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Novinky 

Žákovská rada 

 
Dne 22. 11. 2018 se uskutečnilo zasedání Žákovské rady SPŠ. Na začátku schůzky nás paní 

učitelka Bínová seznámila s hosty setkání. Hostem byla zástupkyně ředitelky, paní magistra 

Eva Alexanderová. Zasedání vedla žákyně třídy 2AK Elizabeth Mazáčová, která zastupuje 

školu také v Žákovském parlamentu v Novém Městě nad Metují. 

Diskutovali jsme o různých tématech. Návrhu častějších exkurzí v rámci výuky, větším 

výběru potravin ve školním bufetu, pokračování různých vědomostních soutěží a mnoha 

dalších. Byli jsme moc rádi, že se ke každému našemu návrhu vyjádřila i paní zástupkyně 

Alexanderová. I když jsme nevyřešili všechny problémy a ne na všechny otázky jsme dostali  

odpověď, doufáme, že dokážeme ve spolupráci s vedením školy hodně věcí změnit. 

Za Žákovskou radu Veronika Škopová, 3.SB. 

 

Vánoční výstava 

 
Žáci 1. J obor Šička rozhodně neotáleli a během listopadu připravili výrobky na vánoční 

výstavu ve stylu Josefa Lady. Zároveň vyráběli hračky, kosmetické taštičky, sněhuláky a 

vánoční dekorace určené k prodeji. 
   

 
  Autor: Alena Kožešníková žáci, 1. J 
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Foto Rubrika 

 

Apple museum 

 
Největší soukromá sbírka produktů od společnosti Apple na 

světě? 

Ano, přesně tak, největší soukromá sbírka od společnosti Apple se nachází v Praze. Přesněji 

mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím, v ulici Husova 21, Praha 1. Museum 

představuje nejhodnotnější a nejkomplexnější sbírku počítačů od roku 1976 do roku 2012 a 

sbírku nejrůznějších předmětů společnosti Apple, Pixar a Next. Můžeme zde vidět i slavná 

jména, jako například Steve Woznika, přítel, který pomohl Steavu Jobsovi vytvořit první 

Apple Computer, Mike Markkula, který byl první investor nebo John Sculley, člověk, díky 

kterému Steve Jobs odešel z Applu v roce 1985.  

Museum také vypovídá o tom, jaký Jobs byl. Věty jako “Zkusil jste už LSD?” nebo “Jste 

panic?” to dávají dost dobře najevo. V muzeu najdete i známá Jobsova motta - “Think 

different (Mysli odlišně) ” nebo “Pracujte jen s génii, idioty vyhoďte!”. 

Jestli se někdy budete procházet Prahou a nebudete mít nic v plánu, tak Apple museum 

jedině doporučuji. Je to veliký zážitek a hlavně velká motivace vidět, že i z úplné nuly se 

dá dostat tak daleko. 
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Autor: Zbyněk Prouza 
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Redakce časopisu se představuje 

První zleva je Vít Šnopl. Šéfredaktor časopisu, který se stará o jeho vydávání. Vítek je 

nadšený hasič a běhá OCR závody. V každém čísle časopisu od něj můžete najít článek.  

Druhý zleva je Karel Plašil. Jeho prací je starat se o problémy před vytištěním časopisu a o 

design vnitřní části časopisu. Mezi jeho koníčky patří četba, kinematografie, cestování a 

cizí jazyky.  

Uprostřed vidíte Michaela Tryznu. Jeho koníčkem 

je sledování filmů. Píše do každého čísla filmovou 

rubriku. 

Jediná slečna mezi námi je Terezka Kopecká. 

Stará se o uspořádání článků a fotek. 

Posledním naším členem je Jiří Burian. Stará se o 

desky časopisu a o samotný obrázek tužky. V 

časopisu můžete vidět jeho články rubriku o 

internátu. 

Všichni jsme žáci 4. ročníku obor Strojírenství a IT.  

  Vítěz soutěže o nejlepší název časopisu 

 

Jsme si dobře vědomi, že svým čtenářům něco dlužíme. 

Na začátku roku proběhla soutěž o nejlepší jméno 

nového školního časopisu. Zúčastnili se jak žáci 

z průmyslové školy, odborné školy, tak i ze základní 

školy. Objevilo se mnoho skvělých jmen, ale výherce 

mohl být jen jeden. Tímto vám chceme představit 

výherce soutěže Stanislava Krulicha. Doufáme, že si 

výhru náležitě užil. 

  

Autor: Vít Šnopl 
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Cestovatelská rubrika 

Italský labyrint a improvizovaná cesta do Barcelony 

První den v Benátkách jsme do ulic vyrazili v ranních hodinách a vše bylo takové, jaké jsem si to 

představoval. Bludiště úzkých uliček a za každým druhým rohem voda, parádní pohodová 

atmosféra, poté nás zlákala vůně jedné z mnoha pizzerií, kde jsme si dali náš první italský oběd. 

Po obědě jsme se chtěli projít podél Grand Canal, což jsme po sto metrech vzdali, jelikož bylo po 

obědě a davy turistů se nahrnuly do těchto úzkých uliček a nedalo se tam ani hnout, tak jsme při 

nejbližší odbočce začali utíkat davům co nejdále a po zbytek dne jsme strávili posedáváním 

v místních kavárnách a užíváním si místního prostředí. Druhý den jsme si koupili „lítačku“ na lodní 

dopravu v Benátkách a okolí a jako první jsme navštívili ostrov Murano, který je známý jako ostrov 

sklářů, poté přesedáme na další loď, která nás zavezla na můj nejoblíbenější ostrov Burano, který 

je výjimečný svou pestrobarevností, protože každý dům je namalován jinou, ale hlavně co 

nejvýraznější barvou. Poté opět nasedáme na loď směrem městečko Malamocco, kde zbytek dne 

trávíme na pláži, se západem slunce se vydáváme lodí po Grand Canalu do přístavu Santa Lucia. 

Další den brzo ráno sedáme do vlaku s cílem, dostat se na následujících 24 hodin do Barcelony. 

Tyto plány se nám rozplynuly hned, když jsme dojeli do Turína, protože jediný vlak, který nás 

mohl dopravit do naší cílové destinace, byl přeplněný. A nám nezbylo nic jiného, než najít nějaký 

jiný, který jede co nejdále na jih. Naše další zastávka bylo Cuneo, které připomínalo spíše město 

duchů. Zase nasedáme na nejbližší vlak, co míří k jihu, a po pár hodinách se ocitáme v Monaku, 

kde trávíme celé odpoledne a večer přejíždíme do Cannes, s večerním překvapením v podobě třiceti 

minutového festivalu pyrotechniky, kde z 13ti lodí byl obrovský ohňostroj, těžko popsatelný slovy, 

ale když si na YouTube vyhledáte „Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes 2018: DRAGON 

FIREWORKS“ (nejlepší část od času 21:35), tak to můžete posoudit sami. Poté jsme zavítali na 

párty do jednoho z mnoha klubů pro tamější „smetánku“, což bylo taky zajímavé. Pokud chcete 

vidět více fotek z mé cesty, tak je nejdete na mém Instagramu : @hrnec_17 

 

  

Autor: Lukáš Hrnčíř 
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Autor: Michael Rázl 

Hornický skanzen Mayrau 

Ve dnech 29. a 30. září se v Kladně konal závod Excalibur race. Tento závod patří mezi ty 

menší v republice, ale to ještě neznamená, že musí být špatný. Naše cesta do Kladna začala 

ve 4 hodiny ráno a ano, vstávat se nám opravdu nechtělo… Závod měl dvě úrovně- lehčí 

(SKY) 6+km a 24+ překážek, který se konal v sobotu a těžší (HELL) 10+km a 34+ překážek 

v neděli. Celkový počet závodníků byl 400. Prostředí, ve kterém se tato akce odehrávala, 

stálo opravdu za to. Byly zde staré budovy, důlní šachty a další místa, ve kterých se 

momentálně konají prohlídky a závodníci těmito místy probíhali. Sobotní HELL osobně 

nemohu posoudit, ale nedělní závod byl pouze prodloužený a obohacený o více překážek. 

Start byl neobvykle uvnitř budovy a probíhal intervalově. Hned na začátku jsme vyběhli 

schody, poté 20 metrů raka a následovala cesta do lesa. Tahání břemen a pneumatik patří 

již do každého závodu tohoto typu. Velký problém byl pro závodníky hod oštěpem. Za 

nezdolanou překážku bylo 20 angličáků a věřte, že na oštěpu cvičila většina běžců. Celkový 

terén nebyl ani rovina ani kopce, prostě zlatá střední cesta. Dále zdolat stěnu, vyšplhat na 

laně, přelézt různé úseky a hurá do vody a bláta. Těm, kteří si dobře vybrali, sahalo po 

kolena a doběhli relativně čistí, ostatní byli jako bahňáci. Překážky byly super, většinou 

uzpůsobené na celé tělo, takže nebolely tolik ruce. Závod byl určen jak pro začátečníky, tak 

i pro již zkušené běžce, kteří si ho zaběhli o to rychleji. Celkový dojem ze závodu byl 

dokonalý i díky vydařenému počasí a myslím, že organizátorům se povedl. 
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Praktická škola dvouletá 

V rámci odborných předmětů se učíme základům vaření, úklidu, pěstitelství, šití a žehlení 

prádla. V předmětech Základy keramiky a Ruční práce rozvíjíme svou manuální zručnost a 

jemnou motoriku a vytváříme různé výrobky nejen na výzdobu školy, ale i k prodeji na 

výstavy a jarmarky. V průběhu roku se zúčastňujeme exkurzí, turnajů v Kubbu a Boccie. 

Navštěvujeme divadlo, kino, výstavy, přednášky a provozujeme mnoho dalších aktivit.  

 

  

 

 

Autor: Gabriela Kubová a žáci 1. D, 2. D 
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Naše exkurze 

Exkurze do pražírny kávy 

Dne 23. 11. 2018 se žáci oboru Kuchař a Prodavač z Broumova vydali do pražírny kávy 

Lamcafé v Hradci Králové. Majitel pověděl vše o historii pražení kávy, o tom, jak vznikla 

jeho pražírna, připravil 2 kávy pro každého žáka k ochutnání a ukázal všem, jak se káva 

praží, třídí, balí a prodává. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná exkurze ve VÚŽV Kostelec nad Orlicí 

Dne 3. prosince jsme se žáky zemědělského oboru podnikli exkurzi do pracoviště 

Výzkumného ústavu živočišné výroby Kostelec nad Orlicí. Ten se zabývá klíčovými obory 

chovu prasat, tj. reprodukcí a výživou. Dále řeší otázky technologie a welfare u prasat. Má 

oprávnění pořádat inseminační kurzy pro inseminaci u prasnic ve vlastním podniku. 

Oddělení je zapojeno do programu ochrany genetických zdrojů. Součástí pracoviště je 

uznaný nukleový chov přeštických černostrakatých prasat a chov laboratorních miniprasat. 

            

 
 
 
 
 
  

Autor: D. Mlatečková 

Autor: Petra Ducháčová 
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Týden regionu 

Ve dnech 5. – 9. listopadu probíhal v naší škole Týden regionu. 

Zajímavou formou literární besedy se žáci v knihovně Egona Hostovského v Hronově 

dozvěděli o životě a díle známého spisovatele, prozaika, překladatele a redaktora Josefa 

Škvoreckého, rodáka z Náchoda. Žáci se s chutí podíleli na různých aktivitách, například si 

mohli nakreslit své ALTER- EGO, dozvěděli se, že je to literární postava, za kterou se 

spisovatel ve svých knihách „schovával“, pracovali s knihami, četli texty, ale také 

sestavovali dohromady knižní desatero pomocí kartiček a obrázků. Na zpáteční cestě jsme 

se zastavili v Náchodě u známé lavičky, na které J. Škvorecký sedí a pozoruje uspěchaný 

život v centru Náchoda. 

Také žáci oboru Příprava pro život, Cukrář a Pekař navštívili knihovnu v Novém Městě nad 

Metují, kde je paní knihovnice v poutavém vyprávění seznámila se životem a dílem tohoto 

autora. Beseda byla zpestřena ukázkami z jeho díla, knihami i připomenutím památných 

míst v Náchodě spjatých s autorem.  

  

Autor: Ing. Yvona Ullwerová, 

Mgr. Jana Hrnčířová 
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Internát Opočno 

Zajímavé činnosti 

 

Podzimní vycházka do obory 

Řekli jsme si, že bychom mohli podniknout procházku do obory a jak jsme řekli, tak jsme 

udělali. Cestou nás bedlivě sledovalo stádo jelenů a mufloni. Měli štěstí, nic jsme jim 

nesnědli. 

  

 
Autor: Bc. Martina Musilová  
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Autor: Vít Šnopl 

Sportovní rubrika 

Gladiator race Taxis 

 
Gladiator race Taxis byl jednak poslední letošní závod seriálu Gladiator race, zároveň i můj. 

Tento závod byl netradiční tím, že se konal na trase Velké Pardubické, na které jen jednou 

ročně závodí koně a od loňského roku i závodníci Gladiator race. V pátek se opět tradičně 

konal noční závod, ve kterém jsem nemohl chybět. Vše šlo hladce a běželo se mi opravdu 

skvěle.  Startoval jsem jako poslední závodník z několika dobrovolníků, kteří běží ještě před 

startem prvních oficiálních běžců. Měl jsem rychlý start, přeskočil jsem pár koňských 

překážek, vzal do ruky 4 pneumatiky a hurá do kolečka po rozbahněné ploše. Následovali 

překážky, které bývají na každém závodě a konečně má oblíbená překážka. Monkey 

bussines byl tentokrát obměněn dvěma kovovými chyty. I tak to bylo ale jednoduché. 

V druhé polovině závodu jsem předběhl prvního běžce a už si nemusel přes nikoho prorážet 

cestu. Dobrovolníci jako vždy skvěle podporovali a motivovali. Běh jsem si tak užíval ještě 

víc. Skoro jsem se už blížil k cíli. Stačilo jen přeskočit vodní příkop, překonat překážku 

Antonie Ema a poslední Skatepark. Musel jsem se jít podívat na výsledky a byl jsem mile 

překvapen. Byl jsem na 2. místě ve své kategorii a na 3. místě celkově. Takže můj cíl být 

opět na bedně za rok 2018 se splnil. Šli jsme brzo spát, protože nás druhý den čekal ještě 

jeden závod. Tentokrát jsme běželi v týmu a to jmenovitě Já (Víťa), Honza, Michal a David. 

Skoro celá trasa hlavního závodu kopírovala trasu Velké Pardubické. Nechybělo v ní 

několik koňských překážek a  ani samotný Taxis. Pod Taxisem byl měkký molitan, takže 

jsem si to nemohl odpustit a skočil si salto. S kluky jsme závod ohodnotili pozitivně. Jediné, 

co bylo na tomto závodě obtížnější, že všechny překážky byly proklatě mokré. Pršelo bez 

přestání od rána až do večera. Ale jinak se samotný závod moc vyvedl a těšíme se na další 

v roce 2019. 
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Autor: Vít Šnopl 

Sportovní rubrika 

Překážkáč 
 
4. 11. jsme se vydali na Překážkáč do Přelouče. Je to menší tamní závod. Přestože to byl 

teprve druhý závod v řadě, tak díky pověsti z prvního závodu přijelo dost běžců. Po příjezdu 

nás mile překvapilo příjemné zázemí v Tank arena. Už jen díky místu, kde se konal závod, 

nechybělo bahno. Start závodníků probíhal po minutě a velké plus bylo, že výřečný hlasatel 

představil každého závodníka na startu. Startoval jsem v 10:01, tudíž jsem byl druhý běžec 

na trati. Jako vždy jsem hájil barvy svého tým (#GLADIATORRACETEAM). Hned na 

začátku nás nahnali pod vojenskou síť a plazili jsme se. Druhá překážka byla rozdělena na 

fast a slow line. Fast line byla těžší, ale rychlejší. Slow line byla jednodušší, ale museli jste 

zaběhnout kolečko s pražcem. A po těchto překážkách hurá do lesa. Čekaly nás rybí 

schůdky, přeskakování klády ve výšce ramen a šplh na laně. To vše bylo v pohodě, ale poté 

přišlo něco opravdu těžkého. Na většině závodů bývá nošení pytle s pískem, ale tady to 

posunuli na novou úroveň. Museli jsme nést 500 m dva plné pytle. A věřte mi, že těch 

minimálně 40 kilo bylo něco. Jako by to nestačilo. Hned další překážka na úchop,ručkování 

přes slack line. Byla dlouhá 20 metrů. Zvládnul jsem jí, ale odrovnal jsem si úchop na další 

dvě překážky. Pomalu jsme proběhli zázemím závodu, dál a až k Labi. Následovala dlouhá 

běžecká pasáž jen s několika překážkami. Dlouho jsme běželi proti proudu Labe, přeběhli 

most a vraceli se zase zpět. Konečně jsem se dostal k vodě. Museli jsme napříč přeplavat 

Labe. Příjemně studená voda pomohla ztuhlým svalům. Poslední překážky na úchop, 

ručkování, tahání pneumatik, balanc, přeskoky stěn a konečně cíl. V cíli jsem měl tentokrát 

ještě spoustu energie. S kolegy jsme se shodli, že tohle byl jeden z TOP závodů roku a že 

my jsme ho neběželi naposled. Třešničkou na dortu bylo potkat známé lidi z Gladiator race 

team a probrat s nimi dojmy a zážitky.   
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Autor: Michael Tryzna 

Filmová Recenze 

Venom 

Akční / Sci-Fi 

USA, 2018, 112 min 

Hrají: 
Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed 
 
Eddie Brock je úspěšný novinář ze San Francisca. 

Jeho přítelkyně Anne je zaměstnaná u společnosti, 

která pracuje pro firmu Life Foundation v čele s 

Carltona Drakea. 
 
Tato firma je známá pro veřejnost jako farmaceutická, 

s cílem nalézt lék na rakovinu, ale už nikdo neví, že 

zde zaměstnanci umírají za záhadných okolností. 
Za pomoci jedné z vědkyní Life Foundation se hlavní hrdina dozvídá, že se lidé upisují k 

pokusům na vlastních tělech s cizí hmotou z jiné planety vesmíru.  
Tato hmota se nazývá symbiont, tu si nechal Carlton dovážet soukromou společností. 

Symbiont sám o sobě v naší atmosféře nemůže přežít, potřebuje hostitele a hádejte, kdo je 

měl? 
Jedné vědkyni se zacházení s lidmi pochopitelně nelíbilo a vyhledala Eddieho, aby jí 

pomohl objasnit celou kauzu, tedy se vydali prozkoumat laboratoře se symbionty a tam se 

to tak trochu zvrtlo. 
Eddie dostal svého symbionta, Carlton se to dozvěděl a chtěl, aby spolupracoval. Eddie 

odmítl a Carlton si chtěl vzít zpět svého Venoma za pomocí Riota, takto se jmenují hlavní 

symbionti filmu. 
Dojde k souboji mezi Venomem a Riotem při startu rakety, která měla dovést další 

symbionty, ale došlo k explozi, tu symbionti nemají v lásce, a tak se Venom pro Eddieho 

obětoval a poskytl mu ochranu  
Závěrem si Eddie myslel, že tímto zmizeli symbionti ze země.  
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