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 Krátké zpravodajství
Pøístup na Internet ze �koly vyu�ívá pøibli�nì 70 studentù.

!!!
Od ledna pøe�la �kolní jídelna na èipový systém vydávání obìdù. Jídelna teï bude otevøena od 7:30
do 14:30, aby si v�ichni strávníci mohli pøednastavit na èipovém terminálu druh jídla k obìdu.
Mo�nost nastavení obìdù a� na 14 dní dopøedu.

!!!
V druhé polovinì ledna probìhne v aule tøineckého gymnázia pøedná�ka o Èínì pouze pro zájemce.
Bli��í informace se vèas dozvíte.

!!!
Pololetní písemky se blí�í.                                                                                                                  KM

Ohlédnutí
Je rok 2000 a já se cítím jako

ka�dý jiný den v minulosti, a�
na tro�ku vìt�í kocovinu ne�
byla pøed rokem, a� na tro�ku
vìt�í podkovy pod oèima,
zalehlo v u�ích a podezøele
prázdnou penì�enku. Pøi
ohlédnutí se mi vybaví rok 1999
jako ka�dý jiný, jen trochu víc
ovlivnìn mou silnìj�í a silnìj�í
pubertou, ly�ákem a taneèním.

Potkala jsem nové lidi,
zamilovala se, zmìnila písmo a
ideály.

Prostøednictvím Prostoru
nav�tívila Prahu a také obo-
hatila týdeník Horizont o mé
pøíspìvky. Pro dobrou vìc jsem
se zúèastnila dobroèinného
koncertu Mc Donalda, pøispìla
ADØE a uklízela jako vìt�ina
okolí �koly.

Skutky mého hor�ího já je
mo�ná lep�í zamlèet. Dùle�ité
v�ak je, �e celkovì z roku 1999
mám dobrý pocit.

Teï by mìlo na øadu pøijít
pøedsevzetí. A jak zní? ��ít a
u�ít!� tìch dal�ích zdánlivì
bezvýznamných dnù zdánlivì
významného roku.

Já

Soutì� o nejlep�í zamilovaný �text�
Za mìsíc máme únor a také svátek v�ech zamilovaných. Pøi této
pøíle�itosti vyhla�uje ji� dnes redakce Prostoru soutì� o nejlep�í
zamilovaný �text�. Textem se rozumí báseò, dopis, povídka, èlánek,
rozhovor... Soutì�e se mohou zúèastnit v�ichni, kteøí nejpozdìji
17. ledna 2000 vhodí do schránky pøed dìjepisnou uèebnou (nebo
po�lou na e-mail redakce) zamilovaný �text� (báseò, povídku, dopis,
rozhovor...) a uvedou své jméno a tøídu. Soutì� mù�e být anonymní.
Pokud nechcete zveøejnit pod vá� �text� v Prostoru své jméno a tøídu
(slou�ící jenom k pøedání výhry pro redakci), pøipi�te i pseudonym
Redaktoøi vyberou ten nejlep�í zamilovaný �text� a jeho autora odmìní
finanèní èástkou 50,- Kè.

Kamil Mrázek

V tomto mìsíci nás èeká
uzavírání známek na vysvìdèe-
ní. Mnozí z nás urèitì pøe-
mý�lejí, jak nejlépe vylep�it své
dosavadní výsledky. Nestaèí
pouze teoreticky uva�ovat, ale
je tøeba i pøidat ruku k dílu a
zaèít se uèit. Pro povzbuzení
vám napí�u velice zajímavý
pøíbìh.

Pøi pohledu pøed sebe vidìla
Florence Chadwicková nic ne�
pevnou stìnu mlhy. Necítila nic.
Plavala u� témìø �est hodin.

Mìla u� za sebou rekord jako
první �ena, která pøeplavala
Laman�ský prùliv obìma smìry.
Nyní, ve vìku 34 let, se rozhodla
pøeplavat jako první �ena z
ostrova Catalina ke kalifornské-
mu pobøe�í.

Ráno 4. èervence 1952 bylo
moøe jako led a mlha tak hustá,
�e doprovodné lodì vidìla jen

stì�í. �raloci cítili její osamìlé
tìlo a dali se odehnat jen
výstøely z pu�ky. Hodinu za
hodinou bojovala dál s ledovým
sevøením moøe - zatímco
miliony ji sledovaly na televizní
obrazovce.

Matka a trenér v jedné z
doprovodných lodí dodávali
Florence odvahu. Povzbuzovali
ji, �e u� to není tak daleko. Ale
ona vidìla jen mlhu. Pøemlou-
vali ji, a� to nevzdává. Nikdy
pøedtím se nevzdávala ... a� do
této chvíle. Kdy� jí k cíli zbývalo
u� jen pùl míle, po�ádala, aby ji
vytáhli.

O nìkolik hodin pozdìji je�tì
stále rozehøívala své podchla-
zené tìlo a reportérovi øekla:
�Podívejte, nechci se vymlouvat,
ale kdybych pøed sebou vidìla
zem, dokázala bych to.�
Neporazila ji ani únava, ani

ledová voda. Byla to mlha.
Nevidìla svùj cíl.

Zkusila to o dva mìsíce
pozdìji. Tentokrát i ve stejnì
husté mlze plavala s vírou
nedotèenou a cílem pevnì
zobrazeným v mysli. Vìdìla, �e
nìkde za tou mlhou je zemì, a
tentokrát to dokázala. Florence
Chadwicková se stala první
�enou, která pøeplavala Cata-
linský prùliv a vysoko
pøekonala mu�ský rekord. O
celé dvì hodiny!

Vìøím, �e vás tento pøíbìh
povzbudil.

Vèelka Mája

   Dáváme prostor v�emu a v�em (bez cenzury)

Je tøeba vidìt své cíle

Y

Y

*

*

C
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ANKETA
bufet na �kole

Celkem odpovídalo 45 studentù, ka�dých pìt studentù bylo z
jiné tøídy. Celkem je v této anketì zahrnut názor 45 studentù z  9
tøíd. Na�ím cílem bylo vytvoøit anketu, která vystihuje názor
v�ech tøíd (105 studentù z 21 tøíd). Cíl byl zmaøen, proto�e se
poèítalo se tøemi redaktorkami na tuto anketu. Nakonec zbyly
pouze dvì, proto�e tøetí se �rekreovala� na ly�aøském výcviku.
Druhým faktorem neúspìchu dosa�ení 105 lidí byla nemoc jedné
ze dvou redaktorek v polovinì vypracovávání ankety. Tato
skuteènost nebyla zji�tìna, a proto se stále poèítalo i s jejími
odpovìïmi. Vidíte, co se v�echno mù�e stát, kdy� si dáte nìco
za cíl. Tak�e nakonec je do ankety zahrnuto 9 tøíd tøineckého
gymnázia. Vìøíme, �e i tato anketa bude pøínosem, proto�e i tak
je zajímavá.

1. Jak èasto chodí� do �kolního bufetu?
a) ka�dý den (16)
b) nìkolikrát za týden (9)
c) nìkolikrát za mìsíc (6)
d) obèas (7)
e) nechodím vùbec do �kolního bufetu  (7)

2. Proè nechodí� do �kolního bufetu?
nemám peníze (2), nic nepotøebuji nebo nechci (2), �ádné jiné
potraviny tu nejsou (3)

Odpovídali pouze ti dotázaní, kteøí do bufetu chodí (38 ze v�ech
dotázaných studentù):

2. Proè chodí� do �kolního bufetu?
nìco si koupit (18), vracet nalezené láhve (4), pro svaèinu (8),
koupit si pití (6),obèerstvit se (1), koupit si sladkosti (1)

3. Zdá se ti, �e je ve �kolním bufetu levnì nebo draze?
levnì (12), pøimìøenì (26), draze(0)

4. Co si ve �kolním bufetu nejèastìji kupuje�? (pøímo
   jmenovat)

pití (17), �áteèky (2), �výkaèku (1), rohlíky (4), svaèinu (1),
tyèinky (1), su�enky (1), kofolu (1), papírové kapesníky (1),
oplatky a dalamánek (1), flint, cola, chipsy (1), perník -Mila,
minerálku, rohlíky (1), minerálku a èokoládu (1) nevím (5)

5. Co ti ve �kolním bufetu chybí (jaké zbo�í)?
nic (10), èasopisy (3), chipsy (1), se�ity (2), pravítka (1), po
velké pøestávce peèivo (4), elektrotechnika (1), d�us (1),
èokoládové r. (1), ovoce (5),nevím (9)

6. Co by si ve �kolním bufetu zmìnil(a)?
nic (13), zvìt�it prostor (7), zru�it øadu (9), samoobsluha (1),
víc prodavaèek (1), a� jeden den prodávají �es�áci (2), nevím(5)

7. Kdyby na na�í �kole bufet nebyl, co by si dìlal(a)?
nic(2), na�tvat se (3), být o hladu (2), o �ízni (3), stì�ovat si(1),
chodit jinam (8), nosit jídlo a sladkosti z domu (7), nevím(12)

8. Chodí� si do �kolního bufetu tøeba i pokecat?
ano(15), ne(23)

9. Kolik penìz tam utratí�? (studenti odpovídají podle
    zaøazení v 1. otázce)

ka�dý den: 10 Kè (13), 15 Kè (2), kolik mám (1)
nìkolikrát za týden: 5 Kè (2), 7 Kè (3), 10 Kè (1), do 30 Kè (1),
50,- Kè(1), nevím(1)
nìkolikrát za mìsíc: 2 Kè (1), 15 Kè (2), 5 Kè (2), 100 Kè(1)
obèas: 10,- Kè (1), míò ne� 20 Kè (1), 20 Kè (4), 40 Kè(1),

Petra Lancová, Petra Drongová

Od poloviny prosince se
mluvilo (mo�ná stále mluví) o
bufetu, repektive sporu pana
øeditele s Vlastou Lyskovou,
majitelkou bufetu na �kole.
Diskuze, drby a názory o �kolním
bufetu vznikly, proto�e pan øeditel
chce, aby bufet pracoval správnì a
uzavøená smlouva byla  v souladu
s platnými zákony v soukromém
podnikání. Myslím, �e vùbec nestojí
zato, zabývat se takovýmito vìcmi,
ale abyste i vy znali v�echny fakta,
pøièiny a podnìty, byl napsán tento
èlánek.

Vlasta Lysková platí zanedba-
telnou èástku �kole ka�dý mìsíc.
Neplatí za elektøinu, za vodu, za
telefonní hovory. �kola jí poskytla
lednièku, poèítaè... Dalo by se øíct,
�e na její podnikání pøispívá stát,
proto�e za �v�echno� platí �kola,
která je státní. �ádnému podni-
kateli v Tøinci a kontrole by se
nelíbilo, �e nìkdo takto podniká.
Bufet na na�em gymnáziu je
soukromý obchod, na který nemá
právo �kola dohlí�et a nemù�e do
podnikání paní Lyskové  zasahovat.
V�e je vìc majitele, jak bude
podnikat, kolik si vydìlá, jaké
budou ceny zbo�í a kolik zbo�í
bude mít na výbìr. Pro bufet, jeliko�
je to soukromý obchod, musí platit
to, co platí pro jiné podnikatele v
celém mìstì. Na v�echno dohlí�í
�kontrola� a �kola by se tak mohla
dostat do konfliktu.

Øeèi, �e by nebyly peníze na
zaplacení nájemného, elektøiny a
vody jsou jenom argumenty, které
jsou bezvýznamné, proto�e jak se
zdá i podle ankety(viz vedle), bufet
nepracuje tak dobøe, jak by mohl.
Chybí mu peèivo po velké

pøestávce. Nìkteøí studenti do
bufetu nechodí, proto�e je tam málý
výbìr zbo�í a není zde ovoce.
Kdyby se nìco zlep�ilo a dalo na
cizí rady, chodilo by zde více lidí,
bufet by prosperoval, majitel by si
vydìlal lépe ne� dnes. Studenti a
profesoøi by byli rádi, �e je tam
v�echno, co potøebují. Mohl by z
toho být i men�í obchod. V�e ale
zále�í na èlovìku, který ho øídí, v
tomto pøípadì to není �kola. Pan
øeditel nechce nikoho �vyhodit�,
chce se pouze dohodnout, vytvoøit
smlouvu v souladu se zákonem a
také bufet zlep�it. Ale kdy� se
nìkdo tak radikálnì proti jakékoliv
zmìnì postaví... co dìlat. Je to pak
podnikatel? Podnikatel má být
pøizpùsobivý cenám, nabídce a
poptávce.

Podle drbù na �kole pan øeditel
prý chce dosadit svého známého.
Tato skuteènost nebyla potvrzena.
Èlovìk, který by mohl pøijít bude
vybrán konkurzem a nebude v
bufetu nijak smlouvou zvýhod-
òován.

V�dy byste mìli znát názor a
fakta obou stran. Nebojte se ptát,
staèí zajít za panem øeditelem, za
paní Lyskovou. Nikdo vám nic
neudìlá. Pokud máte pøipomínky
nebo své názory, a pøesto se bojíte,
pak v�echno mù�ete napsat, vhodit
do schránky Prostoru nebo zajít za
nìkterým z redaktorù a øíct mu to.
Kdyby v této kauze bufetu na na�í
�kole bylo nìco protizákonného,
urèitì by redakce Prostoru podnikla
jiné kroky.

Jedno je ale jisté, bufet se podle
slov pana øeditele ru�it nikdy
nebude a to je pro studenty to
hlavní, nemyslíte?

Kamil Mrázek

Bufet

V minulém èísle Prostoru
jste se mohli pøeèíst krátký
pøíspìvek o oblibì Internetu a
jeho výhodách.

Internet je v�ak na této �kole
zapojen pro studenty pouze v
poèítaèové uèebnì 1, kde je k
dispozici patnáct poèítaèù (a
jeden ve studovnì).

Mìsíèní u�ívání Internetu
stojí 50,- Kè. To by nebylo tak
moc, kdyby bylo jednodu��í se
na nìj dostat. Internet je toti�
pøístupný ka�dý den po
vyuèovacích hodinách a vzhle-
dem k velkému poètu u�ivatelù
platí pravidlo: �Kdo døív pøijde,
ten døív bere.� Takto se místa u
poèítaèù rychle zaplní a nìkteøí
vytrvalci na nich zùstávají i do
�esti hodin, kdy je pak ani
uklizeèka nemù�e vyhnat.

Nejhor�í to mají nejmlad�í

studenti, kteøí nemají �ádný
respekt. V nìkteré dny je
�Internet� dokonce zavøený.

Tento problém mìl být od
prvního listopadu vyøe�en a to
tak, �e v uèebnì bude sedìt
èlovìk, který bude hlídat, kdo
sem chodí èasto a kdo ne.
�Hlídaè� má právo vystøídat
studenta, který pøi�el na Internet
poprvé za týden za studenta,
který je na Internetu vícekrát za
týden.(nebo dennì) Ale nezná-
mo proè, se nic nezmìnilo.

Mù�eme jen doufat, �e
zmìny nastanou a budeme moci
na �Internet� bez problému.

Petra Lancová
Petra Drongová

Internet na �kole a jeho problémy
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e-mail.

V�echny oti�tìné èlánky
nemusí vyjadøovat názory
redakce.
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Cena: nabídnìte.
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Vá�ení profesoøi, milí studenti a ètenáøi!
Vánoce jsou zase za námi. Silvestr jste, doufám, pøe�ili ve

zdraví. Teï jsme vstoupili do roku 2000 do posledního roku tohoto
století, do roku jeho� výjimeènost je dána svou první èíslicí. Spolu
s tímto novým rokem vychází vá� �starý známý� PROSTOR. Celou
dobu pùsobení èasopisu se sna�íme, aby byl nejlep�í, nejètenìj�í a
nìjak výjimeèný. Doufám, �e se nám to daøí. Abyste mìli
pøedstavu, tak náklad Prostoru pøed rokem byl 130 kusù. Dnes se
náklad vyhoupl na témìø 230 kusù u papírové podoby a stále
roste. Také digitální (kopie papírové podoby) Prostor je zasílán
emailem zájemcùm do jiných mìst ne� Tøince. Jsme rádi, �e poèet
ètenáøù a jejich obliba k èasopisu vzrùstá.

Tento mìsíc zde naleznete èlánek o bufetu, o Internetu, mimo
jiné i novou rubriku �Nebojte se vyjádøit!� a také naturalistickou
báseò jednoho ze studentù.

Na pøí�tí mìsíc pøipravujeme exkluzivní rozhovor se známou
osobností. Doufám, �e se nám to podaøí...

Dìláme v�e proto, aby èasopis byl oblíbený. Svým èlánkem,
básní, námìtem a ohlasem mù�ete pøispìt i vy. Prostor je tu pro
vás, a tak jen pi�te. Své �texty� vhazujte do schránky Prostoru
pøed dìjepisnou uèebnou nebo pi�te na e-mail redakce.

Za celou redakci vám do nového roku pøeji mnoho úspìchu,
splnìných pøání a a� se vám èasopis stále líbí...

Kamil Mrázek (KM)

Slovo �éfredaktora

Pøí�tì v
Prostoru:

Pøehled prospìchu
v�ech tøíd a celé �koly

!!!
Mo�ná - rozhovor se

známou osobností
!!!

O lásce, pøátelství,
nenávisti, zradì
!!!

Fotky, informace...
!!!

VZKAZY
DANÌLKO!  K Tvým naroze-
ninám Ti pøeji v�echno nej... a
chtìla bych Ti podìkovat za to,
�e jsi!                             PISKY

(23. 12. 1999)
Pøeji celé redakci PROSTORU
pøíjemné pro�ití svátku
vánoèních, spokojenost v
rodinném kruhu, hodnì zdraví
a splnìní v�ech dobrých
pøedsevzetí v novém roce.

L.V.

Vzkazy a inzeráty
vhazujte do schránky

Prostoru pøed
dìjepisnou uèebnou

nebo posílejte
e-mailem.

Nìkteøí ètenáøi  stále nechá-
pou, jaký je Prostor èasopis. Je
cenzurovaný? Je �kolní?

Prostor je nezávislý nejenom
�kolní èasopis. �Nezávislý�
znamená, �e nikdo z vedení
�koly, profesorù ani studentù
této �koly nemù�e pøikázat
napsat nebo nenapsat nìjaký
èlánek. Prostor se øídí pouze
platnými zákony ÈR a �ádná
cenzura neexistuje.

�Nejenom �kolní� znamená,
�e Prostor nepí�e jenom o dìní
na této �kole, ale o dìní na jiných
místech. Pí�e také o jiných lidech
a zájmech. Druhým významem
je, �e Prostor také ètou lidi mimo
�kolu, mimo Tøinec, proto
nejenom �kolní èasopis. Èasopis
se v �ádném pøípadì nemù�e
pova�ovat za vìstník �koly nebo
jeho vedení. Prostor vychází na
�kolních papírech A3, které jsou
kopírovány na �kolní kopírce a
díky tomu, je Prostor èasopisem
tøineckého gymnázia, který
svou popularitou dává nejlep�í
reklamu �kole i mimo Tøinec. Je
to jeden z mála èasopisù plnì
bez cenzury. Dokonce i inspek-
tor, který se ptal na jméno
profesora �hlídajícího� èasopis

byl udiven, �e nikdo takový
neexistuje.

Hned první podmínka vydá-
vání Prostoru byla, �e nikdo
kromì redaktorù, nemù�e
jakkoliv zasahovat do psaní
èlánkù a vydávání èasopisu.
Podle zákona má zodpovìdnost
za èlánky �éfredaktor.

Redakèní rady se konají
ka�dý týden. Na nich se disku-
tuje o èláncích, názorech, pøipo-
mínkách, ohlasech a v�em
mo�ném v Prostoru. Pokud se
vyskytnou nìjaké neshody,
zaèíná �hlasování� redakèní
rady.

Opakuji. Prostor je nezávislý
a necenzurovaný.

Nebojte se a pi�te své
pøipomínky, názory, problémy ...
Prostor se jimi bude zabývat,
otiskne je a budou se øe�it.
Mù�ete psát i anonymnì. Tento
mìsíc se mnoho mluvilo o
bufetu. Proè nìkdo nenapsal
svùj názor?

KM

Prostor je nezávislý nejenom
�kolní èasopis

Pokud chcete Prostor dostávat ka�dý mìsíc, mù�ete si ho stále
objednat. Staèí vhodit papírek s nápisem �Objednávka�, se  svým
jménem a (pokud je) tøídou  do schránky Prostoru pøed dìj. uè.
nebo napsat na e-mail redakce. Objednávky mù�ete ru�it osobnì
u Kamila Mrázka z 5.B pèed uzávìrkou dal�ího èísla.



Strana 4                              Rozhovor, povídkaPROSTOR

Prostorové otázky a odpovìdi profesorù
Mgr. Marcel Gibiec

Posledním zpovídaným profesorem roku 1999 je pan profesor Mgr. Marcel Gibiec.

! Pane profesore, program The Globe je na na�em gymnáziu pod va�im vedením. Pøi
vstupu do tohoto projektu jste mìli dané urèité �mety�, do jaké míry jste va�e zámìry
splnili?

Program The Globe, to je téma na del�í psaní, ale struènì vzato. Mìøení v jednotlivých skupinách
se s urèitými výkyvy daøí zabezpeèit. Pøínosem v�ak mohou být a� po jeho pìtiletém trvání. Na
poèátku byly �mety� urèitì vy��í, ale zku�enosti z ostatních støedních �kol zapojených do tohoto
projektu jsou podobné.

! Co ve vás vzbuzuje nezájem nìkterých studentù, ba i profesorù? Sna�íte se více
prosadit The Globe?

Mimo jiné urèitì volný èas. Jedna z reálných mo�ností intenzivnìj�ího zapojení do práce v tomto
programu je zapracovat ho do výuky (tzn. napø. semináøe F, Z, Bi).

! Ne jeden student o vás prohla�uje, �e va�e nálada se pozná podle barvy pono�ek. Na
ka�dém drbu je trocha pravdy, jak jste na tom vy?

Já vím, �e pono�kami to urèitì není.

! Po nìkolika letech uèitelského povolání jistì máte svùj názor na rozdíly mezí dne�ními
studenty a va�i generací. Jaké rozdíly shledáváte? Myslíte si, �e mláde� se øítí do
záhuby?

Rozdílù je urèitì mnoho - záliby, vztah k pøírodì, ke sportu, ke kultuøe ... Do záhuby se rozhodnì
neøítí dne�ní generace, kdy� tak celé lidstvo - ale to je jiné téma.

! Kdy� jsme u toho nezralého mládí, øeknìte nám, co se vám z va�eho mládí vybaví?
�kola, mejdany a holky, je tomu tak?

Mé studentské mládí se dìlilo, jako asi u vìt�iny mých vrstevníkù na dvì etapy. Do maturity to
bylo spí�e o uèení a na V� pak i o mejdanech a holkách.

! Vyuèujete také TV. Sportujete i ve volném èase nebo vám sportovní aktivity staèí ve
�kole a doma radìji �pronajímáte� pohovku pøed televizí?

Televize je �novodobý mor lidstva�. Èasto mì v�ak �moøí� také, ale pokud to jde dávám pøednost
sportu (plavání, florbal, volejbal, kolo ...).

! Do jaké míry podléháte seriálùm typu Esmeralda? Které poøady vám hrají do noty?
Na 99 % nepodléhám. Mým nejsledovanìj�ím seriálem jsou televizní noviny a v poslední dobì i
veèerníèky, které povinnì sleduji se svým 3letým synem. U televizních poøadù vedou sport a
inteligentní humor typu �Veèery s M. Donutilem�, �S politiky netanèím�.

! Mù�ete zhodnotit stav sportovních støedisek v Tøinci a v ÈR, co byste doplnil èi naopak
zru�il?

Myslím si, �e stále dominují chátrající sportovní zaøízení z totalitní éry a dále u� je to naprostá
závislost na finanèních mo�nostech sponzorù daného mìsta. Co bych zru�il? Napø. na�i pøístavbu
a doplnil o sportovní víceúèelovou plochu.

! Máte nìjaký sen, který byste si pøál, aby se splnil? Jaký?
Sny jsou krásné, zpravidla v�ak nereálné. Mým snem v�dy bylo cestování po celém svìtì.

! Nakonec, jaká jsou va�e pøedsevzetí do pøelomového roku 2000?
Tìch je v�dy na pøelomu roku více. Tak�e více tìlesné aktivity a více èasu trávit s rodinou.

Dìkuji za odpovìdi
Kateøina Kajzarová

�Ne to si nemyslím a také
zrovna netou�ím po tom, aby si
ji vzal.�

�Ale nìco pøece udìlat
musíme!� Margaret selhal hlas.

�O to se postarám sám, ale
a� ve vhodný èas.�

O týden pozdìji.

Alex a Mary Ann kleèí pøed
oltáøem.

�Edwarde, øíkal jsi pøece, �e
nìco udìlá� a on si ji zrovna teï
bere za �enu!�

�Mìj trpìlivost Margaret,
je�tì dnes v noci se Alex stane
vdovcem a z vra�dy jeho �eny
bude obvinìný Carlo Rodri-
guez.�

�Ale na�e jméno zùstane
nav�dy po�pinìno sòatkem
s mìstskou flundrou!�

�Ale zbavím se svého
nejvìt�ího nepøítele a zachráním
tím i tvou kù�i, tak dr� hubu,
u� mì nebaví svìøovat se ti se
svými plány.� Edward byl ji�
znaènì podrá�dìný tím, �e se
musel zúèastnit takové fra�ky a
�hloupost� jeho �eny ho je�tì víc
rozèilovala.

�Mary?�
�Hm?�
�Tohle je nejhezèí den mého

�ivota.�
�A taky poslední hlupáèku�
�Co�e?�
Mary pøilo�ila pistoli

k Alexandrovu èelu.
�Tvùj otec se mì dnes chystá

zabít. Ale to je�tì netu�í, �e a�
pøijde policie, najde tu jeho syna
s dírou ve spánku a smutnou
vdovou, která dosvìdèí, �e to
byli jeho pomocníci, kteøí sem
vtrhli a zabili tì, má lásko. A ze
mì bude velmi zámo�ná mladá
�ena.�

Mary Ann se s nenávistí
zahledìla do Alexových nechá-
pajících oèí. Chladnokrevnì
stiskla spou�� a k nohám se jí
svezlo bezvládné tìlo.

Pøekartáèovala si vlasy, pach
støelného prachu pøekryla vùní
parfému a zkusila si pøed
zrcadlem výraz smutné vdovy.
Klidnì se�la dolù do baru,
poèkat a� uvidí jít nahoru
Edwardovy lidi.

(konec)
E

Láska pøes peníze
(pokraèování)

Mladí lidé mají sklon myslet si, �e jsou moudøí, jako si opilí
myslí, �e jsou støízliví.

Chesterfield
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Na konci kalendáøního roku
bývá zvykem bilancovat a dìlat
perspektivy. Proto�e je v
pøedmìtu základy administra-
tivy co hodnotit, budeme se
trochu chlubit. �kola organizuje
dlouhodobì tøi typy psacích
soutì�í pro støední �koly severní
a ji�ní Moravy, a to: Moravskou
ligu v psaní na PS a PC,
nominaèní soutì�, soutì� pro
zaèáteèníky. V leto�ním �kolním
roce budou studenti také dìlat
státní zkou�ky z kanceláøského
psaní strojem.

V prosinci jsme uzavøeli
1. kolo VIII. roèníku ML s
vynikajícími výsledky. Vyni-
kající byly zejména proto, �e jich
dosáhli studenti, kteøí jednak
aktivnì pí�í - uèí se, jednak
�absolventi� tohoto pøedmìtu.
V kategorii psaní na PC jsou
výsledky: Petr Podolinský, 6.A
- 388,0 úhozù za min., Petr
�wak, 6.C - 335,2 ú/min, Jan
Macura, 6.B - 311,7 ú/min. Dal�í
výborné výsledky dosáhli
studenti 5.B: Jan Chrastina,
Radek Mu�álek, Radek Ka-
minski. V kategorii psaní na PS
Kateøina Swienczyková, 4.A -
304,4 ú/min, Simona Jursová,
3.A - 276,8 ú/min a dal�í. Pro
srovnání: uèební plán stanoví
160 ú/min po dvou letech psaní.

V bøeznu 2000 probìhne ve
�kole IX. roèník nominaèní

soutì�e jako závìr ligy a
pøíprava ke státní zkou�ce. I zde
dosahují na�i studenti trvale
výborných výsledkù, stejnì jako
ve IV. roèníku zaèáteèníkù.
Úspì�nì se rovnì� úèastníme
regionálních soutì�í obchodních
akademií, kde má tento pøedmìt
jiné postavení a nesrovnatelnì
vy��í hodinovou dotaci.

Státní zkou�ky budeme
organizovat ji� po patnácté.
Pøedpokládám, �e se stejnì
vysokým procentem úspì�nosti
jako v pøedchozích letech.

Úèelem pøedmìtu je výuka
10prstového hmatového ovlá-
dání klávesnice PS a PC, znalost
hospodáøské korespondence.
Cílem a úèelem soutì�í je
motivovat studenty k výkonu
nad rámec uèebního plánu, jako
pøípravu pro slo�ení státní
zkou�ky, k psychickému pøeko-
návání pracovní zátì�e,
pøípadnì pro praktické uplatnì-
ní pøi studiu na V� nebo v
zamìstnání, a to v duchu na�eho
hesla �Pøesností k dokonalosti�.

V�em úèastníkùm soutì�í,
stávajícím i minulým, srdeènì
blahopøeji k úspìchùm, kterých
dosáhli a pøeji jim stejnì hbité
prsty i nadále.

Soutì�íme v psaní na �èemkoliv�

Ing. Zora Hýblová

Názory, pøipomínky, ohlasy
ètenáøù

Nazdar Prostùrku!
Chtìla bych Vám v�em øíct, �e jste skvìlí a �eru Vás.
Dost mì ov�em mrzí, �e v rubrice VZKAZY nikdy nic není.

Bylo by tudí� dobré napravit to. Proto Vás moc a moc prosím,
abyste v lednovém èísle otiskli tohle pøáníèko:

(viz VZKAZY - první)
Pøedem moc dìkuji a dodateènì pøeji také v�echno nejlep�í k

narozeninám.
Ahojky!

Školní rozhlas - nedá se poslouchat
Vzpomínáme na doby, kdy �kolní rozhlas byl v rukou ji�

odmaturované 4.D. Tehdy se to dalo poslouchat.
Byly tam rùzné styly hudby, písnièky na pøání a mluvené slovo.
Èlovìk se tì�í na pøestávku, �e si oddychne od stresu, ale místo

toho mu ka�dý pátek rozhlas hustí do hlavy dvacet minut Off-
spring. To si jde èlovìk potom rad�i zakouøit.

Kdybyste studenty upozornili na to, �e si mù�ou pøinést svou
hudbu, urèitì by se úroveò rozhlasu zlep�ila a my bychom pøestali
kouøit (o velké pøestávce) !

XO

Je pravda, �e páteèní rozhlas o velké pøestávce je docela
nevhodnì proveden. Urèitì se dá vylep�it hudba a mluvené
slovo. Moderátoøi by mohli vnést do vysílání i trochu
zajímavých informací a zábavy. Pøece jenom dvacet minut je
dvacet minut. Dnes je to ale skoro zbyteèné, proto�e problém
rozhlasu je v tom, �e nìkde ho sly�í skvìle a nìkde není sly�et
vùbec. Vedení �koly slibuje, �e koupí celé nové technické
vybavení, ale kdy se tak stane, to zatím je�tì nevíme.

Páteèní rozhlas o velké pøestávce øídí Radek Mannheim a
David Heczko ze 4.B. Tuto stí�nost a doporuèení redakce od
nás dostali. Po�ádali nás také, abychom vám v�em sdìlili, �e
jim mù�ete nosit va�e kazety s hudbou nebo pøání do 4.B.
Doufejme, �e aspoò ta hudba bude lep�í. Pokud se vám stále
nebude rozhlas líbit, napi�te nám o tom.

redakce

Od dìtství jsem tou�il
k nìkomu patøit. Rodina je velké
citové pouto, ale já jsem hledal
silnìj�í pouto. Dnes nemù�u sám se
sebou souhlasit, proto�e nevím kdy
zaèalo to mé vìèné hledání. Dùvod
je zcela zøejmý: �nepamatuji se na
celé své dìtství�. Mám mlad�ího
bratra. Jirka je cílevìdomý, naivní
a nezku�ený. Nejcennìj�í jsou pro
Jirku jeho vlastní �ivotní
zku�enosti. Na Jirku by nikdo z nás
nedal dopustit a toho nevìdomì
zneu�ívá. Já jsem star�í. Prvorozený
syn je otcùv miláèek, mlad�í matèin.
Já mìl svùj vlastní rozum a jestli
jsem citovì strádal, to je dnes velmi
tì�ké hodnotit. Cílem mého �ivota
se stal úspìch, pøátelé, popularita.
Neváhal jsem obìtovat svùj volný
èas. Av�ak èasem volného èasu
ubývalo a namísto spoleèenského
úspìchu jsem hledal nìkoho,  koho
bych mohl hýèkat. Hledal jsem
peèlivì, dlouho a s vytrvalostí.

První koho jsem na�el jsi
ty Maru�ko, pamatuji si ka�dé tvé

slovo, pohled, barvu �atù, mimiku,
postoj. Mluvil jsem o nových
umìleckých smìrech dvacátého
století, vyjmenoval jsem jich tucet
a to tì zaujalo. Udìlala jsi první
krok a zeptala jsi se na �kolu. Dali
jsme se do øeèi. Na tenhle den nikdy
v �ivotì nezapomenu. Dal jsem ti
svùj první slib, �e ti pøinesu �tìstí
(ètyølístek), který jsem rád splnil. A
pak mì úplnì pohltily povinnosti.
Jednou z povinností byla zkou�ka
dospìlosti (maturita), kterou jsem
úspì�nì slo�il. To byl zlom v mém
�ivotì, upevnil jsem si své cíle a
vím, co ve svém �ivotì chci dìlat.
Slovy �chci dìlat� nemyslím pouze
zamìstnání, ale také své city. Kdy�
jsme se potkali na zastávce, byl jsem
velmi potì�en. Nemyslím, �e na�e
setkání byla pouhá náhoda. Byl
jsem velmi mile pøekvapen
spoustou pøání, která se ti splnila.
Vím, �e nejsou v�echna. Øekli mi to
tvé oèi a tvé jinotaje, ve kterých ráda
vyjadøuje� své my�lenky, jako kdy�
básník hladí ver�em papír. Pocítil

jsem osamìní a na�el jsem lék
(tebe). Jeden jediný telefonát, té
správné lékaøce (tobì) = výzva
strávit nekoneèný èas spolu. Tvùj
hlas nejcennìj�í z léku na �irém
svìtì, nádherné intonace èeské
mluvy, srozumitelnost, jasnost
a upøímnost tvého slova byla pouze
pøedsálím ráje, který jsem uvidìl.
Zapomnìl jsem dýchat, mluvit,
jediné nezapomenuté byl dojem
zrakový. Díval jsem se na Andìla,
bál jsem se pohnout, vydat
malinkou hlásku. Díval se jak
narozené dítì dívající se na své
rodièe a pak jsi mì vzkøísila
mocným kouzlem tvého slova.
Nebyl jsem s to odmítnout výzvu.
Dále, dále...

My�lenky mì nedaly spát
a u� dal�í den cítím potøebu tì
znovu vidìt. Znovu strávit spoleèný
èas. Vidím pøed sebou Andìla
v modrých �atech, ta nádherná
nebeská modrá. Moc tvé hrudi, tam
kde bije srdíèko. Andìla s vlasy
záøícími jako slunce. Ó, jak vysoko

k  tobì vzhlí�ím za místeèko
ve tvém srdci pro nìkoho, komu
bije srdce na pravém místì pro tebe.

Tomá� je�ek

Já potkal jsem dnes Andìla �

Dobøe se povìsit -
to vylouèí mo�nost
�patnì se o�enit.

(Shakespeare)

Jerryho zákon:
To, �e v�echno je
jinak, neznamená
je�tì, �e se nìco
zmìnilo.

(Murphy)
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Petra Drongová, Petra Lancová

Nebojte se vyjádøit!
S novým rokem jsme se pokusili vytvoøit i novou rubriku,

která je náhradou rubriky Vìdomosti profesorù. Doufáme, �e plnì
zastoupí místo jedné z nejètenìj�ích, jako tomu bylo u pøedchozí.
V èem spoèívá �Nebojte se vyjádøit!�.

Ka�dý mìsíc polo�íme nìkolika profesorùm a studentùm jednu
nebo více otázek, na které se budou dotázání moci vyjádøit. Budou
moci øíct svùj názor nìkolika vìtami. V�e zále�í pouze na nich, a
proto nebojte se vyjádøit! Jejich vyjádøení, stanovisko nebo názor
bude oti�tìn v této èásti Prostoru. Cílem je ukázat, �e v�ichni
mù�ou mít vlastní názor.

(Jsme zvìdaví na va�e ohlasy, a tak pi�te, zda se vám tato
rubrika líbí nebo chcete zpìt Vìdomosti profesorù. Mù�ete  psát
návrhy na otázky, na které se máme zeptat. (Pøipi�te tøeba i jména
profesorù, kterých se máme zeptat.) Za va�e otázky a ohlasy
pøedem dìkujeme.)

Jaký má být profesor?
Mgr. Ladislav Vrátný

Správný profesor by mìl být za v�ech okolností spravedlivý,
pokud mo�no co nejtrpìlivìj�í. Mìl by mladým rozumìt a vcítit
se do jejich problémù, nezesmì�òovat, neponi�ovat. Nestarat se
pouze o vzdìlávání, ale najit si také èas na ostatní problémy, které
se �kolou zdánlivì nesouvisejí. Do �koly by nemìl zaná�et své
problémy osobní ani svìtonázorové. Ve svém oboru by mìl být
absolutní profesionál.

Mgr. Vilma Sikorová
Mìl by být vzdìlaný tak, aby �lo vidìt, �e je na svém místì. Mìl
by být pøísný, ale spravedlivý, chápající a tolerantní. Mìl by mít
smysl pro humor a pro dobrodru�ství.

Mgr. Pavel Sikora
Mìl by umìt pøihrát studentùm nebo nìkomu jinému. Mìl by
znát svùj obor v potøebném rozsahu. Nemusí být genius. Mìl by
mít schopnost nauèit. Mìl by mít smysl pro vìkovou kategorii.
Nemìl by podléhat populistickým tendencím. Mìl by si uvìdomit,
�e není neomylný.
V�ichni ostatní by mìli vìdìt, �e takový kantor neexistuje.

Mgr. Dá�a Labajová
Mìl by rozumìt studentùm, být otevøený, pøirozený, tolerantní,
ale dùsledný. Mìl by s výukou pomáhat hlavnì ve �kole. Musí
mít tu práci rád.

 student 1.A
Vzdìlaný, nemìl by být hloupý. Nemìl by si o sobì myslet, �e je
nìjaký super. Nemìl by být namy�lený

student 4.A
Urèitì by mìl být kamarád. Mìl by si se studenty dobøe rozumìt.
Mìl by umìt podat to, co umí on, aby se to nauèili druzí. Urèitì
by mìl být nìjak oblíbený.

student 4.B
eeeeeeeeeeee,eeeeeeeeeeee, hahahaha. Já nevím, poèkej na chvilu
vole. Pomoc, kecej vole...  (Jaký má být profesor?) Chytrý, potom
musí být, no jak se tomu nadává. To rovnová�ný je jak? Jó,
spravedlivý... Má být inteligentnìj�í ne� já, proto�e nìkdy to není.
Nebudu jmenovat, ale je to tak. Pak má být spravedlivý, to u�
jsem øíkal.

Byl to pro mì �ok. Jdu si tak
na obìd, u� jsem se tì�ila na
èeské buchty, vìøila jsem si, �e
ho opìt potkám a nic. Nebyl
tam. V prvním momentì mì
napadlo, �e se mu nìco stalo, �e
je nemocný. Co kdy� ho zmohla
chøipka nebo nìco podobného?
Chyba. Není nemocný ani se mu
nic vá�ného nestalo, jednodu�e
zmizel.

U� ho nepotkávám na
chodbì, v jídelnì, v �atnì. Prostì
není. Tím mì tedy zklamal na
plné èáøe. Mìla jsem tak krásné
pøedstavy, co v�echno spolu
za�ijeme. Jaké by to byly krásné
Vánoce strávené srdeènì.
Nádherná oslava pøíchodu roku
2000. Nebylo by ú�asné dostat
první polibek roku 2000 právì
od nìho. Nebo ty nádherné
vánoèní prázdniny. V�ude plno
snìhu, na romanticky osvìtlené
sjezdovce jenom my dva. To by
se krásnì jezdilo.

U� zaèala také plesová
sezóna. On v krásném moder-
ním saku. Já v pøekrásných
dlouhých �atech s vleèkou.
Nádherná hudba a my skvìlí
taneèníci. Jak krásnì bychom
spolu mohli tancovat vídeòský
valèík, anglický walz nebo èaèu.

Nádherné pøedstavy, jen�e
nerealizovatelné. On u� není
mezi námi, láme srdce jiným. U�
nikdy neusly�ím jeho krásný
hlas. U� nikdy neuvidím jeho
nádherný úsmìv. U� nikdy mi
neøekne �dobrý den� nebo
�ahoj� (do�li jsme tak daleko),
jak málo chybìlo a mohla být
ruka v rukávì. Jemu nastanou
kru�né chvilky. Budu se mstít.

Vìøte, �e jsem nebyla sama,
komu zlomil srdce. Podobnì
ublí�eným lidem nabízím
pomoc a èlenství v klubu -
Pomsta mu�i s velkým M.

Pocahontas

Mu� s velkým M u� není

Pøed druhou svìtovou
válkou, kdysi v dávných
dobách, kdy lidstvo je�tì
neznalo �ádné moderní
vynálezy jako je elektøina,
doprava(autobusy), �ili sousedé
rùznì na pohoøích vrcholkù a
hor. Jednou z hor byla
Kozubová, kde bývaly poutì na
oslavu svaté Anny. Poblí�e této
hory byla malinkatá obec zvaná
Kamenité. Tato obec byla
polo�ena tak, �e lidé vìt�inou
vidìli kolem sebe krásné lesy a
nad sebou krásné modré nebe.
Tento název zøejmì dali proto, �e
pùda kterou obdìlávali, se
obdìlávala tì�ko se spoustou
kamení. Rodilo se tam obilí,
brambory, pastviny pro chov
ovcí a krav. Pár døevìných
chatrèí sousedy velice sbli�o-
valo. Byli si tak blízcí jako by to
byli pøíbuzní. Jejich u�lapané
pì�inky vedly èasto trasou osm
a� deset kilometrù pì�ky lesem.
V zimì dokonce velkými závì-
jemi do nejbli��ího malého
mìsteèka zvaného Jablunkov,
proto moc nechodili. A jeden
druhého si velice vá�ili, proto�e
byli nuceni si se v�ím sami
poradit. Jako�to v nemocích u
sebe i u zvíøat, jejich cesta
z domova mìla dva smìry.
Mohli jít del�í trasou pøes

Moravku na Frýdek a nebo
krat�í na Jablunkov. Tam byly
dva kostely, dvojí víry katolické
a evangelické, které si stavìli
svornì v�ichni ze v�ech hor
obklopených kolem tohoto
údolí. Kámen po kameni nosili
z hor, ze kterých vyrostly dva
pøekrásné kostely, které jsou
chloubou dodnes. Tyto kostely
jsou pøipomínkou tìm, kteøí by
v dne�ní dobì nepøinesli tuto
obì�, proto�e se jejich lidské
vlastnosti velice zmìnily.

Ka�dou nedìli �li tito lidé
kilometry lesem, loukami
v odøené obuvi se�ité kù�í, tzv.
krbcích, s radostí, pýchou a
úctou se chodili poklonit Pánu,
podìkovat za zdraví a sílu,
kterou jim dennodennì dával.

Mladí lidé se tímto pro-
støednictvím seznamovali, kdy�
se ka�dou nedìli z pavlaèe
odnaproti  na sebe dívali. Poté
si mládenec zjistil smìr kopce,
ze kterého je jeho zaslíbená.
Neèekal a vypravil se po�ádat
ji  a její rodièe o její ruku. Mladí
lidé zjistili, �e pùda je úrodnìj�í
a vlastnì celý �ivot je lehèí
v ní�inách, a proto èasto �ádali
rodièe o zakoupení nìjakého
domu v ní�inì, kam se pak
pøestìhovali.

Wilde o radách:
Jediný mo�ný postoj vùèi dobrým radám je
pøedat je dál. Èlovìku nejsou k nièemu.

(Murphy)

Mezilidské vztahy v dávných dobách

Magdalena Jablunkovská
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Vodník
Na topole nad jezerem sedí vodník podveèerem
�svi� mìsíèku svi� a� mi �ije nit�
��iju �iju si ko�ilku nechci poøád chodit v tilku�
�svi� mìsíèku svi� a� mi �ije ni��
��iju poøád více vztekle, �iju �iju si fusekle�
�svi� mìsíèku svi�, a� mi �ije ni��
�Zelené �aty, botky rudé, zejtra moje svatba bude�
�svi� mìsíèku svi� a� mi �ije ni��

II
Ráno raníèko, panna vstala, penì�enku sobì vzala
�pùjdu matièko k jezeru �pinavé prachy vyperu�
�Ach nechoï! Nechoï na jezero, zùstaò dnes doma má dcero�
�Rybník je dnes hrùzy plný, øádí tam vodník úchylný�
�Ach nechoï! nechoï na jezero, zùstaò dnes doma má dcero�
Ale dcerka se u� rozhodla, na matku se vybodla
první stovku namoèila, lávka se pod ní prolomila
a po mladièké dívèinì, zavíøilo se v hlubinì
Vyvalily se vlny zdola, roztáhnuly se v �irá kola
a na topole podél skal, úchylný vodník zatleskal.

III
Nevesely truchlivy, jsou ty vodní kraje,
Kde si v trávì pod leknínem, rybka s rybkou hraje
vodník sedí mezi vraty spravuje své sítì
a �enská jeho mladá, chová malé dítì
�Hájej dádej mùj synáèku s hebouèkými vlásky�
�mám tì hodnì ráda, se�rala bych tì z lásky�
�Obluzena, polapena ve smradlavé sítí,�
�nemám �ádné zde radosti leè tebe mé dítì�
�Co to plácá� �eno má�, bere na ní klacek
�je�tì jednou cekni a dostane� pár facek�
�v�ak já tì tu nauèím, slu�né dobré mravy�
�cekni je�tì jednou kopnu tì do hlavy�
�tak buï koneènì zticha�, køièí mezi vraty
�jestli hned nesklapne�, polámu ti hnáty�
�Nehnìvej se nehnìvej, vodníku, mùj mu�i�
�nemìl za zlé rozdrcené zahozené rù�i�
�Neplácej tu �eno má, kraviny o rù�i�
�cekni je�tì jednou, stáhnu z tebe kù�i�
�Proto ztichni rychle, skopu tì do krychle.�
�Já tì nikdy neposlechnu�, zakøièela mezi vrata
�to tu rad�i nudou zdechnu, ne� poslouchat psychopata.�
�Stokrát jsem tì prosila, pøemlouvala sladce,�
�bys mi na èas kratièký, dovolil k mé matce.�
�Stokrát jsem tì prosila, na kolena klekla�
�ale kùra srdce tvého, nièím neobmìkla.�
�Chci se s matkou rozlouèit, na krátký èas ��astný�
�Mám se tu i vykakat nebo je to jasný�
�Nezbraòoval bych ti já, k matce tvojí chùze,�
�ale tupé mysli �enské obávám se tuze�

�Dobrá dovolím ti já, dovolím ti zdùli�
�v�ak porouèím a� vìrnì, splní� mojí vùli�
�Polo�ím tvé dítì na velikou bednu�
�do té bedny instaluju atomovku jednu�
�Jestli dneska nevkroèí� v mé zelené sítì�
�atomová puma, rozmetá tvé dítì�
�Bez men�ího rozruchu, vyhodím dítì do vzduchu.�
�Není dítìti pomoci, musí� být doma do noci�

IV
Celý den se v pláèi tì�í, matka s �enou z jezera
�Sbohem má matièko zlatá, ach bojím se veèera�
Pøi�el veèer mu� zelený, chodí venku po dvoøe
dveøe klínem zastrèeny, matka s dcerou v komoøe
�V�ak se neboj, dcero má, nemá síly na suchu�
ale dcera nevìøí, a nabíjí bazuku.
Matka sedí pøi stole, v ruce dr�í pistole
na stole má kulomet, zastøelila by ho hned
zásah by byl neomylný, zásobník je poøád plný
U� dávno vy�el ranní svit a �ena poøád nemá klid.
�Pojï ji� domù �eno moje, dítì pláèe, dej mu pít�
�Ach matièko muka muka, pro dì�átko srdce puká�
�Od vodníka chci mít klid, musím matko musím jít.�
�Nikam nechoï dcero moje, zradu kuje vodní vrah�
�a �e péèi má� o dítì, mì o tebe vìt�í strach�
Celou noc tu pokoj nebyl, vodník bouchá jako debil
Kdykoliv mu pøijde vhod, tøíská jako idiot.
�Zmiz ty vrahu od jezera, nikam nesmí moje dcera�
�a pláèe-li tvé dì�átko, dones je sem na ná� práh.�
U� se ho pøestali bát, zaèali se ��astnì smát
a pøes jejich smích nádherný, ozve se výbuch jaderný.
Ozvala se hrozná rána, objevila se ohnivá brána
Nukleární oheò vzplál, v�echny domky sebou vzal.
Oheò pøi�el pak a vyvinul velký tlak.
Milióny paskal, a� jim domek praskal.
Ani dcera ani matka, nevidìly také jatka.
Matka byla strachu plna, kdy� pøi�la tlaková vlna.
Matka mìla hrozný strach, kdy� rozvíøil se jaderný prach
Vlna prachu rychle vstala, v�echny stromy sebou vzala
Pootevøely dveøe �ach ne!� epicentrum je v jezeøe
�Nechoï dcerko nechoï ven, a nedívej se do oken�
�Venku je pìkné nadìlení, nebezpeèí ozáøení.
Atomovka mìla sílu, bylo to tam jako v grilu.
Naprosto kolosální byl vodníkùv výbuch nukleární

V
Druhý den dcerka pøi�la, a klekla si u kráteru,
znièilo to celé mìsto, a naru�ilo atmosféru.
Breèí dcerka u kráteru, utøela si snopel
po dì�átku z jezera, zbyl tu jenom popel.

B.C. Production

Naturalistická poezie
Nedoporuèujeme èíst psychicky naru�eným lidem a tìm, kteøí nemají vytvoøený stabilní �ebøíèek svých hodnot a
chování! Následující øádky jsou místy drsné!

Nìkolik slov o uèitelích
I kdy� má uèitel bílý plá��, nebojte není to zubaø!

JJJ
I kdy� uèitel pou�ívá slovo �Prosím Vás�, nemyslí to
vá�nì, na záchod si zajde sám!

JJJ
Proè uèitelé dávají domácí úkoly? To proto, abychom
na nì doma nezapomnìli.

JJJ
Zasedl si na vás uèitel? Shoïte ho, a� si sedí na
nìkom jiném

Marie Koláøová
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Ze sportovních výsledkù
Novináøský kalamáø - okresní kolo SH

v házené (st. �áci)
11. 11. se na�e �kola zúèastnila turnaje v házené, který se konal

v tìlocviènì SOU Technické F-M. V konkurenci 7 dru�stev se na�i
hráèi probojovali a� do finále, kde podlehli 1. Z� F-M a� po
prodlou�ení. Gratulace patøí P. �i�kovi, J. Kurzokovi, T. Sedláèekovi,
M. �pokovi, V. Hudzieczekovi, M. Rzymanovi, P. Klepaczovi, T.
Hudcovskému, M. Bystrianskému.

Halová Kopaná � okresní kolo (star�í �áci)
15. 11. uspoøádala 4. Z� turnaj v halové kopané, kterého se

zúèastnilo sedm tøineckých �kol vèetnì na�eho gymnázia. Domácí
potvrdili roli favorita, kdy� ve finále porazila ná� tým 2:0. �koda
jen, �e se v semifinále zranil ná� nejlep�í hráè Jan Wozniak. O
vynikající druhou pøíèku se zaslou�ili R.. Janiczek, T. Gorný, M.
Gora, T. Gawlas, I. Pachlopník, J. Wozniak, L. Suszka, V. Suszka,
M. Buzek, M. Koneèný, M. �pok.

Mikulá�ský turnaj ve stolním tenise
Na zaèátku prosince zorganizoval pan profesor Marcel Gibiec

�kolní turnaj ve stolním tenise ve tøech kategorií. V kategorii dívek
se mezi sebou utkalo �est na�ich studentek. Z vítìzství se nakonec
radovala Z. Kluzová pøed V. Vrátnou a M. Walczyskocou.
V kategorii hochù bylo podáno hned 25 pøihlá�ek do turnaje, ale
dostavilo se jen �estnáct hráèù. Nejúspì�nìj�ím se stal P. Vitásek,
který zvítìzil pøed R. Kaminskim a V. Szlaurem. Mezi profesory se
z  vítìzství radoval pan øeditel Mgr. L. Vrátný, druhou pøíèku
obsadil Mgr. M. Gibiec a tøetí skonèil pan profesor Mgr. I. Kaleta.

P�

Urèitì jste si v�ichni v�imli,
�e jsme se rozlouèili s posledním
rokem zaèínajícím devate-
náctkou a vpluli do roku 2000.
Tento rok zakonèí toto tisíciletí,
ve kterém se sport v obrovské
míøe roz�íøil po celém svìtì. Dá
se øíct, �e sport v podobì v jaké
jej známe nyní, se zrodil v tomto
tedy dvacátém století.

V roce 2000 nás èeká øada
sportovních akcí, které doufejme
dùstojnì zakonèí druhé tisíciletí.
V prvé øadì to budou letní
olympijské hry v Sydney. Tím
druhým sportovním vrcholem
(alespoò pro Evropana) bude
fotbalové mistrovství Evropy,
které se uskuteèní v Nizozemí a
Belgii. Vzhledem k tomu, �e na
obou tìchto akcích budeme mít
zastoupení, si pøeji aby se i
Èeská republika rozlouèila nejen

s konèícím stoletím, ale i celým
tisíciletím nìjakým tím úspì-
chem. V�dy� 20. století nám
pøineslo tolik sportovní radosti,
a� u� to byl pan Emil Zátopek,
Vìra Èáslavská, Jarmila Krato-
chvílová, èi v letech nedávných
zlatí ho�i z Nagana, Lída
Formanová, Tomá� Dvoøák,
fotbalisté a spousty dal�ích
�pièkových sportovcù.

Já osobnì bych si nejvíce pøál
zlato z Eura nebo stejnobarevný
kov ze Sydney na hrudi Tomá�e
Dvoøáka s tím, �e by vylep�il
svùj vlastní svìtový rekord a
jako první desetibojaø by
pøekroèil bájnou hranici 9000
bodù. Nám normálním smrtel-
níkùm nezbývá ne� dr�et palce
u televize.

P�

Rok 2000

Koneènì po dlouhé dobì
jsem se dostala na zimní stadión.
Hurá, bruslení veøejnosti se
ráèilo vejít do velmi pøeplnì-
ného plánu u�ívání zimáku v
Tøinci. Teï kdy� je reprezentaèní
pøestávka Èeský Telecom
extraligy si led mohou u�ít i ti,
co nepìstují ten nádherný sport
- hokej.

Zrovna stojím obrovskou
frontu do brusírny. Holt na
tupých bruslích to prostì
ne�lape. Minule (mìla jsem tupé
brusle) to bylo na �dvì vìci�.

Èovìk maká do roztrhání, ale
furt stojí na stejném místì.
Nìjací puber�áci pøede mnou se
�ivì baví a je�tì k tomu nesou
ka�dý z nich minimálnì dvoje
bruslí. To vidím na dlouhé
èekání. Øíkám si, musím to nìjak
zafintit, pøece tu nebudu stát jak
tvrdé Y. Hodím neodolatelný
úsmìv na kámo�e vpøedu a u�
podávám své znaèkové brusle
tomu chlápkovi, co to brousí. (O
brou�ení se nedá moc mluvit, to
jeho �imrání by zvládl antita-
lent, no ale snad to bude fièet).

Tak pøi�la jsem o patnáct
kaèek, ale mám �ostré� brusle.
Fièím do �atny, proto�e bruslák
se u� rozjí�dí a nemù�u pøece o
nic pøijít. Tak rychle jsem brusle
nestáhla v �ivotì. A je to!

Hurá na led!
Je�tì jsem se nestihla ani

poøádnì rozjet a u� za sebou
sly�ím: �Èau, jak �ije�? Pohoda
co? Co vy tam na gymplu?� Ani
nevím, jak u� �ivì konverzuju s
kámo�em. A támhle se øítí dal�í,
�Èau, co ty tu dìlá�? Celý �ivot
se nepotkáme a najednou si

tady!� Rychle nìco zablekotám
a u� míøím k mantinelu odkud
na mì mává spolu�aèka (je toti�
nedìle, chce vìdìt co bylo na
provìrce, na kterou chybìla, si
vìøí co?). Rychle jí nadiktuju
otázky a správné odpovìdi.
Není èas, bruslení trvá jen 1,5
hodiny a já toho musím je�tì
tolik stihnout. A taky kdovíkdy
zase nìjaké bude. Pøí�tì se urèitì
zase v�ichni potkáme.

Kamila

Dvì modøiny, ale jinak celkem fajn

Èlovìk se podobá zlomku, jeho� èitatel vy-
jadøuje, co vskutku je, a jmenovatel, co si o sobì
myslí. Èím vìt�í je jmenovatel, tím men�í
zlomek.                                                            (Tolstoj)

MK


