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èasopis tøineckého gymnázia 6. èíslo (únor 2000) / 2.roèník    cena: 2,- Kè

V tomto èísle:
!!!

Exklusivní rozhovor s
Karlem �ípem
!!!

Anketa - láska
!!!

Nebojte se vyjádøit!
!!!

Mgr. Marek Bury
!!!

Láska - básnì, èlánky
!!!
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Výsledky studia na tøineckém
gymnáziu za první pololetí

Celkový prùmìrný prospìch �koly ......... 1,774
Prospìlo s vyznamenáním ....................... 214 studentù
Dostalo �nedostateènou� .......................... 5 studentù
Neomluvených hodin celé �koly ............. 19 vyuèovacích hodin

Roèník prùmìr zame�kané hodiny
1. roèník .............................................. 1,524 ..................... 2478
2. roèník .............................................. 1,919 ..................... 3350
3. roèník (+ 1.D) ................................ 1,828 ..................... 4657
4. roèník (+ 2.D) ................................ 1,816 ..................... 4865
5. roèník (+ 3.D) ................................ 1,903 ..................... 5969
6. roèník (+ 4.D) ................................ 1,610 ..................... 5237
Pøedmìt, který má nejvìt�í prùmìr ve v�ech roè. je matematika.
Nejménì zame�kaných hodin má 1.C (542 vyuèovacích hodin)
Nejvíce zame�kaných hodin má 5.A (2053 vyuèovacích hodin)

Prùmìrný prospìch jednotlivých tøíd
 (pod popiskem tøídy je poèet studentu, kteøí prospìli s vyznamenáním)

KM

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

Ani to není tak dávno, kdy�
jsme nastupovali ka�dý do toho
�svého� roèníku. Ka�dého
èekalo nìco jiného. Nejhor�í to
mìli, podle mého názoru,
prvòáci. Pøesto vìøím, �e to
v�ichni ve zdraví pøe�ili.
Druháci a první roèník ètyø-
letého studia se urèitì u�  1. záøí
tì�ili na to krásné období kolem
Vánoc, kdy se letos a loni konal
ly�aøský kurz. Tøetí roèník je
pova�ován za nejtì��í a proto:
�Tøe�áci do toho!� Ètvrtý roèník,
hlavnì první pololetí, je

stoprocentnì nejlep�í. Hned
zaèátkem záøí pohodový tu-
ris�ák, hned nato velmi zábavné
lekce taneèních, prostì klídek.
Ani jsme se nenadáli a byl tu
Mikulá� a zanedlouho i Vánoce
s magickým a dlouho oèekáva-
ným Silvestrem 1999. I to jsme
pøe�ili bez újmy na zdraví (kdy�
opomeneme kocovinu). �koda
jen, �e vánoèní prázdniny byly
letos obzvlá�� krátké, ale zato po
dlouhé dobì bílé. Silvestr
vìt�ina strávila pøed �kultu-
rákem� nebo na podobných

akcích. A pak hurá do roku 2000.
U� první den po návratu do

�kolních lavic nám naznaèovali,
co nás èeká a nemine � toti�
pololetní shon. Ty dva týdny od
10. do 21. ledna byly �brutální�.
Ale co z toho. V pátek 21. ledna
nám v�em uzavøeli známky a od
pondìlka jedeme �nanovo�,
ka�dý s èistým �títem. Hor�í na
tom je, �e známky z vysvìdèení
na druhé pololetí  se pí�ou na
pøihlá�ku na vysokou �kolu.

Druhé pololetí, si myslím,
by mohlo být docela v klidu,

proto�e nás èeká dal�í pøídìl
prázdnin � pololetní, jarní a
velikonoèní. V kvìtnu státní
svátky a ètrnáctidenní �leháro�
ve formì maturit. Pak u� zbývá
jen èerven a ten je ve znamení
dolaïování posledních ne-
dostatkù ve známkách a výletù.

Urèitì se u� v�ichni tì�íte.
Tak�e mnoho zdaru ve druhém
pololetí.

         Kamila

Ve ètvrtek 3. února 2000
ve 14:30 probìhne v aule
tøineckého gymnázia pøed-
ná�ka o expedici do Èíny.
Uvidíte fotografie,  diapoziti-
vy, DVD video. Usly�íte
mnoho zajímavých informací
a zá�itkù z této expedice.
V�ichni jste zvání.  Vstup
zdarma.

KM

Pøedná�ka o
expedici do Èíny

H

G

Polovina je za námi

J



Strana 2 PROSTOR Názory, fakta, anketa

ANKETA
láska

Láska,
je jak malý potùèek, malá stru�ka, zvìt�ující se ka�dým dnem,

ka�dou minutou. Snad osud nám upøedl tyto krásné chvíle, chvíle
nejdra��í. Nemám nejmen�í potuchy, co se se mnou dìje, ale
ponìvad� je to krásné a kolébavé, nechávám se krásným pocitem
uná�et dál a dál a chci, aby to trvalo vìènì.

Tak toto by mohla být láska. Pravá a nekoneèná, nespoutaná,
nepøemo�ená. Je to u� devìt mìsícù a za tu dobu se z køehkého
snad romantického vztahu stala pevná a silná láska.

V�echno má své meze, ale jak se zdá, láska nezná mezí. Je
nekoneèná, stále sílící a èlovìku nezbývá, ne� podøídit se jí natolik,
�e neposlechne vlastní rozum. Co mu v�ak zùstane, co mu napoví,
jak dál?

Srdce. To jediné vroucí jen pro tu jednu krásnou, tolik
obdivovanou. Jen vlastní srdce napoví Ti, jak �ít, jak zemøít, kde a
s kým.

Mnì v�ak ji� není nic platné, ani to srdce. Patøí Ti u� celé, celièké
jen tobì. Poprvé hlavu jsi mi popletla, po chvíli rozum jsem pro
Tebe ztratil a teï u� i to mé srdce celé se Ti oddalo. Nemám nic a
mám v�echno. Mám Tebe! Najednou mám v�e. Mám svou hlavu,
svùj rozum a své srdce�  Ach, na jak dlouho jen? Co kdy� rozejdeme
se, a� v dobrém u�, èi ve zlém.

Jedno je mi jasné. Pakli�e Ty odejde�, ztratím v�e. Zbude tu po
mnì jen prázdné tìlo a zármutkem znièená du�e, která se nemù�e
dohrabat svého cíle, a tak bloudí svìtem, a� upadne v zapomnìní.

Ne, nebojím se smrti. Mnohem hor�í by bylo zùstat na �ivu a
trápit se vìènì v my�lenkách na to, �e jsi nìkde jinde a s nìkým
jiným. Ne, to se nesmí stát!

Radìji bych se upsal ïáblu a nikdy bych nemìl pokoj, ne� abych
pøistoupil na to, �ít bez Tebe. Odevzdal jsem se Ti tìlem i du�í, a
teï pøikládám i to poslední, co mi zbylo. Mé srdce. Mé vroucí srdce,
v�echen mùj cit, mou lásku. To v�e patøí Tobì a v�dy budu Tì
milovat, jak jen dovedu.

Miluji Tì a v�dy budu Tì milovat.
       Pitrísek

Je tady únor a sním se blí�í
zase ten krásný svátek - Svatý
Valentýn. Mnoho z nás zasedne
se svým milovaným protìj�kem
do drahých restaurací nebo
zalehnou do o nìco levnìj�ích
postelí. Dal�í se tøeba jen tak
posadí na rozkvetlou louku
(pravda, rozkvetlá se teï bude
hledat tì�ko) a budou pozorovat
hvìzdy (které taky poslední
dobou nejsou nìjak vidìt), nebo
se tøeba budou jen tak v tichosti
procházet mìstem ruku v ruce.
To je v�echno tak krásné: V�ichni
se mají rádi, líbají se, hladí se a
kdoví co je�tì. Ale pomysleli
nìkdy na ten zbytek obyva-
telstva?

Myslím zbytek, který je
zaláskovaný ne��astnì nebo
jsou prostì nezadaní a èekají na
svou �anci. Pomysleli jsme my -

nìkým milováni - na nì? Mo�ná
ano, mo�ná ne. Co s tím ale
udìlat? Peníze jim nepomohou,
jídlo taky ne. A sbírat ve �kole
obleèení, aby je zahøálo alespoò
nìco? Ne. Nic z toho nejde. Co
tedy udìlat?

Ti ��astní s tím asi nemohou
udìlat nic. A ti ne��astní?
Vyjdìte si veèer do ulic. Vyjdìte
si tam a hledejte osamocené
chodce (ne ty v lesoparku).
Pokud vás tam vyjde jen sto,
urèitì najdete toho (nebo tu),
který(á) stojí za to. A kdy� se
nepovede ani to? Nebuïte
smutní. V�dy� i tak je tady
krásnì. Tøeba se podívejte na
mraky, na stromy, na sníh a
øeknìte si: �A to v�e je tady jen
pro mne��

Pepa Mauglí

Svátek nezamilovaných?!

1. Co si pøedstavuje� pod pojmem láska?
Kdy� dva lidi nìco k sobì cítí (18); kdy� kluci chodí s holkami a
zvysoka dìlají �up sem, �up tam; vzájemné porozumìní (9);
dùvìra (5); Pøátelství (3); nì�ný cit (5); Nezávislost; dva lidi, kteøí
se mají rádi (5); vìrnost(2); kdy� chodí kluci s holkami a naopak;
nì�ný cit, který spojuje dvì tìla dohromady, ale to je pøece sex;
tolerance (2); vnímání jeden druhého; rozumìt tomu druhému i
beze slov; �tìstí; dùvìra (3); nekoneènì mnoho øe�ení(2); sen;
utrpení; abstraktní pojem; dva lidi, kteøí jdou spolu  ruku v ruce
a mají jeden cíl; jediný klíè, který doká�e otevøít v�echny dveøe;
bez lásky nemù�u �ít; nìco pìkného(6); chemický proces mozku;
nedefinovatelné(2); zatmìní mozku - totální pomatení
mozku;komunikativnost;kdy� spolu chodí kluk a holka; nenávist;
sex(6)

2. Vìøí� v lásku na první pohled?
ano(42); ne(16); jak kdy(3); nìkdy(1)

3. Jaký by mìl být tvùj ideální protìj�ek?
hodný(8); upøímný(7); pìkný(20); aby mi ka�dou pøestávku nosil
svaèinu; nezále�í na vzhledu(3); spoleèenský; vtipný(8);
inteligentní(11) správný(3); vìrný(9); tolerantní(11); nì�ný(3);
romantický(2); mìl by mì poslouchat; dùvìøivý(4); nìmý a
bezmocný; aby mì mìl rád(3); spolehlivý(3); odpou�tìjící; prsatá;
sexy(2); nìjaká normální holka; nemá být frajerka; nesmí být blbá

4. Pamatuje� si je�tì na jméno Tvé první lásky?
ano(56); ne(17)

5. Co Tì nejdøíve zaujme na holce (klukovi)?
oèi(39); chování a povaha(8); hodinky; okolnosti(2); postava(12);
vlasy(9); úsmìv(5); rty(4); tváø(2); v�echno; ruce; pono�ky; prsa;
obleèení; velikost hlavy

6. Jak by si sbalil(a) holku (kluka)?
v kinì pøi hororu bych na nìho skoèila; svedla bych ho; zaèala
bych se na nìho usmívat a sna�ila bych se s ním seznámit(7);
zaèala bych se s ním bavit a dìlat na nìho zamilované pohledy;
sna�ila bych se s ním dát do øeèi(4);
Já je nebalím, oni balí mì(4); asi pøes vtipy; to si nechám radìji
pro sebe; nevím(4); poka�dé jinak; urèitì ne takhle: �Nemá�
rozmìnit 5  Kè?�; oèima; ahoj. Ty jsi pìkná, jdeme na rande?; hej,
kotì. Nechce� si zatrsat?; ukázal bych jí svou sbírku známek;
nijak (já jsem teplý)

7. Jaká je Tvoje nejúèinnìj�í metoda balení holek (klukù)?
to je tajné(15); �nebalím�(5); je jich víc; nevím(2); úsmìvem(3)
nic pro to nedìlám; dívat se zpøíma do oèí; Jé�í� Marjá, svádìní;
jít pøímo na vìc; na díze; je�tì jsem �ádnou nesbalil; �ádné metody;
má� hezký úèes; nechat volný prùbìh

Tento mìsic jsme pøipravili anketu na téma láska. Na tuto
anketu odpovídalo kolem 70 studentù.

(Pøibli�nì 30 dotázaných studentù nechtìlo odpovídat na na�e
otázky.)

Tì�ké je milovat nìkoho, koho si nevá�íme, a
neménì tì�ké je milovat toho, koho si vá�íme o
mnoho víc ne� sebe.                (Rochefoucauld)

Táòa Køenková, Petra Drongová, Petra Lancová
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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

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.

Slovo �éfredaktora

Pøí�tì v
Prostoru:

Rozhovor s Kamilem
Mrázkem
!!!

Nebojte se vyjádøit!
!!!
Anketa
!!!

Rozhovor s ...
!!!

èlánky, informace,
básnì, zajímavosti

Prodám 140 hokejových
kartièek, zájemci se mohou
pøihlásit ve tøídì 3.B u
Martina Mrajcy

!!!
Prodám:
- reprobedny k PC (2x200W)
za 600Kè (úplnì nové)
- jednu SIMM 4MB RAM za
100 Kè
- grafickou kartu Cirrus
Logic 1MB VRAM do PCI
za 300 Kè
- PC hru Heroes of Might
and Magic III za 120 Kè
- se�enu jakoukoliv novìj�í
PC hru za 130 Kè za 1 CD
Informace u Veroniky
Motykové (2.B)

Vá�ení profesoøi, milí studenti a ètenáøi!
Vítám vás u dal�ího èísla èasopisu Prostor, který je tu pro vás.
Doufám, �e se vám toto èíslo bude líbit. Zároveò nesmím

zapomenout podìkovat za celou redakci v�em, kteøí vhodili do
schránky své ohlasy,  soutì�ní texty, inzeráty, pøipomínky, své
pøíspìvky a dal�í èlánky. Také dìkuji v�em, kteøí odpovídali na
na�e otázky pro anketu a rubriku Nebojte se vyjádøit. Vìøím, �e
budete stále posílat své èlánky, námìty, ohlasy a komunikovat s
námi, proto�e èasopis je tu pro vás a va�imi texty, odpovìdmi ho
tvoøíte i vy.

Mnoho �tìstí v novém pololetí...
Kamil Mrázek (KM)

Fotogalerie

Vánoèní trhy na Staromìstském námìstí v Praze        (foto: KM)

 Tatra pøed �kolou                                                                       (KM)

 Mikulá�                                                                             (foto: KM)
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Prostorové otázky a odpovìdi profesorù
Mgr. Marek Bury

! Pane profesore, není tomu tak dávno, kdy celý svìt oslavoval konec roku 1999 a vstup
do pøelomového roku 2000. Jak jste tyto chvíle pro�íval vy? Li�ily se oslavy pøíchodu,
nebo pro vás zmìna letopoètu moc neznamená?

Pøelom roku pro mne nebyl nièím vyjímeèný ve srovnání s pøedchozími. Vánoce i Silvestra jsem
trávil odpoèinkem doma s rodinou.
! Jako ka�dým rokem i letos je zde spousta plesù. Které kulturní akce z úzké nabídky

na�eho mìsta vám vyhovují nejvíce a proè?
Musím se pøiznat, �e plesy nepatøí mezi akce, které mì moc lákají. To ov�em neznamená, �e se
jich s man�elkou obèas neúèastníme.
Kultury a zábavy jsme si ov�em v posledních letech moc neu�ili, proto�e vìt�inu volného èasu
trávíme s na�im ètyøletým synem.
! V dne�ní vyspìlé a pøitom stále víc nespokojené spoleènosti není výjimkou, �e i �eny

zastávají funkce, které døíve byly dominantou mu�ù (napø.: èlenství v armádì). Jaký
postoj zastáváte v této situaci vy?

Já si myslím, �e pokud je �ena schopna zastávat funkci stejnì dobøe (ne-li lépe) jako mu�,
nevidím dùvod proè ne.
Pøesto existují funkce, ve kterých si �eny nedovedu dost dobøe pøedstavit.
! Kdy� u� jsme u tìch �en, co vás pøi výbìru �en zajímá?
Nevím jak myslíte tuto otázku �Co mì pøi výbìru �en zajímá�. Urèitì jsou to pøedpoklady k
tomu, za jakým úèelem bych je vybíral. Zji��ované údaje se budou zcela li�it pøi výbìru �en napø.
pro basketbalové dru�stvo nebo volbu MISS.
Pokud v�ak myslíte výbìr partnerky na celý �ivot, tak ten jsem ji� uèinil.
! Jakou váhu ve va�em �ivotì, partnerství a pøátelských vztazích má �image�?
Pokud si pod tímto pojmem pøedstavujete vzhled, oblékání, popøípadì vystupování na
veøejnosti, pak to mù�e o nìèem svìdèit nebo ledacos napovìdìt. Podstatnì dùle�itìj�í jsou pro
mne ov�em vìdomosti, charakterové rysy a povaha daného èlovìka.
! Je celá øada problémù, se kterými lidstvo do leto�ního roku vstupuje. S èím by se podle

vás mìla spoleènost vypoøádat nejvíce a jaké pøesvìdèení vas k tomu názoru vede?
Tìch problémù je opravdu celá øada a dalo by se o nich diskutovat velice dlouho. Pokud ov�em
chceme, aby se nìco opravdu zmìnilo k lep�ímu, mìl by ka�dý sám zaèít u sebe, být sebekritický
a umìt pøiznat svoje chyby.
! Teï nìco o vás. Které zlozvyky ve va�em chování a jednání (pokud nìjaké máte)

oznaèujete za špatné a jak se je sna�íte odstranit?
Mým zlozvykem je obèasné pøejídání a nìkdy i jídlo veèer pøed spaním, i kdy� vím, �e to �kodí
zdraví. Najdou se urèitì i dal�í, ale momentálnì si nic nevybavuji.
! Které špatné vlastnosti u lidí nemáte rád a které dobré vlastnosti se vám na lidech líbí?
Nejvíc odsuzuji, v poslední dobì velice �populární�, podvod a le�. Nìkdy se hrùzou dìsím, �e u
nìkterých lidí patøí tyto vlastnosti ke kladným a jsou souèásti jejich bì�ného �ivota.
Z dobrých vlastností si kromì jiných cením pøedev�ím upøímnosti.
! Vra�me se k va�emu mládí. Jaký jste byl student a s jakými známkami jste prospíval?
To, jakým jsem byl studentem, by mohli posoudit vyuèující, kteøí mì uèili, pøedev�ím pak tøídní
p. prof. Bendová.
Uèil jsem se prùmìrnì, to znamená obèas nìjaká trojka. Volný èas jsem trávil sportem, hrál jsem
závodnì fotbal. Myslím si, �e nic výjimeèného.
! Nakonec tato otázka: Jak hodnotíte èinnosti (kultura, sport, zábava, vzdìlání)  v Tøinci?

Co byste v na�em mìstì zmìnil?
Toto je téma, o kterém velmi rád a podrobnì diskutuji se studenty 5. roè. v zemìpisném semináøi.
V�ichni se urèitì shodneme na tom, �e je v na�em mìstì neustále co zlep�ovat. Pokud mám být
konkrétní, mì napø. trápí neutì�ený stav vìt�iny dìtských a �kolních høi�� ve mìstì, vèetnì
na�eho.
! Dìkuji za odpovìdi

Kateøina Kajzarová

P.S.: Na pøání ètenáøù pøineseme pøí�tí mìsíc rozhovor s Kamilem Mrázkem. Otázky mù�ete vhazovat
do schránky Prostoru pøed dìjepisnou  uèebnou.

Bohu� a Rù�a
Bylo krásné letní odpoledne,

slunce høálo, ptáèci cvrlikali,
povìtøím se prohánìl svì�í letní
vánek a my jsme sedìli ve tøídì.
Paní uèitelka srdceryvnì vyprá-
vìla jaký je povrch Asie a my
jsme dojetím usli. Jen dva �áci
z na�í tøídy nespali � Bohu� a
Rù�a.

Vroucnì na sebe hledìli a
ústa se jim sama od sebe �pulila.
Lavice u� byla mokrá (od jejich
slin), kdy� zazvonilo. Uèitelka
ode�la a Rù�a s Bohu�em se  na
sebe vrhli. Ov�em ne láskou
nebo sexuálním pudem, ale
nenávistí. Zaèali si vytrhávat
vlasy (i s koøínky) a kousat se
do krku, bøicha a ostatních èástí
tìla.

Ale jak víme, co se �kádlívá,
rádo se mívá. Netrvalo to ani
týden a u� si zaèali �olizovat
mandle.� Jak byli na sebe
pøilepeni o pøestávkách, vypa-
dali jako jeden èlovìk. Aby na
to nebyl Bohu� sám, sem tam mu
ostatní ho�i pomáhali. Na�e
tøída dr�í stále pøi sobì.

A��jednoho zimního rána
jsme odjeli na ly�ák. Autobusem
jsme odjeli na urèité místo.
Bohu� s Rù�ou se cestou velmi,
velmi, velmi, velmi udýchali, ale
kopec nemìl konce. Koneènì
jsme do�li k chatì. Tam se moc
dlouho louèili. Kdy� Rù�a pøi�la
do pokoje, byla celá mokrá. Ptali
jsme se jí, co se jí stalo, ale jen
odfrkla, �e spadla do snìhu.
V okruhu 3 km od chaty nebyl
�ádný sníh! Jak bývá na ly�áku
zvykem, ka�dý veèer byla
diskotéka. Rù�a a Bohu� byli na
sebe stále nalepení jako brouci
na podrá�ce.

První veèer probìhl v klidu.
Ale ten druhý� Bohu� nepøi�el.
Od ostatních chlapcù jsme se
dozvìdìly, �e se dívá na Anèu
z veèerníèku �Krkono�ské
pohádky.� Veèerníèek skonèil a
Bohu� se vrátil k Rù�e.

Rù�a s Bohu�em zmizeli!
Kdy� jsme odjí�dìli, v�imli jsme
si padajících lístkù z køoví, které
se nápadnì tøáslo; nefoukal vítr.
Rù�u a Bohu�e jsme u� nikdy
nevidìli.

Tento pøíbìh je pravdivý.
Nìkteré pasá�e jsou ponìkud
obmìnìny pro dramatiènost
díla.

�plechty & Mlechtly

Dokud mu� �enu miluje, hovoøí s ní hlavnì o ní; pøestane-li
ji milovat, hovoøí s ní o sobì.                                      (Goethe)
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Co si myslíte o Prostoru?
Mgr. Marek Bury

Je to dobøe, �e je zde �kolní èasopis, kde mají v�ichni právo
vyjádøit svùj vlastní názor. Mì osobnì se èasopis líbí, i kdy� urèité
pøipomínky a výhrady by se na�ly. To ov�em není podstatné.
Dùle�ité je, aby byli spokojeni studenti, proto�e èasopis je urèený
pøedev�ím jim.

Mgr. Vìra Latochová
Jsem ráda, �e takový �kolní èasopis existuje. Ráda ho ètu, ale
nìkdy autoøi èlánkù pou�ívají neovìøené informace a dochází
ke zkreslení dané situace. Nìkdy to vyvolá konflikt mezi autorem
a tím, o kom psali. Pøeji èasopisu a v�em, kteøí ho vytváøí hodnì
úspìchù a aby se nedali odradit.

Mgr. Ivo Kaleta
Jsem spokojen. Pøeètu si ho. Ètu v�dy celé èíslo. Obèas se mi
nelíbí, �e je to lehce tendenèní.

student 1.C
Je to èasopis s dobrými èlánky i anketami. Jsem ráda, �e na �kole
je nìco, èeho se úèastní jenom studenti. Je dobré, �e je levný.
Nena�la jsem na nìm �ádné vady.

student 4.A
Je o nièem. Redakce je o nièem. Kamil je nejpozitivnìj�í na celém
Prostoru. Je fajn (Mrázek).

student 6.B
Mrázek se hodnì shazuje. Kdyby se nevyjadøoval k textùm, které
redaktoøi pí�ou, tak by to bylo lep�í.

Nebojte se vyjádøit!

Petra Lancová, Petra Drongová

Soutì� o nejlep�í zamilovaný �text�
Do soutì�e, která byla vyhlá�ena v lednovém èísle jsme obdr�eli

osm soutì�ních výtvorù. V�echny �texty� byly nádherné, pøesto
hlasováním vyhrál pøíbìh �Kopretiny� (viz ní�e).  Autor od nás
získává první cenu: 50,- Kè.

V�em, kteøí nám své �texty� poslali, dìkujeme. V�echny výtvory
(nejen soutì�ní) budou oti�tìny v tomto nebo v dal�ích èíslech
Prostoru. Doufáme, �e budete stále posílat své èláky, básnì, námìty
a ohlasy a to nejen do soutì�í.

redakce

V�ude bylo horko a�
k zalknutí, jen na høbitovì byl
nezvyklý chládek, snad protkán
�ilkami bolesti. Za vysokou
lípou, a� v rohu høbitova byl
hrob, jeho� bolestivý náhrobek
upoutával pozornost lidí, kteøí
obèas za�li na konec høbitova
s touhou najít nìco zvlá�tního.
Z náhrobku vyzaøovala krásná
tváø mladé dívky, která byla v té
dobì moc ��astná. Její úsmìv byl
tak nádherný, jako by neznala
nic pìknìj�ího ne� je láska. Pøed
hrobem stál chlapec a díval se
na náhrobek, který mìl záhlaví:
�Kdykoli bude�-li naslouchat,
najde� mì vedle sebe.� Chlapci
bylo osmnáct, snad i víc. Stál
tam ve stínu lípy, v ruce dr�el
kytici kopretin a hladil jejich
hlavièky. Na ruce mu padaly
slzy. Já tam stála opodál,
s trochou zvìdavostí a velkou
dávkou bolesti ho pozorovala.
Stál tam snad tøi hodiny. Ani
jednou se nepodíval jinam, ne�
na tváø dívky. Pøistoupila jsem
blí�, abych mu vidìla do tváøe.
Nevidìl mì a snad by mì ani
nevnímal, kdybych na nìj
nepromluvila. Byl pohledný,
zdálo se mi, �e hezèího kluka
jsem je�tì nevidìla. Nìco �eptal,
ale já jsem mu nerozumìla. Jeho
slova patøila dívce na fotografii.
Polo�il kvìtiny na hrob, otevøel
lucernièku a zapálil svíèku.
Otøel si slzy a podíval se na mì.
Zaèala jsem plakat. �To nic, �ivot

u� je takový,� usmál se a zavedl
mì k lavièce. Zaèal mi vyprávìt
svùj pøíbìh.

�Jmenovala se Nikol. Pozna-
li jsme se pøed rokem. Chodili
jsme spolu na hory, na koncerty,
do kina. Opravdu jsme se
milovali. Jednou jsme byli na
veèírku a kdy� skonèil, jeli jsme
domù. Bohu�el ka�dý v jiném
autì. Mìla autonehodu.� Zaèal
vzlykat. Plakali jsme oba. Za
chvíli pokraèoval: �Zemøela mi
v náruèí. Její poslední slova
znìla: Nechce se mi umøít. Moc
tì miluji. Nenechej mùj hrob
prázdný a dones mi kopretiny.
� Naposledy vydechla. �Ka�dý
den teï stojím pøed jejím
hrobem a modlím se za její du�i.
A teï se nezlob a nechej mì
samotného. Prosím.�

Vstala jsem a bez rozlouèení
ode�la. Cítila jsem, �e se
propadám hluboko, a� moc
hluboko. Ka�dý den, kdy� jsem
�la okolo høbitova, tam stál. A�
jednou se vedle jejího hrobu
objevil hrob dal�í. Na fotografii
na náhrobku se smála tváø toho
chlapce. Zabil se v autì. Jel sám,
mo�ná schválnì. Bylo to pro nìj
vysvobození. Teï le�í vedle sebe
a jsou stále spolu. Cítím se tak
sama. Stojím pod rozkvetlou
lípou a dr�ím v ruce kopretiny.
Po tváøi mi stékají slzy. Povídám
si s nimi. Jsou stále se mnou.

  KS

Kopretiny

Ano. Byl to jen dal�í nez-
daøený pokus, který selhal. Byl
to jen jeden z mnoha zpùsobù,
které vyzkou�el, aby se dostal
ke hvìzdám. Bylo to v noci. Za
úplòku. Nìkdo mu øekl, �e
úplnìk má kouzelnou moc.
Taková blbost. Jak to jen mohlo
nìkoho napadnout?

Vy�el na kopec. Postavil se
na skálu. Pod ním záøilo mìsto,
nad ním svítil mìsíc zahalený do
mlhavého hábitu. Pomodlil se.
Potom zavøel oèi. Roztáhl ruce
a skoèil. Skoèil. Chvíli bylo
ticho. Pak oèi otevøel. Vidìl, jak
se pøibli�uje zem. Zaèal øvát. A
náhle si vzpomnìl. Je�tì nìco
mu øekli: �Sedmý den Bùh

odpoèíval. Osmý den øekl Bùh:
Sbohem.�

Sbohem? Chvíli jakoby se
zastavil ve vzduchu. Potom
padal dál. Ticho. Najednou bylo
kolem jen ticho. Nevìdìl, co se
stalo. Chtìl se dotýkat hvìzd.
Teï le�í v blátì s hlavou od krve.
Nedotknul se hvìzd.

Ale co. Byl to jen pokus.
Jeden z mnoha. Takových je�tì
bude. Byl to jen dal�í zmaøený
pokus. Pøí�tì to zkusí jinak.

...
A kdesi ve tmì nad ním Bùh

zakroutil hlavou a øekl:
�Sbohem.�

Èerný Princ

Jen pokus

Chtìl bych apelovat na èlánek, který byl uveøejnìn v minulém
èísle èasopisu Prostor. Psalo se v nìm o na�em �kolním bufetu,
který provozuje paní V. Lysková. Po pøeètení tohoto èlánku jsem
nabyl dojmu, �e paní L. je nìco jako pøí�ivník. Vím, �e paní L.
má øadu výhod, ale jsem pøesvìdèen, �e øídit bufet nebude �ádná
legrace. Kdy� u� jsem u té legrace, tak musím uznat, �e paní L.
je velice zábavná a vtipná �ena. Je�tì nikdy jsem ji nevidìl
zamraèenou, a to chodím do bufetu velice èasto. V�dy, kdy� tam
pøíjdu, tak se mi hned zlep�í nálada. Paní L. neboli �bufe�aèka�
není jedna z tìch prodavaèek, které kdy� o nìco po�ádáte, se
zatváøí tak, �e máte chu� jít jinam. Nevím jak se dál vyvíjí problém
mezi paní L. a panem øeditelem, ale budu stra�nì rád, jestli paní
L. na �kole zùstane.

Spokojený náv�tìvník bufetu                PM III
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! Na zaèátku, jak jinak ne� o va�em mládí Jakými školami
jste prošel a jak vzpomínáte na svá školní léta?

Ano, já jsem (a to mnì nastavíte ten diktafon takhle? Myslíte, �e
to takhle z dálky bere, no já se vám v tom nechci ...). �kolami
jsem pro�el kromì základní je�tì filmovou prùmyslovkou.

! S jakými známkami jste studoval a co maturita?
No maturita, pokud si dobøe vzpomínám tak byla dohromady za
tøi. Tak�e takový jsem byl lehce prùmìrný �ák.

! Jaké byly va�e oblíbené pøedmìty a které jste naopak
nesná�el?

Já jsem nemìl rád v�echny takové pøedmìty jako byla
matematika, v�echny technické. Z matematiky mám pocit, �e
jsem jednu dobu propadal. Naopak mìl jsem rád takové
pøedmìty jako dìjepis, dìjiny umìní a èe�tinu, humanitní smìry.

! Který rok byl pro vás ve �kole nejtì��í?
Nejtì��í byl pro mì na støední �kole druhý roèník, proto�e tam
je�tì byly ty technické pøedmìty. Tøetí a ètvrtý roèník to u� jsem
mìl bez matematiky a bez fyziky. Tak�e ten druhý roèník byl pro
mì nejhor�í.

! A teï nìco o vás. Jste moderátor nìkolika zábavných
poøadù, skladatel, fotbalista Amfory, zábavný èlovìk...
Zapomnìla jsem na nìco?

No, spí�e tam máte nepøesnost. Já nejsem skladatel, ale textaø.
Neskládám hudbu, ale pí�u texty. Jinak jste nezapomnìla na nic.

! V kolika letech jste se rozhodl, �e se budete vìnovat právì
tomu, co dìláte nyní?

No, to bylo celkem dost pozdì. Já to pøesnì na roky nevím, ale
ani bych neøekl, �e to bylo rozhodnutí. Ono to vyplynulo nìjak
samo a bylo to, kdy� mi bylo 25, 26 let.

! Co pova�ujete za svùj zatím �ivotní úspìch?
�ádný velký se mi nevybavuje. Spí�e takové normální vìci, �e
dejme tomu, mám syna a ten je zdravý a dobøe se uèí, tak to
pova�uji za velký úspìch.

! Jaké máte záliby a koníèky (mimo moderování)?
V souèasné dobì se nejvíc vìnuji tenisu. Kdykoliv mù�u, tak si
jdu zahrát s kamarády tenis.

! Kdo byl váš vzor v mládí, pokud jste nìjaký mìl?
Já jsem obdivoval v mládí tehdej�í divadlo Semafor, Suchého a
�litra a divadlo Járy Cimrmana.

! Pokud mù�ete, charakterizujte se. Prozraïte jaké máte
dobré a jaké špatné vlastnosti?

Z tìch �patných bych øekl, �e jsem takový roztìkaný. Neumím se
dlouho soustøedit na jednu vìc. To je jediná �patná, jinak v�echny
ostatní vlastnosti mám dobré.

! Jaký byl vá� zatím nejvìt�í trapas ve va�em �ivotì?
To vám neøeknu. Trapasy mì potkávají bì�nì a abych si teï
vzpomnìl na nìjaký nejvìt�í, to si nevzpomenu.

! Jak jste strávil Vánoce a pøíchod roku 2000?
Vánoce jsem strávil normálnì doma s rodinou. Pøíchod roku,
tedy Silvestr, jsem strávil na Vltavì na parníku.

! A co budoucnost. Prozraïte plánujete nìco nebo víte o
nìèem, co byste chtìl sdìlit ètenáøùm? (Kdy bude konec
svìta? Èeho chcete dosáhnout?)

O �ádným konci svìta nevím, tak�e na to téma vám nic neøeknu
a co se týèe mých osobních plánù, tak dìlám poøád to, co dìlám.
To jsou televizní poøady �Rozjezdy� a �Skopièiny� a to poøád
pokraèuje. Víc nic neplánuju.

! Máte nìjaké pøání, které si chcete vyplnit? Øeknìte jaké?
Jenom zdraví a jinak nic.

! Na závìr, co byste vzkázal studentùm tøineckého
gymnázia?

Tøineckého gymnázia? Tak co bych jim vzkázal. Noooooo, aby se
vìnovali studiu, proto�e se jim to jednou v �ivotì bude hodit a
aby se sna�ili vyhýbat takovým rizikovým vìcem, které za mého
mládí nebyly, jako jsou drogy atd.

! Dìkujeme za rozhovor

Eva Klusová, Kamil Mrázek

Rozhovor s Karlem �ípem
U� v poøadí �está zajímavá a známá osobnost poskytla èasopisu Prostor rozhovor. Tento mìsíc to byl moderátor zábavných
poøadù Karel �íp.

  Karel �ip pøemý�lí nad otázkou                            (foto: Kamil Mrázek)

  TÝDEN LÁSKY
Pondìlí: Slíbil jsem jí lásky vìrnost.
Úterý: Slušné pozdravení jí dal.
Støeda: Ruku stiskl kolem pasu.
Ètvrtek: V líc jí  políbení dal.
Pátek: Vroucnì ji miloval.
Sobota: Za �enu si jí vzal.
Nedìle: Nav�dy toho litoval.
                                                     BoB
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POEZIE
Láska, stesk a �al
Dívám se jen tak do nebe,
ptám se sám sebe, kdy zas pøijede.
Má smutná, tì�ká mysl,
hledá marnì nyní smysl.
Proè tak snì�í,
proè u� neustává?
Proè má mysl dýchá ztì�í,
proè má mysl upadává?
Proè to není jako v létì �
v�ude kolem zeleò kvete,
proè to není jako pøedtím �
oba dva jsme plní �tìstím,
proè to není jako døíve �
krásné, ��astné plné chvíle.
Proè má du�e zchátrává,
proè má du�e upadá.
Odpovìï je jednoduchá,
nebo� láska neutuchá
k �enì, kterou miluji,
sám se ale lituji,
nechci se své lásky vzdát,
budu o ni bojovat.
Jak jí v�ak mám dokázat,
�e ji budu milovat?

Láska je jak kvìtina,
roste, kvete, usíná,
pøeji si a� nezvadne,
v zapomnìní nepadne.

      Davidoff

Nevím
Proè se tak trápit mám,
ptám se tak sebe sám,
proè jsi dal bolest nám,
Bo�e, proè jsi dal bolest nám.
�ivote slo�itý, tì�ký a trpký,
proè jsem tak mrzutý, proè jsem tak køehký.
Proè není na lásku, proè není lék,
proè nelze vyléèit lásku láskou hned.
Proè jsi tak nádherná,
proè mì tak trápí�,
Ty jsi tak spanilá,
kdy se zas vrátí�?
Proè se ale ve mnì nové city probouzí,
proè mì èasto v noci v zádech zamrazí,
�e by mì nová láska ovládla,
�e by má stará upadla?
Proè bych se ale trápit mìl,
tolik je jiných, krásných �en,
tolik je nového,
tolik je krásného
a Ty jsi daleko,
pøijde� a� za dlouho.
Nechci se omlouvat,
nechci se vymlouvat,
nechci u� takhle �ít,
nechci u� �ivoøit.
�ivote slo�itý, kde mì to stahuje�,
�ivote nelehký, proè si v tom libuje�.
Nevím co teïka, nevím co dál,
nevím co poènout si, co bych si pøál,
nevím co bylo, co je a co bude,
nevím zda-li na mì nìjaká ta láska zbude.
Nevím, prostì nevím�

Davidoff

Afrodíté
Jednou krásnou dívku jsem uvidìl,
v�ak nebyla ze Zemì.
Nikdy v �ivotì vìt�í krásu jsem nevidìl
ta kráska dotkla se mì.

Já v m�iku pochopil
�e èlovìk jako já
nemù�e takovou dívku chtít,
jen obdivovat.

Byla to bohynì krásy
a dala mi polibek,
já v m�iku omdlel jsem
z èarovné té krásy.

Na zemi le�el kapesníèek
co upadl jí.
Tak pøece byla ze Zemì!
Pùjdu, a donesu ho jí.

V�ak kde ji hledat, nevíte?
Ka�dý máme tu svou Afrodítu �
-        jen já hledám ji.
A� o ní nìco usly�íte,
øeknìte mi!           Stanislav

 Proè je pivo lep�í ne� �ena?
1. Pivo se nestane pro tebe otrava ani za mìsíc.
2. Skvrny od piva se vyperou.
3. Pivu nemusí� øíkat sladká slovíèka.
4. Pivo se nikdy neopozdí.
5. Po pivu se rychleji probere�.
6. Pivo ne�árlí, kdy� si bere� následující.
7. Pokud jsi v hospodì, urèitì se dostane pivo i pro tebe.
8. Pivo tì nevyhodí na schodi�tì, kdy� pøijde� domù podnapilý.
9. Pivo nikdy nezpùsobí bolení hlavy.
10. Pokud správnì pivo nalévá�, v�dycky se ti dobøe pìní.
11. Za jednu noc mù�e� mít moc piv, ani� by ses  cítil vinen.
12. O pivo se mù�e� rozdìlit s kamarádem.
13. U piva má� jistotu, �e jsi první, kdo ho pije.
14. Pivo je v�dycky mokré.
15. Studené pivo je dobré pivo.

                                        Katy

Ty
Chtìl bych èíst v Tvých oèích
jak moc mne ráda má�
být s Tebou ka�dou volnou chvilku
a líbat Tì pod noèní oblohou
Rád bych Ti vyprávìl
o tom, jak rád Tì mám
a jak po Tobì tou�ím
kdy� nemohu s Tebou být
Chtìl bych Tì obejmout
a �eptat Ti svou lásku
jen �eptat
nebo� ty jsi mùj sen
a já bych se nerad vzbudil
Snad proto mám rád noèní oblohu
V�dy� v noci se mohu podívat do prozáøených hlubin vesmíru
A snít
o Tobì

anonym

Mlechty
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Sedím právì doma. Do rukou
se mi náhodou dostal kalendáø
z loòského roku, který je vìnován
turnaji století, tedy hokejovému
turnaji na olympijských hrách
v Naganu. No jo? 22. 2. to budou
pøesnì dva roky od chvíle, kdy
èeský hokejový kapitán pøevzal
poprvé v historii zlatou olym-
pijskou medaili. Okam�itì se mi
vybaví neopakovatelné pocity, které
jsem tehdy pro�íval, kdy� zaznìla
siréna, která ukonèila finálové
utkání. Kdy� jsem pak usly�el první
tóny èeské národní hymny,
vnucovaly se mi do oèí slzy.

Otáèím tedy první list kalen-
dáøe. Jaromír Jágr obchází dva
z finských hráèù a pøihrává. Utkání
jsme vyhráli 3:0 a Dominátor nulou
odstartoval pro nìj (a nejen pro nìj)
tak skvìlý turnaj. Fotografie na
stranì patøící únoru zachycuje také
na�e první utkání turnaje a
pøipomíná mi, jak tì�ké bylo
prosadit se pøed finskou brankou.
Bøezen - Kazachstán. Dá se øíci
odpoèinkové utkání, ve kterém
porá�íme hokejového trpaslíka 8:2.
Dá se øíct jedno ze dvou
�nejslab�ích� Ha�kových utkání.
Dvì branky mu dokázaly dát u� jen
Rusové v utkání, které je tématem
fotografie následující. Jak se tak na
ni dívám, pøepadá mì vzpomínka
na vìtu: �Do prèic, ve ètvrtfinále
máme Ameriku.�, kterou jsem
vyslovil po té osudové minutì, kdy
nám Rusové dali dva góly, kvùli
kterých jsme prohráli 1:2 a skonèili
druzí ve skupinì. Kdy� otáèím dal�í
list a vidím Americké dresy,
vzpomínám si na aféru okolo �véda
Ulfa Samuelssona, který repre-
zentoval �védsko s americkým
pasem v kapse saka. �Mohli by je
diskvalifikovat a my bychom hráli
místo s USA s Bìloruskem.�,
napadlo mì pøed dvìmi roky.
Diskvalifikace se v�ak nekonala.
Na�tìstí, kdo ví, jak by to tehdy
nakonec dopadlo.

Jak se tak dívám na ty bílé dresy
s modrým lemováním, vzpomínám
si, jak jsem za stavu 0:1 odepisoval
na�e hráèe a taky na to, jak jsem se
nemohl odtrhnout od televize, i
kdy� u� bylo snad za deset osm a já
musel do �koly. Ale èekání se
vyplatilo. Do �koly jdu s dobrým
pocitem. Je to 1:1. To u� jsem ale
venku pøed domem, kdy� na mì
mamka volá z okna. Rychle
pøemý�lím co jsem zapomnìl.
V tom fofru bych se vùbec nedivil,
kdybych zapomnìl aktovku. Ne, tu

mám. Tak co? �2:1.�, køièí
mamka,�u� vedeme.� To vám
povím, to se jde i do �koly mnohem
lépe. Pøi dal�í z nádherných
vzpomínek na toto utkání si
vybavuji, jak v�ichni kluci z na�í
tøídy stojíme ve cvièebních úborech
v kabinetu pana profesora Sikory a
sledujeme jako jeden mu� malou
televizi. Neuvìøitelné se stalo
skutkem. Porá�íme Spojené Státy
4:1 a postupujeme do semifinále. A
je tu druhý ze dvou nejvìt�ích
favoritù - Kanada (tím prvním
byli Amerièané). Utkání jsme
poslouchali ve tøídì nejdøíve jen
nìkteøí z walkmanù a pozdìji u�
v�ichni díky rádia, které nám
pøinesl pan profesor Moèkoø.
Reportér oznámil konec prodlou-
�ení. Chvilka èasu na vydechnutí.
Nám se v té dobì navíc podaøilo
zjistit, �e ve vedlej�í tøídì se
dokonce dívají na televizi. A to
znamenalo pøesun. Ale u� je to tady.
Jako první se rozjí�dí Robert
Reichel. Støela. �Góóóóól!!!�,
zaburácelo tøídou. A pak? Pak u�
jen famózní Ha�ek. Pokryl v�ech pìt
nájezdù kanadských hráèù.
Hotovo. FINÁLE. To u� jsem se
v kalendáøi dostal k mìsíci srpnu,
záøí, øíjnu a také listopadu. V�dy
jsou zde zachyceny urputné souboje
a� u� pøed Ha�kem, ve støedu høi�tì
nebo pøed Shtalenkovem. Nád-
herný zápas se zlatou teèkou. Petr
Svoboda, který si jen tì�ko
vzpomínal na èeská slova, se stává
národním hrdinou. Já otáèím na list,
na kterém ètu: Prosinec. Ale to není
podstatné, to dùle�itìj�í je o kousek
vý�e. Fotografie zobrazující mu�e
s Áèkem, respektive Céèkem na
levé stranì hrudi. Tedy salutujícího
Jaromíra Jágra a kapitána
Vladimíra Rù�ièku, jen� má pøes
rameno tyè s èeskou vlajkou. Tato
fotka ve mnì opìt vyvolává
nádherný chvìjivý pocit.

Co dodat? Dobyli jsme
hokejový svìt a letní výbuch v roce
1996 ze svìtového poháru byl
zapomenut. Nezbývá ne� si pøát,
za�ít tyto pocity je�tì nìkdy a
pokud mo�no v co nejbli��í
budoucnosti. Na �ádném hokejo-
vém turnaji se u� sice atmosféra
Nagana nemù�e opakovat, ale
pøiblí�it se k ní mù�e. U� v leto�ním
roce by mohl stejnou atmosféru
vyvolat postup èeských fotbalistù
tøeba a� do finále Eura 2000. Snad
se to na�im, i pøes tì�kou základní
skupinu, podaøí a Èeský národ se
opìt semkne.

P�

Dva roky poté
aneb vzpomínka na Nagano

�kolní turnaj v sálové kopané je opìt zde
Zájemci neváhejte...

Je to opìt tady. Je tu 4. roèník �kolního turnaje v sálové kopané.
Termín turnaje je stanoven na únor a bøezen 2000 (podle poètu
pøihlá�ených dru�stev). Bude se hrát systémem 4 hráèi bez brankáøe
a na auty. Dru�stvo musí být sestaveno z hráèù jedné tøídy. Ho�i z
jedné tøídy mohou vytvoøit maximálnì dva dru�stva. Ho�i ze tøídy,
kteøí nemohou sestavit dru�stvo díky jejich malému poètu, mohou
hrát za tøídu jinou, ale ve stejném roèníku.

Soupisky (minimálnì ètyøi hráèi) s oznaèeným kapitánem
odevzdejte nejpozdìji do pátku 11. 2. 2000 - Mgr. Marek Bury. Dal�í
informace budou vyvì�eny na sportovní nástìnce.

3. roèníku �kolního turnaje se zúèastnilo 90 studentù v 16
dru�stvech. Kolik se pøihlásí nyní? Tak neváhejte a tvoøte dru�stva.

Støedo�kolské závody ve sjezdovém
ly�ování

14. 1. se studenti na�í �koly zúèastnili støedo�kolských závodù ve
sjezdovém ly�ování, které se jako tradiènì konaly na svazích v Bílé. Na�e
�kola vyslala na tyto závody dru�stvo dorostencù a dorostenek. Ale svou
soutì� zde mìly také základní �koly, a právì jejich závod pøedcházel
závodu star�ích kategorií. Snìhové podmínky byly sice ideální, ale
vzhledem k tomu, �e den pøed závodem bylo v Bílé  20°C pod nulou, byla
tra� poøádnì promrzlá. Co� dìlalo mnohým závodníkùm problémy.

Dorostenky pøedvedly vynikající výkony a s pøehledem zvítìzily. První
pøíèku navíc korunovaly ziskem v�ech tøí medailí. O toto vítìzství se
zaslou�ily: I. Stenchláková (1. místo), J. �áková (2.), S. Kaletová (3.), B.
Macurová (8.), A. Piòosová (10.).

Dorostenci také ukázali ly�aøské kvality na�í �koly, ale �tìstí se od
nich odvrátilo zády. Z pìti startujících dojeli do cíle jen tøi a pro závod
dru�stev bylo potøeba, aby dojeli alespoò ètyøi. Obìma na�im závodníkùm
vypnulo v zatáèce vázání, co� zpùsobil právì zmrzlý terén, který u� byl
ke konci v dosti �patném stavu. Byla to opravdu velká �koda, proto�e
závodníci, kteøí dojeli, se umístili na druhém a� ètvrtém místì. Díky
výbornému souètu èasù staèilo, aby jeden ze zbývajících jezdcù dojel i
v èase o 15 sekund hor�ím ne� byl èas vítìze. Sestava: R. Kaleta (2. místo),
R. Sirota (3.), P. �èigel (4.), P. Chowaniec (diskv.), T. Sklenáø (diskv.).

P�
Ze sportovních výsledkù

Plavání � regionální kolo
   Tradièní velmi kvalitní soutì� v Opavì 8. 12. 1999 pøinesla
bronzovou pøíèku na�im plavcùm. Bodové zisky na�ich: Jínek-92,
Heczko-79, Sklenáø-78, Je�ek-52, Szczotka-48, Chowaniec-45. Dívky
se pro zdravotní problémy nezúèastnily. Hochùm blahopøejeme.

Bìh na ly�ích � okresní kolo
   Závodu v Nýdku 11. 1. 2000 se zúèastnila 4 na�e dru�stva.
Nejúspì�nìj�í byly dorostenky, které v sestavì Kawuloková (2.
Místo), Przyczková (3.), J. Kozielková (4.) a Cieslarová (7.) zvítìzily.
   Na 2. Místì skonèili dorostenci, pøièem� Jakub Sikora si po
návratu z Gymnázia v Jilemnici odnesl celkové vítìzství, stejnì jako
Tøeslínvá ve Star�ích �ákyních, která tím výraznì pøispìla ke 3.
Místu dru�stva.

Ko�íková � okresní kolo
     Na�e ambiciozní dru�stvo po letitých zku�enostech koneènì
prorazilo a okresní kolo po zásluze vyhrálo. Díky zaslou�í
Páleníèek, Kurzok A., Sirota, Heczko, Nikolov, �marc, Mrajca M. a
M., Kurzok J., Stryja i vedoucí dru�stva pí profesorka Dziadková.

Florbal
     Obecní kolo v nové bystøické hale na�i star�í �áci vyhráli. O pár
dnù pozdìji na okresním kole chybìlo trochu �tìstí. Dvì remízy
rozhodly o celkovém 2. místì

Oèekávané soutì�e
 10.2. � Florbal dorostencù
 Únor, bøezen � �tudácká la�ka
 Nìkdy v únoru � Ko�íková � regionální kolo

Víte, �e�
 Nový nevedený rekord �koly v plavání pod vodou vytvoøil Tomá�
Jínek z 5.C výkonem 62 m.                                  Mgr. Pavel Sikora

KM

�eny jsou v�eho schopné. Jsou schopné se
dokonce zamilovat do svých mu�ù.

(Jókai)


