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èasopis tøineckého gymnázia 4. èíslo/únor 1999    cena: 2,- Kè

Výsledky na�eho studia
Pololetí je za námi a dal�í u� pokraèuje. Osudný den 29. ledna, kdy se rozdalo vysvìdèení, jsme

koneènì pøekonali dal�í úskalí ve studentském �ivotì. Nìkteøí tento den pøe�ili ve zdraví, jiní zase ne.
Ale víte, jak na tom jsou ostatní roèníky? Ne? Tak tady máte pøehled:

Podle údajù, které jsou zpracovány programem pro vyhodnocení vysvìdèení je na �kole 613 studentù.
199 studentù prospìlo s vyznamenáním. 15 studentù mìlo na vysvìdèení aspoò jednu pìtku. Nejmen�í
absenci ve �kole mìla za první pololetí 1.B (568 vyuèovacích hodin) a nejvíce vyuèovacích hodin chybìli
studenti ze 6.A (1760).

Srovnání prùmìrù tøíd stejného roèníku
(pod popiskem tøídy je poèet studentù, kteøí prospìli s vyznamenáním):

  Nová nástìnka
Díky nepøehlednosti infor-

maèní nástìnky, která byla u
vchodových dveøí, se zavedla
jiná. Nová nástìnka je vìt�í,
doufám, �e bude i pøehlednìj�í.
Tato tabule je umístìna na stìnì
naproti uèebny dìjepisu. Zde se
dozvíte v�echny potøebné
informace týkající se kulturního
�ivota studentù. Mù�ete si díky
ní mezi sebou vymìòovat
vzkazy, vyvì�ovat inzeráty�.
Nástìnka je urèena pro studenty
a tak ji vyu�ijte.

KM

Dne 28. 1. 1999 probìhlo na
na�em gymnáziu �kolní kolo
olympiády v anglickém jazyce.
Studenti byli letos poprvé novì
rozdìleni do dvou kategorií.
První kategorie byla urèena
studentùm 1. a 2. roèníku �esti-

letého studia, druhá kategorie
pro 1. - 3. roèník ètyøletého
studia a 3. - 5. roèník �estiletého
studia. Podle této nové kon-
cepce, která nám byla naøízena
seshora, byli maturanti ze
soutì�e úplnì vylouèeni. Úroveò

znalostí studentù byla v obou
kategoriích velmi dobrá a dost
vyrovnaná, proto bylo dost
tì�ké stanovit koneèné poøadí
zúèastnìných studentù.

Zde jsou výsledky:

Do okresního kola, které se bude konat v únoru ve Frýdku-Místku, postupují vítìzové obou kategorií.
V�em studentùm za úèast dìkujeme.

ZB

I. kategorie:
1. místo - Tereza Kozlová - 2.A
2. místo - Kateøina �poková - l.C
3. místo - Kateøina Nieslaniková - l.C

II. kategorie:
1. - 2. místo -  Robin Kaleta - 5.B, Radek Mu�álek - 4.B
3. - 4. místo - Kamila Vìtìchová - 5.C
                        Adam Kurzok - 4.C

Olympiáda v anglickém jazyce
Kamil Mrázek

 V tomto èísle
! Rozhovor s
        Ing. Ivo Kantorem

! Vìdomosti
        profesorù

! Na�e �kola

! Ples na �kole

! Horoskop

! Milovaný

! Cestujeme po
        svìtì - Chorvatsko

! Ly�aøský závod

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

Èlovìk zùstává
mladý, pokud je
je�tì schopen uèit
se, získávat nové
vlastnosti a sná�et
odli�né názory
ostatních.
(Ebner-Eschenbachová)

Zde byly grafy, které se nepodaøilo vlo�it do
digitální podoby, tak�e jsou pouze v papírové
podobì tohoto èísla èasopisu.
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Jak jste si urèitì v�ichni
v�imli, máme �novou� pøístav-
bu, v ní nové tøídy, nové uèebny
s novým, pìkným zaøízením.
Nejvìt�í chloubou je samozøejmì
nová aula s digitálním projekto-
rem a závìsy na dálkové
ovládáni. Proè ne, ale je tøeba
pamatovat i na ostatní èásti
�koly, ty jsou znaènì zastaralé a
pøes obrovskou snahu vyvì-
�ovat obrazy, dìlat nové
nástìnky apod. jsou hlavnì
neestetické.

Nejdùle�itìj�í je, aby se
studenti ve svých tøídách cítili
dobøe, pøíjemnì, ale ètyøi na-
�loutlé stìny, se ètyømi obrazy,
umyvadlem a tabulí, tomu moc
nepøidají. Teï si asi v�ichni
profesoøi øeknou: �Tak se na ty
v�iváky podívejte, chtìjí mít
pìknìj�í tøídy, ale aby si sami
udìlali nìjakou výzdobu, to je ani
nehne�. Na obhajobu v�ech
musím øíct, jediné, to hlavní co
chybí je nìjaká motivace. Ov�em
návrhy nìkterých jednotlivcù
jsou vskutku originální a do-
zajista by pøispìli ke zútulnìní
tøíd. Ale je jasné, �e v�echno
nejde najednou a ne� se najdou
dal�í peníze, na postupnou
rekonstrukci a následovné
dovybavení �koly, bude asi dost
dlouho trvat. Bohu�el, v nìkte-
rých tøídách chybí i to základní,
co by tam mìlo být. Konkrétnì,
jsou to závìsy ve vìt�inì tøíd.
Urèitì i samotní profesoøi by
potvrdili, �e v letních mìsících je
to ve tøídách bez závìsù témìø

k nevydr�ení. No, ale podob-
ných problémù je asi na �kole víc
ne� dost a na vyøe�ení v�ech
nezbývá èas a hlavnì peníze.

Ov�em �kola se dá vylep�it i
bez vìt�ích investic. Mám tím na
mysli poøádání �kolních akcí,
turnajù, soutì�í. Tìch je, jak se
zdá na �kole docela dost, ale jsou
poøád stejné a vìt�inou nejsou
pro �irokou studentskou veøej-
nost. Mo�ná, �e by to chtìlo
vymyslet nìco nového a origi-
nálního, co by pøispìlo k zaba-
vení na�í, podle vìt�iny lidí
mravnì naru�ené, mláde�e.
Nìkteré �kolní akce jsou velmi
zdaøené, jiné naopak. Kupøí-
kladu, loòská akademie dopadla
myslím si velmi dobøe, ale
sportovní den, který se konal
rovnì� na konci minulého
�kolního roku ve sportovní hale
za povinné úèasti celé �koly zase
tak vydaøený nebyl. Tìch
vydaøených akcí bylo mo�ná
více, za pøipomenutí je�tì stojí
tøeba koncert indiánù, ale co
bylo, to bylo. V tomto �kolním
roce se zatím, pokud je mi známo
vyznamenali jen divadelníci a
také nová hudební skupina, ale
nesmím opomenout první
�kolní den a filmovou pohádku
Lotrando a Zubejda, která na
na�em ústavu sklidila obrovský
úspìch. Teï u� jen musíme èekat,
a� èím nás mile pøekvapí vedení
�koly.

OPBM

Chceme lep�í �kolu?
Tøinecké gymnázium se urèitì zaèíná øadit ke kvalitnì

vybaveným �kolám co se týèe hlavnì technického vyba-
vení. Ale bude je�tì dost dlouho trvat, ne� se zmodernizuje
celá �kola.

1. �Jsi spokojen(a) se vzhledem
na�í �koly ?�
ano (36), Ne (27)
2. �Uvítal bys na vzhledu �koly
nìco nového? Co?�
ne (14), ano (49) - novou omítku
(38), grafity (2), více obrazù na
stìnách (1), obrazy od mistra
Saudka (2), zboøit sochy, vymìnit
støechu (2), více zelenì pøed
�kolu, hezèí výzdobu
Dokonce jednu studentku �tvou
dráty visící kolem na�eho høi�tì,
tak by je nechala nìjak odstranit
(a� u� jsou dùle�ité nebo ne).
3. �Co si myslí�, �e by pøispìlo
k útulnosti na�ich tøíd?�
    koberce (15), �aluzie (5),
sedaèka (6), obrazy (5), záclony
se závìsy(4), kvìtiny (5), rádio
(2), bazén (3), køesla (3),
pol�táøky, lep�í �idle, nic (2).
Nìkomu k útulnosti tøídy schází
napø. demolice, lep�í �idle, plakát
sladkých hochù z Luneticu, hezèí
tabule, okna a profesoøi, ale taky
hodiny, vìtrák a více místa.( Jak
málo staèí k radosti !)
4.�Co by podle tebe mìlo být v
ka�dé tøídì?�
televize a video (18), HIFI vì�
(18), kvìtiny (7), hezèí ho�i (2),
pohovka (3), obrazy, polièky,
nástìnka, popelníky, klimati-
zace, nic (2).
5.�Kdybys mìl(a) mo�nost pøidat
do areálu �koly jednu místnost,
k èemu by slou�ila?�
kuøárnu (17), místnost k relaxaci
-tzn., �e by tam svítilo sluníèko,
hrála by tam pìkná hudba a
v�ichni by na sebe byli hodní
(14), dal�í tìlocviènu nebo
posilovnu (3), diskotékový klub
(3), místnost s bazénem (3),
lo�nici (3), saunu (3), jízdárnu (2),
hernu (2), místnost pro
uschování kol (2), dále místnost
s Internetem, vìt�í bufet nebo u�
rovnou restauraci, èajovnu, halu
s tobogánem, ateliér ke tvoøení

aktù, tenisový kurt, praktickou
jazykovou uèebnu a hospodu.
6. �Jsi spokojen(a) se za-
øízením na na�í �kole? Po-
kud ne, co bys zmìnil(a)?�
spokojen(a) (43),lep�í poèítaèe
(8), køesla (3), více kopírek (2),
toaletní papír na WC, stále
funkèní automaty, svítící svìtla,
jeden student by chtìl pro svou
asi velmi oblíbenou profesorku
nový tonometr, v�echno (2).
7. �Kdyby se poøádaly na na�í
�kole brigády, úèastnil(a) by ses
jich?�
ano(50), ne (13)
8. �Nemyslí� si, �e by na na�í
�kole mìlo být provozováno více
zájmových èinností ? Pokud ano,
jakých ?�
ne(17), ano(46) -více sportovních
krou�kù (20), taneèní (12), ping-
pong (3), více køes�anských
krou�kù (2), poèítaèový krou-
�ek, kuleèník, �ipky, �achy, karty,
krou�ek, ve kterém by nechali
studentùm napospas laboratoøe
a ti by si tam mohli dìlat, co by
uznali za vhodné, krou�ek s
názvem holky, krou�ek jízdy na
koni (2)
9. �Myslí� si, �e na�e �kola pro
nás poøádá dost akcí ? Pokud ne,
jaké bys napø. navrhoval(a)?�
Ano (6), ne (57) � veèírky (18),
spoleèné výlety (9), sportovní
akce (7), koncerty �kolních
skupin (4), Valentýnské párty
(5), diskotéky (3), v�eobecné
koncerty (2), seznamovací
veèírky (2), èajové dýchánky (2),
více náv�tìv v kinì a v divadle,
soutì�e
10.�Neschází ti na na�í �kole
hudba?�
Ano(62), ne(1).

    (Myslím, �e nepatøíme mezi
nejskromnìj�í národ.)
                                    N.P. a Katy

   ANKETA - Na�e �kola
Na 10 otázek, týkajících se na�í �koly odpovídali celkem 63 studenti,
v prùmìru tøi studenti z ka�dé tøídy. Nìkteøí brali pokládané otázky
zcela vá�nì, ale jiní brali tuto anketu pouze jako zpestøení pøestávky.
Podle toho taky nìkteré odpovìdi vypadaly.

U� zase svátek
Není to tak dávno co jsme odstrojovali stromek, pozùstatek

z vánoc a v tomto mìsíci u� máme zase svátek. Je to sice svátek jen
pro nìkteré, ale vìøím, �e jich je na na�em gymnáziu vìt�ina. Urèitì
u� tu�íte o jakém svátku mluvím, ale pro ty, kteøí to je�tì netu�í,
napovím, �e se tento svátek slaví 14. února.

Ano, je to sv. Valentýn, svátek v�ech zamilovaných. Slaví se u nás
teprve pár let, ale je velmi populární pøevá�nì u mladých lidí. Mo�ná
i vy do nich patøíte a tak bych vám (zamilovaným) chtìla dát pár rad:
Neèekejte a� najdete vzkaz: �Je Valentýn, chci kytku.� Celý den se
na svoji druhou polovinu hezky a mile usmívejte a nehádejte se.

Ho�i, neváhejte pozvat své pøítelkynì do restaurace nebo na
hezký film do kina a nepoèítejte, kolik jste utratili penìz, láska je
pøece cennìj�í ne� pár drobných kovù nebo papírkù. buïte spolu
jak to jen jde, tøeba i celý den a u�ijte si to.

A na závìr bych chtìla popøát v�em zamilovaným a milujícím
hodnì lásky a a� to spolu dlouho vydr�íte.

Ale vy ostatní nezoufejte, je�tì není v�em dnùm konec a hlavnì
se nevzdávejte.                                                     Fantomas

My�lenky, které máte, nebo skutky, které
konáte, mìní se koneènì ve schopnost
dìlati dobro nebo zlo, které ve svém
rozvoji vrací se k vám.

(Mallory)



Slovo �éfredaktora
Vá�ení profesoøi, milí studenti a ètenáøi!
Do rukou se vám dostává u� 4. èíslo tohoto èasopisu. Jedna zmìna
oproti v�em pøedchozím èíslùm je ta, �e èasopis od teï bude stát 2,-
Kè. Co nás k tomu vedlo? Zaprvé, poèet výtiskù èasopisu byl malý a
tak se spoustì studentùm do ruky vùbec nedostal. Mìli jste mo�nost
uvá�it, jestli chcete Prostor pro sebe nebo do tøídy, a tak si ho i
objednat. Teï má redakce jistotu, �e jsou v�ichni, kteøí mìli o nìj
zájem spokojeni s jeho dostupností. Pokud se k nìkomu objednávka
nedostala, není to vina na�e, ale pøedsedy dané tøídy. Nezoufejte,
jestli se vám èasopis zaèal líbit nebo jste o objednávce nic nesly�eli,
klidnì si ho mù�ete stále objednat (objednávky pøijímám poøád).
Druhá vìc, která nás vedla k prodeji èasopisu byly soutì�e a nákup
cen pro výherce. Máte se na co tì�it. Tak�e cena èasopisu zahrnuje
náklady spojené s jeho tvorbou, kopírováním a samozøejmì k
nákupu u� zminìných cen do soutì�í. To by bylo k vysvìtlení, proè
jsme èasopis zaèali prodávat. Doufám, �e popularita èasopisu bude
stoupat a vìøím, �e s námi budete nadále spokojeni. Je�tì bych se
zmínil o jedné vìci. Prostor je tu pro vás a díky nìmu mù�ete uveøejnit
také své názory, napsat co se vám nelíbí, co si myslíte, co vás mile
pøekvapilo, proto�e èasopis nás má v�echny informovat a to, jak
studenty, tak i profesory.

Kamil Mrázek
Jediná tøída, která si èasopis neobjednala je 4.D. Je�tì neví, o co pøi�la...

�éfredaktor
Kamil Mrázek

Redaktoøi
Jan Nieboras
Jana �tìpánková
Lenka Brudná
Natálie Bialoòová
Zdenìk Verner
Roman Korzec
Jan Chrastina
Marie Drongová
Kateøina Bujdo�ová
Petr �èigel

Korektoøi
Natálie Pozdí�ková
Táòa Køenková

Grafická úprava
Kamil Mrázek

4. èíslo vy�lo dne
2. února 1999,
náklad: 129 výtiskù,
vychází ka�dý mìsíc,
uzávìrka dal�ího èísla:
22. února 1999
ètvrté èíslo vyjde:
 2. bøezna 1999

V pøí�tím èísle:
! Rozhovor s profesorkou
     Ing. Dagmar Mitrengovou

! Chlapci a dívky

! Anketa

! Mozek

! nechte se pøekvapit...

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

Pøipomínky nebo návrhy
k èasopisu sdìlte nìkte-
rému z èlenù redakce.
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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)

 Nejoblíbenìj�í rubrika v tomto èasopise se jmenuje Vìdomosti profesorù. Z ohlasù studentù  se stala
jednou z nejètenìj�ích v tomto èasopise a doufám, �e bude mít úspìch i nadále. Nìkteøí profesoøi, ale
poøád odmítají na tyto otázky týkající se základních vìdomostí odpovídat. Tento mìsíc to byla paní
profesorka PhDr. Milada Hejmejová. Øekla nám, �e je to pro ní úsmìvné, ptát se lidí v takovém vìku a
�e, star�ím lidem u� to pomaleji myslí. �Nemáme v hlavì poèítaèe jako vy� øekla. Na �ádné otázky
týkajících se vìdomostí v zásadì nikdy nebude odpovídat a poøady typu Nikdo není dokonalý jsou
podle ní ztráta èasu. Podle mého názoru, ale paní profesorka není vùbec stará.  Mo�ná to byla pouze
výmluva. Zvlá�tì uèitelé a lidé, kteøí se �iví výukou mladých by mìli ukázat, �e se nebojí svých vìdomosti
a nevìdomostí, alespoò tìch které vyuèují. Ale teï na stranì �est tohoto èasopisu vám opìt nabízíme
vìdomosti dal�ích tøí odvá�ných profesorù. Otázky jsou tentokrát z èeského  jazyka, anglického jazyka
a fyziky. Doufám, �e pøí�tì se u� nenajde �ádný profesor, který se bude bát odpovìdìt nebo se nìjak
vymlouvat. Znova opakuji �nikdo neví v�echno�.  A teï u� otoète na stranu �est...                             KM

Nemám jak z prostoru utéct.
Znamená to snad, �e z prostoru
mne NIKDO nemù�e vyhodit?
Znamená to, �e z prostoru
nemohu být vykázán?

Pokud ano, pak jsem rád.
Opravdu. Nechci patøit �nikam�.
Chtìl bych zùstat s vámi. A
myslím si, �e se nemusíte bát. Já
s vámi zùstanu. Ale nìco vám
øeknu: Jakmile zjistím, jak
prostor opustit, zkusím to. A
kdybyste o mnì pak ji� nesly�eli,
vìøte, �e v mimoprostoru se mi
líbí více. Musíte mi odpustit tuhle
poznámku, ale nemá nìkdo
zájem jít se mnou?

Nashledanou. Sejdeme se
v mimoprostoru�

Vá� vìrný
Pepa Mauglí

PS.: Pokud se vám zdá, �e tento
èlánek je ponìkud zmatený,
máte pravdu. Ale co dnes NENÍ
zmatené?

   Vìdomosti profesorù

Mo�ná pøe�iji rok 1999
Ano, mo�ná, �e budu patøit

mezi ty ��astlivce, kteøí tento rok
plný omylù pøe�ijí. A mo�ná, �e
ho pøe�iji bez vìt�ích osobních
katastrof. A snad se mi podaøí
mnoho vìcí. Kdy� se tak nad tím
zamý�lím, proè bych tento rok
vlastnì nemìl pøe�ít?

Jedna z onìch katastrof, které
by mne mohly postihnout je
snad dostat padáka a být
vyhozen z redakce tohoto
èasopisu. Být vyhozen z Prosto-
ru. Nevím jak vy, ale já si nic
hor�ího nedovedu pøedstavit.
Kdokoli mi mù�e udìlat cokoli,
ale nebýt souèástí ji� ani
prostoru, to by bylo i na mne
trochu moc. Kde bych �il? A co
bych dìlal?

A� se kolem sebe podívám,
kam se podívám, v�ude je jen
samý prostor. Prostor je pøede
mnou, prostor je za  mnou.
Prostor je kolem mne a já
nemám kam se pohnout.

Bezplatná
inzerce

Za gramatickou chybu
se stydíme více ne� za
chybu v my�lení - za
chybu pamìti více ne�
za chybný závìr.

(Jean Paul)

Není hanba ani �koda
nìèeho nevìdìti.
V�echno vìdìti
nemù�e nikdo, ale
hanba a �koda je tváøiti
se, jakobys vìdìl, èeho
neví�.

(Pascal)

Statistika èasopisu:
poèet znakù: 35 179
poèet slov: 6 801
poèet vìt: 750
poèet odstavcù: 500
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Rozhovor s profesorem Ing. Ivo Kantorem
Tento mìsíc nám na otázky odpovídal pan profesor fyziky a chemie a tady jsou jeho odpovìdi:

• Který pøedmìt ve �kole byl vá� nejoblíbenìj�í?
Chemie, fyzika, biologie, tìlocvik a deskriptiva

• Co uèíte radìji chemii nebo fyziku?
To zále�í na okolnostech, na dotaci hodin. V souèasné dobì je situace v chemii nevalná, proto�e
z èasových dùvodù chybí laboratorní cvièení a to ubývá tomuto pøedmìtu na kráse.

• Jaké byly vaše studentská léta?
S nostalgií vzpomínám spí�e na léta strávená na V�CHT v Pardubicích, ty byly nejlep�í.

• Které zvíøe je va�e nejoblíbenìj�í? A proè?
Vepø, kuøe � hlavnì v talíøové formì.

• Z èeho pramení vá� smysl pro humor?
Z �ivotního optimismu, �e v�e se jednou v dobré obrátí, ale skuteènost spí�e svìdèí o opaku.

• Èeho si vá�íte na studentkách?
Uznávám zdravou emancipaci, samostatnost, schopnost obhájit svùj názor, vést diskusi s vyuèujícím
na úrovni rovný s rovným. Líbí se mi, kdy� dbají o svùj zevnìj�ek nejenom módní barvou vlasù, ale
i sportovní èinností. Musím podotknout, �e tìchto kritérií splòuje dosti málo studentek.

• Co vám naopak na nich vadí?
1. Kouøení za �kolou v domnìní, �e uèitel je stejný.
2. Negativní postoj ke sportu a pøedmìtùm, které je nebaví.
3. Podléhají kolektivním pseudosociálnímu smý�lení.
4. Malá cílevìdomost a cti�ádost ve studiu a dal�í.

Èeho si zase vá�íte na studentech, co vám na nich vadí?
Nejvíce si vá�ím na studentech, toho, �e dokázali po roce 1989 uchopit svùj osud do vlastních rukou
a nezávisle na �kolních osnovách a postojích uèitelù jdou za svým cílem, �ivotní kariérou.
Negativní vlastnosti ji� byly øeèeny.

• Pomáháte man�elce s domácími pracemi, s jakými?
Dále ji� budu struènìj�í. Ano, obèas se v�emi.

• Popište sám sebe. Jaký jste?
Není dùle�ité, jak èlovìk vnímá sebe sama, ale jak ho vnímá okolí.
• Za co se nejvíc stydíte?
A mìl bych?

• Jak jste se seznámil s va�í man�elkou?
V zamìstnání, v dobì kamenné.

• Jaký je vá� nejvìt�í zlozvyk?
Kdybych o nìm vìdìl, tak bych ho odstranil. Pokud vy víte, tak mì upozornìte?
• Øíkáte nìkdy vìci, které vás pak mrzí (uveïte pøíklad)?
Spí� ne.

• Kterým lidem se vyhýbáte?
Lidem se nevyhýbám, jsem do znaèné míry tolerantní a beru je takové jací jsou bez rozdílu barvy
pleti a politických názorù.

• Jaký byl vá� nejodvá�nìj�í pokus v chemii?
Nebyl to pokus, ale èin, kdy jsem na vojnì jako vojenský chemik absolvoval výcvik s ostrými
chemickými látkami, prudce jedovatými. To mi tenkrát nebylo dvakrát pøíjemnì.

Dìkujeme za odpovìdi
Jana �tìpánková, Natálie Bialoòová

Pozn: V pøí�tím èísle polo�íme otázky paní profesorce Ing. Dagmar Mitrengové.

Taháky
aneb tohle téma
profesory naladí

Taháky � studentùm pomá-
hají, profesory rozzlobí. V�ak
øeknìte sami, kolikrát se vám
stalo, �e jste se na�rotili látku na
sto procent, ale po obdr�ení
otázek z písemky se stalo to, co
�ádného studenta ani profesora
nepotì�í � OKNO.

Profesoøi si èasto ani neuvì-
domují, jak svými hrozbami nad
známkami naru�ují psychiku
studenta, který se doma jen
stresuje a nedoká�e se nauèit ani
slovo. Dokonce mi nìkdy pøi-
padá, �e se vy�ívají v tom, kdy�
student neodpoví, nezná odpo-
vìï u zkou�ení, kroutí se u
tabule jako �í�ala a sem tam z nìj
vypadne slovo. Èasto staèí jen
první slovo vìty a hned ví, jak
dál. Ale profesor jen zakroutí
hlavou a øekne: �Nepotì�il jste
mì, ani já vás nepotì�ím�.

Vím, nejsme na základní
�kole a tudí� nemù�eme od
profesorù èekat takovou
tolerantnost jako u na�ich
�starých� dobrých uèitelù. U
písemek doká�e tahák úplnì
zvrátit výslednou známku. Ne
jednou se mi stalo, �e pár slov
napsaných na lavici (nebo jen
zkratek) pro profesora nepo-
chopitelných èasto pro studenta
znamenají celé odpovìdi na
otázky. Je mi jasné, �e studenta
snad mù�e tí�it pocit svìdomí
vùèi ostatním poctivì nauèeným
spolu�ákùm.

Ale dejte mi zapravdu, kdo
z vás je�tì nikdy nepou�il tahák?

Banditos

Definice logiky:
Logika je systematická
metoda, jak pomocí
správného uva�ování
dojít k nesprávným
zámìrùm.

(Murphy)
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Jak jistì v�ichni dobøe víte, dne
22. 1. probìhl na na�í �kole ples. A
proto�e jste tam nemohli být v�ichni,
chtìl bych vám ho tro�ku popsat.

Oficiální zaèátek byl v 20:00, ale
my, kteøí jsme mìli pøedtanèovat,
jsme mìli sraz u� v 17:30. Dùvod
byl prostý � mìli jsme mít zkou�ku.
V urèený èas v�ak dorazila ani ne
polovina vybraných párù, a tak se
zaèátek posunul. No, nakonec byla
zkou�ka pohodová � pro nìkteré
byla dokonce snad i zajímavá. Pro
koho? Pro nás, úèinkující, kdy� jsme
èekali a� nám jistá osoba v re�ii pustí
hudbu, ale i pro jistého pana
profesora. Ten vida na�í mladou
instruktorku se ihned pustil do
organizování, a tak organizoval a
organizoval a� se z nìho kouøilo. A
to doslova. Nakonec to v�echno
nìjak dopadlo a jistý pan profesor
nám oznámil toto: �V�ichni tady
budou pøesnì ve tøi ètvrtì na osm.
Pro ty, kdo mají digitálky to je jedna,
devìt, ètyøi, pìt.� Následovaly
�salvy� smíchu a odchod.

Nìkteøí �li domù, jiní zùstali. Já,
spolu s pøáteli, jsem pozoroval, kdo
v�echno se to k nám na ples øítí.
Zjistil jsem v�ak pouze to, �e
neustále vzrùstá koncentrace
profesorstva, a tak jsem toho radìji
nechal. Spolu s kamarády jsme
potom sedìli v �atnì a utì�ovali se:
�Jsou to jen blbé tøi minuty. Pak u�
je to v�echno v pohodì a mù�eme
tam zùstat, jak dlouho budeme
chtít.� Trému se nám podaøilo docela
úspì�nì zahnat. Ne v�ak na dlouho.

Pøesnì podle instrukcí nejmeno-
vaného pana profesora jsme se
v urèenou dobu se�li pøed aulou.
Tam je�tì stále panovala veselá
nálada. Ta ov�em opadla po rozkazu
�Seøaïte se!�. Kdy� jsme nakoukli
do auly, zdìsili jsme se. �Kapitáne,
senzory hlásí zvý�enou koncentraci
profesorù na pravoboku. Identi-
fikace: profesoøi Jindøich Moèkoø,
Jan Bujok. Profesorky Vilma
Sikorová, Alena Wozniaková, Petra
Bruková�� Úsmìv se vytratil. �To
zas bude trapas.� povzdechl jsem si.
A pak to zaèalo. Tøi minuty jsme se
ztrapòovali, pak potlesk a koneènì
odchod. V�ichni jsme se okam�itì
pøesunuli do tøídy, která nám byla
vyhrazena. Tam se polovina lidí
zhroutila, ale hned se zase probrala,
kdy� zjistila, �e u� nám pøinesli
chlebíèky. Ano, mìli jsme chlebíèky.
Dva. A navíc �juice�. Nikdo na nic
neèekal a hned se po �vyèerpá-
vajícím� výkonu posilnil.

Pak u� zaèala zábava. Chodba

byla najednou plná lidí, kteøí chodili
buï sem nebo tam. Vmísil jsem se
tedy do davu a nechal se uná�et
smìrem sem. Za chvíli jsem se ocitl
ve tøídì, která slou�ila jako bar.
Obhlédl jsem situaci a zjistil, �e
chladící box je plný rùzných
alkoholických i nealkoholických
nápojù. Je�tì jsem si poznamenal
ceny a nechal se opìt uná�et davem.

Ten mne zavlekl a� do auly. Ta
samozøejmì slou�ila jako tanèírna.
Hudbu zaji��ovala skupina Music-
men. Hrála celkem dobøe, ale mìla
jednu chybu. Asi ka�dých patnáct
minut si dávala �pìtiminutovou�
pauzu na obèerstvení, která se
obvykle protáhla na pùlhodinku, ale
budi�. I Musicmeni jsou jen lidé, a
tak jsem jim to obèerstvení pøál.
Pøece jen hráli dobøe.

Jednu chvíli jsem byl davem
zatlaèen ke kuchyòce. Tam jsem
zjistil, �e bar není jediným místem,
kde je mo�no se obèerstvit.
V kuchyòce se toti� prodávala vína
a dorty. Bílé a èervené víno,
�ampaòské a spousta dortù
koupených z penìz ubohých
studentù.

Kdy� jsem zjistil, �e v nejvy�-
�ím patøe u� �ádná dal�í atrakce není,
zamíøil jsem dolù. O patro ní� se
nacházela improvizovaná �atna.
Zbytek �koly u� byl pustý. Vlastnì
témìø pustý. Byli-li jste majiteli
místenky s veèeøí, mohli jste si onu
veèeøi dát v jídelnì. Ta byla pro tyto
potøeby opatøena servírkami. Lidé,
kdyby takové servírky byly i na
obìdì, tak se vsadím, �e obìdy
nav�tìvuje celá mu�ská populace
na�eho ústavu. Ano, servírky byly
milé, mladé, krásné, ochotné, rychlé.
Prostì pohádka. Ale abych nechválil
jen obsluhu. Také jídlo bylo �na
úrovni�. Vìøte nebo ne, ale to, co
bylo k jídlu se opravdu dalo jíst.
Maso, to nebyl pláteèek jako na
obìdì, to byly dva poøádné kusy a
navíc výbornì pøipravené. K tomu
hranolky a � podr�te se � obloha.
Pravá, nefal�ovaná obloha. A kdy�
jste mìli známosti, dostali jste navíc
i dou�ek vody. Tekutiny v cenì,
bohu�el, nebyly.

Tak jsem se najedl k prasknutí a
�inul se pomalu zpìt do �vy��ích
sfér�. Cestou jsem narazil na nìco,
èeho jsem si døíve nev�iml. Byly to
sleèny prodávající losy do tomboly.
Poté, co mì ujistily, �e �tyhle urèitì
vyhrávají� jsem si ètyøi koupil. Stálo
mì to dvacku, ale odmítnou takovým
bytostem nebylo v mé moci. A tak
jsem si �el, se ètyømi losy  v kapse,

zatancovat.
Tombola byla o pùlnoci.

Do té doby jsem støídavì tancoval,
odpoèíval a ti�e závidìl. Co jsem
závidìl? Partnerky. Sám jsem tam
partnerku nemìl, tak�e se sem tam
stalo, �e i kdy� jsem byl odpoèatý,
tak jsem pouze stál a díval se. No,
pøí�tì u� si partnerku poøídím. Ale
zpìt k tombole. Cen bylo dvanáct �
od knih, pøes dorty, a� ke slivovici.
Samozøejmì, �e zrovna ty mé
�vyhrávající� losy netáhli. Ale
nenaøíkal jsem si. Co bych taky dìlal
se slivovicí? Po tombole jsem si je�tì
trochu zatanèil a pak u� byl èas jít
domù. Øíká se, �e v nejlep�ím se má
pøestat � doufám, �e jsem opravdu
pøestal v tom nejlep�ím.

Ples se nám tedy vydaøil. �koda,
�e plesová sezóna je jen pøes zimu,
proto�e takové akce by mohly být
klidnì ka�dý mìsíc. Tak tedy
nashledanou na nìjakém dal�ím
veèírku.

Flash Gordon

Cestujeme po svìtì
Chorvatsko

Mnozí z vás jezdí do Chorvatska pravidelnì na dovolenou a
znají tuto zem dobøe. Já se alespoò krátce zmíním o nìkterých
zajímavostech.

Kdysi se nìkterá mìsta (Omi�) proslavila velkým mno�stvím
moøských pirátù. V dne�ní dobì u� toto �øemeslo� vymizelo (i
kdy� zlodìji tam jsou poøád).

V dne�ní dobì se Chorvatsko vzpamatovává z války, která
pøedcházela jeho vznik (1991). Jedeme-li smìrem na jih, kolem
cest mù�eme spatøit vyhnilé, vyrabované a opu�tìné domy. Lidé
je opustili ani� by si vzali nìjaké vìci. I ve �kolách zùstaly se�ity a
kní�ky od �áku, tøídní knihy, lavice ...

Zdálo by se, �e po válce u� je bezpeènì, ale je�tì v dne�ní dobì
jsou na polích kolem cest rozmístìné ná�lapné miny. Je proto pøísný
zákaz vcházení na tato území. Armáda tyto miny likviduje tak, �e
na to pole po�le (vy�ene) stádo ovcí ...

Lidé z posti�ených mìst a vesnic se pøemístili na pobøe�í
k Jadranu a �iví se hlavnì z turistiky a rybolovu.

Mají tam také rùzné speciality z masa jako napø. �pusica sa
mlincina� (zapeèené maso s tìstovinami) nebo �sagrebaèki
odresak� (brianský øízek). A na závìr se je�tì zmíním o zvlá�tní
úpravì masa.

Vepøové maso, nejèastìji pøední noha, se nalo�í do smìsi soli a
rùzných koøení. Nasáknuté maso se nechá na pùdì vysu�it. Kdy�
je dùkladnì proschlé povìsí se do vinných sklípkù, kde chytne
jistý druh plísnì. Tato plíseò se na nìm hromadí pøibli�nì dva
roky, ale maso vùbec nepáchne. Poté se odstraní plíseò a maso se
dá konzumovat bez jakýchkoliv úprav. Pokud je chu� a do�ly
zásoby je mo�né ho spotøebovat i døíve, ale musí se tepelnì
zpracovat.

Fantomas

Jak jsem si zaplesal

Ètení je nejlep�í uèení.
Sledovat my�lenky velkého
èlovìka - to je ta
nejzajímavìj�í vìda.

(Pu�kin)

Básník je prostì recidivista:
zaèíná poøád znova
-na rozdíl od solidních lidí.
Za ka�dou knihu je souzen
ka�dým ètenáøem.
A polehèujících okolností je
tak málo...

(�áèek)

Kompilátor je autor knih z
cizích citátù,
aforista je autor citátù do
cizích knih.

(Brudzinski)J
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Vìdomosti profesorù (otázky)
                     (text k této rubrice viz strana 3)
Otázky:
1. Vyjmenujte vzory podstatných jmen rodu mu�ského?
2. Jaké znáte funkèní styly spisovného jazyka èeského?
3. Který autor napsal hru Manon Lescaut?
4. V kterém roce byl polo�en základní kámen k výstavbì
    Národního divadla?
5. Vyjmenujte anglicky po sobì jdoucí dny v týdnu?
6. Jaká znáte anglická pøivlastòovací zájmena?
7. Jmenujte v�echny anglické jazykové èleny?
8. Vyjmenujte sedm základních fyzikálních velièin?
9. Co je (znamená) 1°C?
10. Co je to vektor?
11. Jak se jmenuje nauka o pohybu?
Správné odpovìdi:
1. pán, hrad, mu�, stroj, pøedseda, soudce, 2. hovorový, odborný,
publicistický, umìlecký, administrativní, øeènický, 3. Vítìzslav
Nezval, 4. 1868, 5. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, 6. my,your,his,her,its ; our,your,their, 7.
a, an, the 8. délka,hmotnost,èas,termodynamická teplota,elektrický
proud, svítivost, látkové mno�ství, 9. jedna setina intervalu mezi
bodem mrazu a varu (jednotka teploty), 10. mno�ina v�ech
úseèek, které jsou urèené stejnou orientací, smìrem a velikostí 11.
kinematika
Odpovìdi profesorù:

PhDr. Ivana Kröhnová
 1. pán,hrad,mu�,stroj,pøedseda,soudce
 2. umìlecký,administrativní,odbotný,publicistický
 3. Vítìzslav Nezval
 4. 1868
 5. Monday,Tuesday,Wednesday,na ètvrtek si nevzpomenu -
     nìmecky by to ne�lo?,Friday, Saturday, Sunday
 6. my, your, our, his, her, their. Na víc si nevzpomenu.
 7. a, an, the
 8. teplo,hmotnost,síla,èas,rychlost,reaktivita - ta asi
     ne,odstøedivost - jestli tam vùbec patøí, elektøina
 9. Je jednotka mìøení teploty podle Celsiovy stupnice. U�ívá se
     hlavnì v Evropì.
10. Pou�ívá se v matematice.
11. kinematika

Mgr. Petra Bruková
 1. pán,hrad,mu�,stroj,pøedseda,soudce
 2. odborný,publicistický,umìlecký
 3. Nezval
 4. kolem roku 1870
 5. Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
 6. my,your,his,her,its ; our,your,their
 7. a,an,the
 8. práce,síla,tlak,teplota,rychlost
 9. Je jednotkou tepla.
10. fyzikální velièina
11. nevím

Mgr. Rudolf Mlèoch
 1. Fakt musím? Pán,hrad,mu�,stroj.
 2. Netu�ím,co je funkèní styl.
 3. To jsem sice kdysi vìdìl,ale potøeboval jsem to pouze na
     maturitu. Nevím, ale mo�ná si vzpomenu.
 4. To u� musí být hodnì dávno,kdy� u� tøikrát vyhoøel.
 5. Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday.
 6. my,your,their ; his,her,its - pro 3. os. j. è.
 7. a,an,the
 8. svítivost,délka,hmotnost,èas,termodynamická teplota,elektrický
     proud,látkové mno�ství
 9. Charakterizuje teplotu nebo zmìnu teploty.
10. Je urèen velikostí a smìrem orientace pùsobi�tì.
11. kinematika                                                                                    Katy

Vodnáø (21. 1. � 19. 2.)
Budete pilní jako vèelièky, dávejte
v�ak pozor, aby jste se nevìno-
vali jenom práci. Pøátelé by jste
mohli mírnì zmást, svým
puntièkáøstvím. Nemìjte v�ak o
nì strach zùstanou vám vìrní.
Ryby (20. 2. � 20. 3.)
Jste inteligentní, vytrvalí, krásní,
ale pøíli� se chvástáte svými
vlohami. Pøátelé tím odpuzujete
a nejenom je. Ano, nikdo vás
nepochválí tak krásnì jako vy
sami. Chvalte se radìji ve svých
my�lenkách nebo v soukromí.
Vyhnete se mnoha nepøíjem-
nostem.
Beran (21. 3. � 20. 4.)
Va�e tvrdohlavost vám mù�e
zpùsobit problémy. Va�te si
svých pøátel, proto�e je v bøeznu
budete potøebovat. O svou váhu
se nemusíte bát, va�e dobrá
kondièka a radost ze �ivota vám
nedovolí pøibrat ani kilo.
Býk (21. 4. � 21. 5.)
Venu�e k vám zavane lásku. Tím
hùø v�ak to pujde ve �kole a
práci. Radìji se nevsázejte a
nehrejte hazardní hry, v�dy� to
znáte: ��tìstí v lásce, smùla ve
høe�. Va�e kondièka a smysl pro
humor se vy�vihne do nebývalé
vý�e.
Blí�enec (22. 5. � 21. 6.)
Va�e roztìkavost opravdu nezná
mezí. Svou nerozhodností
mù�ete odradit pøátelé. Sna�te se
být dochvilní a vzdát se
pøelétavostí. Eso v rukou budete
dr�et koncem mìsíce. Vyu�ijte
svého �armu a hurá na lov.
Rak (22. 6. � 22. 7.)
Je vidìt, �e jste znamení letní a
zima vám moc nesvìdèí.
Zásobujte se vitamíny a hlavnì
dobrou náladou. Va�e kondièka
na tom nebude nejlépe, ale zase
na tom budete dobøe z hlediska
finanèního.
Lev (23. 7. � 23. 8.)
Máte neustále strach, �e ztratíte

své pøátele. Sna�íte se oplývat
humorem, a pøitom jste unaveni
ze v�ech tìch zmatkù kolem.
Sna�te se mluvit pravdu, být
upøímným. Kamarádùm øeknì-
te, co si o nich myslíte a
nenechávejte je na pochyb-
nostech.
Panna (24. 8. � 23. 9.)
Sna�te se dodr�et svá pøed-
sevzetí. Pokud únor zvládnete
pùjde to pak jedna báseò.
Neèekejte �ádné velké zmìny
v lásce a radìji se vìnujte práci,
máte co dohánìt. Peníze, které
získáte svou pílí, si ponechte
radìji na dobu, kdy je budete
opravdu potøebovat
Váhy (24. 9. � 23. 10.)
V�echny okouzlíte svým
talentem, mìjte se ale na pozoru
pøed lidmi, kteøí se s váma chtìjí
z èista jasna pøátelit. Vìnujte se
více aktivnímu sportu a dbejte
na své zdraví. Vyu�ijte mo�nosti
k cestování.
�tír (24. 10. � 22. 11.)
Mìli byste se zamyslet nad svými
èiny, nevìdomky ubli�ujete
lidem. Vzdejte se výbu�nosti a k
problémùm se stavìjte s klidnou
hlavou. I kdy� tento mìsíc není
zrovna nejlep�í pro va�e finance.
V lásce dosáhnete neèekané
úspìchy.
Støelec (23. 11. � 21. 12.)
Máte �anci zasáhnout nìèí srdce.
Neostýchejte se a uka�te svìtu
svou genialitu. Pokud to v�ak
pøe�enete, klesnete úplnì na dno.
Dbejte na své zdraví a
nepøehánìjte to s tuènými jídly,
máte sklon k obezitì.
Kozoroh (22. 12. � 20. 1.)
Budete mít pohodlný �ivot, staèí
jen pøelstít pøátele a své závazky
jim pìknì nalo�it na jejich bedra.
Riskujete v�ak, �e vycítí va�e
zámìry a stáhnou se, v tom
pøípadì budete sami.

Ziwa

Horoskop na únor

ABCDE
FGHI



Poezie, zábava PROSTOR Strana 7

MILOVANÝ
Milovat  neznamená jen mít rád,
milovat je vìøit a  pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je darovat svou du�i a srdce.

Snad ruka má lehèeji napí�e ta slova,
která jdou tì�ko pøes rty.
Nebo�, jestli bude� èíst i tyto øádky,
nebudu vidìt úsmìv na Tvých rtech
a pohledavý pohled oèí Tvých.
Pak mù�e� se mi tøeba vysmát, ale
musím svìøit nìkomu to krásné,
co ve mnì je.
V�dy� láska je krásná pro toho,
kdo ji cítí a na obtí� pro toho,
kdo je láskou obtì�ován.
Kdy� jsem Tì prvnì vidìla,
nikdy bych nevìøila, �e Ti budu øíkat   �drahý�.
Kdy� pøece se mi mé pøání splnilo
a Ty jsi mi dal mo�nost Ti tak øíkat,
zdá se mi, �e mi uniká�, �e Tì ztrácím.
Ale døíve ne� unikne�, jak dým mizí
v dáli, musí� vìdìt, �e Tì velmi miluji.

Nikdy nezapomenu na pohled Tvých oèí
a úsmìv Tvých rtù.
Nikdy nezapomenu na Tvé polibky,
které spojovaly na�e tváøe.
Nikdy nezapomenu na Tvou dlaò,
která hladila mé vlasy.
Nikdy nezapomenu na Tvùj teplý dech,
který høál mé srdce.

Ne, nemá význam psát dále,
chtìla jsem Ti napsat pouze tøi slova
  � Mám Tì ráda � a vznikla z toho
smìsice tolika slov.

Prosím, drahý, jen se nesmìj slovùm mým,
a� bude� velmi milovat, nebude� mluvit jinak.
Prosím za odpu�tìní, �e jsem Ti dala nahlédnout
do svého srdcea obtì�ovala Tì svými city.

Ptej se kvítka, proè rozkvétá,
proè  orel k nebi zalétá,
proè slavík krásnì �vebolí,
pak se ptej, proè Tì miluji.

Buï sbohem má lásko,
�ij ��astnìji, ne� jsem já kdy �ila
a zapomeò, �e jsem v Tvém srdci
královnou byla.

K a t y

Smrt
Neznala jsem ji, neokusila, byla mi cizí a já jí.
Ona v�ak pøi�la. Vìdìla jsem to. A pøec nepøipravená teï èelit
musím.
Pronásleduje mì, je mi v patách, sna�ím se utéci,
Ale ona je jako mùj stín. Drásá mé smysly, bere mi dech!
Proè já a proè on. Proè poznat jsem musela, abych pak trpìla?
Dívám se do tmy, srdce se mi svírá, dech tají.
Proè on a proè já a ona mezi nás vstoupila.
I kdy� stojím, le�ím, spím je ona poøád tady, v mé hlavì.
Bere si lidi. Nemá právo! Ona nám nedala �ivot.

40 vìcí, které se dají dìlat
na veøejných toaletách:

1. Komentujte: �ÚÚÚ, kdo to udìlal?�
2. Chvalte lidem jejich boty.
3. Pøedstavte se osobì ve vedlej�í kabince. Nava�te konverzaci.
4. Vytváøejte usilovné zvukové efekty.
5. Zeptejte se osoby ve vedlej�í kabince, jestli nìco plave v její
    míse.
6. Diskutujte o kladech a záporech projímadel.
7. Zakøiète: �Ó mùj bo�e! Co je proboha tohle?�
8. Simulujte drogové pøedávkování.
9. Pøedstírejte pád do mísy (s pøíslu�nými zvuk. efekty).
10. Kutálejte velikonoèní vajíèka pod dveøe.
11. Zaènìte si zpívat.
12. Chovejte se schizofrenicky.
13. Zaklepejte na dveøe obsazené kabinky a zeptejte se, jestli
      tam nìkdo je. Jestli ano, zeptejte se, zda je momentálnì
      zaneprázdnìn.
14. Pøestrojte se za podomního prodavaèe.
15. Zeptejte se velice nahlas: �Kdy zaèínají hrát ten film?�
16. Napi�te výhru�ný nápis: �Umyjte si ruce!, dìkujeme.�
17. Rozkopnìte dveøe s kamerou v ruce.
18. Vylijte vodu vrchem do vedlej�í kabinky.
19. Øeknìte: �Sakra, vedle� a zároveò støíkejte vodu okolo mísy
      a do ostatních kabinek.
20. V noci zhasnìte v�echna svìtla.
21. Bìhejte dokola nahý a køiète: �Kde je ta ryba?�
22. Vybírejte vstupné.
23. Zeptejte se: �Je tady nìkde doktor?�
24. Zeptejte se, jestli nìkdo nevidìl va�i krysu, vodního
      hrozný�e, potkana.
25. Nalepte oboustrannou lepící pásku na prkýnko.
26. Nabízejte obèerstvení.
27. Vymìòte toaletní papír za �mirgl-papír.
28. Zanechte nabìraèku v míse.
29. Nechte v míse �elé.
30. Umístìte na dveøe nápis: �Airbag na øidièovì stranì je
      standard�.
31. Odstraòte dveøe kabinek.
32. Pøilepte prkýnko a dekl dolù k míse.
33. Umístìte varování: �24 hodin pod ochranou prùmyslové
      televize�
34. Nasypte svìdící prá�ek na prkýnka.
35. Zanechte v míse sma�ena vejce.
36. Zamìòte mýdlo v zásobníku za hoøèici.
37. Vytvoøte vìrohodný model lidských vnitøností a orgánù a
      instalujte ho do mísy.
38. Napi�te nìjaké otázky na toaletní papír.
39. Imitujte Elvise, buïte pøesvìdèivý.
40. Výkal.
                                                                                           poskytla P.N.

Bere a nièí lásku, �tìstí, rodinu.
Proè právì on, byl tak mladý. Ach ta její stra�ná
Chtivost. Tou�ím jí znièit. Co v�ak ti staøí,
Nemocní, unavení? Dobrá, ty nemù�u nechat trpìt.
A pøec poøád srdce bolí.

Odejdi, abych mohla dýchat.
Odejdi z mé hlavy.

JŠ

Zábava
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Kategorie mlad�í chlapci:
 1. Z� Mosty 248,85 s
2. Z� Janovice 254,38 s

3. PZ� Mosty 254,44 s
Dru�stvo:
11. Krop Miroslav 64,56 s; 18. Bojko �tìpán 66,37 s; 29. Èmiel Radek
70,06 s; 37. Piwko Marek 71,82 s; 45. Stanìk Kamil 77,59 s

Kategorie star�í dívky:
1. Gymnázium TGM Frýdek 252,90 s
2. Gymnázium Tøinec 293,09 s
3. Gymnázium PB Místek 299,73 s
Dru�stvo: 5. Mrozková Jana 65,06 s; 6. �áková Jana 65,29 s; 10.
Kalu�ová Katka 71,26 s; 11. Lukszová Miriam 71,46 s; 12. Veronika
Vrátná 73,51 s

Kategorie star�í chlapci:
1. Gymnázium Frýdland 221,98 s
2. Gymnázium Tøinec 244,01 s
3. Gymnázium TGM Frýdek 244,99 s
Dru�stvo: 4. Kaleta Robin 57,92 s; 6. Sirota Robert 58,76 s; 11. �èigel
Petr 62,56 s; 13. Chowaniec Petr 64,86 s; 20. Heczko Jakub 68,68 s;

                                                                                                                 P�

V pondìlí 11. ledna se na
sjezdovce v Bílé uskuteènilo
okresní kolo AS�K ve sjezdovém
ly�ování. Disciplínou, ve které
úèastníci zmìøili své síly, byl
slalom. Závodilo se ve ètyøech
kategoriích: mlad�í chlapci a
dívky, a star�í chlapci a dívky. Ve
v�ech kategoriích mìla na�e
�kola zastoupení.

Pøesto �e jsem rád, �e jsem si
mohl zaly�ovat a byl vybrán
k reprezentaci �koly, tak z tìchto
závodù pøíli� dobrý dojem
nemám. Podepsali se na tom
pøedev�ím organizátoøi, kteøí
v prùbìhu závodù nadìlali
mno�ství zmatkù. Navíc v dobì
konání závodù nebyly v Bílé

Ly�aøský závod støedních �kol
moc pøíznivé snìhové pod-
mínky. V tomto ohledu mìli
výhodu závodníci první kate-
gorie s nízkými startovními èísly.
V ostatních kategoriích byli zase
zvýhodnìni ti, kteøí mìli kvalit-
nìj�í ly�e s dobøe nabrou�enými
hranami.

Ani v tìchto podmínkách a
silné konkurenci (vítìzem kate-
gorie star�ích chlapcù se stal mistr
ÈR Marek Koníèek) se na�i �áci
v soutì�i dru�stev neztratili, a a�
na mlad�í chlapce, se dostali na
stupnì vítìzù. Do soutì�e
dru�stev se v�em �kolám
zapoèítávali ètyøi nejlep�í v ka�-
dé z kategorií.

Podle exkluzivního výzkumu
provedeného firmou XX (byla by
to reklama�) ve tøídì 3.D,
zejména pak mezi mu�skou èásti,
84,8 % dotázaných nedovedlo
odpovìdìt na otázku �Co je to
fotbal?�. Èást hochù správnì
uhodla, �e pùjde o nìco s noha-
ma (fot=foot), a proto bez dal�í-
ho rozmý�lení vyhrkla slovo
tanec, eventuálnì nìjaký druh
obuvi. Ti rozjímavìj�í se sna�ili
dopídit významu druhé èásti
slova (bal), nìkteøí mylnì
pøelo�ili jako bál, balet nebo jako
zkratky slov baltický, balkón,
balík apod. Co� jim pøi koneè-
ném spojení dvojsloví nesedìlo.
Posuïte sami: taneèní balkón,
pøezùvkový balík, Balkánský
otec (patrnì fot bylo mínìno jako
fotr) atd.

Jedinou správnou odpovìï
pronesl tøídní poèítaèový expert
(Kostel) a to ve znìní � S portem
OI 354 to asi nic spoleèného mít
nebude�� z èeho� lze slovo
sport uznat. Pùvodní zámìr jasnì
hovoøil, zeptat se i na hokejbal a
florbal, ale po tak tvrdém direktu
nevìdomostí se tento nápad
neujal. Firma se ihned rozhodla
provést analýzu získaných dat.

V�echny stopy vedou
k hodinám tìlocviku. Ty ve tøídì

3.D, respektive u chlapcù, øídí
nejmenovaný profesor X (byla
by to reklama�). Ji� pøi
vyslovení tohoto jména se
hochùm objevila v oèích nepo-
psatelná hrùza doprovázená
podivnými událostmi. Nejprve
se jeden z nich (Tibor) skokem
vrhl do kouta, zaèal se tøást a
odøíkávat nesrozumitelné mod-
litby. Dal�í (Sira) se okam�itì
slo�il na odpadky pokrytou
podlahu (svinstvo nesvinstvo),
udìlal stojku a zaèal provádìt
gymnastickou sestavu. Ostatní
se postupnì shromá�dili kolem
kouta místnosti a zaèali provádìt
divné rituály. Tam se nachází
malý oltáø jeho� støed tvoøí fotka
jiného tìlocvikáøe (profesora Y),
který mìl tuto tøídu na tìlocvik
ve druhém roèníku, kolem ní�
byly umístìny kvìtiny a svíèky.
�S tímto profesorem jsme se na
tìlocvik tì�ili, dokonce si
vzpomínáme na takové hry,
které nás nechával hrát, bohu�el
jejich jména nám u� vypadla
z pamìti (viz prùzkum firmy XX
pozn. autora) a na�e vzpomínky
jsou èím dál tím víc vytlaèovány
hrùzou tìlocvikù dne�ních�
pravili a pokraèovali �to jednou,
kdy� v�em ostatním odpadl
tìlocvik a do malé tìlocvièny se

pøes profesorùv dùrazný odpor
vtlaèila poslední tøída jsme se
poprvé po dlouhé dobì octli
v tìlocviènì velké a ten
nejodvá�nìj�í z nás (Hajns)
potichu �pitl, zda bychom
nemohli hrát tu zvlá�tní soutì�
s tìmi umìlohmotnými tyèemi,
co hrajou ostatní tøídy a øíkají
tomu forlbal nebo tak nìjak.
Okam�itì byl umlèen nelidsky
zaøvaným, ale podle mého
správným argumentem �
s florbalovými holemi (tak se ty
tyèe jmenovaly) nemù�ete hrát,
proto�e by se mohly polámat�
Celý zbytek hodiny jsme le�tili
parkety�. Tímto støetem ztichly
ve�keré pozdìj�í pokusy o
jakoukoli kolektivní hru. Celý
projev hochù se nesl v neustálém
otáèení a �epotu, jako by zdi
mìly u�i. Dal�í podivnou
skuteèností byl fakt, �e vìt�ina
chlapcù byla obleèena v �atstvu
spí�e pracovním, ne to nebyl
poslední výkøik módy�

Na pøímý dotaz se chlapci
zprvu zaèali vytáèet a dìlat, �e je
to normální. Poté se pøece jenom
zaèali poddávat, a� nakonec
pøiznali své odpolední aktivity.
Ka�dý den po �kole musí
shrabávat listí, uklízet kolem
�koly, otírat prach z èinek,

upravovat doskoèi�tì nebo dìlat
jiné i jednorázové práce. A to v�e
v rámci hodin tìlesné výchovy
a v rámci boje o zlep�ení
známky. Jak hrùzné�

Tento stav patrnì panuje ve
v�ech ostatních tøídách, které má
tento profesor na tìlocvik. Podle
nìkterých se zde dìjí i takové
vìci jako povy�ování gym-
nastiky na nábo�enství, personi-
fikace tìlocvièných nástrojù a
uctívání je, modlení za znovu
zavedení spartakiády apod. Na
konec chtìli ti ze 3.D, kterým
primitivní sportovní pomìøová-
ní sil chybí nejvíce vyslovit
výzvu v�em tìlocvikáøùm
v ústavu a to kubi�ovsky ve
znìní: �Chcete nás?��

Glum

          Tìlesná výchova?! Zajímavé...

Výsledky:
Kategorie mlad�í dívky:

1. PZO Mosty 259,20 s
2. Gymnázium Tøinec 274,78 s
3. Z� TGM Frýdland 282,02 s
Slo�ení dru�stva a umístìní mezi jednotlivci: 3. místo Stechlénková
Ilona 62,50 s; 6. Kluzová Kateøina 66,05 s; 11. Vlèková Tereza 70,78 s;
24. Magdaléna Franková 75,45 s;

Kdo zvítìzil nad
jinými lidmi v boji,
mù�e býti
pøekonán, ale kdo
zvítìzil nad sebou
a ovládá se,
zùstane nav�dy
vítìzem.

(Dhammapada)

Ka�dý pokus jednotlivce øe�it sám pro sebe to, co
se týká v�ech, musí ztroskotat.

(Dürrenmatt)


