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Úvodník - Olympioniky máme i ve Svobodě!
Česká televize uvede pořad věnovaný dětské olympiádě konané
v Brně. Dvacetiminutový pořad bude vysílán na programu ČT1 v
sobotu 2. července 2005 od 9:40 do 10:00 hodin a bude se jmenovat
"Olympiáda dětí a mládeţe. Brno".
Pokud budete mít jen trochu čas, měli byste se na tento pořad
podívat. Víte, o co vlastně v Brně šlo? Sjelo se tam přes 4 tisíce
mladých sportovců a trenérů ze čtrnácti krajů, aby změřili své síly,
vzájemně se poznali a soutěţili v celé plejádě sportovních soutěţí.
Vyjmenuji je v abecedním pořadí: atletika, baseball, basketbal,
cyklistika, folklorní tanec, fotbal, florbal, jachting, karate, plavání a
plavání handicapovaných sportovců, počítačová grafika, softbal,
sportovní gymnastika, squash, stolní tenis, šachy, tenis, triatlon,
volejbal. Jen z našeho kraje bylo vypraveno 7 autobusů sportovců a
trenérů. Z našeho okresu to byly dva. My jsme měli autobus čís. 1, ve
kterém odjelo v úterý 21.6. 50 účastníků - převáţně softbalistek a
baseballistů z Trutnovska, ve Dvoře Králové jsme ještě přibírali dvě
karatistky, šest florbalistů, šest atletů a atletek a šest softbalistek. Dva
mladobučtí rozhodčí softbalu Petr Borovec a Roman Houţvička jeli
svým autem. Vlastní přepravu měli také hradečtí jachtaři nebo úspěšní
trutnovští a broumovští cyklisté, kteří ze závodů horských kol vytěţili
pět medailí pro náš kraj!
Ubytovaní jsme byli v třílůţkových pokojích studentských kolejí
Techniky Brno a stravovali jsme se ve všech vysokoškolských
menzách. Snídani jsme si vybírali ze dvou nabídek, obědy i večeře ze
čtyř. Pitný reţim byl bezplatně zajištěn na všech místech, kde jsme
soutěţili nebo kde jsme navštívili sportovní a kulturní doprovodné
akce. Peníze jsme nepotřebovali - na akreditační karty s fotografií
jsme měli bezplatné jízdné ve všech hromadných dopravních
prostředcích včetně zvláštních autobusů, označených písmeny A - F,
které nás v půlhodinových intervalech rozváţely po všech sportovištích
ve městě (včetně brněnské přehrady, kde se konaly závody jachtařů a
triatlonistů).
Olympiáda byla zahájena slavnostním nástupem všech čtrnácti
zúčastněných krajů. Garanty Olympiády a většinou současně
vlajkonoši krajských výprav byli význační sportovci - např. Dana

Zátopová, Jan Ţelezný, Jaromír Jágr, Petr Čech, Štěpánka Hilgertová,
Šárka Kašpárková, Lenka Šmídová, Filip Ospalý.
Pro chvíle volna měli účastníci Olympiády volný přístup na hrad
Veveří, na lodní plavbu na Brněnské přehradě, do zoologické zahrady,
na hvězdárnu Mikuláše Koperníka, do technického muzea,
Olympijského kina, Indoorcyclingu (cyklistické produkce),
Bouldercentra (lezení bez jištění do bezpečných výšek), na podvečerní
diskotéky, bangee trampolínu apod. Kaţdý večer bavily účastníky
Olympiády na blízkém stadionu známe rockové skupiny. Dokonalé bylo
i zdravotní zabezpečení na všech sportovištích i ubytovnách.
Olympiáda měla samozřejmě také své stíny. Mám na mysli třeba
vandalství a nekázeň některých účastníků na ubytovnách, úmyslné
blokování výtahů nebo rušení nočního klidu apod.
Potěším rodiče našich dětí zprávou, ţe naši svěřenci do téhle
kategorie nepatřili. A sportovní výsledky našeho kraje a našeho
mikroregionu? Z kolektivních sportů potěšily nejvíce stříbrnou medailí
softbalistky a folklorní tance, v individuálních disciplínách byli úspěšní
cyklisté, atleti, plavci, šachisté, triatlonisté, ale poněkud zklamali
fotbalisté, florbalisté, volejbalisté a basketbalisté. Královéhradecká
výprava skončila na 9. místě ze 14ti krajů. Chtěli bychom jiţ v zimě na
Zimní Olympiádě (ve Špindlerově Mlýně, Vrchlabí a Dvoře Králové) i
na příští letní Olympiádě za dva roky své umístění výrazně zlepšit.
Začneme s přípravou jiţ o prázdninách!
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Sokol Dolní Branná - FC Svoboda 2:1
Prohra našeho týmu v posledním utkání Okresní soutěţe III.tř. nás
stála výrazný pokles v aktuální tabulce:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Baník Rtyně
SK J.Lázně
Sokol Vítězná
FC Vrchlabí B
Jis.Bohuslavice
HAVEX Strážné
FC M.Buky B
Sokol D.Branná
MFC Svoboda

26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
15
14
12
11
10
11
10
11

5
5
5
3
5
7
4
6
3

5
6
7
11
10
9
11
10
12

88:46
84:39
64:43
53:40
54:54
50:44
56:52
46:52
56:53

42
45
21
13
0
6
4
-6
3

53
50
47
39
38
37
37
36
36

10
11
12
13
14

Baník Žacléř B
Sokol D.Kalná B
FK Volanov B
Sokol Prosečné
Jiskra Borovnice

26
26
26
26
26

11
11
11
7
5

5
2
1
0
3

10
13
14
19
18

64:53
62:75
56:72
41:98
41:94

11
-13
-16
-57
-53

35
35
34
21
18

St.ţáci:
20. Kolo od 18.06.2005 do 19.06.2005
Sokol M.Svatoňovice - FC M.Buky 3:0
Jiskra Podhůří - Baník Rtyně 3:6
SK MFC Svoboda - Jiskra Kuks 6:4
Prohra Mladých Buků ve Svatoňovicích a naše výhra nad Jiskrou Kuks
nám přinesla výměnu na 3. a 4. místě Okresní soutěţe. Klukům
můţeme gratulovat ke 3. místu!
1
2
3
4
5
6

Baník Rtyně
Jiskra Podhůří
MFC Svoboda
FC M.Buky
Jiskra Kuks
M.Svatoňovice

20 18
20 11
20 9
20 8
20 6
20 1

2 0
2 7
2 9
3 9
2 12
3 16

104:18
86
72:39
33
64:50
14
56:41
15
38:68 -30
20:138 -118

56
35
29
27
20
6

Pavel Vlček
BASEBALL
SB Rýchory bojovaly v Ostravě proti Klasiku Frýdek-Místek velmi
úspěšně. V sobotním utkání zdolaly soupeře hladce 8-1 a v nedělním
po velkém boji prohrály 21-14, ale zisk jednoho vítězství na soupeřově
hřišti nás udrţel na jedenáctém místě v dohledu na posun z pásma
sestupu. V sobotu 25.6. i v neděli 26.6. odehráli naši muţi dva
vyrovnané zápasy s týmem Blesk Jablonec. Byl jsem bohuţel v Brně
na Olympiádě. Proto předávám slovo Vojtovi Jiránkovi:
V sobotním parnu jsme se sešli ve dvanáctičlenné sestavě.
Citelná byla neúčast univerzála Honzy Hanáka - hlavně na pálce, coţ
je stará bolest Rýchor. Zápas začal vinou rozhodčích s půlhodinovým
zpoţděním. Kromě jedné směny, kdy Jablonec udělal 9 bodů (!!!), byl
zápas velmi vyrovnaný, ačkoliv dálkařská převaha soupeře byla
nesporná po celý víkend. Sobotní zápas skončil 8:12 v neprospěch
domácích. Sestava: nadhoz Roudný - p, kečr Počekajlo - c, 1. meta
Jiránek 1B, Sikora 2B, Louda 3B, spojka Med - SS, zadní pole Svoboda
(Cimbota) LF, Vydra CF, Zmatlík RF.
V neděli se hrál zápas dvou vyrovnaných muţstev, kde vítězství
7-10 přinesla dálkařská převaha Jablonce, jehoţ hráči pálí s dřevěnými
pálkami! V obou zápasech podali výborný výkon Rýchorští
nadhazovači, jejichţ výkon výrazně zápasy ovlivnil. Sestava: Louda p
(ss), Veverka c, Jiránek 1B, Sikora 2B, Zmatlík 3B, Med ss (p),
Svoboda (Cimbota) LF, Vydra CF, Roudný RF.
Pokračovat v soutěţi budeme aţ koncem prázdnin - v sobotu 20.
srpna jedeme na dva zápasy do Třebíče (pokud se nám nepodaří
změna termínu nebo domácího prostředí - v Trutnově je ve stejnou

dobu rokový festival!!) a v neděli 28. srpna za SaBaTem do Prahy. O
víkendu 3. a 4. září hrajeme doma se Šumperkem a poslední dva
zápasy základní ligové soutěţe hrajeme v neděli doma s Hlubokou.
Pokud se včas neodpoutáme od sestupového pásma (11. a 12. místo),
museli bychom v říjnu hrát baráţ o udrţení s týmy krajských přeborů
(Středočeský, Jihočeský, Severomoravský, Jihomoravský). Body za
vítězství a podporu diváků proto potřebujeme jako sůl.
2. OLYMPIÁDA MLÁDEŢE
skončila v neděli i za účasti našich dětí. V sobotu můţete na ČT1
sledovat od 9:40 do 10:00 hodin o této významné akci pořad. Do
knihovny umístíme sérii fotografií a výsledky najdete na
www.lodm2005.cz
JEZDECTVÍ
V neděli 26.6. 2005 pořádala TJ Krakonoš mistrovství
východočeské oblasti dětí, juniorů a mladých jezdců v parkurovém
skákání. Pěkné počasí přilákalo dostatečné mnoţství diváků a sjeli se
nejlepší jezdci z celého kraje. Jezdkyně z TJ Krakonoš obsadily první a
druhé místo v oblastním přeboru mladých jezdců. Proto byl důvod k
oslavě.
Výsledky:
Mistrovství dětí
1. Skřivanová - Tora - Litomyšl
2. Malá - Top Gun - Přelouč
3. Vančurová - Murat - Přelouč
Mistrovství juniorů
1. Stará - Heka - Ţelezné Hory
2. Černá - Kasiopea - Hoříce
3. Svobodová - Doven - Pilníkov
Mistrovství mladých jezdců
1. Pejosová - Kondor - Krakonoš
2. Doleţalová - Sir Bento - Krakonoš
3. Šmatolánová - Vibrace - Hoříce
nahoru - obsah

Zprávy ze školy a školní družiny
1. Všechny výlety našich ţáků se vydařily. Všichni byli spokojeni a
přivezli si spoustu nových záţitků.
2. Ţáci naší školy se ve čtvrtek a pátek jeli podívat na taneční

vystoupení do Trutnova. Mezi účinkujícími byli i naše ţákyně
Tereza Ševcová, Alena Karolína Füllsacková, Isabela Kyselová,
Iva Nevečařalová a Denisa Krčová.
3. Pro zpestření konce školního roku jsme vyhlásili "barevné dny",
kdy děti chodily vyparáděné a oblečené předem stanovenou
barvou.
4. Loučili se také na večírku ţáci deváté třídy se svými učiteli.
5. V minulém týdnu se konala Olympiáda dětí v Brně. Za naši školu
se zúčastnila pouze jediná ţákyně Andrea Wolfová. Spolu se
svým softbalovým druţstvem obsadily druhé místo.
6. Chorvatsko - Výprava 36 dětí a 4 učitelek do chorvatského
Omiše ve vydařila. Všichni se vrátili velice spokojeni a zaslouţí si
pochvalu za vzornou reprezentaci školy.
7. Vedení školy děkuje
 všem svým zaměstnancům za práci v uplynulém školním
roce
 všem rodičům za pomoc při pořádaní akcí
 manţelům Horákovým a provozování školního bufetu
 městu Svoboda nad Úpou za vstřícnost a finanční podporu
 všem sponzorům, kteří podpořili naši činnost
8. Přejeme všem hezké prázdniny a
příjemnou dovolenou.
9. Náš region zastupovali na 2. Olympiádě
dětí a mládeţe v Brně dva sportovní
kolektivy. Tým softbalistek z Mladých
Buků, Dvora Králové a Trutnova pod
vedením zkušených mladobuckých
trenérek Aleny Kopecké a Jarči Andělové
obhájil stříbrné medaile. V týmu bylo i
trio hráček ze Svobody. Adéla Wolfová
chodí do svobodské ZŠ, Renata Veselá
navštěvuje ZŠ Horní Maršov a Martina Bonaconzová jezdí do ZŠ
s rozšířenou jazykovou výchovou v Trutnově. Všechny tři jiţ čtyři
roky trénují v Mladých Bukách. V přípravě mladobuckých
trenérek jsou ještě sestry Adéla a Lenka Hanušovi z Janských
Lázní. Proţili jsme v Brně nádherný týden - a rodiče tento výlet
snů nestál ani korunu! Veškeré informace o programu, o
doprovodných akcích i kompletní výsledky najdete na webových
stránkách: http://www.lodm2005.cz Renata Veselá byla
vyhlášena nejlepší pálkařkou na 2. Olympiádě dětí a mládeţe v
Brně!!!
10.
Od září se bude ve škole konat kurs angličtiny - pro
začátečníky - dospělé. Inf. 603 591 552

11.
MLADÍ HASIČI - V sobotu
25.června 2005 jsme byli na závodech
v Dubenci, kde se závodilo v poţárním
útoku. Na tyto závody jsme jeli se
dvěma druţstvy. Svoboda "A" závodila
ve sloţení Alenka Mocková, Lukáš
Stehlík, Terezka Horáková, Lucka
Čudková a Filip Trnka, Svoboda "B" ve
sloţení Petruška Hrobařová,Vašek Spěvák, Martin Mocek, Sára
Berrová a Lucka Horváthová. Na tyto závody jsme nejeli moc
připraveni, protoţe jsme nemohli trénovat kvůli rozbité cisterně.
Přesto jsme se umístili Svoboda "B" na třetím místě a Svoboda
"A" na druhém místě! Byly to velmi pěkné závody, svítilo
sluníčko, ale aţ moc, naštěstí měli hasiči v Dubenci napuštěnou
káď s čistou vodou, kde se mohly děti koupat. Na další závody
jedeme 2.7.2005 do Hřibojed, 5.7.2005 do Roţnova, 9.7.2005
do Vřešťova a 16.7.2005 do Velichovek. S dětmi mi pomáhali Jiří
Mocek, Alena Mocková a Renata Stehlíková, stroj a obsluhu nám
zapůjčil Pavel Borůvka z Libňatova. Všem tímto moc děkuji.
Lucie Trnková
nahoru - obsah

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








ČERVENCOVÍ JUBILANTI … V červenci oslaví ţivotní jubileum
Georgi Plaskovký, Anna Havlíčková, Hana Zuzánková, Gertruda
Perná, Regina Kašparová a Marie Švehlíková. Do dalších měsíců
a let jim přejeme pevné zdraví, dobrou pohodu a hodně
slunných dnů.
Výroba plastových jímek … a nádrţí na vodu všech velikostí i
jiné výrobky z plastu a opravy plastů: Marek Carda tel.605 483
343.
Deprese - Music club … Příjemné posezení,hudba, široký výběr
nápojů a míchaných drinků, juke box, fotbálek, šipky, herna.
Přijďte se pobavit - těšíme se na Vás. !!! Mimo odpolední akce
vstup od 18-ti let !!! sourozenci Šášinkovi - Svoboda nad Úpou 606 905 253, 605 371 714
KRAKONOŠOVA HUDEBNÍ ZAHRADA … koncert konaný pod
záštitou člena rady Královéhradeckého kraje pro školství a
kulturu Ing. Zdeňka Krause v neděli 31.července 2005 od 14:00
hodin ve starém kostele v Horním Maršově.

Vystoupí studenti Mezinárodní operní dílny v Karpaczi pro mladé
pěvce s neobvyklým a zajímavým tématickým zaměřením,
vztahujícím se k regionu Krkonoše a vládci hor Krakonošovi.
Zazní zde díla skladatelů L.Spohra, C.M.von Webera, F.Flotowa,
H.Sommera, A.Conradiho a dalších. Průvodní slovo koncertem:
Jaroslav Mrázek.
nahoru - obsah

