a dnešní večer (úterý) křtí v
janskolázeňském kině pan Tichý svoji novou krásnou knihu s
historickými pohlednicemi Krkonoš. Úvodní akce LAN party se ve
Svobodě mimořádně podařila - a o posledním srpnovém týdnu bude na
svobodské škole rozšířená repríza. Nesmírně mě potěšil Martin Duda,
který se po delší odmlce (kdy jsem si uţ o něj dělal váţné starosti)
ozval z Francouzské Polynésie. Úspěšně pokračuje ve své dobrodruţné
cestě třemi světovými oceány.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz


MARŠOVSKÁ POUŤ … v sobotu 13. srpna 2005 v Horním
Maršově! pátek 12.8. od 17.15 - Prohlídka renezančního
hřbitovního kostela a fary v Horním Maršově 20:00 - Varhanní
koncert ke svátku Nanebevzetí Panny Marie v kostele v Horním
Maršově sobota 13.8.2005 od 10:00 hodin Maršovská pouť na
náměstí
od 10.00 do noci stánky s řemeslnými výrobky a občerstvením,



pouťové atrakce
v 10.00 slavnostní zahájení, projev starosti a přivítání hostů z
Německa a Polska
v 11.00 starý maršovský příběh v podání místních občanů
ve 13.00 Divadlo DNO poprvé v 15.00 dechová hudba
Krakonoška Trutnov
v 16.00 Divadlo DNO podruhé
v 17.00 UDH - kapela z Janských Lázní
v 18.00 Folková skupina CASABAND
ve 20.00 koncert READY KIRKEN
ve 22.00 OHŇOVÁ SHOW
ve 23.00 k tanci hraje Beatles Revival Band
Turistické linky mají úspěch … Podle ČSAD Semily, jednoho z
provozovatelů Krkonošských turistických linek, byla v červenci
páteřní linka přes Krkonoše desátou nejúspěšnější z pětašedesáti
provozovaných, které tento dopravní podnik zajišťuje na území
bývalého okresu Semily. Jednou z podmínek úspěchu
krkonošských cyklobusů je propagace a informovanost
veřejnosti. Krkonoše - svazek měst a obcí, garant projektu,
rozeslal poděkování subjektům, kteří jakýmkoliv způsobem
spolupracují s cílem informovat veřejnost a potencionální
návštěvníky Krkonoš. Krkonošské turistické linky během
prázdninových měsíců jezdí podle jízdních řádů kaţdý den,
během září o víkendech. Bliţší info na webových stránkách
www.ergis.cz/krkonose, www.holidayinfo.cz Pokud máte i vy
náměty, jak projekt dále zlepšit, a tím pomoci rozvoji cestovního
ruchu v krkonošském regionu, napište na elektronickou adresu:
info-flora@benecko.com.
Dáša Palátková



NEMÁTE FOTOGRAFIE PÁTERA TYRNERA? … Na podzim bude
destileté výročí úmrtí pátera Tyrnera, který má obrovské zásluhy
na rekonstrukcích zdejších kostelů. Při té příleţitosti uspořádají
farníci výstavku fotografií a záznamů o jeho činnosti v kostele
sv. Jana Nepomuckého ve Svobodě nad Úpou. Několik fotografií
poskytne pan Bohdan Holomíček. Pokud ještě někdo má
fotografie nebo písemné materiály související s ţivotem pátera
Tyrnera, prosíme o jejich zapůjčení.
Manželé Silných (nebo do redakce SF)




PROVOZOVATELE BUFETU VE ŠKOLE … hledá vedení ZŠ
Svoboda nad Úpou. Informace na tel. 731 481 922
CHCETE SE NAUČIT PRACOVAT S POČÍTAČEM? …
Ministerstvo informatiky ČR a školící střediska PCstorm pořádají



v rámci Národního programu počítačové gramotnosti 3
dvouhodinové kurzy základů práce s počítačem:
* JAK NA POČÍTAČ? * TEXTY V PC * INTERNET A E-MAIL
Kurzy jsou dotované státem, účastníci platí pouze 100,- Kč za
kurz. Všichni účastníci obdrţí tištěnou příručku a CD s výukovým
kurzem. Kurzy se konají na ZŠ V Domcích (vchod od parkoviště
nám. Republiky 101). Přihlášky: tel. 499 810 606 nebo 800 800
028.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PAVLA ŠTECHA: OČI …
(nedokončený projekt) bude otevřena v galerii a informačním
centru VESELÝ VÝLET v Temném Dole denně od 8.30 do 18.00
hodin aţ do 19. ledna 2006 (s výjimkou listopadu). Slavnostní
vernisáţ za přítomnosti řady celebrit proběhne v sobotu 30.
července 2005.
nahoru - obsah

