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Úvodník - Šťastné a veselé Vánoce, přátelé!
Dnešní vydání jsme nezvládli v předvánočním shonu vydat v
plánovaném termínu (úterý před Vánocemi). Tyto dny bude problém s
distribucí SF, protoţe obchody se otevřou aţ od pondělka 27.12. Noviny
ale musíme vydat uţ proto, ţe webmaster Ing. Jan Bena čeká v Austrálii
na nové číslo, aby aktualizoval webové stránky našeho města. Po Novém
roce s n ím ztratíme spojení - bude na další poznávací výpravě na Novém
Zélandu. Uţ jste se podívali na jeho krásné fotky z Austrálie? Najdete je
na http://hosting.modflex.com/australia
Co najdete v dnešním čísle? Především pozvánku do nové svobodské
diskotéky vedle restaurace Helena, která oznámila svůj zahajovací večer
překvapivě jiţ na 24. prosince - a bude mít otevřeno vţdy od úterý do
neděle kaţdý večer od 20,00 hodin. Plakáty uvidíte pod názvem: Music
club DEPRESE
Uvnitř listu předkládáme jiţ pátý díl cestopisu Martina Dudy
"STOPEM PŘES TŘI OCEÁNY". Dočtete se o tom, jaké útrapy čekají
námořníky na jachtě v bouřlivém počasí při cestě z Fidţi na Nový Zéland.
Dnes jsme dostali mailem zprávu o další etapě putování přes Tichý oceán
- z Nového Zélandu na západní pobřeţí Jiţní Ameriky. K němu připojil
Martin i několik zajímavých fotografií. VI. díl cestopisu vydáme v
lednovém čísle. Články a fotky také můţete najít na adrese: České Noviny
http://www.ceskenoviny.cz/styl/cestovani/oceany/index_view.p
hp?id=100595
K Vánocům jsme dostali dva pěkné dopisy čtenářů - vánoční úvahu
pna Josefa Silného o svobodském skautingu, v druhém popisují bývalé
pracovnice mateřské školy své záţitky z vánoční besídky v mateřské
škole. Fotografie z výstavy výtvarných prací ţáků mateřské školy najdete
na webových stránkách pana Aloise Miláčka.
Vycházková naučná stezka Via Piette je jiţ ve stádiu realizace. Na
mnohých místech v našem městě můţete objevit smaltované informační
tabule (bude jich celkem 38) se čtyřjazyčným textem a jedním
panoramatem, 13 odpočinkových míst, 26 rozcestníků s 82 směrovkami.

Projekt vytváří devítikilometrovou vycházkovou naučnou trasu ve Svobodě
nad Úpou a okrajově v Janských Lázních. Trasa vede III. Zónou a
ochranným pásmem KRNAP. Účelem projektu je vytvoření programu pro
hosty východních Krkonoš. Jednotlivá zastavení s informačními panely
slouţí nezávisle na celé vycházkové trase. Trasa Via Piette propojuje i
další jiţ hotové či připravované vycházkové trasy v Horním Maršově,
Mladých Bukách a v Janských Lázních.
V roce 2004 byla realizována hlavní část projektu Via Piette. Z
prostředků města Svoboda nad Úpou a Správy KRNAP byly provedeny
práce v celkovém objemu 730 tis. Kč + 19% DPH. V roce 2005 bude trasa
z prostředků Správy KRNAP dokončena a otevřena v celé délce pro
veřejnost 1.7.2005.
První prezentace trasy Via Piette proběhne na stránkách novin
VESELÝ VÝLET č. 24 v celkovém nákladu 70 tisíc výtisků ve třech
jazykových mutacích. Další prezentaci město připraví z rozpočtu roku
2005.
V příštím čísle najdete zápis z předvánoční veřejné schůze
městského zastupitelstva, ve kterém byl schválen rozpočet, ale na
Vyhlášku o domovních odpadech si budeme muset počkat do ledna.
St. Ondráček
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Sportovní zprávy
FOTBAL
Nejmladší týmy svobodských fotbalistů - ţáci 1.-III. třídy pod
vedením Mgr. Zdeňka Rolence - a ţáci 4. a 5. tř. ZŠ pod vedením Mgr.
Karla Ševčíka a Ríši Kocíka vybojovali v pondělí a úterý krásná 3. a 2
místa na Vánočním turnaji v halovém fotbalu na ZŠ Mládeţnická v
Trutnově. Bliţší podrobnosti najdete ve školních zprávách.
BASEBALL
Muţi SB Rýchory jiţ znají termíny jarního kola ČML. Přípravu zahájili
pod vedením Jakuba Nečiny a Romana Klempíře ve velké tělocvičně na ZŠ
Mládeţnická. Trénují kaţdý pátek od 18ti do 20ti hodin. Ţáci a kadeti
zatím mají zimní kondiční přípravu, ve které se věnují hlavně míčovým
hrám florbalu a lyţování. S vlastní herní přípravou začnou aţ po jarních
prázdninách.
PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŢÍ - AKCE VOLNÝ ČAS
Vánoční sportovní týden:

Pro všechny děti a mládeţ našeho údolí jsme připravili pestrý
program na vánoční prázdniny (florbal, vybíjená, přehazovaná, volejbal a
stolní tenis). Pojedeme do velké sportovní haly na 3. ZŠ Komenského a do
velké tělocvičny na ZŠ Mládeţnická. V případě většího počtu zájemců
máme k dispozici ještě další tělocvičny.
- pondělí 27.12. - ZŠ Komenského - 9.00 - 11.00, zvl.autobus 8.30 (20,Kč na částečnou úhradu nákladů)
- úterý 28.12. - ZŠ Mládeţnická 9.00 - 11.00, sraz na místě, 10,- Kč
- středa 29.12. - ZŠ Komenského - 9.00 - 11.00, zvl.autobus 8.30 (20,Kč na částečnou úhradu nákladů)
- čtvrtek 30.12. - herna Rýchorka ve Svobodě nad Úpou, turnaj ve stolním
tenisu 9.00 - 11.30
Další výjezdy do sportovní haly: sobota 22. ledna 2005, sobota 5. února
2005.
V případě zájmu rozšíříme počet nájmů tělocvičen na ZŠ Mládeţnická).
Účastníci budou mít společný trénink a sérii utkání ve florbalu, vybíjené,
přehazované a volejbalu pod vedením trenérů a učitelů.
LYŢOVÁNÍ
Zápis do lyţařského výcviku pro začátečníky a mírně pokročilé
proběhne v pondělí 3. ledna 2005 od 1430 do 1500 hodin na lyţařském
vleku DUNCAN ve Svobodě nad Úpou. Zápisné na celou sezónu činí 200,Kč + platná jízdenka sezónní jízdenka na vlek nebo vţdy při výcviku
odpolední jízdenka (viz změna tarifů - rušení tzv. bodových jízdenek!).
Lyţařský výcvik proběhne kaţdé pondělí od 1500 do 1600 hod. pod
vedením zkušených cvičitelů.
Za lyžařský oddíl Martina Holubová
tel. 499 771 595 nebo mobil 605 877 858.
ASŠK (Asociace škol. sportovních klubů)
Nejmladší ţáci (4.-5.třídy) se zúčastní v lednu celostátního turnaje
Orion Florbal Cup. Na tento turnaj se budeme připravovat společně se
sousedními školními týmy. Podali jsme přihlášku také na MacDonald Cup soutěţ nejmladších ţáků v malé kopané proběhne na jaře 2005. Koncem
ledna nebo začátkem března se ještě uskuteční okrskový přebor v lyţování
(alpské disciplíny i běh na lyţích).
ŠACHY
Šachový krouţek na svobodské škole se jiţ rozběhl, zatím se ţáci a
ţákyně scházejí v úterý a ve čtvrtek od 13ti hodin ve sborovně ZŠ - a
počet zájemců postupně narůstá. Bude-li zájem, rozšíříme nabídku i na
další hrací dny. Uvítáme i dospělé šachisty, případně dohodneme s
některou svobodskou hospůdkou nebo restaurací vyhrazený koutek a čas
pro hru dospělých šachistů. Zájemcům o zakoupení šachových souprav za
přijatelnou cenu (zhruba 400 Kč) můţeme poskytnout adresu, kde se dají

objednat.
STOLNÍ TENIS
Malá rekapitulace naší činnosti: V roce 2004 jsme se zúčastnili 13
mezinárodních turnajů v Německu, Polsku a v Česku. Naše druţstva
sehrála mimo jiné 54 zápasů Regionálního a krajského přeboru. Mládeţ se
zúčastnila 9 bodovacích turnajů mládeţe.
V roce 2004 jsme svépomocí přebudovali pronajaté prostory
Rýchorky. Podle mínění hostujících hráčů se tato herna zařadila mezi
nejlepší herny v oblasti. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zapojili a
pomohli v přestavbě této herny.
Jménem členů oddílu přeji všem našim příznivcům i ostatním v roce
2005 hodně zdraví, úspěchů ve svých zálibách a dobrou náladu po celý
rok.
Petr Bureš
Pozn.red.:
Uvádíme výňatek ze zprávy
dlouholetého úspěšného trenéra Petra
Bureše, který ve Svobodě a Janských
Lázních vychoval několik generací
výborných hráčů stolního tenisu. Díky jeho
systematické práci zvítězil tým ţákyň ZŠ
Svoboda v okresním přeboru škol ve
stolním tenisu a přivezl i medaile z
krajského kola soutěţe Asociace školních
sportovních klubů. Nejen jemu, ale všem trenérům a cvičitelům z celé
palety sportovních týmů v našem městě přejeme do nového roku 2005
hodně úspěchů!!!
-so
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Zprávy ze školy a školní družiny
Mikuláš, andělé a čerti navštívili 6. prosince základní a mateřskou
školu. Všechny děti dostaly mikulášské balíčky. Veškeré sladkosti a ovoce
do balíčků byly zakoupeny za přispění svobodských sponzorů. Děkujeme
všem, kteří našim dětem udělali radost. Zároveň děkuji i ţákům 9. třídy za
perfektní přípravu masek.

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA
proběhla v pondělí odpoledne v Rýchorce. Úvod obstaraly děti z
dramatického krouţku a ţáci první a třetí třídy. Pak uţ probíhal pouze
tanec a taneční soutěţe. Ceny do taneční soutěţe (dorty) upekly kuchařky
ze školní jídelny. O hudbu se postaral pan Kysela, půjčení sálu oddíl
stolního tenisu. Všem moc děkujeme.
Na Mikulášské balíčky přispěli
- Energie Termo 1000 Kč
- restaurace Modrá řeka 100 Kč
- Auto Hlávka 300 Kč
- restaurace Helena 300 Kč
- potraviny Pejos cukrovinky
- paní Leitgebová 100 Kč
- paní Stránská 100 Kč
- restaurace Calimero 500 Kč
- Vietnamec Martin 500 Kč
- Daros- paní Smolíková dárečky
- Sat Hofman 100 Kč
- paní Dudová 200 Kč
- paní Miškovská 100 Kč
- pan Pleskač 500 Kč
- lékárna Svoboda n.Úpou cukrovinky
- učitelé ZŠ 350 Kč
- lyţařský oddíl Svoboda 1000 Kč
- restaurace Karel IV. 300 Kč
- pan Šafář 200 Kč
- pan Balcar elektro,v.o.s. 500 Kč
- pan Leško - trafika dárečky
- paní Nevečeřalová dárečky
- město Svoboda nad Úpou 3000 Kč
- pan Janouš- akvárko 500 Kč
- firma Lucraco 2000 Kč
- paní Haladynová cukrovinky
- potraviny Rýchorka cukrovinky
- pan Krčmář 200 Kč
- pan Plecháč ovoce
celkem 11850 Kč
Školní kolo olympiády z českého jazyka pro ţáky 8. a 9. tříd
proběhlo v úterý 14. prosince pod vedením paní učitelky Benové. Nejlepší
v této soutěţi byly ţákyně 9. třídy Alena Davidíková, Tereza Krčmářová a
Sabina Hrnčířová. Blahopřejeme !!!
Národní divadlo v Praze navštívili ve středu 15.12. ţáci naší školy.

Shlédli balet Louskáček. Výlet byl spojen i s prohlídkou vánoční Prahy.
Vánočního turnaje v sálové kopané v pondělí a úterý před vánočními
prázdninami se zúčastnili v tělocvičně ZŠ Mládeţnická Trutnov ţáci 1.-5.
ročníku. V pondělí 20.12. získali mladí fotbalisté z 1.-3. třídy pod vedením
Mgr. Zdeňka Rolence báječné 3. místo (z osmi zúčastněných týmů). V
úterý 21.12. dopadli ţáci 4.-5. třídy pod vedením Mgr. Karla Ševčíka a Ríši
Kocíka ještě lépe. Vyhráli s přehledem svoji skupinu a v těţkých bojích
play-off postupně vyřadili velmi silné týmy trutnovských a vrchlabských
škol - a teprve ve finále podlehli týmu ZŠ Šestidomí, ve kterém hraje celá
plejáda zkušených fotbalistů trutnovského oddílu. Gratulujeme úspěšným
mladým svobodským fotbalovým nadějím!
Vedení školy přeje všem zaměstnancům, ţákům a rodičům krásné
vánoční svátky a mnoho zdraví v novém roce.
Zima
Zima je prima,
Přestoţe je zima
Mrzne, taky padá sníh,
Vozíme se na saních.
Postavíme sněhuláka
Zima nás ven všechny láká.
Pavel, II. třída
ZIMA
Děti sáňky vytahují,
Na kopeček pospíchají.
Jedou dolů z kopečka,
Jak by měly kolečka.
Petra J., II.třída
LYŢAŘSKÝ VÝCVIK 7. třídy
se uskuteční na Malé Úpě první týden
po vánočních prázdninách. Ţáci budou
ubytováni a stravováni na horské chatě
kousek od polských hranic a výcvik
proběhne pod vedením zkušených učitelů a
trenérů Mgr. Karla Ševčíka a Mgr. Standy
Kopiše. Za týden intenzivního výcviku se
ţáci zdokonalí v lyţování a v návaznosti na
vánoční prázdniny si odpočinou od školy.
Ţáci IV. třídy si rádi zahrají o přestávkách stolní tenis na improvizovaném

stolu (školní lavici).
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Stopem přes tři oceány V. - Martin Duda
Odplutí z Fidţi, Nový Zéland a přípravy do Chile
19. října - 15. listopadu 2004
Z Fidţi jsem nakonec odplul na jiné lodi, neţ mně byla nabídnuta
kamarádem mých kamarádů. Jemu nakonec přiletěl známý z nového
Zélandu, a tak mě nemohl vzít. Jeden den dopoledne mi řekl, ţe s ním
mohu plout a večer uţ tomu bylo jinak. Bylo to zklamání, protoţe se
musím za kaţdou cenu dostat na Nový Zéland, abych stihl loď do Chile.
Naštěstí jsem druhý den našel jinou loď.
Novozélandský kapitán a majitel lodi Black Watch II, Ian Matheson
se po šesti měsících plavby vrací na Nový Zéland a i kdyţ posádku
nepotřeboval, rád mě přibral do party. Z Nového Zélandu mu ještě
přiletěli dva kamarádi, a tak jsme na plavbu 1000 mil do země ptáků Kiwi
byli čtyři - Ian, Brett, Quentin a já.
Obyvatelé Fidţi na nic nespěchají, a tak ani člen celní kontroly, který
nás 25. října odbavoval, neměl v plánu někam spěchat. Vypluli jsme
kolem poledne. Nebe bylo modré a slunce do nás pěkně pálilo. Brett, jako
vášnivý rybář, narafičil dva rybářské pruty na záď lodi a hned od vyplutí
pokoušel štěstí. Netrvalo dlouho a uţ z vody tahal metrovou makrelu. Ke
svačině/večeři jsme tedy měli syrovou rybu po stylu sushimy v citronové
šťávě. Po proplutí mezi posledními ostrůvky a vyplutí do spárů vod jiţního
Pacifiku, se zvednul vítr na 25 uzlů (jeden uzel = 1 námořní míle nebo
také 1.8km/hodinu). Vítr nám foukal z jihovýchodu a spolu s vlnami nám
mířil na levobok přídě. Někdy se vítr zvedl aţ na 30 uzlů a vlny se pomalu
zvětšovaly. Loď sebou házela do stran a většinou byla nakloněna 45
stupňů k hladině. Já jsem po dvou měsících na Fidţi konečně vyplul na
širé moře, a tak jsem byl radostí cely bez sebe. Bylo to krásné, po dlouhé
době si hrát s vlnami a klidně si plout uprostřed obrovského oceánu.
Uţíval jsem si krásy oceánu a uklidňujícího zvuku odráţející se vody od
stran lodi do té doby, neţ se vedle mne objevil Quentin. Vyběhl z
podpalubí, překlonil se přes zábradlí a začal řvát jako tygr. Při tom
hlasitém řvaní z něj také začala lítat ta makrela. Aha, mořská nemoc! No,
to se stane a nedá se s tím nic dělat. Člověk si to prostě musí proţít, kdyţ
uţ to na něj vleze. Chudák u toho zábradlí strávil dlouhou chvíli. Celou
dobu hekal a řval, I kdyţ uţ v sobě neměl ani makrelu, ani citronovou
šťávu, ani rum s kolou, který mu před chvílí tak chutnal. Po chvíli z
podpalubí vyšel kapitán, aby přes palubu vyklopil kbelík s jeho makrelou a

říkal: "Martine, já jsem si také musel trochu odplivnout, ale aţ budeš chtít
vystřídat, tak dej vědět". "Jasan, kapo, dík."
Pluli jsme rychlostí 8 uzlů a plavba pěkně utíkala. Nakonec mě ve
21:00 hodin vystřídal Brett, kterého mořská nemoc ušetřila a já jsem se
mohl jít trochu vyspat. Kapitán a Quentin byli ve špatném stavu, a tak
jsem Bretta musel ve 2:00 ráno zase vystřídat já. Vítr byl pořád silný a
vlny uţ byly třímetrové. Za denního světla to není takový problem, ale v
noci je člověk bez pomoci měsíce vůbec nevidí. Někdy se proto stalo, ţe
se přede mnou vynořila bílá stěna, která mě objala svou mokrou a
studenou silou a nechala mě tam stát promočeného. Po vyčerpávajících
dvou hodinách mé hlídky jsem šel konečně spát. Quntin proleţel celý
druhý den plavby a kdyţ neleţel, tak zvracel. Člověk by mu moc rád
pomohl, ale bohuţel se nedá nic dělat. Chudák si to musí vytrpět.
Předvídavost je něco, co se člověk při takové plavbě rychle naučí.
Kdyţ vaří doma, nemusí se soustředit na nic jiného, neţ na to, jak
nakrájet cibuli, kolik dát do pánve oleje, atd. Na lodi je to poněkud jiné.
Člověk musí předpokládat pohyby lodi. Kdyţ stojíte u plotny na lodi, která
je nakloněna 45 stupňů, musíte předpokládat, ţe kdyţ dáte máslo jen tak
na pult, ţe ho budete pravděpodobně seškrabávat z okna na druhé straně
lodi. Takové máslo se musí pěkně zapřít mezi bochník chleba a stranu
pultu. Rovnováha je také silně ovlivněna, a tak nejlepší je opřít se zadkem
o nějakou stěnu, jednu nohu si zapřít do polic pod dřezem a druhou co
nejdál na druhou stranu. Takhle tam člověk stojí jakoby byl připraven na
ranní rozcvičku s rozkročenýma nohama a přitom kouká. co bude muset
chytit při úderu další vlny. Dranţírák se tedy zřídka pouţívá na krájení
cibule na lodi.
V lodi Black Watch II jsou dvě kabiny. Jedna je na přídi a druhá na
zádi. Spát se dá pěkně, kdyţ je člověk buď hodně unavený nebo kdyţ je
loď ukotvena v klidném zálivu. V průběhu plavby z Fidţi na Nový Zéland je
tomu ale jinak.
V kabině na zádi je pod postelí nainstalované autokormidlo, které
dělá nepříjemné zvuky při hydraulické kontrole řízení lodi. Spát se při tom
hluku dá těţko. Člověk tam leţí tak dlouho, ţe nakonec usne. Na přídi je
to zase jako na horské dráze. Párkrát jsem se tam probudil v okamţiku,
kdy jsem na posteli měl jen nohy. Tělo mi na vteřinu uvízlo půl metru nad
postelí, neţ sebou zase praštilo o prosolenou matraci. Stane-li se něco
takového, kdyţ je clověk při vědomí, dá před sebe ruce, aby zmírnil úder
o matraci, která uţ čeká, aţ na ni zase lehnu. Probudíte-li se ve tmě půl
metru nad matrací, nevíte, co se děje a v tom uţ máte čelo zabořené v
matraci. Chvili se divíte a přemýšlíte, jak se to vlastne stalo. Za chvili ale
usnete a probudíte se, kdyţ jste zase ve vzduchu nebo při úderu zpět na
postel. Kolikrát jsem se tam v té tmě sám sobě smál, kdyţ mě do hlavy
udeřila náhodou vzduchem putující potápěčská ploutev, která se mi
zatoulala do postele. Nuda na lodi určitě není, ani při spánku. Člověk by si
řekl, ţe na lodi to musí byt nuda. Vţdyť tam nemáte uprostřed oceánu nic

k vidění či dělání. Opak je ale pravdou. Kaţdé ráno je jiné, kaţdý západ
slunce je jiný. Vţdy se děje něco zajímavého a kdyţ ne, tak se člověk
můţe učit třeba španělsky.
Neustále je v okolí něco krásného k prohlédnutí. Prvních pár nocí
naší plavby na nás svítil měsíc v úplňku a ukazoval nám cestu. Jednou se
na nás také připluli podívat delfíni Hektorové. Tito delfíni mají černobílá
těla a připomínají malé kosatky. Jsou to krásní a ladní savci, kteří svou
návštěvou vţdy potěší. Rodinka deseti delfínů s námi zůstala asi čtvrt
hodiny. Všichni se střídali v proplouvání před naší přídí. Lehce při tom
vyskakovali z vody a ladným pohybem se vraceli zpět pod hladinu. Třetí
den naší plavby se k nám také přiblíţila velryba. Bohuţel se svým
mládětem nepřiplula moc blízko, a tak jsme si ji moc neuţili. Jen jsme z
dálky viděli velkou ploutev, mrak mokrého vzduchu, který obrovský savec
vystříkl nad hladinu - a to bylo vše. Škoda. Uprostřed oceánu je to
překrásné. Nekonečný, mokrý horizont okolí, západy a východy slunce,
úplněk magického měsíce, který nám tak věrně ukazoval cestu, kdyţ nás
na chvíli opustilo slunce.
Po většinu plavby nám foukal příznivý vítr. Avšak poslední dva dny
naší sedmidenní plavby nám Poseidon nedopřál příliš mnoho větru. Museli
jsme tedy pouţít motor, coţ není problem, ale tím skončila krása plachtění
a nahradilo ji hlučné chrchlání dieslového motoru. Poslední noc se na nás
konečně usmálo štěstí a začal foukat vítr o síle 20 uzlů - a my jsme si
mohli uţít trochu plachtění před koncem plavby. Do zálivu ostrova na
severu Nového Zélandu jsme konečně připluli ráno 1. listopadu. Brett byl
cely bez sebe, kdyţ konečně chytil rybu. Po dobu plavby jsme chytili jen
tu makrelu dvě míle od přístavu Vuda Point na Fudţi. Uprostřed oceánu,
kde hloubka je průměrně kolem 2000 metrů se těţko chytají ryby
velikosti, která by nám vyhovovala, a tak nám tam naše návnady
nefungovaly. Dvoumetrový ţralok či mečoun by se těţko tahal na palubu a
stejne bychom ho nemohli sníst celého a plýtvat chycenou rybou se nemá.
Tuňák, kterého Brett pracně vytáhl na palubu, váţil 30 kilo. Byl to pěkný
macek. Nemohli jsme si ho ale nechat, a proto jsme ho o něco později dali
maorským ţenám, které v přístavu samy zkoušely štěstí s rybářským
prutem v rukou. Krása pobřeţí Severního ostrova byla oslňující. Ostrůvky
poseté bujnou zelení nás pomalu míjely a my jsme začínali přemýšlet, jak
se dostaneme do Nového Plymouthu na jihozápadním pobřeţí, odkud
Brett, Ian a Quentin pocházejí. Brett mi nabídl, abych pár dní zůstal u nich
doma. Nabídku jsem rád přijal, protoţe jihozápad severního ostrova je
další z miliónů koutků Země, který jsem ještě neviděl.
Celní kontrola v městečku Opua proběhla bez problémů a byli jsme
odbaveni velice rychle. Ian měl v plánu zůstat v Zálivu ostrova, ale my
jsme se museli poohlédnout po autopůjčovně. Opua je malé městečko a
autopůjčovna byla velice malá. Měli jsme smůlu. Neměli zrovna ani jediné
auto, které bychom si mohli vypůjčit. Naštěstí ale u pultu stál
pětašedesátiletý Malcolm s šedivým plnovousem a černou náušnicí.

Malcolm je Angličan, který na Novém Zélandu uţ ţije 30 let. Přistěhoval se
tam kvů0li práci jako průmyslový potápěč. Má v Opue malou jachtičku a
za pár týdnů plánuje plavbu na Fidţi. Kaţdý dolar je dobrý, jak sám pravil,
a tak nám nabídl, ţe nás za stejnou cenu vypůjčeného auta sveze do
Aucklandu, kde Brett ma auto, ve kterém budeme moci pokračovat dál na
jih. Neváhali jsme. Malcolm vyklidil zadek své dodávky a za pár minut
jsme si to mířili do Aucklandu.
Po cestě jsme se ještě stavili na pivko v hospůdce ve městě Puhoi,
kde je velká česká komunita. Stěny hospody byly pokryté vzkazy od
českých cestovatelů. Byly tam fotky z Prahy a jiných částí Čech. Bylo
krásné pít české pivo a cítit se skoro jako doma. Po pár hodinách jízdy
jsme uţ byli v Aucklandu. S Malcolmem jsme se rozloučili a pokračovali
dalších 5 hodin cesty dodávkou Bretta.
Druhý den ráno jsem se uţ probudil mezi zelenými kopečky oblasti
Taranaki, kde se New Plymouth nacházi. Brett se svou ţenou a čtyřmi
dětmi ţijí typicky po novozélandsku. Mají rádi přírodu, rádi kempují a
hodně sportují. Jsou to také moc a moc příjemní lidé, kteří mě na deset
dnů přijali do rodiny bez jediného váhání. Vlastně mě vůbec neznali, ale
jejich dům byl na chvíli i můj. Neustále se starali, jestli vše mám a jestli
něco nepotřebuji. Na oplátku jsem jim uvařil vepřo -knedlo- zelo, coţ jim
moc chutnalo. Knedlíky je přímo uchvatily a hned říkali, ţe by to tady v
kavárnách šlo na dračku. Prý by se na to mohl dávat med, marmeláda, či
dokonce čokoláda, atd. No, nechám to na ně. Lečo a šunkafleky jim také
moc chutnaly a sami to prý budou nadále vařit. Prý budou rádi šířit českou
kuchyni.
Brett mně také jednou prozradil, ţe jeho prarodiče prišli z městečka
Staab, které za Rakouska-Uherska leţelo pár desítek kilometrů na
jihozápad od Prahy. Nakonec se tedy ukázalo, ţe rudovlasý Brett a jeho
rodina jsou vlastně moji krajané. Svět je malý a Češi jsou vsude.
Ostrovy Nového Zélandu jsou vulkanického původu, coţ bylo
evidentní na místní pláţi, která byla úplně černá. Písek byl černý a vypadal
špinavě, byl to ale úplně čistý sopečný písek. V okolí se také nalézá hora
Taranaki (2500m.n.m.), která v pozadí města vypadá velice majestátně.
Myslím, ţe zelenější flóru neţ je na Novém Zélandu člověk těţko najde.
Louky, kopce, pohoří a hory v okolí jsou pokryté touto krásnou zelení a
člověk se nemůţe vynadívat na jejich krásu.
Po několika krásných dnech v zeleném ráji jsem se musel rozloučit.
Loučení bylo těţké, protoţe jsem věděl, ţe Brett a jeho rodina jsou jedni z
nejhodnějších lidí, které jsem měl čest v mém ţivotě potkat. Brett mně
ještě připomněl, ţe navţdy budu nezapomenutelnou částí jeho rodiny,
čehoţ si moc váţím. Ráno 10. listopadu jsem se tedy na přímé autobusové
lince New Plymouth - Auckland vypravil do hlavního města, abych se tam
setkal s posádkou lodi Volpaia. Cestou jsem chtěl spát, ale krása okolní
přírody mi to nedovolila, a tak jsem byl celou dobu přilepený na okno, aby
mi nic neuniklo. Po příjezdu k lodi v hlavnim přístavu mě všichni rychle

vzali mezi sebe a provedli mě krásnou lodí, která nás brzo dopraví aţ k
břehům Jiţní Ameriky.
Volpaia je jednadvacetimetrová jachta typu Swan (labuť)
registrovaná ve Švýcarsku. Majitel na ní sám necestuje. Má ve Švýcarsku
moc prace, a tak má trvalou posádku, která mu jachtu neustále
přemísťuje, aby si potom mohl přiletět a ztrávit na ní několik dní
odpočinku v některém z krásných zálivů na Zemi. Místem příští dovolené
na Volpaie pro švýcarského obchodníka bude Chile. Následující posádka
šesti lidi různých národností ji tam jistě včas dopraví. Kapitán Bjarni je
Kanaďan, Werner je Jihoafričan, Curtis je Novozélanďan, Alec je Francouz,
Sally je Angličanka a já jsem Martin z Krkonoš. Všichni členové posádky
jsou velice ohleduplní, příjemní, takţe měsíční plavba bude jistě plná
výborné zábavy a záţitků.
Dnes je jiţ 14. listopadu a jen dva dny mě dělí od začátku nové
epizody mých dobrodruţství. Před pár hodinami jsme se vrátili ze
dvoudenní zkušební plavby kolem okolních ostrovů, při které jsme se
shodli, ţe Volpaia je připravena na následujících 4600 námořních mil
(8500 kilometrů) podél čtyřicáté rovnoběţky jiţní šířky, kde vlny jsou větší
a větry silnější. Zítra ještě nakoupíme nezbytné potraviny, abychom v
průběhu 30 dnů uprostřed nekonečných vod oceánu neumřeli hlady.
Doufejme, ţe nás bude doprovázet vlídný a příjemný vítr - a ţe nám
Poseidon dopřeje pohodu klidné plavby. Z Chile vám rád popíšu, jaká tato
plavba byla. Nebudu ale předbíhat.
Martin
(pokračování příště)
(pozn.red.: Už máme od Martina pokračování seriálu včetně doprovodných
fotografií.
nahoru - obsah

Stručný přehled činnosti SOVK v roce 2004 a výhled na další období
Semináře v Černém Dole pro představitele obcí leţících na území
KRNAPu a v jeho ochranné zóně za účasti zástupců KRNAPu , MŢP, MZe a
krajů (HK, LB):
- 25. května 2004 Předpokládané změny limitů rozvoje měst a obcí na
území Krkonošského národního parku a Biosférické reservace Krkonoše se
vstupem ČR do EU.
- 21. září 2004 Předpoklady pro stanovení šetrného rozvoje regionu
Krkonoše - k projednání obsahu a účelu Studie rozvojového potenciálu
území měst a obcí na území KRNAPu, včetně jeho ochranného pásma.

Spolupráce se svazkem Krkonoše - svazek měst a obcí:
- aktivní zapojení v pracovní skupině pro společnou propagaci Krkonoš (+
infocentra...),
- výměna propagačních materiálů, jejich distribuce v IC na veletrzích
cestovního ruchu v ČR i v zahraničí,
- spoluúčast v projektu ergis - celokrkonošské www stránky - SOVK má
aktivní přístup do databáze, zveřejnil všechny podnikatele, kteří vyplnili a
odevzdali na svých OÚ dotazník,
- společná prezentace na Hospodářské výstavě v Trutnově v říjnu 2004
- ve spolupráci s Czech Tourismem - příprava propagační pracovní
návštěvy pro pracovníky polských CK ve východních Krkonoších - z
časových důvodů a pro nedostatečný zájem z polské strany byla odloţena
na jaro příštího roku,
- leden, únor 2005 - prezentace na veletrzích Regiontour v Brně a Holiday
World v Praze.
Vydání propagačního materiálu svazku obcí (náklad 8000 ks) velmi zdařilá skládačka s tématikou Krakonošova království (KK) prezentace všech obcí SOVK a Trutnova, kontakt na OÚ a IC...
Webové stránky www.vychodnikrkonose.cz - propojení a odkaz na
všechny obce SOVK + vyuţití systému ergis (umoţňující mj. on-line
rezervace), zpracovávají se jazykové mutace.
Příprava turistické hry "Putování Krakonošovým královstvím" na
podporu vyuţití kapacit pro cestovní ruch především v letní sezóně:
- říjen 2004 - workshop pro zástupce obcí, infocenter a podnikatelů,
- příprava ţádosti o dotaci do grantového schématu Královéhradeckého
kraje,
- příprava realizace dalších myšlenek a projektů.
Příprava propagační kampaně Krakonošovo království:
- 15.4.2005 vyhlášení Krakonošova království na Krakonošově tancovačce
v Mladých Bukách,
- vydání propagačních materiálů - informační letáky + mapa KK, cestovní
glejty (pro významné hosty a přátele KK) a razítka pro turisty - pro
kaţdou obec, webové stránky KK.
Aktivní zapojení SOVK do projektu Královéhradeckého kraje
"Evropské projektové centrum - budování regionálního partnerství":
tajemnice se připravuje v kurzu euromanaţerů na zpracovávání projektů,
aby pak bylo pro svazek i obce snazší efektivně ţádat o prostředky ze
strukturálních fondů a dalších zdrojů. Dále bude spolupracovat na plánu
rozvoje kraje, bude zpětnou vazbou pro kraj, prostředníkem pro sdělování

potřeb obcí apod.
Hospodářská činnost SOVK (podpora financování činnosti svazku):
- provoz směnárenské činnosti v IS KRNAP v Temném Dole,
- plánuje se prodej různých propagačních materiálů (ve spolupráci s IC).
Zadání zpracování Strategie rozvoje venkovského mikroregionu
Východní Krkonoše prostřednictvím aktualizace Integrovaného
programu rozvoje z let 2000-2001 a zpracování Strategie rozvojového
potenciálu území SOVK.
Podpora spolupráce s Městskou policií Trutnov - zpracovává se návrh
koncepce bezpečnosti východních Krkonoš.
Přehled získaných dotací a podaných ţádostí:
- dotace na profesionalizaci svazku (2004),
- dotace na zpracování rozvojové strategie mikroregionu (POV 2004) úspora obcí na jejich podílech,
- ţádost o dotaci na podporu zpracování projektu do SROPu (POV 2004),
- ţádost o dotaci pečovatel - poradce SOVK (POV 2005), ţádost o dotaci
na prop. kampaň KK (POV 2005).
Chystá se:
30.11.2004 - podepsání memoranda o přátelství a vzájemné spolupráci s
polským svazkem obcí (Zwaziek Gmin Krk.) za účelem spolupráce a
podpory při získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů,
prezentace SOVK a KK ve "Vánočním stanu" v Černém Dole, účast SOVK
na výstavě "Podhory 2005" v Čisté v Krkonoších.
Váţení přátelé!
Kalendářní rok 2004 končí, a proto bychom rádi zrekapitulovali
hlavni novinky, kterými byl obohacen oficiální informační server pro
Krkonoš - Svazek měst a obcí na internetové adrese www.ergis.cz
(www.krkonose-smo.cz).
Ve zkratce Vám představíme nové rubriky, propagaci systému,
sluţby pro obecní úřady a komerční subjekty.
NOVÉ RUBRIKY
Galerie:
Jiţ začátkem roku byla Galerie doplněna o desítky krásných fotografií
Karla Hnika či obrazy Evy Hnykové a Karla Stránského. Galerie v současné
době čítá 240 děl a návštěvníci ergisu mají moţnost poslat kterékoli z nich
jako internetovou pohlednici, stejně jako jakoukoli z řady dalších
fotografií, kterou v systému ergis najdou.
E-shop:

Potenciální návštěvníci i příznivci Krkonoš z domova i ze zahraničí si
mohou v nabídce E-shop pohodlně po internetu objednat mapy, průvodce,
obrazové publikace, kalendáře či suvenýry z Krkonoš. Ty jim budou
doručeny aţ domu.
Region:
Rubrika byla obohacena o panoramatickou mapu, na které návštěvníci
získají rychle a názorně přehled o celém regionu. Mapa je prolinkovaná s
prezentacemi měst a obcí v regionu Krkonoš. Doplněny byly údaje o
poloze a rozloze regionu, souhrnné informace o hlavních zajímavostech,
sportovním vyţití, moţnostech rekreace, platné měně a klimatu. Dále se
pracuje na zahrnutí "Encyclopedia Corcontica" do této rubriky, čímţ se
ergis stane pravděpodobně vůbec nejrozsáhlejším internetovým zdrojem
informací o Krkonoších i v oboru přírody a ochrany přírody.
Ankety/Soutěţe:
Od listopadu se na ergisu objevila nová rubrika. Návštěvníci webových
stránek zde mají šanci vyjádřit svůj názor a přidat svůj hlas k určitým
otázkám, týkajícím se regionu Krkonoše. Rubrika můţe být vyuţívána ke
zjišťování veřejného mínění či pro veřejnosti oblébené reklamní a
propagační souteţe.
Pro komerční subjekty přibyly rubriky Zdraví & Krása a Obchody.
PROPAGACE ERGISU
Společnost Mediapool s.r.o. investuje měsíčně velkou částku peněz
na propagaci celého systému a potaţmo také celého regionu. Po
reklamním bloku na portále atlas.cz a v Inzertních Novinách LT, byl zvolen
jeden z nejpopulárnějších světových portálů - GOOGLE. Od 1.července
2004 tak mohli návstěvníci Googlu, hledající informace o Krkonoších, najít
webové stránky www.ergis.cz na prvním místě ve sponzorovaných
odkazech. Současně byla spuštěna kampaň na portálech www.yahoo.de,
www.msn.de, www.aol.de, www.altavista.de, www.lycos.de . Články,
informuíiíi čtenáře o oficiálních stránkách Svazku měst a obcí Krkonoše,
byly také publikovány v mnoha novinách, od místních, regionálních aţ po
celostátní stejně jako v několika časopisech, Krkonoše - Jizerské hory
nevyjímaje.
Díky našim dobrým kontaktům s německými medii byl region
Krkonoše spolu se stránkou www.ergis.cz rovněţ propagován v několika
německých novinách se souhrnným nákladem vysoko přes milion výtisků.
Například München Merkur s počtem 400 000 výtisků publikovaly článek o
dovolené v Krkonoších ve své víkendové edici. Článek o ergisu byl také
uveřejněn ve víkendových novinách München TZ s nákladem 300 000.
München Wochenblatt jiţ v zimní sezóně publikovaly článek o rekreaci v
Krkonoších. Během léta se propagace v těchto novinách s nákladem 600
000 výtisků opět v rozšířené podobě zopakovala. Článek se zaměřil na
letní aktivity v Krkonoších s důrazem na horskou cyklistiku, cyklistické
trasy, nové cyklobusy ap.

TOUR REGION FILM
Ve dnech 6.-7. října proběhl ve světoznámém lázeňském středisku
Karlovy Vary 37. ročník nejstaršího a největěího mezinárodního festivalu
filmu o cestování TOUR FILM 2004 a jeho národní verze TOUR REGION
FILM. V kategorii multimedia, v konkurenci 77 produktů, získaly naše
krkonošské stránky www.ergis.cz (téţ pod názvem www.krkonosesmo.cz) jako jediné cenu poroty (PRIX JURY)!
SLUŢBY PRO OBECNÍ ÚŘADY
Rubrika "Zprávy z regionu" byla rozšířena o další kategorie, jako
např. tiskové zprávy, cestovní ruch apod. Mimo jiné zde dnes můţete najít
řadu aktuálních i archivních tiskových zpráv ze ţivota Svazku měst a obcí i
celého regionu. Ke staţení tu je rovněţ nové logo turistického regionu
Krkonoše, které můţete najít také přímo na adrese www.ergis.cz/logo.
Obce mohou jiţ od počátku existence systému ergis vyuţívat tuto rubriku
pro vlastní tiskové zprávy, či sdělení veřejnosti, vyhlášky apod. V rubrice
"Města a obce" byly do prezentací jednotlivých obcí umístěny odkazy na
městské úřady i na oficiální webové stránky obce (pokud byly k dispozici).
Obce mohou také na svých vlastních webových stránkách vyuţívat řady
sluţeb ergisu, jako to činí kupříkladu stánky
www.vychodnikrkonose.cz.
SLUŢBY PRO KOMERČNÍ SUBJEKTY
V oblasti ubytování přibyly moţnosti zadávat speciální nabídky (typu
Last minute, Speciální víkend, atd.), či zaslat Dotaz na rezervaci přímo z
našeho systému. Rozšířená prezentace v databázi ergisu můţe také slouţit
jako domovská stránka subjektům bez vlastních webových stránek. V
kategorii Instituce bylo zdokonaleno nastavení Otvírací doby. Ergis
podporuje komerční subjekty například tím, ze mohou také na svých
vlastních webových stránkách vyuţívat mnoha jeho sluţeb (viz kupříkladu
www.hotellabut.cz). Systém ergis se zdokonaluje a doplňuje prakticky
denodenně. Mnoţství záznamů v databázích se počítají na tisíce. Většina
údajů je zakreslena na mapě 1:50000 a to včetně například tras
krkonošských cyklobusů (Krkobusu) se všemi zastávkami, cyklistických či
lyţařských tras, sjezdovek apod. Velmi navštěvované jsou obzvláště
rubriky Kalendář událostí či Ubytování. V letních měsících jsme
zaznamenali přes 5 000 návštěvníků měsíčně a návštěvnost stránek stále
rapidně stoupá. Věříme, ţe poroste i nadále a ţe oficiální stránky pro
region Krkonoše budou více vyuţívány nejenom zahraničními turisty a
novináři, ale také obecními úřady či dalšími místními institucemi a
dostanou se více do povědomí také místních občanů, kterým mají rovněţ
co nabídnout.
Pracovnici erbia, Ing. Iljana Beránková, tajemnice SOVK
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Dopisy čtenářů
VÁNOČNÍ ÚVAHA
Kdyţ jsem odcházel z vánoční besídky skautů, byl jsem spokojen.
Panovala tam obvyklá dobrá atmosféra. Kluci i holky, malí i starší, v
druţné pohodě. Přišli i někteří bývalí skauti, teď uţ třeba po vojně. Většina
organizací mládeţe je zaměřena na výkon - tedy úspěch. To vytváří i jisté
napětí mezi dětmi. Vycítil jsem to, kdyţ jsem byl přítomen na tréninku
jedné své vnučky.
Skauting dává příleţitost všem dětem. Kaţdý se uplatní v partě dětí,
kde není výkon hlavním činitelem a kde .přátelství je víc.
Manţelé Eliášovi vedou oddíly uţ 14 let. Bez nároku na odměnu.
Vedení oddílu je náročné i na čas. Doba se projevuje i na dětech. Jsou
náročnější a méně přizpůsobivé. Trpělivost a vytrvalost manţelů
Eliášových velmi obdivuji. I na skautských táborech, kterých jsem se
zúčastnil, jsem cenil rodinnou atmosféru s minimem konfliktů. Volnost
dětí, která nebyla bezvládím. Děti, které s námi v roce 1990 začínaly, jsou
jiţ dospělé. Mnohé by byly dobrými vůdci oddílů. Většinou ale, po
absolvování některé vysoké školy, odcházejí jinam. Nejsou zde ani dobré
pracovní příleţitosti, ani byty. A i kdyţ někteří, co tu zůstávají, obětavě
pracují, stále hlavní tíha leţí na Eliášových. Je to škoda.
Myslím si, ţe zajímavá či uţitečná činnost v přátelském ovzduší
naplňuje ţivot lépe a poskytuje víc uspokojení, neţ stálé soupeření - a je
také pro společnost uţitečnější.
Děkujeme všem skautům, kteří pomáhají a fandí i rodičům, kteří
naši snahu chápou. A vůbec všem přejeme krásné, klidné Vánoce a příští
rok ať je dobrý a radostný.
Josef Silný
VÁNOČNÍ BESÍDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Na pozvání paní ředitelky Hanušové jsme se jako bývalé
zaměstnankyně zúčastnily vánoční besídky v mateřské škole. Je to uţ
mnoho let, co jsme zde pracovaly, ale se zájmem pozorujeme změny,
které zde nastaly. Uvědomily jsme si, jaká škoda by byla, kdyby tato
mateřská škola zanikla. Vyřešila to přestavba některých místností a
sklepního prostoru - a školka prosperuje dál. Útulné prostředí tu
zvýraznila i vánoční výzdoba a výstava dětských prací.
Obdivovaly jsme šikovné dětské ruce, které pod vedením paní

učitelek vytvořily mnoho krásných výrobků. Slavnostně prostřené stoly,
tichá hudba, pěkně oblečené děti, to vše působí na estetickou výchovu
dětí. Maminky mohou být spokojené, ţe je o jejich děti vzorně postaráno.
Děkujeme za milé přijetí i dárečky, které nám děti předaly. Přejeme
všem pracovníkům mateřské školy i dětem krásné vánoční svátky, hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce.
Bývalé pracovnice
pozn.red.:
Krasopisně napsaný dopis jsem dostal do redakční pošty bohuţel jen
s podpisem "bývalé pracovnice". Škoda, nejen mne, ale i čtenáře by určitě
zajímalo, kdo si najde čas i po letech nejen navštívit své bývalé
pracoviště, ale také o svých dojmech napsat dopis. Dopisy nepíší
"spokojení nebo nespokojení občané", "pracovní kolektivy" nebo třeba
"ţáci deváté třídy", ale vţdy určité osoby. Pokud pisatel nechce být
jmenován, bude jeho přání respektováno. Mohl by pouţít alespoň iniciál
nebo přezdívky či osobní značky.
Fotky z vánoční besídky najdete na obrazovce počítače v městské
knihovně a fotky z výstavy na webových stránkách p. Miláčka:
www.aloismilacek.unas.cz
nahoru - obsah

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






Stále ještě hledáte vhodný vánoční dárek? … Spojte příjemné s
uţitečným a vyuţijte naší nabídky masáţí, rašelinových zábalů,
permanentek na skupinové cvičení nebo dalších procedur. Toto vše
formou "Vánoční darovací listiny". Informace a objednávky : REHABSTUDIO, Svoboda nad Úpou, tel. 724 160 521
KOSTEL sv. JOSEFA na Rýchorském sídlišti
- 25.12. 2004 Mše svatá 11,00 h od
- 26.12. 2004 Betlém - prohlídka 15,00 - 16,00 hod.
- 01.01. 2005 Betlém - prohlídka 15,00 - 16,00 hod.
- 02.01. 2005 Betlém - prohlídka 15,00 - 16,00 hod.
- 06.01. 2005 Betlém - prohlídka 15,00 - 16,30 hod.
ČERPACÍ STANICE LUCRACO … otevírací doba o Vánocích:
- 24.12. 2004 6,00 - 20,00
- 25.-30.2004 6,00 - 21,00
- 31.12. 2004 6,00 - 20,00
- 01.01. 2005 7,00 - 21,00





Majitel i zaměstnanci fy LUCRACO přejí svým zákazníkům radostné a
pohodové Vánoce, pevné zdraví a hodně osobních úspěchů v novém
roce 2005!!
Fotografie z VÁNOČNÍ VÝSTAVY … kterou pořádala Mateřská
škola ve Svobodě nad Úpou ve dnech 1.12. - 3. 12. 2004 najdete na
webových stránkách p. Miláčka!
Příjemné proţití vánočních svátků … a pevné zdraví, hodně
úspěchů v novém roce všem spoluobčanům přeje starostka města,
radní, zastupitelé, redakce lokálních novin i zaměstnanci městského
úřadu. PF 2005
nahoru - obsah

