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Podkrkonošský týdeník 
Slovo na Začátek 

Styl: Úvodník                                                                     Autor: Eliška 

Kynčlová 

 

Krásný vánoční týden. 

  Jsme rádi, že jste si v zápalu příprav na tyto kouzelné svátky udělali 

čas a nezanevřeli na náš časopis, nebo pokud čtete Podkrkonošský 

týdeník poprvé, jsme poctěni a samozřejmě doufáme, že se k nám  

v dalším týdnu vrátíte.  

  V tomto čísle se podíváme na zoubek nepořádku a zjistíme, jak si  

s úklidem vedou naši jilemničtí spoluobčané. V druhé části se naopak 

zaměříme na sport, který jednoznačně patří k současnému zimnímu 

období - hokej. Dočtete se o úspěších i bohužel neúspěších týmu HC 

STADION VRCHLABÍ. Dozvíte se také jak probíhal úklid v létě, 

jaký bude příští rok a také vám bude nabídnutý dobrovolnický sběr 

odpadu po Jilemnici a okolí. Na odlehčení máme pro vás jako vždy 

připraven fejeton, tentokrát na téma Bláznivý víkend. 

  Doufáme, že i náš časopis bude pro vás odlečením. V tomto 

chaotickém týdnu je těžké najít čas navíc, tak jsme velmi rádi,  

že jste si vybrali zrovna náš časopis.  

  Tímto bychom vám chtěli popřát krásný týden a prožití  

Vánočních svátků v klidu, míru, lásce a hlavně s vašimi nejbližšími. 

  Za celý redakční tým,  

                                         Šéfredaktorka Eliška Kynčlová. 
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     Sport 
      HC Stadion Vrchlabí - Hockey Club Tábor 

Styl: Aktuální Článek                Autor: Marek John 

Kohouti Tábor porazili Vrchlabí v prodloužení 3:4.  
 

1.třetina 

Začátek zápasu. 

  Vrchlabí hned ze začátku mělo mnoho šancí ale táborský golman byl  

výborně rozchytán. 

V deváté minutě byl hned vyloučen hráč Táboru Jan Zíb na dvě minuty  

za podražení. Vrchlabí nevyužilo přesilovou hru. V třinácté minutě se znovu 

vylučuje, byl vyloučen hráč Táboru Petr Kříž na 2 minuty za sekání. Domácí 

neproměňují ani druhou přesilovku. Poprvé v šestnácté minutě na trestné 

lavici Vrchlabí. Vacek 2 minuty - podražení odpykal Duchan. Kohouti otevírají 

skóre a využívají přesilovou hru. Plášil našel na pravé straně Matušíka, který 

poslal puk do brankoviště, kde hlídkoval Radek Seidl, který ho poslal  

do prázdné branky. První třetina skončila 0:1. 

    

2. třetina 

Začíná druhá třetina. 

  Ve 22. minutě zápasu byl vyloučen vrchlabský hráč Jirků na dvě minuty  

za sekání. Vrchlabí ubránilo dvouminutové oslabení. 

Ve 28. minutě Tábor vstřelil branku. Po kombinaci se dostal k puku Filip Vlček 

a poslal ho přesně za bezmocného Vacka. Zápas začíná být vyhrocený. 

Vrchlabská 91 Bláha se nechal vyloučit ve 32. minutě na 2 minuty za 

hákování. O 4 minuty pozdeji vyloučen táborský hráč na 2 minuty za 

podražení. Domácí snižují a také využívají přesilovou hru. Kozák našel na 

modré čáře Kynčla, který se napřáhl a clonící Jakub Tatar, před Gábou 

výborně clonil a puk tečoval za jeho záda. Druhá třetina končí 1:2. 
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3. Třetina 

  Hned ze začátku třetiny se nechal vyloučit táborský hráč na 2 minuty za hru 

vysokou holí. Vrchlabí přesilovou hru neproměnilo. Ve 47. minutě se vylučuje 

na straně domácích - Horáček 2 minuty za držení. Tabor využívá druhou 

přesilovou hru a opět vede o dvě branky. Matušík poslal puk na Karla Plášila 

který prostřelil Vacka. Padesátá minuta, vylučuje se na straně hostů Zayml -  

2 minuty za podražení. Po necelé minutě jde další táborský hráč Václav Kříž 

na 2 minuty za podražení. Táborský trenér křičí na celý stadion protože jeho 

třetí hráč jde na trestnou lavici během tří minut. Vrchlabí odvolává golmana  

a jdou do hry šest na tři. Vrchlabí vstřelilo branku pět minut před koncem. 

Chalupa našel Chrtka, který vypálil, Gába zasáhl, ale puk se odrazil na levou 

stranu brankoviště na volného Tomáše Bláhu, který rozjásal domácí kotel  

nad sebou. Minutu a půl před koncem třetí třetiny Vrchlabí vstřelilo branku. 

Máme srovnáno. Hostům se nepodařilo vyhodit puk z pásma a tak se ho 

zmocnil Bláha, který ho poslal na modrou, kde stál Simon Thomas Duran, 

který prostřelil vše co mu stálo v cestě.Půl minuty před koncem je současné 

vyloučení obou týmů za zašlapování puku. Konec třetí třetiny. Stav utkání 

3:3. 

 

Prodloužení 

        V páté minutě prodloužení táborský Jakub Matušík ukončil zápas. Matušík  

      se po levé straně procpal až před bránu Vacka a puk se mu procedil až do 

sítě.     

      Domácí kotel zatleskal oboum týmům za skvělý výkon a odešel smutně 

domů. 
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Sport 

John omylem zranil svého spoluhráče, 

zasahovat musela i záchranka! Ovšem co se 

stalo potom, tomu by nikdo nevěřil! 

Styl: Reportáž                                                                 Autor: Vojtěch Horáček 

 

  Hokejový obránce Marek John hrající za HC STADION VRCHLABÍ  

v předzápasovém rozbruslování nechtěně narazil velkou rychlostí  

do svého spoluhráče. Hráč už jel z ledu bez helmy a najednou  

se přiřítil John, který se víc zajímal o puk, než aby koukal na cestu 

a srazil ho k zemi. Měl podezření na otřes mozku, ale naštěstí tomu 

tak nebylo. Ovšem co se stalo potom, tomu by snad nikdo nevěřil.      

  Vrchlabí zrovna hrálo o první místo. A Vrchlabí vyhrálo. Marek John 

potom co vstřelil pět gólů, právě teď přebírá mistrovský titul Chance 

ligy. A už ho zvedá nad hlavu. Ve Vrchlabí vypukly obrovské oslavy.  

A právě teď nám k tomu řekne sám něco kapitán HC STADION 

VRCHLABÍ Marek John.  

 

Já: Dobrý večer! Tak jaké jsou pocity? 

John: Dobrý večer, tak pocity jsou určitě skvělé, každý trénink pilně 

trénujeme, tak ta píle se nám vyplatila. 

Já: Dát pět gólů a vyhrát kanadské bodování to se jen tak nevidí! 

John: Je to pro mě čest vyhrát dvě trofeje najednou za tak skvělý 

klub. 

Já: Přichází vám nabídky z Extraligy. Máte v plánu odejít? 

John: Hodně jsem uvažoval o týmu BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, od kterých mi 

přišla nabídka před čtrnácti dny. Ale rozhodl jsem se zůstat. 
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Já: Děkuji za rozhovor a krásný zbytek dne. 

John: Taky díky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úklid města 

Inzerát 

Styl: Inzerát                                                                      Autor: Jindřich Novák 
 

  Město Jilemnice hledá pomocnou sílu a neplacené brigádníky 

pro úklid města dne 21.7.2023. Přihlásit se k pomoci může kdokoli do 

20.7.2023. Pokud se nepřihlásí alespoň 20 dobrovolníků, budeme 
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nuceni dávat honorář 100 kč za hodinu práce. Pro všechny účastníky 

je zajištěna strava na celý den. 

Odlehčení 
Bláznivý Víkend 

Styl: Fejeton                                            Autor: Nikola Plecháčová 

 

  V pátek večer usínám s nádhernou představou, že se vyspím  

do růžova po celém týdnu školy a trénincích. Bohužel mě v sedm 

ráno vzbudí budík, který jsem si zapomněla vypnout. Jenže budík 

vzbudí  

i naše tři kočky a ty nelení a už jsou u mě v posteli. Nejdříve se chtějí 

mazlit, ale po chvíli už brečí a chtějí dát najíst. Nevadí, rozházelo by 

to někoho z vás? Ještě chvílí si poležím, třeba se mi to jen zdá. 

Zachumlám se do deky, ale najednou vstoupí do mého pokoje 

maminka. Je plná energie a z očí lze vyčíst, že vánoční úklid již 

započal. A tak vstávám a doufám, že je to všechno jen hloupý  

a dlouhý sen. 

  Co si myslíte, že se děje dál? Když si vychutnávám snídani je na mě 

vychrlen dlouhý seznam úkolů, které musím splnit. Chtělo by to 

vyluxovat, dojít nakoupit, udělat myčku…. Stále ještě nevnímám nic 

po nepříjemném probuzení a pouštím se do první činnosti. Úklid 

mého pokoje začíná tím, že si jako první setřu prach a vyluxuji. Bavilo 

by to snad někoho? Ne je to jen námaha a ztráta času, když to bude 

za týden stejné. Jako další si povleču postel. S pocitem dobře 

odvedené práce usedám k televizi. Toto zaznamenala moje maminka 

a vyběhne po schodech ke mně do pokoje. Zůstávám sedět. 

Pochválila mě, ona je v úklidu dokonalá, vše musí mít perfektní  

a do detailu. 

  Tatínek přijde z nákupu a maminka jde vařit. “Zapomněl jsi na 

maso!” ozve se při vykládání nákupu z tašek. Jako hodná dcera se 
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vydám v kruté zimě do obchodu, kde u pokladny stojím celou 

věčnost, v řadě plné nadávajících důchodců. Každý z vás už tohle asi 

někdy zažil, je to peklo. 

  Oběd sním a neřeknu ani slovo. Mám špatnou náladu, kterou 

zachraňuje maminky roštěná, která je ta nejlepší na světě, nedá se jí 

odolat. Odpoledne opět pokračuji s úklidem, tentokrát si třídím 

oblečení. Zkouším si všechno, vyřazuji malé a vše, co se mi už nelíbí. 

Vznikají spory o tom, co budu na sobě nosit. Vyřadila jsem i ty šedé 

rifle, ale za týden se určitě opět objeví v mojí skříni. Protože maminka 

si nedá říct….   

  Blíží se večer a já mám v plánu koukat na seriál Wednesday. Jdu si 

nachystat nějaké dobré jídlo. Myslíte, že mi to vyjde? Ne, rodiče se 

chtějí koukat na Popelku. Místo napínavého příběhu chtějí koukat  

na to, jak Popelka přebírá popel a hrách? Pardon, ale to mě nezajímá, 

už jsem to viděla milionkrát.  

  Je neděle. Vzbudím se, ale neprobudí mě budík ani mamka.  

Ale probudí mě můj bratr, který na mě ode dveří křičí: “Nikolo, 

vstávej, za hodinu máš být na startu závodu!” A já rozespalá si 

uvědomím, že jsme zaspali. Rychle se běžím umýt, upravit a najíst, 

nepobírám to. Mezitím křičím na rodiče, že jsme zaspali. Nahodím  

na sebe závodní kombinézu, bundu a zimní boty, má být zima.  

Do batohu naházím lyžáky a další věci, ale zjistím, že je to ten rozbitý, 

protože jsem ho půjčila sestřenici a ta rozbila zip. Mám toho dost. 

Běžím pro jiný, půjčím si bratrův, jo ten už je v pohodě. Naházím tam 

věci, nasednu do auta, kde už čekají rodiče a jedem! Vyjedeme  

na Horní Mísečky a zjistíme, že závody byly zrušeny, pro nedostatek 

sněhu. Celou noc totiž pršelo a sníh odtál. Ta radost ve mně, byla 

neskutečná. Vůbec jsem nechtěla dnes závodit, protože jsem se ještě 

nevzpamatovala z šoku dnešního probuzení.  Nasedli jsme zpět  

do auta a vydali se domů.   
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  Doma jsme si udělali dobré jídlo, koukli na Wednesday a zapálili 

další svíčku na adventním věnci.   

  Bláznivý víkend je za mnou a já si říkám, ať už mě prosím, nikdy nic 

podobného nepotká.  

 

Úklid města 

(NE)Čistota Města 

Styl: Kritický článek      Autor: Adéla Zelenková 

„Jilemnické autobusové nádraží je ostudou celé obce!“ 
- Na tomto faktu se odborníci jednoznačně shodli.  
  Co dalšího si o čistotě (nebo naopak nečistotě) města myslí?  
Zeptali jsme se několika hygienických kritiků a shrnuli jejich názory. 

 
„V lese, i na ulicích je nepořádek, o špinavých vlacích nemluvě… 
Ale za místní autobusové nádraží se může obec stydět.“  
- To jsou další ze slov hygieniků.  
 
Jedním z problémů jsou podle nich informační tabule.  
Ty jsou zrezlé, a jsou na nich nalepené samolepky a 
žvýkačky. Takže se více než o místních aktualitách, 
dozvídáme, který výrobce žvýkaček prodejem převažuje 
nad ostatními. 

 
  Nečistota ale není jediná znepokojující věc.  
Donedávna byla totiž na autobusovém nádraží hospoda, kde se 
scházeli lidé bez domova nebo dokonce alkoholici a drogově závislí 
lidé. Sice už otevřená není, ale takoví lidé se poblíž autobusového 
nádraží shromažďují i nadále. To musí být značně nepříjemné 
zejména pro studenty, kteří dojíždí do školy a musí v blízkosti těchto 
lidí čekat na autobus. 
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  Dále jsou tu také odpadky a nedopalky cigaret, které leží všude po 
zemi. To se ovšem netýká jen autobusového nádraží, nachází se 
téměř všude. Tímto tedy vyzýváme kuřáky, aby nedopalky vyhazovali 
do odpadkových košů, které jsou na každém rohu.  
  Ovšem zmíněné odpadkové koše jsou dalším problémem. Některé a 
zejména ty na autobusovém nádraží, doslova přetékají. 

 
  Nespokojeni samozřejmě nejsou jen hygienici, ale hlavně občané.  
Lidé si také stěžují na opravu schodů v Jungmannově ulici, vedoucích 
od řadových domů ke kopečku na autobusové nádraží. Občanům 
vadí, že opravy probíhají teď, v zimních měsících. Když každou chvíli 
taje sníh, vzniká kvůli vykopané hlíně bláto, a to se pak všude roznáší. 
 
  Toto je jen malá část nedostatků města, dle kritiků bychom mohli 
pokračovat ještě dlouho….  
 

Úklid města 

Zpráva z letního úklidu města 

Styl: Zpráva                                                                      Autor: Jindřich Novák 

 

  Dne 21.8.2022 se konal úklid města. Celkově se zúčastnilo 15 

dobrovolníků a 31 placených brigádníků. Dohromady se uklidilo 400 

kg odpadu, to je skoro jako skotská kráva. Akce se konala  

v Jilemnici a okolí. Účastníci pracovali od 8:00 do 16:00. V tomto 

časovém rozmezí měli nárok na jedno teplé jídlo dle výběru ve školní 

jídelně a poukaz na nákup v tescu v hodnotě 200 kč.   
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Úklid města 

Obyvatelé a úklid, aneb Ukliďte si před vlastním prahem 

Styl: Rozhovor                                                         Autor: Eliška Kynčlová 

 

•Myslíte si, že je Jilemnice uklizeným městem? 

Jiří Kynčl(51): „Ne, po zimě trvá dlouho, než se uklidí posypový 

materiál. Všude na silnicích a chodnících je štěrk po opravách silnic. 

V zimě se zbytečně solí silnice. Málo se vyváží kontejnery a po zemi 

se válí nedopalky a žvýkačky. Také mi vadí znečištěné lesy.“ 

Jan Kynčl(10): „Ne, všude jsou odpadky, hlavně lahve od alkoholu.“ 

Veronika Macháčková(41): „Ano.“ 

•Jak by se dala situace zlepšit/Co je příčinou? 

Jiří Kynčl(51): „Městu chybí technické služby. Lidé jsou sami 

neohleduplní a nevedou k pořádku ani své děti.“ 

Jan Kynčl(10): „Mělo by se to pokutovat. Děje se to, protože jsou lidé 

“hovada“.“ 

•Pokud byste viděli převrhlou popelnici, zvedli byste ji? 

Jiří Kynčl(51): „Pokud bych ji uzvedl tak ano.“ 

Jan Kynčl(10): „Ano, ale pouze popelnici, vypadlé odpadky ne.“ 

Veronika Macháčková(41): „Ano.“ 

•Co byste dělali se starým gaučem? 

Jiří Kynčl(51): „Odvezl bych ho do sběrného dvora.“ 

Jan Kynčl(10): „Odvezl bych ho na skládku.“ 
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Veronika Macháčková(41): „Odvezla bych ho do sběrného dvora.“ 

 

•Třídíte doma odpad? 

Jiří Kynčl(51): „Ano, využili jsme nabízené popelnice na plast, papír a 

bioodpad. Také máme kompostéry.“ 

Jan Kynčl(10): „Ano, plasty.“ 

Veronika Macháčková(41): „Ano, plast, papír, sklo, kov a bioodpad.  

•Podílíte se na znečišťování města? 

Jiří Kynčl(51): „Ne, pouze jezdím autem, takže znečišťuji ovzduší.“ 

Jan Kynčl(10): „Ano, plivu žvýkačky na zem.“ 

Veronika Macháčková(41): „Ne.“ 

 

Úklid města 

Oznámení o úklidu města 

Styl: Oznámení                                                               Autor: Jindřich Novák 

 

  Dne 21.8. 2023 se bude konat celookresní úklid města Jilemnice. 

Úklid se bude konat od 8:00 do 16:00. Všichni zúčastnění budou mít 

celodenní stravování zajištěné městem Jilemnice. Každý zúčastněný 

bude sbírat odpadky do pytle a na konci odnese svůj úlovek k radnici 

města, kde se pytel zváží a účastník dostane diplom se jménem a 

počtem kilogramů nasbíraných odpadků. Tak se nezapomeňte přijít 

zúčastnit, nebo alespoň podívat. 
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Podkrkonošský týdeník 
Dočetli jste se až na konec! 

 

Znovu děkujeme za přečtení našeho časopisu. Doufáme, že se k nám 

příští týden znovu vrátíte. Bude to poslední číslo roku 2022,  

ve kterém si zrekapitulujeme tento rok, stanovíme si předsevzetí 

do roku dalšího a podíváme se jako vždy na nějaké nové a zajímavé 

téma. S jistotou vám můžeme říci, že se budeme bavit o pyrotechnice 

a o proběhlých Vánocích. Vzhledem k obsáhlosti čísla 52 je 

předvídatelné, že to bude čtení na delší dobu, než je jedna káva 

schopna poskytnout. Ale máte se na co těšit. A my se už taky těšíme. 

Krásný zbytek týdne. 
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