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Školy zahájily sportovní sezónu Studentským trojbojem a Žákovským turnajem 
 
Teplé počasí jednoho z posledních letních dnů přivítalo v havlovickém Všesportovním areálu zástupce 
celkem osmi škol z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Ty se tu utkaly o 
prvenství v Trojboji Studentského parlamentu MAS KJH, o.p.s. a zároveň v Žákovském turnaji v malé 
kopané. 
 
Akce se letos konala podruhé a po velmi úspěšném prvním ročníku byla laťka nasazená opět vysoko. 
„Organizačně jsme letos akci dostali na povel my společně s Havlovickým svazem malé kopané,“ 
vysvětluje Petra Nývltová z Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice. „Připravovali jsme 
propozice, zajišťovali rozhodčí na jednotlivé sporty, sbíraly se soupisky jednotlivých škol, prostě jsme 
vytvořili zázemí pro všechny soutěže. S jednotlivými věcmi mi pomáhal náš Studentský parlament, 
který ve škole funguje,“ dodává. 
 
Studentský parlament MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. funguje v regionu od roku 2012. Spojuje 
zástupce z řad studentů základních a středních škol v regionu, kteří společně debatují nad problémy 
ve svých městech a mají možnost se k nim vyjádřit a probrat je s vrstevníky z jiných obcí. Celkem se 
jedná o šest zapojených škol – ZŠ Úpice-Lány, ZŠ Malé Svatoňovice, ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ 
Radvanice, ZŠ Pilníkov a Městské gymnázium a střední odbornou školu Úpice. V rámci trojboje, který 
je pomyslným zahájením práce Parlamentu v dalším školním roce, se školy utkaly v minigolfu, beach-
přehazované a streetballu. 
 
Společně se trojboje účastnilo ale škol sedm (přidala se ještě ZŠ Bratří Čapků z Úpice) a turnaje v malé 
kopané pak ještě o jednu více, kdy do klání nastoupila i Speciální základní škola A. Bartoše. „Co se 
týče účasti v malé kopané, jedná se zase o vydařený turnaj, zahrálo si celkem osm škol a z nich 
nakonec první místo vybojovala Základní škola Úpice-Lány, a to po loňsku už podruhé,“ shrnuje 
fotbalové výsledky jeden z organizátorů, Jaroslav Kocián z Havlovického svazu malé kopané, o.s. Ten 
také zajistil takřka veškeré ceny pro soutěžící, celkem v hodnotě více než 20 000 korun. 
 
Druhé místo ve fotbalovém turnaji obsadila ZŠ Rtyně v Podkrkonoší a třetí pak Městské gymnázium a 
střední odborná škola Úpice. V rámci trojboje skončilo s nejlepším výsledkem Městské gymnázium 
před ZŠ Rtyně v Podkrkonoší na druhém a ZŠ Pilníkov na třetím místě. 
 
Kateřina Valdová 
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
www.kjh.cz 

http://www.kjh.cz/

