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TRAGICKÝCH NEHOD NA 

NAMRZLÝCH SILNICÍCH PŘIBÝVÁ 
odborný článek, autor: Ella Suchardová 

 

Tragických nehod na namrzlých silnicích přibývá. Nehoda mezi 

Horními a Dolními Mísečkami. V osobním autě se vyboural 28 

letý muž s dvěma dalšími kamarády. Podcenili stav silnice a 

nepřizpůsobili tomu rychlost a také na to doplatili. V prudké 

zatáčce dostali smyk. Auto se valilo dolů ze srázu. Měli štěstí, že 

za nimi jelo další auto, které zavolalo složky integrovaného 

záchranného systému. Auto totiž kvůli protrhlé nádrži začalo 

hořet a v oblasti řidiče bylo promáčknuté. Airbag u řidiče 

nefungoval, řidič na tom byl velmi špatně. Po uhašení toho 

nejhoršího požáru vytáhli pasažéry auta. Spolujezdci na tom byli 

lépe. Řidiče však hned po vyproštění z auta museli začít 

resuscitovat. I když se u pacienta po 24 minutách podařilo 

obnovit životní funkce tak jeho stav byl stále kritický. Řidiče 

zaitubovali a přetransportovali do Motolské nemocnice v Praze 

na oddělení urgentního příjmu. Pan doktor nechal okamžitě 

převést pacienta na CT mozku. Po vyšetření byl pacient odvezen 

na box. Doktor mu udělal ultrazvuk břicha. V průběhu tohoto 

vyšetření přišli výsledky CT na, kterých byl viditelný Epidurální 

hematom. A tak se okamžitě jelo na operační sál. Na sále bylo v 

plánu operovat břicho kvůli objevené Ascitu a již zmíněného 



hematomu. Na operační sál se připraví anesteziolog, který má 

na starost, aby pacient během operace nic necítil a hlavně, aby 

se nevzbudil. Anesteziolog pacienta uspí Isofluranem. Isofluran 

je aktuálně nejpoužívanějším anestetikem. Během uspávání 

pacienta se v umívárně chystají operující lékaři. Operační sestry 

chystají skalpely a jiné operační nástroje. Dříve než lékaři 

zahájili operaci, pacient znovu zkolaboval. Doktoři resuscitovali 

skoro hodinu, ale životní funkce se jim znovu vrátit nepodařilo. 

Pacient zemřel. Ano, i takto může skončit nehoda z neopatrnosti.  



 
 



ROBIN KAVAN  
interview, autor: Filip Kavan 

 

J:Jaký máš názor na současnost klubu SK Jilemnice? 

R:Myslím,že v tuto chvíli v klubu situace není úplně růžová. 

J:Jaký je tvůj největší fotbalový úspěch? 

R:2. Nejvyšší česká fotbalová liga v dorostu. Několikanásobné 

vítězství v HAPO. 

J:Jaký je tvůj největší hokejový úspěch? 

R:Vítězství KHL a druhé místo v NHL. 

J:Kdo je tvůj nejoblíbenější fotbalový hráč v 

současnosti/minulosti? A proč? 

R:Moji synové , protože mám fotbal rád a jsem šťastný,že jim to 

jde.  

J:Proč jsi začal hrát fotbal? 

R:Protože v Jilemnici byly sporty fotbal,hokej a lyže a lyžování 

mě absolutně nebaví. 

J:Proč jsi začal hrát hokej? 

R:Protože mám přirozený talent. 

J:Proč jsi tyto sporty přestal hrát?A kdy? 

R:Protože přišli mladí dravci a již jsem jim nestíhal.A kdy si 

nepamatuji. 

J:Jaký máš názor celkově na fotbal? 

R:Baví mě pouze sledovat zahraniční ligy a MS nebo ME 

J:Děkuji mockrát za rozhovor ahoj 

R:Taky děkuji ahoj. 

 

 

 

 

 

 

 



Oznámení o výlovu rybníka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportovci z Jilemnice a okolí o kterých 

bychom měli něco vědět.   
neodborný článek, autor: Natálie Pospíšilová 

Veronika Vítková 
Veronika Vítková je bývalá česká reprezentantka v 

biatlonu. Narodila se ve Vrchlabí v roce 1988. Byla 

součástí bronzové ženské štafety na zimních olympijských 

hrách v roce 2014 v Soči. Byla to velmi úspěšná biatlonistka má 

velmi úspěchů jak z mistrovství světa, bronz ze zimních 

olympijských her a mnoho dalších úspěchů světového poháru a 

jiných závodů. Odmala se věnovala klasickému lyžování, v 5. 

třídě základní školy přešla na biatlon a už u něho zůstala. 

Vystudovala sportovní gymnázium v Jilemnici. V juniorské 

kategorii vyhrála titul světové šampionky ve štafetovém závodu 

a v individuálním závodu.  

 

Tomáš Portyk 
Tomáš Portyk je český lyžař v severní kombinaci. Narodil 

se v roce 1996 v Jilemnici. Na zimních olympijských hrách 

mládeže zvítězil v severní kombinaci. Portyk startoval už 

na zimních olympijských hrách 2014, kde se na velkém můstku 

umístil na dvacátém pátém místě. Na středním můstku skončil 

na třicátém druhém místě a pomohl tak ke sedmému místu v 

závodu družstev. Byl vyhlášen jako nejlepší mladý sdruženář. 

 

Sandra Schützová [Šicová] 
Narodila se v roce 1991 v Jilemnici. Sandra je česká 

běžkyně na lyžích. Od roku 2013 se stala součástí 

českého týmu. Její oblíbená disciplína je klasický styl běhu na 

lyžích. Již třikrát startovala na mistrovství světa v klasickém 

lyžování. Lyžování se věnuje od svých jedenácti let, byla 



svěřenkyní Václava Hamana nynějšího trenéra Jilemnického 

dorostu. Vystudovala sportovní gymnázium v Jilemnici. Zatím 

nemá žádnou medaili, jejím nejlepším úspěchem je šesté místo z 

Francie.  

 

Stanislav Henych 
Stanislav Henych je bývalý český běžec na lyžích. Závodil 

v sedmdesátých letech tenkrát za barvy Československa. Získal 

stříbrnou medaili na mistrovství světa ve Švédsku. Podílel se též 

na vyrábění vosků na lyže značky Hestan. V dětství se věnoval 

také atletice. Stal se sedmi násobným mistrem republiky. V 

současnosti se věnuje podnikání konkrétně v oblasti obchodu se 

sportovním vybavením. 

 

Karolína Erbanová 
Karolína Erbanová se narodila v roce 1992 ve Vrchlabí. 

Je to česká lední hokejistka, florbalistka a bývalá 

rychlobruslařka. V současnosti působí ve finském 

hokejovém klubu. Za éry rychlobruslařky měla nejraději 

sprinterské závody. Od čtyř let lyžovala a od 10 let hrála s 

chlapci hokej za Vrchlabí. Rychlobruslení se začala věnovat až v 

roce 2006. Je držitelkou juniorského světového rekordu. 

Karolína má velmi moc úspěchů a ocenění. Rychlobruslařskou 

kariéru ukončila z důvodu nevhodného chování jejího trenéra 

Petra Nováka.   

 

 

                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 

RETRO-RECENZE  

Autor recenze : Jan Erlebach 

Shining – [Osvícení] 

Režie: Stanley Kubrick                                                                                  

Horror / Drama / Thriller                                               

1980 - Velká Británie / USA 

Délka: 119 min 

Děj: Neúspěšný spisovatel Jack Torrance (Jack Nicholson) se 

rozhodne, že se na jednu zimní sezónu stane správcem horského 

luxusního, světu odříznutého hotelu Overlook. Práci vezme 

z důvodu, aby uživil svou rodinu, syna Dannyho (Danny Lloyd) a 

ženu Wendy (Shelley Duvall) a aby měl konečně klid na psaní. 

Ale v hotelu se začnou dít zvláštní věci, Jack začíná mít noční 

můry a je na své příbuzné čím dál víc neurvalý a podléhá 

nadpřirozeným vlivům hotelu. Danny, který je “osvícený“ začne 

vidět zvláštní věci. 

     Stanley Kubrick se opravdu překonal a prokázal to, že film 

z tohoto žánru dokáže být daleko víc strašidelný a úzkostný i bez 

digitálních efektů, ne jako dnes. Film se drží spíše reálně možných 

děsivých věcí, jako je třeba právě zešílení sice pod vlivem 

nadpřirozena, ale není to něco takového, jako uniknutí ďáblů 

z jiné dimenze, které znatelně ubírá na uvěřitelnosti. Jinými 

slovy: film se drží při zemi, a to mu dokonale prospívá. Strach 

čerpá hlavně z úhlavní lokace, jež je právě hotel Overlook (ve 

skutečnosti hotel Timberline v Coloradu), který má až 

nepřirozeně velké chodby a místnosti pokryté zvláštními koberci 

a tapetami na zdech. Zároveň všechny lokace, ve kterých se film 

odehrává, působí poutavě. Kubrick dohlížel i na kameru a na 



střih, proto je snímání tak vyladěné, záběr je přesný a je v něm 

vidět pokaždé to, co je potřeba.  Kamera není rozklepaná, čímž 

předčí spoustu dnešních akčních filmů, kde se na akci, což je po 

většinu času hlavním faktorem těchto 

snímků, nedá vůbec koukat. Divák neví, co 

se v záběru odehrává. V Osvícení je akce 

nenucená a žádná tam není na víc. Také 

bych chtěl ještě zmínit hudbu bez, které by byl tento hororový 

zážitek takřka poloviční, osamocený trombón, jenž v ní vystupuje 

naprosto bravurně podtrhuje tísnivou atmosféru snímku a 

plesová melodie je také naprosto skvělá působí 

odlehčeně, ale je na ni poznat, že se za ní něco 

skrývá. Film jak už jsem zmiňoval, perfektně 

studuje postupný rozklad lidské duše v tomto 

případě starostlivého rodiče Jacka, i když je 

pravda, že se o tom ve filmu spíše mluví, než aby to bylo poznat 

na chování, protože Jack už z první scény s rodinou nepůsobí 

úplně nevinně, ale to je jen můj osobní pocit pořád jsou tam ale 

scény ve kterých je očividně znát že se Jack mění. Za tímto filmem 

je vidět tvrdá práce, Kubrick je prostě proslaven svým 

perfekcionismem, jedna scéna, která je mimochodem perfektní se 

natáčela až 127 krát a představitelka Wendy (Shelley Duvall) z ní 

měla trauma a nechala se slyšet, že se Stanleym Kubrickem je 

opravdu náročné tvořit film, ale výsledek podle mého rozhodně 

stojí za to. Tento film si zcela zaslouženě vybudoval kultovní 

status a mohu ho jen doporučit jsem si jistý, že ve vás film probudí 

zájem o další snímky tohoto žánru.  

 

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CZECH DANCE MASTERS 
reportáž - autor : Anděla Matěásková 

Nevíte co dělat v zimě o víkendu? Nezoufejte, 

máme pro vás nečekaný tip, který vás jistě 

uchvátí stejně tak, jako uchvátil nás. Je neděle 

26.ledna a my se nacházíme v Praze před sportovní halou. Přišli jsme 

se totiž podívat na 10 nejlepších choreografií mistrovství české 

republiky v tanci. Máme dost práce. Tak jdeme dovnitř ! Dnes budou 

vystupovat mladší i starší žáci a uvidíme jak to bude vypadat. Pomocí 

zelených pásků jsme se dostali dovnitř a jdeme to tu celé zkouknout, 

pojďte s námi! Zde se nacházíme u vchodu kde je vidět na celou 

taneční plochu. Už vidím, že se tam někdo připravuje a my se jdeme 

podívat dolů do šaten. Teď jsme přišli dolu a odtud je už vidět celá 

plocha na tancování. Je to velká hala a strop je průhledný, takže je 

vidět na oblohu. Za den se na parketě vystřídá 18 000 tanečníků a 5 

000 až 6 000 diváků. Na toto místo se každoročně vracíme. Pokud se 

sem chcete taky podívat a každý rok sem jezdit, využijte vstupenky a 

neváhejte! Již za necelý měsíc nás můžete vidět v Olomouci 7.února  

2023  

CZECH DANCE MASTERS 2023 
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