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Podkrkonošská Sněženka 2018 

 

Letošní podkrkonošská Sněženka byla tak trochu netradiční, a to hned v několika ohledech. 

Jeden z nich bylo například datum konání, které tento rok připadlo neobvykle na polovinu září, 

konkrétně třináctého. A i vzhledem k tomuto termínu nebyla možnost s žáky prvního stupně 

nazkoušet různá představení, proto se zvolilo zábavné dopoledne, kdy malí žáčci byli tentokrát jen 

pouhými diváky.   

Před devátou hodinou ranní se sjely autobusy plné školáků ze šesti škol ve Společenství obcí 

Podkrkonoší do kempu Svatá Kateřina, kde se nejprve žáci vydováděli na místním hřišti a poté se 

všichni přesunuli do společenské místnosti. Tam na ně již s nadšením čekal Petr Hrubý, starosta obce 

Vítězná a předseda Společenství obcí Podkrkonoší, který je srdečně přivítal.  

Hlavní dopolední program tedy mohl začít. A začalo se s poměrně hlasitou a pozitivní 

odezvou dětí. Loutkové divadlo spojené s hereckými výkony, známými či méně známými písničkami a 

s velmi častým zapojováním žáků do z části hraného představení totiž opravdu vtáhlo do děje 

naprosto všechny malé diváky, možná že dokonce i ty větší z řad starostů, učitelek či pracovníků 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Poté následovala drobná pauza pro občerstvení se a volnou 

zábavu.  

Po návratu zpět do společenské místnosti všech 130 žáků obdrželo od Petra Hrubého a jeho 

kolegyň medaili s emblémem podkrkonošské Sněženky 2018 společně s malým občerstvením. Všichni 

tedy byli připraveni na pokračování dopoledního programu, a to konkrétně pod taktovkou 

usměvavého kouzelníka. Většina školáků se nemohla odtrhnout očima od kouzelníka a předváděných 

triků, mnohdy s otevřenou pusou dav nevěřícně a obdivně zahučel nadšením. Mohutné ovace na 

konci představení tedy nebraly konce.  

„I přes trochu netradiční průběh letošní podkrkonošské Sněženky 2018 jsem přesvědčen o 

tom, že všichni prvňáčci, druháci, třeťáci a dokonce i nějací čtvrťáci se dobře pobavili, budou na tuto 

akci vzpomínat a třeba se společně s nimi uvidíme zase další rok. Já se například těším už teď.“ 

S těmito slovy uzavřel osmý ročník podkrkonošské Sněženky s úsměvem Petr Hrubý, starosta obce 

Vítězná a předseda Společenství obcí Podkrkonoší. 
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