
zprávy
reportá�e
názory
kultura
zábava
sport

!
èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník    cena: 2,- Kè

V tomto èísle:
!!!

Exklusivní rozhovor s
komikem J. Mladým

!!!
Rady pro budoucí

vysoko�koláky
!!!

Otázky: Kamil Mrázek
!!!

Básnì, názory,
pøipomínky
!!!

sport - Florbal

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

Zemìpisná olympiáda
�kolní kolo

V únoru probìhla na na�í �kole zemìpisná olympiáda a tady
jsme vám pøinesli výsledky (poøadí a body):
1. Kalu�a Petr (2.B) ............................. 45,5
2. Kuèerová Hana (2.B) ...................... 44
3. Gemzová Soòa (2.C) ...................... 43
4. Dittrichová Sylva (2.B) ................... 41,5
5. Hudcovská Jana (2.C) .................... 41

Tìchto prvních pìt soutì�ících postupuje do okresního kola ve
Frýdku-Místku, které se koná 15. bøezna 2000.

6. Grobelný Miroslav (2.A) ................ 40,5
7. Maryniok Tomá� (2.C) ................... 40,5
8. Zabystrzanová Miroslava (2.A) .... 39,5
9. Szczotka Radek (2.B) ...................... 37
10. Klusová Jolana (2.B) ....................... 35

Celkem se soutì�e zúèastnilo 18 studentù z 2.A,B,C.

Výbìrem se zúèastní okresního kola uskuteènìného 15. bøezna
také studenti (star�í), a to v zemìpisné olympiádì støedních �kol.

KM

Ta hvìzda opravdu padala!
Nebylo to jen pouhé zdání!
Nebyl to sen! V poslední dobì
mìl snad trochu více zdání a snù,
ne� by se mohlo zdát normální.
A proto teï nemohl uvìøit, �e
ta hvìzda opravdu padá. Byla
krásná, jasná, záøivá, teplá,
pulzující� Pomalu� Její svìtlo
záøilo, høálo� Høálo na du�i. Ji�
dlouho nevidìl padat hvìzdu.
Jen nevìdìl, co teï vlastnì cítí.
Radost? Smutek? Lhostejnost?
Èi snad zlost? Nevìdìl. Jeho
vlastní �ivot se mu bortil.
Hroutil se mu pøed  oèima.
Padal� Stejnì pomalu, jako ta
hvìzda. Jeho �ivot nic neza-
jímalo. Stejnì jako hvìzdu. Obojí
se zøítí, a� se stane, co se stane.
Díval se na tu hvìzdu a cítil
spokojenost. Nebortil se jen jeho
�ivot. Bortila se i ta vìèná
nebeská klenba. Pomalu se
zbavovala pøítì�e, aby se
nezbortila najednou.

A pak, kromì oné zlosti,
tady byla je�tì radost. Kdy�
padá hvìzda, stane se pøece nìco
hezkého, ne? Co se to jen dìlalo?
Na co to tak vìøil, kdy� byl je�tì
malý? (Nyní mu je sedmnáct.)
U� ví! Øíkalo se, �e kdy� padá
hvìzda, má si èlovìk pøát nìjaké
pøání. Nìjaké hezké pøání. Mìlo
by se urèitì vyplnit. Pøemý�lel.
Usilovnì se sna�il vymyslet, co
by si mohl pøát. Jeho �ivot nebyl
zrovna ��astný, a pøece v této
chvíli nevìdìl, co by si mìl pøát.
Anebo si jen prostì neumìl
vybrat � z èeho? Z toho
mno�ství odli�ných pøání, která
se mu nevyrojila v hlavì? Nebo
snad z toho velkého a vìèného
nic? Sakra, copak ani teï nemohl
nic vymyslet? I teï ho zcela
opustila fantazie? Co jen
zapøíèinilo ztrátu jeho kdysi tak
velkomyslného, tak originál-
ního pøístupu ke svìtu? Podíval
se zpìt na hvìzdu. Slzy v oèích,

úsmìv na rtech. Opravdu
nevìdìl, co dìlat. Bylo to
smì�né: nemìl �ádné pøání. Bylo
to k pláèi: nemìl �ádné pøání.
Hvìzda dosvítila. Asi spadla.
Mo�ná. Byl rád. Ne proto, �e
hvìzda spadla. Byl rád, proto�e
se nezbortil jeho �ivot. Otoèil se.
No co. Co by si mohl pøát? Má
kde bydlet, má holku, má
lásku� Rozhodl se odejít.

Vy�el do tøetího patra. Tam
bydlela ona. Stál pøed jejími
dveømi a pøedstavoval si její
tváø. Pak najednou jeho ruka
vycestovala ke zvonku. Pomalu
pøitlaèil. Crr � crr � crr�
Zazvonil tøikrát. Tak, jak to má
ve zvyku. Nemìl �ádné pøání,
ale usmál se. Ona mu splní
v�echny. I nevyslovené. I
nemy�lené. Za dveømi se nìco
ozvalo. Dveøe se otevøely.
�Ahoj, lásko.� øekl. Chvíli bylo
ticho. Chvíli se na sebe dívali.
Chvíli pøemý�leli. Chvíli.

�Kdo to je?� ozval se zevnitø
mu�ský hlas. Nic. Ticho. Chvíle
ticha. Jen chvilièka. A pak. Ten
nejkrásnìj�í okam�ik v jeho
�ivotì. Dveøe se zabouchly.
Sly�el, jak Ona zamyká.
Nadvakrát. Tak to nebyl ten
nejkrásnìj�í okam�ik, jaký
èekal. Svìsil hlavu a ode�el.

...
Vzpomnìl si na hvìzdu.

Vyplnila pøání. Jen�e on �ádné
nemìl.

Èerný Princ

Prostorová rovina II
Nejlep�í výjimeèné èíslo

Prostoru se vrátilo se svým
pokraèováním. Prostorová
rovina II vyjde pøí�tí mìsíc. Co
se v ní doètete?
- jaké byly minulé �ivoty
profesorù tøineckého gymnázia
podle oficiálních propoètù
získané z kní�ek
- odhalení �ivotù profesorù
- pravdivé pøíbìhy, tìch kteøí
pravdu znají
- nejlep�í humorné èlánky
- pravda o tom, co se dìje na
tøineckém gymnáziu
- exklusivní rozhovor s Josefem
Náhlovským
a mnohem víc toho, co vás
nenechá v klidu
V aprílovém èísle otvíráme
výjimeènì rubriku Poradna.
Pokud máte nìjaký problém a
to jakýkoliv, mù�ete nám ho
napsat a vhodit do schránky

Prostoru.
Prostorová rovina II je

èasopis, který vám pøinese
v�echno, co nikde nezískáte...

HVÌZDA

¶
H
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ANKETA
mini

                                                                 Táòa Køenková

Odpovìdi (holky):

1. nejhezèí profesor a profesorka
Bury (15)
Kaleta (2)
Gibiec (1)
Jursová (12)
Kuczynská (3)
Pastorková (2)

2. nejpøísnìj�í profesor a profesorka
Gibiec (11)
Kaleta (3)
Moèkoø (2)
Sikora (1)
Babilónová (6)
Dziadková (5)
Sikorová (2)
Ol�ovská (2)
Køenková (1)
Bendová (1)

3. nejhodnìj�í profesor a profesorka
Boreèek (7)
Kantor (2)
Kaleta (2)
Vrátný (5)
Bury (2)
Jursová (13)
Raszková (2)
Wozniaková (2)
Labajová (1)

4. nejvtipnìj�í profesor a profesorka
Kantor (13)
Boreèek (2)
Sikora (1)
Kaleta (1)
Jursová (16)

Odpovìdi (kluci):

Bury (7)
Kantor (1)
Gibiec (1)
Kaleta (1)
Kröhnová (4)
�imonová (3)
Kuczynská (3)

Kaleta (2)
Moèkoø (2)
Bury (3)
Gibiec (2)
Bujok (1)
�lachtová (5)
Bendová (2)
Dohnálová (1)
Ol�ovská (1)
Bruková (1)

Bury (7)
Filipec (1)
Gibiec (1)
Kantor (1)
Wozniaková (5)
�imonová (3)
Kröhnová (1)
Labajová (1)

Kantor (6)
Bury (2)
Bujok (1)
Gibiec (1)
Wozniaková (4)
Kröhnová (4)
Cieslarová (2)

Tato anketa je pouze subjektivním názorem vzorku studentù
tøineckého gymnázia

    Pøátelé!!!
Mìsíc utekl jako voda a vy si

urèitì øíkáte, s èím �e zase
pøekvapím. Pak tedy vìzte, �e
tento èlánek bude jen a jen o
na�ich milovaných Pøátelích.
Ano. Mám na mysli onen skvìlý
seriál, který vysílala ÈT1 ka�dé
úterý v podveèer. Jistì jste si
v�imli ve slovì vysílat minulého
èasu. Rád vám vysvìtlím, proè
jsem ho pou�il.

V brzké dobì tomu bude
pøesnì mìsíc, co se my -
beznadìjní závisláci - musíme
bez na�ich kamarádù obejít. A
co nás trápí nejvíce? Kdy�
pominu to, �e Rachel a Ross,
Monica i Chandler, dokonce i
Phoebe a Joey nás nav�tìvovali
a� domù a stali se tak èleny
na�ich rodin, kdy� pominu to,
�e v�dy dokázali èlovìka
perfektnì zabavit (a to i ve
chvílích nejtì��ích depresí),
kdy� pominu i to, �e jsme se
mohli zcela beztrestnì dívat na
krásné dívky (ne �e bychom zde
na �kole nemohli - ale nìkdy to
není beztrestné zcela) - tak�e
kdy� to v�echno pominu,
nezbývá mi nic jiného ne� dodat:

Trápí mne, jak to v�echno bude
pokraèovat. Trápí mne bu-
doucnost v�ech dvojic seriálu.
Trápí mne to, �e se teï v
podstatì musím ètyøiadvacet
týdnù dívat na seriál jiný. Trápí
mne, �e nìkdo vùbec tak skvìlý
seriál stvoøil. No jen øeknìte�

V�ichni víme, �e je moc
tì�ké zbavit se jakékoli závislo-
sti. Co� teprve závislosti na
na�ich pøátelích a známých? A
jen tak mimochodem mne
právì napadá - nezradili jste je?
Nezradili jste je tím, �e jste se
zaèali dívat na jiný seriál? Proto
vás v�echny naléhavì prosím a
�ádám. Prosím vás jménem
v�ech zoufalcù - nezrazujte své
pøátele! Jak byste se na jejich
místì cítili vy? Buïte jim i nadále
vìrni jako jsem já. Jako jsme my.
Buïme vìrni a neztrácejme
nadìji. Pojïte pomalu se mnou
odpoèítávat ty týdny, které
zbývají do opìtovného vzkøí�e-
ní na�ich Pøátel. Pojïte. A
poèítejte ti�e: dvacet jedna
týdnù�

Pepa Mauglí

A Bùh stvoøil �enu
V�imnìte si, prosím, nìkdy �en lépe. Jak mají na svìtì tì�ký údìl.
Jsou terèem posmìchu(v�ichni známe vtipy o blondýnkách),
osahávání, hara�ení, násilných èinù. Hovoøí se o nich jako o vìcech,
ne-li dokonce jako o vzduchu. Dáváme jim rùzné pøívlastky (blbá).
Ale proè to v�echno vzniká? Opravdu jenom mu� mù�e být pánem
tvorstva a je nejchytøej�í? Já myslím, �e ano.
Ale ono tomu tak není. Stovky a stovky �en zastávají v na�í
spoleènosti dùle�itá místa a dìlají dùle�itá rozhodnutí. O �enách se
tvrdí, �e jsou slab�í pohlaví - ne. Do�ívají se prùmìrnì del�ího
vìku ne� chlap. Mají taky polo�en ní�e práh bolesti. Mu� má práh
bolesti proklatì nízko, v�ak to známe chlapi, co? Shrneme to teda.
Ne ka�dá krásná dívka je chytrá a s babou �patnì, bez ní je�tì hùø.
Baby jsou s námi na svìtì u� tisíce let, sma�me se to s nimi nìjak
vydr�et. I kdy� je to èím dál tím hor�í a hor�í...

Stanislav

Svìt jinak
Jednou veèer jsem pøemý�lela,
co by se s námi stalo, kdyby 2.
svìtovou válku vyhrál Hitler.
Asi by vládnul rasismus. V�ichni,
kteøí nejsou bílí, by byli v
táborech nebo ve vìzení a
zacházelo by se s nimi jako s
otroky. Na ka�dé ulici by stáli

policajti, na�i rodièové by
pracovali povinnì v továrnách.
Èe�tina by zanikla a mluvili
bychom nìmecky. Rad�i nad tím
nebudu moc myslet, díkybohu
Hitler to nevyhrál a my se
mù�eme svobodnì rozhodovat.

Mlechty
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uèebnou nebo pi�te na ná�
e-mail.

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

Bezplatná
inzerce

Pomocí èasopisu mù-
�ete poslat také
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 J.
Náhlovským
!!!

Minulé �ivoty
profesorù
!!!

Skandální odhalení
!!!

humor, zábava,
zajímavosti, blbosti

!!!
a mnoho toho, co vás

nenechá v klidu

Vá�ení profesoøi, milí studenti a ètenáøi!
Opìt se setkáváte s na�ím a va�ím èasopisem Prostor. Tento

mìsíc jsme pøipravili nìco také pro na�e maturanty, jeliko� si
stì�ovali, �e na nì zapomínáme. Podaøilo se nám také získat
rozhovory s J. Mladým a J. Náhlovským a  také dal�í texty od vás
studentù. Dìkuji za celou redakci v�em, kteøí odpovídali na
anketu, otázky, poslali nám pøipomínky, ohlasy, názory a své texty,
které nám pomohli stvoøit nejen tento èasopis. Doufám, �e
spolupráce s vámi ètenáøi bude nadále a lépe pokraèovat a vìøím,
�e stále více budete posílat své pøíspìvky.

Na pøí�tí mìsíc pøipravujeme(u� od ledna) nové èíslo
Prostorové roviny. Máte se na co tì�it.

Pøeji vám zajímavé ètení a plno nových informací.

Kamil Mrázek (KM)

Ohlasy, pøipomínky a otázky
ètenáøù

Se svou spolu�aèkou jsme se shodly, �e jsme èlánek Kopretiny
(ocenìný 50,- Kè) u� nìkde èetly. Neobviòujeme, mo�ná je to náhoda.

Jak zjiš�ujete, �e èlánky jsou opravdu dílem autora?

�ádná redakce �ádného èasopisu nemá takové mo�nosti, aby
jejich redaktoøi èetli v�echny jiné èasopisy a periodika. Je to
absolutnì nemo�né. Pokud u� zjistíme, �e je nám èlánek nìjak
povìdomý, neotiskneme jej. Ale v tomto pøípadì ho nikdo z nás
neznal. Doufáme, �e èlánek nebyl opsaný a �e to je jenom náhoda.

redakce

Kolik èlánku musíte mìsíènì vyøadit?

Je to èíslo, které zále�í na poètu pøíspìvkù od redaktorù a
ètenáøù. Nìkdy dokonce v Prostoru místo zùstane. Èlánky se
vìt�inou nevyøazují, ale pøesouvají do dal�ího èísla. V�e je závislé
na tom, jak je pøíspìvek dlouhý, dobrý a èeho se týká. Poèet
vyøazených pøíspìvku se pohybuje do èísla tøi. Vìt�inou se ale
nevyøadí �ádný èlánek.

redakce

!!!

Nevíme, zda bìh
pøidává roky
�ivotu. Víme v�ak,
�e pøidává
�ivot rokùm.

Hellerstein

Piersonùv zákon:
Kdy� nemusí�
�lapat, mìj se na
pozoru - jede� z
kopce.   (Murphy)

 Stáøí zaèíná od
chvíle, kdy se nám
v�echna dìvèata
zaèínají zdát
hezká.                XY

JJJ
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Prostorové otázky a odpovìdi
Kamil Mrázek

! Jak dlouho vede� èasopis Prostor? Co ti tato funkce dala, ba naopak vzala?
Èasopis vedu od záøí 1998, kdy vznikal. Nejsem �éfredaktorem proto, aby mi nìco tato funkce dala. Vytváøíme ho spoleènì s redaktory,
abychom dali nìco studentùm. Aby studenti mohli vyjadøovat své problémy a názory, aby byli dostateènì informování, aby se ve �kole také
pobavili a mìli mo�nost publikovat své texty.
! Tvé jméno je známé po celé �kole, je�tì má� své pøátelé a nepøátelé, jak se vyrovnává� se svou

�popularitou�?
Mì popularita nedìlá �ádné problémy. Naopak jsem rád, �e mì lidé znají. A jsem rád, �e lidé o mnì mluví nebo pí�ou. Jakákoliv zmínka o
Kamilu Mrázkovi mì velmi tì�í a povzbudí. I kdy� v pøípadì záporné popularity, by mìl být úèinek opaèný. Samozøejmì, �e kladné zmínky
týkající se mé osoby jsou lep�í a proti pomluvám a l�ivým obvinìním se bráním.
! V èem se zmìnil pøístup profesorù k tobì za tvé èinnosti v Prostoru, nadr�ují ti, èi pozoruješ nenávist z jejich strany za tvé výroky?
Chtìl bych øíct, �e profesoøi jsou také jenom lidé a ka�dý èlovìk má jinou povahu. Urèitì se najdou lidé (nejenom profesoøi), kterým se nelíbí mé
postoje, výroky nebo psané texty. Zjistil jsem, �e upøímnost je �patná vlastnost. Mluvit narovinu se nevyplácí. Nikdo si to ale neuvìdomuje.
Co se týèe nadr�ování nebo nenávistí, jsem pro spravedlnost. Uèitelé by nemìli zatahovat do klasifikace osobní pocity k danému studentovi, ale
jenom to, jaké má znalosti a vìdomosti v daném pøedmìtu.
Obèas si øíkám, proè profesoøi nejsou roboti? Pak by se soustøedili na znalosti studentù, nevylévali si na nich obèasnou zlost, známkovali by
v�echny stejnì. Nikomu by nebylo nadr�ováno, nikdo by nebyl �patnì oznámkován a v�echno by bylo podle pravidel. A� nastane taková éra,
nìkterým studentùm to ublí�í a jiným se uleví. Ale nikdo si nebude stì�ovat, proto�e poèítaèe a roboti dìlají jenom to, k èemu jsou
naprogramování, èili v mém pøípadì uèí, nezatahují do toho osobní pocity. Takoví by mìli být v�ichni lidé, ve v�ech profesích. Ale znáte to, lidé
jsou lidé a ti dìlají chyby.
! V 5. roè. urèitì má� pøedstavy o svém dal�ím poèínání, vysoká �kola, Prostor, anebo bude� vydìlávat ve vy��ích kruzích?
Mám jasné pøedstavy a plány u� od svého útlého dìtství. Mùj �ivot jsou poèítaèe. �urnalistikou se nechci zabývat.
Pouze z toho výètu v otázce bude zajisté mým dal�ím poèínáním vysoká �kola. I kdy� pro mne doufám ne vysoká �kola v ÈR, ale za velkou
lou�í. Vìøím, �e se�enu dostateèné (úplné) prostøedky jako je stipendium a jiné.
! Který z problémù na gymnáziu pova�uje� za nejdiskutabilnìj�í a proè?
Problémem, o kterém by se dalo diskutovat velmi dlouho je komunikace mezi lidmi. Zdá se mi, �e zvlá�� na na�í �kole upadá. Jeden z mála
problému se dá vystihnout vìtou: �Pokud se nezeptá�, neví� nic?�. S komunikací souvisí i nìkteré sliby nebo rozhovory a øeèi, které se nìkde
ztrácejí. Kdoví kde a proè? V�echno je ale mo�ná jenom mé zdání.
! Pøipravuje� se na ukonèení støední �koly, vede� Prostor, jak tedy tráví� volný èas, pokud nìjaký zbude, balením holek nebo psaním

èlánkù?
Mé aktivity jsou mnohem rozsáhlej�í a pøitom èasopis bych nepova�oval za tu hlavní. Pro mne v�dy zùstane tím hlavním zájem o poèítaèe a
ve�kerých aktivit s nimi spojené. Ale zpìt k otázce. Volný èas pro mne znamená nedìlat nic a u mì je nedìlat nic spát, i kdy� spánek se mi zdá
také zbyteèný. Patøím k lidem, kteøí rádi nìco dìlají. Sna�ím se plnì vyu�ívat ve�kerý èas a v�dy si nìco najdu, co bych mohl dìlat.
! Snad otázka pro ka�dého mu�e, èím musí dívka disponovat, aby tì zaujala �na první pohled�, zastává� se zøizování veøejných

domù?
Aby mì dívka zaujala na první pohled musí disponovat nádherným celkovým vzhledem. Povahové vlastnosti  prvním pohledem zjistit nelze.
Na druhou èást otázky týkající se veøejných domù, nemám názor. Nezajímám se o tyto domy a je mi to jedno.
! Proè ses dal na dráhu �éfredaktora, není lep�í spí�e pozorovat problémy z koutku a být inkognito, ne� se v�eho zúèastòovat a tzv.

zamést?
Nejsem si jist, jestli je posláním �éfredaktora nìjakých novin se v�eho zúèastòovat a psát o tom. To je práce novináøù. �éfredaktor je èlovìk,
který zaji��uje správný chod novin a je jakousi oporou redaktorù.
Chtìl jsem vytvoøit èasopis, ve kterém mù�e zaznít díky demokracii názor v�ech, ve kterém se nikdo nemusí bát napsat o svém problému a
názoru. Mo�ná, �e je lep�í pozorovat problémy z koutku, ale ne pro mì.
! Bude Prostor existovat i po tvé maturitì, posléze odchodu? Komu svìøí� vedení Prostoru, rýsuje se tvùj nástupce?
Chtìl bych, aby Prostor byl èasopisem, který nikdy nezanikne. (Ostatnì to je pøání ka�dého �éfredaktora.) Vìøím, �e se najde student, který
bude ochoten pøevzít, tak dùle�itou a opravdu velmi nároènou úlohu v tomto èasopise. Jsem teprve v 5. roèníku a èasopis je�tì bude vycházet
dlouho. Do té doby se, doufám, nìkdo najde. Mo�ná pøí�tí rok s nástupem nových studentù nebo je�tì tento. Pokud by mìl nìkdo zájem, mù�e
se pøihlásit do redakce. Redaktory pøijímáme stále a z nìkterého bude i �éfredaktor.

Otázky studentù:
! Jsi egoista?
Jsem obyèejný èlovìk, který chce dokázat �vìci�, které se zdají být jiným absolutnì nemo�né. Jestli�e takový èlovìk je egoista, pak jsem.
! Buduješ si „image” osvoboditele školy?
Jen to ne. Nevím, proè bych si takovouto image budoval. Je demokracie a ka�dý má právo vystupovat stejnì. Nevím, co bych osvobozoval a
také proè?
! Èeho chce� v �ivotì dosáhnut?
Patøím k lidem, kteøí u� v podstatì od narození ví, èeho chtìjí dosáhnout a èím chtìjí být. Mám velké plány a jasné cíle a rád o nich mluvím, ale
zji��uji, �e pøed Èechy o nich mluvit nelze, proto�e i kdy� tomu vìøím, vypadám pøed nimi jako úplný blázen. Mé jasné cíle by se dali zhruba
krátce formulovat takto:
Chtìl bych být èlovìkem, který za svùj �ivot udìlá mnoho u�iteèného a lidé na nìho nikdy nezapomenou. Takovíto lidé existovali a existují.
No, urèitì si myslíte, �e jsem blázen nebo velký snílek. Já jsem. Ale vìøte, v�e se uká�e za pár let. Nejsem z lidí, kteøí mají nízké cíle jako jsou
dodìlat �kolu a pak nìkde pracovat.
! Nezdá se ti stávající poèet redaktorù velký?
Poèet redaktorù závisí na tom, jak jsou redaktoøi schopní a jak hodnì pí�ou. Pokud budou redaktoøi, kteøí pí�ou hodnì a jsou pro psaní a
tvoøení èasopisu více �zapálení� a iniciativní, pak jich staèí míò. Poèet redaktorù není stálý. Jestli�e se nìkdo ze studentù, chce stát redaktorem
nebo pomocníkem pøi tvoøení(kopírování, rozná�ení, pøepisování) Prostoru, mù�e se stále pøihlásit.

! Dìkuji za odpovìdi
Kateøina Kajzarová
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Jaký má být ideální student?

Nebojte se vyjádøit!

Mgr. Pavla Jaworská
Ten, který tou�í po vzdìlání: samostatnì uva�ující, pracovitý,
cílevìdomý, v�estranný, ale také èestný a zdvoøilý. (A neskromnì
dodám, �e jsem ��astná, kdy� se mi podaøí získat dal�ího
pøíznivce pro mùj pøedmìt.

Mgr. Anna Jursová
Studenti by mìli být pilní. Takoví jací jste. Hlavnì by mìli mít o
studium zájem.

Mgr. Karla Demelová
Ideál neexistuje. Pøedstavuji si ho takto: Mìl by mít o studium
zájem, nemìl by být pasivní (mouchy snìzte si mì), mìl by být
zdvoøilý, co� mnohým dne�ním studentùm chybí. Kromì studia
by mìl mít i jiné zájmy a mù�e to být sympatický, trochu ro��ák.

student 2.C
Má být inteligentní. �ne�plhat� u profesorù, chodit co nejménì
do �koly.

student 1.D
Chodit minimálnì 5 minut po zvonìní. Podvádìt - psát taháky.
Radit, jestli�e umí. Neotravovat, kdy� neumí. Nepodlézat
profesorùm.

student 3.B
Inteligentní. Má být chytrý, hudebnì zalo�ený a sympatický.

Petra Lancová

Po pøeètení èlánku z
víkendového vydání deníku
Práva s názvem �Krvavá li�ka
u� nebude stra�it malé dìti�
jsem mìla smí�ené pocity. Ne
snad z toho, co nám mìl tento
èlánek øíct, ale z reakce na�ich
spoluobèanù na tento projekt.

Èlánek apeluje na billboardy,
které jsou umístìné po celé na�í
republice. Je na nich li�ka sta�ená
z kù�e v blátì potøísnìném krví.
Nad ní je nápis �Znáte jeho cenu
...?� a vedle je modelka odìná v
ko�ichu právì z této li�ky.

Problémem probíraným v
tomto èlánku je snad jediné - jak
pùsobí na malé dìti? Podle
psychologù mù�e pohled na
sta�enou li�ku zpùsobit hlavnì
citlivìj�ím dìtem dlouhodobìj�í
trauma.

A co øíkají odborníci na
krvavé filmy?!

Dìti urèitì nejsou ve svém
vìku zcela pøipraveny na takový
drastický plakát, ale jaký mají
pocit po zhlédnutí krvákù v
televizi? Samozøejmì, �e tyto

filmy zhlédnout nemusí, ale
pøesto.

A jaké jsou reakce lidí? Jen
jeden ze ètyø dotázaných se
stavìl k celé vìci pozitivnì, ale
ostatní tøi na�li jediný název pro
celý projekt vùbec - hnus.
Vsadím se, �e tito mají nebo mìli
ve svém �atníku pravý ko�ich.
Ten, napø. z li�ky vyjde na 35 000,-
Kè i víc. U nás prý lidí ale kupují
spí�e ty levnìj�í (ceny okolo 15
000,- Kè!).

Také frèí ko�í�ky z koèek! Jak
se ale prodavaèi a výrobci brání?
Ko�í�ky jsou dová�ený z
Austrálie a Èíny, kde jsou koèky
pøemno�ené!

Nebylo by dobré, kdyby
jednou ti, co si kupují pravé
ko�ichy, koupili ko�ichy umìlé,
levné a ty peníze vìnovali na
dobroèinné úèely, napø. na
opu�tìné dìti? Myslím, �e oni
takoví nejsou. Pro nì je dùle�ité,
aby se ukázali, jaký mají
nádherný nový ko�ich...

Klení

Zbyteèný pøepych?

Pár rad pro budoucí vysoko�koláky

Jak proplout pøedná�kou?
§ Zaujmi strategické místo daleko od ulièky, kterou by kantor

mohl pøicházet.
§ Seï stabilizovanì a s obìma nohama na zemi, aby pøi usnutí

nedo�lo k viditelnému pádu.
§ Podepøi si hlavu dlaní tak, aby ti nebylo vidìt do

(zavøených) oèí.
§ Pohled upøi do otevøených skript nebo popsaného papíru za

lavicí.
§ V druhé ruce dr� tu�ku a lehce s ní pohybuj spí� jako �e si

potrhuje�, ne� �e pí�e�. (Skuteèní mistøi umí pohybovat
tu�kou i v hlubokém spánku.)

§ Vyvaruj se prudkých pohybù, které upoutávají pozornost.

Jak si naklonit vrátnou z kolejí?
§ Pøehnaná slu�nost ani prùhledné fráze (Vy máte ale krásnou

blùzku, paní Nováková) nefungují.
§ Oblíbený typ paní vrátné je �Sympatický dareba se srdcem

ze zlata, co by se beze mne ten popleta poèal.�
§ Najdi spoleèná konverzaèní témata (Vy jste z Krumlova?

Tam mám tetu!) a od zaèátku paní Novákovou dronì úkoluj
(Vy jediná mì mù�ete zachránit! Mù�u si u vás schovat
ta�ku? No, vy jste, já to øíkám poøád.)

§ Dobré vzathy s paní vrátnou jsou neocenitelné ... brzy
pochopí�.

Jak neproletìt u zkou�ky?
§ Praktické je sbalit studenta(tku) z vy��ího roèníku, nìkoho z

té men�iny, co si dìlá výpisky.
§ Pøed zkou�kou ti zùstane v palici to, co si pøeète� tìsnì pøed

spaním.
§ Na zkou�ce je tøeba umìt odvést øeè ze zadaného tématu na

téma, které jsi se na�rotil, co� by ideálnì mìlo být oblíbené
téma zkou�ejícího.

§ Vìt�inou ti to prokouknou, ale do té doby staèí� vychrlit
kvantum  vìdomostí ... a výsledný dojem je, �e jsi pøece jen
nìco øekl, tak�e ze zkou�ky nevyletí�.

Jak sehnat chechtáky?
§ Brigády? Opravdu chce� makat? Neblázni, jsou jiné zdroje.

Dostal ses na vý�ku, tak mysli.
§ Rodièe! Chtìjí MuDra (inga, JuDra), tak a� klopí! Ve stáru je

bude� stejnì �ivit ty.
§ Nav�tìvuje� i ostatní pøíbuzné, tvaø se hubenì a nepohrdní

ani pøipálenou zemlbábou. (Jídlo je to poslední, za co se ti
bude chtít na vý�ce utrácet.)

Kamila

 Mladý mu� to v
�ivotì daleko
nedotáhne, jestli�e
nedostal pár do
 nosu.

Churchill

 Mládí je bo�ská nemoc, z ní� se ka�dý
den trochu uzdravujeme.

italské pøísloví

 Stáøí je smutné, ne
proto, �e pøestávají
v�echny radosti,
ale proto, �e
pøestává nadìje.

Jean Paul
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! Jaké jste byl dítì, byl jste v kolektivu mezi vrstevníky
oblíbený?

Byl jsem velice tlusté, otylé dítì, které se nepohybovalo. V
kolektivu jsem nebyl pøíli� oblíbený.
Ne, já jsem byl normální dítì, prùmìr.
! Co vaše školní docházka? Jak jste

vycházel ze svými uèiteli?
Vycházel jsem velmi dobøe, nerad jsem
vcházel.
! Byl jste dobrý nebo �patný student,

co se týká klasifikace. Jaké jste
mìl známky a co maturita?

Já zastávám názor, �e trojka je ideální
známka, proto�e se èlovìk nemusí pøíli�
uèit a probìhne to. Být pøíli� �prt nemá
cenu. Maturita byla výborná, akorát
jsem je�tì maturoval z ru�tiny a tam
jsem, bohu�el, maturoval jen tak s
odøenýma u�ima, ponìvad� ru�tina mi
ne�la
! Který pøedmìt byl va�im

nejoblíbenìj�ím a naopak na který
nerad vzpomínáte?

Nejoblíbenìj�í mùj pøedmìt  bylo takové
døevìné autíèko a na ten pøedmìt nejradìji vzpomínám.

! Nedávno bylo Valentýna - svátek zamilovaných, vzpomínáte
si je�tì na svou první lásku?

Urèitì. Na svou první lásku se nesmí zapomenout. To vám
v�ichni dají za pravdu, proto�e pokud zapomenete na svou
první lásku, tak u� ty dal�í nemají �ádný význam. Musíte si v�dy
stavìt nìjakou la�ku a ta první je v�dy nejkrásnìj�í.

! Vaše scénky a vystoupení se v�em urèitì líbí, odkud èerpáte
námìty?

Ze �ivota, v�dy� jste to musela vidìt.

! Víte o nìjakých va�ich kladných a záporných vlastnostech?
Prozraïte nám je. Jaký jste èlovìk?

Øeknu vám pravdu, nemám záporné vlastnosti. Jsem jenom
kladný a vylo�enì hodný, dobrý èlovìk.
! Jaký je vá� vztah k �enám?
Také velmi kladný, proto�e s nimi je tì�ký �ivot, ale bez nich by
to bylo nemo�né.
! Kdy a kde jste pøi�el nato, �e doká�ete rozesmát lidi a tím

se i �ivit?
Jednou jsem se podíval do zrcadla a napadlo mì to.
! Vystupování v zábavných poøadech a dìlání vlastních

pøedstavení je va�e jediné zamìstnání. Pokud ne èím se
�ivíte?

No tak je to moje hlavní zamìstnání a vedle toho mám je�tì
malou televizní spoleènost, malé studio a malé nakladatelství a
vydavatelství.
! Jste známý a oblíbený. Líbí se vám, �e jste populární? Jaké

to má výhody a nevýhody?
Výhody to v podstatì má takové, �e kdy� pøijedete do nìjakého
mìsta, tak lidi pøijdou. To je jediná výhoda, jinak pak u� to má
jenom nevýhody, proto�e není to z daleka tak pøíjemné, jak si
lidi myslí.

! Máte nìjaké pøání, který byste chtìl
aby se vám splnilo? Povìzte jaké?
Kromì zdraví mých kamarádù, mé rodiny a
dìtí mám jedno jediné pøání a to je
eliminovat ze svého �ivota blbce a kretény.

! Co chystáte do budoucna?
Pøipravujeme novej program, teï ho právì
dáváme dohromady, tak�e pravdìpodobnì
tento mìsíc bude mít u� úplnì oficiální
premiéru a a� ho ohrajeme, tak mo�ná zase
za rok sem pøijedeme.

! Na závìr, co byste vzkázal studentùm
tøineckého gymnázia?
A� jsou rádi, �e jsou studenti. A� si vá�ej
toho, �e jsou mladí, a� pro�ívaj ka�dou
vteøinu svého �ivota, proto�e nikdo jim to
nevrátí.

! Dìkujeme za rozhovor

J. Mladý má mimo svého kolegy Náhlovského také svou malou televizní
spoleènost, malé studio a nakladatelství a vydavatelství

Tento mìsíc pøivítali do na�eho mìsta dva komici jejich� pøedstavení Tady konèí sranda, sledovali diváci v absolutních køeèích
smíchu. Divadelní sál byl pøeplnìn a pøedstavení mìlo velký úspìch. Nám se podaøilo vyzpovídat oba komiky. Na aprílové èíslo si
necháme J. Náhlovského a tento mìsíc vám pøiná�íme rozhovor s jeho zdánlivì inteligentnìj�ím kolegou J. Mladým.

     foto: Kamil MrázekJ. Mladý odpovídá na otázky.

foto: KM

Kamila Øímanová
Kamil Mrázek
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Bez lásky

V�ichni spolu, jen já sama.
I mìsíc má své hvìzdy,.
rù�e má trny,
kluk má holku
a v�ichni se mají rádi.
Jen já! Já jsem výjimka.
U� mì netrestej,
      nech mì být.
�ít bez lásky není �ivot,
tak proè tedy �ít?

        Lealie

Vodopád
Kde vodopád lesem �umí
a hejno ptákù si tu povídá,
jak na�e láska krutá byla,
a jak také skonèila.
Dávno, dávno, je�tì dál,
tam zaèal ten ná� krásný pár,
který se nadev�e miloval.
U vodopádu jsme se scházeli
a polibky jsme si dávali.
Tam v tom lese u vodopádu,
chytili jsme se za ruce,
skoèili jsme hlavou dolù,
a padali jsme a padali
a k tomu jsme si je�tì
poslední polibek dali.

          Lealie

         Poslední

Poslední den a poslední noc,
já ráda mám ho opravdu moc,
èekám ho dnem a èekám ho nocí,
on mì má stále jen ve své moci.

Trápím se, �ílím a nevím proè,
toèí se, toèí ná� kolotoè,
vyhlí�ím, jímám okenní rám,
je to má láska velká jak trám.

Poslední sbohem, poslední rù�e,
v�echno u� pryè je, kdo za to
mù�e?
Poslední polibek nestaèil dát,
nestihl øíct mi, zda mìl mì rád.

Poslední vzpomínka tichá jak sen,
zabolí v srdíèku, bodne tam jen,
v svìtì u� pro mì lep�ího není,
tì�ké a smutné je rozlouèení.

Vyhlí�ím, se�ed okenní rám,
byla to láska velká jak trám,
toèí se, toèí dál kolotoè,
jednou v�e skonèí a neví� proè.

                                               Katy

�kolní kolobìh

Byl pozdní den
a pr�elo jen.
V tom z mlhy, krupobití,
uèitelé do �koly letí.
Nezastaví je ani
mráz a zima,
ani tvrdá hlína
Kdy� je zlobí fakani,
jsou to tvrdí tyrani.
Kdy� mì zkou�í,
ka�dý u� tu�í,
bùra budu mít,
a� budu nebo nebudu chtít.
Mù�e� se �prtat jak chce�,
jim neunikne�.
Zachránit tì mù�e jen Matura,
a skonèí ti noèní mùra.
Po prázdninách, to se vleklo,
èekátì zas jiné peklo.

 Mlechty

Láska nikdy nekonèí
A� uvidí� mìsíèek,
jak po nebi pluje,
vpomeò si na svou
milou, která tì miluje.

Posílám ti hubièku
to v�ak jenom z lásky,
jestli se ti nelíbí,
po�li mi jí zpátky.

Má vzpomínka nikde nekonèí,
nebo� myslím, �e se s tebou nikdy nerozlouèím.
                                                                           XXX

Jednou �ít
a stokrát umírat

Odvyknout svým chybám v �ití
je dost velké umìní,
kdy� svou lásku k tobì cítím,
nic se pøece nezmìní.

Dával jsi mi svou kdysi zpátky,
najednou u� nemá� rád,
promìnil jsi se za èas krátký
a já tou�ím umírat.

Nenahradí mi Tì jiný,
jenom s Tebou dál chci �ít,
údìl plný smùly, døiny,
chci svou láskou zastavit.

Nemá� zájem, jsi u� jiný,
netou�í� dál mít mì rád,
na mì v�echny há�e� viny,
znovu tou�ím umírat.

Dr� se pevných provázkù,
co Tì s Tvojí láskou pojí,
ten ji nemá, kdo se bojí,
uka�, �e jsi pravý mu�!

Má láska se neutají,
u� si vrabci cvrlikají,
jak v mém srdci zrají tøe�nì
a já se ptám: �Milý, chce� mì?�

Stále nejde odpovìï
a já tady sedím teï,
pí�u ver�e pro svou lásku,
odpovím si na otázku
v tichu, sama, jako v�dycky

myslím na Tì nekriticky,
co je �patné na otázce?
Bude to u� skoro rok,
co jsem si na Tì dìlala nárok,
co se brání� mojí lásce.

                                              TK

ONA
Láska je jako poèasí
stále se mìní
A ne v�dy slunce svítí
do na�ich srdcí,
proto jsou rozchody a návraty
jediný, koho mám ráda,
jsi právì Ty.
Mou lásku nic neuhasí
a nikdo nezmìní.
Jsi Slunce v mém tmavém �ivotì,
nikdy u� neodcházej,
z celého srdce prosím Tì.

O N
Jsi pouhý sen nebo u� bdím,
takovou krásku hned tak nezøím.
Ne, ty musí� být snem,
který má mnoho hezkých jmen.
Láska, �tìstí, vìrnost.
Chtìl bych zaèít známost.
S kým?
To� otázka.
V�dy� spousty jmen má�.
Vybrat jen to správné,
ale které je to pravé?
Poraï lásko, �tìstí, vìrnosti
u� sou�ení mám dosti
Poraï mi, má lásko...

                                             SISI

POEZIE

                                             SISI
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Ve ètvrtek pøed jarními
prázdninami se ve Frýdku-
Místku uskuteènil florbalový
turnaj støedních �kol, na kterém
nechybìl ani výbìr na�eho
gymnázia. Turnaj se tì�il
velkému zájmu, a tak se zde
støetlo hned ètrnáct støedních
�kol.

Na�im vy�la první tøi utkání
ve skupinì, kterou vyhráli bez
ztráty bodu. Vítìzství ve
skupinì na�i vybojovali
pøedev�ím skvìlou hrou
v obranì, kdy� soupeøe pou�tìli
k nebezpeèné støelbì jen
sporadicky. První místo
zaji��ovalo úèast ve ètvrtfinále,
do kterého ho�i vstupovali se
skóre 4:0. Ve ètvrtfinálovém
zápase si v�ak na�i vybrali
smùlu, která se jim a� do té doby

Bystøice pøekvapila
19. 2. se v areálu nové �koly v Bystøici nad Ol�í uskuteènil

florbalový turnaj poøádaný místním florbalovým týmem, který
postavil hned dva týmy A a B. V A týmu Bystøice se pøedstavili
hned tøi �áci na�í �koly: Jiøí Przywara, Robert Galuszka a já.
Pozváni na tento turnaj pøijalo Domino Tøinec a Torpédo Havíøov.
Druzí jmenovaní byli pasováni na jasného favorita turnaje.

My jsme s favoritem z Havíøova hráli hned své první utkání.
Pøes velký poèáteèní respekt jsme se dostali do vedení 3:0. To
v�ak v prùbìhu 12 minut hosté zlikvidovali a vyrovnali. Poslední
tøetinu jsme v�ak vyhráli 2:1 a celé utkání 5:4. To nám zvedlo
sebevìdomí a ve druhém utkání jsme rozdrtili své béèko vysoko
11:1. Díky ostatním výsledkùm nám pak v posledním zápase
proti tøineckému Dominu staèila k vítìzství v turnaji i remíza.
V pohodovém utkání jsme soupeøe porazili 3:1 a pøipsali si
vítìzství hned v prvním turnaji, kterého jsme se zúèastnili.

Výsledky: Bystøice B � Torpédo 1:7, Torpédo � Bystøice A 4:5,
Domino � Bystøice B 7:1, Torpédo � Domino 2:0,
Bystøice A � Bystøice B 11:1, Bystøice A � Domino 3:1
Poøadí: 1. Bystøice A (6 bodù, skóre 19:6), 2. Torpédo (4, 13:6),

3. Domino (2, 8:6), Bystøice B (0, 3:25)
P�

Ze sportovních výsledkù

Florbal (okresní kolo)
Dorostenci bojovali v na�em okresním mìstì nejdøíve ve

skupinì s IS� F-M, SO� Tøinec a Gymnáziem Petra Bezruèe. Skupinu
bez porá�ky vyhráli, ale ve ètvrtfinále smolnì prohráli na nájezdy
s SSO� Frymos. Celkové obsadili 5. místo mezi 16 startujícími
dru�stvy.

�Vrcholný výkon� zøejmì pøedvedli dosud nezji�tìní lapkové,
kteøí stihli na�i výpravu okrást o jednu hokejku, jednu rezervní
èepel a jedno znaèkové trièko...

Odbíjená (okresní kolo)
Star�í �ákynì bojovaly dobøe, ze �esti dru�stev obsadily 2.

místo.

Oèekávané akce
- okresní pøebor v silovém víceboji - 10. bøezna
- pøebor �koly v sálové kopané
- pøebor �koly ve skoku vysokém (budou-li zájemci)

Poprvé a doufám, �e ne
naposledy jsem si byla zabruslit
a to bìhem �kolního vyuèování.
Jo pøesnì tak, vùbec si nedìlám
legraci, jak by si nìkteøí mohli
myslet. V pondìlí 7. února jsem
se místo dvou hodin tìlocviku,
mohla hodinku (60 minut)
prohánìt po ledì na �zimáku�.
Právì v ono pondìlí mìlo
gymnázium pronajatou ledo-
vou plochu na tøineckém
zimním stadionu. Byla to vlastnì
na�e jediná záchrana pøed
prohánìním se po chodbách.
Jeliko� na dané dvì hodiny TV
docházejí ètyøi skupiny stu-
dentù, pak jedna skupina je
v�dycky navíc. Jsou toti� tøi
tìlocvièné prostory. Jak jistì víte.
A na jednu skupinu se nedostane,
proto musí být na dvoøe. Jen�e
co dìlat na dvoøe v - 5° C. Fotbal
- nemo�né, hokej - nedostatek
hokejek, atletika - zapomeòte!
No, tak ten, který má být na
dvoøe se pak prohání se
�vihadlem kolem palem a

uèeben v pøízemí. (V lep�ím
pøípadì provádí streèing ve
studovnì nebo v jiné volné
tøídì.) V poslední dobì se zaèala
trénovat støelba ze vzduchovky
ve staré posilovnì ve staré
pøístavbì. Zajímavé v�ak je, �e
kdy� mají støílet holky, jako
naschvál dojde støelivo. Tak�e
proti pøíjemnému tìlocviku na
ledì nikdo nic nemìl a ti, kteøí
nespla�ili brusle si u�ívali
tìlocviku ve �kole nebo se bavili
na zimáku.

Piruety a skoky profesora
Sikory, laidy na �x� zpùsobù, ale
také první kontakty s ledem
nìkterých spolu�ákù nebyly k
zahození.

V�ichni byli spokojeni a
doufáme, �e se podobné akce
budou opakovat. Pozdìji by se
také mohli konat jakési �ledové
hry� v podaní gymnazistù a
mohli bychom si to rozdat tøeba
s obchodkou.

Kamila

Tìlocvik trochu jinak

vyhýbala. Poté, co v úvodu
utkání ne��astnì inkasovali,
zatlaèili svého  soupeøe. Dlouho
to vypadalo, �e se jim nepodaøí
pokoøit brankáøe soupeøe,
kterému obìtavì vypomáhali
v�ichni spoluhráèi i konstrukce
branky (na�i nastøelili dvì
bøevna). V závìru se na�im pøece
jen podaøilo vyrovnat a vynutit
si samostatné nájezdy (za
nerozhodného stavu se
neprodlu�ovalo). V tìch v�ak
doplatili na nedostatek
zku�eností a jediným, kdo svùj
nájezd promìnil, byl Pavel
Nìmèík. To na soupeøe nestaèilo
a na�i se z turnajem museli
rozlouèit u� v prvním utkání
vyøazovacích bojù.

P�

Florbalový turnaj ve Frýdku

Mgr. Pavel Sikora

 Být posledním
nevadí, ale nikdy
nesmíte být
poslední dvakrát
po sobì.

Iacocca

Bez pøátel není
�tìstí, ale bez
ne�tìstí nepoznáme
pøátele.

anglické pøísloví


