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èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999    cena: 2,- Kè

 V tomto èísle
! �eny a mu�i

! Rozhovor s
Ing. Dagmar
Mitrengovou

! Ples podruhé

! Soutì�

! Mozek �eny a
        mu�e

! Road Runner

! Sportovní soutì�e

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

   Upozornìní
U� se to blí�í, u� za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít

mimoøádné aprílové èíslo Prostoru. Doètete se informace, které
jste je�tì v �ádném èasopise nikdy neèetli a nikdy u� nepøeètete.
Uvidíte, co jste je�tì nevidìli. Bude plné humoru, zajímavých èlánkù
a skandálních odhalení. Kdo nebude mít tento èasopis, neví, co
znamená Apríl.

KM

Schránka èasopisu Prostor
Pøed dìjepisnou uèebnou blízko informaèní nástìnky se nachází

schránka èasopisu Prostor.  Bude slou�it k sbírání va�ich èlánkù,
názorù, zpráv, reportá�í, básnièek, vtipù, návrhù, anket, soutì�í �

Dále zde mù�ete vhazovat své názory, kritiky, problémy
z prostøedí na�í �koly. Prostor se tím zaène zabývat anebo pøedá
pøíslu�ným lidem k vyøe�ení. S výsledky v�dy budete seznámeni.
(viz  na páté stranì - ples). Chceme, abyste vy studenti mohli vynést
na svìtlo svìta, problémy, které se bojíte øe�it jinou formou. A tak
pi�te, nebojte se. Mù�ete psát anonymnì nebo s podpisem. Za své
názory byste se nemìli stydìt.

Èlánky, které napí�ete (jakékoli) a vhodíte do schránky by mìly
mít nadpis a podpis, buï va�e jméno, pøezdívku nebo pseudonym.
Tuto schránku vyu�ijte. Dáváme prostor v�emu a v�em.

Mù�ete zde vhazovat i návrhy pro nové rubriky do èasopisu, o
èem byste si rádi pøeèetli� Èasopis bude ètivý, pokud budeme
vìdìt, co vás zajímá. Prostì èlánky, kritiky, názory, básnièky, vtipy,
návrhy, ankety, soutì�e... od vás vhazujte do schránky pøed
dìjepisnou uèebnou.

Kamil Mrázek

Co já si o nich myslím?
Nemám proti nim takøka nic a
proto bych je mìl spí�e pochválit.
(I kdy� je pravda, �e se mi nìkdy
zdá, �e nemají o pùl mozku míò,
ale víc� ehm.) Tak tedy ta
chvála:

Jsou to ta nejkrásnìj�í
stvoøení, která kdy Bùh nebo
kdokoli jiný stvoøil. Jsou to
nejjemnìj�í zvíøátka, jaká kdy po
téhle planetì lezla. Tedy a� na pár
výjimek, jakými jsou� na-
pøíklad karatistky. Øíká se: �enu
ani kvìtinou neuhodí�. A já
souhlasím. Ostatnì, proè bych
mìl nìkoho jen tak pra�tit pøes
hlavu mou stovkou, �e? Ale, milé
dívky a �eny, mù�ete být uhoze-
ny èímkoli jiným. Jednou jsem
to zkusil: mé malé sestøièce jsem
�dal na zadek� (vlastnì to nebylo
jen jednou) a od té doby si jsem
naprosto jist, �e �enu uhodit
mù�eme. (I kdy� ve ètyøech
letech to je�tì urèitì nebyla �ena,
ale holka.)

Dal�ím plus pro �eny je jejich
krása. Ano. I já se sem tam
podívám na nìjakou tu dívku,
sleènu nebo jak jim to vlastnì
øíkáme. (Ne, na slepice se
nedívám.) Jejich krása je to, co
z nás � Lidí � èiní pouhé otroky.
Otroky jejich podivných
rozmarù a vá�ní. Jejich krása je
to, pro co se v�dy vedly války a
vést se jistì budou i nadále.

Ale abych nepsal jen o
dívèích kladech. Jsou zde i
zápory. (Tento odstavec je urèen
zvlá�tì pro hochy, kteøí se na jistý
den v únoru cítili velmi opu�tìní,
a kteøí se tak cítí dodnes.) Uvedu
jeden zápor za v�echny: Ka�dá
holka, která se nám líbí (tedy,
skoro ka�dá), má jednu velkou
vadu. (Mù�e jich mít i víc, ale to
není obvyklé � pozn. pro jednu
dívèinu z redakce.) Touto velkou
vadou bývá zpravidla jejich kluk.
Jejich milovaný protìj�ek. A
øeknu vám, i kdyby to byl mùj
nejlep�í kamarád, poøád bude on
tou velkou vadou.

Co tedy øíci o dívkách na
závìr? Snad vìnovat nìco jim,
kdy� celý tento èlánek je jaksi pro
kluky. Pak tedy, holky, mìjte nás
rády a usmívejte se na nás. V�dy�
vás ten úsmìv tolik nestojí. A
jako záruku vám v�em, �e budete
v�dy støedem na�ich zájmù,
posílám velkou pusu. (Pokud
chcete, pak to mù�e být i
polibek).

Pepa Mauglí

Prý � co si myslí� o holkách�

Hlavní téma v
tomto èísle:
�eny a mu�i

Èasopis Prostor
vyhla�uje

soutì�

Kdy� èlovìk ví, proè
miluje, tak nemiluje

(Jesenský)

�eny to zajisté
nemají v�dycky
lehké. My mu�i, se
ale musíme holit.

(Kurt Tucholsky)

(Informace na tøetí stranì)
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1. Má� pocit, �e tì druhé pohlaví
pova�uje za ménìcenného/ou?
holky:
ne (27), ano (1), jak kdy (20)
kluci:
ne (31), ano (5), nìkdy (2), nevím
(2)

2. Podle èeho si vybírá� partne-
ra/partnerku (vzhled, povaha)?
holky: povaha (18), vzhled (9),
povaha a vzhled (8), v�echno
hraje roli (5), vzhled a chování
(3), oblièej (2), vzdìlání (1),
povaha a oèi (1), zadní èást tìla
(1)
kluci: v�e (13), vzhled (11), povaha
(7), vzhled a charakter (4), vzhled
a mozek (2), pohlaví, úspìch ve
�kole a vzhled (1), obleèení (1),
majetek (1)

3. Èeká�, a� tì sbalí tvùj idol,
nebo zaène� sám/sama?
holky: nic nedìlám (22), jak kdy
(18), zaènu sama (8)
kluci: sám (19), èekám (11), jak
kdy (8), nic nedìlám (2)

4. Na co spoléhá� pøi získávání
partnera?
holky:  na v�e (15), inteligenci (6),
na své pøednosti (4), kamarádské
schopnosti (4), chování (3),
charakter (3), vzhled (3), a� si to
posoudí sám (3), na �arm (2),
povahu (2), mimiku oblièeje (2),
na humor (1)
kluci: na rozum (8), inteligenci
(6), na nic (5), na v�e (4),
charakter (3), na vhled-vlasy (3),
na bláznivé nápady (3),
inteligenci a vzhled (2) sport (2),
kamarádské schopnosti (2), na
majetek (1), na úspìchy (1)

5. Pokud se nudí�, vyhledává�
pøítomnost kamarádek, kamará-
dù nebo obojí?
holky: obojí (21), kamarádek
(16), kamarádù (7), jak kdy (4)
kluci: obojí (17), kamarádù (10),
kamarádek (9), jak kdy (4)

6. Myslí� si, �e by si �eny a mu�i
mohli vymìnit roli ve spoleè-
nosti?

holky: ano (29), ne (19)
kluci: ano (6), ne (33), jak kdy (1)

7. O kolik musí být star�í/ mlad-
�í ideální partner?
holky: star�í max. rok (13), je mi
to jedno (11), star�í min. o 2 roky
(5), star�í nebo mlad�í o rok (5),
stejnì starý (4), star�í 2� 3 roky
(4), mlad�í o 2 roky (1), mlad�í o
1 rok (1), star�í o 3� 6 let (1), star�í
o 4�5 let (2), star�í o 20 let (1)
kluci: je mi to jedno (20), mlad�í
o 2 roky (5), mlad�í o 3 roky a
star�í o 5 let (4) mlad�í o 5 let (2),
stejnì staøí (1), star�í o jeden rok
a mlad�í o 5 let (1), mlad�í nebo
star�í o 3 roky (1), star�í o 15 let
(1), mlad�í o 4�5 let (1), mlad�í o
10 let (1), nevím (3)

8. K jakému zvíøeti bys pøi-
rovnal/a  �eny a mu�e?
holky:
�ena� komár, koèka (23), gepard,
kolie, gazela, panda, koala,
slepice (2), opice, li�ka (4), tygr
(2), kráva, �irafa, labu�, lev,
veverka, je�ek (2), nevím (3)
mu� � pes (3), lev (15), my� (3),
beran, krtek, �tìnice, buvol (2),
pavián, vùl, orangután (2),
koèka, papou�ek, krysa, tygr (2),
prase (9), kùò, opice, medvìd,
had
kluci:
�ena � koèka (8), ryba, li�ka (3),
puma, UFO, pijavice (5), slepice
(7), kráva (5), slon, èerná koèka,
medvìd, mìòavka, kentaur,
nezmar, kobylka, ostøí�, laò
mu� � kanec, vlk, tygr (2),
èmelák, pes (3), býk (2), lev (7),
kohout, beran, slon, zajíc,
mravenec, delfín (2), kentaur,
vydra, gepard, termit, larva
mouchy, nevím (11)

9. Kdo má u vás doma rozhodující
slovo?
holky: mamka (15), ta�ka (8), oba
(25)
kluci: mamka (13), ta�ka (8), oba
(14), já (5)

Lenka Brudná,
Jana �tìpánková,
Natálie Bialoòová

Pùvodnì mìl název znít �Ná�
názor na nì�, ale nevím, jestli se
by se s tím v�ichni mu�ové
ztoto�nili, a tak jsem ho zmìnil
na �Mùj názor�. Ptáte se na
koho? Pøece na nì. Na holky,
dívky, �eny.

Jednodu�e by se mùj názor
dal vyjádøit lidovým poøe-
kadlem, �e jsou pro mì vzduch,
ale �e bez vzduchu se nedá �ít.
V podstatì je to více ménì, spí�e
ménì pravda. Dávno jsem vy-
rostl z vìku, kdy holka byla
druhem ménìcenným, proto�e
nedokázala tak rychle bìhat,
neumìla plivat tak daleko, prostì
se nám �chlapùm� nevyrovnala.
Ne, dnes u� jsem tyto názory
zmìnil. Dnes u� dívky obdivuji.

Chcete vìdìt, co v�echno na
nich obdivuji? Pokud ne, je
nejvy��í èas, abyste skonèili se
ètením, proto�e dál u� to budou
jen samé klady. Zaènìme u
fyzické stránky na�í drahé
poloviny lidstva. Ze v�eho nejvíc
na �enách obdivuji oèi. Ano,
vá�ení spolubratøi, oèi. Oèi, to
jsou nìco jako zrcadla du�e.
Z nich poznáte, co zrovna èlovìk
pro�ívá. A proto�e dívky mají
du�e vìt�inou krásnì roman-
tické, mají také krásné oèi.
Samozøejmì, �e postava hraje
také svou velkou roli, ale oèi�
Jak tak pøemý�lím, postava není
zase moc dùle�itá. Právì v tom-
hle jsme asi nejvíce rozdílní.
Nìkdo si potrpí na vosí pas (�e
Brede?), nìkdo na �popøedí�,
nìkdo na �pozadí�, nìkdo na
nohy. Co se týèe mnì, postava
musí být pøedev�ím vyvá�ená.
Dùle�itý je �celkový dojem�.
V�echno �tak akorát�.

Pøiznejme si v�ak, �e tìlo
není v�e. Pravda, ve vìku, kdy
èlovìk myslí �furt na to jedno�,
je tì�ké uvìøit, ale dívky mají
také du�i. Jak jsem se zmínil vý�e,

vìt�inou romantickou. To je,
myslím si, takový spoleèný rys.
Ka�dá tahle du�e je dále tro�ku
jiná a tím pádem je ka�dá sleèna,
dívka èi �ena jediným a neopa-
kovatelným originálem. Tahle je
�støelená�, tahle vá�ná. Tahle má
ráda penízky, tamta poezii.

Dal�ím spoleèným znakem
vìt�iny z nich je to, �e mají
slabost pro kluky. Pí�u vìt�iny,
nebo� nechci být naøèen
z diskriminace jinak oriento-
vaných men�in. Toto je dal�í
z vìcí, je� na nì�ném pohlaví
obdivuji. Jak mù�ou ztrácet èas
s takovými - no zrovna mì
nenapadá správné slovo. Mo�ná
to je v�echno jenom jejich hra.
Znají ten krásný i zatracovaný
zpùsob, jak nás omámit, vzbudit
nadìje a pak se zase chovat
jakoby nic. Kdy� vidí, �e
plamínek pomalu skomírá,
vytasí se zase s nìèím novým, co
nás uvede zpìt do varu. A tak
poøád dokoleèka. I kdy� to
nepøiznáme, ka�dého z nás u�
mnohokrát napadlo: �Myslí to se
mnou vá�nì? Je to jen hra? Kde
je pravda?�

Pravda je snad tam nìkde
venku. Snad je to hra, snad to
s námi myslí vá�nì, kdo ví.
Pravdou je, �e bez tìchhle
pochybností by se sou�ití
s druhým pohlavím stalo nudné.
A tak, i kdy� to nìkdy bolí, díky
Vám, dívky, �e existujete. Jste
opravdu obdivuhodné.

PS: Co na vás nemám rád:
touhu zhubnout a podobat se
nìjakému vzoru. Blbost. Ka�dá
jste originál, tak proè to mìnit?

Flash Gordon

Anketa � �eny a mu�i
Zeptali jsme se 88 studentù na otázky týkající se jejich názorù na
opaèné pohlaví. Odpovídalo 48 studentek a 40 studentù a tady jsou
výsledky:

Mu� chce �enu natolik chytrou, aby pochopila,
jak je moudrý a natolik hloupou, aby se mu
obdivovala                                        (Zangwill)

Intuice je zvlá�tní instinkt, který �enì øíká, �e
má pravdu, a� ji má, nebo nemá        (Hubbard)

Láska zaèíná tím, �e se èlovìk cítí osamocený, a konèí tím, �e èlovìk tou�í být osamocený
(Alexej Tolstoj)

Mùj názor na nì

J
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5. èíslo vy�lo dne
2. bøezna 1999,
náklad: 155 výtiskù,
vychází ka�dý mìsíc,
uzávìrka dal�ího èísla:
22. bøezna 1999
�esté èíslo vyjde:
 30. bøezna 1999

V pøí�tím èísle:
! Rozhovor s ...

! Výroky profesorù

! Vtipy

! Skandální odhalení

! plno humoru ...

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

Pøipomínky nebo návrhy
k èasopisu vhazujte do
schránky èasopisu Pros-
tor.

PROSTOR Strana 3Redakèní strana

Bezplatná
inzerceVá�ení profesoøi, milí studenti a ètenáøi!

Koneènì jste se doèkali dal�ího èísla èasopisu Prostor. Tento mìsíc
jsou hlavním tématem �eny a mu�i. Pøiblí�íme vám názory na opaèné
pohlaví a dokonce i vtipnou formou. Doufám, �e se pobavíte.

V minulém èísle jsem sliboval soutì�e a koneènì vám jednu
Prostor pøiná�í (bli��í informace na této stránce).

Novinkou èasopisu je vlastní schránka, která je pro vás (viz první
strana).

Tento mìsíc jsme také v èasopise zavedli rubriku kritiky, názory,
problémy, reakce z prostøedí �koly. Pokud se vám nìco nebude líbit,
budete mít výhrady, napøíklad jako tento mìsíc k plesu, mù�ete o
tom napsat a v�dy se pokusíme s pomocí pana øeditele nebo èlovìka
o tomto problému blí�e seznámeného, vysvìtlit druhé stanovisko.
Nebojte se, napsat svùj názor.

Mám radost, �e se zvy�uje poèet zájemcù o èasopis a budu rád,
kdy� bude poøád stoupat. (Objednávky pøedplatného pøijímám poøád
a s radostí).

Na pøí�tí mìsíc pøipravujeme mimoøádné aprílové èíslo Prostoru,
které bude zajímavé a plné humoru. Prostì bude tam v�echno, o
èem jste je�tì neèetli a co jste nikdy nevidìli.

             V�e nejlep�í v Prostoru jenom pro vás.
Kamil Mrázek

 Slovo �éfredaktora

Prodám grafickou kartu
S3-Trio 64V+, 1 MB RAM
(roz�íøitelné na 2 MB), cena
450 Kè.

Pavel Szalbot, 3.B

Prodám tøi �tylky od hokejek
zn. LION. Zn.: Rychlé
jednání = sleva!

Matìj Siedlaczek, 4.B

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

Inzeráty vhazujte
do schránky
èasopisu Prostor.

Pøi pøíle�itosti mimoøádného
aprílového èísla èasopisu Prostor
vyhla�ujeme soutì� o nejlep�í
vtip. Pokud chcete vyhrát, tak by
vtip mìl být originální, vtipný a
pokud mo�no ze �kolního
prostøedí. (Mù�e být pøímo i
z na�í �koly). Samozøejmì zále�í
na vás. Klidnì si mù�ete
vymyslet vtip, jaký chcete. Tøi
nejvtipnìj�í odmìníme zajíma-
vými cenami. Soutì�ní vtipy
vhazujte do schránky èasopisu
Prostor pøed dìjepisnou uèeb-
nou.

První podmínkou úèasti v
soutì�i je oznaèení papíru
s vtipem �Soutì�� a vá� podpis s
tøídou. Èím více bude vtipù pod
va�im jménem, tím vìt�í máte
�anci. Pokud si tøída objednala
èasopis dohromady (ne na
jména) bude se poèítat pouze s
tolika soutì�ními vtipy, kolik
výtiskù si daná tøída objednala
(Pro ménì chápavé: Pokud má
tøída objednáno pìt výtiskù,

mù�e mít pouze pìt soutì�ních
vtipù.). Cena pak bude spoleèná
pro celou tøídu. Pro ty, co si
objednali èasopis zvlá�� (jmeno-
vitì), dostanou finanèní výhru
pouze oni, a znova opakuji,
mù�ou napsat tolik vtipù, kolik
budou chtít.

Druhá podmínkou je, �e
mohou hrát pouze ti, co si
èasopis objednali. Pokud jméno
a tøída nebude souhlasit s evi-
dencí pøedplatitelù, tento vtip
nebude zahrnut mezi soutì�ní.
Hodnotit v�echny vtipy vhozené
do schránky  bude redakce èaso-
pisu Prostor a vy se v�e dozvíte
v mimoøádném aprílovém èísle.

Vtipy vhazujte do schránky
Prostoru do 19. bøezna 1999.
Výhry budou velké a tak zkuste
�tìstí.

Pøeji a� se vám podaøí vyhrát.

Kamil Mrázek

Soutì� o nejlep�í vtip

Chcete být redaktoøi èasopisu Prostor? Jste cti�ádostiví a rádi pí�ete? Chcete se
setkávat se známými lidmi a nauèit se základy �urnalistiky? Staòte se redaktory
èasopisu tøineckého gymnázia, který je znamý nejenom na této �kole. Pokud se
chcete stát redaktory Prostoru, pak se blí�e kontaktujte u Kamila Mrázka ze 4.B.

Bát se lásky znamená
bát se �ivota a ti, kdo
se �ivota bojí, jsou ji�
ze tøí ètvrtin mrtvi.

(Russel)

�eny jsou k tomu
abychom je milovali a
ne abychom je chápali

(Wilde)
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 Tentokrát jsme polo�ili pár otázek paní profesorce, která vyuèuje chemii:

• Co vás na uèení pøitahuje, èi naopak odpuzuje?
Pøitahuje mì práce s mladými lidmi a odpuzují mì soudy nezasvìcených.

• Myslíte si, �e studentky mají stejné vlohy pro chemii a fyziku jako studenti?
Vlohy zcela jistì, spí�e jejich vyu�ití a rozvíjení je orientováno rozdílnì.

• Co byste dìlala, kdyby byli �áci v hodinì výuky chytøej�í ne� vy?
Vím, co by dìlali �áci. Já? Zkuste, poznáte.

• Jaký høích (pøestupek) nikdy nedoká�ete studentovi odpustit?
Podlou le�.

• Máte nìjaký humorný zá�itek z hodiny chemie?
Mám jich plno.

• Jaký byl vá� nejvìt�í trapas ve vyuèování?
Na nejvìt�í si nevzpomínám. Zøejmì je�tì pøijde.

• Zapotila jste se nìkdy pøi pokusu z chemie? Pøi kterém?
Bìhem chemických pokusù se zásadnì nepotím. Energii pøemìòuji úèelnìji.

• Kdybyste mohla zru�it nìjaký pøedmìt ve �kole, který by to byl a proè?
To by se vám hodilo do krámu!

• Který pøedmìt byste naopak na této �kole zavedla?
Navíc �ádný. Vy snad strádáte? Svìøte se mi.

• Máte nìjaká pravidla ve svém �ivotì, podle kterých se øídíte? Jaké?
V�e, co je pravidelné, èasem i vìkem selhává. Proto sázím víc na morální zásady.

• Kdybyste mìla mo�nost setkat se s nìjakou slavnou osobností, která by to byla a proè?
Napøíklad s Janem Werichem. Byl pro mne srozumitelný pøed 30 lety a bude i za dal�ích 30 (25).

• Dìláte pokusy z chemie i u vás doma, v kuchyni?
Ne. Doma nepracuji. Vìdomì tvoøím.

• V èem jsou vám va�e dcery podobné?
Zeptejte se jich, já se pak zeptám vás.

• Jaký byl vá� nejoblíbenìj�í pøedmìt ve va�ich studentských letech?
Ru�tina, Francouz�tina

• Které èinnosti nebo práci byste mu�ùm nikdy nesvìøila?
Neznám takovou. Snad tu, která pøesahuje jejich biologické mo�nosti. Víte, co mám na mysli?

Dìkujeme za odpovìdi
Jana �tìpánková, Natálie Bialoòová

Pozn: V pøí�tím èísle polo�íme otázky ... To byste chtìli vìdìt.

Rozhovor s profesorkou Ing. Dagmar Mitrengovou Krásné prázdniny

Leto�ní jarní prázdniny jsem
strávila v Rakouských Alpách,
pøesnìji v Tyrolsku. Tento zájezd
poøádaly, tak jako ka�dý rok,
Tøinecké �elezárny. V�ichni
øíkají, �e v Alpách je ly�ování
úplná pohádka. Já s tím úplnì
souhlasím, proto�e jsem tam
byla nejednou, ale jen tehdy,
kdy� máte hezké poèasí. Pokud
tomu tak není, tak vám pøeji
upøímnou soustrast.

Leto�ní zájezd se v mnohém
nevydaøil. U� ráno, kdy jsme
mìli odjí�dìt v 6:00 hod si
autobus pøijel o celé dvì hodiny
pozdìji. Nemusím vám snad
øíkat, jaká veselá nálada
panovala mezi námi. Cesta také
nebyla moc dobrá a to u� ani
nemluvím o na�em pøíjezdu. Do
postele jsme se dostali jen
zázrakem. V údolí spadla lavina,
tak�e celá tato oblast byla
uzavøena. Hrozilo nám pøespat
v autobusu, ale dobrý majitel se
nad námi smiloval a propa�oval
nás do pokojù.

Poèasí si po délku na�eho
pobytu opravdu dìlalo, co
chtìlo. První den jsme nely�ovali
vùbec, proto�e se uklízela lavina.
Druhý den jsme se na ly�e sice
dostali, ale nely�ovali jsme tam,
kde mìli. Ostatní dny u�
probíhaly podle plánu. Ale to
poèasí si prostì nedalo øíct. No
øeknìte, jak by se vám líbilo
ly�ovat v �24°C?

Pokud se chystáte nìkam do
zahranièí, Alpy vám vøele
doporuèuji. I kdy� jsem vám je
popsala z té hor�í stránky,
ly�ování zde je opravdu nejlep�í!

AJA

�ena miluje mu�e
málomluvné, nebo�
má za to, �e jí
naslouchají.

(Sacha Guitry)

Nabídnout pøátelství
tomu, kdo chce lásku,
je jako dát chleba
tomu, kdo umírá
�ízní.

(�panìlské pøísloví)

Láska je líbezný kvìt,
ale je tøeba odvahy,
abychom si jej �li
utrhnout na kraj
stra�né propasti.

(Stendhal)

Jediné vítìzství nad
láskou je útìk.

(Napoleon)

Kdy� tì miluji, co je ti
potom.

(Goethe)
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Pod slovem ples se jistì
vìt�inì lidí vybaví jistá kulturní
akce, poøádaná zpravidla
v nìjaké kulturní místnosti, tj.
kulturní dùm, popøípadì jiné
spoleèenské místnosti k tomu
urèené. V tom spoèívá má první
výtka. Na�e �kola mi toti� jako
kulturní místo moc nepøipadá.
Kdy� jsme se øeditele ptali, proè
je ples gymnázia poøádán na
�kole, tak odvìtil cituji: �...
poøádat ples ve spoleèenském
domì by bylo neziskové, a tak
proè poøádat ples jen tak pro nic
za nic...�, tøeba pro zlep�ení
image na�í �koly (pozn. autora).
Nicménì není zde pouze
spoleèenský dùm, ale i hotel
Steel, kde se také pokud vím
poøádají plesy, a rozhodnì je
levnìj�í ne� spoleèenský dùm. To
u� nemluvím o Dìlnickém
domì. Jistì by byly lístky o nìco
dra��í, ale zaplatit 110,- Kè za
studentskou vstupenku s mís-
tenkou a veèeøí (ples obchodní
akademie) by se urèitì projevilo
vìt�ím zájmem, ne� jaký byl
zájem o ples gymnázia v aule.
Nehledì na fakt, �e by hosté
nemuseli chodit pøes pùl �koly
do �kolní jídelny na veèeøi.

Dal�í výtka se týèe hudby.
Nemám v�ak na mysli kapelu,
která tady hrála. Na plesy toti�
nechodí pouze star�í generace,
ale i mladí lidé, kteøí by se rádi
bavili po svém. Na vìt�inì
�kolních plesù bývají zpravidla i
diskotéky. Jistì jste si v�imli, �e
letos �ádná nebyla oproti

loòskému roku, kdy mìla
obrovský úspìch. Velice mne
udivilo, �e o tom, zda-li bude
letos diskotéka rozhodovali lidé,
kteøí se tam loni nebyli ani
podívat. Ale to u� je tady takový
zvyk, �e o rùzných vìcech
rozhodují lidé, kteøí absolutnì
neví, o co jde. Pan øeditel to
zdùvodnil tak, �e nechce, aby to
dopadlo tak jako na ba�antnici.
Osobnì nevím, co mìl na mysli,
proto�e ba�antnice se letos
opravdu vyvedla. Pokud v�ak
myslel jisté chlapecké záchodky,
pak to není vìc poøadatelù, ale
pøítomného pedagogického
dozoru, který mìl na chodbì
hlídat a dovolit pouze pøístup
spoleèným záchodkùm u auly.

To �e na �kolní akci by nemìl
chybìt po�árník celkem chápu, i
kdy� se jedná o �kolní ples.
Ov�em fakt, �e se ho bude
úèastnit nejmenovaná profesor-
ka, která dojí�dí a� z Nebor mi
pøipadá trochu pøita�ené za
vlasy. Evidentnì pøi jejím zvolení
u� nikoho nezajímalo, jak se
bude ve ètyøi hodiny ráno
dostávat domù.

Aby ale nevypadalo, �e chci
jen kritizovat, tak myslím, �e na
tomhle plese bylo opravdu dobré
jídlo, a hudba i kdy� se obèas
zdálo, �e u� neusly�íme ani notu.
Nicménì bych byl rád, kdyby-
chom se na pøí�tím �kolním plese
mohli setkat v nìjakém pøíjem-
nìj�ím prostøedí, ne� je aula
gymnázia.

Jahoda

JAK JSEM SI ZAPLESAL  II
aneb o èem se u� tolik nemluví

Pokud by mìla být moje
odpovìï na dva pøíspìvky,
které se týkají �kolního plesu,
zcela vyèerpávající, potøeboval
bych na ni nejménì jednu celou
stránku. V PROSTORU ale není
tolik prostoru a navíc vracet se
k nìèemu, na èem se ji� zhola nic
nedá zmìnit ...

Tak prosím pøijmìte alespoò
nìkolik názorù z druhé strany.
Ples je urèen pøedev�ím rodièùm,
zamìstnancùm �koly, absolven-
tùm a také studentùm, kteøí ji�
pro�li lekcemi tance a spole-
èenské výchovy. Nìkterým
jedincùm se v�ak toho posled-
ního jaksi nedostávalo.

Akci zaji��uje výbor Rodi-
èovského sdru�ení pøi na�í �kole,
ve kterém zcela dobrovolnì,
pravidelnì a hlavnì zdarma
pracuje 19 ochotných rodièù. Ze
zku�enosti mohu øíct, �e i tìch
ochotných je stále ménì. Roèní
rozpoèet tohoto obèanského
sdru�ení se pohybuje kolem
150.000,-Kè . Naprostou vìt�inu
tìchto prostøedkù opìt u�ijí na�i
studenti � maturity, odmìny,
exkurze, výlety, kurzy, repre-
zentace �koly, sociální výpomoci
potøebným. Urèitì není jediným
smyslem konání plesu zisk.
Snahou poøadatelù je spoko-
jenost , pokud mo�no v�ech.

Na minulém plese jsem
opravdu nebyl, ale pokud  nìkdo
pova�uje za velmi úspì�nou
diskotéku, po které  zùstane �idle
na stromì pøed �kolou, na které
jsou nejvìt�í pøeká�kou poøada-
telé, pak si takovou diskotéku
dovolím srovnat se �stejnì

úspì�nou Ba�antnicí� . Oznaèit
pak  pedagogický dozor jako
viníka pova�uji za nejhrub�í
pochybení uvedeného pøíspìv-
ku.

Srovnání auly se sálem
Dìlnického domu mi pøijde jako
pøímìr kostela a kozího chlívku.
Pronájem sálu v Hotelovém
domì pøi�el OA - TRIA na 6.000,-
Kè. Za stejnou hudbu, jaká byla i
na na�em plese, zaplatila
uvedená �kola  7.500,-Kè. Více
ne� my, zpìvaèka je toti� býva-
lou absolventkou �koly, tak�e
jsme mìli slevu.

Nejmenovaná profesorka je
pro�kolena alespoò jako po�ární
preventista a za svoji slu�bu byla
po mém soudu dobøe zaplacena.
Navíc ji poøadatelé odvezli
domù. Do jídelny jsem za�el rád,
proto�e jsem mohl v klidu sníst
chutnì pøipravené jídlo, které v
18 hodinové smìnì pøipravily
ochotné kuchaøky. Nemusely,
vùbec to není jejich povinnost.

Pro informaci je�tì ceník
v DK TRISIA. Spoleèenský sál
s balkonem  980/hod, loutkový
sál 330/hod, �atny 500/hod,
po�árník 65/hod, poøadatelé 65/
hod, pau�ální poplatek OSA
1000,- Kè. Ná� ples by v tomto
zaøízení pøi�el na ........ vypoèítejte
si sami.

Èistý zisk z plesu pøinesl do
pokladny Rodièovského sdru�e-
ní více ne� 30.000,-Kè. Pøi u�ití
takto získaných prostøedkù se
jistì dostane i na kritiky.

Ladislav Vrátný
øeditel �koly

O èem se u� tolik nemluví,
ale radìji na dvakrát pí�e.

V�dycky jsem si myslel, �e se
zprávami na Novì to u� hor�í být
nemù�e: hned infantilní, hned skoro
senilní humor, familiárnosti ve stylu:
�Dávejte pozor, co vám teïka øeknu�,
o obsahu a struktuøe zpráv, tom
nejpodstatnìj�ím, ani nemluvì; velmi
jsem se mýlil, Nova dokázala, �e to
mù�e být hor�í. Od té doby, co se k
pøekvapení celého diváctva objevila
ve zprávách dvojice Zuna -
V�eteèková, tváøe známé spí�e z
obrazovky Èeské televize (Mirka
V�eteèková také z Primy) prostupuje
na mne skrze obrazovku neuvìøitelný
pocit trapnosti. Familárnost non plus
ultra. Ze zpráv se stal �pokec� mezi
obìma moderátory s pøídechem flirtu,
�pokec� s divákem, jen� má patrnì
nabýt dojmu, �e jsou s obìma
moderátory (pøedev�ím se V�eteèko-
vou) staøí kamarádi. Tímto pokecem

je pro�pikováno celé zpravodajství.
Zprávy na Novì tedy evidentnì
zmìnily tváø (by� jen èásteènì, nebo�
klasický tandem Jurinová - Merunka,
pro milovníky Novy - Zbynìk a Eva,
zùstávají u tradièního �rádoby-
humoru� i u stupidních dialogù v
závìru zpráv; odmyslet si �originalitu�
Martina Severy pak také lze jen stì�í).

Osobní, èasto expresivní komen-
táøe k informacím a zprávám jsou
kapitola sama pro sebe. Pavla Zunu a
pøedev�ím Mirku V�eteèkovou v této
oblasti asi sotva nìkdo pøedèí. Napø.
její nedávný výrok, �e jí Clintonova
aféra �leze u� pìknì dlouho na nervy�
se mù�e zdát celkem pochopitelný,
nicménì do hlavní zpravodajské relace,
je� má informovat profesionálnì,
objektivnì, nezúèastnìnì, rozhodnì
nepatøí. Vedle øady analogických
�komentáøù� (nejen jejích, dvojice

Jurinová - Merunka, Obzinová -
Severa, si se dvìma dvìma mlad�ími
moderátory v mnohem nezadají)  mi
i tento pripadá jako velmi laciný
prostøedek k získání diváka bez vkusu
a nezbytné míry kriticismu, jich� je,
bohu�el, v na�í zemi vìt�ina. Prostøe-
dek, soudì podle popularity, jí� se
zprávy na Novì tì�í (nepochybnì i
díky obsahu vìt�iny �otù), velmi
efektivní. Po zásadì, �e novináø èi
moderátor nemá ve zprávách zaujímat
své osobní stanovisko, jako by se zem
slehla.

Nepochybuji o tom, �e si Pavel
Zuna a Mirka V�eteèková vydobijí
velkou popularitu: Zuna svou
kultivovanost pøi upovídaném a
uvolnìném ��ertování�, do nìj� se s
komickou sna�ivostí stylizuje, co
nevidìt protlaèí, nu a V�eteèkové zjev
a brilantní výøeènost pøece nemohou
neokouzlit.

Mnozí z nás si ji� dávno zvykli,

�e zprávy na Novì jsou nìco velmi
�specifického�: senzace a kuriozity,
zdravotní osvìta, katastrofy a ve
finále obligátní zvíøena èi erotika, je�
mají asi v divákovi neutralizovat
úèinek stra�ných zpráv, které do nìj
pøede�lých dvacet minut reportéøi ze
v�ech sil hustili ...

Doufám, �e není pøehnanì
optimistické prohlásit, �e teï u�
mù�eme být celkem klidní, jeliko�
hor�í to být nemù�e.

Mimochodem: zbraò proti Novì
(a nejen proti ní!), jak prohlásil Petr
Novotný pøi pøedávání cen Týtý za
minulý rok, pøece jen ji� dávno existuje
- je to ovladaè. Zbývá jen poznat, kdy
nastal èas jej pou�ít.

Milan Orálek

Kdy pou�ívat ovladaè aneb Hor�í to být nemù�e

NO
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Vìdomosti profesorù (otázky)
Dal�í otázky a dal�í odpovìdi jsou opìt zde. Tento mìsíc nechtìli

odpovídat Mgr. Ivana Kuczynská a Mgr. Marek Bury. (bez
komentáøe)

Tento mìsíc vám pøina�íme odpovìdi pouze dvou odva�ných
profesorù. Díky tomu, ale i jinému do�lo ke zmìnì v redakci a
doufám, �e pøí�tì u� získáme odpovìdi tøí odvá�ných profesorù,
kteøí mají smysl pro humor a nebojí se odpovídat. V�e, ale zále�í
pouze na profesorech. (Proè smysl pro humor? Prý se u této rubriky
studenti hodnì zasmìjí.)  Tento mìsíc odpovídali na otázky z oblasti
matematiky, zemìpisu a chemie Mgr. Hana Dziadková a Ing. Ivo
Kantor. Redakce jim tímto dìkuje za jejich odpovìdi.

K této rubrice byly pøipomínky, �e studenti spojují správné
odpovìdi s odpovìdmi profesorù, které nemusí být toto�né a z toho
pak odvozují chybnou odpovìï. Správné odpovìdi jsou
vyhledávány v encyklopediích a uèebnicích, pokud nìkdo odpovídá,
nemusí v�dy pou�ít pøesnou definici a také tu hraje velkou roli fakt,
�e ka�dá kniha a encyklopedie má rùzné odpovìdi na stejné otázky.
Co je správnì, mù�ete posoudit sami.

KM
Otázky:
1. Jak se vypoèítá obsah trojúhelníku?
2. Kde je støed kru�nice v trojúhelníku opsané?
3. Jaký je vzorec pro výpoèet objemu koule?
4. Co je to delta øeky?
5. Co jsou a kde se nachází Galapágy?
6. Jak se jmenuje a kde se nachází nejdel�í øeka na svìtì?
7. Kdo a v kterém roce vymyslel a sestavil periodickou tabulku
    prvkù?
8. Jakými metodami jde v chemii oddìlit jednu slo�ku rùznorodé
    smìsi?
9. Co je elektronegativita?
Správné odpovìdi:
1. S=(strana × vý�ka)/2, 2. v prùseèíku os stran trojúhelnika,
3. V= 4/3×o×r3, 4. Typ øíèního ústí vìtvící se ve vlastních náplavech
do více øíèních ramen, 5. ostrovy v tichém oceánu západnì od
ekvádoru (Ji�ní Amerika), 6. Amazonka (Ji�ní Amerika),
7. 1869 - Mendìlejev, 8. filtrace, usazování, krystalizace, destilace,
magnetické oddìlování, sublimace,  9. Schopnost atomu poutat
dal�í elekrony.
Odpovìdi profesorù:

Mgr. Hana Dziadková
1. (základna × vý�ka) / 2 ; Je�tì navíc existují 4 vzoreèky.
2. V prùseèníku os stran trojúhelníku
3. V= 4/3×o×r3

4. Místo, v kterém ústí øeka do moøe. Sice to není pøesné.
5. Jsou to ostrovy v Tichém oceánu myslím.
6. Amazonka v Ji�ní Americe
7. Byl to Mendìlejev, ale v kterém roce to nevím.
8. Filtrací, odstøeïováním, odpaøováním.
9. To po mne chce� moc. To fakt nevím.

Ing. Ivo Kantor
1.(základna × vý�ka) / 2
2. V prùseèíku os úhlù
3. V= 4/3×o×r3

4. Je to ústí øeky, které není spojeno jedním korytem, ale více
koryt.
5. Jsou to ostrovy v Tichém oceánu.
6. Nil v Africe.
7. Mendìlejev v 17. stol. Sestavil 36 prvkù.
8. Filtrací, destilací, extrakcí, vymra�ením.
9. Je to schopnost prvku pøitáhnout v chemické vazbì elektron.

Katy

Vìt�ina z vás má jistì tu
mo�nost sledovat anglický
televizní program Cartoon
Network. A i kdyby ne, pak
stejnì budete v�ichni znát
ztøe�tìné pøíbìhy Coyota a Road
Runnera. Pokud vám tyto dvì
kreslené postavièky nìco øíkají,
pak ètìte dál. Pokud ne, mù�ete
èíst jiný èlánek.

V�ichni se na ty dva s oblibou
dívají a pozorují, co ten hloupý
Kojot zase udìlá. V�ichni se smìjí,
ale napadlo vás ji� nìkdy, jaký
vlastnì je Kojot ve skuteènosti?
A jaký je jeho malý (lovený)
kamarád? Asi ne, �e? A právì o
tom bych tady chtìl napsat.

Nejprve bych rozebral
Coyota. Tento podaøený a
podvy�ivený vlk (?!) se stále
dokola sna�í ulovit si veèeøi, ale
nìjak se mu to nedaøí (jak jistì
uznáte). Co tento Kojot vlastnì
tedy jí, kdy� zrovna neloví?
Anebo loví neustále a chce lovit
tím víc, èím více neúspìchù za�il?
Na tohle neodpovím. Pokud
chcete odpovìdìt vy, dejte va�i
odpovìï Pepovi Mauglímu ze
4.B. Já sám se pokusím najít
odpovìï u samých tvùrcù
Kojota. Ale pøejdìme dál.

Jaký je Kojot povahovì?
Musí to být rozhodnì velmi
trpìlivá osoba, jeliko� po tolika
nezdaøených pokusech toho
�ptáka� ulovit by se mìl ji� dávno
vzdát. Ale on se nevzdává. Tento
Kojot taky musí být velice dobrý
akrobat, a to snad i lep�í ne�
Robin Kaleta èi dokonce pan
profesor Marek Bury. Taky musí
být hodnì silný. Pøece jenom,
takové balvany, jaké zvedá ve
svých pøíbìzích, to se nemusí
podaøit nadzvednout ka�dému.
Kojot tedy musí zákonitì silnìj�í
ne� pan profesor Ivo Kaleta.

Ale Kojot má taky �patné
stránky: vzhledem k tomu, co
v�echno vymý�lí, musí být
opravdu hloupìj�í ne��
(nebudu jmenovat). Taky podle
poètu jeho úrazù v kontaktu
s výbu�ninami musí být hor�í
chemik, ne� je napøíklad paní
profesorka Ol�ovská a ta je
výborný chemik. A vzhledem
k jeho nemluvnosti musí být
alespoò stokrát ti��í ne� paní
profesorka Bruková.

Co z toho v�eho tedy plyne?
�e Kojot je naprosto labilní
jedinec, který se nechá lehce

vyprovokovat, ale na druhou
stranu, fyzicky stabilnìj�ího
bychom tì�ko hledali.

A teï k Road Runnerovi
(budu mu øíkat Pták). K nìmu
mám pár výhrad. A hlavní je, �e
on sám bývá velice sobecký. Mìl
by dát pøece Kojotovi nìjakou
�anci. Alespoò malièkou. Ale to
ne. On udìlá své �mig � mig� a
u� je pryè. Zùstane po nìm jen
obláèek dýmu. Dal�í vìc, která
mne na Ptákovi doká�e na�tvat,
je, �e nikdy nepomù�e bli�nímu
svému. Kdy� Kojot padá
z nìjakého toho útesu, Pták jen
neèinnì pøihlí�í, �zamigá� a bì�í
pryè. Road Runner je taky velice
�kodolibý: v nejednom díle
seriálu vystra�il postávajícího
Kojota. Je sice pravda, �e ten èeká
na Ptáka, aby ho mohl lapit, ale
Kojot pøece vùbec nejí a sám je�tì
nasype Ptákovi v ka�dém
pokraèování nìjaký ten �Free
Bird Seed� (Ptaèí zob zdarma),
nebo alespoò kulièky z oceli,
dynamit, magnet� ehm. Tak
takový je tedy Pták. Shrnuto:

Road Runnera  sice nic
nevyprovokuje, ale je rozhodnì
slab�í ne� Coyot a rozhodnì není
tak dobrý akrobat (vidìli jste ho
snad nìkdy padat z nìjaké skály,
nechat se vystøelit kanónem èi
dokonce kráèet po lanì?). Na
druhou stranu je ale mnohem
chytøej�í a vyhýbají se mu
mnohá pøísloví: pøinejmen�ím
alespoò �Kdo jinému jámu kopá,
sám do ní padá�.

Na závìr: Bavte se a spoleènì
se mnou vyèkávejte na ten
okam�ik, kdy Kojot Ptáka
koneènì odchytí a po neúnav-
ném boji se koneènì naveèeøí
svým vlastním snem. A co bude
pak? Snad Warnerovi bratøi
naklonují dal�ího Ptáka Ohnivá-
ka.

Pepa Mauglí

ROAD RUNNER
- the best what could be

!
Stra�né je �e není
mo�né �ít s �enami ani
bez nich. (Byron)
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Mu�ský mozek

�enský mozek

Z dokumentù Z.I.A
aneb pøísnì tajné

�eny a mu�i:
výzkum mozku

Po dlouhém zkoumání
koneènì Z.I.A. zjistila k èemu
je v hlavì mozek. Zjistila taky,
�e mozek mu�e je vìt�í ne�
mozek �eny, co� je zajímavé.
Ale zkoumání pokraèovalo.
Vìdci svìta teprve vyzkoumali
9 % mozku. Organizaci Z.I.A
výzkum trval do tohoto mìsíce
a po dlouhém pátrání jí byly
poskytnuty dokumenty, které
potvrdila za pravé a zcela
nezkreslené. Tyto dokumenty
popisují celých 100 % mozku.
Teï jsou evidované mezi
pøísnì tajnými, které vláda
odmítla zveøejnit. A tady vám
je nabízím. Nákresy mu�ského
a �enského muzku popisující
stavbu a funkci tohoto orgánu.
Doufám, �e organizaci Z.I.A.
nebude nikdo stíhat. Prostì
pravda musí vyjít na svìtlo
svìta... agent Z.I.A.

    Láska
Láska, to je krásný cit,
láska, to je pøání mít.
Chci cítit tvé tìlo blízko mého,
chci vztah a radost z nìho.
Proè nedá� mi svou lásku?
Proè nesundá� svou masku?
Proè nepøizná�, �e mì miluje�?
Proè sny si v mysli maluje�,
kdy� nehodlá� mi øíct, �e mì má� rád?
Já èekám na ten zvrat
Snad najde� odvahu v srdci svém,
a� obdaruje� mì svým úsmìvem.
Snad mi potom øekne�, naè u� dlouho èekám:
�Pojï zajdem nìkam.�
a já pùjdu s tebou,
tøeba na kraj svìta.

Nikita

ÈARODÌJNICE
Láska je jako èarodìjnice.
Mìla by se nechat upálit.

Za svitu mìsíce,
kdy èervené plameny �lehají

vysoko
a odlétav�í jiskry

pálí Tvé oèi.
Ve �havém popelu pukají
srdce. V�echna milovala,
a proto byla zatracena.

Jednou prov�dy se budou
toulat ve tmì,

osvìtlená plameny spálené
lásky.

Èerné lásky.
Vem tu lásku do rukou.
Jako uhlíky sype se Ti

pod sebejemnìj�ím dotekem
a tvrdì dopadá na zem.

Kdy� láska dohoøí,
vítr roznese její popel

a lidé po nìm budou �lapat.
Zatlaèí ho do vyprahlé zemì�

Èarodìjka zemøela�
Pepa Mauglí

POEZIE

MRTVÁ BÁSEÒ
Mrtvá báseò spolu s láskou

k zemi padá.
Na køídlech bolesti a strachu
se ver�e dostanou do pekla.

V krvavé øece utopí se
zoufalý výkøik nebes

a mrtvou báseò nevzkøísí
úsmìv mìsíce�
Hladina jezera,

rozèeøená vìtrem,
se ti vysmívá

a úlomky duhy
tì bijí do oèí.

A kapky vody dopadají
na mrtvou báseò,

která si
ve vìtru zapadajícího slunce

�eptá:
�Konec, konec, konec��

Pepa Mauglí
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Ze sportovních výsledkù
Bìh na ly�ích
Na�e dorostenky, v sestavì Lukszová, Kozielková, Cieslarová,

Vrátná, I. Stenchláková, se zúèastnily regionálního kola v Karlovì
v Jeseníkách, kde obsadily 3. Místo a postoupily na celo republikový
závod. Nejvíce se daøilo M. Lukszové, která byla nejrychlej�í ze v�ech
závodnic, které se vydaly na tra� �tafety.

Florbal
Na na�í �kole byl uspoøádán florbalový turnaj, na kterém nemohla

chybìt na�e �kola. Dru�stvo, v sestavì Helebrant, Gorný, Kalu�a,
Toman, Suszka L., Bojko, Biè, Gora, vyu�ilo domácího prostøedí a
s pøehledem zvítìzilo. Postupuje tak do okresního kola.

Silový víceboj
V Okresním kole dokázali na�i mlad�í dorostenci, �e na

gymnázium chodí i silní chlapi a v konkurenci pìti dru�stev obsadili
dobrou 2. pøíèku. Mezi jednotlivci navíc zazáøil Petr Polok, který
zvítìzil. Dru�stvo ve slo�ení Polok, Smelík, Nìmèík, Richter.

Mgr. Pavel Sikora

3. roèník �kolního turnaje v sálové kopané
se blí�í

Zájemci neváhejte�

Ano, ètete dobøe. Na tøineckém gymnáziu se bude konat u� 3.
roèník �kolního turnaje v sálové kopané, ale k tomu budou zapotøebí
hráèi, a tak ètìte pozornì. Termín turnaje je stanoven mezi 15.
bøeznem a� 15. dubnem roku 1999, který bude upøesnìn podle
poètu pøihlá�ených dru�stev. Hrát se bude systémem 3 + 1 a
v utkáních budou platit auty. Maximální poèet hráèù na soupisce
nesmí pøekroèit osm a minimálnì bude dru�stvo slo�ené ze ètyø
hráèù. Tøídy, které mají vìt�í poèet hochù, mohou vytvoøit dva
dru�stva. Pokud je ve tøídì ménì hochù ne� ètyøi, pak mù�ou hrát
za jinou tøídu stejného roèníku. Soupisky s oznaèeným kapitánem
odevzdejte do 15. bøezna panùm profesorùm Mgr. Marku Burymu
nebo Mgr. Pavlu Sikorovi. Ve�keré dal�í informace najdete na
sportovní nástìnce. A teï u� sednìte a tvoøte dru�stva.

KM

Ve ètvrtek 4. února se
florbalový tým, sestavený
profesorem Gibiecem, zúèastnil
turnaje ve Frýdku místku. Na
turnaji se se�lo hned tøináct
dru�stev a tak to na�i florbalisté
nemìli vùbec jednoduché.

Hned v prvním utkání na�i
ztratili bod za remízu, tento fakt
je v�ak nevyvedl z míry. Navíc
se dokázali skvìle zkoncentrovat
a zvítìzit v ostatních zápasech
skupiny, ze které tak postoupili
z první pøíèky do semifinále.
Vnìm si poradili s mírnì
favorizovaným uèili�tìm z Bílé
v pomìru 2:1 a zajistili si tak
postup do finále, kde se podruhé
v turnaji utkali s domácího
støedního odborného uèili�tì
technického. Ve skupinì na�i
zvítìzili, a tak byli mírnými
favority. Ve prospìch domácích
zase hrálo to, �e se finále
uskuteènilo ve velké tìlocviènì

a na�i odehráli v�echna svá
pøedchozí utkání v malé
tìlocviènì. Pøechod na vìt�í
høi�tì se bohu�el projevil hned
v úvodu. Kdy� se na�i hráèi
pokou�eli o svou kombinaèní
hru, otevøeli domácí skóre
z jednoho z brejkù. Pak u�
na�emu týmu nezbyla jiná
mo�nost ne� otevøít hru. To v�ak
vyhovovalo domácím, kteøí si
pøipravili mno�ství dal�ích
brejkù a zvý�ili svùj náskok na
3:0.

I pøes neúspìch ve finále,
pøedvádìli studenti na�í �koly
skvìlé výkony a po právu si
z Frýdku odvezli pohár za
druhou pøíèku. �koda jen, �e se
nevyhla�ovali nejlep�í jed-
notlivci, to by si urèitì pøivezli o
nìjakou tu cenu více.

Sestava: �èigel, Nìmèík,
Èavoj, Olszový, Marek,
Tomiczek, Urbaniec

                                                                                                                                                                                P�

Pøipravované akce

10. 3. 1999 okresní kolo odbíjené dorostencù

17. 3. 1999 �tudácká la�ka � ta se uskuteèní ve velké
tìlocviènì, soutì�it mohou dívky i ho�i bez
vìkového omezení, soutì� bude zahájena v 14:30.
Zájemci se mohou pøihlásit do závodu u profesora
Mgr. Pavla Sikory � kdykoli

17. 3. 1999 okresní kolo odbíjené dorostenek

23.- 24. 3. 1999 okrskové kolo v odbíjené star�ích �ákyò

Mgr. Pavel Sikora

Na tøineckém zimním
stadionu se uskuteènilo exhibièní
utkání mezi tøineckými Old
boys a týmem HC Stars. V
drese HC Stars se objevily
hvìzdy kulturního i sportovního
nebe.

Jednou z nejvýznamnìj�ích
osobností, které se na ledì
objevily, byl brankaø Jiøí Králík,
mistr svìta z roku 1985 a jeden
z nejlep�ích brankaøù èeské
hokejové historie. Dále to byl
Milan Drobný také hokejový
reprezentant, ale hlavnì vítìz
tenisového Wimbledonu. Z osob-
ností kulturního nebe mi nejvíce
zaimponoval Josef Laufer, který
si ani na ledì neodpustil svùj
oblíbený doutníèek.

Od zaèátku utkání bylo jasné,
�e tentokrát nebyli hlavními
hvìzdami domácí a na jejich
projevu to bylo vidìt. Jediný, kdo
si to nepøipou�tìl, byl generální
mana�er HC �elezáren Tøinec
Tomá� Herstus. Mne nejvíce
pobavil výkon brankáøe Ochma-

na, který pustil co se dalo. Na
ledì se objevili i hráèi nedávné
minulosti jako Miroslav Machá-
èek, Ale� Mach nebo Petr Zachar,
ale nejvìt�í obdiv patøil tìm
star�ím, �e nezapomnìli jak se
hokej hraje.

Na stadiónu panovala
opravdu exhibièní nálada a
nìkdy to aktéøi i trochu pøehá-
nìli.Exhibice postrádala náboj, u
sportu tolik potøebnou vìc (i
v takovém to utkání ) a místy to
na mne pùsobilo dojmem, �e jde
pouze o to, aby se pobavili hráèi
a ne divák. Ale na ledì byli i
takoví, kteøí chtìli pobavit
pøedev�ím ochozy a to ji�
zmiòovaný Josef Laufer,ale i
Miroslav Macháèek nebo Jiøí
Králík, který se sólem pøes celé
kluzi�tì postaral o koneènou
remízu 12:12. Ze zápasu jsem
tedy mìl smí�ené pocity, ale
abych øekl pravdu pøevládalo
zklamání a rozèarovaní.
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   Veteráni nenadchli

Florbalisté pøekvapili

Pro èasopis Prostor se podepsal
Václav Tittelbach

Láska je to, èemu se po
svatbì øíká omyl.

(Mark Twain)

Dva milostné dopisy
pí�eme tì�ko: první a
poslední.           Petrarca)

Milovat a být rozumný
nemù�e ani bùh.
(Publilius  Syrus)

I kdy� èlovìk nìkoho
velmi miluje, obèas na to
zapomene.     (Maugham)


