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O sošku podkrkonošské Sněženky letos trochu jinak 

Ve čtvrtek 4. června se v obci Vítězná konal další ročník zábavného setkání pod názvem O sošku 

podkrkonošské Sněženky. Po deváté hodině se do RH Centra ve Vítězné-Huntířově začali sjíždět první 

natěšení účastníci ze Základní školy Hajnice, Základní školy Kocbeře, Základní školy Vítězná, Základní 

školy Dolní Olešnice, Základní školy Pilníkov a Základní školy Chotěvice. Během chvíle se pak venkovní 

prostory RH Centra naplnily dětským smíchem a štěbetáním. 

Po uvítacím proslovu starosty Vítězné, pana Petra Hrubého, přišla na řadu vystoupení žáků, která 

podtrhla slavnostní zahájení. Jako první se představili hudebníci ze ZŠ Chotěvice, kteří i s pomocí pana 

ředitele zahráli a zazpívali několik písniček. Poté svými akrobatickými kousky zaujaly gymnastky ze ZŠ 

Pilníkov. Trojici vystoupení uzavřely mažoretky z Chotěvic.  

Poté se již děti mohly vrhnout na jednotlivé disciplíny, které si pro ně připravili klauni 

v pestrobarevných kostýmech. U skákání v pytlích, přetahované o lano či házení míčků se vyřádily 

nejen děti, ale také mnohé paní učitelky, které zároveň plnily úlohy publika a fandily z plných plic. 

Lehký chaos do disciplín vnášeli svými legráckami klauni, kteří se občas nečekaně zapojili do hry. 

Úsměv na rtech dětem zamrzl snad jen při chůzi na chůdách. 

Po splnění všech disciplín se děti po skupinkách přesunuly do nedalekého lesa, kde na ně čekal ještě 

jeden úkol – na cestě vyznačené barevnými fáborky najít a otisknout na připravené kartičky celkem 

deset razítek. Za odměnu se mohly jet podívat na nově vybudovanou větrnou elektrárnu. V průběhu 

celého dne pak mohly děti kreslit své návrhy, jak asi vypadá Hejkal z Vítězné, případně si zatancovat 

na diskotéce. 

Za své výkony si děti zasloužily odměnu. Jako překvapení pro ně byl připraven seskok parašutisty 

přímo na hřiště u RH Centra. Netradiční zážitek i výkon pana parašutisty děti ocenily spontánním 

potleskem. A protože byly opravdu šikovné a hodné, přiletělo – a to doslova – ještě jedno 

překvapení. Letadlo shazující mezi děti bonbony. To předčilo i učitelsko-starostovský souboj při 

přetahování lana, který oběma překvapením předcházel.  

„Jsem ráda, že se i v letošním roce sešly děti z 1. stupně základních škol regionu Společenství obcí 

Podkrkonoší v hojném počtu. Počasí se vydařilo a děti měly možnost si celou akci užít venku, na 

čerstvém vzduchu,“ řekla Eva Havrdová, starostka obce Vlčice. „Také bych chtěla poděkovat za 

pomoc při organizaci paním učitelkám ze ZŠ Vítězná v čele s paní ředitelkou Mgr. Marií Kropáčkovou, 

které v rámci organizace a celého setkání odvedly obrovský kus práce,“ dodala. 

Co dodat? Snad – tak zase za rok ahoj! 

 

Radka Jansová 
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