Závod Republika
V sobotu 28. října oslavíme výročí vzniku samostatného Československa. Je to 99 let
od chvíle, kdy byla na pražském Václavském náměstí vyhlášena pro národy bývalého
Rakouska-Uherska samostatnost. V ten den se začala psát nová kapitola našich dějin.
Československá republika byla mnohonárodnostním státem a stala se domovem
všech Čechů, Moravanů, Slezanů, Slováků a Rusínů, Němců, Poláků a příslušníků
dalších národnostních menšin. Společný stát trval s přestávkou válečných let (1939 1945) do konce roku 1992. 1. ledna 1993 vznikly dva samostatné státy - Česká
republika a Slovenská republika.
Česká republika slaví 28. říjen jako státní svátek - Den vzniku samostatného
Československého státu a tento patří k nejvýznamnějším státním svátkům s dlouhou
tradicí. Příští rok nás čeká kulaté výročí - 100 let - a jistě se dočkáme řady akcí, které
se budou ke vzniku Československa odkazovat. My jsme začali symbolicky s oslavami
již letos ku příležitosti také pěkně kulatého výročí. 99 let za to jistě stojí, i když kde
kdo má pocit, že se ho náš stát nedožívá zrovna v nejlepší kondici.
My jsme již s oslavami začali. V úterý 24. října jsme se zúčastnili branného závodu,
který probíhal v areálu Vyšehradu. Byl motivován oslavami vzniku samostatného
Československa a spolu se členy Sokola a lanovým centrem Proud ho organizovala
Československá obec legionářská. Naše desetičlenné družstvo bylo složené z žáků a
žákyň 9. třídy: Eliška Exnerová, Karolína Hořejší, Iva Svitková, Nela Macounová,
Veronika Brejlová, Linda Šafnerová, František Havelka, Petr Zajíček, Tomáš Krtek a
Matěj Slabihoudek. Všichni zaslouží velkou pochvalu, za všechny trefně shrnula
Linda:..“super bylo, že jsme všichni museli spolupracovat, byli jsme jeden tým.“
Každý by zasloužil jmenovitou pochvalu, všichni za svůj výkon a sportovní chování.
Velkou zásluhu na výborném výsledku má Petr Zajíček, který má asi nejrychlejší nohy
(nomen omen), ale také nejlepší orientační smysl. Práci s mapou a orientaci v areálu
Vyšehradu zvládl na výbornou. A s jakými disciplínami se žáci setkali? Nechyběla
střelba ze vzduchovky, slaňování z vyšehradských hradeb, lanové překážky, první
pomoc, prověrka fyzické připravenosti a také například vědomostní test se
zaměřením na historii vzniku Československa.
Závodu Republika se zúčastnilo dvanáct týmů z různých pražských škol. My byli jediní
přespolní. Již během závodu jsem měla pocit, že se našim dobře daří, přesto jsem u
vyhlašování říkala dětem, že to vidím na šesté místo, a to budu považovat za úspěch.
Jen Eliška, kapitánka družstva, pořád tvrdila, že půjde pro pohár. Napětí při
vyhlašování bylo velké. Byla jsem potěšena, že nejsme poslední, ani předposlední. U
šestého místa se na mě začali žáci otáčet…“už je to dobré“. Pak jsme jen nechtěli být
čtvrtí, o „bramboru“ nikdo nestojí. Následovalo třetí, pak druhé místo, nás už nikdo
oznamovat nemusel. Všichni si na závěr užili předávání medailí, poháru, diplomů a
poměrně dlouhé focení.
Pak jsme se vrhli do víru velkoměsta, občerstvili se a posilnili na další část dne.
Čekala nás cesta vlakem domů a po ranních zkušenostech s cestou tam jsme tušili,
že cesta zpátky může být také pestřejší, než nabízí pohled do jízdního řádu. Ale my

ještě jeli na vítězné vlně, tak nám ani neustále se měnící zpoždění, ba ani
neplánovaný přestup v Dobřichovicích nijak zvlášť nevadil.
Informace o soutěži jsou dostupné na:
http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/kalendarakci/icalrepeat.detail/2017/10/24/1185/17/branny-zavod-republika
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