Svoboda fórum č. 644
Obsah: Úvodník - O svůj vláček nepřijdeme, přátelé!
Sportovní zprávy
Stopem přes tři oceány XIII.
Zprávy ze školy a školní druţiny
"Putování Krakonošovým královstvím"
Informace, zprávy, inzerce
Úvodník - O svůj vláček nepřijdeme, přátelé!
Na ulici jsem měl několik debat s občany, kteří měli obavy s
budoucností vlakového spojení do okresního města. Přemýšlel jsem,
kde získat nejpřesnější informace. Vyhledal jsem si na webových
stránkách adresář Rady našeho kraje - a mailové spojení na náměstka
hejtmana pana Petra Kuříka, který je zodpovědný za oblast dopravy.
Potěšil mě především rychlostí odpovědi - a všechny občany ještě více
potěší zprávou, ţe se vlakové spojení nezruší. Naši korespondenci
úmyslně zveřejňuji - a navíc hned v úvodníku. Odpověď pana
náměstka je pádným argumentem na několik otázek, na které naráţím
při debatách o významu politiky, zřízení krajů nebo účasti občanů na
volbách. Stejnou vstřícnost bychom rádi vídali i při jednáních v
komunální politice. O tom ale někdy jindy. Teď ocituji oba maily:
27.5.2005 - ve 13.22 hod.
Vážený pane náměstku, vydávám již šestnáct let lokální noviny
Svoboda Fórum ve Svobodě nad Úpou. Původně to byl týdeník,
poslední roky jsme z finančních důvodů přešli na čtrnáctideník. Je to
hlavní zdroj informací v našem městečku. V úterý vyjde 644. číslo - a
převážnou většinu našich občanů (i občanů sousedních obcí) bude
zajímat, jak se vyvíjí situace s hrozbou rušení vlakového spojení, které
perfektně od 12.11.1997 provádí firma VIAMONT. Tehdy po velkých
protestech občanů byla obnovena železniční doprava, kterou před tím
ČSD zrušilo. Mohl byste mi odpovědět, jaké stanovisko zastává Kraj, v
jehož kompetenci v současné době veřejná doprava na našem území
je? Všichni víme, že je snaha státních orgánů rušit takové železnice,
kde je možné využívat souběžnou autobusovou dopravu. Především
pro starší lidi a školní mládež by mělo zrušení železniční trati obrovský
dopad. Než vydáte jakékoliv rozhodnutí, měli byste s občany o této
problematice jednat - a hlavně rozhodovat v jejich prospěch.
Předpokládám, že erudovanou odpověď získám spíše od kováře než
kováříčka. Proto se nejprve obracím na Vás.
Se srdečným pozdravem
St. Ondráček

30.5.2005 v 6:41
Vážený pane Ondráčku,
správně jste se obrátil přímo na mě, protože kolem zmiňované
věci se může vyskytnout mnoho dohadů. Situace je taková, že nadále
jednám s Fy. VIAMONT o dalším provozování. Přiznám se, že jedna z
možností skutečně byla spoje úplně zrušit, což vycházelo čistě z
ekonomického pohledu. Když jsem však vzal v úvahu další okolnosti a
názory místních samospráv, zvolil jsem možnost zachování provozu, a
proto jsem nadále v jednání s provozovatelem. Pro vaši oblast to tedy
znamená, že vlaky na této trati budou nadále jezdit. V jakém rozsahu
to bude příští rok právě projednáváme. Nepředpokládám, že dojde k
nějakému zásadnímu omezení, otázkou je, zda nedojde ke změně
ceny. Ale ani to nebude, pokud k tomu skutečně dojde, nijak citelné.
Sděluji vám to zcela otevřeně, protože to považuji za lepší než
kličkovat a mlžit. Pokud budete v budoucnu potřebovat další
informace, jsem k dispozici.
Srdečně zdraví Petr Kuřík
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
MFC Svoboda - Ji.Bohuslavice 2:2 /1:0/ - Šprinc,Matějka
Vyrovnané utkání,kdy se nám podařil první poločas. Bohuţel po
změně stran jsme přestali hrát soupeř vsítil dvě branky a tak
vyrovnávací branka rozhodla o spravedlivé dělbě bodů.
MFC Svoboda : Ba.Rtyně 4:2 /1:1/
Velmi důleţité vítězství s lídrem soutěţe.Ačkoliv domácí
prohrávali bojovnost a vůle po vítězství přinesla kýţené vítězství. Za
domácí vsítili po dvou brankách Matějka a Drahota.
St.ţáci:
MFC Svoboda : FK M.Buky 0:2
MFC Svoboda : Ji Podhůří 1:2 /Trejbal/
MFC Svoboda :Ba.Rtyně 1:8 /Pospíšil/
Kluci neměli šťastný týden, asi se uţ vidí v na výletě v
Chorvatsku nebo na prázdninách, no snad to bude lepší. Tento víkend

zajíţdějí obě muţstva na hřiště soupeřů. Muţi v neděli do Dolní Kalné,
kde se utkají s místním "B" týmem. Ţáci zajíţdějí také v neděli do
Malých Svatoňovic.
Na domácím hřišti se v neděli utkají pouze ţeny ŢFK TRUTNOV s
týmem Staré Lysé.Výkop je stanoven na 14.hod. Dne 12.6 se na
našem hřišti uskuteční okresní finále přípravek (za účasti našeho
týmu). Přijďte povzbudit naše nejmenší fotbalové naděje - určitě si to
zaslouţí. Začátek je v 8.30. Tuto sobotu v 8.30 se na hřišti sejdou
rodiče nejmladších fotbalistů, aby upravili hřiště a zázemí na finále
přípravek.
Pavel Vlček
BASEBALL
SB Rýchory kladly praţským Titans (bývalá Tegola) v prvním
zápase houţevnatý odpor. Celé utkání vedly, ale závěr jim nevyšel a
prohrály 6:12. Hrálo se bohuţel v pekelné výhni na trunovském hřišti,
kde nejsou sociálky, občerstvení apod. První zápas nadhazoval ve
velkém stylu Bob Roudný a jeho výkon na pálce s výjimkou posledních
směn podpořil celý tým. Ve druhém utkání měly SB Rýchory šokující
vstup do zápasu. Po několika hrubých chybách v zadním poli rozpálil
soupeř postupně naše tři nadhazovače (začal mladý a velmi nadějný
Vojta Jiránek, po něm šel házet kouč Jakub Nečina a do třetice
mladobucký Tomáš Med). V první směně nám soupeř nadělil 11 bodů!
Potom se sice hra vyrovnala, ale na konečném výsledku 7:18 byl
výpadek z první směny bohuţel znát. Uznání si ale zaslouţí všichni
hráči (včetně soupeřů), protoţe v tropickém vedru a bez šance na
osvěţení to byl nadlidský výkon. Škoda, ţe náš tým postrádal několik
špičkových hráčů (na pálce Filipa Poláčka, ve vnitřním poli Standu
Zmatlíka a na nadhazovacím kopci Dušana Veverku i Zdeňka Loudu).
Body mohly zůstat doma! I přes poráţky můţeme našim hráčů za
předvedenou hru poděkovat. Co čeká naše hráče o dalších víkendech?
V sobotu 4.6. v 16.00 hostíme na domácím hřišti v Mladých
Bukách vedoucí tým Orlici Choceň. V neděli 5.6. v 10.00 druhý zápas s
Chocní. O víkendu 18.6. jedou naši hráči na Ostravsko. Ve dvou
zápasech se utkají s týmem Klasik Frýdek - Místek, který má na svém
kontě jediné vítězství a 7 poráţek v letošní ligové soutěţi. Bylo by
proto velmi ţádoucí, aby na výjezd jely SB Rýchory v kompletní
sestavě! Body moc potřebujeme.
-so
2. OLYMPIÁDA MLÁDEŢE
bude uţ za pár týdnů. Do Brna jede kromě softbalistek Aleny
Kopecké a Jarči Andělové z Mladých Buků a Trutnova i krajský výběr

baseballu kadetů (ţáci do 15ti let) (Petr Mudroch a St. Ondráček). Po
odtrţení Chocně (spadá pod Pardubický kraj) a Jablonce (Liberecký
kraj) zůstaly v našem kraji klukovské softbalové týmy Dvůr Králové,
Kostelec nad Orlicí a Hradec Králové. Baseballisté po odchodu učitelů
Karla Nývlta a Petra Horčičky ze Rtyně, Miloše Novotného z Vítězné a
Ivana Studeckého z Vrchlabí se vykytují v Královéhradeckém kraji
pouze v našem údolí (od Trutnova po Horní Maršov). Moc kvalitní
výběr proto letos na Olympiádu do Brna nepřivezeme. Přibrali jsme do
týmu i pár sedmáků a šesťáku, kteří by měli tvořit za dva roky na 3.
Olympiádě mládeţe (v Hradci Králové) základ příštího týmu, se kterým
bychom jiţ rádi hráli 1. housle. O prázdninách proto zahájíme práci se
všemi zájemci o pálkovací hry. Dohodneme hrací dny a přivítáme
kaţdého, kdo si chce zahrát T-ball (odpaly ze stativu) nebo slow-pitch
(pálkovaná smíšených týmů s volným nadhozem). S nabídkou na
prázdninový program přijdeme v příštím čísle SF.
-so
VOLEJBAL
Volejbalisté Mladých Buků v sobotu potěšili své příznivce dvěma
výhrami nad lídrem krajské soutěţe - týmem Benešova 3:2 a 3:1! V
sobotu 4. června hostí doma béčko Sokola Dřevěnice. Případné výhry
by mohly domácí tým posunout ze 7. místa tabulky o pár příček výše.
V týmu hraje i Svoboďák Martin Hlávka. Přijďte volejbalisty na hřiště
za Intopem povzbudit! Hraje se od 10,00 a druhé utkání hned po
obědě.
nahoru - obsah

Stopem přes tři oceány XIII. - Martin Duda
Galapágy aneb ţraloci a prehistorické potvory
Po 11-ti dnech plavby od pobřeţí Chile a pání 1680 mil, jsme
konečně dorazili k ostrovu Santa Cruz, hlavnímu ostrovu Galapág,
který patří Ekvadoru, od něhoţ je vzdálen 970 km na východ.
Společenství šesti hlavních, dvancti menších a čtyřiceti maličkyýh
ostrůvků je doslova rájem na Zemi. Velké procento fauny a flory
těchto ostrovů se nevyskytuje nikde jinde na světě. Tyto ostrovy nikdy
nebyly spojeny s kontinentem a zvířata a rostliny se tam v průběhu
několika stovek tisíců let nějak dostaly přes rozlehlý oceán. Postupně
se přizpůsobovaly k ţivotu na těchto ostrovech, aby se nakonec moc a
moc změnily a lišily od svých kontinentálních předků. Charles Darwin
na tyto rozdíly přišel, kdyţ Galapágy navštívil s lodí Beagle v roce

1835. Poznatky z Galapág mu velice pomohly k vytvoření teorie
vývoje. Do doby, neţ sem člověk přivezl velké savce, dominovali zde
plazi, stejně jako v průběhu velmi vzdálené historie. Tyto malebné
ostrovy byly neobydlené aţ do roku 1535, kdy tam poprvé zavítal
člověk. Proto místní zvířata mají stále jen malý instinktivní strach z
člověka.
Plavba k těmto prehistorickým ostrovům byla příjemná a ani ne
tak dlouhá. Přesto jsme byli moc rádi, ţe máme zase zemi na dosah.
Puerto Ayora, hlavní město na ostrově Santa Cruz, je hlavní zastávkou
pro kaţdého turistu na těchto ostrovech, na kterých je turismus velice
kontrolovaný. Jediným způsobem, jak si prohlédnout okolní ostrovy, je
zúčastnit se jedné z organizovaných exkurzí či potápečské výpravy. I
kdyţ člověk připluje k ostrovům na soukromé lodi, není mu dovoleno
volně si proplouvat mezi břehy tohoto ekvadorského národního parku.
Rozhodli jsme se tedy, ţe si zařídíme organizovanou potápěčskou
výpravu.
Třetí den na Galapágách se konečně
jedeme potápět. Po zaplacení $120 na
osobu, se účastníme potápěčské výpravy.
Bjarni, Liam, Meike a já ráno v 7:00
nasedáme na vodní taxi, které nás z naší
jachty za 50 centů odváţí do Puerto Ayora.
Tam nasedáme do dodávky a spolu s naším
divemasterem odjíţdíme na sever ostrova, kde na nás čeká motorový
člun. Loď je asi stejně stará jako já a podle toho také funguje. Kapitán
nás vřele uvítal a ujistil nás, ţe motor, který se právě porouchal, bude
brzo v běhu a my vyrazíme. Po hodině a půl sezení na lodi motor stále
nefunguje a kapitán líta sem a tam a snaţí se o zázrak. Průběţně nás
uklidňoval a s hrůzou se potýkal s nefungujícím motorem. Po dvou
hodinách motor naskočil a my jsme konečně byli na cestě do
podvodního ráje. Po cestě jsme se ještě navlékli do neoprenových
obleků, abychom byli připraveni čelit studenému Humboltovu proudu,
který omývá břehy Galapág. Po připlutí k ostrovu Seymour jsme byli
připraveni. Postupně jsme naskákali do vody a rychle se potopili do
hloubky 20 metrů. Liamovi potopení trvalo trochu déle, a tak jsme se
zatím drţeli balvanu na dně oceánu, aby nás silný proud neodnesl a
čekali na něj. Jak se tak drţím a koukám kolem sebe, najednou vidím
obrys něčeho dost nebezpečného. Deset centimetrů od mého úchytu
na kameni leţí ryba škorpion (Skorpion Fish), která je známá svým
smrtelným jedem. Málokdy ji člověk uvidí, protoţe stejně jako
chameleon mění barvy, aby se maskovala v okolí. Byl jsem rád, ţe
místo ní jsem se drţel opravdového kamene. Liam se k nám mezi tím
připojil a mohli jsme začít naše podvodní dobrodruţství. Pomalu jsme
se přemísťovali k místu, kde má být plno ţraloků. Po cestě jsme ještě
viděli několik rejnoků a pár skupin krásně barevných ryb, kterých bylo

všude nezpočetné mnoţství. Nechtěl jsem o nic přijít. Rychle jsem se
tedy koukal na všechny strany.
Najednou mě zamrazilo. Párkrát jsem v ţivotě uţ viděl ţraloky.
Tentokrát jsem ale koukal na skupinu třiceti ţraloků. Navíc měli všichni
otevřenou hubu. Vypadalo to celkem komicky. Byli ve skupině, která
byla nasměrována do proudu, který jim mezi zubaté čelisti vnášel
malé rybky, kterým tak kratký ţivot končil. Jejich lov byl tím pádem
velice lehký. Ţraloci se skoro ani nemuseli hýbat a voda jim neustále
přinášela další dobrůtky. V těchto místech byl proud neobyčejně silný
a my jsme se drţeli okolních kamenů jako klíšťata. Já jsem ještě
jednou rukou drţel podvodní foťák a snaţil se fotit ty dvou az
třímetrové krasavce. Díky foťáku jsem se párkrát nechtěně odpoutal
od kamene a skončil jsem asi půl metru od jednoho z těch šedých
macků. Nejprve mně nebylo do zpěvu, kdyţ se na mě asi pět
vylekaných ţraloků otočilo a dávalo mi na jevo, ţe na mě nejsou
zvědaví. Pomalu jsem se radši přemístil do mého stanoviště a pevně
se uchytil jiného kamene. Říkal jsem si, kdyţ mě ani jeden z nich nic
neudělal, ţe jim asi moc nevadíme. Pomalu jsem se k nim zase přiblíţil
a chytil se kamene jen asi půl metru od jednoho ze ţraloků. On si v
proudu s otevřenou hubou jen tak hrál a já jsem se ztěţí drţel jednoho
z kamenů, abych ho mohl vyfotit. Ţralok si na mne po chvíli zvykl a
přestal si mě všímat. Byl to moc zajímavý pocit, být členem skupiny
ţraloků, kteří na mne vůbec nemají chuť, díky velkému mnoţství
potravy, kterou jim oceán tak výborně servíruje. Dovolili nám tam s
nimi zůstat pěknou chvíli a kochat se krásou a dokonalostí jejich
hydrodynamických těl. Byl ale čas pokračovat. Pustili jsme se kamenů,
aby nás proud mohl odnášet dál podvodním světem ostrova Seymour.
Neustále bylo na co koukat. Různobarevné korály různých velikostí a
tvarů svou krásou výborně doplňovaly všudypřítomné rejnoky a
skupiny ryb všelijakých barev. Dokonce se na nás připluly podívat dvě
metr dlouhé mořské ţelvy. Byly zvědavé a
nebály se přiblíţit.
Najednou se na nás z modrého pozadí
oceánu připluli podívat další ţraloci. Byli ale
větší neţ ţraloci White Tip, které jsme viděli
na začátku potopu. Podle tvaru čelisti jsem
po chvíli zjistil, ţe to jsou kladivouni. Tito
ţraloci jsou většinou plaší - a tak jsme byli moc rádi, ţe se nám
ukázali. Jejich skoro čtyřmetrová těla opravdu budí respekt. I kdyţ
jsem věděl, no spíše doufal, ţe mi nic neudělají, radši jsem se
pohyboval velmi pomalu. Doufal jsem, ţe se ke mně přiblíţí ještě více,
abych si je mohl pořádně prohlédnout. Byl jsem ale připraven
vyfouknout velké mnoţství bublin, abych je od sebe při nejhorším
odehnal. Bublin se totiţ bojí. Byli natolik zvědaví, ţe se k nám přiblíţili
tak na čtyři metry, potom se ale otočili a znovu zmizeli v azurové

modři oceánu. Čas pod vodou se nám krátil a my jsme museli znovu
na hladinu. Bjarni se po vylezení zpět na lod pozvracel. Říkal, ţe
dýchání stlačeného vzduchu z potápěčské bomby mu nedělá dobře a
ţe zvrací po kaţdém potopu. Druhý potop si ale prý nesmí nechat ujít.
Vůbec jsem se mu nedivil. Potápění v zdejších vodách, plných ţivota
všelijakých forem, je neuvěřitelné.
Po hodině plavby na motorovém člunu a po koukání na
pobledlého, aţ zeleného Bjarniho jsme se ocitli u Gordon Rocks, místa
známého díky častému výskytu kladivounů. Výměna vzduchových
bomb netrvala dlouho a po malých přípravách jsme zase byli ve vodě.
Hned po ponoření pod hladinu jsme viděli ţraloka kladivouna jen asi
dva metry od nás. Nejspíše jsme ho překvapili, protoţe mrštným
pohybem zmizel do hlubin. Pěkný začátek. Po celou dobu potopu jsme
byli asi ve dvaceti metrech a nechali se unášet silným proudem kolem
perimetru ostrova. I zde bylo mnoho krásných ryb, rejnoků, ţraloků
"white tip" a barevných korálů. Jedna z ţelv, které se k nám směle
přiblíţily, byla tak smělá, ţe dokonce narazila Liamovi do jeho
potápěcích brýlí. Oba z nečekaného incidentu byli na chvíli otřeseni.
Liam mi později řekl, ţe si myslel, ţe to byl jeden z všudypřítomných
ţraloků. Ona přece jenom taková metr dlouhá ţelva něco váţí. Před
koncem našeho druhého potopu jsme ještě viděli pět kladivounů.
Pomalu jsme si začali zvykat na jejich přítomnost. Uţ to nebylo tak
vzrušující jako poprvé, ale respekt budili neustále.
Den to byl prekrásný. V ţivotě jsem neviděl tolik podvodních
krasavců na jednom místě. Určitě se před odplutím budeme muset
potápět ještě jednou. Přestoţe se nám Galapágy libily a nálada byla
výborná, bylo vidět, ţe Werner a Sally, trvalá posádka na Volpaie mají
stejně jako já a Liam problém s tím, jak Meike všech vyuţívá a
nepřiloţí ruku k dílu. Celé dva měsíce oblbuje Bjarnimu hlavu a
všechno jí prochází. Bylo cítit, ţe situace je stále napjatá, coţ vlastně
není nic nového. Od doby, co Meike vstoupila na loď v Puerto Montt,
byla situace dosti zvláštní. Nakonec to vyústilo v hlasitou hádku mezi
kapitánem Bjarnim a Wernerem. Oba radši s malým člunem odjeli na
břeh, aby si to tam o samotě vyříkali. Po jejich návratu byli udobřeni.
Werner se Bjarnimu svěřil s tím, jaký má názor na Meike a na to, jak
špatně Bjarni zvládá situaci, týkající se vztahu mezi posádkou. Bjarni
uznal, ţe Meike na lodi nemá co dělat a ţe z Galapág bude muset
pokračovat letadlem. Sam se styděl za to, jak situaci nezvládal. Po
tom, co se vše urovnalo, byl čas na další potápění.
Třetí potop jsme podnikli u ostrova Floreana, jednom z jiţních
ostrovů Galapág. Byl to další z překrásných záţitků a přítomnost
ţraloků kladivounů a whit-tipů nás uţ ani nevzrušovala. Bylo příjemné,
jak si ţraloci zvykli na nás a my na ně. Také se k nám na chvíli
přiblíţila skupinka šesti orlích rejnoků (Eagle rays). Roztomilé mládě
bylo uprostřed skupiny, zatímco velký samec, který měl rozpětí kolem

tří metrů skupinu vedl. Jejich boční strany těla se ve vodě pohybují
jako ptačí křídla, čímţ se ladně a efektivně pohybují vpřed. Proto se
také jmenují "orlí rejnoci". Po ukončení tohoto potopu nás divemaster
vzal do zátoky plné lachtanů. Šnorchlování se skupinou těchto velmi
přátelských savců byl jeden z mých nejkrásnějších záţitků na
Galapágách. Skupina čítala kolem třiceti dospělých lachtanů a mláďat.
Jejich zvědavost mě mile překvapila. Všichni se předháněli, aby se k
nám dostali blíţe. Někteří připlavali tak blízko, ţe se mi otírali o tělo.
Jejich ladná těla se vodou pohybovala velice rychle k hladině, aby se
nadechli a pak zase dolů, aby mohli pokračovat ve svých hrátkách. Ne
nadarmo se jiom říká podvodní psi. Klidně bych tam s nimi zůstal celý
den, ale museli jsme dál k místu dalšího
potopu.
Ďáblová koruna (Devil's Crown) je
ostrov, z ptačí perspektivy připomínající
prsten. Nad vodou je totiţ videt jen obvod
vyhaslé sopky, která je teď uţ z větší části
pod hladinou oceanu. Všude kolem bylo
mnoho lachtanů, ţraloků, rejnoků, ţelv a
jinych krasavců, kteří se nás vůbec nebáli a
rádi se na nás připluli podívat. Zpestřením
tohoto potopu byla moţnost podplouvat pod
obvodem kráteru, čehoţ jsme často vyuţívali stejně jako lachtani, kteří
nás rádi následovali. Byli tak rychlí, ţe nás kolikrát předehnali,
zkontrolovali situaci a rychle nás opačným směrem zase minuli, jen
aby nás zase následovali. Jsou to moc roztomilá zvířata. Vůbec se mi
nechtělo opustit krásně azurovou vodu, plnou hravých lachtanů, ale
vzduch rychle ubýval. Musel jsem na hladinu. Potápění na Gapapágách
vřele doporučuji. Ještě jsem se nikdy nepotápěl na krásnějším místě.
nahoru - obsah

Zprávy ze školy a školní družiny
1. 26.5.05 jsme měli Školní akademii. Ještě jednou chceme
poděkovat sourozencům Šášinkovým za bezplatný pronájem
klubu Deprese. Za organizaci a nacvičení jednotlivých vystoupení
paní učitelce Pleskačové, Rolencové, Kováčové, Rutarové,
Ševčíkové, Drncové a Nešněrové. Za perfektně zvládnuté
představení chválíme děti, které dokázaly, ţe jsou nesmírně
šikovné.
2. 27.5.05 se uskutečnilo setkání s učiteli z polského města
Kowary. Se školou bychom chtěli navázat přátelské vztahy a

3.

4.

5.

6.

7.

spolupráci. Na této schůzce jsme se domluvili na konkrétních
akcích. V září přijedou děti a folklorní soubor na Rudolfovy
slavnosti. Plánujeme i nějaké sportovní utkání na stadioně. V
prosinci vyjedou naše děti do Kowar. Budou pro ně připraveny
sportovní soutěţe a ve spolupráci s našimi dětmi vánoční
program. V lednu se polské děti připojí k lyţařskému výcviku 7.
třídy na Pomezních boudách. Na červen 2006 plánujeme
společný výjezd k moři.
Tři týdny působili na naší škole dva studenti SPŠ Dvůr Králové Jakub Jelínek a Jakub Krabáč (absolventi svobodské ZŠ), kteří
byli na praxi ve zdejší škole. Vydatně pomáhali učitelům ve
výuce informatiky - a modernizovali webové stránky školy.
Během měsíce června proběhnou v naší škole školní výlety. 1.,3.
a 4. třída odjíţdějí 2.6. do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.
Ţáci 5.a 6. třídy odjedou do Prahy do "pořádného kina", ţáci 8.
ročníku odjíţdějí do Chotěvic v termínu 6.-8. června. Na výletě
jsou v současné době jiţ sedmáci. Ti odjeli do Sedmihorek.
Druháci pojedou na výlet v termínu od 13.-17.6.2005. V pátek
10.6. odjíţdí 36 ţáků školy do Chorvatska.
Dětský den - ZŠ Svoboda nad Úpou ve spolupráci s Městským
úřadem ve Svobodě nad Úpou pořádá Dětský den ve středu
1.6.2005. Pro příchozí a ţáky 1.-3. ročníku uspořádáme
soutěţivé hry na fotbalovém stadionu. Pro starší děti je
připravena v okolí školy školní olympiáda v netradičních
sportovních disciplinách. Zveme všechny děti, které jsou tento
den doma.
Děti si ve výtvarném krouţku pod vedením paní učitelky Ziny
Rutarové krásně vyzdobily šatny. Bohuţel jeden zatím neznámý
vandal kresby soustavně ničí. Mladým výtvarníkům přidělává
zbytečnou práci, kterou musejí věnovat opravám.
2.OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŢE bude slavnostně zahájena 21.
června 2005 v Brně. Více jak 4000 mladých sportovců z celé
České republiky a mnoho stovek a tisíců diváků obsadí od 21. 26. června čtyřiadvacet sportovišť - stadionů, sportovních hal a
venkovních hřišť - a promění Brno na týden v olympijské město.
Přijedou, aby spolu soutěţili, svým úsilím testovali hranice svých
moţností, aby se vzájemně poznávali a navazovali přátelství,
která obohatí jejich ţivoty. Přijedou také, aby v praxi naplnili
ušlechtilé myšlenky olympismu. Město Brno se těší, aţ bude
moci přivítat mladé sportovce. Jako jeden z partnerů olympiády
se bude snaţit, aby jejich pobyt v městě Brně byl spojen s
mnoha krásným sportovními a kulturními záţitky. Jsme
připraveni pomoci proměnit celou akci ve velký svátek sportu a
nezapomenutelný sportovní záţitek pro účastníky i diváky. Také
náš region bude mít na Olympiádě své zastoupení. Tým

softbalistek z Mladých Buků, Dvora Králové, Trutnova a Svobody
nad Úpou pod vedením zkušených mladobuckých trenérek Aleny
Kopecké a Jarči Andělové bude bojovat o jednu z medailí (na 1.
Olympiádě měl náš tým děvčat pod vedením Jardy Seidla a Petra
Borovce stříbro!). Zajímá vás, kdo je v týmu ze Svobody? Je to
trio Adéla Wolfová, Renata Veselá a Martina Bonaconzová. V
přípravě jsou ještě sestry Adéla a Lenka Hanušovi z Janských
Lázní. Baseballový výběr našeho kraje vedou Petr Mudroch a
Stanislav Ondráček. V týmu je převaha kluků z Mladých Buků,
doplněná Trutnováky.Bohuţel postrádáme dva Svoboďáky, kteří
účast odtroubili. Je to nesmírná škoda, protoţe jiţ pouhá účast
na Olympiádě dětí a mládeţe je záţitek na celý ţivot. Veškeré
informace o programu i doprovodných akcích najdete na
webových stránkách: http://www.lodm2005.cz
8. TEE-BALL je nejjednodušší forma pálkovacích her. Nejtěţší herní
dovednost - odpalování prudce letícího míče je pro nejmladší
hráče a začátečníky vyřešena tím, ţe se míč odpaluje ze stativu
(rampy) - a pro pálkujícího hráče je odpal míče do pole snadný.
Ţáci 3. a 4. třídy absolvovali základní pálkařskou abecedu - a o
prázdninách pro ně připravíme malou ligu, na kterou pozveme
okolní školáky i prázdninové hosty.
9. Finále okresní soutěţe fotbalových přípravek se koná 12. června
2005 na fotbalovém hřišti ve Svobodě nad Úpou.

nahoru - obsah

"Putování Krakonošovým královstvím"
Odůvodnění realizace projektu
Hlavním důvodem pro realizaci plánovaného projektu je
vytvoření podmínek pro zvýšení vyuţívání kapacit pro turistický ruch
mimo hlavní lyţařskou sezónu především v jarní, podzimní a letní
sezóně a prodlouţení průměrné délky pobytu návštěvníků ve
východních Krkonoších v souladu s představami místních obyvatel a
kapacitou území. Projekt si také klade za cíl nabídnout návštěvníkům
program a moţnosti vyţití na území mimo nejcennější vrcholové partie
KRNAP.
Dlouhodobými prioritami rozvoje regionu, kterým projekt přispěje,
jsou:




rovnoměrné vyuţívání kapacit v průběhu celého roku
rozloţení návštěvnosti mimo vrcholové nejcennější partie KRNAP
udrţení celoroční zaměstnanosti v regionu




kultivace krajiny a obcí
kultivace obyvatelstva, pocit sounáleţitosti s mikroregionem

Popis projektu
Projekt "Putování Krakonošovým královstvím" vytvoří systémový
základ efektivní propagace a marketingu oblasti východních Krkonoš
jako turisticky atraktivní lokality formou ucelené nabídky ubytování,
turistických sluţeb a volnočasových aktivit pro návštěvníky východních
Krkonoš, spojené s formou věrnostního programu - hry "Putování
Krakonošovým královstvím". Prostřednictvím vybudování místního
partnerství obcí, svazku obcí, neziskových a podnikatelských subjektů
bude projekt slouţit jako vhodná základna pro budoucí programy
rozvoje regionu a jeho propagace navenek. Na základě úspěšné
realizace prvního ročníku hry "Putování Krakonošovým královstvím"
bude vytvořen základ pro její další rozvoj a zapojení více partnerů v
turistickém regionu Krkonoše v následujících letech.
Cíle, výstupy a aktivity projektu
1. Fungující program "Putování Krakonošovým královstvím"
(nabídka a propagace sluţeb návštěvníkům východních Krkonoš)
V první fázi projektu bude připraven seznam moţných aktivit pro
návštěvníky Krakonošova království - ubytování, přírodní a
kulturní památky, sportoviště, půjčovny sportovního vybavení,
informační centra, restaurační zařízení a dalších sluţeb pro
cestovní ruch formou programu "Putování Krakonošovým
královstvím". Na základě takto vytvořeného seznamu bude
sestaven "long-list" partnerů, kteří budou v druhém kole
osloveni k zapojení do partnerství. Zapojení partneři - "shortlist" budou na základě zaplacení vstupního účastnického
poplatku 3 000,- Kč zařazeni do oficiálního programu "Putování
Krakonošovým královstvím". Jejich prezentace bude zařazena do
katalogu Krakonošova Království a na webové stránky
Krakonošova království. Jejich provozovny budou označeny
logem - tabulí Krakonošova království a budou zapojeni do hry
"Putování Krakonošovým královstvím".
2. Hra "Putování Krakonošovým královstvím" (pravidla a
program) Návštěvníci si mohou zakoupit cestovní glejt (pas
Krakonošova království - v provedení zvlášť pro dospělé a pro
děti). Za vyuţití sluţeb partnerů Krakonošova království
dostanou do glejtu razítka. Rovněţ se uvaţuje o dalších moţných
výhodách či slevách. Za určité mnoţství razítek v glejtu budou
jejich drţitelé odměněni dárkovými a upomínkovými předměty.
Pasy budou prodávány turistickými informačními centry. Ta
budou také vydávat odměny za nasbíraná razítka. Do budoucna
se předpokládá vyuţití minimálně jednoho informačního centra

Krakonošova království v kaţdé členské obci SOVK, v začátku
realizace projektu se zapojí alespoň 7 jiţ nyní dobře fungujících
infocenter. Pro první fázi projektu se očekává zapojení cca 50
partnerů Krakonošova království - podnikatelů a poskytovatelů
sluţeb souvisejících s turistickým ruchem. Pravidla hry budou
zveřejněna v katalogu Krakonošova království, na plakátech v
informačních centrech a na webových stránkách Svazku obcí
Východní Krkonoše, Krakonošova království a celokrkonošského
informačního systému Ergis.
3. Katalog Krakonošova Království Katalog formátu A5 v
rozsahu 60 stran bude prezentovat všechny zapojené obce a
partnery Krakonošova království. Kaţdá obec bude mít svou
stránku, na níţ budou základní informace o obci a okolí a o
moţnostech kulturního i sportovního vyţití. Samozřejmostí jsou
kontaktní údaje na infocentra a obecní a městské úřady. Katalog
bude dále obsahovat mapku Krakonošova království s označením
partnerů Krakonošova království, jmenný přehled partnerů
Krakonošova království, důleţité informace o mikroregionu,
Svazku obcí Východní Krkonoše a Krakonošovu království,
podrobná pravidla hry "Putování Krakonošovým královstvím" a
informace přispívající k ekologické výchově a šetrnému
cestovnímu ruchu (jak se má chovat návštěvník KRNAP a jeho
ochranného pásma). Katalog bude vytvořen ve čtyřech
jazykových mutacích - česky, anglicky, německy a polsky.
Katalog bude distribuován zdarma v turistických informačních
centrech jak v průběhu hlavní lyţařské sezóny, tak mimo zimní
sezónu. Vzhledem k tomu, ţe významnou část domácích
návštěvníků východních Krkonoš tvoří Praţané, budou katalogy
distribuovány i v rámci České centrály cestovního ruchu v Praze.
Ta bude vyuţita i pro distribuci části cizojazyčných verzí pro
zahraniční návštěvníky. V rámci prezentací partnera projektu
Krkonoše - svazek měst a obcí na veletrzích cestovního ruchu
bude katalog Krakonošova království distribuován zájemcům na
těchto akcích v ČR i v zahraničí. Město Ţacléř bude distribuovat
katalogy ve svém městském muzeu.
4. Cestovní glejty (pasy) pro dospělé Glejt bude vhodně
imitovat skutečné cestovní pasy. Na základě vyuţití sluţeb
zapojených partnerů budou v jejich provozovnách sbírat hosté
do glejtů razítka. Kaţdý glejt bude mít své číslo. Kromě
zobrazení Krakonoše budou obsahovat i logo SOVK a prezentaci
podpory projektu Královehradeckým krajem a SF EU. V pasu
budou všechny texty uvedeny ve 4 jazycích (česky, německy,
anglicky, polsky).
5. Cestovní glejty (pasy) pro děti Dětské glejty budou barevné s
obrázky k vymalování a srozumitelné pro děti. Rovněţ budou

6.

7.

8.

9.

obsahovat zobrazení Krakonoše, logo SOVK a prezentaci
podpory projektu Královehradeckým krajem a SF EU. Glejty pro
dospělé i pro děti budou prodávány za poplatek 30,- Kč
spolupracujícími informačními centry.
Označení obcí na území Krakonošova království tabulí s
logem Krakonošova království Obce zapojené do
Krakonošova království budou označeny cedulemi "Krakonošovo
království". Dřevěné gravírované tabule s logem a nápisem
Krakonošovo království na dřevěném stojanu doplněné o tabulku
prezentující podporu projektu Královehradeckým krajem a SFEU.
Označení infocenter a ostatních partnerů tabulí s logem
Krakonošova království Dřevěná gravírovaná tabule s logem a
nápisem Krakonošovo království (obdobná jako tabule u
příjezdových cest, ale menší) doplněná o tabulku prezentující
podporu projektu Královehradeckým krajem a SF EU.
Razítka pro zapojené partnery Zapojení partneři
(podnikatelé, poskytovatelé sluţeb, provozovatelé kulturních
památek, atd.) budou vybaveni razítkem Krakonošova
království, jímţ budou označovat cestovní glejty návštěvníků,
kteří vyuţijí sluţeb jejich zařízení, navštíví kulturní památku
apod. Na základě určitého počtu takto posbíraných razítek obdrţí
návštěvníci upomínkové předměty Krakonošova království v
místních informačních centrech.
Upomínkové předměty Krakonošova království (výhry,
odměny) Drţitelé cestovního glejtu, respektive dětského
cestovního glejtu, na základě počtu nasbíraných razítek,
získaných za nakoupené sluţby v mikroregionu, obdrţí jako
odměnu upomínkové předměty. Upomínkové předměty budou
distribuovány 7 partnerskými turistickými informačními centry v
obcích mikroregionu. V rámci projektu budou vytvořeny grafické
návrhy upomínkových předmětů a první série těchto předmětů
pro první sezónu. Propagační předměty budou vhodným
způsobem prezentovat existenci Krakonošova království,
například umístěním internetové adresy, loga Krakonošova
království a SOVK. Budou vytvořeny následující upomínkové
prezentační předměty:

10.
11. Název
Popis
12. Tričko Tričko velikosti (M, L,XL) s logy KK a SOVK 3.000ks
13. Tužka
Propisovací tužka s logem KK, internetovou adresou
3.000ks
14. Hrneček Keramický hrnek na kávu/čaj s logem KK a internet. adr.
3.000ks
15. Taška
Igelitová taška s logy KK a SOVK a internetovou adresou
3.000ks
DVD
Propagační DVD o východních Krkonoších s leteckými
záběry 3.000ks

V dalších etapách projektu po skončení financování z prostředků
SF EU se předpokládá rozšíření počtu upomínkových předmětů
(například kniha "Krakonošovo království" atd. za finanční
pomoci zapojených partnerů, sponzorů, eventuálně dalších
grantů a programů SF EU pro rozvoj turistického ruchu).
16.
Vybudování rozvojového partnerství (obce,
podnikatelé, neziskové organizace) Projekt je jiţ od vzniku
prvního záměru důsledně budován na principech partnerství a
veřejné diskuse s klíčovými partnery regionálního rozvoje.
Projektový záměr byl předmětem společného workshopu s
partnery. Cílem je vytvoření fungujícího rozvojového partnerství
v rámci Krakonošova království, které umoţní dlouhodobou
udrţitelnost a další rozvoj výstupů projektu. V rámci projektu
budou uzavírány smlouvy s jednotlivými zapojenými partnery
(podnikatelé, informační centra apod.). Smlouvy ošetří zapojení
partnerů do hry "Putování Krakonošovým královstvím" a s ním
související náleţitosti včetně udrţitelnosti projektu po dobu
následujících 5 let.

Plán dalšího rozvoje Krakonošova království a role partnerů v
něm
V rámci projektu bude uspořádán kulatý stůl s partnery nad
návrhem dalšího rozvoje Krakonošova království, plánem rozvoje
partnerství a jeho rozšiřování. Výstupem kulatého stolu bude
strategický a finanční plán dalšího rozvoje, který bude dopracován do
formální podoby strategického dokumentu.
Přínosy pro cílové skupiny
Turisté
V současné době je velká část sluţeb pro cestovní ruch zaměřena
primárně na zimní sezónu. V rámci projektu dojde k vytvoření ucelené
nabídky sluţeb a volnočasových aktivit mikroregionu. Bude vytvořena
ucelená nabídka na dovolenou mimo zimní sezónu. Zvýší se
atraktivnost Krkonoš mimo zimní měsíce, coţ povede ke zvýšení
návštěvnosti. Oblast Krkonoš nebude poznávána pouze pasivní, ale
hlavně aktivní formou. Velkou motivací pro rodiče bude zapojení dětí
do hry. Dovolená bude zpestřena bohatým programem, z kterého si
bude moţno vybírat. Vycházky s kulturně poznávací tematikou
dostanou jasný cíl. Turisté budou moci během hry vyuţít stále
přibývajících cyklistických tras. V obcích budou vyuţívána sportoviště sportovní haly, kurty na tenis a další míčové hry, koupaliště apod.
Jednotlivé obce budou nabízet různé akce - trhy, folk a country akce,

divadelní představení apod. Bude moţno se zapojit do různých
vypsaných soutěţí. Budou pořádány akce pouze pro děti, rodiče se
budou moci věnovat jinému programu. Získají se nové informace o
kraji a obcích. Jednou z motivací zapojení se do hry "Putování
Krakonošovým královstvím" je získání upomínkových předmětů.
Podnikatelé
Vytvoření uceleného marketingového programu pro letní sezónu
a mezisezóny umoţní zvýšení vyuţívání sluţeb i v mezisezónách, dojde
k prodlouţení hlavních sezón. Napomůţe tím k celoročnímu udrţení
pracovních míst v těchto sluţbách a posílí zaměstnanost v regionu.
Nepřímo projekt podpoří vhodné prostředí pro vznik nových
podnikatelských aktivit a rozšíření stávajících sluţeb v cestovním
ruchu.
Dalším předpokládaným pozitivním dopadem bude posílení
ekonomické situace malých a středních podnikatelů v regionu a jejich
schopnosti vytvářet další pracovní místa, eventuálně rozšíření počtu
malých a středních podniků.
nahoru - obsah

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






ČERVNOVÍ JUBILANTI … V červnu se moc jubilantů neurodilo.
Jediným, který bude slavit kulaté narozeniny nad 70 let je pan
Vladislav Perný. Do dalších měsíců a let mu 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.
CK MARTA … zájezd 11.června do Polska KUDOWA ZDROJ
odjezd -7.00 hod. Svoboda ČSAD cena 120,- Kč, informace na
tel. 604 907 226
Tomešová



KROUŢEK MLADÝCH RYBÁŘÚ … V neděli 29. května se na
Albeřickém rybníčku konaly jiţ tradiční dětské rybářské
závody.Závodů se zúčastnilo 14 chlapců a 3 dívky. Za tropického
počasí bylo uloveno neuvěřitelných 55 ks ryb!!! Z toho nejčastěji
lovenou rybou byl kapr 52 ks, dále plotice 2 ks a 1ks pstruha
duhového!!
Na 1. místě skončil - Josef Kavan 7ks kapra celkem 307 cm
Na 2. místě skončil - Jakub Slováček 6ks kapra celkem 265 cm





Na 3. místě skončila - Kateřina Skalská 6ks kapra celkem 247
cm
Kateřina Skalská byla oceněna jako nejlepší dívka. Dále byla
vyhodnocena i největší ulovená ryba kapr 51cm, kterou zdolal
Jakub Slováček. Bylo vytaţeno opravdu aţ nezvykle hodně ryb a
ti, co dali přednost jiným aktivitám před těmito závody, mohou
pouze litovat!! Chtěl bych poděkovat všem, kdo pomáhali při
organizaci těchto krásných závodů!!! Veškeré aktuální informace
a fotky nejen ze závodů na webových stránkách rybářského
krouţku. www.rybymarsov.unas.cz vedoucí krouţku Radek
Slováček
KRKONOŠSKÉ LINKY … Setkání se uskuteční v sobotu 4.
června 2005 v 8.30 hod. na Benecku, v infocentru Flora, které
se svojí ideální polohou v Krkonoších nachází přímo na rozhraní
krajů Libereckého a Královéhradeckého a je symbolickým
středem nejvyššího českého pohoří. Slavnostní odstartování
letošních jízd proběhne mezi 8.55-9.10 hodin při průjezdu
autobusů "páteřní" linky. Součástí setkání bude marketingová a
mediální podpora projektu, přátelská debata o Krkonoších,
cestovním ruchu s příjemnými lidmi v hezkém prostředí.
* K dopravě na Benecko Vám mohou poslouţit také Krkonošské
turistické linky, které Vás dovezou aţ zmíněné centrální
parkoviště. Autobusové linky jsou uzpůsobeny i na přepravu kol.
Těšíme se na vaši návštěvu.
* Informace: RNDr. Mirka Chaloupská, Infocentrum FLORA, tel.:
481 582606, 481 582015, 603 269 460
BRATŘI KLIMEŠOVÉ VE SVĚTĚ! … Sourozeneckou dvojici
RNDr. Pavla Klimeše a Ing. Míňu Klimeše nemusím našim
čtenářům představovat. Veselý Výlet zná snad kaţdý, kdo o
Krkonoše jen zavadí. Stejně ale kaţdého místního patriota
potěší, kdyţ o nich uslyší zajímavou zprávu ze světa. Díky
reprodukované zprávě z Krkonošských novin jsem se dozvěděl o
tom, ţe 9. května dosáhla čtveřice Daněk, M. Klimeš, P. Klimeš a
Myška vrcholu Šiša Pangma (8013 m). Doufám, ţe se více
dozvíme v nejbliţším čísle Veselého Výletu. Tuhle zprávu mám
jiţ od předminulého víkendu. Tento víkend mi přivezl švagr
reprezentační český časopis v angličtině o čtyřiceti stránkách na
křídovém papíře, zakoupený v Austrálii s názvem "The Heart of
Europe". Čtyři stránky, třináct barevných a jedna černobílá
fotografie + řada článků je věnovaných právě bratrům
Klimešovým. Ti jsou v uvedeném časopisu ve vybrané
společnosti - např. Jiřího Menzela, Voskovce a Wericha, J.A.
Komenského, Olgy Sommerové a Jana Špáty, Miroslava
Ondříčka a Miroslava Hucka. Co dodat? Snad jen gratulaci
oběma Klimešům za vynikající propagaci Krkonoš.
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