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Lyžařský výcvik 2019 SPŠ  

V lednu jsme se opět vydali na lyžařský výcvik do Pece pod Sněžkou. Přivítal nás jiskřivý sníh, 
úžasně modrá obloha a sluníčko. Co víc si přát! 
Už během prvního dne proběhlo rozřazování lyžařů a snowboardistů do skupin podle výkonnosti. 
Podmínky byly vynikající, čerstvého prašanu bylo víc než dost. Doslova hromady! Během druhého 
dne zvládli i úplní začátečníci jízdu na lyžích, první pády, pluhové oblouky a jízdu na vleku. 
Všichni tak zažívali skvělé pocity z lyžování. Během dalších dnů jsme se přesouvali na větší, delší 
i prudší sjezdovky a zdokonalovali svoje lyžařské umění. Někteří žáci využili i možnost večerního 
lyžování, nad sjezdovkou svítil měsíc a hvězdy, sníh šustil pod lyžemi, nádhera … 
Běžkaři si také přišli na své! Nejprve jsme si procvičili všechny běžecké styly, které jsme si pak 
vyzkoušeli při vyjížďkách po krásně upravené krkonošské magistrále. Ve středu jsme se vydali na 
celodenní výlet a v pátek nás čekal slavný biatlonový závod. 
Ani večer jsme se nenudili. Zajímavá byla přednáška člena horské služby, povídání s učiteli, 
společenské hry, filmy. 
Byl to parádní týden! Sněhové podmínky byly po celou dobu skvělé, počasí bylo fantastické, jídlo 
bylo výborné. Lyžařský kurz byl prostě bezvadný a vůbec se nám nechtělo naše krásné hory 
opouštět. Máme mnoho krásných vzpomínek a spoustu úžasných fotek. 

Veronika Žižková, instruktorka 
A dojmy studentů? 
 
Daniela Florianová (studentka oboru Gastronomie): 
Když jsme v sobotu odjížděli, znala jsem asi třetinu lidí, během cesty k chalupě jsem začala poznávat další 
a za pár dnů jsem poznala všechny. Všichni byli moc fajn, parta byla opravdu skvělá a já si to s nimi užila 
o dost víc než loni. Nemám co vytknout. Jela jsem potřetí a nejspíš naposled, ale potřetí říkám, že to bylo 
super. Celý ten týden rychle utekl a určitě bych ho zopakovala. Zalyžovali jsme si skvěle. Počasí nám přálo 
a skoro celý týden svítilo sluníčko a bylo nádherně. I když nám nevyšel výlet na Sněžku, tak jsme si 
náhradní trasu užili. Co se týká běžek, tak ty jsem si užila asi za celé tři roky nejvíc. Nezbývá dodat nic 
jiného, než že děkuji za odreagování a rozptýlení před maturitou. A na závěr pro budoucí studenty - určitě 
jeďte, když budete mít šanci. Máte se na co těšit! 
 
Tereza Lhotská (studentka oboru Kadeřnice): 
S lyžařským kurzem jsem byla maximálně spokojená a velmi jsem si ho užila. Kdyby to bylo možné, tak 
bych se tam hned vrátila. Na Náchodské boudě, ve které jsme byli ubytovaní, mi hrozně moc chutnalo. 
Moc ráda bych si chodila přidat, ale porce byly veliké, takže mi to vždy stačilo. Počasí jsme měli takové, 
o kterém se nám mohlo jenom snít. 
 
Babora Gančíková (studentka oboru Gastronomie): 
Lyžařský výcvik jsem si hrozně užila. Neustále byla legrace jak mezi námi studenty, tak i s učiteli. Myslím 
si, že všichni máme na co vzpomínat. Díky lyžařskému výcviku mě zase začaly hrozně bavit lyže, za což 
jsem opravdu ráda. Pro každého z nás to určitě občas bylo i náročné, ale všechnu bolest a únavu překonala 
dobrá nálada a neustálý smích. S programem, který pro nás byl nachystaný, jsem neměla sebemenší 
problém a užila jsem si ho. Děkuju všem! 
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Kryštof Trávníček (student oboru Strojírenství): 
Lyžařský výcvik jsem si moc užil. Bylo krásné počasí. Prožili jsme spoustu zábavy a skvělých zážitků. 
Běžky mě nikdy moc nebavily, ale přes ten týden jsem si je moc oblíbil. Na chatě panovala přátelská 
atmosféra a moc dobře vařili. Lyžařský areál byl krásný a užil jsem si to. 

 
Aleš Pospíšil (student oboru Informační technologie): 
Počasí bylo úžasné. Bohužel nám ale nepřál vítr, když jsme chtěli jet lanovkou na Sněžku. Kolektiv byl 
super. Učitelé se postarali o kvalitní zábavu a nikdo se tam určitě nenudil. Ubytování a strava byly dobré a 
personál byl milý. Lyžařský výcvik jsem si užil, i když jsem si zlomil ruku. 
 
Jakub Štěpán (student oboru Informační technologie): 
Lyžařský výcvik byl super, hezké počasí a dobré stravování a ubytování. Na lyžáku se mi velmi líbilo i to, 
že sjezdovky byly blízko a mohli jsme na více druhů sjezdovek. Jen mě mrzelo, že jsme se kvůli velkému 
větru nepodívali na Sněžku. 
 
Petr Lněnička (student oboru Informační technologie): 
Lyžařský výcvik jsem si opravdu užil, byl plný zábavy a skvělých zážitků. Na to, že jsem stál poprvé na 
běžkách, tak si myslím, že mi to i celkem šlo, hlavně mě bavily ty sjezdy. Počasí bylo skvělé, sluníčko 
svítilo a mrzlo tak akorát 
 
Nikola Stonjeková (studentka oboru Kadeřnice):  
Lyžařský výcvik se mi moc líbil, sjezdovky v okolí byly také super a ráda jsem si po dlouhé době zase 
zajezdila. Snídaně, obědy i večeře byly pokaždé výborné a vždy mě nastartovaly buď do nového dne, nebo 
na jeho konec. Počasí jsme měli celý týden úžasné. Na sjezdovky jsem se pokaždé těšila, ale horší to bylo, 
když jsme měli jít na běžky, které nemám moc ráda. Neříkám, že mě to na nich nebavilo vždycky, třeba 
náš výstup na Sněžku jsem si moc užila, jen mě mrzí, že jsme se nedostali až úplně nahoru. Po dlouhé době 
jsem se těšila, že se tam podívám, ale bohužel to nevyšlo. No snad příště, ale jinak tento výlet byl jeden 
velký zážitek a klidně bych tam zůstala i o chvíli déle, protože jsem si to moc užila. Určitě se vyplatilo ty 
peníze do toho investovat, protože jsem se ještě více zdokonalila a také si zajezdila. Atmosféra byla úžasná, 
protože jsme se s učiteli více sblížili, hodně jsme se i nasmáli a o to na takových výletech jde. I proto se mi 
tam tolik líbilo. Byl to jeden z nejlepších výletů, který jsem kdy zažila. Moc za to děkuji! 
 
Andrea Eimannová (studentka oboru Gastronomie): 
Lyžařský výcvik byl super. Po většinu pobytu bylo krásné slunné počasí, tak nám ani nevadilo, že jsme 
unavení. Jídlo měli taky dobré, jen ty malé pokoje byly trochu mínus. Kolektiv byl   úžasný. Spoustu legrace 
jsme si užili jak na běžkách, lyžích, tak i na chalupě.  Byl to prostě fajn týden!!! 
 
Pavel Martinů (student oboru Strojírenství): 
Na lyžařském výcviku se mi velice líbilo. Bylo tam mnoho zábavy. Po celý týden bylo pěkné počasí 
a mnoho sněhu. Za týden jsem se hodně naučil díky učitelům a instruktorce. 
 
Matěj Krunčík (student oboru Strojírenství): 
Kurz byl fajnový, sedl jsem si jak s učiteli, tak i s ostatními účastníky. Lyžování bylo prostě pecka, stejně 
tak i běžky. Pokoje nebyly vůbec špatné, naopak překvapily. Celkově to bylo prostě super. 
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Tadeáš John (student oboru Informační technologie): 
Lyžařský výcvik jsem si velice užil. Bylo hodně sněhu a krásné počasí. Jídla byla dobrá a hlavně přidávali. 
Běžky mě sice moc nebavily, ale jízdu na sjezdovkách jsem si užil. S učiteli byla legrace. 

 
Lukáš Borůvka (student oboru Informační technologie): 
Lyžařský výcvik byl výborný skoro ve všech ohledech. Vařili dobrá jídla a hlavně přidávali. Chata byla 
pěkná a personál byl milý. Poprvé jsem zkusil běžky, ale moc mě to nebavilo. Na sjezdovkách se jezdilo 
dobře. 

 
Václav Šrom (student oboru Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů): 
Z chaty byl krásný panoramatický výhled a z našeho okna byl vidět krásný západ slunce. Pan domácí byl 
mega v pohodě. Moc jsem si to užil. 
 
Lucie Štěpánová (studentka oboru Gastronomie): 
Lyžařský výcvik se mi moc líbil, bylo to sice náročné, ale počasí nám opravdu vyšlo. Celý týden bylo 
hezky a sněžilo. Sjezdovky byly skvělé, opravdu se tam dalo krásně lyžovat. Na chatě bylo velmi příjemně, 
nicméně na můj vkus pokoje docela malé, ale jinak bydlení bez chyby. Koneckonců, o pokoje na lyžařském 
výcviku nejde. 
 
Denisa Milichovská (studentka oboru Strojírenství): 
Na lyžáku se mi líbilo. Příroda byla krásná, sjezdovky také. Výcvik jsem si moc užila. 
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Ples SPŠ, OŠ a ZŠ, 8. 2. 2019 

Náš maturitní ples v Beránku 
 
Dne 8. února 2019 se rozzářila světla v jedné z nejkrásnějších secesních budov našeho regionu. 
Ještě šperky, taneční střevíčky, drahý parfém, kravata, motýlek a mohu vyrazit. Mám trochu trému, 
vždyť jdu na svůj maturitní ples. Doprovází mě rodiče, možná, že se přijde podívat i děda 
s babičkou. Moji přátelé už jsou na cestě. Bude tam snad celá škola a všichni se budou dívat jen na 
mě.  
Slavnost začíná. V Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě, jednoduše v Beránku, září nejen 
světla. Září i naši maturanti a učňové. Právě začal maturitní a absolventský ples. Hudba zní, 
moderátor vítá hosty, paní ředitelka promlouvá z podia. Pak přichází na řadu skvělé předtančení 
samotných maturantů, šerpování žáků třetích ročníků učňovských oborů, vrcholem slavnostního 
večera je šerpování maturantů. Šerpy předávají třídní učitelé Lenka Švadlenková 4. B, Radek Ehl 
4. A, Radka Rudolfová 3. B, Eva Cohornová 3. A a 3. AK. Organizaci plesu má na starost pan 
učitel Pavel Krošlák spolu s třídními učiteli. Pyšní rodiče se dojatě usmívají. 
Naši žáci jsou úžasní mladí lidé, kteří se z kluků a holek, se kterými se potkáváme každý den ve 
škole, dokázali proměnit v krásné mladé ženy v pohádkových plesových šatech a gentlemany 
v oblecích. Pravda, při tradičním zašlapávání šerp o půlnoci se z nich stala divoká, hlučící, dupající 
parta mladých lidí nabitá energií tohoto okamžiku.  
Hodně štěstí! Nejen při maturitě a závěrečných zkouškách! 

Mgr. Eva Cohornová 
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Cestovní rubrika 

„Až sem vlakem nepojedeme!“  
Po krásné noci v Cannes náš další den začal neobvykle brzo. Vstávali jsme kolem páté hodiny a 
zamířili jsme hned na nádraží provést rezervaci na vlak do Marseille, který nám jel až kolem deváté 
a do té doby jsme měli dost času si projít celé město bez lidí a na odpočinek na pláži při východu 
slunce, také fotku na červeném koberci u kina, kde se konají nejslavnější filmové festivaly. Tu 
jsme si nemohli odpustit. Pak už bylo načase jít na vlak, který jel celou cestu podél pobřeží a hezky 
na čas, až do doby, než jsme přijeli do Marseille a asi kilometr od nádraží bezdůvodně zastavil, což 
by nám nevadilo, kdybychom na přestup neměli 10 minut. Jak jsme se dozvěděli od ostatních 
spolucestujících, kteří mi přeložili francouzské hlášení alespoň do angličtiny, na nádraží se stala 
nehoda. Plní beznaděje, že to zase nestihneme, jsme po hodině čekání dojeli na nádraží, kde na nás 
díky bohu čekal náhradní spoj, který nás dovezl do Montpellier, kde jsme strávili odpoledne a hurá 
na poslední vlak do naší cílové destinace Barcelony. Přijíždíme tam už za tmy a oba únavou taháme 
nohy za sebou. Další den vyrážíme do ulic poznávat místní kulturu. Naše cesta začínala na Plaça 
de Catalunya, kde byly největší turistickou atrakcí tisíce holubů. Dále procházíme jednou 
z nejznámějších ulic, La Rambla, kde obdivujeme domy architekta Antoni Gaudího, které se 
vyznačují svojí barevností, jedinečností a složitostí. Večer jsme šli k The Magic Fountain, kde se 
sešly tisíce lidí čekající na večerní představení. Zařídilo jej 3620 trysek s nejvyšším sloupcem vody 
kolem 51 metrů, doprovázeno světelnými efekty a hudbou. Další dopoledne jsme strávili na pláži 
la Barceloneta a odpoledne jsme věnovali prozkoumání jednoho z nejhezčích parků Evropy, parku 
Güell, který nás odměnil mnoha díly A. Gaudího, a po dlouhém výšlapu na nejvyšší bod Barcelony 
tím nejlepším výhledem na celé město. Cestou zpátky do centra města jdeme kolem nejkrásnějšího 
chrámu tohoto města, Sagrada Família, jehož výstavba začala roku 1882 a jeho dokončení je 
plánováno na rok 2026 a věnováno 100. výročí smrti Antonia Gaudího.   

Autor: Lukáš Hrnčíř 
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ZŠ – Ocenění žáků  

 

Dne 4. 2. 2019 paní ředitelka Olga Talášková ocenila žáky ZŠ za 
jejich výjimečné individuální aktivity ve škole při vyučování i při 
činnostech na internátě za 1. pololetí školního roku 2018/2019.  

ZŠ – Návštěva žáků 

Návštěva žáků 7. ročníku ZŠ na praktické 
škole na Merkuru 
 

Dne 24. 1. 2019 jsme navštívili žáky Praktické školy, kteří 
nás velmi mile přivítali a pohostili vlastnoručně upečenou 
buchtou a ovocným čajem. Ukázali nám jednotlivé třídy 
teoretické výchovy, kuchyňku, kde se učí vařit a keramickou 
dílnu. Tam jsme si každý vyrobili svou kočičku. Na závěr 
jsme si společně zahráli hru „Boccia“. Návštěva se nám 
líbila a proběhla ve velmi přátelské atmosféře. 

 

 
Život na internátě 
a DM v Opočně 
 

Zájmovou činnost trávíme v zimě různými způsoby. Někdy 
dokonce upečeme moučník. S chutí a elánem se zapojili také 
chlapci. 
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Fakulta elektrotechniky a 
komunikačních technologií 

Dne 30. ledna se třída 4. SA, strojaři v plném počtu, zúčastnila Dne otevřených dveří na 
Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně. Úvodního slova se ujal  
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D., na něj navázal student, který nám řekl zajímavé informace a 
důvody, proč je dobré si vybrat právě tuto školu. Byly nám představeny všechny nabízené 
obory pro rok 2019/2020. Nejzajímavější nám přišel obor Audioinženýrství a 
Biomedicínská technika a Bioinformatika. Mohli jsme si vybrat jeden obor, který nám 
představí blíže a provedou nás po učebnách tohoto oboru. Na plné čáře vyhrál obor 
Automatizační a měřící technika. Pro tento obor je důležitá fyzika, matematika, 
elektrotechnika a aplikovaná informatika. V laboratořích jsme se dozvěděli, co je náplní 
učiva tří let bakalářského studia. Od měření elektromagnetických vln až po proudění 
vzduchu.  
Exkurze pro nás byla velmi přínosná a věřím, že někomu pomohla v rozhodování, kam po 
maturitě. Poděkování patří firmě ATAS elektromotory Náchod a.s., která nám cestu do Brna 
zpříjemnila tím, že dala k dispozici zdarma autobus pro studenty středních škol.  
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Airsoft 

 
Airsoft je moderní sport, který napodobuje skutečný novodobý bojový konflikt. Hráči zde 
bojují se zbraněmi a používají vybavení, které se snaží vypadat co nejreálněji a střílejí po 
sobě plastovými kuličkami. Tento sport není organizovaný, a tudíž ho může hrát každý, 
komu bylo více jak 18 let nebo s doprovodem osoby starší 18 let. Jelikož v tomto sportu si 
vybavení platí hráč sám, tak nejsou ojedinělé případy, kdy se náklady na výbavu vyšplhají 
do vysokých částek. Vznikl v Japonsku v 80. letech 20. století. V České republice si za 
posledních deset let našel mnoho příznivců,  a každoročně se pořádají velké airsoft akce 
např: Lizzard, Fort Benning a mnohé další. Tyto akce přilákají stovky příznivců, dokonce 
i několik účastníků ze zahraničí. Ačkoliv tento sport je na první pohled spíše určený pro 
muže, airsoft hraje i "něžné pohlaví ". 

          
 

 
 
 
 

 
 
  

Autor: Jan Kubíček 
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Recepty od našich žáků 

Toto je jednoduchý a rychlý recept, který s trochou fantazie zvládne opravdu každý… 

Co budete potřebovat:  

 100 g libové slaniny 
 50 g parmezánu 
 3 vejce 
 300 g těstovin Penne 
 1 střední stroužek česneku 
 20 g másla 
 sůl a čerstvě mletý černý pepř 
 na dochucení- např. bazalka 

Postup přípravy:  

1. Do hrnce dejte vařit vodu na těstoviny. Slaninu pokrájejte najemno, nastrouhejte sýr. Vajíčko 
rozšlehejte a ochuťte pepřem a solí. 

2. Do vroucí vody přidejte trochu soli a nechte těstoviny vařit (zde postupujte dle návodu u 
těstovin), obvykle to bývá 9-11 minut. 

3. Rozpalte si pánev a na ní přidejte slaninu, následně nadrcený česnek a smažte dozlatova. 

4. Uvařené těstoviny vyjměte z hrnce a přidejte na pánev. Vypněte plamen pod pánví a přidejte 
vajíčka a zhruba polovinu sýra. Pořádně míchejte, aby se směs důkladně promíchala. Ochutnejte a 
případně přidejte sůl a pepř. 

5. Servírujte, posypte zbylým sýrem a dozdobte třeba bazalkou. 

„Dobrou chuť“ přeje Michal Rázl  
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Maraton Hradec Králové 2018 

7. 10. 2018 se konal v Hradci Králové ČSOB Maraton Hradec Králové. Byl to 4. ročník a 
ve stejný den se konal ještě Kingspan běh proti rakovině a Olfincar Hradecký půlmaraton. 
Tato akce byla pořádána pod záštitou SPORTVISIA. SPORTVISIO je tým lidí, kteří 
pořádají po celé České republice půlmaratony, maratony, ale také neméně oblíbený 
koloběh. Jejich motto je: „Milujeme sport a máme vizi, jsme SPORTVISIO.“ První jsme 
vybíhali my, maratonci, a to v 11:15. Start všech závodů byl na Malém náměstí. Po 
vyběhnutí se běželo přes město až ke Stříbrňáku a tam se běžela tři desetikilometrová 
kolečka. Poté už nás čekala jen cesta zpět. Mohu říct, že poslední kilometr byl nejdelší 
kilometr v mém životě. Ale zvládnul jsem to, doběhl jsem svůj první maraton v čase 
3:50:44.7, tudíž jsem se dostal pod čas čtyři  hodiny, ve který jsem doufal. Uběhnout 42 
kilometrů tréninkově a v závodě je opravdu rozdílné. Ve 12:30 startovali běžci půlmaraton. 
Trasa byla stejná, jen neběželi u Stříbrňáku tři kolečka, ale jenom jedno. Nejrychlejší čas 
na maratonu zaběhl David Pecina s časem 2:38:03.9 a nejrychlejší čas na půlmaratonu 
zaběhl Milan Janoušek s časem 1:10:31.7. Poslední ze tří závodů byl Kingspan běh proti 
rakovině. Letos se charitativní běh konal již potřetí. Všechny vydělané peníze putují na 
Onkologickou kliniku FNHK. Na letošním ročníku se vydělalo 446 800 Kč. 

 

  

Autor: Vít Šnopl 
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Knižní recenze 

Sally Green – Half Bad 
 
Rozhodl jsem se napsat článek o mé nejoblíbenější knížce, která mě hned na první přečtení zaujala 
a hltal jsem ji až do konce. Half Bad je první kniha stejnojmenné trilogie. Druhý díl se jmenuje 
Half Wild a třetí Half Lost. Příběh vypráví o chlapci jménem Nathan Byrn. Je na světě jediný svého 
druhu. Je napůl bílý a napůl černý čaroděj. Jak už to tak bývá, tak bílí jsou ti hodní a černí ti zlí. 
Ale ne v každém případě to tak je. Největší problém Nathana je, že jeho otec je nejsilnější černý 
čaroděj Marcus. Svého otce nezná, žije u své babičky a každoročně musí navštěvovat ministerstvo, 
kde zjišťují, jestli se přiklání spíš ke své černé nebo bílé polovině. Ve škole se zamiluje do 
Annalise. Je to bílá čarodějnice, ale její otec je vysoko postavený úředník na ministerstvu, a tak se 
vídají jenom potají. Každý čaroděj ve svých 17 letech dostane napít trochu krve od někoho z rodiny 
a k tomu tři dary. Díky krvi dostane své nadání. Každý má jen jedno nadání a nikdy se dopředu 
neví, jak silné bude. Jediný Marcus má více nadání. Jeho první nadání byla „přeměna ve zvířata“. 
Když ve zvířecí formě pozře něčí srdce, tak dostane jeho nadání. Díky tomu už má více jak třicet 
nadání a je pro ministerstvo nebezpečný. Nathan uteče z domova, aby našel svého otce kvůli 
předání tří darů a nadání. Ví, že otce nenajde a tak hledá bílou čarodějnici jménem Mercury, která 
má zásobu krve spousty čarodějů díky své bývalé práci na ministerstvu. Při hledání se seznámí 
s Gabrielem, bílým čarodějem, jehož nadání bylo „převtělování se“. Jednou se převtělil do Blažeje 
(obyčejný člověk) a už se nemohl vrátit zpět do své původní podoby. Gabriel ho dovede do skrýše 
za Mercury a ta po něm za předání nadání chce, aby zabil svého otce. Ví, že by nikdy nebyl něčeho 
takového schopný, ale přemýšlí o tom. Později Mercuryinu skrýš přepadnou bílí čarodějové. 
Nathan se snaží dostat za Mercury, ale nezvládá to. V tu chvíli se před ním objeví Marcus, dá mu 
tři dary, včetně jeho vlastního života,  a prsten po jeho otci. Nathan musí utéct kvůli blížícím se 
bílým čarodějům a tím končí příběh první knihy. 

 

 

  

Autor: Vít Šnopl 
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Autor: Vít Šnopl 

Sportovní rubrika 

Winter kilpi heroes race 
 
Dva dny před víkendem jsem se rozhodl, že pojedu na závod. V tu chvíli začal běh na dlouhou trať. 
Musel jsem sehnat registraci a zařídit si odvoz. K večeru jsem konečně sehnal registraci i odvoz a 
těšil jsem se na závod. Ty dva dny utekly jako voda a ráno jsme v sedm hodin vyrazili, abychom 
na místě byli v deset. Závod se konal v Hradci nad Moravicí. Po chvíli bloudění jsme dorazili na 
místo, vyzvedli si startovní balíčky a začali se protahovat. Startovali jsme v předposlední vlně, ale 
bylo nás tak málo, že se dvě poslední vlny spojily. Ve dvanáct hodin jsme startovali a první 
překážka byla oběhnout pětiset metrové kolečko s třiceti kilovým batohem. Po odhození batohu 
přišla první překážka na ručkování. Ručkovali jsme na pneumatikách a potom přes tyče. Překážku 
jsem s přehledem zvládnul a běžel dál. Přišly první kopce, kam se mi běželo dost špatně, tudíž jsem 
hodně zpomalil tempo. Na kopci jsme museli prolézt trubkou a hodit pneumatiku na kolík. Po 
dalším běhu jsme tahali břemena jako klády, pytle a kamenné kostky. Když jsem došel 
k dobrovolnici, tak mi řekla, ať dám ruce k sobě a svázala mi je elektrikářskou páskou. Museli 
jsme pětset metrů běžet se svázanýma rukama a překonat jeden balanc. Po namrzlé zemi se nám 
běhalo „opravdu dobře“.  Na další překážce jsme museli udělat deset shybů, poté jsme seběhli 
kopec, překonali slaňování a přelezli řetěz, na kterém byly pověšené pneumatiky. Terén byl dost 
kopcovitý a hnali nás pořád do kopce a z kopce. Po doběhu na most jsme museli vytáhnout tři 
pneumatiky na laně. Konečně jsme se dostali zpět do festivalky, kde se konal závod. Byly před 
námi poslední čtyři překážky. Přenášení pneumatik, prolézání pneumatik a potom konečně studená 
voda. Museli jsme podlézt potokem pod sítí. Škoda, že tato překážka nebyla dříve, protože 
překážky s vodou mám na závodech vždycky rád. Poslední překážka před koncem byl viever, který 
byl tentokrát těžší, protože klády nebyly kulaté, ale hranaté. Do cíle jsem doběhl s časem kousek 
přes hodinu a čtvrt. Přesto, že to byl menší závod, tak jsem si ho ohromně užil a i s přáteli pojedeme 
na další v sérii Heroes race. 
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Autor: Vít Šnopl 

Sportovní rubrika 

Gladiator race Josefov 
 
Letošní první zimní Gladiator se už tradičně odehrával v Josefově. Bylo to den po našem 
maturitním plese, což byl dost náročný večer. Ráno jsme měli být na místě v 7:00, takže byli i tací 
(já), kteří „jeli“ nonstop a nespali vůbec. Po příjezdu jsme se přihlásili a šli jsme pomáhat nejdříve 
s dětským závodem. Byl jsem s kluky na závěrečné překážce skatepark. Ihned jsme se 
přemístili  na hlavní závod, na překážku cirkus. Konečně nastal čas našeho běhu, a tak jsme se 
převlékli do sportovního a vyrazili na start. Běželi jsme v týmu čtyř lidí. Lukáš, Lenka, Jirka a já. 
Náš tým jsme pojmenovali trefně „Čtyři“ V TOM. Lenka a Jirka běželi poprvé, takže úplně 
nevěděli, co od toho očekávat. I tak se ale ohromně těšili a nakonec to zvládli lépe, než jsme si 
mysleli. Po známých překážkách, jako je zvedání sudu a monkey bussines, přišla nová překážka, a 
to střelba z laserové pistole. Bohužel jeden z nás netrefil, a tak jsme museli na běžecký hendikep. 
Poté jsme probíhali podzemím, které nikdy na závodech Gladiator race nenajdete. Vyběhli jsme 
z podzemí a čekalo nás EKG. Osm po sobě jdoucích kopečků, které byly tak zablácené, že se na 
ně nedalo skoro dostat. Po překonání nás čekaly cívky, na které člověk musel nalézt a dostat se na 
nich za čáru a zpět. Druhá a poslední dávka krásného podzemí. Vyběhli jsme z něho a přišli jsme 
na balanc. Po překonání jedné poloviny překážky se mi ale stala nehoda. Spadl jsem kyčlí přímo 
na dřevěný kolík. To pro mě byl konec normálního běhu, pak už to byl až do cíle jen pajdavý běh. 
Větší bolest jsem nezažil, ale musel jsem se překonat a vydržet to až do cíle. Bohužel to bylo po 
prvním kilometru a před námi jich bylo ještě pět. Nejhorší překážkou pro mě v tu chvíli bylo 
zvedání pneumatiky, která měla 530 kg, nošení barelu a tahání čtyř pneumatik do kopce. Ostatní 
překážky se daly překonat i s takovým „hendikepem“. Ostatní z týmu mi nehorázně pomohli a díky 
tomu jsem se zvládnul dobelhat pomalým během do cíle. Tímto jim chci za pomoc poděkovat, byli 
jste ÚŽASNÍ. Teď už se jen těšíme na další Gladiator v týmu, který už bude snad bez zranění a o 
poznání rychlejší! 
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Autor: Vít Šnopl 

Sportovní rubrika 

Tučnák challenge a Jenda challenge 
 

Loni pořádala SRTG Praha svoji každoroční akci pro dobrou věc, Tučňák challenge. Nebyl to 
závod, ale charitativní akce pro malou holčičku Teodorku a pro nadaci Rosa. Kdokoliv, kdo chtěl, 
mohl přinést nějakou věc do dražby a pomoci tím. Poté začala samotná challenge. Startovalo se po 
šesticích. Úkolem bylo skočit na 30 vteřin do Vltavy, oběhnout 200 metrové kolečko, udělat 10 
angličáků a takto 3× za sebou v co nejkratším čase. Akce se všem líbila, hodně jsme si jí užili a 
zároveň pomohli dobré věci. Jenda challenge je něco obdobného. Opět je to akce pořádaná SRTG 
Praha a můžete přispět a pomoci i přes to, že nebudete v Praze. Úkolem je se ponořit do studené 
vody kdekoliv po České republice a poslat 100 Kč pro Vladka. Je jednoduché poslat peníze a svým 
způsobem neprožít překonání sám sebe a fyzické spojení s darem. Vladko přišel o nohu, ale je to 
ohromný bojovník, kterému můžete tímto velice pomoci. Pokud chcete i vy pomoci, tak se 24. 2. 
2019 ponořte kdekoliv do studené vody a pošlete peníze na transparentní účet spolku Sportem 
plníme sny 280767491/0300, variabilní symbol 242, zpráva: Vladko. Pokud se chcete ponořit do 
ledové Vltavy přímo se SRTG Praha, tak mají sraz v Braníku na louce u Campu Kotva 24. 2. ve 
13:00. 
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Autor: Jiří Burian 

Filmová Recenze 

Raubíř Ralf a internet 

USA, 2018 - 113 minut 

Žánr: Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný. 

Režie a scénář: Phil Johnston, Rich Moore 

Obsah:  

Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do 
rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo 
raubířství pořádné vlny. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka 
Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít 
náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou 
setkávají s webovými občany neboli Webčany, mezi které patří například internetový 
podnikatel zvaný Yesss, který je hlavním algoritmem a duší trendové stránky „BuzzzTube“ 

Názor: 
 
První díl byl hezky nostalgický, ale až tak moc mě nebavil, zato dvojka je našláplá 
audiovizuální jízda plná Easter Eggů ve stylu Ready Player One. Příběhově je to velmi 
poutavé, humor je inteligentní a podařený, všechny ty odkazy hřejí u srdce a povedla se i 
vynikající autonaháněčka. Myslím, že tvůrci měli kreativity více než dost a nezapomněli 
téměř na nic (Chválím i Dark Web a virus). Skvělá zábava i pro dospělé s boží potitulkovou 
scénou. 
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Autor: Tereza Kopecká 

Filmová Recenze 

Potomek – The Prodigy 

USA, Hong Kong – 92 minut 

Žánr: Horor, thriller. 

Obsah:  
Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála tragédie. Dvě 
zdánlivě nesouvisející události se o několik let propojí děsivým způsobem. Milesova máma 
Sarah se znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a agresivní chování. Postupně se 
smiřuje s myšlenkou, že malého chlapce ovládá nějaká špatná, nadpřirozená síla. Musí 
potlačit svůj mateřský instinkt milovat a chránit vlastní dítě a podrobit ho testům, aby 
pochopila, proč dělá ty hrozné věci. Chce se za každou cenu dozvědět pravdu - kdo nebo co 
získalo moc nad jejím synem. Odpovědi na všechny otázky se skrývají hluboko v minulosti 
a Sarah brzy pochopí, že skutečnost je daleko horší než její představy. 

Režie a scénář: Nicholas McCarthy a Jeffrey Buhler. 

Názor: 

V závěru je Potomek dobrým hororem, 
který se úporně snaží nespadat do 
žánrových klišé. A po většinu času se mu 
to i daří. Příběh je dostatečně originální a 
poutavý, takže se u něj nenudíme. Navíc 
herecké výkony, zejména dětského 
protagonisty a jeho matky, jsou velmi 
kvalitní a zvyšují tak úroveň snímku."  
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