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èasopis tøineckého gymnázia 3. èíslo (listopad 1999) / 2.roèník    cena: 2,- Kè

   Dáváme prostor
          v�emu a v�emM

V tomto èísle:
!!!

rozhovor s Mgr. Jitkou
�imonovou
!!!

vìdomosti
!!!

uèebna fyziky
!!!

Antiprostor
!!!

soutì� o ceny
!!!

sportovní výsledky

U� od záøí se na Internetu
objevují stránky tzv. Antiprostoru.
Co je to? Jaký je jeho úèel? Kteøí
studenti stojí za jeho tvorbou?

Antiprostor by podle v�eho
mìl pravdìpodobnì pøipomínat
internetový èasopis. Tento tzv.
èasopis je postaven tvrdì proti
v�emu na tøineckém gymnáziu.
Pøedev�ím se zabývá ale mnou.
Jsem rád, �e koneènì jsem tak
populární na této �kole, �e stojí
nìkomu za námahu nìco o mnì
napsat. Líbí se mi, �e se pí�e o mnì,
i kdy� èlánky jsou zamìøené proti
mé osobì, tvrdì kritizují v�echno
bez jakékoli mo�nosti na to
reagovat. V�echno, co se zde pí�e
jsou l�ivé, nepravdivé a pomlou-

vaèné vìty, které jsou v rozporu jak
u� s novináøskou etikou, tak se
zákony Èeské republiky. A to
máme demokracii.

Úèel èasopisu má dokázat, �e
v�echno co zde na tøineckém
gymnáziu existuje, je �patné a v
rozporu se studenty. Pøedev�ím
jsou zde �patní profesoøi, �patné
vedení, Mrázek a �patný �kolní
èasopis, který je tu spí�e pro
profesory ne� pro studenty. To v�e
zde prý je. Nemohu rozhodnout,
co je zde �patné a co dobré, �ádný
jedinec to nemù�e rozhodnout.
�kolu tvoøí v�ichni studenti,
profesoøi... Je demokracie a podle
jejího principu v�echno by mìlo
záviset na vìt�inì. Ka�dý má

právo na svùj názor a ka�dý si
mù�e øíkat, co chce.  Tvoøièi Anti-
prostoru si myslí, �e demokracie
vypadá, tak jak oni pí�ou, ale radil
bych jim se nìkoho zeptat tøeba
profesora nebo si pøeèíst nìco o
demokracii, proto�e sami �ijí v
dávné minulosti, kde se nebralo
ohled na názory jiných, ale na
názor vládnoucí strany. Anti-
prostor toto pøipomíná, proto�e
vyjadøuje pouze názor tvùrcù a to,
co autoøi napí�ou, musí být
zákonitì pravda, bez dùkazù, bez
jakékoliv mo�nosti reakce. Je toto
demokracie? ...

Antiprostor, slovo, které znamená boj proti demokratickému
systému, pravdì a v�em lidem, kterým se tvùrci nelíbí

(pokraèování na str. 4)

Prostor na Internetu
Èasopis tøineckého gymnázia má i svou internetovou adresu,

na které najdete pouze výbìr èlánku Prostoru, aktuální informace
o redaktorech, nejlep�í èlánky z doby pùsobení Prostoru, aktuální
èlánky a reakce napøíklad na Antiprostor, který je dostupný pouze
Internetem. Pøedplatitelé o nic nepøijdou, proto�e na Internetu bude
zveøejnìn pouze výbìr a mimo to se zde bude zveøejòovat po del�ích
intervalech. Papírová forma nebo forma digitální PDF je stále
dominantní. Nehledì na to, �e pøedplatitelé mohou vyu�ívat plno
jiných výhod.

Máme také e-mailovou schránku, která mù�e zpøíjemnit posílání
èlánku, názorù, pøipomínek, problémù, témat do redakce ètenáøùm,
kteøí vyu�ívají Internet. V�ichni stále mohou vhazovat své èlánky
a v�echno jmenované také do schránky Prostoru pøed dìjepisnou
uèebnou.

Internetová adresa:
www.gymtri.cz/prostor

E-mail: prostor@gymtri.cz
KM

Prostor má opìt korektory
Po �esti mìsících, kdy vycházel èasopis Prostor bez korektorské

úpravy se sypalo mnoho stí�ností z øad studentù, ale i profesorù,
�e v èasopise se objevují chyby. Bìhem tìchto �esti mìsícù jsem se
sna�il najít studenty, kteøí by byli ochotni vzít na vlastní
zodpovìdnost nìco tak dùle�itého jako jsou pravopisné chyby.
�ádný èasopis nesmí mít chyby. Tento rok s pøíchodem nových èlenù
redakce se na�ly dvì korektorky, které doufám, vychytají v�echny
pravopisné chyby a èasopis se stane pøíkladem správného
pou�ívání èeského jazyka. Byla mi nabídnuta i pomoc profesorù,
ale pokud to má být studentský èasopis, nemìl by se v jeho redakci
objevit �ádný dospìlý èlovìk. Abychom nebyli v podezøení, �e nad
námi stojí �cenzura�.

Zodpovìdnost za bezchybné èlánky pøebírají pouze korektoøi
èasopisu a tím jsou: Kamila Øímanová (4.A) a Helena Uhláøová
(1.B). Stí�nosti ohlednì chyb adresujte pouze jim.

KM

Prostor má narozeniny...
Chcete vyhrát 100,- Kè...

Co je Antiprostor a jaký je jeho úèel?
Kdo ho vytváøí jaké jsou jejich jména?
Je Prostor cenzurovaný?
Je v Antiprostoru demokracie?
Ètìte stranu ètyøi a pìt
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Na anketu ohlednì uèeben bylo dotázáno (57 studentù) ze
v�ech roèníkù.

1. Která uèebna se ti zde nejvíce líbí?
jazyková (18), poèítaèová jednièka (17), chemická (5),
biologická (4), hudební výchovy (4), fyzikální laboratoø (3),
dìjepisná (2), �ádná (2), èeského jazyka (1), studovna (1)

2. Která uèebna ti na této �kole schází?
kuchyòka (14), �ádná (12), studovna (7), fyzikální (8),
zemìpisná (6), poèítaèová (5), bazén (3), hospùdka (2)

3. Uèí� se radìji v normální tøídì nebo ve specializované
     uèebnì?
ve tøídì (20), v uèebnì(20),jak kdy (10), nevím (5), neuèím se(2)

4. Který pøedmìt by ses nechtìl uèit ve specializované
     uèebnì?
matematiku (8), dìjepis (8), chemii (6), èeský jazyk (5),
francouz�tinu (4), zemìpis (2), angliètinu (2), japon�tinu (1)
4.1 Ve které uèebnì by ses nechtìl uèit?
èeského jazyka (5), fyzikální laboratoøi (3), hudebnì (3),
matematické (2), dìjepisné (2), poèítaèové dvojky (1),
biologické (2), taková uèebna není (2), chemické (1)

5. Která uèebna je podle tebe na této �kole zbyteèná?
èeského jazyka (21), dìjepisná (11), jazyková (7), poèítaèová
dvojka (5), chemická(4), matematická (4), �ádná (3), v�echny(2)

Lucie Palkovská, Marie Koláøová

ANKETA
uèebny na �kole

Na�e gymnázium je podle
roèníkù rozdìleno do nìkolika
vìtví. Student má mo�nost
zaøadit se do vìtve humanitní,
pøírodovìdné a v�eobecné.
Pakli�e se rozhodnete studovat
�estileté gymnázium, nabízí se
vám mo�nost vìnovat svému
zamìøení ve zvý�ené míøe a to
také pomocí speciálních uèeben
a laboratoøí. Na pøedcházející
vìtu se zøejmì ohradí vìt�ina
studentù zabývajících se
pøírodovìdným oborem, jeliko�
od roku 1997 je k dispozici
pouze fyzikální laboratoø.
Uèebna byla dle Ing. Ivo
Kantora zru�ena bez náhrady.
Tehdej�í vedení spolu s bývalým
panem øeditelem Ing. Jiøím
Mannheimem nekonzultovalo,
zda má být zøízena uèebna èi
laboratoø, ba ani neumo�nilo
profesorùm se zapojit do tvoøení
nové laboratoøe. Na otázku,
jestli nynìj�í laboratoø
profesorùm vyhovuje, odpovì-
dìl Ing. Ivo Kantor (zástupce
fyzikù): �Ne.� A to ze tøí
základních dùvodù:
1. vysoké poøizovací náklady,
2. zcela nevhodný nábytek,
3. velmi stísnìný prostor, díky
nìmu� lze laboratoø vyu�ít
pouze v chemických praktikách.

Také dne�nímu øediteli, panu
Mgr. Ladislavu Vrátnému, byly
polo�eny otázky související se
zru�ením uèebny a zavedením
nové laboratoøe. Podle jeho
výpovìdi profesoøi mìli na
výbìr, buï nadprùmìrnì
vybavenou laboratoø, nebo
uèebnu. Z odpovìdi vyplývá
jasný nesoulad názorù øeditele
a profesora. Èí odpovìï se více
blí�í pravdì? Logicky vzato,
ka�dý z nás to urèitì ví, jeliko�
pøi rozhodování, tj. v roce 1997,
Mgr. Ladislav Vrátný je�tì nebyl
ve funkci øeditele této �koly.

S nadcházejícím novým
�kolním rokem zde pøibude
dal�í problém. Kam umístit letos
neexistující ètvrtý roèník
ètyøletého studia? Do návrhu
bude dáno zøízení tzv.

univerzální uèebny, ta by se
mìla nacházet ve tøídì 2.C, která
mimochodem nevyhovuje
hygienickým po�adavkùm a
znemo�òuje výuku kvùli �patné
akustice. Tyto prostory by pøesto
mohly být vyu�ívány pro více
pøedmìtù ne� je fyzika. Bez
vysokých nákladù je mo�no,
pøemístit  dataprojektor z auly
a zavést zde internetovou sí�.
Podle dal�ích slov zástupce
profesorù fyziky by místo
uèebny jazyka èeského v
pøízemí mohla být zøízena
pevná tøída pro kterou, jak víme,
v budoucnu bude chybìt
prostor. Pokud by vznikla
uèebna fyziky místo 2. C, mohlo
by se v�echno z uèebny èeského
jazyka zde pøemístit. Jak u� Hi-
fi vì�, tak skøíòky, slovníky a
jiné pomùcky. Tato tøída by se
stala takovou univerzální
audiovizuální uèebnou, kde by
se uèila nejenom fyzika, ale i
èeský jazyk a jiné pøedmìty. Pak
by se zabilo nìkolik much
jednou ranou. Tøída pro
nadcházející nový roèník by byla
volná. Byli by spokojeni jak
fyzikáøi, tak vedení �koly.
Výhoda této uèebny by byla i v
tom, �e jako jediná má nejlep�í
zatemnìní na �kole a to by se
mohlo uplatnit pøi promítání
pøes dataprojektor nebo videa.

�Pøi otevøení nové pøístavby
bylo tøíd dostatek, dnes je není
kam umístit.� øekl Ing. Ivo
Kantor. Konfrontací tohoto jsou
slova pana øeditele, jen� zcela
stojí za jazykovou uèebnou,
proto�e èe�tina je povinným
pøedmìtem.

Jak se bude tento problém
vyvíjet nebo øe�it, ví jenom
vedení. My mù�eme doufat, �e
nebudou podceòovat takový
dùle�itý problém jen kvùli toho,
�e v jeho øadách stojí samí
humanisté, kteøí si mohou
myslet o pøírodovìdném oboru
svoje.

Kateøina Kajzarová
Kamil Mrázek

Jak je to s uèebnou fyziky?

Uèebna jazyka èeského
versus uèebna fyziky

Na�e �kola má dostatek uèeben pro strohé spektrum výuky,
pøesto i to je nìkdy málo. Nespokojenost jak v øadách studentù tak
i profesorù se projevuje v pøípadì chybìjící uèebny fyziky a novì
zøízené uèebny jazyka èeského. Pøesto�e nemáme uèebnu fyziky,
vlastníme snad nejmodernìj�í laboratoø. Cena jejího vybavení se
udává �esticifernou èíslicí. Nalezneme zde v�e od záva�í pøes
laboratorní váhy, a� po drahé elektronické pøístroje, a tak proè neuèit
fyziku v obyèejné tøídì (tøeba ve 2.C, která je laboratoøi nejblí�e) a
povìøit spolehlivou slu�bu no�ením pøípadných pomùcek do
hodiny, v pøípadì, �e praktická èást vy�aduje práci s pøístroji nebo
dìláme-li laboratorní práci, nastìhujme se do laboratoøe. Nìkteøí
tvrdí, �e  by uèebna fyziky mìla být zøízena na úkor uèebny èeského
jazyka. V�dy� takový slovník si mù�e kdokoliv pøinést do hodiny.
Je to pouze uèebnice, ve skøíòce se pro ni urèitì najde místo. Naè
uèebna? Èeský jazyk v�ak není pouze práce se slovníkem spisovné
èe�tiny èi pravidly, ale také výuka literatury. Není pøece pro studenta
zá�ivnìj�í poslechnout si napø. Petrarcovy Sonety Lauøe nebo
Strakonického dudáka z desky, ne� si ho jen pøeèíst v èítance. Uèebna
èeského jazyka by mìla být u� jen  proto, �e èe�tina je ná� mateøský
jazyk. Jazyk zvuèný, mnohými uznávaný. Hodnì cizincù chce umìt
èesky i pøesto, �e se øíká, �e èe�tina je jazyk nároèný. Ale je to taky
jeden z povinných pøedmìtù u maturity. Proto buïme rádi, �e máme
uèebnu jazyka èeského.

Kamila

Optimista prohla�uje, �e �ijeme v
nejlep�ím mo�ném svìtì a pesimista
se obává, �e je to pravda.

(Cabell)
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Své názory, pøipomínky,
my�lenky, èlánky a jiné
vhazujte do schránky
Prostoru pøed dìjepisnou
uèebnou nebo pi�te na ná�
e-mail.

V�echny oti�tìné èlánky
nemusí vyjadøovat názory
redakce.

Bezplatná
inzerce

Prodám uèebnice
Nìmèiny pro jazykové
�koly 2. - 4. díl ve velmi
dobrém stavu. Cena za
jednu knihu 100,- Kè.

�wak Petr, 6.C

!!!

!!!
Pomocí èasopisu mù-
�ete poslat nìkomu
vzkaz, pozdrav, pøání
k svátku nebo naro-
zeninám...

Vzkazy a inzeráty
vhazujte do schránky

Prostoru pøed
dìjepisnou uèebnou

nebo posílejte
e-mailem.

Vá�ení profesoøi, milí studenti a ètenáøi!
Tento mìsíc slaví èasopis Prostor své první narozeniny. Ano, je

to tak, v listopadu pøed rokem na tøineckém gymnáziu vy�lo první
èíslo úplnì nového �kolního èasopisu, který jsme nazvali Prostor.
A já vìøím, �e zde bude vycházet i nadále a �e se èasopis doèká
také svých desátých a dvacátých narozenin. Za celý tento rok svého
pùsobení na této �kole pro�el a stále bude procházet novými
zmìnami. Setkává se s mnoha odpùrci, jak v øadách studentù tak
profesorù, ale i s velkými pøíznivci, kterých je stále víc a víc. Tento
èasopis vznikl jako nápad vytvoøit nejlep�í nejenom �kolní èasopis
a myslím, �e se mu to daøí. Ètou je i lidé mimo �kolu, v jiných
mìstech a i tam se líbí. S Prostorem se mù�ete dozvídat o akcích
ve �kole i mimo ní. Mù�ete si pøeèíst rozhovory se slavnými lidmi,
pøeèíst si èlánky z jiných míst na�í republiky nebo svìta a setkat
se s názory nejenom studentù a profesorù na�í �koly. Díky nìmu
máte mo�nost vyjádøit své problémy, které se budou øe�it. Èasopis
mimo jiné chce, aby se ètenáøi pobavili a odreagovali od v�edního
dne, který je pro mnohé stále stejný. Prostor netvoøí pouze
redaktoøi ale i ètenáøi, a proto vhazujte své èlánky, námìty, názory,
pøipomínky do schránky prostoru nebo pi�te na ná� e-mail. Prostor
je èasopis plnì bez cenzury a tak se nebojte vyjadøovat své názory,
proto�e èasopis je tu pro vás a dává prostor v�emu a v�em.

Tento mìsíc jsme hlavní pozornost vìnovali uèebnám této �koly
a jevu u nìkterých známý pod názvém Antiprostor. V mìsíci øíjnu
byl hlavním problémem program Globe. Pøesnìji by to mìlo znít
Globe versus 1.D. V této tøídì se proti mìøení do Globe postavili
na odpor v�ichni studenti. Do tohoto èísla se také neve�el èlánek
ze setkání s Petrem �abachem (viz pøí�tì v prostoru).

Od tohoto èísla se vám také budeme sna�it pøiná�et soutì�e o
ceny, nejenom soutì�e písemné. Pokud byste mìli nápady nebo
zájem o nìjakou soutì� (napø.: pi�kvorková soutì�, vìdomostní
soutì� v aule, miss, soutì� o nejlep�í vtip... ), sdìlte nám to pomocí
schránky nebo e-mailu.  Tento �kolní rok pro vás také pøipravujeme
velké pøekvapení...

Vìøím, �e èasopis se vám bude líbit a pøeji krásné ètení
Kamil Mrázek(KM)

Slovo �éfredaktora

S Prostorem, který slaví své
první narozeniny, vyhla�ujeme i
soutì� o ceny. Soutì� je urèena
pouze pro pøedplatitele, kteøí
vhodí do schránky Prostoru
(pøed dìjepisnou uèebnou) nebo
po�lou na ná� e-mail èlánek do
15. listopadu 1999 na téma �kola
snù.

Hodnotit se bude podle
novináøských kritérii. �ádné
rozsáhlé úvahy na pìt stran A4.
Základní kritéria psaní do novin
jsou tøi: pøesnost, struènost,
srozumitelnost (pokud je ov�em
èlánek dobrý, struènost pak
znamená tøeba list A4, písmo 10
na poèítaèi)... Mù�ete èlánek
pojmout jako humorný, úvaho-
vý, ironický, zvlá�tní (nejlep�í
èlánek je ten, který se vymyká
bì�nému). Mù�e to být i rozho-

vor.  Autor nejlep�ího textu
dostane 100,- Kè. Výherce
souhlasí se zveøejnìním jeho
textu a svého jména. Prostor si
vyhrazuje právo otisknout
nejzajímavìj�í soutì�ní èlánky v
èasopise. Pokud nebudete chtít
otisknout své jméno pøipi�te k
nìmu i pseudonym.

Tak�e do soutì�e budou
zaøazeny èlánky s tématem
�kola snù vhozené do schránky
Prostoru nebo poslané na e-mail
nejpozdìji 15. listopadu. Papír
spolu s èlánkem musí obsahovat
jméno a tøídu autora. (Jestli�e
nevyhrajete a nechcete uveøejòo-
vat své jméno pod èlánkem
pøipi�te i pseudonym.) Text
musí být èitelný...

 Tì�íme se na va�e èlánky. Za
celou redakci pøeji hodnì
nápadù.

KM

Soutì� o 100,- Kè Pøí�tì v
Prostoru:

Jaký je Petr �abach,
autor literární

pøedlohy k filmu �akalí
léta a kní�ky Hovno

hoøí, podle které byly
natoèeny Pelí�ky?

!!!
Budoucí novinky,

zajímavé informace
!!!

Soutì� o ceny
!!!

�kolní sbor
!!!

Rozhovor s ...
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Rozhovor s Mgr. Jitkou �imonovou
Tento mìsíc jsem se zeptala na nìkolik otázek paní profesorky Mgr. Jitky �imonové a tady máte
její odpovìdi.
!  Paní profesorko, kdy vás poprvé napadla my�lenka oddat se uèitelskému povolání?
Patøím ke generaci, která maturovala v sedmnácti letech, pøijímací zkou�ky na vysokou �kolu
jsme dìlali v únoru maturitního roèníku. Tedy v �estnácti letech jsem se musela rozhodnout o
svém budoucím povolání.

! Byla jste v�dy profesorkou, èi jste pracovala i s dìtmi �kolního vìku?
Od zaèátku uèím na gymnáziu v Tøinci.

! Na této �kole vyuèujete ji� hezkou øádku let, povìzte nám tedy, pro kolik tøíd jste byla
tøídní profesorkou a která ve vás zanechala nejvíce zá�itkù jak dobrých, tak �patných?

Nynìj�í 1.D je sedmá tøída, ve které jsou tøídní, i kdy� ve dvou z nich jsem nebyla, z rùzných
dùvodù, tøídní po celou dobu jejich studia. Na v�echny ráda vzpomínám, �ádná se nevymyká
tak, �e bych ji mìla radìji. Myslím, �e ani �mé dìti� na mne nevzpomínají ve zlém.

! Necítíte svou vý�ku jako indispozici pro va�i autoritu vzhledem k va�im studentùm,
èasto témìø dospìlým?

Ne.

! Vra�me se alespoò na okraj do va�eho dìtství, dospívání, je� je zajisté rébusem
pøestávek mnoha studentù. Patøila jste spí�e mezi ty více temperamentní dívky
bojujících o pøízeò chlapcù nebo jste byla klidnou a poslu�nou studentkou?

Patøila jsem spí�e mezi temperamentní dívky, ale nevy�ívala jsem se v boji o pøízeò chlapcù.
Spí�e jsem se vìnovala sportu. My jsme je�tì kamarádili v�ichni se v�emi.

! Setkala jste se ve své uèitelské praxi se situací mezi vámi a studenty toto�nou se
vzpomínkou na va�e studentská léta? Pakli�e ano, popi�te nám ji.

Jistì, napøíklad pøi opisování a napovídání.

! V posledním týdnu mìsíce záøí jste trávila nìkolik dní s leto�ními maturanty na výletì,
kde jste si takté� pøivodila va�e zranìní. Mù�ete nám pøiblí�it tu jistì �patnou situaci?

Cestou dolù z Bahence mi podklouzla noha a píchlo mì v kotníku. Nepøikládala jsem tomu velký
význam, do�la jsem v pohodì po svých. Doma jsem zjistila, �e noha otekla a nelep�í se. Pøi
rentgenu na chirurgii zjistili, �e mám na�típnutý kotník a musela jsem do sádry.

! Na na�e gymnázium jakoby se spou�tìla mraèna v podobì �loutenky, ale také jako snad
nadcházející chøipkovou epidemii profesorù a studentù. Pova�ujete hygienická opatøení
za správná, nebo to byl pouze planý poplach?

Nemohu posoudit, nejsem hygienik. Nìkterá opatøení mi v�ak pøipadala typu: �Vlk se na�ral a
koza zùstala celá�.

! 1.D je pro vás, poslední tøídou. Po jejich maturitách, dnes je�tì vzdálenou budoucností,
pùjdete do penze. Bude vám scházet �kolní prostøedí a komunikace v mladém
kolektivu?

I kdy� se, jako ka�dý star�í èlovìk, na penzi tì�ím, �kola a studenti mi budou scházet. 34 let
uèení se nedá jen tak zahodit za hlavu.

! Nakonec otázka soukromá, máte ji� vymy�leno jak a komu vìnujete fùru volného èasu?
Jestli�e ano, komu a jak ho budete vìnovat?

Od man�ela mám slíbeného psa.

! Dìkuji za odpovìdi

P.S.: V pøí�tím èísle se tì�te na rozhovor s Mgr. Ivem Kaletou
Kateøina Kajzarová

Kdy� pominu, �e autoøi �ijí v
dobì minulé jsou zde i jiné
zále�itosti, kterými se sami
odsuzují. Je to pøedev�ím jejich
neschopnost, která vyplývá u� z
toho, �e oni sami neumí vytvoøit
vlastní název, nechci øíkat èasopisu,
proto�e to co oni vytváøejí není
èasopis. U� to, �e nemù�ou
vymyslet název celé dva mìsíce a
teï dokonce zaèínají tvrdit, �e
Antiprostor je jenom slogan,
vystihuje jejich neschopnost a
pouhé kopírování toho, co zde
vytvoøili jiní. Kritizovat nìco a
sami se toho dopou�tìt jsou tak
záva�né nedostatky, �e bych jim
radil se zamyslet, ale oni urèitì
nemyslí, proto�e nemají èím.
Jestli�e oni kritizují chyby v
Prostoru, ale na vlastní ve vlastních
èláncích se nedívají napø. v ní�e
oti�tìném èlánku z Antiprostoru je
slovo umnìl a mnoho dal�ího. To
u� svìdèí o jejich namy�leném a
velmi malém mozkovém prostoru.
Kritizovat demokratický systém
na na�í �kole a øíkat, �e Prostor je
cenzurovaný, kdy� oni sami
poru�ují zákony demokratické
spoleènosti, svìtového demo-
kratického kodexu novináøù, to u�
mluví samo za sebe.  Dokonce
pouze jejich èasopis je cenzu-
rovaný, proto�e zveøejní èlánky,
které �kolu, profesory a jiné urá�ejí
bez jakékoliv mo�nosti reagovat.
Psát o tom, �e profesoøi mají obìdy
za 14 Kè a nevìdìt proè? Psát o
tom, �e �jazykáøky� si berou
peníze z kopírování do vlastní
kapsy a nemít na to dùkaz, to
mù�e napsat opravdu pouze ...
�zvlá�tní jedinec�.
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Jací jsou autoøi
Antiprostoru?

 Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skuteènì
je �tìstím �ití.       (Èapek J.)
Kdy� vylouèíte nemo�né, pak to, co zbývá, musí být pravda, by� je
sebenepravdìpodobnìj�í.                                                                (Doyle)
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Kamil Mrázek versus Antiprostor
Zhruba od záøí vzniklo nìco, èemu se v skupinì odpùrcù mé osoby

zaèalo øíkat Antiprostor. Antiprostor byl zøízen z nudy a k domnívanému
znièení nebo pokoøení Mrázka. Mám hodnì nepøátel a tak se nebojím, �e
by mì nìkdo mohl urazit nebo zabránit v mých zájmech. Lidé, kteøí mì
znají, ví jaký jsem, jak se chovám a �e to, co usly�í od jiných není pravda.
Díky mým nepøátelùm jsem si vytvoøil zásady, které nemù�u poru�it a
ti, co mì znají o nich ví. Jedna z mých zásad, co� by mìla být i zásada
novináøe, je nikomu a nièemu nevìøit. Pokud se nìkdo, chce dozvìdìt
nìco o mnì nebo jiné informace, musí se zeptat pouze z oèí do oèí. Ka�dý
jiný èlovìk mù�e lhát. Nikdy nepí�u dopisy a pokud je musím psát, tak
mám sjednaná urèitá øeknìme �kódovací hesla�, která upozoròují, �e
jsem dopis napsal já a ne lidé, kteøí se pokou�ejí vystupovat pod mým
jménem. Toté� je i s telefonováním. Èlovìk musí vìdìt, �e telefonuji já a
ne nìkdo jiný. Vím, co si asi teï øíkáte, ale za�il jsem u� situace, které
po�kozovaly mou osobu kvùli toho, �e se za mì vydávali jiní nebo jenom
�íøili l�ivé informace (pomluvy) o mé osobì.

Proto, v�echno, co je o mnì øeèeno, napsáno, publikováno na Internetu
a jinde... není pravda.

Abyste vidìli, �e èasopis je bez cenzury a nikdo se nebojí otisknout
va�e názory, tak jsem vybral tento text (bez korektorských úprav):

Èlánek z Antiprostoru:
Nejprve osobnì, lidièky nebojte se a posílejte své názory do

Antiprostoru. K vìci Pomlouvat Kamila Mrázka je snadné, to by umnìl
i mùj 12 letý bratr. Ten by mu øek, �e je buzerant a kokot... Ale k vìci,
buïme schovívaví, co si asi myslíte, �e takový mutant jako je KM bude
dìlat a� vyleze z této díry? Bude malý zakrslý trouba nìkde ve velkém
svìtì. A jeho image, které získal na Gm. mu bude na hovno. Ka�dý, kdo
chce podnikat v jakémkoli oboru musí být silná a schopná osobnost co�
Kamil rozhodnì není. Jeho absence schopnosti rozpoznat dùle�itou osobu
od naprosto neschopného èlovìka je v jeho neprospìch./ Leze do prdele
naprosto zbyteèným lidem-prof...atd./ Zato odhazuje mladé schopné
lidi, kteøí to dotáhnou rozhodnì 100x dál ne� by si on sám byl schopen
pøedstavit. Jak mù�e nìkdo tak mladej být tak sebejistej asi mu to nìkdo
poradil. Je to? P. Filipec, jeho matka, babiloòané, øímané, nebo Dalla�tí
kovbojové. Obecnì vzato, v�em, kteøí se obáváte,�e Kamil Mrázek bude
v budoucnosti excelovat, mám ��astnou zprávu, jeho funkce bude
nahrazena vojákem z povolání a on pùjde nìkam. Tøikrát sláva !!! Ale
pro ty kdo si udìlali z knihovny pánský klub, u� od 1.11.1999 nastanou
kru�né chvíle tamní knihovník konèí svou slu�bu a místo nìho nastoupí
jíná osobnost mo�ná i �enská...

Urá�et, urá�et a pouze urá�et je cílem Antiprostoru. Tento èlánek je
napsaný asi ve velké nenávisti vùèi mnì, ale vidìl jsem u� i lep�í...

Je vidìt, �e èlovìk, který tento èlánek napsal neví nic o mém �ivotì,
proto�e si myslí, �e jsem dostal svou image na gymnáziu. Ka�dý mìl
mo�nost získat post správce sítì a poèítaèù na této �kole. Ale nemìl
odvahu vystoupit, nebo nebyl tak dobrý? Správcovství a èasopis dìlám
pouze z radosti a s vìdomím, �e mù�u �kole pomáhat vyu�itím v�ech
svých znalostí. Rád pomáhám lidem a vím, �e svými schopnostmi jim
mù�u hodnì pomoct. Nìkteøí si toho na této �kole vá�í víc, nìkteøí míò.
To poznají a� odmaturuji, bohu�el.

Ale já svou image nezískal na této �kole. Teï to bude znít, �e se
chlubím, ale to není chlubení, to je pravda.

 Jsem známý díky svým schopnostem nejen na tøineckém gymnáziu,
ale i mimo nìj (napø. Praha). A to dokonce pøiná�í vìt�í image ne� na této
�kole. Z poèítaèù jsem vynikal u� na základní �kole. Nikomu nelezu
podle autora �do prdele�, spí�e naopak, mnoho lidí mì nenávidí. Jsem
upøímný a rád øíkám, co si myslím. Vìøte mi lidé nemají rádi pravdu.
Nadávky a jiné pomluvy sly�ím ka�dodennì a to nejenom od studentù.
Proè tak mladý mù�u být tak sebejistý? Nikdo mi to neporadil, proto�e
nikomu nevìøím. Prostì u� jsem se takový narodil.

Pouze mluvit a pomlouvat lidi, kteøí nìco umí nebo dìlají pro jiné je
snadné. Ale dokázali autoøi Antiprostoru vydávat èasopis na této �kole
a jinde, dokázali se postavit mým schopnostem v poèítaèích a konkurovat
mi? Ne. Pak nemá cenu dále mluvit. V�echno, co je v Antiprostoru
napsané není pravda. Pokud chcete vìdìt pravdu, napi�te to do Prostoru
nebo se mì zeptejte...

Díky Antiprostoru jsem získal
osobní reklamu a reklamu
KMsoftu. Víte, �e lidi zajímá osoba
nebo vìci, které ostatní pomlouvají
nejvíce. KMsoft, ale není akciová
spoleènost ani firma. Tudí�
oznaèení firma KMsoft nebo
KMsoft, a. s. (v Antiprostoru
dokonce KMsoft, as) je �patné.
Oficiální oznaèení zní spoleènost
KMsoft. Není to spoleènost na
vydìlávání penìz, ale na získávání
nejlep�ích odborníku v poèítaèích
pro budoucnost.  Zde se opìt
nará�í na stejný problém, tvùrci
Antiprostoru pí�ou o tom, o èem
nic neví...

Na oplátku jsem si øekl, �e
pokud autoøi dìlají reklamu mnì,
já mohu udìlat reklamu jim, aspoò
tìm o kterých stoprocentnì vím.

Hlavní tvùrci Antiprostoru
jsou:

Adam Kurzok (5.C)
Honza Chrastina (5.B)

Dopisovatel do Antiprostoru, o
kterém vím, je:

Roman Korzec (5.B)
Toto jsou autoøi o kterých vím,

jaký bude jejich osud, ví jenom
lidé, kterých se èlánky Antiprosto-
ru dotkly.

Tito vý�e jmenovaní lidé a jiní
pøispìvovatelé, kteøí zachovali
svou anonymitu, poru�ují demo-
kratické zákony ÈR:
Trestní zákon:  §205 - Pomluva,
§199 - �íøení popla�né zprávy
Obèanský zákoník: Ochrana osob-
nosti (§11 - §16)
Zákon o periodickém tisku a o
ostatních hromadných informa-
èních prostøedcích §16 odst. 2 -
Ochrana obèanù a spoleènosti.
Jestli�e budou pokraèovat tak jak
pøedpokládám... Stoprocentnì
budou jejich stránky smazány

Je Prostor cenzurovaný?
Odpovìï je jednoduchá. Prostor není, nikdy nebyl a nebude

cenzurovaný. Kdy� u� nìkdo pou�ije toto slovo, mìl by vìdìt, co
znamená, proto�e autoøi Antiprostoru to neví. Neotiskování velmi
vulgárních slov není cenzura. Jejich otiskováním je ohro�ována mravní
zpùsobilost a je v rozporu s etickým kodexem novináøe.  Ano, Prostor
nikdy neotiskne silnì (opakuji silnì) vulgární slova. Toto není cenzura.
Opravdu, nechte si vysvìtlit tento pojem.

Jinak do Prostoru mù�ete napsat jakýkoliv názor, problém a redaktoøi
ho objasní, vyøe�í nebo budou bojovat za zmìnu. Tak�e pokud chcete
vìdìt, proè mají profesoøi obìdy za 14 Kè, øeknìte nám o tom nebo napi�te
svùj názor (v�dy� máte mo�nost anonymnì házet èlánky do schránky
Prostoru nebo posílat e-maily). Jestli si myslíte, �e profesorky berou za
kopírování peníze od vás, stejnì tak napi�te i o tom. Prostor je bez cenzury.
Bojuje proti nespravedlnosti a o to, aby v�e bylo tak, jak má být. Kdo
tvoøí vìt�inu této �koly, vy studenti. Bez vás by �kola zanikla a to si
musíte uvìdomit. Vedení �koly vychází vstøíc a nikdo se nemusí bát, �e
by byl nìjak potrestán. Nikdo nebude poru�ovat svobodu slova a �íøení
informací. To vám mù�e Prostor zaruèit. Stejnì tak, pokud se vám nìco
na Prostoru nelíbí (èlánky, redaktoøi, chyby...) mù�ete nám to sdìlit,
proto�e jinak se to nedozvíme. A Prostor tvoøíte i vy, nejenom redaktoøi.

Reklama Antiprostoru
aneb kdo se skrývá za tímto výtvorem?

poskytovatelem prostoru pro
publikování jejich výtvorù. Otázka
je zda po tomto jejich odhalení je�tì
budou pokraèovat?

Co bude se v�emi autory
Antiprostoru?

Nevím, ale vìøte, �e hodnì
lidem leze tento výtvor na nervy.
Autoøí tohoto internetového jevu
se budou bránit, asi tak, �e nemám
�ádné dùkazy, které by potvrdily
tato jména. Vìøit mi nikdo nemusí,
ale já vím svoje a tato jména jsou
správná.

Proè l�ou ètenáøùm, kdy�
tvrdí, �e mají necenzurovaný a
demokratický internetový
èasopis?

No, prostì neumí si pøiznat, �e
èasopis dìlají pouze z nudy,
vymý�lejí debilní spojení a
neuvìdomují si, jaký to má dopad.
Jak si jistì mnozí z vás, co mají
pøístup k tzv. Antiprostoru, v�imli,
jejich elán k vytváøení èasopisu
ochabl.

Nakonec vás urèitì
pøesvìdèí je�tì jedna vìc o tom,
�e na �kole není �ádná cenzura.
Stránky Antiprostoru byly
stvoøené, proto�e mají studenti
mo�nost ze �koly pøistupovat na
Internet a nejvýhodnìj�í èasopis
je takový, který se dìlá pouze
maèkáním do kláves poèítaèe,
tedy ne �ádné kopírování,
chození pro papírové èlánky,
pøepisování, tvoøení anket a jiné.
Tak byl stvoøen tzv. Antiprostor.
Ale myslím, �e tvùrci tohoto
díla, zapomnìli na jednu vìc.
Klidnì bych mohl zakázat
pøístup na tyto stránky ze �koly.
Pak by to studenti pøestali èíst a
tzv. èasopis by nesplnil svùj úèel
a byl by autory zru�en ..., ale
proè se zabývat stupidními
pomluvami, �e?Kamil Mrázek
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Vìdomosti profesorù
a studentù

Tento mìsíc nastalo pár zmìn v této rubrice. Mnoho profesorù
si stì�ovalo, �e se ptáme pouze jich a ne studentù. Proè neudìlat
zmìnu? Musíme být objektivní a musíme také pøiznat, �e studenti
toho ví ménì. A tak jsme se zeptali na pìt základních otázek z
poznámek v se�itech studentù (ne z encyklopedie). Na tyto otázky
odpovídali tøi profesoøi a tøi studenti, aby nikdo neøekl, �e nejsme
objektivní. Ka�dý mìsíc budou odpovídat na otázky náhodnì
vybraní profesoøi a studenti (ka�dý z jiné tøídy) a vy na tìchto
stránkách mù�ete posuzovat jejich odpovìdi.

Otázky (správné odpovìdi):
1. Co je ofenzíva? (útok)
2. Co je prognóza? (pøedpovìï)
3. Co je rezistence? (odolnost)
4. Co je intenzita? (stupeò síly, mohutnosti)
5. Kolik stupòù má vnitøní úhel v rovnostranném

trojúhelníku? (60°)

Odpovìdi profesorù:

Mgr. Hana Dziadková
1. aktivita vojenská
2. pøedpovìï
3. obrana, schopnost
4. co nejvíce mno�ství
5. 60°

Student 1.C
1.  nevím
2. nìco v nemocnici
3. odolnost
4. nevím
5. 60°

PhDr. Anna Wiszczorová
1. útok
2. pøedpovìï
3. klid (pasivní), nekladení

odporu
4. síla
5. 60°

PhDr. Jan Bujok
1. útok
2. pøedpovìï
3. vypadlo mi to , (pak pøi�el) u� jsem si vzpomnìl - odolnost
4. síla
5. 180°

Student 4.B
1. útok
2. pøedpoklad
3. odolnost
4. síla nìèeho
5. 60°

Student 5.A
1. útok
2. pøedpovìï
3. nevím
4. stálost
5. 180°

Odpovìdi studentù:

Petra Drongová, Petra Lancová

Zase zaèíná nový mìsíc, který
jako v�echny ostatní mìsíce
zahrnuje pár svátkù. Tyto svátky
nejsou sice spojeny s dny volna, ale
jsou i tak dosti zajímavé. Kdy�
zaèneme hned od zaèátku, tak ji�
1. listopadu je zvlá�tní svátek, a to
svátek zemøelých (du�ièky). Tento
den lidé ka�doroènì nav�tìvují
høbitovy a hroby zdobí barevnými
kyticemi a vìnci. Není to svátek
pouze v ÈR, ale i v Polsku,
Slovensku a tøeba v Americe je tento
svátek nazván Hallowe´en .(pøed
svátkem v�ech svatých tj. 31. øíjna).

Jak se mi podaøilo zjistit, tak v tuto
dobu se objevují èarodìjnice a
duchové. Také dìti se oblékají jako
stra�idla a provádìjí dospìlým
rùzné veselé kousky.

Dal�ím sváteèním dnem je 17.
listopad. Tento svátek je veselej�í
hlavnì pro nás. Je to toti� Den
studentù, který vznikl v pore-
voluèní dobì.

Více svátkù v listopadu
nemáme, ale zanedlouho jsou tady
Vánoce, tak�e se máme na co tì�it.

Vèelka Mája

Významné listopadové dny

Znal jsem Jitku pouze od
vidìní. Vìdìl jsem, kde bydlí, ale
nikdy by mì nenapadlo, �e se mezi
námi nìco stane. Byla velmi pìkná
�ena a pùsobila pøíjemnì. Její
pøátelé ji mìli rádi. Mìla velmi
pìkné velké modré oèi, které záøily
z dálky jako svìtla automobilu
jedoucího v noci. Kolikrát jsem jí
potkal a pozdravil, nepov�imnut si
krásy jejích oèí. Znám spoustu �en
a jejich vá�ní, ale Jitka, ta je zvlá�tní.
Velmi èasto se dívám do oèí �en,
které vám prozradí úplnì v�e.
Av�ak  s tìmito pohledy musíte být
opatrní, abyste neuvedli druhé do
rozpakù. Jitèiny oèi prozradily
dobrosrdeènost, vìrnost, smyslnost
a také ukrývaly jakési tajemství.
Poka�dé, kdy� jsem Jitku potkal,
jsem se sna�il upoutat její
pozornost. Nìkdy jsem si pøipadal
úplnì trapnì. V takové situaci jsem
nejistý, rozum jde stranou, tøepou
se mi kolena, polévá mì horko.
Hlavou mi proudí øeka my�lenek,
které bych rád pustil s pøetlakova-
ného hrnce, ale nìco mi to
nedovolilo. Asi to byl pocit, �e Jitka
mou skrývanou lásku neopìtuje.

Nebo to bylo bratrské gesto, které
mi to nedovolilo ? Jitka toti� byla
zahledìná do mého bratra. Mám
svého bratra rád, ale on si Jitku
nezaslou�í. Je narcistický a myslí
jenom na sebe, z Jitky si dìlal
legraci a dr�í si ji od tìla. Jitka za
ním chodila a já jsem tak alespoò
mìl k ní blí�e. Èasto povídala a já
nedával pozor o èem mluví, jen
jsem tak kýval hlavou a sledoval její
plné rty. Ó, jak  rád bych jí øekl, co
si o ní myslí mé rty. Snad to byl osud
nebo prostá náhoda, ale já tu �anci
dostal. Bylo léto a bratr jako
obvykle odjel za prací. Já jsem
zùstal sám doma. Pár dní jsem
relaxoval, kdy� zazvonil zvonek u
dveøí. Jitka se vrátila z dovolené a
ptala se po bratrovi, ale ten byl pryè.
Pozval jsem Jitku dál a pøipravoval
jsem koláè se kterým mi pomáhala.
Rozdìlali jsem pi�kotový korpus,
který jsme vylo�ili broskvemi a v�e
zalili zhoustlou broskvovou ��ávou
(pozn. autora: ��áva z broskví se
vaøí s vanilkovým pudinkem
dokud nezhoustne). Celý dort jsme
nechali vychladnout. Bìhem
plynoucího èasu jsem poslouchal

vyprávìní zá�itkù z dovolené. Zase
jsem sledoval pohyb jejích plných
rtù a jak èas plynul, byl jsem èím
dál tím blí�. Sedìli jsem vedle sebe
a na�e pohledy se se�ly. V�ude
zavládlo ticho, vnímal jsem pouze
tikot hodin a svírající pocit v mé
hrudi. Tìlem se rozlívalo
nepøekonatelné teplo a nepopsa-
telný pocit ovládl mé podbøí�ko.
Najednou jsem usly�el smyslné
mlasknutí otvírajících se rtù. Bo�e,
odpus�, jestli jsem kdy lhal, ale já

doposud nikoho tak nemiloval.
Na�e hlavy byly tak blízko a já jsem
strnul. Nedokázal jsem se pohnout,
nevím co mi bránilo. Zklamal jsem
Jitèino oèekávání a zklamal jsem
sám sebe. Nic hor�ího se mi
nemohlo stát. Celé odpoledne jsem
le�el, nezvedal telefony, nepøijímal
náv�tìvy. Je�tì veèer jsem nemohl
spát, sedl jsem si k psacímu stroji a
vypustil páru z pøetlakovaného
hrnce.

Tomá� Je�ek

Povídka - Velká láska

Ne��astná láska
Urèitì ka�dý ví, co znamená tento nadpis. Nikomu bych to nepøála

za�ít, proto�e je to stav, kdy normálnì nepøemý�líte (mo�ná, �e u nìkoho
z vás je to tak ka�dý den) a nìkdy dokonce pøemý�líte i o sebevra�dì.
Ne��astná láska má hodnì podob, ale mì �zasáhla� takhle:

S tím klukem se znám nìco pøes rok a poøád jsme kamarádi.
Seznámila jsem se nejenom s ním na jednom nejmenovaném místì, kde
rádi chodí mladí lidé, kdy� mají èas a chtìjí se pobavit. Dozvìdìla jsem
se o tom klukovi jen to, co jsem potøebovala vìdìt: jméno, adresu a telefon
(to mi øekl sám), koníèky, ...

To má láska k nìmu byla jakoby �pøeru�ovaná�. Chvíli jsem ho mìla
ráda, chvíli zase jiného, ale kvùli nìho jsem odmítala kluky, kteøí mìli
zájem a chtìli se mnou chodit. Jak bláhová jsem si myslela, �e bych se s
ním nìkdy dala do kupy. Ale v posledních mìsících jsem si uvìdomila,
�e ho opravdu mám ráda, dalo by se øíct, �e jsem ho milovala a proto
jsem chtìla nìco udìlat, ale nejspí� jsem to tím úplnì zkazila. Teï mi nic
jiného nezbývá, ne� se smíøit s tím, �e sice na nìho mám, ale na druhou
stranu on nejeví zájem o mì. Ale zapomenout na nìho je velice tì�ké,
kdy� ho vidím ka�dý den ve �kole. Nejlep�í �lék� bude, kdy� si najdu
jiného kluka, aspoò nebudu mít èas o nìm pøemý�let.

Tak�e, kdyby nìkdo mìl stejný problém jako já, tak ho hoïte za
hlavu. Vím, �e je to tì�ké, ale zkuste to, aspoò se nebudete zbyteènì
trápit. A co nejrychleji si najdìte buï kluka (holku) nebo nìjakou èinnost,
která by vás bavila.           Katy
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Høbitov
Na høbitovì za�lých vìkù,
v chladné tmì bouøícího oceánu,
se procházím mezi hroby mých lásek.
Jako den míjí noc,
tak já jdu kolem vrásèitých kamenù
s neèitelným písmem v sobì skrytým.
Pak poklekám.
Svá kolena brousím o bílý mramor,
èernou desku, sklenìné rù�e�
Vzhlédnu�
Dvì holubièky se k sobì tulí
v podzimním mrholení pavuèin.
Na mramoru se uká�e kalu� -
slzy padají z mých tváøí. Pláèu.
Jak by ne! Já tì pohøbil�
Ach odpus�, odpus��
Mnohokrát se mé srdce rozbu�ilo,
mnohokrát mùj úsmìv bloudil
po tváøích osamocených �en.
V�ak ty, tichý hrobe,
jediný´s mi zùstal neponièený.
V�dy� nikdy jsem nikoho nemiloval
jako tìlo, du�i v tobì skrytou.
Hrobe - otevøi se a uka� mi znovu
tu, co chtìla opustit mé srdce
a nepovedlo se jí to.
Ach, milý hrobe - vím,
�e nesmrtelná láska
kdes hloubìji v tobì stále �ije,
a hluboko v ní jen pro mne srdce bije.
Ach hrobe, hrobe� Nikdy nemiloval´s.
Já ano - a svou lásku jsem si schoval.
(Pak slunce zasvítí,
mrtvý u �ivé teï le�í,
vlasy slepené slanou lou�í�)

Èerný Princ

Proè se uèím?
Èím víc se uèím, tím víc toho vím.
Èím víc toho vím, tím víc toho zapomínám.
Èím víc toho zapomínám, tím ménì toho vím.
Tak proè se vlastnì uèím?

Kamila

POEZIEV poslední dobì (myslím
tím posledních 200 dní) si stále
v�ímám, jak se mnou v�ichni
mluví o jakémsi pozoruhodném
seriálu. Tím seriálem by mìla
být Esmeralda, a já poøád
nevìdìl, o èem je øeè. A� jednou.
(Popravdì - bylo to asi pøed pùl
rokem.)

Kdy� jsem pøi�el odpoledne
domù, vidìl jsem, jak moje
sestra sedí soustøedìnì u
televize a zabíjejícím pohledem
odsuzuje sebemen�í zvuk, který
se ozve. Øekl jsem si, �e bych se
mìl kouknout, co to vlastnì
sleduje. Pomalu jsem ve�el do
obýváku� Nejprve jsem usly�el
nìjaký pøíjemný hlas. Potom
jsem se rychle otoèil a - dostal
jsem závra�. Pøede mnou stála
nìjaká bohynì. �ádná Pamela,
dokonce ani Emanuela. Byla to
nìjaká venkovská dívka s
krásným úsmìvem, obyèejnými
�aty a nádhernýma oèima.
Opravdu. Krásnìj�í oèi jsem v
�ivotì nevidìl. Dívaly se tak
pøirozenì, tak �ivì, tak vesele�

Asi po deseti minutách jsem
se odvá�il tu dámu oslovit. Øekl
jsem to ti�e. Jako kdy� letní
vánek ostøeluje listy v korunách
stromù: �Jak se jmenujete?�
Kráska neodpovìdìla. Jen sestra
mne asi �patnì sly�ela, co� bylo
dobøe. Její ústa vyslovila tu
dlouho oèekávanou vìtu: �To je
Esmeralda.� �Esmeralda�,�
vydechl jsem v extázi. �Jo, ona
je slepá,� pokraèovala sestra. V
tu chvíli se mi zhroutil svìt. Ach

V�ECHNO JE MO�NÉ
(v�dy� i Esmeralda vidí�)

bo�e! Je to mo�né? Ona nevidí?
Ona mne nevidí?

Vrhnul jsem se k televizi a
celou jsem ji objal. Esmeraldo!!!
Jak mohou tak krásné oèi
nevidìt? Nechápal jsem to�

Pak jsem ale najednou
pochopil nìco jiného. Zøejmì
jsem zaclánìl sestøièce ve
výhledu. Rozbolelo mne toti�
nìjak neoèekávanì mé pozadí.
Zaøval jsem bolestí.

Ne z fyzické. Tato bolest by
se dala vydr�et. Hor�í byla ta
bolest uvnitø mého srdce.
Konèím�

Pùl roku jsem se sna�il na
Esmeraldu zapomenout.
Nedaøilo se mi to. V�ude se
ozývaly vtipy, které ji
degradovaly na tu nejni��í
hodnost ve vesmíru. Najednou
byla pro v�echny jen pouhý,
nanicovatý atom. A to v�e jen
díky své slepotì. Ach, jak jsou
v�ichni krutí! Jak mohou urá�et
takovou nádheru!? A pak, po pùl
roce, ke mnì pøi�la dal�í zpráva:
Esmeralda vidí! Jak mnì
nadskoèilo srdíèko, to se ani
nedá vypovìdìt.

Teï u� nejsem smutný. Vím,
�e jednou mi to vyjde. V�dy�
Ona taky chtìla vidìt. Èekala
dlouho na operaci. Já si dlouho
poèkám na ni. A nesmìjte se,
kdy� vám øeknu, �e mám
(kromì Esmeraldy) rád taky
pøírodu. V�dy� je tam tolik
zelenì!!!

Pepa Mauglí

Vlastenec
Na tøinecké gymnázium chodím prvním rokem. Dostal jsem

studentský prùkaz a pìknou skøíòku na kraji øady. Inspirován
kolegy studenty, kteøí mají na svých skøínkách samolepky, nalepil
jsem si také velmi pìknou samolepku, kterou jsem nosil asi pùl
roku v kapse. A proè tak dlouho ? Proto�e jsem nena�el místo, kde
by upoutala pozornost ka�dého. Bìhem prvního dne splnila
samolepka svùj úèel. Upoutala pozornost øady studentù a jeden
inteligentní jedinec se dokonce pokou�el na samolepku podepsat.
Druhý den jsem na�el na samolepce �krábance. V ten den upoutala
pozornost dal�ího inteligentního jedince, který samolepku odstranil.
Komu vadila samolepka na mé skøínce? Kdo byl onen inteligentní
jedinec ?

Na samolepce, kterou jsem si nalepil na skøínku, byla vlajka
Èeské Republiky. Symbol èeského národa zkou�eného po staletí
ranami osudu.

Dodnes mì zará�í, proè na mé skøínce nemohla vlát vlajka Èeské
Republiky, kdy� na jiných skøíòkách se Radegast dr�í v�í silou.
Pravdìpodobnì jsou mezi námi lidé, kteøí mají natolik silné
vlastenecké cítìní, �e nevydr�eli a vlajku Èeské Republiky pøemístili
za úèelem lep�ího vyu�ití.              Tomá� Je�ek

Jestli�e je pravda, �e chudoba èlovìka se
mìøí jeho potøebami, pak cti�ádostivec a
lakomec hynou v nejhor�í chudobì.

              (Bruycre)
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V 11. kole hokejové Èeský
Telecom extraligy se Oceláøi
premiérovì pøedstavili pøed
televizními kamerami. V pøede-
hrávce kola hostil Tøinec dosa-
vadního lídra tabulky, Kerami-
ku Plzeò. I pøesto v�ak tøinecký
stadion oproti jiným utkáním zel
prázdnotou. (Utkání sledovalo
3846 divákù � nejmíò za tuto
sezonu).

Zápas zaèali lépe hosté, kteøí
je�tì pøed koncem 1. tøetiny
vyhrávali 3:0. (Mimo jiné, za
stavu 0:1 jsme nevyu�ili trestné
støílení. Král prosté Salfického
�neoblafnul�). Plzeòáci v�ak
neèekali, �e se vývoj zápasu
obrátí jiným smìrem. Po tøech
obdr�ených brankách se nechal
vystøídat brankáø Marek
Novotný. Do svatynì pak
nastoupil Vlasta Lakosil,
kterého nejednou (po vydaøe-
ném zápase) sportovní redaktoøi
nazvali �nástupcem Domináto-
ra�. V samém závìru, pøi
pøesilové høe se prosadil Daòo �
1:3.

Do druhé tøetiny jsme

nastupovali za pro nás
nepøíznivého stavu . Hráèi v�ak
byli jako vymìnìní, chtìli uhrát
alespoò remízu, ne-li výhru.
Trenér Hadamczik jim asi
v �atnì promluvil do du�e.
Hrálo se nahoru a dolù, ale bez
promìnìných �ancí. Puk skonèil
tøeba na tyèce nebo v boèní síti.
Pøe�ili jsme také oslabení 5 min.
4:5, kdy� rozhodèí poslal do
sprchy Selingra. Na�tìstí to
Plzeòáci �zapinkali� a nakonec
jsme hráli pøesilovku my.

Zaèátek tøetí tøetiny, stadion
to pomalu vzdává, ale kotel se
nenechá jen tak odradit. A je to
tady hráèi se radují z gólu. Na
svìtelném ukazateli se objevilo
�Autor gólu � Daòo�. A celý
stadion je rázem �tìstím bez
sebe. Celé mìsto o�ívá. Daòo
tehdy netu�il, �e nás rozra-
dostnil jen dvakrát. Pak vyu�il
pøesilovku Cartelli ranou od
modré a bum, je to tady
3:3.V�ichni vìøí, �e vyhrajeme,
v�dy´t na to máme je�tì 16
minut. Plzeò se hodnì sna�ila
nám v tom zabránit a vydatnì

jim v tom pomáhal hlavní
rozhodèí Bolina, který �nevidìl�
evidentní fauly Plznì. Pøesto
udìlil 10 minutový osobní trest
Pletkovi za to, �e se mu na led
pøijel �svìøit� se zranìním, které
neèistou hrou Plzeòáci zpùso-
bili. �Zimák� bouøil a èastoval
Bolinu vulgárními a� sprostými
nadávkami. Nic se nezmìnilo,
Bolina si pískal dál po svém (i
pøesto, �e snad dostal kelímkem
od piva). Potøetí a nejvíce
rozvlnil ochozy opìt Daòo, který
vstøelil svùj tøetí gól, ná� vítìzný
a získal tak ocenìní � nejlep�í
domácí hráè utkání. Stav byl 4:3,
ho�i ho udr�eli a bohatì jim
pomohl Lakosil.

Oceláøi nakonec �vy�ehlili
led�, v�ichni spokojenì odcháze-
li a tøinecké bubny doprovodily
hokejisty a� do sprchy. Dva body
zùstaly doma.

Kamila

Oceláøi vydøeli dva body

Výsledky sportovních soutì�í
Pøespolní bìh � okresní kolo:
     Závody v Ba�ce pøinesly dvojnásobný úspìch na�ich studentek.
Ve velmi bohaté konkurenci (závodilo 10-20 �kol v ka�dé kategorii)
se prosadily na�e dorostenky (Przyczková, Kozielková J., Sikorová,
Cieslarová, Mitrengová) i star�í �ákynì (Kufová, Kluzová K.,
Sklenáøová, Klusová., Tøeslínová) a vítìzstvím se probojovaly na
regionální kolo.
     Dobøe bojovali i ho�i, dorostenci skonèili tøetí a star�í �áci ètvrtí.

Støedo�kolský pohár � regionální kolo:
     Velmi kvalitními výkony (obì dru�stva pokoøila hranici 8000
bodù) se na�i reprezentanti umístili na 5. místì a reprezentantky
na 3. místì v�dy ze dvanácti dru�stev. Tøeba�e na postup to letos
nestaèilo, v�ichni zaslou�í uznání za bojovný a zodpovìdný výkon.
Jde o tyto studenty a studentky: Marek, Zbonèák, Rada, Ostruszka
P., Szlaur, Sklenáø, Tøeslín, Barnný, Till; Mrózková, �áková,
Kozielková E. i J., Przyczková, Cieslarová, Stenchláková I. i Z.,
�poková, Vrátná, �èerbová, Sikorová.

Hokejbal � okrskové kolo:
     V konkurenci specialistù ze �ákovské mìstské ligy se na�im
nepodaøilo prosadit a skonèili ve skupinì bez vítìzství.

Plavání � okresní kolo:
     O jasné vítìzství na�ich se postaraly dorostenky (Richterová,
�tefková, Bujoková, Heczková, Jake�ová) a dorostenci (Heczko,
Sklenáø, Vitásek, Zbonèák, �èotka). V souèasné dobì zøejmì na�im
plavcùm a plavkyním konkurence v okrese chybí. Blahopøejeme.

Mgr. Pavel Sikora

Oèekávané akce v listopadu
30. 10. regionální kolo v pøespolním bìhu
  9. 11. okresní kolo v hokejbalu (kat. 5)
10. 11. okresní kolo v odbíjené (dorostenky)
11. 11. okresní kolo v odbíjené (dorostenci)
24. 11. okresní kolo v halové kopané (st. �áci)
24. 11. okresní kolo v házené (st. �áci)

                                                                    Mgr. Pavel Sikora

Jak se stát plavèíkem
Kolik z vás by se rádo procházelo v oran�ových trenýrkách po

plá�i nebo kolem dokola bazénu, ale kdo z vás opravdu ví, co toto
zamìstnání obná�í? Nejedná se o pouhé pøedvádìní bøi�ních svalù
a øe�ení problémù na pokraèovaní jako ve známém televizním
seriálu. V první øadì je tøeba vás obeznámit s opomíjeným
oznaèením plavèíkù. Ka�dý plavèík je záchranáø. Èlovìk, který je
speciálnì vy�kolen pro záchranu lidských �ivotù, které se ocitnou
v ohro�ení. Toto je dosti opomíjená skuteènost, kterou si v první
øadì musíme uvìdomit. Z toho se dále odvíjí zodpovìdnost, kterou
má plavèík � záchranáø vùèi náv�tìvníkùm bazénu. Ka�dý plavèík
musí slo�it zkou�ky, které ho uzpùsobují k výkonu povolání
plavèíka na krytých a otevøených bazénech v Èeské republice.
Zkou�ka se skládá ze dvou èástí. První èást zkou�ky zahrnuje
fyzickou zdatnost a druhá èást odborné znalosti zdravovìdy,
anatomie, fyziologie a neodkladné resuscitace. K fyzické zdatnosti
patøí: plavání na èas, plavání pod vodou, zvládnutí záchranáøských
brejkù a záchrana tonoucího. Nejtì��í èástí zkou�ky je neodkladná
resuscitace. Jedná se o provádìní resuscitace podle pravidla ABC:
Airway � uvolnìní dýchacích cest, Breathing � umìlé dýchání,
Circulation � obnova krevního obìhu nepøímou srdeèní masá�í.
Úèinnost neodkladné resuscitace je kontrolována poèítaèem.  Na
konci této zkou�ky vám poèítaè vytiskne zprávu s dílèím a hlavnì
celkovým hodnoceným: prospìl � neprospìl. Zkou�ející bìhem
celého testu neodkladné resuscitace navazuje stresovou situaci,
která ovlivòuje psychiku zkou�eného. Zkou�ející tak pøipravuje
budoucí plavèíky � záchranáøe na psychickou zátì�. Toto je
okam�ik, kdy si ka�dý uvìdomí hodnotu lidského �ivota.

Tomá� Je�ek

Dobré vlastnosti
nepotlaèí nikdy
�patné, asi tak jako
cukr pøidán do
jedu, nebrání jedu,
aby byl smrtící.
  (arabské pøísloví)

Optimismus je,
kdy� �ena neumyje
veèer nádobí v
nadìji, �e zítra k
tomu bude mít
vìt�í chu�.

(Thomsonová)
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