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Po oba dny Gymplfestu odvádělo na náměstí skvělý výkon dámské trio Café Baret ve složení
Jessica Harney (harmonika), Eva Kroupová (piano), Jindra Vašáková (kontrabas)
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Studují mezi námi -
Talentovaná fotbalistka

z tercie gymnázia
Sára Grimová z tercie se zúčastnila 

fotbalového turnaje regionálních výběrů 
WU13 a WU14 Talent CUP 2017, který 
proběhl v Plzni 14. 5. 2017. Se svým týmem 
vybojovala skvělé třetí místo. Gratulujeme 
a přejeme mnoho dalších sportovních úspě-
chů.                                                                          Sl

Josef Hlaváček –
talentovaný gymnasta
Student sekundy Josef Hlaváček nás 

bude reprezentovat na republikovém kole 
Sokolské všestrannosti. Také byl nomino-
ván na VII. letní olympiádu mládeže, která 
letos proběhne 24.-29. 6. v Brně. Přejeme 
hodně úspěchů.                                         ( Lo)

Barbora Jirásková -
stříbrná na Mistrovství
republiky v rádiovém

orientačním běhu
Sekunda nemá o sportovce nouzi.
Bára Jirásková se věnuje běhu a umísti-

la se na druhém místě na mistrovství ČR na 
krátké trati v rádiovém orientačním běhu v 
kategorii dívek do 14 let.

Den Země 2017
Členové organizace Junák-český skaut, středisko 

Šedého vlka Broumov, z.s., tak jako v předchozích le-
tech (pravidelně již od roku 2006) prováděli ke Dni 
Země úklid lesa kolem silnice přes Pasa. A to od auto-
busové zastávky U Šléglu k Jetřichovské křižovatce pod 
Pasy a dále směrem přes Pasa k Honům. Na zastávce u 
Lidlu se nás i přes nepřízeň počasí sešlo v 7,50 hodin  
5 dětí a 3 dospělí.

Celkem jsme nasbírali 9 plných pytlů, tj. o polovinu 
méně než loni, což je velmi pozitivní situace. Nejvíce se 
vyskytovaly: igelity, PET láhve, krabičky od cigaret, pa-
píry, kryty kol aut, apod. Odvoz pytlů zajistila firma Ma-
rius Pedersen, které tímto děkujeme.


