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Cesta z Hronova a zase 
zpátky           

Jaroslava Vítová           
 

     Cesta z města… aneb Setkání českých a polských dětí v Maternici v pátek 25. dubna 
 
      Na třicet školáků ve věku 8 - 11 let z partnerských měst Hronov a Kudowa-Zdroj se 
zapojilo do společné akce pořádané ke Dni Země. Městská knihovna Egona Hostovského 
připravila pro pozvané výletníky program zaměřený na poznávání a ochranu přírody v 
obou regionech. Cesta Zbečníkem přes Chlomek nás přivedla až k "zázračné" Skalákově 
studánce, poutnímu místu, které známe z knih Aloise Jiráska. K našemu velkému 
překvapení nás uvítal pár divokých kačen, tiše plujících po hladině lesního jezírka. Přátelé 
z Polska pátrali po "zkamenělých chlebech", o nichž vypráví stejnojmenná pověst. Příběh 
o lakomé selce znali nejen Hronováci, ale i Poláci téměř zpaměti. Po soutěžních 
disciplínách přišly každému z nás k chuti na ohni opečené pravé české špekáčky a 
čerstvý pšeničný chléb. S přibývajícími kapkami deště nás však čekalo ještě vyhodnocení 
celé akce. Rozdaly se medaile, drobné dárky a nastalo loučení s "křišťálovou" studánkou. 
Nazpět do Hronova jsme se vraceli za špatného počasí, ale dospělým i dětem bylo spolu 
dobře. 
 
      "Z Čech až na konec světa aneb Cesta tam a zase zpátky…" (vyhodnocení literární a 
výtvarně-cestopisné soutěže) 
 
      Přes třicet dobrodruhů 2. stupně Základní školy v Hronově vycestovalo ve středu 14. 
května z knihovny Egona Hostovského: do zemí splněných přání, napříč kontinenty, po 
stopách našich předků. 
 
      Nejdelší cestu po zemi si naplánovala a uskutečnila Hana Rýglová, která dorazila s 
přáteli až k posvátnému místu Machu Picchu. Její spolužačka Aneta Šolínová si vybrala 
zájezd za pyramidami do Egypta. O prázdninové putování s rodiči po Chorvatsku se 
podělila Petra Soukupová. Tajemná zákoutí daleko od lidí, kam pěšky málokdo dojde - 
mokřadovitou krajinu - si oblíbila Blanka Urbaníková. Díky výhernímu tiketu se David 
Honců mohl podívat do exotické Indonésie. Hrdinství radisty Jiřího Potůčka (1919-1942) a 
dramatické události druhé světové války popsal Michal Kábrt. Tomáš Duba a další 
soutěžící nám připomněli, jak se těžko smiřují s lhostejností a nepořádkem kolem sebe. 
 
      Výkresy žáků, většina s motivy horkovzdušných balónů vznášejících se vysoko nad 
mraky v různých částech světa, jsou k nahlédnutí v půjčovně knih pro děti a mládež. S 
koláží UFO zvítězil Jan Kratochvíl (8. A). 
 
      Cestování a vyprávění nám uteklo jako voda. Během vyhodnocení soutěže jsme si 
společně připomněli také Karla Čapka jako cestovatele a jeho letošní 70. výročí úmrtí.  
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      Paní Oksana Tsiporenko ze Základní umělecké školy v Hronově nám s velkou 
ochotou výtvarné práce zhodnotila a navrhla pro mladé soutěžící diplomy. Děkujeme také 
vedení ZŠ v Hronově a pedagogickému sboru, konkrétně paní učitelce Janě Česenkové, 
za dobrou spolupráci; mládeži popřejme hodně životního optimismu a úspěchů. 
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