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Toto èíslo vychází vyjímeènì...

èasopis tøineckého gymnázia mimoøádné aprílové èíslo/duben 1999    cena: 1 000 000,- Kè

PROSTOROVÁ ROVINA

Humor v nepravé
situaci, znamená
humor u� nikdy.

Proè se pravdy
bojíme? Proto�e se
mù�eme dozvìdìt
vìci, které sami
nevíme.Apríl je mìsíc

humoru a l�í. Ale
le� mù�e být
pravdou.

Varování: Pokud nemáte rádi humor, máte slabé nervy nebo se rychle
rozèílíte, nemìli byste zaèínat èíst.  Pokud zaènete èíst varovali jsme vás.

Upozornìní: Redaktoøi se zbláznili
Pokud se ètenáø Prostoru chce soudit s tímto èasopisem, mù�e

tak uèinit na základì tìchto zákonù:

Trestní zákon:
§ 206 - Pomluva

Kdo o jiném sdìlí nepravdivý údaj, který je zpùsobilý znaènou
mìrou ohrozit jeho vá�nost u spoluobèanù, zejména po�kodit jej
v zamìstnání, naru�it jeho rodinné vztahy nebo zpùsobit mu jinou
vá�nou újmu, bude potrestán...
�íøení popla�né zprávy
§ 199 - Úmyslné vyvolání znepokojení

Kdo úmyslnì zpùsobí nebezpeèí vá�ného znepokojení alespoò
èásti obyvatelstva nìjakého místa tím, �e roz�iøuje popla�nou
zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán...
§ 222 - Úmyslná tì�ká újma

Kdo jinému úmyslnì zpùsobí tì�kou újmu na zdraví, bude
potrestán...
§ 240 - Úmyslné prozrazení

Kdo v úmyslu zpùsobit jinému �kodu nebo opatøit sobì nebo
jinému neoprávnìný prospìch, prozradí tajemství, o nìm� se
dozvìdìl z písemnosti, telegramu nebo telefonního hovoru, který
nebyly urèeny jemu, nebo takového tajemství vyu�ije, bude
potrestán...

Prostor se bude hájit tìmito zákony:
Trestní zákon: § 32 - Stav zmen�ené pøíèetnosti
                    § 33 - Polehèující okolnosti
Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informaèních
prostøedcích: § 17 - Zákaz cenzury
a jinými zákony�

Kamil Mrázek (KM)

Není tomu tak dávno, co
jsem si po sedmnácti letech �i-
vota v omylu uvìdomil, �e
nejsem stoprocentní �ena.
Vlastnì � já si to neuvìdomil, ale
øekly mi to hned dvì moje
kamarádky pár dnù pøed
svátkem v�ech zamilovaných.
Tohle øekly i jednomu mému
pøíteli, který tu zprávu ale nesl
odvá�nìji, ne� já. Øeknu vám,
nepøejte si nìkdy zjistit, �e jste
nìco jiného, ne� si myslíte.

Víte, já jsem v�dycky vìdìl,
�e se mnou nìco není v poøádku,
ale �e bych nebyl stoprocentní
�ena, to by mne nenapadlo ani
v tom nejdivoèej�ím snu. Ze
v�eho nejdøív jsem se psychicky
(i fyzicky) zhroutil. Bylo mi
divné, �e jsem to ji� nemìl
sedmnáct let, ale, no, v�ak víte�
Mé srdce mi øíkalo: �Nevìø tìm
bláznivým �enským, v�dy� ani
neví, co øíkají! Ty jsi �ena. A
jaká!!!� Ale kdesi jsem cítil, �e to
není tak úplnì pravda. (Zøejmì
to bylo cosi pod pasem.) Napadlo
mì, �e zde ji� není proè �ít dál,
pak jsem si ale uvìdomil, �e i ne
stoprocentní �eny jsou úplné
propadáky. Na mysli mi vytanula
Pamela Anderson. Její � taky

nejsou stoprocentní, a jak s nìma
uspìla!

Ale co budu dìlat dál? Mám
jedinou mo�nost, pøedstírat, �e
nejsem �ena vùbec a pokraèovat
v dosavadním spokojeném
�ivotì. (Jak jen to mohu øíct? �
spokojeném � v�dy� jsem
nevìdìl, �e nejsem stoprocentní!
� �ena.) No, nekamenujte mne
za to, �e nejsem tím, èím bych
snad mìl být. Ka�dý pøece máme
svou chybu. Ka�dý se ji sna�íme
zakrýt, jen já jsem se k ní pøiznal
veøejnì. No øeknìte: Jste schopni
pøiznat si, �e nìco NEJSTE?
Sakra. To je krásné: Ka�dý máme
svou chybu� a nìkteøí z nás
vìt�í.

PS.: Proè zrovna já?!
Pepa Mauglí

Já nejsem �ena!!!

NO

info
Tento casopis je casopisem trineckeho gymnazia, kde take vychazi v papirove podobe. Toto je p esn  pocitacova podoba papirove formy casopisu.Neni volne siritelny. Veskera prava teto podoby prislusi Kamilu Mrazkovi. 
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   Anketa
Na tento mìsíc jsme si pøipravili tøi otázky a s nimi jsme vyzpovídali vìt�inu profesorù

tøineckého gymnázia. Profesorùm, kterým jsme nestihli polo�it otázky se omlouváme...(Vznikly
toti� nepøedvídatelné okolnosti. Je nám to hroznì líto.)
1.otázka Jakým zvíøetem byste chtìl(a) být?
2. otázka Èím byste byl(a), kdyby neexistovalo povolání uèitele?
3. otázka Jaký je vá� nejoblíbenìj�í veèerníèek?
J m é n o .............................. 1. otázka ........... 2. otázka .................................. 3. otázka
Mgr. J. Moèkoø ................ Kozoroh .............. pilot ............................................. Tom a Jerry
Mgr. A. Jursová ............... �ádné ................... zdravotní sestra ......................... Krkono�ské pohádky
Mgr. P. Sikora ................... �ádné ................... nìco se sportovní èinností ....... Rumcajs
Mgr. A. Maco�ková ........ mu� ...................... sekretáøka .................................. Mí�a Kulièka
Ak. mal. R. Mikulová ..... dravý pták .......... výtvarník .................................... pojïte pane, pud. si hrát
Mgr. M. Køenková .......... �ádné ................... lékaø, psycholog ........................ Jen poèkej, zajíci.
Mgr. I. Kuczynská ........... �irafa .................... doktorka ..................................... Vèelí medvídci
Mgr. D. Siwá .................... pták ...................... zahradník ................................... Krkono�ské pohádky
Mgr. K. Ciompová .......... ryba ..................... prùvodkynì ............................... A je to
Mgr. D. Labajová ............ labu� .................... farmaceutka ............................... Køemílek a Vochomùrka
Mgr. H. Dziadková ......... �ádné ................... veterináø ..................................... Králíci z klobouku
Mgr. M. Babilonová ........ �ádné ................... bohatá �ena v domác. na 2mìs Krkono�ská pohádka
Mgr. K. Ol�ovská ............ koèka ................... veterináø ..................................... Pi�ta a Fi�ta
PhDr. �. Pilchová ............. �ádné ................... zahradnice .................................. A je to
Mgr. L. Ra�ková .............. koèka ................... prùvodkynì ............................... A je to
Mgr. P. Jaworská ............. pes ........................ krotitel divoké zvìøe, ............... Rumcajs
Mgr. M. Gibiec ................. �ralok .................. poèítaèový programátor .......... A je to
Mgr. M. Kantorová ......... holubice ............... mana�er ...................................... �taflík a �pagetka
Mgr. R. Mlèoch ................ mraveneèník ...... dìlník u míchaèky ..................... O chytrém beránkovi
Václav �tývar .................. pes ........................ øezbáø .......................................... Køemílek a Vochomùrka
Mgr. K. Demelová .......... neví ...................... zdravotní sestra ......................... Maxipes Fík
PhDr. A. Wisczorová ...... pes ........................ uklízeèka ..................................... Tuèòák Pingui
Mgr. M. Bury ................... lev ........................ nevím .......................................... Krkono�ské pohádky
Mgr. M. Filipec ................. �ádné ................... architekt ...................................... Maxipes Fík
Ing. D. Mitrengová ......... lenochod ............. pøekladatelka ............................. Køemílek a Vochomùrka
Ing. I. Kantor ................... hroch ................... chemik-koksaø ........................... A je to
Mgr. Z. Bichlerová .......... pes ........................ pøekladatelka filmù................... Køemílek a Vochomùrka
Mgr. P. Bruková ............... pták ...................... archeolog .................................... �taflík a �pagetka
Mgr. A. Wozniaková ...... pták ...................... kastelán na hradì ...................... Køemílek a Vochomùrka
Mgr. D. Mannheimová ... blecha .................. technik ........................................ Maxipes Fík
PhDr. J. Bujok .................. prý u� jsem zvíøe burzovní makléø ....................... Køemílek a Vochomùrka
PhDr. I. Kröhnová .......... malá opice ........... pekaøka ....................................... Krkono�ské pohádky
Mgr. J. Jurzykovská ........ pes ........................ prùvodkynì ............................... Krkono�ské pohádky
Na otázky nechtìli odpovídat:
Mgr. J. �imonová, Mgr. �. Dohnalová, Mgr. E �lachtová, Mgr. H. Bendová, Ing. Z. Hýblová

Banditos, J�, Fantomas

Bulvární tisk ètou
jenom inteligenti.

Nejnesnesitelnìj�í
ze v�ech lháøù
jsou ti, co mají
pravdu.    (�áèek)

Neèekaná
odhalení
Redaktorùm èasopisu PROS-

TOR se podaøilo získat nezvratné
dùkazy o vedlej�ích pøíjmech
nìkterých vyuèujících. Zajímavé
je, �e v�dy se jedná o pochybné
aktivity, mnohdy hranièící se
zákonem. Jedná se hlavnì o pány
profesory, ale svou vedlej�í
pracovní èinnost zatajili i dámy.
Redaktoøi PROSTORu se roz-
hodli, �e tento skandál musí být
zveøejnìn, abyste si vy studenti
udìlali pravdivý obrázek o tìch,
kteøí vám mají jít pøíkladem.

Zaèal bych od nejvìt�ích
�zvíøat� v na�em ústavu. Ná�
øeditel Mgr. Ladislav Vrátný je
spolumajitelem tøí autobazarù.
To je�tì není nic tak stra�ného,
ale fakt, �e se policii ÈR podaøilo
prokázat, �e vìt�ina z prodáva-
ných vozù a souèástek v autech
je kradených, u� hovoøí sám za
sebe.

Dal�í z profesorù, kteøí mají
vedlej�í pøíjmy je (Dáme ruce do
základní polohy, POZOR, a
pí�eme.) paní profesorka Ing.
Zora Hýblová. Dotyèná je
majitelkou podniku na výrobu
tkanièek do bot. Podle dùkazù,
jsou vyrábìné tkanièky, které
mají mít podle Èeské státní
normy délku 80cm, dlouhé jen
70cm. Navíc se Ing. Zora
Hýblová dopou�tìla rùzných
finanèních machinací se statisíco-
vými zisky. Koho by zajímala
konkrétní èísla, mù�e o kopii
pøíslu�ných dokumentù po�ádat
redaktora PROSTORu ve 4.B.

Nyní zamíøíme opìt trochu
vý�e k Mgr. Jindøichu Moèkoøovi.
Ka�dého, kdo alespoò trochu
zná tohoto profesora, asi nepøe-
kvapí skuteènost, �e vlastní
soukromý antikvariát, ve kterém
byly nalezeny falsifikáty obrazù
známých autorù (Picaso,
Mikelangelo, Manet, Bocaccio
apod.). Tyto kopie prodávál na
èerném trhu za polovièní
hodnotu originálu, to jej nakonec
taky prozradilo. O dal�ím osudu
Mgr. Jindøicha Moèkoøe budeme
informovat.

A teï bonbónek, urèitì znáte
pana, který se jmenuje Mgr.
Marek Bury. Ale asi neznáte jeho
podnikatelské aktivity. Ve
skuteènosti je majitelem ètyø
night klubù, ve kterých bylo

dohromady dr�eno 40 taneènic
proti své vùli. Nejznámìj�í
z podnikù je VELVET night club
na Osùvkách. Zde byl také
minulý týden zastøelen ukrajin-
ský podnikatel, nájemným
vrahem, který byl pùvodním
povoláním rovnì� profesorem
tøineckého gymnázia.

A tak by tento seznam mohl
pokraèovat je�tì hodnì dlouho,
ale o aktivitách nìkterých
ostatních profesorù se zmíním
u� jen ve zkratce. Profesor Mgr.
Marcel Gibiec je majitel cestovní
kanceláøe Marcel a. s. Zákazní-
kùm, kteøí si zaplatili dovolenou
na Kanárech, nezajistil zpáteèní
letenky. Takto vydìlal 250.000 Kè,
vzápìtí vycestoval do zahranièí.
Profesorka Mgr. Karin Ol�ovská,

majitelka známé zásilkové
slu�by, pøipravila své zákazníky
o více ne� 160.000 Kè, kteøí
naletìli na známý trik: �Po�lete
nám peníze, obratem dostanete
zbo�í�. Zajímavostí je, �e
dotyèná zmìnila svou adresu ji�
po �esté za poslední dva mìsíce.
Je-li snad nìkdo z vás jeden
z tìch, co naletìli, Pøijïte si do
4.B, poskytnu vám poslední
známou adresu vý�e jmeno-
vané. Profesor Mgr. Ivo Kaleta,
od trhovcù velmi levnì naku-
poval nejrùznìj�í zbo�í, od
sportovní obuvi a obleèení a� po
elektroniku.  Na zbo�í nalepoval
po domácku vyrobené loga
svìtoznámých firem (Nike,
Adidas, Sony, Fila, Panasonic,
Reebok, Philips). Takto vydìlal

pøes 300.000 Kè. Ale nikdo není
neomylný, tedy ani profesor Ivo
Kaleta. Prozradil se, kdy� na
sportovní botu nalepil logo
znaèky SONY, a pøidal nápis Let´s
make things better.

R. K.



�éf:
Kamil Mrázek

Tvoøièi èlánkù:
Jan Nieboras
Jana �tìpánková
Lenka Brudná
Natálie Bialoòová
Zdenìk Verner
Roman Korzec
Jan Chrastina
Marie Drongová
Kateøina Bujdo�ová
Petr �èigel
Natálie Pozdí�ková
Táòa Køenková
Milan Orálek

Grafikoúpraváø:
Kamil Mrázek

apríl. èíslo se objevilo
dne 30. bøezna 1999,
náklad: 163 èasákù,
vychází furt co mìsíc,
koneèná dal�ího èísla:
26. dubna 1999
normální sedmé èíslo
vyjde:
4. a 5. kvìtna 1999

V pøí�tím èísle:
! Hlavní téma: v�echno kolem
     lásky

! Názory na mu�ské pohlaví

! Brazílie

! povídky, básnì, události

! reklamy, vzpomínky a jiné

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 pøed dìjepisnou uèeb.
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Bezplatná
inzerce

 Slovo �éfa

Sháníte nìjakou vìc,
chcete nìco prodat
nebo vymìnit.
Je tu pro vás bezplat-
ná inzerce.

Inzeráty vhazujte
do schránky
èasopisu Prostor.

Vá�ení televizní diváci,
sledujete dal�í díl èasopisu Prostor. Tento mìsíc vám nabízíme

v�e v duchu pravdy a aprílu. Zde uvidíte, co se mù�e stát, kdy� se to
stane. Zde uvidíte, jak krutá je pravda a �e le� má krátké nohy.
Za�ijete, co je to �ít v humorném svìtì. Poznáte, jak jsou lidé chytøí
a nikdo na svìtì se tìmto tvorùm nevyrovná. To a mnoho dal�ího
v Prostorové rovinì. (poznámka: Prostorová rovina existuje. Je to
ka�dá rovina, proto�e rovina mù�e být pouze v prostoru. A jak se
øíká rovinì v prostoru. No, pøece prostorová rovina.)

Ahoj, nazdar, Adios, Buenos Aires u dal�ího èísla.
Kamil Mrázek

Prodám nové originální rifle
(nepou�ité) znaèky MOTOR.
Pùvodní cena 1000 Kè. Nyní
700 Kè. Míry: pas (75 cm), boky
(100 cm), délka (110 cm).

        Zuzana Haratková, 1.C

Vzkaz
Kateøino Lipková,
proè jsi na mì taková?
Miluji tì moc a moc,
sním o tobì celou noc.
Jarda Wojnar to jsem já,
dej mi �anci a buï má.

Jaroslav Wojnar

Schránka Prostoru
V�echny èlánky, které jste vhodili do schránky nebo dodali
redaktorùm, budou otisknuty v pøí�tím èísle. Ve schránce se objevila
i láhev slivovice (byla prázdná). Schránka �la otevøít, tudí� se musela
lépe zabezpeèit. Teï u� je plnì bezpeèná. (Jediný mo�ný zpùsob
vniknutí je znièit zámek). Neniète schránku!  Co vám to udìlá, kdy�
ji neznièíte? Odpovím si: �Nic.�

Vá�ení budoucí novináøi,
s radostí vám pøedkládáme

jeden z nejúplnìj�ích návodù, jaký
kdy byl sepsán, na to, jak udìlat
výborné, ètivé i poutavé interview
zároveò. Vìøíme, �e se s na�í
publikací budete cítit jistìj�í a
bezpeènìj�í v tvoøení rozhovorù a
�e se vám stane bì�nou denní
potøebou. �S námi se neztratíte ani
v kapce informací� doplnila
pohotovì úvodní slovo øeditele jeho
sekretáøka Horténzie Mazlavá.

Zaènìme hlavními pravidly,
které musí novináø znát, kdy� bude
dìlat rozhovor.

Základní pravidlo rozhovoru
zní: nepøipravujte se. �Improvizace,
improvizace, improvizace!� dodá-
vá na vysvìtlenou sekretáøka
Horténzie �i�lavá.

Druhé pravidlo pak zní: s
tázanou osobou si nezapomeòte
domluvit schùzku. Pozor, ne v�ak
døíve ne� jednu hodinu pøed
zaèátkem rozhovoru, aby byla
tázaná osoba teplá. Nejen z
finanèního hlediska pak dejte
pøednost spí�e soukromìj�ím
prostorùm veøejných záchodkù,
ne� zbyteènì okázalým a drahým
stolkùm v kavárnì. Veøejné záchod-
ky v blízkosti bydli�tì tázané osoby
mají toti� jednu velkou výhodu:
zvý�í vzájemnou dùvìru a
napomohou k mnohem lep�ímu a
bli��ímu poznání. �Dùle�ité je
zachovat lidský faktor� ilustruje
Ple�atá.

Mladí nezku�ení novináøi se
èasto dopou�tìjí jedné a té�e chyby,
které bychom se mìli v�ichni

vyvarovat jako èert celibátu: pokud
se nìjakým omylem pøeci jen
pøipraví, nemívají dostateèný poèet
otázek. �Doslova pak lapají po
dechu� vystihuje situaci Mastná.
Za optimální se pokládá 150 a� 200
otázek podle fyzických dispozic
novináøe.

Nejkritiètìj�ím místem rozho-
voru je jeho zaèátek. Pamatujte, �e
právì zde musíte zpovídanou
osobu zprostit jakýchkoliv zábran.
Ptejte se na co nejosobnìj�í otázky,
na které nelze odpovìdìt jen ano
nebo ne. �Byl jste dnes na
záchodì?� je veskrze chybná
otázka, ale její zmìnìná formulace:
�Kolikrát a proè jste dnes byl na
záchodì?� je  velmi trefná a
nakonec se s ní mù�ete dostat od
�aludeèních vøedù man�elky a� k
rannímu pomoèování jeho
samotného.

V�dy dbejte na etiku. Otázku
formulujte tak, aby bylo hned jasné,
co chcete sly�et. �Urèitì budete
souhlasit s názorem, �e�� uvádí
èítankový pøíklad pomocná
uklízeèka Ka�lavá. Pokud nebude
tázaný souhlasit, hádejte se s ním
tak dlouho, a� uzná vá� názor. To
je základní pravidlo rozhovoru.

Nezapomeòte si v�ímat detailù
prostøedí a tváøe (èi jiných partií)
tázané osoby. Ètenáøe jistì potì�í,
kdy� jim sdìlíte o mateøském
znaménku na hý�dích èi jim
detailnì popí�ete barvu spodního
prádla tázaného, které mìl pøi
rozhovoru na sobì. �Dùle�ité je
zachytit v�echny stránky osobno-
sti� pøipomíná Ka�lavá.

Poslední èástí rozhovoru je
samotný pøepis slov. Pokud se vám
nebudou nìkteré citace líbit,
nahraïte je. Promítnìte do rozho-
voru celou svou osobnost. Jen tak
bude interview skuteènì dobré.
�Hodnì �tìstí a pevné nervy!�
popøála nakonec ètenáøùm za celý
autorský kolektiv skladnice
Slepièková.
 Info o knize �Jak nedìlat interview�
1998, kolektiv autorù
Vydána ve ètyøech jazycích
(latinsky, staroèesky, eskymácky a
esperantem)
Cena: kupující dostane 25%
zdarma. Zbytek mu proplatí
knihkupec.
Náklad: støednì tì�ký
Vychází v edici �oprýskané ideály�
 Nakladatelství �LEGOtis�

Letní �kola �urnalistiky 1998

J

Jak nedìlat interview
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Papír 4        Pokecy, zajímavosti

Rozhovor s Vlastou Lyskovou
Kdo z vás by neznal na�i milou paní �bufe�aèku�. Polo�ili jsme jí pár otázek a tady je máte:

· Jak dlouho jste èekala na pøíle�itost prodávat v tomto bufetu?
Neèekala, byla mi nabídnuta.
· Jaké povinnosti máte vzhledem k tomuto bufetu?
Uklizeèka, prodavaèka, vedoucí, úèetní.
· Jste první �bufe�aèkou� na této �kole? Pokud ne znáte své pøedchùdce?
Ne. Neznám.
· Co vás �tve na zákaznících z øad studentù?
Pøedbíhání a házení odpadkù na zem.
· Kdy jste se rozhodla pro tuto práci?
V den nabídky.
· Co byste ráda zmìnila na na�em bufetu, ale bohu�el to není ve va�ich silách?
To co bych chtìla � na to nemám finanèní prostøedky, ale ráda si nechám poradit.
· Jakého studenta (zákazníka) si vá�íte nejvíce?
Vá�ím si v�ech zákazníkù.
· K jaké kategorii lidí byste pøirovnala studenty?
Nelze v�echny jednoznaènì pøirovnat, ale èetla jsem moudrost:
��Mìòte se ze dne na den,
stávejte se lep�ím a lep�ím,
mìòte se, proto�e jen hlupáci se nemìní.�
· Máte chu� na jídlo, které prodáváte? Na jaké?
Obèas. To na které mám v dané chvíli chu�.
· Co byste dìlala, kdyby se v bufetu zaèalo krást?
Vìøím, �e se to nestane, ale jinak bych ho musela zavøít.
· Chcete, aby va�e dìti pøevzaly toto místo?
Ne. Mé dìti mají jiné cíle.
· Máte chvíle, kdybyste bufet nejradìji zavøela? Kdy?
V dobì zdravotních problémù.
• Jaké pøípravy pøedcházejí dennímu prodávání?
Ty, které k tomu patøí.
· Máte nìjaký �prodavaèský� idol?
Ne.
· Kdo je u vás doma miláèkem rodiny?
Synové.
· Jaké zvíøata (domácí) máte nejradìji?
Spí�e se mi líbí velké koèkovité �elmy.
· Urèitì jste mìla nìjaký humorný zá�itek, mohla byste se s námi (Prostorem) o nìjaký podìlit?
Student: �Chtìl bych tatranku�
P: �Jakou? Oøí�kovou, ara�idovou, èokoládovou?�
S: ��Jo�
P: �Tak, jakou?
S: �A jaké máte?�
Dìkujeme za rozhovor.                                                                         Jana �tìpánková, Natálie Bialoòová

O soutì�i, která
právì probìhla

Dal�í skandál se nám podaøilo
odhalit èirou náhodou. Dozvìdìli
jsme se toti�, �e na�e �kola
uspoøádala v dobì od 1. 9. 98 � 31.
12. 98 soutì�, a to o nejlep�í tøídu.
Tato soutì� mìla probíhat v tajno-
sti a dovìdìt se o tom mìly a�
v lednu ty tøídy, které vyhrály.

Vedení �koly tuto soutì�
dlouhodobì a peèlivì pøipravovalo
a dokonce sestavilo i porotu, která
ka�dou tøídu pozorovala.

Vyhodnocení probìhlo zaèát-
kem ledna a díky sponzorùm mìly
být zajímavé ceny. První a� tøetí
místo�ly�aøský pobyt v Rakou-
ských Alpách. V�echny tøídy se
urèitì sna�ily, ale mohla vyhrát jen
jedna (popø. tøi).

Jistì èekáte,které to  byly.
Pøekvapivì vyhrály ètyøi (proto�e
na ètvrtém nebyla �ádná). Na tøetím
místì se umístily tøídy 2. A a 2.B.
Na druhém místì byla 2.  C a titul
�Nejlep�í tøída Gymnázia v Tøinci�
získala tøída 1. D (Je to trochu
ostuda, �e star�í roèníky se
neumístily v první ètveøici tøíd, ale
snad pøí�tì).

V�ichni se na ten týden v Alpách
tì�ili, ale s pøívalem snìhu zaèalo
hrozit lavinové nebezpeèí, a tak
organizátoøi vymysleli, �e asi
nejlep�í bude strávit týden na chatì
Girová v Beskydech.

Tøídy, které se umístily na tøetím
místì jely v turnusu od 1. 3. � 6. 3.
1999 a ty zbývající dvì od 7. 3. �
12. 3. Aby se to neodhalilo, tak
vedení �koly nazvalo tento zájezd
�ly�aøský kurz�.

Hned, kdy� jsme to odhalili,
byla jsem vyslána z Prostoru, abych
se nenápadnì dostala na druhý
turnus a tak to tam vypadalo.
Ubytování bylo v té nejhezèí chatì
jakou si dovedete pøedstavit.
Ka�dý pokoj mìl vlastní pøíslu-
�enství, televizi, bar, telefon a Hi�fi
vì� � v�e zdarma.

Na pokojích bylo teplo, útulnì
�prostì paráda. Jídlo bylo
vynikající, po ka�dém obìdì byl
pohár (obrovský) nebo zákusek.
Uvnitø v chatì byl dokonce bazén a
sauna. Venku byl taky bazén, ale
vzhledem k poèasí nebyl vyu�íván.
Skvìlý kopec s vlekem byl pár
krokù od chaty. I kdy� byl blizouèko
tak nás na nìho vozil patrový
autobus.

Ten kopec byl úplnì jako
v Alpách a sjel ho úplnì ka�dý.
Dozor tam byl akorát pøes den, ale
veèer ode�el, kdoví kam (nás to ani
nezajímalo) a my jsme si mohli
dìlat co jsme chtìli.

Pobyt prostì nemìl chybu a jen
doufejme, �e �kola bude takových
soutì�í organizovat víc, ale bez
utajení.

Fantomas

        Konec
Louèím se s váma pøátelé milí,
chtìl bych tu být je�tì chvíli,
meteor hrozný z kosmu je v akci,
øítí se pøímo na �kolní redakci.
Èasopis Prostor tímto konèí
s redaktory i s váma se louèí.
Ètenáøi vìrnými zùstat mù�ete,
v�dy� sejdeme se na onom svìtì!
                                            Banditos

Neztrácejte hlavu!
Kdo to má po vás
uklízet?

(�áèek)
                          HCA
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To je chlama Papír  5

Výroky profesorù
Mgr. Ivo Kaleta:
�Kdo nemá hokejku není chlap.�
 Studenti: �A vy ji máte?�
Mgr. Ivo Kaleta: �Ne.�

Ing. Zora Hýblová:
�Já kdy� dneska pùjdu domù, tak mì urèitì pøejede auto, pán bùh
mì nemá rád.�

�Ruce si dáme do základní polohy, pozor a pí�eme.�
Mgr. Pavla Javorská:
�Syneèku, syneèku, ty tady sedí� jenom proto, aby ses pobavil a
odpoèinul, pak mohl jít na obìd nebo si jít nìkam hrát s míèkem.�

Studenti se tá�ou profesorky pøi výkladu Francouzské gramatiky.
�Dì�átka, u� se mì na nic neptejte, já Vám u� stejnì nic neøeknu.�

Mgr. Miroslav Filipec:
�A teï pozor, máte odvahu vypnout Norton?�

Mgr. Jindøich Moèkoø:
pøi zkou�ení: �Ajjjjajajajajajajaj, ououououououououou, jajajajajjj,

          jououououou, joujou, ajajajaj.�
Mgr. Marcela Kantorová:
pøi zkou�ení: �Tomu se øíká minuta ticha u tabule.�

napomíná studenta, kdy� nedává pozor: �Kouli má� a je�tì tu bije�
spolu�áka�

�Snìdla spolu�ákovi matku od
kru�ítka.�

Jana si udìlala pohodlí: sedìla
na �idli a nohy mìla v oknì.
Byla pøisti�ena a �vyfasovala�
poznámku: �Mìla nohy mimo
�kolní budovu!�

„Vaše dcera ani neví, na jakou
horu vylezl praotec Øíp!�

�Va� syn hodil mokrou houbu
po uèitelce, která pak udìlala
lou�ièku.�

�Pøidrátovala spolu�áka k �idli,
èím� mu znemo�nila jakýkoliv
pohyb.�

�Chodila o pøestávce po
ètyøech. Smìjí chodit jenom
v trojicích.�

�Vyndala pøi hodinì tìlocviku
bez vyzvání kozu a celá tøída
pøes ni skákala.�

�Jezdí po zábradlí nepøimìøenou
rychlostí.�

Lenka se na mì pøi hodinì
dívala skrz zelené pravítko a
smála se mi, �e jsem zelený.�
                                         Zelenka

Smìje se mi do oèí za mými
zády.�

�Vá� syn zapáchá!� K èemu�
sestra �áka iniciativnì pøipsala:
�Neèuchat, prosím, ale uèit!�

�Va�e dcera nemá �ádné
znalosti!� Bratr pøipsal
vysvìtlení: �V�ak právì proto ji
posíláme do �koly.�

�Dejte své dceøi 10 korun na
Vietnam!� Vtipálek bratr pøipsal:
�Holka zlobí, nikam nepojede!”

�Pøi vyuèování zapáchá
nahlas.�

�Bez dovolení padá ze �idle.�

�Dává poøád pozor, jestli dávám
pozor, a kdy� si myslí, �e
nedávám pozor, tak nedává
pozor.�

Kamil Mrázek, OPBM

Poznámky ze �ákovských kní�ek

Ve �kole øíká uèitelka: �Dìti
øeknìte mi nìjakou vìtu na
slovo Yetty�. Anièka se hlásí a
øíká: �Yetty je mystická postava.�
Uèitelka: �Ano, správnì a kdo to
je�tì zkusí?� Jurko s Ferkom se
hlasi jako diví se slovy: �Paní
uèitelko, paní uèitelko, my máme
dialog!!!� Uèitelka: �Dobøe poïte
pøed tabuli a mluvte�
Jurko a Ferko pøijdou pøed tabuli
a øíkají: Jurko: �Je ty zima?�
Ferko: �Je, ty vole!�

J
Uèitel: �Kdo si myslí �e je tupec,
a� vstane�. Po del�í pauze vstane
jeden �ák. �Co, ty se pova�uje�
za tupce?� �To asi ne, ale zda se
mi hloupé, �e stojite sam�.

J
Student neumí a tváøí se
zoufale... Kantor ho osloví
otázkou: �Jak vy si vlastnì

pøedstavujete zkou�ku na
vysoké �kole?� Student: �Jako
rozhovor dvou inteligentù�
Kantor: �No, ale co kdy� jeden z
tìch dvou není inteligent, ale
naprostej vùl?� Student (po
odmlce): �nooo....v tom pøípadì
inteligent bere index a odchází...�

J
�Tak dìti, dnes se budeme fotit.
Pìknì se na fotce usmívejte, to
bude va�e památka. A kdy� za
deset rokù vezmete tu fotku do
rukou, kouknete se na ni, tak
øeknete, tak toto je Honza, ten je
dnes in�enýr, a toto je Maøenka,
ta má u� tøi dìti a pìknou
rodinku�, a ze zadní lavice se
ozve �A toto byla na�e uèitelka a
ta je u� dnes mrtva.�

Soutì� o nejlep�í vtip nemá vítìze
Pøed mìsícem èasopis Prostor vyhlásil soutì� o nejlep�í vtip, ale jak
se zdá, nena�el se �ádný student, který by stvoøil nìjaký vtip ze
studentského prostøedí nebo z na�í �koly. Nechtìl jsem uveøejòovat
výhry pro studenty, kteøí obsadí první tøi místa. Výhru jsem chtìl
nechat jako pøekvapení a kdy� jsem psal, �e výhry budou vysoké,
tak jsem tím doopravdy myslel vysoké. Student, který obsadil první
místo mìl získat finanèní výhru v hodnotì 2000,-, student na druhém
místì mìl dostat 1000,- a tøetí místo mìlo být ohodnoceno èástkou
500,-.  Je �koda, �e nikdo se nepokusil zapojit do soutì�e, mohl vyhrát.
Snad to pøí�tì bude lep�í. Mo�ná se stejnými cenami, ale to u� nemù�u
zaruèit.
Teï se mù�ete podívat, �e opravdu vtipy o �kole existují.

            Kamil Mrázek

                    HCA

Pár vtipù o �kole

PROSTOR/Prostorová rovina



Papír 6          To je fakt

Vìdomosti profesorù
Z mnoha stí�ností ze stran profesorù ohlednì této rubriky jsme

se rozhodli, �e koneènì vyzkou�íme i na�e vedení �koly ve slo�ení:
Mgr. Ladislav Vrátný, Mgr. Jindøich Moèkoø a Mgr. Vilma Sikorová.
Chtìli jsme je vyzkou�et, a� zbývající profesoøi vìdí, �e to není nic
tì�kého a taky, �e nikdo z nich neodmítne na tyto otázky odpovídat.
Jakmile jsem sly�el první odpovìdi, zasmál jsem se, �e...bez
komentáøe. Teï se aspoò ostatní profesoøi nemusí vùbec bát
odpovídat.
      Otázky:
1. Kdo byl první prezident Èeskoslovenské republiky?
2. Jak se jmenovali synové Václava III. ?
3. Jak se jmenují obyvatelé mìsta LULU?
4. Kolik má angliètina èasù?
5. Jak se øekne anglicky �idiot�?
6. Mohl být William Shakespeare pøítelem slavného Adama
    O´Henryho?
7. Kdy pou�ijete pøedlo�ku �s� ve 2. pádì?
8. Jaký je rozdíl mezi softwarem a hardwarem?
9. Jak rozdìlujeme støední �koly v Èeské republice?
10. Èemu se øíká u poèítaèe my�?

Správné odpovìdi:
1. T.G. Masaryk, 2. nemìl �ádné, 3. Lulané, 4. 12, 5. idiot, 6. ne. Adam je�tì
�ije, 7. nikdy, 8. Software � programové vybavení PC, Hardware � technické
vybavení nezbytné pro práci s PC. Rozdíl je taky mezi pøedlo�kou soft- a
hard-., 9. SOU, SP�, OA, gymnázium, soukromé støední �koly, 10. My� je
hmotné tìleso, kterým jezdíme po podlo�ce jednou rukou a pohybem tìlesa
rukou rozpohybujeme na obrazovce �ipku.

Odpovìdi profesorù

Mgr. Ladislav Vrátný
1. Josef �vejk
2. Václav IV., V., VI.
3. Lulini nebo Luláni, Luluané
4. Nìkolik: pøedèasy, pøesèasy, souèasy
5. Mi�uge
6. Pokud se neminuli v nebi nebo v pekle tak ANO.
7. Tøeba ve vìtì: �Sedøít skuru se studenta.�
8. Stejný jako mezi tìlem a du�í.
9. Rozdìlujeme je na støednì dobré, støednì drahé, støednì
    zbyteèné a to jsou v�echny.
10. Èásti poèítaèe, která pøi zjevení kocoura zaleze do díry.

Mgr. Jindøich Moèkoø
1. Jan �i�ka
2. Václav IV., V., VI.
3. Lulukové
4. mu�ský, �enský, støední
5. Der Idiot
6. Nemohl, proto�e mu chodil za �enou.
7. pøece v�dycki
8. 3,14
9. tøinecké gymnázium a ty ostatní.
10. koèce

Mgr. Vilma Sikorová
1. Sámo
2. On nìjaké mìl?
3. Luluáni.
4. Jako angliètináø bych to mìla vìdìt, ale nepovím. Je to tajné.
5. Nebudu vás uèit nadávat.
6. Za pou�ití stroje èasu je v�echno mo�né.
7. �e by se ty pády tak popletli. Sedmý pád mi je bli��í.
8. Nìco mìkkého a tvrdého.
9. Tato otázka je tì�ká.
10. Nìèemu, co neumím ovládat.

 KM

Èeská pøísloví pøelo�ena
do vìdecké èe�tiny

Ryba i host tøetí den smrdí.
Poèínaje pøekroèením  48.  hodiny  po  zahájení  pobytu  mimo
obvyklý okruh svého �ivotního prostøedí generují jak vodomilní
obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens tìkavé organické látky,
je� jsou  èichovým  ústrojím   specificky detekovány a centrální
nervovou  soustavou  hrubì nepøíznivì hodnoceny.

Komu se nelení, tomu se zelení.
Kdo odolává poku�ení nepodlehnout touze nechat døímat  vlastní
energii, bývá obklopen chlorofylem.

Tak dlouho se chodí se d�bánem pro vodu, a� se ucho utrhne.
Pøi nadmìrném zvy�ování pohybu dolních  konèetin  ve  znaèném
èasovém  rozpìtí  za  úèelem  dosa�ení naplnìní slouèeninou vodíku
a kyslíku køivule  s  dr�adlem  dojde  jednoho  dne  k uvolnìni
molekul spojujících tuto køivuli  s  oním  dr�adlem, èím� se jmenovaný
pøedmìt rozdìlí na dva segmenty.

Bez práce nejsou koláèe.
Pøi poklesu produktivity práce na  nulu  projeví  se  totální nedostatek
kruhového peèiva, pùsobícího obezitu obyvatelstva.

Peèení holubi nelítají do huby.
Inhabitanti  Kolumbaria,  preparováni  pomocí  infraèervených
paprsku  do  stavu  akceptabilního  pro  lidský  metabolismus
nevládnou automatickou mobilitou pro perorální po�ití.

Vybral: KM

Nejvìt�í energetické
rezervy lidstva jsou
v hlavách idiotù.

(�áèek)

Jak mù�e být
opakování matkou
moudrosti, je-li
matkou opakování
zapomìtlivost?

(�áèek)
Na no�e
Kelly, Kelly Family,
sourozencù moc,
Kelly, Kelly Family,
poèítám do vánoc.
Kelly, Kelly Family,
mají se rádi moc,
Kelly, Kelly Family,
nosí no�e za zády,
Kelly, Kelly Family,
èekají na noc.
Kelly, Kelly Family,
krvavá to noc�
Kelly, Kelly Family,
u� jich není moc.

Franta Køí�ek

Zlaté pravidlo umìní a vìdy:
Kdo má zlato, urèuje pravidla.      (Murphy)

HCA
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25 vìcí, které se dají
dìlat za jízdy výtahem:

1. Vydávejte zvuky závodních aut, kdy� nìkdo vystupuje/nastupuje.
2. Vysmrkejte se a nabízejte ostatním cestujícím prohlídku va�eho
kapesníku.
3. Tvaøte se nepøíèetnì, plácejte se do èela a mumlejte si:,,Dr�te hubu,
zatracenì dr�te tady v�ichni hubu.�
4. Prodávejte koláèky.
5. Holte se/masírujte si nohy.
6. Bez pøeru�ení pískejte poøád dokola prvních pár taktù va�í oblíbené
písnièky.
7. Na dlouhé cestì se houpejte ze strany na stranu ve frekvenci výtahu.
8. Tro�ku pootevøete svoji aktovku/kabelku, nakouknìte dovnitø a
zeptejte se:,,Má� tam dost vzduchu?�
9. Nabízejte vizitky ostatním cestujícím.
10. Zpívejte dokola refrém z ,,Mámy�a pøi tom se zálibnì dívejte na
fotku Mela Gibsona.
11. Stùjte potichu, bez pohybu, tìsnì namáèknut na roh výtahu tváøí
ke stìnì.
12. Kdy� pøijí�díte do va�eho patra, s funìním trhejte dveømi, tvaøte
se zklamanì, kdy� se otevøou samy.
13. Naklánìjte se k ostatním cestujícím a øíkejte jim:,,Pozor, pøijde
revize jízdenek.�
14. Pøivítejte ka�dého, kdo nastoupí a po�ádejte ho, aby vás oslovoval
,,admirále.�
15. Roztahujte se po celém výtahu.
16. V nejvy��ím patøe nechte otevøené dveøe a vy�adujte, a� jsou
otevøené do té doby, dokud neusly�íte cinknout minci, kterou jste
hodil do �achty.
17. Vemte si hokejovou holi a zaènìte trénovat.
18. Provádìjte cvièení Tai-Chi.
19. Upøenì se dívejte na spolucestujícího, usmívejte se a po chvíli mu
oznamte, �e máte dnes nové pono�ky.
20. Kdy� je v kabinì minimálnì 8 lidí, mumlejte si:,,Ale ne, zatracenì,
nevolnost z jízdy.�
21. Dávejte ostatním cestujícím nábo�enské po�ehnání.
22. Obèas zamòoukejte.
23. Sázejte se s ostatními, �e se vám vejde koruna do nosu.
24. Mraète se a mumlejte si:,,U� to bude, u� to bude,� pak si vydechnìte
a øeknìte:,,OOOPS.�
25. Uka�te cestujícím nìjaké va�e zranìní a zeptejte se, jestli vypadá
infikovanì.                                                                                            N.P.

Z dokumentù Z.I.A. aneb pøísnì tajné
Výzkum redaktorù Prostoru � dokument 1

Agentura Z.I.A. dlouho sledovala redaktory èasopisu Prostor,
ale zatím stále pøivírala oèi, proto�e to byl jediný èasopis, který dovolil
uveøejòovat dokumenty Z.I.A. Redaktoøi se tento mìsíc úplnì
zbláznili. Proè se zbláznili? Tato otázka nebyla zcela zji�tìna a výzkum
poøád pokraèuje. Jedno je v�ak jasné, redaktoøi zaèali myslet. Jejich
malá mozková kapacita se zvìt�ovala a pokud uvidíte po �kole chodit
lidi s velkými hlavami jsou to oni �Prostoráci�.  A díky jejich nové
funkci myslet vzniklo toto èíslo èasopisu Prostor. Myslím, �e myslet
se nevyplácí�

Výzkum redaktorù Prostoru � dokument 2
Dùkazy, které byly zji�tìny po zveøejnìní prvního dokumentu

nebyly úplné a teï vám pøiná�ím jejich odhalení:
Proè se redaktoøi vlastnì zbláznili?
Reakce na minulé èíslo Prostoru byla velká. Ohlas byl pøedev�ím

na uveøejnìní �enského a mu�ského mozku. Tento dokument
pobouøil, v�echny profesory na této �kole. Redaktoøi byli zatèeni za
�íøení pøísnì tajných dokumentù. Lidé z FBI, CIA, NI6 a Policie se
dohodli, �e musí zamezit �íøení tajných dokumentù a tudí� i tohoto
èasopisu. Redaktorùm byl vyèistìn mozek, aby v�echny pøísnì tajné
materiály zapomnìli. Po týdnu redaktoøi z vìzení utekli. Z.I.A.
zjistila, �e po vyèi�tìní mozku zaèali redaktoøi nìjak více myslet. A
tady máte výtvor �Prostorákù� z vymytými mozky a zapojenou
funkci myslet. Tento výtvor má název �Prostorová rovina�. Stvoøili
ho blázni, kteøí ví pravdu ov�em a o v�ech.

agent Z.I.A.

Dvojmetrová potvora
Vkroèila k nám do dvora.
Ale u� k nám nevkroèí,
Má motyku v oboèí.

!
Hallo, hallo !
Co se stalo ?
Kolo se mi polámalo.
Jaký kolo ?
Favoritka,
pøeletìl jsem pøes øidítka.

!
Jednou jsem tak operoval
se zápalnou smìsí,
tìlesné mé ostatky teï
kolemjdoucí dìsí.

!
Na krchovì, tam je zima,
nebo�tíci klepou kosu.
U� je jaro, to je prima,
nebude jim kapat z nosu.

!
Rýchlo be�í ten ná� Janko
S rýchlikom ho spája lanko.

!
Z oken banky na námìstí,
nahlas �tìká samopal,
úøedník se bránil pìstí,
bandita ho rozkloval.

!
Za chemièkou teèe pramen,
zneèi�tìné vody.
Hasili s ní jednou plamen,
BUM! To bylo �kody.

Vybral: KM

Óda na
�strejdu� Filipce

Na gympl chodíme
moc se tam tì�íme
Na Fildu èumíme
Pohledem ho svádíme
Má tak krásné oèi
A svalnatou postavu
I kdy� je �enatý
�lapeme mu na paty
My se ho nevzdáme
Nikomu ho nedáme
A kdy� nás opustí
Nikdy nás to nepustí
Tak mu pusu dej
On je pøece NEJ�

Lucky a Holly

Fakta
Ná� Ivo�ek [ká]
má bratøíèka Jiøíèka
Mají? Mìli (!) bílá autíèka.
Nic vám to neøíká?

Je to dobrý tìlocvikaø
buzeruje Heczka
ze tøe�áku z béèka.
Nic vám to neøíká?

IQ Schwarzeneggra má,
postavu Einsteina.
Nebo je to naopak?
Nic vám to neøíká?

Franta Køí�ek

POEZIE

HCA
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Papír 8 Cvièi�tì

       Ve dnech od 4. do 6. 2. 1999
se ve Vimperku uskuteènily
finálové závody v klasickém
ly�ování. Na ty se dokázaly
probojovat i na�e dívky.
Dru�stvo na�í �koly, ve slo�ení
Miriam Lukszová, Veronika
Vrátná, Jana Cieslarová, Jana
Kozielková a Linda Borutová �
ta se vinou onemocnìní
nepøedstavila ani v jednom
z finálových závodù, se
kvalifikovalo do finále øadou
oblastních kol. Ve finále se tedy
potkaly opravdu ty nejlep�í
z republiky.
       4. února se dívky vydaly na
dlouhou více ne� 400 kilometro-
vou cestu vlakem smìrem na
Vimperk. Po pøíjezdu do
sportovního areálu, spatøení
nádhernì upravených tras a
skvìle motivovaných soupeøek
ze sportovních �kol, si na�e
dívky pøipadaly jako outsider.
Hned na druhý den je èekal první

závod a to závod jednotlivcù na
5 km volnou technikou. V tom
se projevila únava z cestování.
Navíc v okolí Tøince není moc
takových tras, kde by si dívky
mohl vyzkou�et bruslení. To se
seèetlo a výsledkem byl souèet
èasù, který na�e dívky stavìl na
poslední, 3. pøíèku. Na druhý
den byl pøipraven závod �tafet
na 4×5 km. Tentokrát v�ak
klasickou technikou, do kterého
�ly dívky s tím, �e zlikvidují
témìø deseti minutový náskok
Gymnázia Jilemnice. Na�í �tafetu
rozebíhala Miriam Lukszová,
která zaèala nejlep�í èasem
�tafetového závodu a získala pro
druhou závodnici �tafety Veroni-
ku Vrátnou více ne� minutový
náskok. Ta vyslala Janu
Cieslarovou na tøetí úsek na
druhé pøíèce, na kterou ji
odsunula domácí závodnice. Jana
ov�em zabìhla skvìle a dotáhla
se na vedoucí �tafetu. Jana

Kozielková vybíhala na pìtikilo-
metrový úsek se s ztrátou
pouhých 3,9 s. Na celém úseku
probíhal boj o vedení, nakonec
se z vítìzství ve �tafetì radovaly
domácí. Na�e dívky v�ak
dokázaly obsadit vynikající
druhé místo, za které patøí velký
dík i profesoru Kaletovi, který
dívkám skvìle pøipravil ly�e.
       Z celkového vítìzství se tedy
radoval tým domácího Vim-
perku, který dosáhl nejlep�ích
èasù v obou závodech. Druhé
místo si nakonec bohu�el
odvezlo Gymnázium z Jilemnice,
které v souètu èasù porazilo na�i
�kolu o 3:25,7 s. Na�e dívky si
tedy pøivezly ceny za tøetí místo,
které samy oznaèily za velice
nepøimìøené; dostaly barvy na
vlasy. K vynikající mu výsledku
gratulujeme a vìøíme, �e se pøí�tí
rok vydaøí obhajoba.

Republikový bronz z Vimperku

Výsledky:

1. OA a G Vimperk 3:55:25,7
závod jednotlivcù: 1:55:26,9
�tafeta: 1:59:58,8

2. Gymnázium Jilemnice 4:06:16,9
závod jednotlivcù: 1:59:52,6
�tafeta: 2:06:24,3

3 . Gymnázium Tøinec 4:09:40,6
závod jednotlivcù: 2:09:33,2
�tafeta: 2:00:07,4

Gymnázium Tøinec:
Jméno �tafeta Závod jednotliv.
Miriam Lukszová (5.A) 26:30,8 30:04,7
Veronika Vrátná (5.C) 31:15,0 36:41,0
 Jana Cieslarová (3.C) 28:49,5 35:29,9
 Jana Kozielková (3.C) 33:32,1 27:17,6

P�

Ze sportovních výsledkù
Florbal
 Okresní kolo star�ích �ákù skonèilo triumfem na�ich borcù. Mezi

�esti nejlep�ími dru�stvy okresu na�i sice nejdøíve ve skupinì prohráli
se 4. Z� F-M 1:2, pak u� ale nezaváhali a vítìzství v turnaji si nenechali
ujít. Vsestavì Helebrant, Toman, Wozniak, �wak, Martynek, Suszka
L., Bojko, Biè, Kalu�a, Gorný, Gora tak vybojovali postup do
regionálního kola.

Odbíjená
Po del�í dobì se vydali na okresní soutì� na�i volejbalisté. 5.

místo z 9 dru�stev je pro na�e hráèe Worka, Marinioka, Stryju,
Páleníèka, Jínka a �èigela pìkným úspìchem.

Na 4. místì skonèily na�e star�í volejbalistky Sokolová,
Klimánková, Dosedìlová, Heczková, Kozielková, Kollarová,
�otkovská, Janíczková, Zabelková a Vlèková stejnì jako loni.

�tudácká la�ka
Soutì� probìhla za úèasti osmi dívek (tøídy 1.C, 2.C, 1. D) a jen

pìti chlapcù. Nejvý�e skákali Rada (4. A) úctyhodných 170 cm, Rich-
ter (2. D) 165 cm, Uhláø (5. B) 150 cm, Zábelková (1. D) 135 cm,
Turoòová (1. D) 130 cm, Suszková (1. C) 125 cm.

Kde byli mnozí dal�í talenti na�í �koly?
Mgr. Pavel Sikora

Oèekávané akce
Sálová kopaná - pøebor �koly
                           - okresní kolo dorostencù i star�ích �ákù
Odbíjená � star�í �ákynì
Florbal � regionální kolo star�ích �ákù

Mgr. Pavel Sikora

Bankrot v Tøinci?
14. 3. roku devatenáctistého

devadesátého osmého se nechal
sly�et generální mana�er Tøince,
�e v Tøinci zaèínají mít finanèní
potí�e. Ty jsou údajnì zpùsobeny
krizí hutnictví. Její vinou toti�
nemù�e Moravia Steel poskyto-
vat klubu sponzorské pøíspìvky
v té vý�i jako døív.

Znamená to snad konec
Extraligy v Tøinci? Sám si
odpovím: NE!!! Do tøineckého
hokeje vstoupil nový mesiá�. Je
neuvìøitelné, �e novým sponzo-
rem, který zøejmì v Tøinci
zachránil nejvy��í soutì�, je
Gymnázium Tøinec. Vý�e roèní-
ho finanèního pøíspìvku nebyla
zveøejnìna, ale z celkem spo-
lehlivých zdrojù jsem získal
informaci, �e by se mìla
pohybovat okolo 1 000 000
èeských korun. Nový název
tøineckého klubu tedy zní:

HC Gymnázium Tøinec.
P�

Borec ze Støítì�e
na X-Games

O rùstu obliby freeridingu
v na�í zemi svìdèí i to, �e se
v pøí�tím roce dva èe�i zúèastní
soutì�e X-Games. Je to jakési
mistrovství svìta v extrémních
sportech. My mù�eme fandit
Robinu Kaletovi z na�eho
ústavu, jeho� podobiznu ste
mohli omrknout na dveøích
vedoucích do na�eho ústavu a
té� u tìlocvièen, èi na dveøích 5.B.
Robine doufám, �e nám sem
pøiveze� òákou tu medaili, ale
hlavnì pøijeï celý.

P�

Sloni jsou
bakterie, které se
pøírodì vymkly z
rukou.
(�áèek)

PROSTOR/Prostorová rovina

Øeditel blázince
musí umìt
pøesvìdèit
pacienty, �e
blázinec je tam
venku.

(�áèek)

Kní�ka je nejlep�í
pøítel èlovìka.
Zvlá�� �eková.

(�áèek)


