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dnešního ředitele a nejen to, škola se rozrostla v nádherný
areál. Kdo na to vše sehnal peníze? Ano, ten poslední.
Druhé poděkování patří paní Heleně Maternové, odcházející ředitelce našeho Domu s pečovatelskou službou.
Zahajovala provoz v tomto zařízení a ne lehce, nebyli lidi,
moc peněz, na začátku pracovaly dokonce jen dvě, ona a
Jana Mojsejová. To, že dům funguje je její zásluha. Hodně
štěstí přeji nastupující ředitelce slečně Bc.Zuzaně Škarkové. Je ekonomka, ale má před sebou také hodně práce.
Třetí dík patří organizátorům Rudolfových slavností,
vydařily se. Byla velká zima, ale ohlasy jsou velmi kladné.
Jeden z Náchoda najdete také uvnitř novin. Prodejci jsou
také spokojeni, protože stánků bylo méně (kvůli počasí odvolávali majitelé účast) a tak prodali asi vše. Práce
kolem slavností je dost, příprava podia, stany, elektřina,
úklid aj., ale dvě jména musím připomenout: pánové Jiří
Pavuk a Olin Kysela – díky. Naše slavnosti také poprvé
navštívil senátor a starosta města Trutnova pan Mgr.Ivan
Adamec, ten dokonce dal našim hasičům tisícovku na
„pivo“
Přeji vám krásný a snad i trochu teplejší podzim, je to
nádherné období.
Ing.Milan Oravec
starosta města

Vážení spoluobčané,
Dnešní úvodník bude ve třech částech poděkování občanům, kteří ve Svobodě odevzdali kus pořádné práce a svého života.
Na prvním místě musím uvést 60.výročí našeho lesnického učiliště, později střední lesnické školy a dnes lesnické
akademie. Prosím, pozorně si přečtěte článek pana Zdeňka Balcara v našich novinách, kde uvádí asi vše. Něco doplním sám, protože jsem tam prožil bezvadná léta. Prvním
ředitelem pro mě byl právě pan Zdeněk Balcar, ten mě
zaujal neuvěřitelnou znalostí Krkonoš, dodnes při každotýdenních túrách na něj vzpomínám, zná každou horskou
chalupu a pro mne záhadný předmět – myslivost, kdo ho
zná, mně potvrdí, že v tomto oboru má jen málo konkurentů. Druhým ředitelem byl pan Jiří Bernard, ten mě ohromil neuvěřitelnými znalostmi všeho, co se týká lesa. Stačil
mu kousek dřeva, lístek, kůra, cokoli a poznal co je to za
strom či keř, kde to má růst, co se nemá sázet, zkrátka vše.
Oba pánové také pro Svobodu zpracovali výbornou inventarizaci zeleně ve městě. Třetím ředitelem a současným
je pan Mgr.Jan Korbelář. Rád bych připomenul, možná
ne všem známý fakt, že naše škola patřila pod Lomnickou
a té naší hrozilo zavření. To, že se stal opak je zásluhou
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K 31.12. 2008 KONČÍ PLATNOST
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH DAT

Komunálním odpadem není odpad vznikající při podnikatelské činnosti právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání. Tudíž i kontejnery na tříděný
odpad sklo, plast a papír jsou pouze pro odpad vzniklý fyzickou osobou.
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
jsou povinny si zajistit likvidaci odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti samy (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech).
Při kontrole musí být podnikatel schopen likvidaci odpadu prokázat.
Při ukládání odpadu je nutné víka u kontejnerů zavírat! Z
nedovřených kontejnerů je odpadem znečišťováno okolí.
Má-li někdo zájem o třídění tetrapaků, má možnost
vyzvednout si oranžový pytel na Městském úřadu ve
Svobodě nad Úpou. Naplněné pytle pak odložit u žlutých
kontejnerů na plasty.

Vyhněte se frontám či pokutě až do výše 10 000 Kč
Dovolujeme si Vás upozornit na konec platnosti
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných
do 31.12.2003. Výměna podléhá stejným pravidlům, jako
výměna občanského průkazu při pozbytí jeho platnosti z
důvodu uplynutí časového období, na které byl vydán.
Vyměnte si svůj občanský průkaz bez strojově čitelných
údajů již nyní!

TŘIĎTE ELEKTROODPAD
=
ZLEPŠETE NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Technologický pokrok a rozvoj lidské společnosti má
významný dopad na životní prostředí. Naučili jsme se třídit
odpady, jako jsou plasty, papír a sklo. V současnosti je
nejrychleji rostoucím druhem odpadu elektroodpad, který
roste 3x rychleji než běžný komunální odpad. Vysloužilé
elektrospotřebiče obsahují na jedné straně cenné materiály,
na druhé straně látky poškozující životní prostředí a zdraví
člověka. Proto je dle zákona o odpadech již od poloviny
roku 2005 zakázáno vyhazovat vysloužilé elektrospotřebiče
do popelnic na směsný komunální odpad.
Naše město se ve spolupráci se společností ASEKOL
rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých malých
elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést
starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discmen nebo MP3 přehrávač, fén, toustouvač, fotoaparát, holící strojek nebo elektronický diář na městský
úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Od listopadu bude umístěn ve vstupní
chodbě do MěÚ a
v zádveří potravin Rýchorka na Rýchorském sídlišti.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz
a ekologickou likvidaci.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
Proč?
• Baví Vás stát fronty?
• Myslíte si, že nepotřebujete platný občanský průkaz?
• Chcete si vyzvednout doporučený dopis na poště?
• Chcete se přihlásit do knihovny?
• Na rychlo odjíždíte do zahraničí do zemí EU a nemáte cestovní pas s dostatečnou platností? Chcete platit
vysoké poplatky za expresně vydaný pas?
• Občané jsou povinni požádat o vydání nového
občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 2008.
Pokud tak neučiní, mohou dostat pokutu až do výše
10 000 Kč (jedná se o přestupek).
Kdo?
• Každý občan starší 15 let, jehož občanský průkaz byl
vydán do 31.12.2003 a nemá strojově čitelné údaje.
Předložením žádosti a dokladů může pověřit svého
zástupce
• za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není
způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz a za
občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá
jeho opatrovník
• Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před
1. lednem 1936.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V tomto roce naposledy bude svoz nebezpečného odpadu 1. 11. 2008 na místech a v časech obvyklých, t.j.
Svoboda náměstí

9 - 10 hodin

u Rýchorky

10 - 11 hodin

Maršov II

11 - 11.30 hodin.

Kde?
• Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou
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působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně,
Ostravě a Plzni na magistrát, popřípadě na kterýkoliv
obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo
trvalého pobytu nebo na kterýkoliv matriční úřad.
• Seznam obcí s rozšířenou působností dle krajů: (abecední řazení) Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský,
Kralovehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Praha, Středočeský,
Ústecký, Vysočina, Zlínský
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starší fotograﬁi. Ta ovšem musí splňovat výše uvedené
podmínky (např. u starších fotograﬁí se používal dnes
již nevyhovující 3/ 4 proﬁl).
Kdy?
CO NEJDŘÍVE, nejpozději však do 30.11.2008
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení
všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně
do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností postoupena

Za kolik?
• Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.

PODĚKOVÁNÍ
Zdravím, pane starosto!

Jak?
• Na úřadě předložte: formulář žádost o vydání nového
OP, 1 fotograﬁi, dosavadní občanský průkaz, popřípadě
další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do
občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana
(např. diplom o dosaženém vzdělání), anebo údaje
potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích
uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním
systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských
průkazů
• K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného
způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník
navíc: rodný list nebo rodný a křestní list občana,
doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo
uvedeno na jiném předkládaném dokladu, doklad o
rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil
v manželství, rozhodnutí soudu o zbavení občana
způsobilosti k právním úkonům, svůj občanský průkaz
a doklad o ustanovení opatrovníkem.

Víceméně náhodou jsem se v sobotu 20. září ocitl ve
Vašem městě na Rudolfových slavnostech a chci Vám za
jejich průběh poděkovat.
Nejen že vše bylo v pohodě, hlavně jsem byl rád, že se
akce obešla bez moderních a módních výstřelků, které se
jinde objevují poměrně často. Bylo to takové “české”.
Městem jsem projížděl víckrát, ale v centru byl nyní poprvé. Opět příjemné překvapení: upravené staré domy,
pořádek, čistota.
Určitě, až bude znovu příležitost, se rád do Vašeho města
podívám a prohlédnu části, na které v tomhle případě
nebyl čas.
Mějte se hezky a ať se Vám daří. L. Volný, Náchod.

DEN STROMŮ VE VRCHLABÍ
Správa KRNAP - oddělení ekologické
výchovy Vás srdečně zve na 1. ročník oslavy Dne stromů ve Vrchlabí. Akce se koná
18.10.2008 a je určena pro širokou veřejnost.
Bude probíhat v zámeckém parku a ve
Stanici mladých ochránců přírody (u budovy Správy). Ráno bude věnováno dětem odevzdají své výrobky z přírodních materiálů
do soutěže “Kaštaňák” .
Následovat bude jejich vyhodnocení a předání cen.
Kromě her a soutěží pro děti Vám nabídneme ukázky
práce arboristy (ošetřování stromů), řezbáře (možnost zakoupit dřevěné šperky), povídání o krkonošských lesích,
dendrologickou procházku zámeckým parkem či pražení
jedlých kaštanů. Akce proběhne ve spolupráci s DDM
Pelíšek.

Formulář
• Vyplňte žádost o vydání nového občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji: přední strana - vzor (pdf
295kB), zadní strana - vzor (pdf 297kB). Z důvodu
dalšího zpracování žádosti je možné používat pouze
originální tiskopis, který nesmí být zmačkaný, přeložený
či jinak poškozený. Nelze tedy formulář vytisknout a
přinést jej již vyplněný. Originální tiskopis je k dispozici na všech výše zmíněných úřadech.
Fotograﬁe
• Musí mít tyto vlastnosti:rozměry 35 x 45 mm, odpovídat současné podobě občana, zobrazuje jej v předním
čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od
očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu,
bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a
bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno
důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém
případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou
část způsobem znemožňujícím identiﬁkaci občana.
• Fotograﬁe pro vydání občanského průkazu má hladký
povrch a je v černobílém nebo barevném provedení.
Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená
ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.
Pokud se občan vzhledově nezměnil, může použít i

UDÁLOST ZE DNE 21.9.2008 - OMLUVA
Vážená paní Vancová, velice nás mrzí politováníhodná
událost, která se stala ve velmi brzkých hodinách 21.9.2008.
Omlouváme se tímto za událostí způsobené problémy a
přejeme Vám brzké uzdravení. Jsme rádi, že dle Vašeho
návrhu je zveřejněním tohoto článku, a to jak ze strany
Vaší, tak samozřejmě i ze strany naší, považována celá
událost za uzavřenou.
Radka s přítelem
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Pietteho náměstí 27
Svoboda nad Úpou

Prodej pozemku
Město Svoboda nad Úpou nabízí k prodeji pozemkovou
parcelu č. 825/3 o výměře 1149 m2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (viz. přiložený snímek), zařazenou dle územního
plánu města jako území obytná komerční, vhodnou pro
výstavbu objektu s provozovnou nebo rodinného domu.
Bližší informace získáte na hospodářsko-správním odboru
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou.
U předmětné nemovitosti byla stanovena tržní hodnota
ve výši 380.000,- Kč.
Závěrem Vás prosím o Vaše písemné sdělení, zda máte
zájem o výše uvedenou nemovitost, v termínu do 6.10.2008
do 16,00 hodin doručením na HSO MěÚ ve Svobodě nad
Úpou.
Ing. Josef Hůrka, v.r.
ved. HSO

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky.
4. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky na adresu trvalého pobytu.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti
Ve Svobodě nad Úpou dne 23. 9. 2008
Ing. Milan Oravec
starosta města
Svoboda nad Úpou

6. – 12. ŘÍJNA 2008
TÝDEN KNIHOVEN – 12. ROČNÍK

V tomto týdnu se mohou čtenáři registrovat zdarma na
1 rok. Pouze v tomto týdnu bude platit amnestie dlužníků.
V prostoru knihovny se uskuteční výstava Nejčtenější čeští
autoři. Děti se budou moci zúčastnit soutěže Namaluj svoji
nejoblíbenější knižní postavu. Jsou připraveny drobné
odměny. Proběhne anketa Jaký časopis si chci půjčovat v
knihovně. Po celý týden budou moci čtenáři psát na velký
plakát jména svých oblíbených českých autorů. Tento
plakát pak bude sloužit jako doporučení k četbě ostatním
čtenářům. Ve středu 8. 10. mohou děti v knihovně hledat
poklad.
Pavla Tůmová, knihovnice

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů (§
27, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů) a voleb do Senátu Parlamentu České republiky (§
15, odst.1 zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu
České republiky) ve dne 17. a 18. října 2008

PODĚKOVÁNÍ
Starosta Města Svobody nad Úpou děkuje sponzorům
Rudolfových slavností, kteří významně ﬁnančně přispěli
ke zdaru této akce:

1. Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu
České republiky se uskuteční:
v pátek dne 17. 10. 2008 od 14,00 hodin do 22,00 hodina a
v sobotu dne 18. 10. 2008 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

Ski-areál Černá Hora , LUCRACO (čerpací stanice),
Česká spořitelna a.s., Vodovody a kanalizace a.s., SAT
Hofman, A + K stavební společnost, EPRO Trutnov,
Měšťanský dům pan Hedviček, kadeřnice Lucka, Iva a

2. Místem konání voleb je:
- ve volebním okrsku č. 1 pro voliče s trvalým pobytem v katastrálním území Svoboda nad Úpou
volební místnost
Školní jídelna Základní školy
Kostelní ulice 169
Svoboda nad Úpou

Sylva (ul.5.května)

JUBILEA
V měsíci říjnu oslaví svoje životní jubileum tito naši
spoluobčané paní Jindřiška Bucharová, Marie Imrišková
a panové Josef Novák a Kurt Sucharda do dalších let
přejeme pevné zdraví.

- ve volebním okrsku č. 2 pro voliče s trvalým pobytem v katastrálním území Maršov 1 a Maršov 2
volební místnost
Kongresový sál hotelu PROM
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robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby
ji vyčistil. Po sedmi letech se však u něho objevuje drobná porucha - vyvíjí se v romantickou osobnost a začne
přemýšlet. Jeho setkání s robotkou Evou pak odstartuje
dobrodružnou cestu napříč galaxií, o které se mu nikdy
nesnilo. Režie: A. Stanton. V českém znění Jiří Strach.
Pouze od 15.30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno
česky ** 103 min. ** vstupné 70 Kč

KINO VESMÍR
PROGRAM
Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@dktrutnov.cz
Začátky představení v 17.30 a ve 20.00 hodin,
pokud není uvedeno jinak.

13. pondělí
STRACH(Y) ZE TMY
ART ﬁlm - pro náročnější diváky
Francouzský animovaný ﬁlm. Šest ze současných francouzských výtvarníků a animátorů vdechlo život svým nočním
můrám, které probouzejí strach v jeho nejniternější
podobě. Ostrý kontrast černé a bílé pak umocňuje dílo,
které jste ještě neviděli.
Mládeži přístupno ** titulky ** 85 min. ** vstupné 60 Kč

ŘÍJEN 2008
1. středa
MEJDAN V LAS VEGAS
Americká romantická komedie. Nečekané, ale o to
intenzivnější střetnutí dvou mladých lidí v jednom z
nejdivočejších měst světa. Režie: T. Vaughan. Hrají: C.
Diazová, A. Kutcher, R. Corddry, L. Bellová a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 99 min. ** vstupné 65 Kč
2. čtvrtek 3. pátek
FUNNY GAMES USA
Americko-německo-italsko-britský thriller. Příběh rodiny,
která byla fyzicky i psychicky týrána dvěma neočekávanými
návštěvníky. Režie: M. Haneke. Hrají: N. Wattsová, T.
Roth, M. Pitt, B. Corbet, D. Gearhart a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 111 min. ** vstupné 65 Kč

14. úterý 15. středa
WANTED
Americký akční ﬁlm. Adaptace drsného akčního komiksu režiséra T. Bekmambetova. Snímek se z části točil i v
České republice a hrají v něm hvězdy největší velikosti:
J. McAvoy, A. Jolieová, M. Freeman, T. Kretschmann a
další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 min. ** vstupné 65 Kč

4. sobota 5. neděle
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Americký dobrodružný ﬁlm. Pokračování úspěšných
snímků Mumie a Mumie se vrací. I když na režisérské
stoličce vystřídal S. Sommerse R. Cohen a v hlavní ženské
roli uvidíme místo R. Weiszové M. Belloovou, čeká diváky
opět napínavá podívaná plná trikových scén.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 111 min. ** vstupné 70 Kč

16. čtvrtek 17. pátek
MÁJ
Česká ﬁlmová báseň. Výpravný historický ﬁlm režiséra a
kameramana F. A. Brabce vznikl na motivy stejnojmenné
básně K. H. Máchy a je příběhem kata, který se po
sedmi letech vrací do svého kraje a vypráví o milostném
trojúhelníku dvou mužů a jedné dívky. Hrají: J. Tříska,
J. Kukura, S. Lehnertová, M. Stropnický, V. Javorský, K.
Hádek a další.
Do 12 let nevhodné ** 76 min. ** vstupné 70 Kč

7. úterý 8. středa
ROLLING STONES
Americký hudební dokument. Film vznikl během dvou
dnů na podzim roku 2006, kdy legendární kapela koncertovala v Beacon Theatre v New Yorku. Režie: M. Scorsese. Hrají: M. Jagger, K. Richards, M. Scorsese, Ch. Aquileraová, Ch. Watts a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 108 min. ** vstupné 80 Kč

18. sobota 19. neděle
NEUVĚŘITELNÝ HULK
Americký akční ﬁlm. V občanském životě sympatický
vědec s křehkou duší, ve stavu zuřivosti šílené monstrum,
které bezmyšlenkovitě ničí vše kolem sebe. Komiksový
hrdina Hulk se po pěti letech vrací na ﬁlmové plátno a
věřte, že půjde o mimořádný zážitek. Režie: L. Leterrier.
Hrají: E. Norton, L. Tylerová, T. Roth, W. Hurt a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 min. ** vstupné 70 Kč

9. čtvrtek 10. pátek 11. sobota 12. neděle
TOBRUK
České válečné drama. Druhá světová válka v severoafrické
Libyi s vojáky 11. východního československého praporu, jejich neúprosný boj v nesnesitelném pekle africké
pouště. Režie: V. Marhoul. Hrají: J. Meduna, P. Vaněk, R.
Nebřenský a další.
Mládeži nepřístupno ** 100 min. ** vstupné 80 Kč
V sobotu a v neděli pouze od 17.30 hodin!

21. úterý 22. středa
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
Americká akční komedie. Špičkový izraelský bojovník
proti terorismu předstírá vlastní smrt, aby se mohl stát
kadeřníkem a splnit si tak svůj sen. Uniknout vlastnímu
osudu však není jednoduché. Režie: D. Dugan. Hrají: A.
Sandler, J. Turturro, E. Chriquiová a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 113 min. ** vstupné 70 Kč

11. sobota 12. neděle
VALL-I
Americký animovaný rodinný ﬁlm. VALL-I je poslední
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Do 12 let nevhodné * titulky * 99 min. * vstupné 65 Kč
V ceně vstupenky je příplatek 1 Kč Státnímu fondu ČR
pro podporu a rozvoj české kinematograﬁe.
Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

23. čtvrtek 24. pátek
MAMMA MIA!
Britský muzikál. Idylický řecký ostrov, holka na vdávání,
jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná
ABBA. K tomu ještě v hlavní roli M. Streepová a P. Brosnan a režisérka P. Lloydová může být spokojena. Zrodila
se největší ﬁlmová pohoda!
Mládeži přístupno ** titulky ** 108 min. ** vstupné 70 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
8.00 - 12.30 a 13.00 - 18.00 (po - pá)
v recepci Národního domu
9.00 - 18.00 (po - pá), 9.00 - 12.00 (so)
v Turistickém informačním centru
17.45 - 19.30 (ve dnech promítání)
v pokladně kina Vesmír
PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA
17.00 - 17.45 na představení od 17.30 hodin
19.30 - 20.15 na představení od 20.00 hodin

25. sobota 26. neděle
KONEČNĚ SPOLU
Americký romantický ﬁlm. Devětatřicetileté učitelce z
New Yorku se začíná hroutit svět - opouští ji manžel, umírá adoptivní matka, náhle se objeví její poněkud výstřední
biologická matka. Hlavně jí však začínají odbíjet biologické hodiny a ona nesmírně touží po dítěti. Ve své režii
si H. Huntová zahrála hlavní roli spolu s C. Firthem, M.
Broderickem a dalšími.
Mládeži přístupno ** titulky ** 100 min. ** vstupné 65 Kč

Pokud jsou začátky představení posunuty, je pokladna kina
otevřena vždy půl hodiny před zahájením promítání.

27. pondělí
12
ART ﬁlm - pro náročnější diváky
Ruské drama. Příběh se odehrává ve válkou zničené
Čečně, kde 12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu
čečenského teenagera, který údajně zabil svého ruského
otčíma. Režie: N. Michalkov. Hrají: S. Makovetsky, S.
Garmash, A. Petrenko, V. Gaft a další.
Od 17.00 a 20.00 hodin! ** do 12 let nevhodné ** titulky **
159 min. ** vstupné 65 Kč

MILAN KMENT:
FOTOGRAFIE
Výstavy a umění
Od:
1.9. 2008
Do:
14.10. 2008
Místo:
kino Vesmír - foyer
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
WWW:
http://www.dktrutnov.cz
Výstava
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání
ﬁlmu

28. úterý 29. středa
KOPAČKY
Americká komedie. Jeden chce ve vztahu dál pokračovat,
zatímco druhý ne. Přestože je to veskrze smutná záležitost,
vznikla o ní svěží a originální komedie nacpaná brilantními
dialogy, která aspiruje na překvapení roku. Režie: N. Stoller.
Hrají: J. Segel, K. Bellová, M. Kunisová, R. Brand a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 110 min. ** vstupné 65 Kč

JANA BABKOVÁ:
KERAMIKA A OBRAZY
Výstavy a umění
Od:
12.9. 2008
Do:
31.10. 2008
Místo:
Galerie Dračí ulička ** otevřeno ve dnech
školního vyučování 8.00 - 16.00 hodin
Pořadatel: Galerie Dračí ulička

30. čtvrtek 31. pátek
SEZNAMTE SE S DAVEM
Americká rodinná komedie. E. Murphy hrál v životě už
všechno možné, ale v roli kosmické lodi ho můžete vidět
pouze v tomto ﬁlmu. Na Zemi v něm přilétají miniaturní
mimozemšťané, jejichž kapitán (také Murphy) má za úkol
najít jakousi kouli, která zachrání jejich domovský svět.
Režie: B. Robbins. Dále hrají: E. Banksová, G. Unionová aj.
Pouze od 17.30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno
česky ** 91 min. ** vstupné 65 Kč

Keramikou a obrazy trutnovské výtvarnice Jany Babkové zahajujeme novou výstavní sezónu školního roku
2008/2009. Přijďte se sami přesvědčit o autorčině působivém a výtvarně všestranném projevu. Ostatně - v
popředí diváckého zájmu (při studentských výtvarných
i fotograﬁckých salonech) tu již poněkolikáté se svými
díly stanul její syn David, student trutnovského gymnázia. A tak výstava děl Jany Babkové právě na půdě školy
je příkladná dvojnásob. Vždyť zároveň uvozuje téma z
nejušlechtilejších - pěstování umění v rodině. Pro pravidelného návštěvníka naší galerie jsme vlastně uchystali následující zjištění: Spadne-li chutné jablko, kvalitní
strom nemůže být daleko…
Jaroslav Dvorský

30. čtvrtek 31. pátek
RENÉ
Český celovečerní dokumentární ﬁlm. Po ﬁlmu Marcela
režisérky H. Třeštíkové uvidíte druhý časosběrný dokument.
Vyprávění o neuvěřitelném osudu mladého muže, který byl
od osmnácti let sledován ﬁlmovou kamerou na své pouti
mezi vězeními, krátkými pobyty na svobodě a zase vězeními.
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SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU

PĚTIKVÍTEK

Výstavy a umění
Od:
6.10. 2008
Do:
31.10. 2008
Místo:
Evangelická fara
Pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Výstavy a umění
Od:
17.10. 2008
Do:
2.1. 2009
Místo:
kino Vesmír - foyer
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
WWW:
http://www.dktrutnov.cz
Trutnovské kino Vesmír je samozřejmě účelově zařízeno především pro promítání ﬁlmů. Svůj prostor tu však
našla i Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti. Sedmikráska nabízí sedm a více divadelních krás v podobě
pravidelných nedělních pohádek pro děti.
V kině však nyní rozkvete i další zvláštní a zajímavá
kytička. Jmenuje se Pětikvítek - má tedy pět kvítků. Ty
rozkvétají během roku postupně a každý je jiný. Jiný
tvarově, svou barvou, vůní...
Pětikvítek je volný cyklus pěti výtvarných výstav ročně.
Každá z těchto výstav představí ve foyer kina Vesmír
tvorbu žáků jedné z trutnovských škol. První výstava,
která potrvá od 17. 10. 2008 do 2. 1. 2009, nabídne výběr
z tvorby studentů Gymnázia v Trutnově.

CREATIVE DANCE
Sportovní akce
Od:
8.10. 2008
Do:
27.11. 2008
Místo:
Taneční sál ZUŠ Trutnov
Pořadatel: Občanské sdružení Studio ve spolupráci se
Základní uměleckou školou v Trutnově
Tanec je odjakživa nedílnou součástí lidského života.
Tělo se díky němu může naprosto uvolnit a nabít potřebnou energií. Creative Dance je pohybově-taneční dílna
vhodná i pro netanečníky a všechny zájemce o hlubší
vnímání vlastního těla, prostoru a hudby. Jednotlivé
lekce budou založeny na střídání dynamických a uvolňovacích prvků, díky nimž se celý organismus dostane
do přirozené rovnováhy - zlepší se jeho celková kondice
a schopnost více vnímat hudbu, sebe a okolí. Stěžejní
taneční technikou bude africký tanec, dále prvky tance
současného a speciální relaxační techniky - dechové a
protahovací.

MILAN LHOTÁK:
FOTOGRAFIE
Výstavy a umění
Od:
22.10. 2008
Do:
27.11. 2008
Místo:
Galerie města Trutnova
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Již několikrát měli pravidelní návštěvníci Galerie města
Trutnova možnost zhlédnout ukázky z tvorby známého
trutnovského fotografa Milana Lhotáka. Výstava, kterou jsme pro Vás připravili na podzimní měsíce, však
bude první samostatnou přehlídkou prací tohoto autora
v prostoru celé městské galerie a představí se zde pro
znalce jeho tvorby jistě nečekaně. Vystaveny budou
totiž černobílé fotograﬁe, jež jsou provázány motivem
nahého, nejčastěji ženského těla. Většinu snímků ovládá snová nálada, autor nás zavádí někam na hranici
skutečnosti, kde se reálné rozplývá a stává vysněným a
to snové se přetavuje ve skutečné. Je z nich cítit cudná
erotika, ale hlavní důraz je kladen na provázanost ﬁgury a prostředí, působení světla a stínů. Nahé tělo je zde
nahlíženo jako esteticky silný prvek snímků založených
na raﬁnované fotograﬁcké technice.

Termín: 8. 10. - 27. 11. 2008. Rozsah: jednotlivé lekce budou probíhat ve středu nebo ve čtvrtek, zájemci
si mohou vybrat - VE STŘEDU OD 19.15 DO 20.15
hodin, VE ČTVRTEK OD 19.00 DO 20.00 hodin. Cena
jedné lekce: 60 Kč, cena za 8 lekcí: 300 Kč.
Lektorka: Bc. Kateřina Talavašková, Dis. V současné
době vyučuje ve třech základních uměleckých školách
v tanečním oboru. Má za sebou množství tanečních a
choreograﬁckých zkušeností nejen v práci s dětmi, ale i s
dospělými. Pravidelně se účastní letních tanečních škol a
tanečních workshopů. Vystudovala taneční konzervatoř
TCP Praha a Mediální a komunikační studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové se zaměřením na český
jazyk a literaturu. Mezi její taneční učitele patří například Joe Alegado (Texas), Natasha Noack (Německo),
Uta Kühn (Německo), Luam (New York), Joshua Pelatzky (New York), Michelle Assaf a mnozí další. Tanci se
věnuje patnáct let a získané zkušenosti uplatňuje především při tvůrčí práci s dětmi a mladistvými. Naposledy
to byl unikátní projekt v České republice ZEMĚ DVOU
TVÁŘÍ, který mohla trutnovská veřejnost vidět letos v
květnu v Národním domě - na premiéru přijel i světoznámý tanečník a choreograf Joe Alegado.
Žádáme zájemce, aby se přihlásili do 6. října u Mgr.
Blanky Matyskové: e-mail matyskovab@seznam.cz, tel.
737 814 622.

KOUZLO PALIČKOVANÉ KRAJKY
OČIMA MODERNÍ ŽENY
Výstavy a umění
Od:
27.10. 2008
Do:
7.11. 2008
Místo:
Radnice na Krakonošově náměstí
Pořadatel: KZČ DM Eldorádo při ZŠ Mládežnická
Výstava výrobků absolventů kroužku paličkování a
keramiky pro dospělé pod KZČ DM Eldorádo při ZŠ
Mládežnická
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KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ
PROGRAM NA ŘÍJEN 2008

VEČER DUCHŮ
Kulturní akce
Od:
31.10. 2008
Do:
31.10. 2008
Místo:
start u Radnice na Krakonošově náměstí
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
WWW:
http://www.dktrutnov.cz

Telefon a záznamník : 499 875 121
e-mail : kino@janske-lazne.cz

1. 10. středa v 19,30
PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
Francie 2006 121´
Režie spojovacích segmentů: F.Auburtin, E.Benbihy.

Večer duchů je určen (zejména) dětem, které se chtějí pobavit a zároveň je jen tak něco nevyděsí. Všichni,
kdo patří do této skupiny, se mohou těšit na ne příliš
dlouhou, ani příliš náročnou, avšak o to tajemnější podvečerní trasu.
Že jste o žádných trutnovských strašidlech nikdy neslyšeli? Jste přesvědčeni, že centrum Trutnova dokonale
znáte a o existenci strašidel byste museli něco vědět? V
tom případě Vás čeká nejedno překvapení...
pátek 31. 10. ** start průběžně 18.00 - 19.00 hodin u Radnice na Krakonošově náměstí ** jednotné vstupné 25 Kč

Epizodový kolektivní ﬁlm s podtitulem Malé pařížské romance... je osobitým
mezinárodním projektem, zachycujícím v kratičkých epizodách atmosféru
současné francouzské metropole jako kosmopolitního moderního města, v
němž se dnes a denně odehrávají tisíce podobných příběhů... Účast v nezvyklém podniku přijali jak režisérské, tak herecké hvězdy z různých konců
světa. Vzniklo tak dílo, střídající v rychlém tempu různé přístupy i různé
„žánry“. Jednotlivé segmenty jsou spojeny záběry města v různých denních
i nočních dobách. Jejich dějištěm jsou ulice, kavárny, stanice metra, byty či
nábřeží a jejich protagonisty lidé nejrůznějšího věku, sociálního zařazení i
profesí.

Přístupný

Vstupné 65,-

3. 10. pátek v 19,30
U MĚ DOBRÝ
ČR 2008 102‘
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: B.Polívka, J.Schmitzer, L.Vlasáková, J.Somr,..

POZVÁNKA NA KONCERT • POZVÁNKA NA KONCERT

Filmová komedie se ohlíží do devadesátých let, do doby našich prvních
krůčků na novém, neprobádaném území rašícího kapitalismu v Čechách.
Šest přátel se schází v malebné přístavní hospodě na Libeňském ostrově.
Jejich poklid, který tráví u desetníkového mariáše, skončí ve chvíli, kdy se
jeden z nich stane obětí falešných hráčů z Vysočanské tržnice. A tak jako
ve starých westernech, berou i naši přátelé zákon do vlastních rukou. Na
horkém území tržnice, které se hemží lehkými děvami, pašeráky, zloději,
podvodníky i úplatnými policajty se pokusí získat zpět třicet šest a půl tisíce
v použitých bankovkách.

LUBOŠ POSPÍŠIL

Do 12 let nevhodný

Vstupné 70,-

5. 10. neděle v 19,30
MAMMA MIA !
VB, USA 2008 108´
Režie: Phyllida Lloydová
Hrají: M. Streepová, P. Brosnan, C. Firth, S. Skarsgĺrd,
Pohodový romantický muzikál s jednoduchým příběhem o jedné svatbě, jedné dceři, jedné matce a třech otcích. Dvacetiletá Sophie žije s matkou Donnou na malebném řeckém ostrově Kalokairi, kde vlastní malý hotel. Dívka
se má vdávat a tajně pozve na svatbu tři muže, o nichž se dočetla v matčině
deníku; doufá, že přijde na to, který z nich je jejím otcem. Do hry ještě vstupují Donniny kolegyně z tehdejšího vokálního tria. Mladík si sice milovanou
Sophii (zatím) nevezme, ale svatba se přece jen koná: ze všech tří “otců”
je jeden z nich Donně nejmilejší... Nejpodstatnější jsou samozřejmě líbivé
písničky v podání herců zvučných jmen, taneční čísla a také letní atmosféra
řeckého ostrova.

Od „Vesnické tancovačky“ po „Příznaky lásky“…

Přístupný

Charismatický hlas a dvanáctistrunná kytara. To je
nezaměnitelné poznávací znamení sólových vystoupení
písničkáře Luboše Pospíšila, ve kterých představuje
svoji autorskou tvorbu či melodie věrného souputníka
Bohumila Zatloukala. Oboje skvěle koresponduje s
texty Pavla Šruta či s překlady děl světových básníků.
Ve středu 17. září (od 20.00 hodin) se v kině Vlast
v Janských Lázních potěšíme nejen představením
aktuálního CD Příznaky lásky, ale i připomenutím
osvědčených hitovek z Lubošovy diskograﬁe.

Vstupné 65,-

7.10. úterý + 8. 10. středa v 19,30
BATHORY
SR, ČR 2008 138´
Režie: Juraj Jakubisko
Hrají: A. Frielová, K. Roden , V. Regan, D. JakubiskováHorváthová,….
Byla legendární uherská hraběnka Erzsébet (Alžběta) Báthoryová (1560–
1614) opravdu největší vražedkyní všech dob nebo ženou, která se pro své
bohatství a šarm stala terčem politicko mocenských intrik? Režisér Juraj
Jakubisko se přiklání ve svém velkoﬁlmu ke druhé verzi a při psaní scénáře se
údajně věrně držel historických údajů a známých faktů, ovšem do zaplňování
bílých míst historie zapojil svoji fantazii. Výsledkem tedy není historický
epos, ale pestrý a poněkud nevyrovnaný obraz života uherské šlechty na

POZVÁNKA NA KONCERT • POZVÁNKA NA KONCERT
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přelomu 16. a 17. století, kdy Evropa válčila s Turkem a doba přála intrikám.
Snímek o životě Erzsébet Báthoryové, obohacený režisérovou imaginací,
vizionářstvím a výtvarným cítěním, zahrnuje více žánrů od pohádky přes

19. 10. neděle v 19,30
SLÍDIL
USA 2008 86´
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: M. Caine, J. Law, H. Pinter, C. O’Sullivanová

horor, drama, akci, erotiku, romantiku až ke komedii.

Do 12 let nevhodný

Vstupné 65,-

Remake slavné stejnojmenné ﬁlmové adaptace dramatu Anthonyho Shaffera
z roku 1972. Za bohatým a slavným spisovatelem detektivních románů Andrewem Wykem přijede nemajetný milenec jeho mnohem mladší ženy Milo
Tindle, aby ho přiměl k rozvodu. Jenže sebevědomý a arogantní starý muž s
ním sehraje ošklivou hru a poníží ho. Nenapadne ho však, že by mu mladší
protivník mohl oplatit stejnou mincí... Formálně vytříbený dramatický ﬁlm
s brilantně napsanými dialogy a s přesnými „jevištními“ hereckými výkony,
jenž nezapře divadelní předlohu.
Drama, které začíná jako soupeření o ženu, se postupně mění v boj, v němž
jde o uraženou ješitnost, ublížené ego a touhu po ponížení toho druhého,

10. 10. pátek v 19,30
OKO BERE
USA 2008 123´
Režie: Robert Luketic
Hrají: J.Sturgess, K.Spacey, K.Bosworthová, A.Yoo,…
Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách. Volně podle
skutečných událostí natočené drama o skupině studentů bostonské university, kteří pod vedením svého neortodoxního profesora přišli na to, jak využít
svých matematických schopností a přijít si v Las Vegas na velké peníze. Kvůli
nedisciplinovanosti hlavního hrdiny Bena však dojde k roztržce s profesorem
Rosou a Ben přijde o všechno, co naspořil. Připraví tedy s kamarády velký
podraz, v němž důležitou roli hraje zatrpklý expert na bezpečnost kasin Cole
Williams, který má na Rosu už dlouhá léta spadeno.

Do 12 let nevhodný

což nemůže skončit jinak než tragédií.

Do 15 let nevhodný

Vstupné 65,-

Další pokračování řady dobrodružných hororových komedií nás zavede
do starověké Číny kde se střetne mocný císař, toužící po nesmrtelnosti, s
čarodějkou C’Jüan a podlehne jejímu prokletí: promění se v mumii pod terakotovým povrchem a jeho armáda v terakotové bojovníky. Císařovu hrobku
objeví v roce 1946 syn protagonistů předcházejících dílů Alex, který pak s
rodiči a s půvabnou čarodějčinou dcerou Lin musí zabránit katastrofě: pro-

Psychologický dobrodružný ﬁlm vznikl podle stejnojmenné knihy horolezce
a cestovatele Jona Krakauera (1996), jež se opírá o autentický lidský osud.
V roce 1990 opustil čerstvý absolvent Chris McCandless bez jediného slova
svou rodinu a vydal se „na cestu“. Strávil sto třináct dní v naprosté izolaci
od lidí v drsné divočině v okolí aljašské Mount McKinley, kde ovšem také
v srpnu 1992 zemřel. V obětavém podání Emila Hirsche je Chris idealista,
obracející se zády ke konzumní společnosti a hledající svobodu a nový smysl
života. Během osamělého putování hrdina prožívá četná dobrodružství, ale
hlavně potkává lidi, s nimiž naváže úzká přátelství a díky nimž může korigovat svůj pohled na svět.

radný generál Jang chce oživit císaře a jeho vojsko a ovládnout celý svět.

Přístupný

Vstupné 60,-

Na Zemi zůstaly odpadky a malý robot VALL-I, tedy Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač–Imunizátor. Lidé před více než sedmi sty lety
odletěli do kosmu a VALL-I stále balí veškerý odpad do úhledných kostek.
Navíc trpí jistou poruchou - vyvinula se u něj osobnost, je zvědavý, do všeho
strká nos, ale je také trochu osamělý. Sní o tom, že se jednoho dne setká s někým dalším, že v životě musí existovat něco víc než jen monotónní
každodenní práce. To se mu nakonec splní, když se setká s Environmentálně
Vyhledávací Autosondou, která na Zemi přistane, a VALL-I se vydává
na dobrodružnou cestu napříč galaxií, kterou si nedokázal představit ani
v těch nejdivočejších snech. Rodinná animovaná komedie s ekologickým
varováním před konzumem, nedostatkem pohybu, hromaděním odpadků a
nadvládou strojů.

na kterou se vydává čtyřicátník Saša, aby zde zjistil okolnosti údajné smrti
svého otce. Na raftu po nádherné řece se sním vydávají profesionál Rony,
Slovenka Míša, toužící po adrenalinové dovolené s milencem Dominikem, a
nerudný profesor Kužník. A prožijí tu dobrodružství, na které nikdo z nich
nezapomene.

Přístupný

Vstupné 65,-

Vstupné 70,-

26. 10. neděle v 19,30
KONEČNĚ SPOLU
USA 2007 96´
Režie: Helen Huntová
Hrají: H. Huntová, C. Firth, B. Midlerová, M. Broderick, ...

15. 10. středa v 19,30
V BRUGGÁCH
VB,Belgie 2007 107´
Režie: Martin McDonagh
Hrají: C. Farrell, B. Gleeson, R. Fiennes, C. Poésyová,…

Hořká milostná komedie o devětatřicetileté učitelce April, která se po krátké manželské epizodě seznámí s novým mužem a také se svou biologickou
matkou, o jejíž existenci dosud neměla ani tušení. Zároveň se jí sice splní
dávný sen o těhotenství, jenže čeká dítě s poněkud nedospělým manželem,
který ji opustil. Bohužel záhy potratí a pošramotí si začínající vztah s rozvedeným otcem dvou dětí. Má také problémy s „novou“, emancipovanou a
nepříliš pravdomluvnou matkou...

Těsně před Vánoci se ocitají v půvabném vlámském městě dva irští nájemní
zabijáci Ray a Ken, které sem „uklidil“ jejich šéf Harry. Vyjde najevo, že
mladý Ray při své první fušce zabil nejen vytipovaného kněze, ale nešťastnou
náhodou i malého kluka. Harry si přeje, aby ho proto starší a zkušený Ken
zlikvidoval. Ten však místo toho kamaráda zachrání před sebevraždou.
Harry se vydá do Brugg udělat pořádek. Rozuzlením bizarního příběhu, do
něhož jsou ještě zapleteni americký herec, lilipután Jimmy a místní drogová
dealerka a podvodnice Chloe (do níž se Ray zamiluje), jsou nakonec tři
mrtví. Kriminální černá komedie je v podstatě chmurným vyprávěním o
vykořeněnosti a o samotě, odlehčovaným humornými až groteskními situacemi.

Přístupný

Vstupné 65,-

24. 10. pátek v 18,00
WALL-I
USA 2008 98´ dabing
Režie: Andrew Stanton
Hraje : Fred Willard

14.10. úterý v 19,30
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR, Rumun. 2008 92´
Režie: Filip Renč
Hrají: J.Langmajer, F.Blažek, M.Krobot, L.Siposová,…
Dobrodružný thriller o vodácké výpravě na neznámou balkánskou řeku,

Přístupný

Vstupné 65,-

22. 10. středa v 19,30
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
USA 2008 111´ dabing
Režie: Rob Cohen
Hrají: B. Fraser, M. Belloová, J. Li, J. Hannah, …

12. 10. neděle v 19,30
ÚTĚK DO DIVOČINY
USA 2007 148´
Režie: Sean Penn
Hrají: E. Hirsch, M. Gay Hardenová, W. Hurt, J. Malonová,…

Do 15 let nevhodný

2 0 0 8

Přístupný
29. 10. středa v 18,00
ZAPOMENUTÝ OSTROV
USA 2008 96´ dabing

Vstupné 65,11

Vstupné 60,-
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Režie: Mark Levin, Jennifer Flackettová
Hrají: A. Breslinová, J. Fosterová, G. Butler, M. Carman, ...

Přístupný

17. 10. 2008 - PĚTIKVÍTEK
Volný cyklus pěti výtvarných výstav
2. 1. 2009
trutnovských škol ročně
Tentokrát: Výběr z tvorby studentů
Gymnázia Trutnov
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu

Vstupné 60,-

31. 10. pátek v 19,30
SEZNAMTE SE S DAVEM
USA 2008 91´ dabing
Režie: Brian Robbins
Hrají: E. Murphy, E. Banksová, G. Unionová, S. Caan, ...
Rodinná sci-ﬁ komedie s Eddie Murphym ve dvojroli. Dvanáctiletý Josh
zažije šok, když zavřeným oknem do jeho pokoje proletí malá rozžhavená
koule a dopadne do akvária. Za pár týdnů se k úpatí Sochy svobody z nebe
zřítí podivný černoch, který vypadá jako z minulého století a má potíže s mimikou i s koordinací svých pohybů a spoustu věcí neví. Tato postava jménem
Dave je ve skutečnosti supermoderním vesmírným plavidlem z planety Nulan, ovládaným zručnou posádkou zhruba čtyřcentimetrových lidiček, tedy
Nulanů. Jejich cílem je najít sondu a s její pomocí vysát na Zemi všechny
oceány a zachránit tak svou planetu. Naštěstí narazí na sympatickou Ginu
Morrisonovou a jejího syna Joshe...

Přístupný

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 60 DNÍ
Divadelní předplatné
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 210
Kč, předplatitelé vstup na abonentky

16. 10.
čtvrtek

Dobrodružný ﬁlm z exotického prostředí pro děti i pro dospělé. Malá Nim
žije se svým otcem Jackem na ostrově uprostřed Paciﬁku. Má ráda výpravy
se zvířecími kamarády po ostrově a knížky o Alexi Roverovi, největším dobrodruhovi všech dob. Jednou se otec vypraví na delší pozorování na jiný
ostrov a Nim zůstane sama. Když vzápětí udeří bouře a po Jackovi jakoby
se slehla zem, Nim se rozhodne napsat Alexovi, aby ji přijel zachránit. Jenže
Alex je ve skutečnosti osamělá čtyřicátnice, která sice prodala milióny svých
dobrodružných knížek, ale nikdy neopustila svůj dům. Přesto se vypraví přes
půl světa na osamělý ostrov, kde jí čeká největší dobrodružství jejího života.

19. 10.
neděle

ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK
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

20. 10.
pondělí

EKVÁDOR A GALAPÁGY
Cestopisný večer RNDr. Karla Wolfa
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 50 Kč

22. 10. středa CAVEMAN
Zábavná show
Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné 200 Kč

Vstupné 60,-

Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov
ŘÍJEN 2008

23. 10.
čtvrtek

DON QUIJOTE
aneb Veselý konec rytíře smutné postavy
Divadelní trojlístek
Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné 70 Kč

27. 10.
pondělí

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. Zdeněk Trnka: Ludwig van
Beethoven
Pořadatel: Český červený kříž a Dům
kultury Trutnov
kino Vesmír ** 14.30 hodin

31. 10. pátek

VEČER DUCHŮ
Téma: Trutnovská strašidla
Akce (zejména) pro děti
start průběžně 18.00 - 19.00 hodin u Radnice
na Krakonošově náměstí ** jednotné vstupné
25 Kč

www.dktrutnov.cz

do 14. 10.

MILAN KMENT: FOTOGRAFIE
Výstava
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu

3. - 21. 10.

TRUTNOVSKÝ PODZIM 2008
28. ročník slavností komorní hudby
Informace o jednotlivých koncertech na
samostatných plakátech

5. 10. neděle

DRAKIÁDA
Soutěž
„Dračí louka“ (na Kryblici u zahrádkářské
kolonie) ** 14.00 hodin ** bez vstupného

5. 10. neděle

Změna programu vyhrazena!
Přehled nezahrnuje nabídku pořadů pro školy.

TRUTNOVSKÝ
PODZIM
2008

BAREVNÁ POHÁDKA
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti ve věku 2 - 4 roky
kino Vesmír - foyer ** 15.00 hodin ** vstupné:
20 Kč pro děti ve věku 2 - 4 roky (tyto vstupenky
jsou slosovatelné), 30 Kč pro ostatní

6. 10.
pondělí

KARIBSKÉ OSTROVY
Cestopisný večer PaedDr. Libora Turka
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 50 Kč

8. 10. středa

KAREL PLÍHAL
Koncert
Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné v
předprodeji 150 Kč, v den koncertu 170 Kč

11. 10.
sobota

KRÁLOVNA KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH
MĚST
Společenský večer, jehož součástí je soutěž
o titul královny
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 200 Kč

13. 10.
pondělí

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
ThDr. Martin Chadima, Th. D.:
Náboženství a sex
Pořadatel: Český červený kříž a Dům
kultury Trutnov
kino Vesmír ** 14.30 hodin

2 0 0 8

28. ročník slavností komorní hudby
mezinárodní hudební festival
Pořádá DŮM KULTURY TRUTNOV ve spolupráci s
ČESKOU KULTUROU s.o.,
pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA, za podpory
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.
Trutnovský podzim se koná v rámci cyklu festivalů České
kulturní slavnosti pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

pátek 3. 10. * 19.30 hodin * Národní dům
GEORGE GERSHWIN TANČÍ
Zahajovací festivalový večer - tanečně hudební
vystoupení
Patroni koncertu: VODOVODY A KANALIZACE Trutnov, a. s.
HYDROPROJEKT CZ a. s. Praha
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úterý 7. 10. * 19.30 hodin * Koncertní síň B. Martinů
EKATÉRINA MALACHKOVA-DEBIAK (Bělorusko,
Francie) - housle
ALEXEI KHOREV (Rusko, Francie) - kytara
program: A. Vivaldi, D. Scarlatti, N. Paganini, M. P.
Musorgskij, F. Tárrega, P. de Sarasate, A.
Piazzolla
Patron koncertu: TYCO Electronics EC Trutnov s.r.o.

2 0 0 8

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Informace o virové hepatitidě
V průběhu letošní roku došlo k nárůstu počtu onemocnění
touto nemocí. Žádám všechny rodiče, aby dětem
zdůraznili rizikovost pití ze stejné láhve vícero osobami,
společná konzumace svačiny a půjčování si předmětů,
které přicházejí do kontaktu s ústy.

pátek 10. 10. * 19.30 hodin * Koncertní síň B. Martinů
JITKA ČECHOVÁ - klavírní recitál
Ozvěny Pražského jara
program: Bedřich Smetana - básník a virtuóz klavíru
Patron koncertu: BAK a. s. Trutnov

Školní mléko
Od úterý 16.9. si žáci mohou zakoupit mléčné výrobky v
bufetu školy. Cena mléka je 6.- Kč.

Informace o přijímacím řízení na střední školy
Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy k novému způsobu
přijímacího řízení
Kolik přihlášek může uchazeč podat do 1. kola přijímacího
řízení?
Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 3
přihlášky. Toto platí jak pro přijímací řízení na střední
školy tak na víceletá gymnázia. Za přihlášky se nebude nic
platit.
Tiskopis přihlášky můžete nalézt na stránkách MŠMT pod
heslem - Formuláře přihlášek (vzory). http://www.msmt.
cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Jak se v letošním roce podávají přihlášky k přijímacímu
řízení?
V letošním roce je stanoven zcela nový způsob podávání
přihlášek do 1. kolo přijímacího řízení a to tak, že
uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné
střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají je tedy
prostřednictvím základní školy.
Do kdy se musí přihlášky podat?
Uchazeč musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího
řízení do 15. března, v případě oboru vzdělávání s
talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola
potvrzuje prospěch žáků na přihláškách.
Kdy se bude konat první kolo přijímacích zkoušek?
Vyhláška navrhuje pro konání přijímacích zkoušek v
prvním kole období dvou týdnů (od 22.4. do 7.5.). Návrh
vyhlášky je v současné době v připomínkovém řízení a
proto je možné, že se termíny ještě změní.
Jak se uchazeč dozví, zda škola v rámci přijímacího řízení
pořádá přijímací zkoušky a případně jejich termín?
Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy.
Jejich počet není omezen. Pro přijímání do prvního
ročníku střední školy je ředitel povinen vyhlásit nejméně
jedno kolo přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení
může ředitel rozhodnout o konání přijímacích zkoušek.
Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a její kritéria
zveřejní ředitel pro první kolo přijímacího řízení pro obory
vzdělání s talentovou zkouškou do 30.10., pro ostatní
obory vzdělání do 31. ledna. Pozvánku k přijímací zkoušce
pro první kolo přijímacího řízení odesílá ředitel školy 14
dní před termínem zkoušky.
Je možné, že se budou termíny přijímacích zkoušek na
některých školách krýt?
Školský zákon ukládá školám vyhlásit pro přijímací
zkoušky minimálně 2 termíny jejich konání. Uchazeč tedy

úterý 14. 10. * 19.30 hodin * Koncertní síň B. Martinů
TOMÁŠ JAMNÍK - violoncello
IVO KAHÁNEK - klavír
program: L. Sluka, B. Martinů, L. Janáček, M. Kabeláč
Patron koncertu: ZPA Smart Energy s.r.o.
pátek 17. 10. * 19.30 hodin * Koncertní síň B. Martinů
CLARINET FACTORY
ALAN VITOUŠ - perkuse
program: Ozvěny z kamene
Patron koncertu: SKIP HARDWARE s.r.o.
úterý 21. 10. * 11.00 hodin * Národní dům
JIŘÍ STIVÍN - ﬂétny
Koncert pro studenty středních škol
program: Od středověku po současnost
Patron koncertu: EKVITA s.r.o. Trutnov
úterý 21. 10. * 19.30 hodin * Národní dům
CAMERATA BOHEMICA
dirigent: GUDNI A. EMILSSON (Island, Německo)
sólisté: JIŘÍ STIVÍN - ﬂétna
TOMÁŠ STRAŠIL - violoncello
Závěrečný večer
program: B. Martinů, J. S. Bach, A. Vivaldi, F. Schubert
Patron koncertu: KASPER KOVO s.r.o. Trutnov
3. - 21. října
TOULKY S HUDBOU
Výstava kreseb a graﬁky Zuzany Blažkové
Výstava se uskuteční v Koncertní síni B. Martinů,
část výstavy bude k vidění také v Národním domě při
zahajovacím a závěrečném festivalovém večeru.
Otevřeno: při koncertech Trutnovského podzimu, návštěvy
škol (i mimo uvedené dny) je možné objednat předem
telefonicky - tel. 499 840 080.
Patron výstavy: FOTO GOLD Trutnov
Podrobné informace o interpretech i programu naleznete
v katalogu TP, který je k dispozici od poloviny září v recepci
Národního domu a v Turistickém informačním centru.
Tamtéž je možné zakoupit vstupenky: děti a studenti 45
Kč, ostatní 90 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Pojďme si zazpívat I.st. úterý 13.00-13.45 hod L.Ševčíková
300,-Kč

využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (ten
musí vyznačit do přihlášky). Pokud se však budou termíny
přijímacích zkoušek na některé školy překrývat, uchazeč
bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví.
Zde si bude muset zvolit, které škole dává přednost.
Jak má uchazeč postupovat pokud bude přijat na více škol
najednou?
Na školu, kterou si uchazeč vybere, bude muset do
5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí
doručit tzv. zápisní lístek (obdrží jen jeden pro přijetí
na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty
zápisní lístek od uchazeče neobdrží, musí počítat s tím,
že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole,
kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se
jejím studentem. Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ
vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení
prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat na září.
Od koho uchazeč obdrží zápisový lístek?
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový
lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března,
nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku
do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních
případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský
úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Ranní rozcvička úterý 7.00-7.45 hod Mgr.M.Švarcová
200,- Kč

Informace ze školní družiny
- ŠD- informace pro rodiče
Školní družina je v provozu od 6.15 hod. do 16.00 hod.
Prosíme rodiče,aby řádně vyplnili přihlášku(i zadní
stranu) a vždy včas nahlásili změny v údajích.Pokud dítě
bude odcházet jinak,než je uvedeno v přihlášce, je třeba
to oznámit písemně. Z bezpečnostních důvodů není
možno uvolňovat žáky na základě telefonické žádosti.
Ráno přicházejí děti do ŠD hlavním vchodem,který se
zavře v 7.15hod.Děti,které přijdou později,musí počkat
u vchodu ze hřiště a jít do budovy s ostatními žáky. V
případě hezkého počasí,chodíme s dětmi ven. Je vhodné
přinést dětem tepláky na převlečení. Poplatky za ŠD(50Kč
za měsíc) budeme vybírat od 10.9. do 20.9. 2008(za záříprosinec 200 Kč). Další platba bude do 20.1.09(za ledenbřezen 150Kč) a do 20.4.09 (duben-červen 150Kč) Těšíme
se na spolupráci s Vámi vychovatelky ŠD

Nabídka kroužků na školní rok 2008/2009

U příležitosti oslav 80.výročí založení

Počítače I.st. úterý 13.10-14.00 hod Mgr.Kopiš 300,- Kč

hotelu ZÁTIŠÍ

Pohybové hry I.st.ch pondělí 13-13.40
hod Mgr.Kopiš 200,- Kč

1928 - 2008
pořádáme dne 11.10.2008
od 17.00 h

Dramatický kroužek pondělí 13.15 ? 14.00 hod Mgr.
Rutarová 350,-Kč

JUBILEJNÍ VEČER

Keramický kroužek 1.-9.tř. čtvrtek 13.00 ? 14.30 hod 1x za
14 dní M.Drncová 300,- Kč

Flétna Mgr.Rolencová 300,-Kč

Připravili jsme pro Vás:párty stan, vystoupení skupiny
,,STRESOR,,
(repertoár :KABÁT, ALKEHOL, Katapult, Škwor apod.)
Spolumoderovat bude Daniel Kostka z rádia F1
Občerstvení za jubilejní ceny:
PIVO Primátor 10% ........................ 15,-Kč
Krakonoš 12% .................................. 15,-Kč

Kroužek plný her a zábavy úterý 14.00-14.45 hod Mgr.
Hušková 300,-Kč
/1.-5.tř./

Na grilu bude k mání:
Papriková klobása ........................... 25,-Kč
Marinovaná krkovice (150g) .......... 40,-Kč

Florbal 1.-3.tř. pondělí 7.00-7.45 hod Mgr.Rolenec 300,-Kč

V restauraci:
Jubilejní guláš(knedlík) .................. 50,-Kč

Břišní tance úterý 15.00-16.00 H.Michálková 300,- Kč
Angličtina 2.tř. čtvrtek 13.15-14.00 hod Mgr.Slobodová
300,- Kč

Florbal 4-7.tř. středa

Na baru:
Rum-Božkov ....... 15,-Kč
Fernet .................. 25,-Kč
Slivovice-Jelínek 30,-Kč
Víno bílé i červené 0,2 dcl
Všechno nealko 0,2 dcl

Florbal 8-9.tř. pátek 7.00-7.45 hod Mgr.Rolenec 300,-Kč
Mažoretky malé po,st 15,30-18.00 Alena Kážová 300,.Kč
/hůlky 100-200 Kč, kostým 200-300 Kč/
Mažoretky velké po,stř 15.30-18.00 hod Alena Kážová
375.-Kč

Zelená...... 15,-Kč
Vodka ...... 20,-Kč
Becher ..... 30,-Kč
............... 25,-Kč
............... 20,-Kč

Srdečně Vás zveme !
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letech značně
přestavěn na
moderní ubytovací, školící
a kulturní zařízení evropské úrovně a
vybaven nejnovější lesní
technikou.
Učební obor „mechanizátor lesní výroby“ a čtyřletý maturitní obor „mechanizace a služby“ potvrzují současný stav
studijní úrovně pro 145 žáků.
Učiliště, nově nazývané Střední školou lesnickou a
zemědělskou, se sloučilo 1. ledna 2008 s Lesnickými
školami v Trutnově pod polesným názvem Česká lesnická
akademie. V zařízení ve Svobodě nad Úpou zůstávají
uvedené učební a studijní obory a v Trutnově čtyřleté
studijní obory „lesnictví“, „ochrana přírody a prostředí“
s přípravou „přírodovědného licea“. Další stupeň studia
pokračuje na Vyšší lesnické škole s budoucí návazností
na bakalářské studium. Česká lesnická akademie navazuje na dřívější zahraniční styky se školami a institucemi
přírodních věd v Evropě.
To je stručný přehled historie a vývoje lesnického
učňovského školství v Krkonoších. Ke kulatému výročí
je třeba poděkovat všem institucím podporujícím lesnické školství, Lesům České republiky, Správě KRNAP,
pedagogům za celou historii a popřát všem dávným,
současným i budoucím lesníkům hodně úspěchů ve
prospěch našich lesů a krásné přírody.
A ještě dodatek: Lesnické učiliště ZUŠ bylo přemístěno
k 1. červnu 1961 do přebudované zchátralé budovy
„Ozdravovny“ v Horské ulici čp.134 s 45 žáky a původními
zaměstnanci: Z. Balcar, J Fejkl, Ing. J. Vágner, J. Silný a
dva mistři. První domovník byl F.Uhlíř s ženou Annou. Do
nového školního roku 1961 – 62 nastoupilo 90 žáků.
Noví pracovníci, kteří nastupovali postupně jsou mezi
námi: Z. Balcar, D. aj. Fejklovi, J. Bernard, L. aj. Jaklovi, M. Drnec, Z. Kout, Mgr. M. Korbelářová, a Mgr. J.
Korbelář, J. Bělík, J. Jelínek, V. Vondra, R. Leitgeb, V.
Hryzlík.
Z učitelů: J. Slanina, Ing. M. Oravec, S. Ondráček, E.
Benová, J. Tremlová, J. Hřebenářová, K. Rozsévačová.
Z provozních pracovníků: H. a E. Těžký, B.Pivničková, I.
Horáková, A. Naňková, K. Břinčilová, L. a S. Zámečníkovi,
K. Zdražilová, Z. Piklová, A. Molárová, J. Bláhová, J.
Vávra a další, kterým se omlouvám.
S úctou a vděkem vzpomínáme i všech již odešlých do
království Krakonoše. Jsou to J. Urbánek, F. Jadrníček, J.
Zárubová, Ing. J. Vágner CSc.a řada pracovnic kuchyně.
Všem však patří poděkování za poctivou práci pro
přípravu nové generace lesáků (kterých bylo přes 2 tisíce)
ve prospěch našich lesů a přírody.

60. VÝROČÍ VZNIKU
PRVNÍHO LESNICKÉHO
UČILIŠTĚ V KRKONOŠÍCH
P r v n í h o
října 1948 bylo
založeno
na
boudě Zdař Bůh
ve Svatém Petru
lesnické Výcvikové
středisko
(VS), první z
jedenácti v ČSR.
Tehdy nastoupilo 30 lesních praktikantů do VS se Základní odbornou
školou (ZOŠ) s týdenní výukou 8 hodin a 40 hodin odborné praxe. Vedením praxe byli pověřeni hajní a správou
Ředitelství státních lesů Prameny Labe ve Vrchlabí. Žáci
zajišťovali hlavně těžbu a zpracování dříví, zalesňování a
také zimní svážku dříví na saních.
V roce 1949 bylo středisko přemístěno do hotelu
Přehrada na Krausových Boudách (později Labské), kde
bylo umístěno dalších 45 žáků ve dvouletém učebním oboru „lesař“. V ČSR bylo tehdy již 22 lesnických učilišť s osmi
sty učni a upravenými osnovami. V roce 1950 bylo založeno
další, nazvané Středisko pracujícího dorostu, v harrachovském loveckém zámečku pro 30 žáků, s pozdějším
učebním oborem „lesní mechanik“. V tomtéž roce vzniklo
také VS-SPD na Jizerkách v Jizerských horách, následně
přemístěné do Hejnic. Také v podhůří Krkonoš byla v letech
1950-53 dvě SPD – Poklad v Bílé Třemešné a Království
u Kocléřova. V
tomto období bylo
v českých zemích 29
učilišť s 1075 žáky.
Počet žáků narůstal
po předepsání roční
praxe pro uchazeče
o studium na středních lesnických školách.
V roce 1961 bylo výcvikové středisko z Krausových Bud
přemístěno do Svobody nad Úpou a přejmenováno na
Základní učňovskou školu (ZUŠ). Počet žáků se pohyboval od 65 do 80. Rozvoj lesní mechanizace si vyžádal
úpravy osnov včetně zavedení výcviku řidičů a vybavení
učilišť technikou. Učni pracovali u lesních závodů a od
roku 1963 i pro KRNAP:
Po šedesátých letech se ustálil počet učilišť na jedenadvacet s novým názvem Lesnické odborné učiliště (LOU).
V roce 1963 bylo založeno také LOUV v Lomnici nad
Popelkou. Učební obor „lesní mechanizátor“ byl již tříletý.
Postupně se však snižoval stav učňů, a tak se počet učilišť
redukoval až do roku 2006, kdy zůstala pouze tři samostatná střední odborná učiliště a jen několik tříd lesnických oborů na jiných učilištích a školách.
Ve Svobodě nad Úpou byl areál učiliště v devadesátých

To všechno jen dobré přeje všem a za všechny
Zdeněk Balcar
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Odpovŭdnost
za vŭci pĴíští
www.jinysenat.cz

www.zeleni.nazory.cz

Královéhradecký kraj

Mgr.

Sola Hladíková
RNDr.

Vaše kandidátka
do krajského zastupitelstva

JiĴí Kulich
Mgr.

Váš kandidát do Senátu

Jan Balcar, Ph.D.

Váš kandidát Ŧ. 1 do krajského zastupitelstva

Krajské a Senátní volby
17. a 18. Āíjna 2008
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