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Úvodník - Český baseball bojuje nejen o medaile!!
Někdo bude bojovat o slávu, někdo se bude snaţit zabránit
smutku… Všechno je jasné, některé týmy zůstávají, jiné se balí a
přesunují se do Prahy snít svůj medailový sen. Jedním z těch
šťastnějších je domácí tým, který si zajistil finálovou účast uţ ve
středu, ale duel z poslední noci proti také se kvalifikující Francii, se uţ
do finálové skupiny započítával. Zaplněný stadion Strawberry Field
(Jahodové pole) v Blansku musel čekat jedenáct směn na to, aţ Petr
Baroch odpálil singl při plných metách.
V Chocni byla situace podobná. Itálie a Německo uţ spolu hráli
zápas započítávající se do finálové skupiny. Německo se ujalo v první
směně pětibodového vedení a zdálo se, ţe si povezou do Prahy jedno
vítězství, které by znamenalo obrovské šance na medaili, ale Italové
zápas kompletně otočili a vyhráli.
Ukrajina vyhrála souboj týmů bez vítězství, jehoţ výsledek se
bude počítat ve skupině o udrţení, zatímco Rusko, překvapivě, jde do
bojů o záchranu s bilancí 0:2. Jediný úspěch v základní skupině totiţ
Rusové slavili proti finálovému Německu, a ten se nepočítá.
Je ještě brzo na prognózy, vše bude jasnější po prvním hracím
dni v Praze, kterým je čtvrtek. Na jednotlivá utkání je moţno zakoupit
vstupenku přímo na kaţdém stadionu. Pro ty, kteří mají v plánu být na
stadionech kaţdodenně, jsou připraveny přenosné permanentní
vstupenky. I tyto permanentky jsou pro fanoušky připraveny na všech
stadionech. Stručný přehled typů vstupenek:
- Permanentní vstupenka 999,- Kč na všechna utkání ME 2005
- Vstupenka A 50,- Kč: Olomouc, Choceň (na večer)
- Vstupenka B 100,- Kč: Choceň (celý den), Blansko a Praha (večerní
zápas)
- Vstupenka C 150,- Kč: Blansko a Praha (celý den)
- Vstupenka D 200,- Kč Praha (finálový den)
ORGANIZACE ME JE DOKONALÁ!!
Našim čtenářům nemusím vysvětlovat, jak populárním sportem v
našem regionu je baseball. Přesto mě příjemně překvapilo, kdyţ jsem
na stadionu v Chocni napočítal přes čtyři desítky hráčů a bývalých
ţáků z našeho údolí, které neodradily ani cestovní výlohy a ceny

vstupenek. Potěšitelný je i zájem médií a dokonalý informační servis
České asociace baseballu. Jiţ během příprav jsme dostávali mailovou
poštou tiskové zprávy o přípravách - a v průběhu šampionátu denně
dvojjazyčně na Internetu přímé reportáţe ze všech zápasů. Význam
letošního ME umocnil ještě fakt, ţe první čtyři týmy si zajistí svým
umístěním také účast na Mistrovství světa. Jakou je to motivací pro
hráče, mi vysvětlil šéftrenér Ruské komandy Sergej Kurčenko (ta
bohuţel patří mezi týmy, které se do finálových bojů neprobojovaly).
Kaţdý z ruských hráčů by dostával od ruské vlády příspěvek 500
dolarů měsíčně po dobu čtyř let. Baseball je totiţ i na příští Olympiádě
v Číně olympijským sportem, i kdyţ poté v Anglii bude mít na
Olympiádě nucenou přestávku.
Do neděle všem příznivcům baseballu nezbývá ţádný volný čas,
protoţe všechna utkání, která se dají sledovat i na obrazovkách
počítačů, jsou nesmírně napínavá a zajímavá. Drţíme palce našim
hráčům, aby se dostali mezi čtyřku účastníků Světového šampionátu a při troše štěstí i na bednu vítězů. Rozpisy finálových bojů najdete na
sportovní stránce.
St. Ondráček
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Sportovní zprávy
FOTBAL
Víte, jak vypadá tabulka Okresní soutěţe III. tř. před zahájením
sezóny 2005 - 2006? Můţete si to ověřit na webových stránkách
fotbalu www.ofstrutnov.com. Určitě bychom se nezlobili, kdyby
pořadí bylo stejné i po skončení sezóny (Svoboda figuruje na prvním
místě). Hodně napoví jiţ první zápas našeho týmu, který sehraje MFC
Svoboda v neděli 7. srpna na hřišti soupeře proti Sokolu Malé
Svatoňovice. Hned další víkend - v neděli 14. srpna hostí naši muţi
doma HAVEX Stráţné. Termínovky zveřejníme příště.
BASEBALL
Veškeré informce, rozpisy utkání, výsledky,... o evropském
šampionátu 2005 se dozvíte na http://www.eurobaseball2005.cz
Program finálového dne neděle 17.7.:
Pokud bude hrát Česká republika utkání o třetí místo, hraje se
tento zápas ve 14:00 před televizními kamerami, a po něm následuje
finále v 18:00. V jakémkoli jiném případě (ČR ve finále nebo mimo
boje o medaili) se hraje zápas o třetí místo v 10:00 a finále (TV) ve

14:00. Důvodem je samozřejmě pevný čas televizního přenosu.
Hodnocení ME příště. Pro zájemce o pálkovací hry budeme od
pondělka na hřišti u sokolovny pořádat třikrát v týdnu prázdninové
soutěţe. Program vyvěsíme na plakátech.
-so
MLADÍ HASIČI
Děti z krouţku mladých hasičů se ještě na začátku prázdnin
snaţily dokázat, ţe něco umějí a chtějí bojovat a vyhrát. Byli jsme
2.7.2007 na závodech v Hřibojedech ve sloţení: Alenka Mocková,
Terezka Horáková, Lucka Horváthová, Lucka Čudková, Petruška
Hrobařová, Lukáš Stehlík, Martin Mocek a Filip Trnka. Na těchto
závodech se soutěţilo ve štafetě dvojic, ve kterém jsme se umístili na
3. místě a v poţárním útoku s vodou, který jsme vyhráli!
Další závody byly 5.7.2005 v Roţnově. Jeli jsme v této sestavě:
Alenka Mocková, Terezka Horáková, Lucka Horváthová, Lucka
Čudková, Petruška Hrobařová, Lukáš Stehlík, Martin Mocek, Filip Trnka
a Vašek Spěvák. Na těchto závodech se soutěţilo ve štafetě dvojic,
kde jsme se umístili na 2. místě, ve štafetě CTIF na 5. místě a
poţárním útoku. Tyto závody skoro celé propršely, proto jsme jeli
domů dříve a tudíţ neznáme celkové pořadí. K těmto závodům bych se
chtěla vyjádřit. Jsem proškolený vedoucí mladých hasičů a jsem
proškolená i na bezpečnost práce při závodech, na kterých se pouţívá
technika. Proto můţu pouze já upozornit před závody i po závodech
děti, jak a co mají dělat a co udělaly špatně (ne rodiče). Stroj jsme
měli zapůjčený od SDH Libňatov a obsluhoval ho pan Borůvka, který je
okrskovým strojníkem a díky jeho pohotovosti a dlouholeté praxi vše
dopadlo v pořádku a nestal se úraz. Pořadatel dodává na stroj
přetlakový ventil, který je pro kaţdé dětské druţstvo nastaven na 3
atmosféry a nikdo si ho nemůţe přednastavit (jak nás napadla paní
Mocková). Za její letošní pomoc jí děkuji.
Poslední závody na konci školního roku byly ve Velkém Vřešťově
9.7.2005, kde závodily tyto děti: Terezka Horáková, Lucka Čudková,
Lucka Horváthová, Vašek Spěvák a Filip Trnka. Zde se soutěţilo v
poţárním útoku s vodou a získali jsme krásné druhé místo.
Kdy začne znovu krouţek a kdy budou další závody, včas
upozorním prostřednictvím těchto novin, ve vývěsní skřínce na poţární
zbrojnici, v cukrárně a v samoobsluze Rýchorka.
Dnes jsem zakoupila novou sadu hadic + proudnice celková cena
9.277,- Kč , Městský úřad nám přispěl 8.000,- Kč. Dětem přeji krásné
prázdniny a spoustu záţitků a těším se na nový školní rok, ve kterém
se budeme snaţit pokračovat ve stejném nasazení a se stejnými
krásnými výsledky. Zároveň zvu nové děti, které mají chuť závodit a
něco dokázat, do našeho krouţku. Přijímáme děti od pěti let. Poháry

máme vystavené v cukrárně Aneta.
Lucie Trnková
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Měsíc červen v mateřské škole, Svoboda nad Úpou
Poslední měsíc před prázdninami byl bohatý na akce pro děti
mateřské školy. Velmi jsme si ho uţívali a tak mi dovolte, abych se s
proţitými záţitky podělila i se čtenáři Vašich novin.
1. června se konala oslava MDD, pro děti byla připravena trasa
pohádkovým lesem s plněním pohádkových úkolů. Po návratu na ně
čekala na školní zahradě odměna v podobě pokladu. Děti si pochutnaly
na nanuku a domů si odnášely balíček sladkostí.
3. června si děti k oslavě svátku zajezdily na elektrických motorkách
na hřišti ZŠ ve Svobodě nad Úpou.
15. června jsme navštívili divadelní představení Kvak a Ţbluňk v kině
v Janských Lázních.
20. června se uskutečnil školní výlet na Pomezní Boudy, kam nás
zavezl objednaný autobus. Počasí nám přálo, a tak jsme pěšky došli do
Spáleného Mlýna, kde jsme si prohlédli Čertův Mlýn a sochu
Krakonoše.
21. června děti z II. oddělění školy navštívily statek Hudrlíkových v
Janských Lázních. Opět pěšky s batůţkem na zádech, svačinou a
neodmyslitelnou sladkostí jsme dorazili na statek. Děti si zde prohlédly
a také pohladily kůzlata, telátka, selátka, viděly sedět na vejcích
kachny a také zblízka viděly vlaštovky, jak krmí svá mláďata.
Děkujeme touto cestou za ochotu a pěkné přijetí manţelům
Hudrlíkovým.
22. června děti z II. oddělení navštívily své kamarády v I. třídě ZŠ ve
Svobodě nad Úpou a dozvěděly se, co se uţ kamarádi za rok ve škole
naučily.
23. června noc ve školce byla uspořádaná pro nejstarší děti, které se
loučily se školkou. Začínalo se v 18.00 hodin, kdy se děti scházely
před školkou. Loučení s rodiči proběhlo bez velkých slziček. Děti si
samy připravily svou večeři, namazaly a obloţily si chleby, upekly si
koláč na snídani. Následovala procházka lesem s plněním úkolů, která
byla zakončena na školní zahradě, kde děti hledaly za pomoci
strašidýlek a netopýrů poklad plný sladkostí. Následovaly hry a
soutěţe. Večer se děti za velkého veselí osprchovaly, vyčistily si zuby
a ukládaly se do postýlek za zpěvu písní při kytaře a večerní pohádky.
Nikomu se nestýkalo a nikdo neplakal. Ráno se děti nasnídaly a začal

běţný den ve školce. Za splnění úkolů a za statečné přečkání
Svatojanské noci byly odměněny diplomem a dárky.
27. června se dopoledne všechny děti svezly na koních, prohlédly si
stáj a mohly nakrmit koně suchým chlebem. Za uskutečnění této akce
chci poděkovat manţelům Pejosovým. Odpoledne patřilo nejstarším
dětem, se kterými jsme se za účasti rodičů a starostky Města Svoboda
nad Úpou rozloučili. Děti si připravily krátké pásmo v podobě pohádky,
písniček a básničky pro rodiče, potom byly slavnostně ozdobeny
šerpou a odnášely si na památku na mateřskou školu knihu s
věnováním a pamětním listem a dárkový balíček.
28. června se uskutečnil dětský karneval. Průvod velmi hezkých
masek se prošel i Městem Svoboda nad Úpou a pokračování karnevalu
dále probíhalo při hudbě ve vyzdobené zahradě školy. Tím pro nás, ale
i pro některé děti skončil školní rok ve školce, nyní budeme chvíli
odpočívat, ale v září se jiţ všichni těšíme na nové kamarády a na další
plánované akce. Pěknou dovolenou, hodně sluníčka a načerpání nové
energie Vám za celý kolektiv Mateřské školy, Svoboda nad Úpou přeje
Jana Hanušová, ředitelka školy.
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Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz






VELKÁ CENA RADIOKING … (horská kola) otevřené
mistrovství Královéhradeckého kraje HC - MTB časovka do vrchu
JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA - se uskuteční v neděli 31.7.2005
Trať 9,5 km s převýšením 580m, ţáci a ţákyně 5 km, místo
startu Janské Lázně - Kolonáda.
Start v 10,30 hod., startovné 50,- Kč
Kategorie: ţáci + ţákyně I. (*1993 - 1995), ţáci a ţákyně II.
(*1991 - 1992), kadeti + kadetky (1989 - 1990), junioři +
juniorky (1987 - 1988), ţeny bez rozdílu věku, muţi ELITE (1976
- 1986), muţi MASTERS I. (1966 - 1975), muţi MASTERS II.
(1965 a starší).
Informace: Miroslav Tlamka - TJ LOKO Trutnov Radioking, tel.
607 173 138.
Výroba plastových jímek … a nádrţí na vodu všech velikostí i
jiné výrobky z plastu a opravy plastů: Marek Carda tel.605 483
343.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČESKÉHO GOLFU … 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.
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.
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