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èasopis tøineckého gymnázia 2. èíslo prosinec 1998

 V tomto èísle
! Rozhovor se
         zást. øeditele

! Jídlo na na�í �kole

! Výroky studentù a
         profesorù

! Lidé jako lidé 2

! Královna Rù�í

! Tunisko, jaká je to
        zemì?

! Sportovní akce

Jak jste si jistì v�imli, na�e
mìstská knihovna Tøinec (MK) je
od 2. listopadu opìt v provozu.
Proè opìt? Celé dva mìsíce se
MK stìhovala do nových prostor:
do budovy bývalé mateøské
�koly na ulici Lidické.

Pøestìhováním se knihovna
rozdìlila na dva celky: oddìlení
pro mláde� a oddìlení pro
dospìlé. Podle knihovnic je to
velká výhoda a samostatná
oddìlení se prý pou�ívají v celé
Èeské republice: �No, pøedtím si
pùjèovala knihy na jeden prùkaz
celá rodina. Teï je zapotøebí
prùkazù dvou. Zvlá�� pro
oddìlení dospìlé a zvlá�� pro
mláde�.� Informace pro ètenáøe:
do konce tohoto roku (1998) si
mù�ete nechat bezplatnì
pøehlásit va�i prùkazku z
oddìlení pro mláde� na  odd.
dospìlí (popø. naopak).

Dìtské oddìlení je otevøeno
dennì mimo støedu od 12 hodin.
Dopoledne se tam konají besedy
s dìtmi základních �kol. Ètenáøi
prý touto �izolací� nad�eni
nejsou, ale jak øekla jedna
z knihovnic: �V�e je to dáno jen
silou zvyku a lidi si zvyknou.�

V oddìlení pro mláde� se
bude 2. prosince 1998 od 13
hodin konat akce pro dìti
nazvaná: �Zábavné pøedvánoèní

odpoledne�. Proto vezmìte své
malé sourozence (pokud nìjaké
máte) a zajdìte se tam podívat.
Jako vstupenka jim poslou�í
vlastnoruènì vyrobené ozdoby,
kterými se potom dìtské
oddìlení okrá�lí. Mù�ete jim
slíbit, �e je èekají malá pøekva-
pení, malá diskotéka a nej-
krásnìj�í ozdoby budou dokonce
ocenìny!

Ale vra�me se opìt ke
knihovnì jako k celku. Hlavním
dùvodem jejího stìhování byla
�touha� zvìt�it prostory pro
frekventovanou studovnu. V té
nyní máte mo�nost nejen v klidu
proèíst, co potøebujete, ale navíc
ji� mù�ete za 30Kè na pùl hodiny
surfovat po Internetu. Tamìj�í
poèítaèe také obsahují databázi
ASPI � tzv. Automatický systém
právních informací. Tato
databáze obsahuje v�echny
zákony Èeské republiky platné
od záøí tohoto roku. Dal�í
mo�ností jsou multimédia:
slovníky, encyklopedie, nauèná
CD, v dìtském oddìlení pak
pohádky a mnohá jiná �cé-
déèka�.

V dne�ní dobì je v knihovnì
okolo 52 000 svazkù knih a
periodik (kterých MK odebírá asi
100 titulù). Tento poèet se
neustále zvy�uje: kupují se nové

knihy ze v�ech �ánrù, a to
pøedev�ím ty, které jsou �ádané.
Mù�ete si zde vybrat z mno�ství
titulù � od pohádek pøes krásnou
literaturu a poezii a� po SCI-FI a
literaturu nauènou. Va�e vybí-
rání pak urèitì ulehèí poèítaèový
program Lanius, kde si nejen
zjistíte, zda vámi po�adovaná
kniha v knihovnì je, pøípadnì
kde pøesnì se nachází èi není-li
zrovna pùjèena.

V�echny tyto knihy mo-
mentálnì pøipadají asi na 3 700
ètenáøù, z èeho� 980 jsou dìti.
Denní obrat MK je opravdu
vysoký: kolem dvou set lidí za 1
den na dospìlém oddìlení a asi
sto lidí na sekci pro mláde�.
Vìt�ina tìchto ètenáøù nový
vzhled knihovny chválí: nové
uspoøádání knih, nové prostory
� Ale najdou se samozøejmì i
vyjímky, tudí�: �Ohlas? Rùznì.
Vìt�inou se to lidem líbí, ale��

Tolik tedy k nové mìstské
knihovnì. Mnì osobnì se nový
vzhled zamlouvá. Snad jen
nedostatek �mých knih� mi
trochu vadí. A co vy? Radím
vám, zajdìte se tam podívat a
pøesvìdèit se o výhodách a
nevýhodách na vlastní oèi
sami�

Pepa Mauglí

Mìstská knihovna Tøinec novì

Moudøí plodí
nové my�lenky
a blázni je
roz�iøují.

(Heine)

Tento èasopis vychází ka�dý mìsíc
Dáváme prostor v�emu a v�em

Z dokumentù Z.I.A aneb pøísnì tajné.
(Doufám, �e u� víte, co je Z.I.A. Pokud ne se�eòte si minulé èíslo.)

Na tøineckém gymnáziu se zaèal objevovat nový úkaz. Studenti
mu øíkají Prostor. Co je to Prostor, kde se tu vzal. Vìdci nikdy nic
podobného nevidìli. Lidé ze Z.I.A. tento úkaz objevili a shrnuli tento
závìr. Prostor je èasopis, který ka�dý mìsíc vychází na povrch, aby
sdìlil  studentùm ve�keré informace a hlavnì o v�em. Bez cenzury.
Prostor jsou informace na dosah ruky. Prostor je v�ude, pohlcuje,
èím dál víc, v�echny studenty. Pozor! Nesna�te se mu odolat. Je to
marné.                                                                      agent Z.I.A.

Èasopis  také v knihovnì
      Ètìte na stranì 3

Mám bájeènou
pamì�, jen�e
krátkou.
        (Fernandel) !
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Jistì ka�dý ze studentù má k
danému tématu svùj názor. Èást
studentù si myslí, �e cena
stravenek se rok od roku zvolna
a nenápadnì pohybuje smìrem
vzhùru, zatímco porce jídla na
talíøi je stále stejná, ne-li men�í.
Ale ti objektivnìj�í porovnávají
cenu stravenky s cenou jídla v
restauraci a naopak, by jim
nevadilo, kdyby zaplatili za
�kolní obìd víc.

Zkrátka názory se li�í. Aby-
chom se dozvìdìli víc, co se týèe
ceny, kvality i chuti jídla, zeptali
jsme se stovky náhodnì vy-
braných studentù, kteøí chodí na
obìdy.

Na první otázku �Pova�uje�
jídla podávaná ve �kolní jídelnì
za zdravá a chutná?� odpovìdìlo
35 dotázaných �ano�. Z toho
nìkolik jedincù zvolilo tuto
odpovìï, aby neurazili paní
kuchaøky. 33 dotázaní odpo-
vìdìli vìt�inou bez pøemý�lení
�ne�. 29 dotázaných odpovìdìlo

�nìkdy�. Dva studenti zastávali
názor, �e jídla mo�ná chutná
jsou, ale zdravá rozhodnì ne.
Odpovìï �nevím� se objevila
pouze jednou.

Následovaly otázky: �Které
je tvé nejoblíbenìj�í jídlo a které
nesná�í�?� Zde se ji� názory
li�ily více. Jako nejoblíbenìj�í
jídlo zvítìzily bezkonkurenènì
�pagety s poètem 31 hlasù.
Druhý se umístil øízek s poètem
14 hlasù a tøetí bylo kuøe s
poètem 11 hlasù. Dvì odpovìdi
znìly �v�echny� a tøi �takové
jídlo tady neexistuje�.

A které jídlo nesná�íte? Z
odpovìdí vyplynulo, �e silnou
stránkou na�ich paní kuchaøek
není fazolová a hrachová ka�e,
kterou jako maximálnì nechutné
zvolilo 21 studentù. Oblíbená
také nejsou jídla: �penát,
halu�ky, du�ená zelenina, sója,
plíce a �vnitønosti�.

Poté jsme se zeptali �Které
jídlo bys do �kolního jídelníèku

pøidal(a)?� V tomto pøípadì je
vidìt, �e studenti gymnázia mají
dobrý vkus, nebo� s neuvìøi-
telným poètem 71 hlasù zvítìzila
Èína. Na druhém místì se
umístily hranolky a tøetí byly
placky. Ètyøi studenti by si pøáli
sma�ený sýr, dva krokety a jeden
student po�aduje kaviár.

Dal�í otázka znìla: �Jsi
spokojen s prostøedím ve kterém
jí�?� 58 studentù odpovìdìlo
�ano�, zbytek s prostøedím
nesouhlasí.

�Uvítali byste tedy v jídelnì
nìco nového?� Je vidìt, �e se
fantazii meze nekladou - roz-
hodnì ne na na�í �kole. 22 klukù
by si pøálo hezkou servírku
naopak holky za�ádaly o
hezkého èí�níka. Ostatní studenti
navrhli hudbu, klimatizaci,
solnièky, nové stoly i �idle,
kytièky, jedlé jídlo, televizi,
�aluzie, èisté ubrusy, zvìt�it
jídelnu i zpestøit jídelníèek.
Objevilo se i pøání �koutem pro

zamilované�.
Také jsme se zeptali, jestli

studenti gymnázia konzumují
polévku. 55 studentù ne, 23 jen
nìkdy a 22 ano.

Na pøedposlední otázku
�Nepøipadá ti jídelníèek stále
stejný?�, odpovìdìlo 59 lidí ano
a zbytek ne.

Poslední a podle mého
názoru snad ta nejdùle�itìj�í
otázka znìla: �Myslí� si, �e cena
stravenek odpovídá kvalitì a
velikosti porce jídla?� Vìt�í
polovina studentù odpovìdìla
ano, ostatní ne.

Myslím si, �e tato anketa
splnila svùj úèel. Názory
studentù koneènì �vypluly� na
svìtlo svìta. A nyní je jen na
dospìlých, jestli nìco pod-
niknou.

Jíst èi nejíst ve �kolní jídelnì (anketa)

Elen

... Nevìøícnì kroutí hlavou, zvedají oèi k nebesùm a potichu se
modlí k Bohu ...
Co si myslíte o dne�ní mladé generaci?
Máte nìjaké výhrady ohlednì jejich zpùsobu oblékání, chování,...

Honza, 41 let
 �Va�e oblékání je prostì bomba! To je fakt, �e to mi nevadí, ale to,
�e mladí nemají vùbec páru o tom, kolik co stojí. Vás zatím jenom
zajímá, jestli onen ohoz je v módì. Ale ty peníze, za které to bylo
koupeno jsou vám fuk. Myslím si, �e mladí lidé jsou velmi
sobeètí.�
Helga, 59 let ; �ofie, 67 let ; Marie, 65 let

 �Rodièe se o mlad�í generaci vùbec nestarají.�  - Jsou pu�tìni
svìtu na pospas. - �Nìkteøí chodí otrhaní, rifle mají rozøezané,
stále to nemohu  pochopit. My jsme mìli kdysi bídu, ale v tomhle
bychom teda ne�ly. Vùbec se nám to nelíbí. Skinù se stra�nì
bojíme. A nenávidíme je, nelíbí se nám.�
Pavel, 60 let

�Na mladé generaci mi vadí jejich dlouhé vlasy.� ( Pavel u� toti�
�ádné nemá) �A taky kradou. A� ne�erou ha�i� a a� si svinstva
nepíchají. Va�e obleèení je dobré, no a jak se tak
dívám, tak nejenom to...�
Eli�ka, 61 let

�Zásadnì se mi nelíbí ty grafity. Poèmárané budovy jsou tím
znehodnocené. Mladí také neznají cenu pìnez, jsou agresivní na

rodièe, na star�í lidi. Prostì jsou neukáznìní. Skini jsou je�tì hor�í.
Co si mají lidé o nich myslet, kdy� pøijdou zmalovaní a s
barvenými vlasy.�
Miroslav, 62 let

�Já s mladou generací souhlasím. Ale vùbec se mi nelíbí protesty,
vystupování a chování skinù. No a oni sami u� vùbec ne.�
Stanislav, 63 let

�Tak já vlastnì proti mlad�í generaci nic nemám. Jenom by se mi
líbilo, kdyby vás �kola zasvìtila více do nábo�enství.�
Lídie, 65 let

�Co se týèe obleèení má ka�dá generace v�dycky nìco nového. To
beru. Ale jejich chování je hrozné. Zvlá�� u tìch puber�ákù. A
ohlednì sprejerù - nìkteré jejich obrázky jsou skutìènì dobré.
Ale nìkteré ty èmáranice - kdo nemá talent, a� to nekreslí. O
skinech si myslím, �e nepatøí do spoleènosti.�
Andìla, 66 let

�Chování mladé generace je mizerné. Mladým lidem chybí úcta ke
star�ím.�
Václav, 74 let

�Zatím mi na vás nic nevadí. Akorát, �e kouøíte. No a to hlavnì vy
z toho gymplu. Módu máte o hodnì lep�í ne� jsme mìli my. A
ohlednì tìch pankáèù, to nejsou pro mne lidi.�

Elen a Katy

Lidé jako lidé 2

@

Jazyk nemá kosti, ale mù�e zlámat vaz. (Basile)
Doufám, �e budu studentem, a� do konce �ivota. (Èechov)

Dej pozor, aby jazyk nepøedbìhl my�lenku. (Cheilón)



Slovo �éfredaktora
Vá�ení profesoøi, milí studenti a ètenáøi!
Je prosinec a vánoce (pro studenty hlavnì prázdniny) jsou  tady.

S touto krásnou informací je tu druhé èíslo èasopisu �Prostor�. Jak
jsem ze spousty zdrojù zjistil, ná� èasopis je asi velmi zajímavý. K
tomuto závìru jsem do�el díky poznatku, �e nìkteøí studenti tento
èasopis ani nevidìli. Jednodu�e øeèeno po distribuci do tøíd oba
výtisky zmizely a po èasopise následovala velká poptávka. A proto
vás �ádám, nechte èasopis ve tøídách. Hlavnì ètìte a nepøivlastòujte
si ho, je to pro nás velmi dùle�ité. Tento èasopis je pro v�echny
nejenom pro ty co ho �ukoøistí� døíve. Ka�dá tøída dostává dva
výtisky. V�echny èísla èasopisu jsou k dispozici také v knihovnì
(na po�ádání u knihovníka), kde si mù�ete pøeèíst i první èíslo po
kterém jste velmi pátrali.

Hlavním tématem druhého èísla je jídlo na na�í �kole a dìkujeme
v�em studentùm, kteøí ochotnì odpovídali na otázky týkající se
této ankety.

Zjistili jsme, �e vám v èasopise chybí více humoru a tak se
budeme sna�it o nápravu.  Pokud chcete více humoru, klidnì
mù�ete psát i vy, nic vám nebrání.

Pøeji hezké prázdniny a hodnì snìhu
 Kamil Mrázek

Bezplatná
inzerce

Prodám originální èeskou
poèítaèovou hru �Stíny nad
Rivou�. Cena: 600 Kè.

Filip Malík, 4.A

Sháníte nìja-
kou vìc,  chcete
nìco prodat
nebo vymìnit.
Je tu pro vás
b e z p l a t n á
inzerce.

Inzeráty pøijímá
Jan Chrastina (IV.B)

�éfredaktor
Kamil Mrázek

Redaktoøi
Jan Nieboras
Jana �tìpánková
Lenka Brudná
Natálie Bialoòová
Zdenìk Verner
Roman Korzec
Jan Chrastina
Milan Orálek
Marie Drongová
Kateøina Bujdo�ová
Robert Galuszka

Korektoøi
Natálie Pozdí�ková
Táòa Køenková

Grafická úprava
Kamil Mrázek

2. èíslo vy�lo dne
24. listopadu 1998,
vychází ka�dý mìsíc,
uzávìrka dal�ího èísla:
1. ledna 1999

tøetí èíslo vyjde:
 5. ledna 1999

V pøí�tím èísle:
! Rozhovor se zást. øeditele
     Mgr. Vilmou Sikorovou

! Vánoce za námi nový rok
     pøed námi

! Reportá� z ba�antnice

! Anketa

Pokud chcete pøispìt svým
názorem, my�lenkou,
návrhem, èlánkem, tak
neváhejte. Dáváme prostor
v�em a v�emu.

Pøipomínky nebo návrhy  k
èasopisu sdìlte nìkterému
z èlenù redakce.

http://members.xoom.com/sketa
èasopis nezávislých novináøù

Bli��í informace v prvním èísle �Prostoru�.

Prostor
Prostor je v�ude,
ale jen málokdo ho bere takový,
jaký skuteènì je.
Prostor jsme my,
nezávislí lidé v�ude mezi vámi,
jen� do va�í mysli
radost vná�íme.
Prostor je nic,
ale je v�ude, kam se
pohybujeme,
kde není cesty tam
ani zpìt.

Buka

Nejtì��í je �ivot �tudáka. Je plný zkou�ek.
(Dolina)

Nemít my�lenku - a dovést ji vyjádøit - v tom se
pozná novináø.                                                 (Kraus)

Èlovìka posuzujeme spí� podle otázek ne� podle
odpovìdí.                                                       (Voltaire)

Pøejeme veselé
vánoce a

mnoho dárkù
              redakce

 %

T
    Návrat do vsi - Josef Lada
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Rozhovor se zástupcem øeditele Mgr. Jindøichem Moèkoøem
Panu zástupci øeditele Mgr. Jindøichu Moèkoøovi jsme polo�ili pár otázek:

• Jak dlouho u� uèíte na této �kole?
Tøicet pìt let (vèetnì jablunkovské etapy)
• Co uèíte radìji, dìjepis, nebo èeský jazyk?
Jak kdy. Zále�í na okolnostech. Mezi nì patøí: - kvalita tøídy (tím nemyslím hodnou nebo nehodnou; za
kvalitní pova�uji tøídu, která �pøijímá�, tzn. aktivnì spolupracuje ((bez spolupráce nejsou koláèe)),
zúèastòuje se, tøeba i hádá, �áci nesedí v lavicích jako blumy); - kvalita  probírané látky: v dìjepise mám
radìji starovìk a støedovìk ne� dobu novìj�í, velmi rád uèím (témìø je to koníèek) dìjiny výtvarného
umìní a pøiznám se, �e mám rád války (jsem pøece dìlostøelec); v èes. jazyce uèím nejradìji literaturu 1.
pol. tohoto století (4.B se teï zachvìla) a z jazykových disciplin jsem si oblíbil lexikologii.
• Víte o tom, �e studenti vás pova�uji za velmi pøísného profesora?
Proto�e v pøedchozí otázce jsem se rozpovídal, budu nyní struènìj�í: ano.
• Je to va�im úmyslem?
Jak kdy. A je to docela pohodlné. U� pøedem ode mne studenti oèekávají to nejhor�í (z jejich pohledu) -
pøísnost a nároènost a já je mohu jedinì pøíjemnì pøekvapit (nìkdy se mi to i podaøí, a to je potom radosti
na Starém bìlidle!).
• Co mají studenti dìlat abyste zmírnil svou pøísnost?
Nejøív mì napadla tato odpovìï: uèit se, uèit se, uèit se (V. I. Uljanov). Pak jsem si vzpomnìl na pøísloví
Starého psa novým kouskùm nenauèí�. A za tøetí u� vá�nì: Vyhovìt mi.
• Co vás nejvíce rozèílí?
Kdy� nìkdo napí�e: �zùèastnit se�.
• Podle èeho si vybíráte studenty ke zkou�ení?
Tak na zaèátku roku èasto losujeme, kdo bude tasen. Pozdìji, kdy� pøihoøívá, podle potøeby (mám na
mysli základní význam tohoto slova, a ne ten, který je ve Slovníku spis. èe�tiny pro �kolu a veøejnost
oznaèen u).
Pozn.: Je zajímavé, �e tato otázka mì pronásleduje po celou dobu mé pedagogické kariéry. Kladou mi ji
studenti i absolventi ji� více ne� 30 let. A já v tom skuteènì nemám �ádný systém! Mì by opravdu
vyhovovalo, kdyby se studenti domluvili a udìlali takový poøadník na pùl roku dopøedu. Já bych pak
nemusel pøemý�let koho vyzkou�et.
• Co vám nejvíce vadí na studentech?
Asi fale�, pokrytectví, neupøímnost. A nezdvoøilost, chcete-li hulváctví! (Ale to mi vadí na v�ech lidech,
nejen na studentech.)
• Co je va�ím vysnìným cílem?
U�ít si spokojený dùchod?
• Jaké máte koníèky?
Horskou i podhorskou turistiku, tuzemské cestování; rád poznávám místa na�í zemì, kde jsem je�tì
nebyl, a rád se vracím tam, kde u� jsem byl a kde se mi líbilo. Také se rád dívám na televizi (ne na v�e!),
fotografuji a sbírám pivní etikety.
• Líbí se vám více próza, nebo poezie, proè?
Líbí se mi stejnì dobrá próza i dobrá poezie, mám své oblíbené spisovatele i básníky. Ale prózu ètu
mnohem èastìji. Pìkná próza je jako dobré pivo, poezie - to je víno. Piju obojí.
• Jakou hudbu posloucháte?
Mám rád country muziku a trampské písnì. A také rád posouchám jazz (èti d�ez). Ale ten se u� dnes
sly�í velice málo.
• Kterou etapu ve svém �ivotì pova�ujete za nejdùle�itìj�í?
Nejdùle�itìj�í byl rozhodnì 9. leden roku tisícího devítistého ètyøicátého prvního.
• Jak vypadalo va�e maturitní vysvìdèení (souèet známek)?
Bylo pìkné, èisté, nepokrèené, hezky ruènì vyplnìné, bez chyb. Sedm.
• Máte nìjakou zásadu, podle které se øídíte celý �ivot?
Nìkolik. A støídám je. Ale uvedu dvì lidové moudrosti, kterým vìøím.
1. Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hùø.
2. Co nechce� , aby jiní dìlali tobì, nedìlej ty jim.
• Èeho si na studentech vá�íte?
Inteligence, cílevìdomosti, zdvoøilosti, vtipnosti, smyslu pro humor, otevøenosti a upøímnosti.
• Jaký dárek by vám udìlal nejvìt�í radost?
Ka�dý, který je od srdce. (Vy mi chcete nìco dát?)
• Kolik vá�í dìlostøelecká koule?
Zále�í na kalibru hlavnì. Dnes se ale støílí náboji. Ty, kterými jsem støílel já vá�ily kolem 25 kg (kanonová
houfnice rá�e 122 mm). Koule se strkaly do dìl ve støedovìku a vá�ily i 8 liber. Nejtì��í byly urèeny pro
bombardy, dále houfnice a nejmen�ími se støílelo z tarasnic.
• Dìkujeme za odpovìdi.

Jana �tìpánková, Natálie Bialoòová
Pozn.: Odpovìï  k pøedposlední otázce: „Jak kdy”.
V pøí�tím èísle se budeme ptát zástupkynì øeditele Mgr. Vilmy Sikorové.

Cukr �kodí více
ne� alkohol

Bílý cukr neobsahuje �ádné
enzymy, vitamíny, ani minerální
soli a proto více �kodí, ne�
pomáhá. Lékaø dr. Walker ve své
knize �Jak zùstaneme mladí�
potvrzuje podobný výsledek
stálého po�ívání bílého cukru
jako u omamných jedù. Není
správné darovat, zvlá�tì star�ím
lidem, dort jako projev lásky a
pozornosti. Tím jim toti� jen
pomù�eme døíve do hrobu.

Cukr odebírá organismu
vápník. Zvlá�tì citlivé jsou dìti,
u nich� se nedostatek vápníku
projeví zubním kazem. Lékaøi
odhadují, �e asi 90 procent popu-
lace trpí nedostatkem mine-
rálních solí, pøedev�ím vápníku,
díky nadmìrnému po�ívání
bílého cukru. Následují bolesti
hlavy, únava, pøecitlivìlost,
sklon k depresi, zapomnìtlivost,
zácpa, sní�ení potence, zubní
kaz, onemocnìní kloubù a
páteøe, neurózy, du�evní choroby
a z nich plynoucí sebevra�dy.
Bílý cukr �kodí lidstvu více ne�
alkohol.

OPBM

Ryby na mozek
Ameriètí vìdci zjistili, �e

cholin, látka rostlinného i
�ivoèi�ného pùvodu, která je
potøebná pøi metabolických
procesech, sni�uje krevní tlak a
je nezbytná pøi pøenosu
nervového vzruchu, podporuje
mozkovou èinnost natolik, �e
zvý�ený pøísun cholinu mù�e a�
o 25 % posílit mozkový
potenciál. Proto doporuèují, a to
zejména studentùm ve zkou�ko-
vém období, aby obohatili svùj
jídelníèek potravinami s vy��ím
obsahem cholinu. Které to jsou?
I kdy� nejvíce cholinu najdeme
v tekutém pivním sladu, jeho
bohatými (a zejména vhod-
nìj�ími) zdroji jsou vejce
(�loutky), kysané zelí, avocado
a ryby.

OPBM

$
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Exotické zemì - Tunisko
Jaký je to národ, jaké má národní zvyky?

Královna Rù�í (pokraèování)

Kdy� procházíte mìsty, tak si
jistì v�imnete kromì tmav�ích
domorodcù i toho, �e tam jsou
pøevá�nì mladí lidé. Je tam toti�
pøes 50% (z celého poètu oby-
vatel) lidí do 20 let.

Tunisané vypadají na první
pohled mile a pøátelsky. Po
spatøení cizince (s jasnìj�í pletí)
zaènou na nìho mluvit a chtìjí
se s ním skamarádit. Je v tom ale
mo�ná pro nìkoho nevýhoda.
Kdy� cizinec projeví sebemen�í
pozitivní reakci tak u� se
tamìj�ího obyvatele nezbaví a
Tunisan zaèíná být �ílenì vlezlý.

V Tunisku je více kráde�í na
plá�i. Celková kriminalita ale
není vìt�í ne� v ÈR. Ka�dý obèan
tam má respekt pøed policií,
napø. jede autem rychlostí 130
km/h a najednou vidí v dáli
policii, zpomalí i  na 40 km/h.
Jakmile je ale za nimi, tak zase
zrychlí.

Jak vstoupíte do obchùdku se
suvenýry, tak se hned u vás
objeví prodavaè a kdy� se ho ze
zvìdavosti zeptáte: �Kolik to
stojí?�, tak vám odpoví:
�Udìlám vám dobrou cenu!�
(anglicky), je tam toti� nezbytné
smlouvání.

Kdybyste chtìli koupit domù
nìjakou tu láhev alkoholu, tak se
vám stane, �e v �ádném obchodì
nebude. Tunisko je islámská

zemì a islám zakazuje konzu-
maci alkoholu. Ve vìt�ích
mìstech se nìkdy objeví
v supermarketu nìjaké to víno
nebo jiné alkoholické nápoje, ale
jejich cena je desetkrát vìt�í ne�
u nás. Jediné co tam tunisané pijí
(alkoholického) je asi pivo.

Kdy� procházíte mìstem,
urèitì si v�imnete zahalených lidí
(i mu�ù!) a je jim pouze vidìt
oblièej. Nìkteøí mají toto obleèení
èerné a jiní bílé. Bílé mají proto,
aby ka�dý poznal, �e jsou
svobodní a èerné, kdy� jsou
�enatí/vdané. Mnoho obyvatel
ale chodí v normálním obleèení.

V Tunisku vás islám dopro-
vází ka�dý den. V mìstech stojí
me�ity a z jejich minaretù
(vysokých sloupù � vì�í) se
nìkolikrát dennì ozývá hlasité
pøedèítání koránu.

Na závìr je�tì nìkolik
slov o poèasí. V Tunisku málo-
kdy (v létì) pr�í, teploty vzduchu
v èervenci a srpnu dosahují ve
stínu i 35 stupòù Celsia. Na
Sahaøe bývá tepleji. Moøe je
hotová �polévka� 29 stupòù
Celsia - nìco pro �teplomilce�.

Fantomas

Teï ji� nepochyboval. Vìdìl, �e to byla Ona. Ona, které patøilo
jeho srdce. Jeho láskou nemocné srdce. Proè ale hned ode�la? Copak
si ho nev�imla? V�imla! Pøece se na nìj usmála! Jméno. Vìdìt alespoò
jméno. Jméno by prozradilo v�e. Úplnì v�e. Tak proè on zrovna
nemohl vìdìt Její jméno? Rozhlédl se. Kolem nikdo nebyl, ale pøesto
zavolal: �Kdo to je? Kdo byla ta nádherná dívka?� A kdesi hluboko
v jeho podvìdomí se ozval hlas:
Nádherná jako západ slunce,
kdy� mìsíc zalévá krajinu svým tøpytem.
Prùzraèná a èistá jako rosa
na Tvé rù�i.
Jako lesklá hladina jezera,
jako zasnì�ená krajina
jsou Tvé zlaté vlasy:
Tak mìkké a nádherné.
A a� místo de�tì
budou padat z modré oblohy
plátky rudé rù�e,
pak se v�ichni dozvíme,
kdo jsi.
Jsi ta nejdokonalej�í.
Jsi ta nejhezèí rù�e.
Jsi
Královna Rù�í.

Zase! Zase tady pro�la! Ale tentokrát ho nevidìla. Proè ho teï
nevidìla? On chtìl, aby tomu bylo jinak. Aby se na nìho usmála a
aby vzala jeho dlanì do svých. Ale to Ona neudìlala. U� vìdìl, co ho
to tak bolelo. U� na to pøi�el. A vìdìl, �e to musí skonèít. Musí?
A cesta je pokrytá rù�ovými plátky rù�í,
a po ní jde Ona.
A mne, mne píchají a drásají trny,
které obrubník lemují, aby se k Ní
nikdo nedostal.
A lehkým krokem, který vánek rozdmýchá,
Ona kráèí vzne�enì dál.
A plátky rù�í se ti�e chvìjí
pod Jejími chodidly.
A já se dál otøásám pøi pohledu na Ni
a trny se mi smìjí. Pøímo do mého srdce.
A její nádherné vlasy pøikryje vìnec z rù�í.
A mou rozbolavìlou hlavu do èervené krve rozdrásá
vìnec z trnù. Z rù�ových trnù.
A Ona jde dál.
Hlavu zvednutou do vý�e, k modrým nebesùm,
s úsmìvem na rudých rtech.
S úsmìvem, který bolí více ne� trny
v mých chodidlech.
Náhle se zastavím.
Závan rù�ové vùnì se dostaví a� ke mnì
a já nemohu dál.
Je tak krásná.
Tak nedosa�itelná.
Poslední závan èerstvého vánku
mne ovane,
a Ona odchází.
Ona, Královna Rù�í.

Ode�la. Ona ode�la a jeho tu zanechala stát. Pomateného se slzami
na tváøích. Breèel a vìdìl, �e to není dobré. K èertu! Proè? Proè by to
nebylo dobré? V�dy� mu ublí�ila! Nebo ne? Nebo si to jen myslí?
Ne. On vìdìl, �e si to nenamlouvá. Ona je krutá a je Jí jedno, co se
dìje s ním. Ubo�ákem v mrazivém de�ti sluneèních paprskù a
zkøivené duhy. Zkøivená pravda a popraskaná nadìje.
Nadìje? Co je to?
Krutá a bolestná, co mrazí,
taková je rù�e.
Pøi pohledu na ni mne pøepadne krása.
Ale co potom?

Nenávist a vztek Tì ovládnou
a kdy� se rù�e dotkne�,
poøe�e� se.
A na ostrých trnech
zùstanou kapky zaschlé krve.
Tvé krve.
Krve, kterou jsi zaplatil lásku.
Rudou lásku,
lásku slanou, jako jsou slané
slzy Tvé.
A rù�e pálí, bolí,
dìsí a mrazí...
A a� se strachem zadusí�,
a láskou zalkne�,
pak teprve pochopí�,
kdo je zlý.
Ne ta èervená rù�e.
Zlá je
Královna Rù�í.
Ukrutná a nádherná.
Krásná a nedotknutelná.
Taková je
Královna Rù�í.
(pokraèování pøí�tì)

Èerný Princ

Kritici... jsou v�i,
které lezou po
literatuøe.

(Hemingway)
!

Umìní ne�ádá o
umìlce talent,
ale dílo.

(Lec)
!

Ten chlapík je
blázen, nebo pí�e
ver�e.

(Horatius)

@
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Nav�tívil nás Santa Claus
U� jste mo�ná nìkdy sly�eli, �e v Americe Santa dává, kde�to u nás
Va�ík bere, �e? To je u� snad minulost. Ale pøesto jsme si neodpustili
rozhovor se Santou Clausem. A jakým jazykem? Nevím, v jakém
jazyce sníte vy, ale já zásadnì èesky.

•   Pane Santo, mohu vám øíkat Santo?
Samozøejmì.

•   Mnozí z nás vìdí, kdo jste, ale nevíme, jaká je va�e náplò
práce. Co pøesnì dìláte?
Sedím na �idli. A kromì toho sleduji lidi kolem témìø celý rok. A
kdy� pøijde listopad, koukám, co bych kde sehnal a u� pomalu
zapøahám.

•   Co zapøaháte?
Soby. Mé spøe�ení tvoøí �est sobù. V èele smeèky je v�dy Rudolf. To
je ten s tím èerveným nosem. Urèitì chcete vìdìt, jak to, �e má èervený
nos. Není  to �árovka, jak si mnozí myslí. Víte, kdy� je sob sobecký,
tak se mu obèas stane malá nehoda �

•   Je pravda, �e lezete komínem?
Lezl jsem. Tak pøed dvaceti tøiceti kily.

•   Znáte se s Je�í�kem?
Jasnì, je to mùj pokrevní bratr.

•    Hrajete hokej?
Jednou jsem to zkusil a od té doby nosím èepici a plnovous.

•   Co jíte nejèastìji?
Prá�ky na uklidnìní.

•   Jaký je Vá� nejoblíbenìj�í svìtový politik?
Je�i�marjá �

Dìkuji za rozhovor.
Buka

Ano drazí spoluobèané, i já
se ji� mohu hrdì zaøadit do toho
zástupu mých vrstevníkù, kteøí
mají sestru. Mo�ná se vám to zdá
podivné, ale jsem na to nále�itì
hrdý. U� odmala jsem tou�il po
sestøe, a proto jsem nemálo
zklamán, kdy� mi rodièe pøivezli
z porodnice bratøíèka. No
øeknìte, co s mlad�ím bratrem?
Dlouho jsem se sna�il tento stav
zmìnit, a� u� výmìnou èi koupí,
ale, vìøte nebo ne, sestra nebyla
k sehnání. Mo�ná je to tím, �e
v dobì, kdy jsem ji shánìl, byla
je�tì podpultovým zbo�ím. A tak
jsem se témìø smíøil s tím, �e
nikdy sestru mít nebudu. Ale
pak se stal zázrak. Zaèal jsem
hrát divadlo a, svìte zboø se,
najednou jsem sestru mìl. Ne
úplnou, ale po tolika letech
marného shánìní to stálo za to.
Má sestra zase nikdy nemìla
bratra. Nevím, ale asi se sna�ila
stejnì jako já, dokonce déle ne�
já, av�ak nakonec jsme se na�li.
Netrvalo dlouho a ná� divadelní

vztah nám nestaèil. Ale jak ná�
vztah zlegalizovat? Chvíli jsem
pøemý�lel a pak jsme si vzal
pøíklad z Vinnetoua. Kdy� on
mohl mít pokrevního bratra, proè
já bych nemohl mít pokrevní
sestru? Staèí se tro�ku øíznout, na
chvíli rány pøilo�it k sobì, a je to.
Sestra byla nad�ená a tak jsme
to provedli. Nejprve jsem se chtìl
pouze bodnout jehlou do prstu,
ale po tøech neúspì�ných poku-
sech jsem sáhl po no�i. Sestra
byla �ikovnìj�í a staèilo jí se
bodnout. Krvácející ukazováèky
jsme pøilo�ili k sobì, obvázali
posvátnou �òùrkou, odøíkali
posvátnou formuli, vypili trochu
vína a bylo to. Posvátnou �òùrku
se stopami krve jsme rozpùlili,
navlékli na ni ka�dý jeden
Hematid (kámen krve) a od té
doby jsme pokrevními souro-
zenci. Tak�e lidi, mám sestru!

Flash Gordon

Lidi, mám sestru!

       Vìdomosti profesorù
Profesoøi zkou�í nás studenty a my jsme se rozhodli, �e  musíme

vyzkou�et také profesory a tak vznikla tato rubrika. Budeme zkou�et
vybrané profesory ze základních znalostí svých a jiných oborù, které
uèí.

V tomto èísle to budou znalosti z matematiky, dìjepisu, biologie
a chemie. Vybranými profesory jsou pro matematiku Mgr. Miroslav
Filipec, pro biologii a chemii Mgr. Hana Bendová a pro dìjepis Mgr.
Alena Wozniaková. Pøejeme hodnì vìdomostí.                                 KM
Otázky:
1. Jak zní Pythagorova vìta ?
2. Jak se vypoèítá druhá mocnina èísla ?
3. Jak pøelo�íte : Historia Magistra Vitae ?
4. Kdo zalo�il dìjepis ?
5. Kdy zemøel Jan Amos Komenský ?
6. Kolik je 10 m/s  km/hod ?
7. Co je to estetika ?
8. Kdo objevil krevní obìh ?
9. Kdo zavedl pojem biologie ?
10. Jaké jsou koncovky oxidaèních èísel?
11. Jaká je chemická znaèka antimonu?
Správné odpovìdi:
1. obsah ètverce nad pøeponou pravoúhlého trojúhelníku se rovná
souètu obsahù ètvercù nad odvìsnami, 2. souèin dvou stejných
èinitelù, 3. dìjepis je uèitelkou �ivota, 4. Herodotos, 5. 1670, 6. 36,
7. nauka o krásnu, 8. William  Harvey, 9. Lamarck, 10. -ný , -natý ,
-itý , -ièitý , -ièný a -eèný, -ový , -istý , -ièelý, 11. Sb

Odpovìdi profesorù:
           Mgr. Hana Bendová
1. Obsah ètverce nad pøeponou pravoúhlého trojúhelníku se

rovná souètu obsahù nad odvìsnami.
2. 52 = 5 x 5
3. Historie podstatou �ivota.
4. Nevím.
5. Nevím.
6. Nevím.
7. Nauka o krásnu.
8. William Harvey.
9. Purkynì.
10. -ný , -natý , -itý , -ièitý , -ièný-eèný , -ový , -istý , -ièelý
11. Sb
          Mgr. Alena Wozniaková

1. Souèet dvou ètvercù nad odvìsnami se rovná obsahu ètverce
nad pøeponou.

2. Násobením dvou.
3. Dìjepis uèitelkou �ivota.
4. Herodotos
5. 17. století
6. 36
7. Vìda o krásnu
8. Nevím.
9. Nevím.
10. -ný, -natý, -itý, -ièitý, -ièný-eèný, -ový, -istý, -ièelý
11. An
         Mgr. Miroslav Filipec

1. Pro v�echna a, b, c, která jsou reálná èísla, platí : a2 + b2 = c2.
2. Na kalkulaèce.
3. Historie uèitelkou �ivota.
4. Nìjaký Øek.
5. 1653.
6. 36
7. Vìda zabývající se krásnem.
8. Nevím jestli chcete teorii: okyslièená krev jde do srdce a pak

se rozproudí do celého tìla.
9. �véd Linstrén, Linbérk � to jsem si ale vymyslel
10. -ný,  -natý, -itý, -ièitý, -eèný � ièný, -ový, -istý, -ièelý.
11. Am � ne to je americium. Nevím                                          Katy
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Výroky studentù a profesorù
aneb co v�echno se mù�ete

dozvìdìt
V hodinì ZSV (základy spoleèenských vìd)

Paní profesorka: �Proè se man�elé rozvádìjí?�

Student: �Proto�e se vzali v pubertì.�

Paní profesorka: �Co vás èeká v man�elství?�

Student: �Man�elka.�

V hodinì biologie

Paní profesorka: �Tasemnice má za úkol se mno�it, mno�it a mno�it.�

Student: �Já bych chtìl být tasemnicí.�
prof.:�Procvièovat budeme ve cvièení, proto�e tady by nebylo dost
           lebek�

prof:�Je�i�i mnì chybí dolní èelist�

prof.:�Zatahnìte toho pana do rohu a pøetáhnìte na nìho sáèek�

V hodinì zemìpisu

Pan profesor: �Jakého pùvodu jsou hory v Japonsku?�

Studentka: �Jsou bambusové.�

V hodinì literatury

V románu Západ od Karla Václava Raise

Prof.: �Øekni nìco o hlavní postavì?�

Student: �Podaøilo se mu zemøít�

Probíhá výuka slovenských autorù. Studentka nìco hledá v kní�ce.

Prof. si ji v�imne a pohotovì se ptá �Èo hladá�?�

Z dìjepisu

prof.:�Kde se ztratil Napoleon II�

student pohotovì: �zemøel�

prof.: �Jaký byl dùsledek kolonizace v Ji�ní Americe?�

student: ��panìlé byli oslabeni a toho se ujali domorodci.�

prof.: �Kdo a proti komu bojoval ve válce sever proti jihu?�

student: �Sever proti jihu.�

Z angliètiny

Prof.: �Kdy se pou�ívá minulý èas a kdy pøedpøítomný èas?�
stud.: �Minulý èas se pou�ívá v minulosti a pøed pøítomný se
pou�ívá pøed pøítomností.�

 Kamil Mrázek
Z písemek

Temud�in pøijal jméno velký Tchán.
První èeskoslovenská jednotka vzniklá ve Francii v roce 1914 se
nazývala �Na zdraví�.

Japonsko bylo agrárnì militarizované.

Mamuti vyhynuli, sobi odletìli na sever.
Poslední boj husitù se odehrál na hradì Silón.
Jan Hus se narodil v Kostnici.

Karel Veliký zakládal mateøské �kolky.

Kdy� zemøel vyslovil vìtu �a pøece se toèí�.
Útoèný dav je napøíklad pøi vyuèování.

    Poskytl: PhDr: Jan Bujok

Keltský stromový horoskop
Druidové, mudrci starých Keltù, objevili v hlubinách lesù

stromy symbolizující 4 roèní doby:
dub - jaro, bøíza - léto, oliva - podzim, buk - zimu.

Ka�dé ètvrtletí se dìlí do devítí fází pøibli�nì po deseti dnech,
ke kterým jsou opìt pøiøazeny jednotlivé stromy. S pøírodou s�ití
Keltové v nich nacházeli síly a schopnosti, které se dají pøenést na
èlovìka. Ka�dý strom v keltském horoskopu má dobré i zlé
vlastnosti a tady jsou:
Fíkovník
(11. 3 � 20. 3., 13. 9. � 22. 9.,
12. 12. � 22. 12., 14. 6. � 23. 6.)
+ vytrvalý, vdìèný
- zranitelný, citlivý
Dub (21. 3.)
+ vytrvalý, kladný vztah
   k �ivotu
- bezohledný, tvrdohlavý
Líska
(22. 3 - 31. 3. a 24. 9. - 3. 10)
+ laskavý, praktický
- netrpìlivý, marnotratný
Jeøáb
(1. 4 - 10. 4. a 4. 10. - 13. 10.)
+ duchaplný, dùsledný
- nevyrovnaný, svéhlavý
Javor
(11. 4. - 20. 4. a 14. 10. - 23.10.)
+ dynamický, �ivotaschopný
- snadno vznìtlivý, nároèný
Oøech
(21. 4. - 30. 4. a 24. 10. - 11. 11.)
+ velkorysý, vytrvalý
- neklidný, melancholický
Topol
(1. 5. - 14. 5., 5. 8. - 13. 8. a 4. 2.
- 8. 2.)
+ �ivý, spontánní
- nejistý, nerozumný
Ka�tan
(15. 5. - 24. 5. a 12. 11. - 21. 11.)
+ sebekritický, plný humoru
- váhavý, tvrdohlavý
Jasan
(25. 5. � 3. 6. a 22. 11. � 1. 12.)
+ odolný, milující svobodu
- tvrdohlavý, panovaèný
Habr
(4. 6. � 13. 6. a 2. 12. � 11. 12.)
+ odolný, veselý
- zapomìtlivý, pøecitlivìlý

Bøíza (24. 6.)
+ bystrý, vdìèný
- nedùtklivý, tvrdohlavý
Buk (22. 12.)
+ vytrvalý, milující poøádek
- pøísný, pedantický

Jabloò
(25. 6. � 4. 7. a 23. 12. � 1. 1.)
+ laskavý, v�dy ochotný
   pomoci
- náladový, zadumaný
Jedle
(5. 7. � 14. 7. a 2. 1. � 11. 1.)
+ vá�ný, zdr�enlivý
- nedùvìøivý, uzavøený
Jilm
(15. 7. � 25. 7. a 12. 1. � 24. 1.)
+ cílevìdomý, tvùrèí
- podivínský, necitelný
Cypøi�
(26. 7. � 4. 8. a 25. 1. � 3. 2.)
+ tolerantní, vynalézavý
- kolísavý, sarkastický
Cedr
(14. 8. � 23. 8. a 9. 2 � 18. 2)
+ dùvìøivý, ostra�itý
- nezdr�enlivý, zvìdavý
Vrba
(3. 9. � 12. 9. a 1. 3. � 10. 3.)
+ obìtavý, vizionáøský
- puntièkáøský, omezující své
  okolí
Borovice
(24. 8. � 2. 9. a 19. 2. � 29. 2.)
+ peèlivý, pilný
- marnotratný, domý�livý

Banditos

Desatero �ivotních moudrostí

 Kdo jinému jámu kopá, je u nìho na brigádì.
 Tak dlouho se chodí se d�bánem pro vodu, a� se ruka u�kubne.
 Kdo se smìje naposled, ten má dlouhý vedení.
 S poctivostí nejdøív pojde�.
 �ivot je pes a ten se má se�rat.
 Tak dlouho øíkal hop, a� mu pøeskoèilo.
 Láska i nemoci pøená�í.
 Zadarmo ani tobì nehrabe.
 Optimismus je zpùsoben nedostatkem informací.
 Co mù�e� udìlat dnes, mù�e� udìlat i zítra.

                                                                          Jana Du�ková
           (z èasopisu Sketa - http://members.xoom.com/sketa)
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Hokejisté mimo led

Pøehled sportovních akcí

V sobotu 7. 11. mohli
fanou�ci ledního hokeje
shlédnout zápas èeského
národního výbìru do 20 let na
Tøineckém zimním stadiónu.
Na�i junioøi se utkali s týmem
�védska v rámci turnaje ètyø
zemí (kromì ÈR a �védska je�tì
Finsko a Rusko), který probìhl
v dobì od 6. do 8. 11. Pro
tøineckého fandu mìlo toto
utkání zvlá�tní pøíchu�, proto�e
se v èeském drese pøedstavila
ètveøice hráèù, hájící tøinecké
klubové barvy (Lakosil, Carteli,
Marek a Pletka)

Úvod utkání se na�im
reprezentantùm vyvedl, kdy� u�
ve 2. minutì Míka po Diví�kovì
nezi�tné nahrávce otevøel ze
samostatného nájezdu skóre. V
5. minutì si tito dva hráèi role
vymìnili a �védský brankáø lovil
kotouè podruhé ze své sítì.
�véd�tí mladíci se v�ak nevzdali
a ve 14. minutì sní�ili. Tjörnqvist
Ambruz ov�em u� za dvì
minuty zvý�il opìt na rozdíl
dvou branek. Dal�í osud utkání

ovlivnila 33. minuta, kdy
Olström vyfasoval za píchnutí
holí pìtiminutový trest. Ten na�i
potrestali dvìmi brankami a
vedli ji� 5:1. Ve tøetí èásti se
aktivnì hrajícím �védùm
podaøilo brankami Tjörnqvista v
50. a Wallina v 59. minutì
vykøesat jiskøièku nadìje, kterou
v�ak definitivnì zahasil
Trávníèek støelou do prázdné
�védské branky. Nejlep�ími hráèi
se stali Tjörnqvist a Diví�ek. Ten
si pøipsal dvì branky a dvì
asistence, co� mu pomohlo ke
zisku titulu nejlep�ího útoèníka
turnaje.

Èe�i tedy zvítìzili i díky
skvìlého výkonu Lakosila  6:3 a
po páteèní remíze s Ruskem 1:1
a nedìlním utkání s Finy vyhráli
se ètyømi body celý turnaj.
Nejlep�ím obráncem se stal
Rachùnek a nejlep�ím útoèníkem
Diví�ek. Pouze cenu pro
nejlep�ího brankáøe si do Ruska
odvezl Gerasimov.

P�

Reprezentanti v Tøinci

Vlastimil Lákosil mající na
dresu èíslo 39 je velmi dobrým
brankáøem a strá�cem na�í
�svatynì�. V na�em klubu
pùsobí ji� druhou sezónu, ale
teprve letos dostal vìt�í �anci.

Vlas�a se narodil 4. 7. 1979 ve
znamení Raka. Pochází
z Uherského Hradi�tì, kde døíve
pùsobil. Na led ho u� v pìti
letech postavil táta. Otcovu
oporu neztratil ani pozdìji, kdy
se mìl rozhodnout mezi �kolou
nebo hokejem. Hokej si prý
vybral proto, �e mu jde líp, ne�
�kola.

Jako malý kluk si moc pøál
dostat se do vesmíru. Jako
kosmonaut si pøedstavoval ten
obraz, který znal jen z televize.
Jeho sen se v�ak nesplnil, ale
øíká, �e není v�em dnùm konec.
Kdo ví, mo�ná jednou z rádia
usly�íme Vlas�ovo jméno
v souvislosti s vesmírem.

Na zaèátek hokejové sezóny
se velmi tì�il. Pøes prázdniny
staèil nav�tívit �védsko, kde
reprezentoval ÈR. Na podzim ho

èeká cesta druhá, tentokrát do
Kanady.

Na otázku zda má nìjakou
pøítelkyni, odpovìdìl zápornì.
Pøes sezónu �ádnou holku nemá,
ale to neznamená, �e by byl proti
�enskému pohlaví zatrpklý.
Právì naopak, holky se mu líbí
a� je to blondýnka, èi brunetka.
Ale prozatím je sám. Tak�e holky
máme �anci.

Koníèkù má mnoho, ale èasu
je málo. Pokud má nìkdy  volný
den, zahraje si rád tenis, èi  golf
a nepohrdne ani fotbalu. Nad
otázkou: �Jaké je tvé
nejoblíbenìj�í jídlo� dlouho
dumal. Rád má prý v�echno, ale
nejradìji asi biftek a brambory.

Jeho snem je podívat se
nìkdy na Kypr a potkat svùj
dìtský vzor Mikeho Richtera
hrajícího za New York Rangers.

V�em klukùm, kteøí na�li
zalíbení v hokeji, vzkazuje:
�Ho�i dr�te se!�.

 MD

Vlastimil Lákosil

Finále Støedo�kolského poháru v atletice 1998 v Jablonci nad
Nisou
5. místo dorostenek v republice, dìkujeme v�em èlenùm dru�stva
za obìtavou reprezentaci na�í �koly.

Okresní kolo v kopané dorostencù
3. místo ze 13 dru�stev.

Okresní kolo pøespolního bìhu dorostu
1. místo dívek z 10 dru�stev, jednotlivce vyhrála Jana Kozielková
3. místo hochù ze 14 dru�stev

Okresní kolo v hokejbalu �ákù
3. místo ve skupinì

Okresní kolo v hokejbalu
3. místo, první tøi dru�stva byla z Tøince, pak ostatní dru�stva
okresu

Pøipravované akce

30. 11. halová kopaná star�í �áci
  9. 12. ko�íková dorostencù

ly�ování � sjezd, slalom (�actvo i dorost podle snìhových
   podmínek)

Mgr. Pavel Sikora

!
Èlovìk se  nikdy dost silnì nezakousne do
svého vlastního mozku. (Tzara)

Zemì je modrá jako pomeranè. (Eluard)

Struèný prùvodce moderní pøírodovìdou:
1. Je-li to zelené, nebo se to hýbe, je to biologie.
2. Jestli to zapáchá, je to chemie.
3. Nefunguje-li to, je to fyzika.
                                                           (Bloch)
Nemáme ani jeden dùkaz, �e blecha cizopasící
na my�i se bojí koèek. (Michaux)

Slon bývá obvykle zobrazován men�í, ne� je ve
skuteènosti, ale blecha v�dy vìt�í. (Swift)

           My�lenky slavných

J

My�lenky vybírá: Kamil Mrázek


