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Úvodník - Turismus a sport
Častěji bychom měli hovořit o vzájemném vztahu sportu a
turismu. Všichni víme, kolik je všude kolem nás prázdných objektů
továrních hal, roky zavřených obchodů nebo ladem leţících polí. Také
víme, jaké deprese a noční můry můţe způsobit u člověka v
produktivním věku ztráta zaměstnání. Proto neřeknu nic nového, kdyţ
budu povídat o tom, jak je pro nás ţivotně důleţité podporovat rozvoj
turismu. Povídat si o tom ale musíme, protoţe i kdyţ si někdo z nás
myslí, ţe dělá maximum, je to stále málo.
K dnešnímu článku mě vyprovokovaly tři události uplynulého
víkendu:
1. Sportovní událostí uplynulého týdnu číslo 1 byla Tour de France
a geniální myšlenka pořadatelů, jak přilákat milion diváků
ausgerechnet do turisticky zajímavých (a pro místní podnikatele
ţivotně důleţitých) míst. Cyklisty vedli nejprve po horských
cestách v Pyrenejích, potom je naloţili do letadla a odvezli do Alp
a závěrečnou etapu nasměrovali tradičně dokonce do centra
hlavního města. Těţko se dozvíme, kolik peněz nechalo milion
přihlíţejících diváků v kempech, penzionech, restauracích,
obchodech, čerpacích stanicích a hotelech ve všech regionech
kolem cyklistické trasy. Stejně se nedozvíme, kolik televizních
diváků se rozhodlo na základě parádních záběrů pohádkové
krajiny z helikoptér nasměrovat příští dovolenou do Alp nebo
Pyrenejí, ale drobné mince to nebudou. Dokazuje to i zájem
významných sponzorů (např. Škodovka).
2. Druhou významnou sportovní událostí týdne byl dvojnásobně
úspěšný náš baseball: Kadeti i ţáci ČR získali zlaté medaile na
dvou Evropských šampionátech. Na Slovensku ţáci ČR porazili ve
finále ruský tým a v Blansku ve finále na "Jahodovém poli" (o
něm si někdy povíme více) porazili naši kadeti Španělsko.
Výsledky najdete ve sportovních zprávách. Dopady pro turizmus
v regionu ale zřejmě nepochopili někteří ţurnalisté blanenského
regionu, kteří kritizovali rozhodnutí vybudovat za patnáct milionů

Kč na jahodovém poli pronajatém městem místnímu JZD stadion
evropských parametrů. Díky tomu získala hromada kluků z celé
Evropy povědomí o Moravském krasu - a já jsem společně s
Moskvany poprvé v ţivotě zavítal na bojiště u Slavkova.
3. Konečně do třetice se nejednalo o novou sportovní událost, ale
díky letáčku, který jsem dostal v pátek od akciové společnosti
SPORT MALÁ ÚPA jsem se dozvěděl, ţe je v Malé Úpě od 1.
ledna 2004 v provozu komplex HIGH 1050 - ve kterém je
sportovní hala a moderní penzion pro 52 osob. Stavbu navrhl
ateliér ADR Praha a realizoval BAK Trutnov - a z agentury JPP
mám informaci, ţe stejná sportovní hala bude v Janských
Lázních.
Více informací dnes nemohu podat, protoţe letáček o sportovní
hale v Malé Úpě jsem dal moskevskému týmu - a jeho šéftrenér se
osobně přijede na halu i penzion podívat v září - a zimní přípravu by se
svými týmy chtěl absolvovat v Krkonoších, kam jezdí se svými
svěřenci jiţ od roku 1988. Uţ chápete souvislost mezi sportem a
turismem? Rád si o tom s vámi popovídám.
St. Ondráček
nahoru - obsah
Sportovní zprávy
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2004-2005:
Ţacléř - Svoboda
Svoboda - Volanou B
Svoboda - Dol. Branná
Ml. Buky B - Svoboda
Svoboda - Stráţné
Prosečné - Svoboda
Svoboda - Vrchlabí B
Borovnice - Svoboda
Svoboda - Jan. Lázně
Svoboda - Ţacléř B
Bohuslavice - Svoboda
Rtyně - Svoboda
Svoboda - Dol. Kalná B
Vítězná - Svoboda
Volanov B - Svoboda
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Svoboda - Mladé Buky
Svoboda - Rtyně
M-Svatoňovice - Svoboda
Svoboda - Podhůří
Svoboda - Kuks
Mladé Buky - Svoboda
Rtyně - Svoboda
Svoboda - M.Svatoňovice
Podhůří - Svoboda

OS starší přípravky - skupina C
1. kolo LÁNOV neděle 29.8. (Svoboda má volno)
2. kolo SVOBODA neděle 5.9.
3. kolo HOSTINNÉ neděle12.9.
4. kolo HOR. MARŠOV neděle 19.9.
5. kolo KUNČICE neděle 26.9.
6. kolo HOSTINNÉ neděle 3.10.
7. kolo LÁNOV neděle 10.10.
8. kolo SVOBODA neděle 17.10.

R. Kocík
BASEBALL
Máme dvě sady zlatých medailí !!! Česká republika dokázala v
jeden den vybojovat dvě sady zlatých medailí. Ve finále Mistrovství
Evropy kadetů porazila naše reprezentace Španělsko 6:4 a naší
reprezentanti do 12 let vyhráli nad Ruskem 3:1 a získali tak zlatou
medaili z Mistrovství Evropy ţáků (Trnava, SK).
"Dnes jsem zaţil nejhezčí baseballový den mého ţivota" řekl nám
po zápase hl. trenér Jan Červa. Zápas v Blansku sledovalo přes dva
tisíce lidí (cca 2250), kteří neustále poháněli naše kluky ku zlaté
medaili. Mexické vlny, skandování "kdo neskáče není Čech" a bouřlivé
ovace na námi zahrané rozehry byly k vidění po celý finálový zápas.
V průběhu zápasu dorazila na stadión i zlatá ţákovská
reprezentace, která způsobila další zatěţkávací zkoušku nové tribuny.
Vše je za námi, datum 25.7.2004 se zapíše do dějin našeho
baseballu…
!!!!!!!!!!!! HOŠI DĚKUJEME !!!!!!!!!!!!!!
Celkové pořadí: Česko, Španělsko, Rusko, Nizozemsko, Slovensko,
Francie, Polsko, Rakousko, Chorvatsko, Velká Británie, Švédsko.
Hrálo se ve skupinách na třech stadiónech: v Brně, Olomouci a
Blansku. Finálové boje v Blansku. Celá organizace vynikající,
zpravodajský servis na špičkové úrovni. ME ţáků do 12 let 12.-25.7. v
Trnavě Vyhrála Česká republika před Ruskem, Polskem, Litvou,
Ukrajinou, Slovenskem a Izraelí.
JEZDECTVÍ

Koncem června pořádal TJ Krakonoš ve svém areálu ve Svobodě
nad Úpou jezdecké závody a zároveň přebory Královéhradeckého kraje
juniorů a mladých jezdců. Velký počet návštěvníků viděl po celý den
od nejniţších soutěţí stupně "Z" po nejvyšší stupeň "S". Jezdcům z
místní TJ se dařilo. Dana Martínková, která letos úspěšně sloţila
zkoušky základního výcviku, zvítězila v soutěţi stupně "Z". Alexandra
Pejosová je nejlepší v Královéhradeckem kraji v soutěţi juniorů a
Veronika Doleţelová má zlatou v soutěţi mladých jezdců. Obě děvčata
mají splněnou kvalifikaci na Mistrovství České republiky. TJ Krakonoš
bude pořádat koncem prázdnin veřejný trénink pro amatérské jezdce a
v říjnu halové závody na Nové Americe u Jaroměře.
Vyskočilová
MLADÍ RYBÁŘI
Z důvodu letních prázdnin rybářský krouţek skončil a začne opět
na začátku školního roku! Od kdy začneme v novém školním roce a
kde, bude včas uveřejněno na webových stránkách rybářského
krouţku. Dále pak budou na ZŠ v Mladých Bukách, Svobodě a Horním
Maršově rozmístěné letáky!! Všem mladým rybářům přeji přes
prázdniny bohaté úlovky mnoho rybářských záţitků a hlavně ať se ve
zdraví setkáme v novém školním roce! Samozřejmě i s novými zájemci
Petrova cechu! Webové stránky rybářského krouţku www.rybymarsov.unas.cz
Radek Slováček. 602 205 279
STOLNÍ TENIS S PŘÁTELI…
KDE? V areálu Rýchorka ve Svobodě nad Úpou.
KDY? v pondělí, středu a pátek, vţdy od 17ti hod.
ZA KOLIK? jeden stůl 60,- Kč, celá herna 160,- Kč za hodinu.
Chcete si uspořádat rodinný turnaj?
Pomůţeme vám s organizováním turnaje. Jsou k dispozici dva stoly a
moţnost hraní na automatu pro stolní tenis. Moţnost zapůjčení pálek a
koupení míčků. Informace na tel. 603 163 117
FOTBAL ŽÁKŮ A PŘÍPRAVKY …
Trenér Ríša Kocík nashromáţdil, vytiskl a namnoţil šest stran
nabitých informacemi a fotografiemi o průběhu uplynulé sezóny. Určitě
bude zajímat rodiče mladých hráčů i fotbalové fanoušky. Tento bulletin
(100 výtisků) dostanete bezplatně v městské knihovně.
-so
nahoru - obsah

Základní informace o znovuzavedení žákovského jízdného od 1.9.2004
Na základě usnesení vlády č. 624/2003 bylo rozhodnuto o
znovuzavedení zlevněného ţákovského jízdného jako kompenzaci za
zrušení sociální dávky "příspěvek na dopravu" a to od 1.9.2004.
Zavedení je upraveno podmínkami stanovenými výběrem MF č.
02/2004 - cenový věstník částka 6/2004 a vztahuje se na veřejnou
linkovou autobusovou dopravu a ţelezniční dopravu.
Výše jízdného je tímto výměrem stanovena ve výši:
- pro ţáky ve věku do 15 let: maximálně 37,5% obyčejného jízdného
- pro ţáky a studenty od 15 do 26 let: maximálně 75 % obyčejného
jízdného
V prodeji budou dva druhy tiskopisů ţákovských průkazů:
- pro ţáky ve věku do 15 let: platnost maximálně 4 školní roky
(mimo měsíců červenec a srpen, tam bude platnost kaţdoročně
prodluţována)
- pro ţáky a studenty od 15 do 26 let: platnost jeden
školní/akademický rok
Platnost průkazů bude potvrzovat nejprve škola (zdarma), potom
ţák předloţí řádně vyplněný a školou potvrzený průkaz spolu s
fotografií formátu 3,5 x 4,5 cm k ověření dopravci. Dopravce provede
ověření správnosti vyplněných osobních údajů porovnáním s údaji v
osobním dokladu ţáka (u ţáků starších 18 let). Po kontrole správnosti
osobních údajů opatří průkaz průhlednou holografickou destruktivní
fólií (v levém rohu fotografie) a přelepí lícovou stranu samolepícím
štítkem. Cenu za ověření průkazu stanoví dopravce.
Ţákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají. Platný
ţákovský průkaz se předkládá při zakoupení a kontrole jízdních
dokladů.
Vyplňování tiskopisů:
1) Vyplní ţák/student:
a) jméno, příjmení, datum narození
b) místo bydliště ţáka - v kolonce "Z"
c) místo sídliště školy - v kolonce "Do"
2) Vyplní škola:
a) provede úpravu symbolu "kladívka" na lícové straně tiskopisu
následovně:
- symbol bude ponechán - průkaz platí v pracovních dnech
- symbol bude přeškrtnut - platí i o víkendech pro jednotlivé jízdy

- symbol bude přeškrtnut a vypsány dny do kolonky "školní rok" na
rubu tiskopisu, pokud škola vyučuje jen v některé dny
b) na rubu tiskopisu: název školy, razítko a podpis, školní rok
3) Vyplní dopravce:
a) kolonku "od … do" na lícové straně tiskopisu
b) kolonku "razítko a podpis" - razítko a podpis
SEZNAM PRODEJNÍCH A OVĚŘOVACÍCH MÍST ţákovských průkazů
v našem regionu:
OSNADO:
Informační kancelář Pec pod Sněţku (autobus. nádr.) 499 736 380
Informační kancelář Trutnov (vedle aut.nádr.) 499 811 286
Informační kancelář Hostinné (areál OSNADO) 499 441 154
Informační kancelář Dvůr Králové (aut.nádr.) 499 320 224
Cestovní kancelář OSNADO Nová Paka 493 721 324
České dráhy a.s.
Všechny výdejny jízdních dokladů
nahoru - obsah

Osmdesátá léta - začátek novověku pálkovacích her u nás
Minulou kapitolu jsem zakončil větou: "Dnes mě trochu nadzvedl
závěr seriálu o začátcích baseballu v Krkonošských novinách, kde se
zřejmě jednalo o jinou planetu". Dočetl jsem se o tom, ţe baseball u
nás vznikl proto, ţe "k nám přijíţděli trenéři a hráči z celé republiky,
kteří nám svou instruktáţí doplněnou o názorné ukázky
zprostředkovávali nejnovější poznatky a zároveň nás prvně
seznamovali s druhou variantou pálkované, tj. baseballem.". Pro
nezasvěceného zájemce o historii pálkovacích her to vypadá, jako by k
nám z neznámých důvodů padali z nebe misionáři, kteří u nás šířili
nový báječný sport. Naštěstí mám plnou půdu fotografií, diplomů,
výsledkových listin a novinových článků - a navíc stále ještě ţijí
pamětníci posledních desetiletí minulého století.
Pro novou generaci baseballových historiků i zájemců o
baseballovou historii bude zřejmě nutné některá fakta doloţit. Neţ
budu pokračovat (v 10. kapitole jsme skončili uprostřed roku 1989),
vrátím se o pár let zpět. Obrovskou akcí, která softbal i náš region
nesmírně popularizovala, byly kaţdoroční "softbalové turnaje
neregistrovaných O METU MIKROFÓRA", pořádané nejprve ve Zbirohu (ty znám jen
z vyprávění) - a poslední ročníky nejprve v r. 1987 na loukách v

Mladých Bukách a v letech 1988 a 1989 na hřištích v Mladých Bukách,
Svobodě nad Úpou a Janských Lázních. Z půdy jsem si přinesl panel s
podrobným programem Celostátního finále, které se konalo ve dnech
19.-21.5.1989. Na fotbalovém hřišti ve Svobodě hráli muţi Bobr
Praha, SPŠE V Úţlabině Praha, SHŠ Marianské Lázně, Spartak Choceň
a Redaktoři Mikrofóra. Na hřišti u sokolovny ve Svobodě nad Úpou
hrály ţeny Gymnasion Praha, SHŠ Marianské Lázně, Dvůr Králové a
Roţnov pod Radhoštěm. Na fotbalovém hřišti v Janských Lázních hráli
muţi Gymnasion Praha, Kladno, Vrchlabí, Uherské Hradiště, Poruba a
Skalica. Na škvárovém hřišti fotbalového klubu v Mladých Bukách
hrály ţeny Fregata Praha, Kostomlaty, Mladé Buky a Nová Ves.
Finálová utkání se hrála ve Svobodě a na závěr odehrály exhibiční
utkání týmy Trutnov - Praha. Účastníci akce byli ubytováni na
"pionýráku" v Sejfech, odkud se ţivě vysílalo a kyvadlový autobus
rozváţel hráče na všechna hřiště. Na ploše vypuštěného koupaliště
probíhal zajímavý kulturní program za účasti spisovatelky Marie
Kubátové, zpěváků a herců Ivana Hlase i pozdějšího velvyslance
Martina Stropnického - to vše za asistence a přerušovaného vysílání
STB.
Při hledání dokumentů z osmdesátých let jsem objevil sloţku, ve
které jsou diplomy a výsledkové listiny některých turnajů. Mekkou
ţákovských týmů byla tehdy Praha - a přesněji řečeno Kotlářka
(Stadion mládeţe Na Kotlářce), ve druhé polovině osmdesátých let
zářil Meteor Praha. Věčnými soupeři našich týmů (v té době jsme vozili
na turnaje 2-4 druţstva s názvy Tatran Svoboda, TJ Janské Lázně,
Jiskra Mladé Buky a po příchodu Romana Klempíře v éře baseballu DTJ
Trutnov) byly týmy Prahy (Kotlářka nebo Chemie, Meteor, Tempo,
později SaBaT), Olomouce (Pepa Novák), Sv. Kopečku (Vašek Voják) a
Techniky Brno (Ruda Drnec). Zúčastňovali jsme se kaţdého turnaje,
kam nás pozvali. Jak vysoká úroveň softbalu ţáků v našem kraji byla
koncem osmdesátých let, dokazuje přiloţená tabulka přeboru VČ kraje
z roku 1989. Tehdy se hrálo na kdejakém volném plácku - na
parkovištích, u paneláků apod. Na travnatém hřišťátku u svobodské
sokolovny hráli kluci i děvčata denně - a to nejen ve školním roce, ale i
o prázdninách. Rodiče samozřejmě tyto sportovní aktivity plně
podporovali. Věděli, ţe ten, kdo ve volném čase sportuje, se nenudí a
nemá ani čas na lumpárny, které jsou pro -náctky jinak běţné.
Tehdy jsme měli takovou podporu rodičů a přátel sportu, o které
se nám dnes můţe jen zdát. Při organizování velkých turnajů jedna
parta vařila pro všechny zúčastněné týmy, jiná se starala o dopravu
(hrávalo se na různých improvizovaných hřištích po celém okrese
včetně vrchlabského letiště), další parta zajišťovala ubytování
(převáţně v rodinách, v tělocvičnách nebo penzionech) a jiná
organizovala systém her, zpracovávání a zveřejňování výsledků,
propagaci atd. Kolegyně učitelky pracovaly jako tlumočnice (ruština,

angličtina, němčina) - a já s Ivanem Hrabětem jsme byli v komisi PPP
(protipovodňová, protipoţární a protiprůserová), ve které jsme hasili a
řešili všechny problémy, které se při našich akcích vykytovaly.
Vyjmenování všech fantastických lidí, díky kterým se hlavně na
počátku devadesátých let konaly velké turnaje GRAND PRIX SVOBODA
opět odkládám, protoţe nejprve musím dlouze konzultovat jmenné
seznamy organizátorů se svými přáteli, abych na někoho nezapomněl.
Mějte ještě trpělivost!
Největším problémem trenérů a vedoucích týmů bylo, jak
umoţnit hru všem hráčům. Sedět na lavičce a sledovat hru svých
kamarádů - na to musí být mladý člověk aţ nelidsky ukázněný.
Abychom umoţnili co největšímu počtu dětí a mládeţe nejen trénovat,
ale také hrát, organizovali jsme v devadesátých letech velké turnaje
bez omezení počtu startujících. O tom si povíme příště.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Technické okénko IX.
V minulém díle jsme si přiblíţili teoretické a praktické poznatky
ohledně pamětí.
Dnes: Nebojme se Linuxu...
Dnes se podíváme na zoubky zajímavému a velice flexibilnímu
operačnímu systému "Linux". Jak jsem jiţ v některých z minulých
článků poukázal, operační systém je vlastně takovým prostředníkem
mezi uţivatelem a počítačem samotným. A tak obrazně řečeno, kdyţ
je ve Windows kliknuto na ikonku textového souboru, potom uţivatel
komunikuje pouze s Windows a "ţádá" o zobrazení poţadovaných dat.
Windows tento poţadavek vezme, "otočí" se a "promluví" k
příslušnému zařízení: "Hele, tady mi prosímtě najdi tenhle soubor a
pošli mi ho sem a sem..." A příslušné zařízení vezme instrukce, najde
data a zašle je zpět Windowsům, které je potom podstoupí danému
programu který umí pracovat s danými daty. Díky tomu, ţe Windows
je hlavně vizuálním operačním systémem (dále jen OS), ale také i
dravým marketingem, našel si cestu k srcdím široké veřejnosti.
Historie:
Linux je v celku mladým OS, prvně byl vyvinut v roce 1991
finským mladíkem jménem Linus Torvalds. Linux je zaloţen na
platformě Unix, coţ je textový, robustní OS, převáţně dodáván do
velkých serverů. Unix je ale velice drahý (ještě draţší neţ Windows) a
je orientován na servry a nikoliv koncové uţivatele. Linux od verze 0.1

prošel velkým počtem změn a nyní je dokonce nabízen několika
firmami i jako platforma pro koncového uţivatele (dále jen desktop).
Struktura:
Linux ovšem není jen jeden OS. Jak je to moţné? Jednoduše,
neboť se skládá z jádra Linuxu, na kterém je neustále pracováno a
okolo tohoto jádra se prostě jen nadstavuje. Toto jádro je vlastně
obrovské mnoţství programů, které nám nabízejí své základní servisy
jako komunikace a vyuţití nízkoúrovňových funkci hardare. To je
podoné tomu, pokud bychom si mohli po čase vyměnit jádro staršího
Windows 95 za jádro daleko modernějšího Windows XP Home. U
Linuxu toto moţné je. A jaké další překvapení nám přináší Linux? Je
zdarma. Toto je díky hnutí GNU, které vydalo legální veřejnou licenci
(General Public Licence - dále jen GPL) umoţňující volné kopírování a
dostupnost kódu pro kohokoliv a pod kterou se Linux a jiné programy
vztahují. Musím ale upozornit, ţe za 0 Kč také dostanete nulovou
oficiální podporu. Jediným střediskem podpory jsou mailové listy a online diskuze uţivatelů, vývojářů a administrátorů. Tyto většinou
pomůţou, ale v podstatě pokud podnikáte a potřebujete někoho, kdo
to prostě přijede vyřešit, raději si pozvěte firmu která za svou práci
ručí. Jinak u některých problémů můţete strávit několik probdělých
nocí.
Nechci vás ale přivést k omylu. Jsou i firmy, které mají svou
verzi Linuxu a podporují ji. Za tuto verzi, tedy lépe podporu a servis,
však musíte zaplatit. Tímto naráţíme na "problematiku" různorodosti
distribucí. Díky GNU licenci, si kaţdý můţe upravit Linux, jak chce.
Mnozí tak dělají a některé firmy dokonce vydávají své vlastní
distribuce Linuxu. Nejznámějšími jsou Red Hat, Mandrake, SuSe,
Debian, Gentoo, Minix, Slackware, Slot, Fedora Core, Core a to jen po
paměti. Red Hat, Mandrake a SuSe jsou plně komerčními prodejci a
vývojáři Linuxu a kaţdý z nich vyvíjí a prodává vlastní distribuci
Linuxu. Zde v US stojí průměrně komerční Linux asi polovinu toho, co
stojí Windows. Za tuto cenu si kupujete podporu, upřednostnění
stahování záplat a vylepšení OS (jen u některých) na novější vydání
té-které verze Linuxu. Přeloţeno do Windows terminologie, pokud by
šlo o zakoupený Windows 95, můţete si tento přeinstalovat (upgrade)
na Windows 98 zdarma.
Jak jsem jiţ říkal, Linux prošel řadou změn a jednou z těchto
změn je i grafické prostředí. Linux uţ není jen textovým, i kdyţ ve
svém srdci stále ano, prostředím. X-Window systém zajišťuje grafické
rozhraní a je velice podobný tomu z Windows. Jak jsem se ale zmínil,
Linux je v srdci neustále textový, nad tímto textovým rozhraním se
posléze rozbíhají servisy grafického reţimu.
Stále nevýhodou je čeština. Ona totiţ většina distribucí je v
jazyce anglickém a zdá se, ţe se do češtiny ani překládat nebudou.
Mohu ale potěšit tím, ţe některé ze známých a komerčních distribucí

jsou jiţ přeloţeny. To však nezaručuje, ţe většina programů na vás
bude "mluvit" česky, neboť jsou to většinou programy integrované do
systému, produkované "třetí osobou". Rozsah překladu je si nutné
zjistit u distributora a popř. vyzkoušet jednu instalaci. Pokud mohu
poradit, potom bych se díval směrem SuSe Linuxu, neboť byl
zakoupen vynikající síťovou firmou Novell, která do nedávna prováděla
vývoj na jejích stabilních síťových a serverových systémech (Novell
NetWare, ZenWare, eDirectory, Cluster Services a jiné špičkové
produkty). Sám však pouţívám Debian a RedHat 8.0.
Výhody/Nevýhody:
Jak jsem jiţ napsal, nevýhod Linuxu je několik, první je překlad
do jazyka českého, druhou je fakt, ţe Linux je vlastně textovým OS, i
kdyţ grafické rozhraní je nyní standardní výbavou a třetí je podpora u
nekomerčních distribucí a aplikací.
Na straně druhé máme také několik dobrých bodů, které
podstatně ovlivní rozhodování. Nejprve začněme s cenou. Nekomerční
distribuce jsou zdarma a některé komerční distribuce také (většinou
Mandrake, SuSe). Pokud si stáhnete a nainstalujete komerční
distribuci bez zakoupení - potom nepočítejte z technickou podporou,
za tu je nutné si zaplatit. Ale pokud chcete experimentovat, zdarma je
vţdy lepší neţ za peníze. Tímto jsme opět narazili na problematiku
oficiální podpory a záruky. Pokud si zakoupíte komerční verzi Linuxu
(Red Hat, SuSe, Mandrake) tyto firmy vám zajišťují záruku a servis.
Pokud je ale tato firma zahraniční, jak bude tato záruka fungovat, či
servis? To se budete muset zeptat dealera té které distribuce.
Ono to můţe vypadat zvláštně, ale textový mód je výhodou. On
totiţ nechává více prostoru pro flexibilitu a větší kontrolu systému.
Textový mód je lepší pro servery, kde grafické prostředí je většinou
jen uţíračem paměti a času CPU (procesor). Text není tak uţivatelsky
příjemný, ale kdyţ si na něj člověk zvykne, kroutí potom hlavou nad
neflexibilností grafického prostředí. Proto Linux v textovém módu je
více záleţitostí serverů neţ koncových uţivatelů.
Komunita - Linux má příznivce po celém světě a na Internetu
bylo zaloţeno mnoţství diskusních fór jen pro specifické účely Linuxu.
Zde jsou kladeny otázky na různých úrovních a zodpovězeny mnohými
lidmi, kteří se snaţí pomoci druhým dané problémy řešit.
Bezpečnost - Linux se zatím zdá býti tím bezpečnějším
systémem. Je to dáno strukturou systému a zároveň také aktivní
podporou OS. Většinou, pokud je nalezena bezpečnostní díra, záplata
je většinou vydána do týdne. Zatímco některé bezpečnostní díry
Microsoft ignoroval několik měsíců a let (příkladem je Blaster.Worm,
který vyuţíval léta starého problému Windows).
Stabilita - Linux je velice stabilním systémem. Musím říci ţe s
ním pracuji několik málo let (dva roky) a ještě se mi ho nepodařilo
shodit (také se moc nesnaţím), zatímco mé Windows mi občas hlásí

chyby a po některých chybách prostě musím restartovat. Dobré je, ţe
uţ jsem neviděl kompletní kolaps Windows jiţ dlouhou dobu (modrá
obrazovka u Windows NT, 2K a XP Pro) coţ poukazuje na lepší stabilitu
systému, avšak programy občas přestanou běhat uprostřed práce.To
se mi zatím u Linuxu nestalo.
I přes toto všechno, Linux zatím není aţ zas tak úplně
uţivatelsky příjemným. Pokročil velice z dob textových, ale některé
úkony jsou stále trochu více technické, neţ by se hodilo pro koncového
uţivatele. Ale tam bych se díval směrem SuSe Linux a Red Hat (moţná
i Mandrake), kde SuSe pohltila vynikající firma podporující Linux a
jeho vývoj. Red Hat jde vlastní cestou a začal veškeré své nové
produkty prodávat za dosti značné ceny. Financuje však distribuci
"Fedora Core", coţ je vlastně volně šiřitelný Red Hat. O Mandrake
nevím skoro nic, jen to, ţe mi byl doporučen jako jedena z uţivatelsky
nejpříjemnějších distribucí pro desktop.
Příště: Porovnání bootovacího procesu u Windows a Linuxu...
Bonus: Zde jsou některé české stránky zabývající se Linuxem. Jejich
informace jsou cenné a já si jich váţím, neboť jsou většinou neziskové
a snaţí se přednést uţitečné informace pro nás, veřejnost.
České stránky:
http://www.abclinuxu.cz/
http://www.linux.cz/
http://www.root.cz/
http://www.penguin.cz/
http://www.linuxzone.cz/
České distribuce:
http://www.linux.cz/redhat-cz/ - Red hat (starší verze)
http://www.mandrake.cz/ - Mandrake Linux
http://www.suse.cz/ - SuSe Linux
http://www.debian.cz/ - Debian Linux
Tomas Wolf tomas@skip.cz
nahoru - obsah

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


SRPNOVÍ JUBILANTI … V měsíci srpnu oslaví své narozeniny
osm jubilantů od 2. do 29.8. v tomto pořadí: paní Marie
Umlaufová 90, paní Marie Háková 86, pan Štefan Majzel 75, paní
Aneţka Rudavská 80, paní Věra Pichová 85, pan Zdeněk Balcar
75, pan Miroslav Minařík 70 a paní Marie Chmelařová 80 let.





Všem oslavencům gratulujeme a do dalších let jim přejeme
pevné zdraví, dobrou náladu a hodně prosluněných dnů.
VOLNÁ MÍSTA … Krkonošské papírny a.s. přijmou do
pracovního poměru:
STROJVEDOUCÍ STROJŮ PRO VÝROBU TISKOPISŮ pracoviště ve Svobodě nad Úpou Třísměnný provoz, poţadováno
vyučení ve strojírenském oboru
POMOCNÍKY KE STROJŮM NA VÝROBU TISKOPISŮ pracoviště ve Svobodě nad Úpou Třísměnný provoz, poţadováno
vyučení
STROJVEDOUCÍ STROJŮ NA VÝROBU KOTOUČKŮ pracoviště ve Svobodě nad Úpou Dvousměnný provoz,
poţadováno vyučení ve strojírenském oboru
SKLADNÍKA - MANIPULANTA - pracoviště Mladé Buky
Jednosměnný provoz, poţadováno vyučení nebo středoškolské
vzdělání a základní znalost práce s počítačem
Bliţší informace podá personální oddělení v Hostinném, paní
Brišová, tel. 499 990 296 nebo paní Jiřičková, tel. 499 990 316
Zpráva z knihovnyPo červencové dovolené bude knihovna
znovu otevřena od pondělí 2. 8. 2004. Těším se na setkání se
svými čtenáři.
knihovnice P.Tůmová



Děkuji všem, kteří pomohli při zajišťování vystoupení dětské
skupiny, amerického stepu, CARAMELLA dne 9.7. 2004. Panu
Ing. Jiránkovi, který zajistil dřevěné desky na provizorní pódium.
Panu Kyselovi, který toto vystoupení ozvučil a doprovodil
slovem. Panu Hedvičákovi, který propůjčil prostory. V neposlední
řadě panu Vlčkovi a Zapadlovi, kteří pomohli při stavbě a
následné likvidaci hlediště.
Jan Horák, místostarosta





FOTBAL ŽÁKŮ A PŘÍPRAVKY … Trenér Ríša Kocík
nashromáţdil, vytiskl a namnoţil šest stran nabitých
informacemi a fotografiemi o průběhu uplynulé sezóny. Určitě
bude zajímat rodiče mladých hráčů i fotbalové fanoušky. Tento
bulletin (100 výtisků) dostanete bezplatně v městské knihovně.
PIZZA MANIA … v Hypernově Trutnov nabízí pestrou paletu (18
druhů) vynikající pizzy jednak čerstvé přímo u pultu nebo na
telefonickou objednávku dodanou na místo. Našim čtenářům ji
mohu doporučit. Pizza je vyráběna z čerstvých surovin
dováţených přímo z Itálie. Podrobnou nabídku najdete uvnitř
listu. ROZVOZ na tel. objednávku 499 810 352 denně od 9,00 do
20,00 hod.



Informace o stavebních pracích ve Svobodě nad Úpou V
červenci a srpnu budou prováděny úpravy dětského hříště v
Maršově I. na Rýchorské sídlišti. V období srpen-září se bude
realizovat v Kostelní ulici a okolo základní školy nové veřejné
osvětlení.
Stavební technik města Jiří Fleček





Paní Milena Sochorová děkuje panu Dominikovi Píšovi a
Jiřímu Turkovi za první pomoc, kterou poskytli její dceři při
úrazu.
Domovní odpad … Připomínáme, ţe se blíţí termín, do kdy
musí být zaplacena druhá splátka poplatků za domovní odpad.
Platbu můţete provést buď sloţením hotovosti do pokladny MěÚ 2. patro, sloţenkou, kterou si musíte na úřadě vyzvednout
nebo převodem z účtu. Dále vyzýváme občany, kteří ještě
nezaplatili poplatky za předešlá období, aby tak učinili v co
nejkratším termínu!
D.Petržílková - ref. odpad. hosp.
nahoru - obsah

