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Výsledky regionálního kola Soutěže dětských recitátorů 2015, ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra 

Semily, 26. března 2015, děti připravoval J. Vávra   

I. kategorie (24 účastníků) - 1. místo: Nella Lukešová (2. roč.), ZŠ Benešov u Semil (Ladislav Dvořák: Hravý 

pes), 2. místo: Michal Stěhula, ZŠ Dr. F. L. Riegra, Semily (Jiří Žáček: Jak šlo vejce na vandr), 3. místo: Ondřej 

Maximovič, ZŠ Dr. F. L. Riegra, Semily (Václav Renč: Perníková chaloupka – úryvek). Nella získala zlatou 

medaili, což je velký úspěch, a postoupila do krajského kola v Liberci. Blahopřejeme.  Dalších 7 dětí dostalo 

čestné uznání. K naší radosti mezi nimi byla i Tereza Mašková (2. roč., František Hrubín: Perníková 

chaloupka). Ve II. kategorii se mezi 22 soutěžícími neztratila naše osvědčená recitátorka Anna Mifková 

(5. roč.). Porota jí udělila čestné uznání za přednes prózy Emanuela Frynty  Enšpíglovo učené hádání v Praze. 

Všem třem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  Naše „malá výprava“ byla velmi úspěšná.  

Turnovský Štěk (18. března, Městské divadlo Turnov) 

Populární přehlídky divadelních souborů se zúčastnily kolektivy pouze z 5 škol a org. okresu Semily: ZUŠ 

Turnov (4 představení), Masarykovy ZŠ Libštát (2 představení), ZŠ 28. října v Turnově (1 představení), 

Turnovského divadelního studia (1 představení) a Jizeránek z Benešova u Semil (O Popelce). Naše převážně 

malé děti se neztratily a předvedly dobrý výkon,  třebaže do kraje nepostoupily. Rodiče i děti se mohou podívat 

na fotografie, které najdou na internetovém odkaze  

https://plus.google.com/photos/115289887182715273484/albums/6130148161306855089?banner=pwa 

Divadelního zájezdu se zúčastnily tyto děti: 1. roč.: Anna Cellerová, Veronika Housová, 2. roč.: Tereza 

Mašková, Nella Lukešová, Aneta Dohnalová, Dominik Matěcha, Jakub Reichl, Martin Bárta, Kateřina Litenová, 

3. roč.: Václav Svoboda, Štěpán Rypl, 4. roč.: Natálie Bártová, Šárka Matěchová, Klára Housová, Daniela 

Klimešová, Milan Bárta, Patrik Liďák, Adriana Marková (hráli všichni čtvrťáci), 5. roč.: Anna Mifková a Jan 

Jakub Celler. Všem patří upřímné poděkování. A nejen jim, ale také paní učitelce Mgr. Jitce Lampové, jež nám 

ze všech svých organizačních sil pomáhala (kostýmy, rekvizity, organizace dětí). S úpravami kostýmů nám 

tradičně pomáhala paní Jana Janatová.  Také jí rádi děkujeme.  

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE 

Přátelé, v těchto jarních měsících můžete na silnicích potkat kromě mnoha jiných nečekaných událostí také 

obojživelníky, kteří vylézají ze svých zimovišť a hnáni silným pudem míří k vodě do tzv. trdlišť - tedy míst, kde 

se rozmnožují a kladou svá vajíčka. K jarnímu tahu obojživelníků dochází hromadně v poměrně krátkém 

časovém úseku, kdy teploty stoupnou k 10 až 20 stupňům a zároveň je vlhko až mokro. V loňském roce jsme po 

jedné vlahé jarní noci cestou z Benešova do Semil napočítali s dětmi na dvě desítky zmasakrovaných tvorů, kteří 

skončili pod koly aut. Mezi ropuchami se vyskytli také nejméně dva mloci skvrnití, jejichž výskytem se naše 

obec může pochlubit. Bylo by škoda, aby budoucí generace byla ochuzena o přírodní poklady, ke kterým 

bezesporu patří i nadšení z objevu černožlutého mloka či romantické kvákání žab. 

Prosíme rodiče, kteří např. vozí své děti ráno do školy, aby zvýšili pozornost a snížili rychlost, a to jednak 

z důvodu ochrany obojživelných tvorů, ale také bezpečnosti své, protože při pokusu o záchranu žáby může dojít 

k jiné dopravní nehodě.   S přáním krásných jarních dnů plných života, Klára Anežka Svobodová. 

Připravujeme  

„Nicholas Winton – Síla lidskosti“,  O Palečkovi (28. dubna, aula GIO Semily: 3.-5. ročník, KC Golf Semily: 

1. a 2. ročník, MŠ). Využili jsme souběhu obou akcí a na skvělý dokumentární film o N. Wintonovi posíláme na 

GIO starší děti. Svou sílou dokáže dojmout všechny generace. Děti mohou do školy donést vše, co na internetu 

či jinde najdou. Hlavně ať pozorně čtou.                                     

Čarodějnice (30. dubna, areál SDH v Podolí, účinkuje taneční kroužek žáků ZŠ).  

Besídka ke Dni matek (6. května, od 15 hod., účinkují žáci MŠ).  

Beseda a autorské čtení p. Holána (11. května, od 9.30 hod., pro žáky ZŠ).  
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Podivuhodný cirkus Dr. Tarzana (14. května, Divadlo Drak HK, KC Gof Semily, od 10.30 hod., MŠ i ZŠ):  

Dopravní hřiště Košťálov (28. května, žáci 4. ročníku).   

AKADEMIE (2. června od 15 hod. v tělocvičně školy, účinkují žáci ZŠ i MŠ).  

Legendární Popelka Eva Hrušková s Janem Přeučilem v Divadle Za komínem:   
My, dříve narození lidé, si pamatujeme legendární TV film z r. 1969 s E. Hruškovou, J. Štědroněm, L. Peškem, 

Sv. Benešem, D. Medřickou, R. Merunkovou, I. Prachařem, J. Třískou, D. Hlaváčovou a A. Navrátilem 

v hlavních rolích. A také s hudbou Angela Michajlova. …Popelka se sice hrát nebude, ale děti zhlédnou v podání 

obou protagonistů POVĚSTI ČESKÉ aneb POHÁDKY POD ŘÍPEM. Pro hereckou dvojici HRUŠKOVÁ - 

PŘEUČIL je zpracoval dramaturg České televize JIŘÍ CHALUPA. Tvůrčí tým divadla vytvořil poutavé a 

nezapomenutelné představení. Na jevišti se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i 

drama Ctirada a Šárky. Poutavé písničky ZDEŇKA BARTÁKA, které vtipně dokreslují situaci jednotlivých 

scének, si děti zpívají spolu s herci. Malí diváci se nejen pobaví vtipným řešením loutek JAROSLAVA 

DOLEŽALA, ale sami se také zúčastní děje na jevišti a zahrají si některou z historických postav, například 

Bivoje, Kazi nebo Tetu dále se děti seznámí i s kněžnou Libuší, Vlastou, Šárkou, ba dokonce i s urostlým 

Ctiradem. Toto představení je koncipováno tak, aby se při něm bavili a poučili i ti nejmenší diváci. Přestože 

název zní „Pověsti české“, jsou to vlastně pohádky z naší minulosti. Dětem je zprostředkují veselé postavy 

Jiráska a Jiráskové v podání obou protagonistů.  Vznik představení podpořilo Hlavní město Praha. 

Životopis Nicholase Wintona (19. 5. 1909 v Londýně):   

Britský makléř, humanitní pracovník, jeden z největších hrdinů všech dob. Původem byl Žid, ale z komunity byl 

však i s rodinou vyloučen. Svůj původ však nikdy neskrývali. V době, kdy Nicholas studoval na škole 

v Hampsteadu, ho nechali rodiče pokřtít: Tak se zřekli židovské víry. Dálkově vystudoval vyšší odbornou školu 

ve Stowe. Mezitím žil Německu, kde pracoval v bance, studoval německý jazyk a trávil čas s přáteli. V r. 1933 

získal kvalifikaci pilota a r. 1942 nastoupil do RAF (anglické královské letectvo), ale neměl dobrý zrak. 

Zajímavé je, že r. 1938 měl vybrat olympijský tým v šermu, ale nakonec vše překazila válka. Do Anglie se 

začalo stěhovat před hrozbou nacismu jeho příbuzenstvo. V prosinci 1938 učitel Martin Blake, jeden 

z pracovníků BCRC (Britský výbor pro uprchlíky z Československa - British Committee for Refugees from 

Czechoslovakia), požádal svého přítele Nicholase Wintona, který se zrovna chystal na dovolenou do 

švýcarských Alp, aby namísto lyžování odjel do Prahy a pomohl pražské kanceláři BCRC organizovat dětské 

transporty. Rodina a přátelé si mysleli, že je na dovolené. Využil situace a sjednal si pár dní dovolené navíc. Pro 

každé dítě do věku 17 let bylo nutné získat náhradní rodinu v Británii a kauci ve výši asi 50 liber, potom již 

nebyl problém získat pro ně britské vízum a povolení k pobytu. Byla založena Dětská sekce BCRC, kterou řídil 

Winton z Londýna, kde s pomocí své matky a několika dalších dobrovolníků vyhledával adoptivní rodiče, 

vyřizoval adopce u britských úřadů a získával příspěvky na kauce. To všechno vedle své normální práce. 

V Praze mezitím Trevor Chadwick, nový vedoucí pražské pobočky BCRC, shromažďoval potřebné dokumenty 

od rodičů, kteří měli zájem poslat své dítě do Anglie, a vyřizoval u německých okupačních úřadů povolení 

k vycestování. To vše pod neustálým dohledem gestapa. Jejich záchrana, to byl nejednoduchý a riskantní úkol, 

ale přinášel ovoce. Vyplatilo se. První Kindertransport (dětský transport) z Prahy byl vypraven 14. března 1939 

s pouhými dvaceti dětmi. Nejpočetnější byly transporty červnové (každým mělo odjet 100 až 200 dětí). Často se 

jednalo o děti židovských uprchlíků z Německa a anektovaného Rakouska, kteří před mnichovskou dohodou 

hledali azyl v Československu. Uvědomovali si více než čeští Židé závažnost nacistického nebezpečí a současně 

už často neměli dost prostředků, aby mohli vycestovat spolu s dětmi (kauce za dospělého byla 200 liber, nehledě 

na to, že získat vízum uprchlíka bylo mnohem složitější než vízum pro dítě adoptované v Anglii). Poslední 

úspěšný dětský transport byl vypraven 2. srpna 1939, kdy celkový počet zachráněných dětí dosáhl 669. Úplně 

poslední vlak s 250 dětmi byl vypraven 1. září 1939, ale byl zastaven a poslán zpět, protože ve stejný den 

vypukla druhá světová válka. Nicholas Winton udělal něco, nad čím zůstává rozum stát.  Zachránil 669 životů. 

Poté se vrátil ke své úřednické práci a nebýt jeho ženy Gretchen, která v roce 1988 našla na půdě patřičné 

dokumenty, upadl by jeho čin v zapomnění. Jeho manželka je předala historičce Elizabeth Maxwelové. 

Ta zorganizovala v televizním pořadu setkání Wintona se zachráněnými dětmi. Že sedí v publiku, o tom však 

Winton nevěděl. Když ale všichni zachránění povstali, neubránil se slzám dojetí. Dne 28. října 1998 přijal 

Nicholase Wintona pan prezident Václav Havel a na Hradčanech mu udělil Řád T. G. Masaryka. K 28. říjnu 

2014 mu pan prezident Miloš Zeman propůjčil nejvyšší české vyznamenání Řád Bílého lva.  Anglická královna 

mu propůjčila Řád britského impéria s šlechtickým titulem (proto sir Nicholas Winton). Když se ho zeptali, 

proč o svém skutku neřekl ani manželce, odpověděl: „Přece každý muž má před svou ženou nějaké tajemství.“ 

Ve skutečnosti mu však bylo líto, že poslední transport už do Británie nedojel a že všechny děti z vlaku zemřely 

v koncentračním táboře. Sir Nicholas Winton vždy byl a taky zůstal skromným člověkem. Řekl: „Ty děti 

potřebovaly pomoc a já byl schopen jim ji poskytnout“. 
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