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Støedo�kolský pohár

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

Je�tì loni byla nynìj�í 4.B
obyèejná bíle vymalovaná tøída,
i kdy� u� nebyla bílá, ale spí�e
�edá se spoustou rùznoba-
revných flekù, které mìli
vìt�inou pùvod v házení
ohryzkù do ko�e. Pìt spolu�ákù
Michal Mrajca, Petr Koòaøík,
Ondøej Bujok, Miroslav Krop a
Jakub Szolony v�ak dostalo
výborný nápad. Za�li za panem
øeditelem a po�ádali ho, jestli by
si tøídu nemohli vymalovat.
�kola v�ak zatím nemá peníze
na to, aby mohla vymalovat
v�echny tøídy, a tak si studenti
v�echno zaplatili sami. Koupili
obyèejné malíøské barvy, které
museli pou�ít, aby se po jejich
odmaturování tøída mohla
znovu nabílit a byla pøipravena
pro nové ba�anty. Po tøi
prázdninová odpoledne malo-

vali stìny a zdobili tøídu nej-
rùznìj�ími barevnými drob-
nostmi. Výsledek mù�ete vidìt
na vlastní oèi. Tøída je vyma-
lována �lutì s rùznými malými
i vìt�ími barevnými ozdobami,
na stìnì visí dokonce i staré
kukaèkové hodiny, které podle
v�eho jdou opravdu pøesnì, a
dokonce i kukají. A studenti mají
aspoò pøehled, kolik je�tì minut
budou muset poslouchat vý-
klad.

Vedení �koly, i kdy� jim
vymalování tøídy povolilo, v�ak
není pøíli� nad�eno tím, �e
s tímto nápadem pøi�li, jeliko�
mají hrùzu z toho, �e to budou
chtít udìlat i v�echny ostatní
tøídy a tím vytvoøí neuvìøi-
telnou spou��. A mají pravdì-
podobnì pravdu, ka�dý by
mohl namítnout, �e by to tu pak

nevypadalo ani jako ve �kole, ale
podle mì by se to klidnì mohlo
zavést a navíc by to mohlo i
pomoct pøi výuce nìkterých
pøedmìtù. Studenti 4.B jsou  se
svou prací velmi spokojeni.
Tøída se jim líbí a podle jejich
vlastních slov se jim v tak pìknì
vymalované tøídì i lépe uèí.

Není se ani èemu divit. Takto
upravená tøída vypadá mno-
hem útulnìji a ,,domáètìji� ne�
ostatní tøídy, které obèas vypa-
dají tak trochu jako vìt�í vì-
zeòské cely (i kdy� samozøejmì
ne úplnì, nìkteré jsou i bez
barevného zdobení stìn docela
útulné, ov�em nemohou se
porovnávat s barevností 4.B).

Podle mì to byl dost dobrý,
originální a sympatický nápad.

                                                                                              E

Kdo si vymaloval, ten se má

Po slo�ení pøijímaèek si
ba�ant, øíkejme mu B. (èti bé),
pøipadá jako mistr svìta. Tì�í se,
�e se objeví mezi nadprùmìrnì
inteligentními jedinci a podobnì.
Blí�í se ètvrtého a nad�ený B.
vy�krtává políèka v kalendáøi.
Ètvrtého záøí je tu. �kola
prázdná a v�ichni ba�anti se
shromá�dili v aule. Dlouhé
projevy skonèily a milý B. se
spolu se svou novou tøídou
vydává na prohlídku �koly, pøi
které se jenom vyuèuje o nìco
rychleji ne� na základce.
Nakonec si uvìdomí, �e ten
gympl je lep�í jen o dvì novinky,
a to vlastní skøíòky a placení
obìdù èipem místo stravenek.

Profesoøi se zdají být milí, ale
B. u� uva�uje, jestli to není
náhodou pøetváøka, kterou se
ho a jeho spolu�áky sna�í
obelstít a po nìkolika týdnech je
pøepadnout nepøipravené zkou-
�ením, ze kterého odejdou se
známkou hor�í ne� ètyøi.

Po dvou týdnech se �ivot
dostává do normálních kolejí a
B. se zaèíná seznamovat se
svými spolu�áky a spolu-
�aèkami. Jak tak uva�uje,
dochází nakonec k názoru, �e by
sice bylo jednodu��í zùstat na
základce, ale bylo by to o hodnì
míò dobrodru�nìj�í.

Jakub Szkandera

Pocity jednoho ba�anta na zaèátku
�kolního roku aneb rozplynulé sny

Diskuzní fórum
Prostoru on-line
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Danger
U� je to tu znovu, nestartuje mi vùz, budu muset letìt, nebudu

muset, proto�e ho za mì nastartuje instruktor auto�koly.
Mnoho studentù letos zasedne navíc i do lavic auto�koly

(samozøejmì taky za volant), proto upozoròujeme v�echny
spolu�áky a profesory (a nejen ty), dávejte na sebe �bacha�!

Buïte k nám tolerantní, kdy� nìkdy vychrlíme nìjakou tu
pouèku èi pravidlo silnièního provozu.

Neodsuzujte nás za to, �e nìkdy budeme kritizovat ostatní
øidièe, �e to co právì dìlají, dìlají blbì atd.

A to je�tì není v�echno.
Dále upozoròujeme obèany, kteøí se v nedìli odpoledne

(zejména kolem 17:30 a po 19:00) budou pohybovat po tzv. leti�ti
pøed kulturákem, �e opìt zaèaly taneèní.

Dav tancechtivých, tìch s po�lapanými �pièkami èi namo�eným
svalstvem, není zrovna bezpeèné místo pro nedìlní procházky.

Alergici na pøemíru oblekù, sukní a lodièek, zùstaòte radìji
doma.

Dìkujeme za pochopení         Kamila

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 6.B pøed uzávìrkou dal�ího èísla.! G

� p
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Na otázky odpovídalo 82 studentù z rùzných tøíd.
18 studentù odmítlo odpovídat na tuto anketu.

! Jak jsi pro�il dva mìsíce prázdnin?
dobøe(15), skvìle(9), nudnì(5), stále pryè(5), doma(4),   na
chatì(4),  pracovnì(4), docela fajn(3), super(3), v�ude(2),
obvykle(2), v lihu(2),  bez �koly(2), �patnì(2), milostnì(2),
v pohodì(2), rùznì(2), u�ly, u babèe, paøba, krásnì, bez rodièù,
na dovolené, v sanatoriu,  zajímavì, na WC, u poèítaèe,  se
sleènou a roènikovkou,  ve �panìlsku, na Slovensku, sexem

! Co tì o prázdninách nejvíce na�tvalo?
poèasí(28),  �e byly moc krátké(8), nic(6), dé��(4), pøítel Karel(4),
do�la kasa(2),  brácha(2), trenér(2),  zima(2), rodièe(2), �e
skonèily(2), nevy�lo stanování(2), �e jsem nemohla flirtovat(2),
sanatorium,prodavaèka, lidská blbost, práce, dovolená
s rodinou, �e jsen nepotkal tøídní, �e jsem nestihl v�e, co jsem
chtìl, milostný vzztah, Latochovi,  v�ichni nìkam odjeli,
utrhnuté splachovadlo,  �e jsem se nevidìla s pøáteli, babièka,
problém s páteøí,  zamìstnavatel,  �e není �kola

! Co tì naopak hodnì potì�ilo?
nevím(9), srpnové poèasí(8), nic(8), noví kamarádi(6),
dovolená(5),  �e jsem nebyl ve �kole(4), volnost(4), výdìlek
z brigády(4), turnaj ve Vítkovicích (2), nový splachovaè(2), �e
jsem nevidìl rodièe(2), �e za deset mìsícù budou dal�í(2),
stanování(2), tábor(2), pr�elo(2), �e jsem byl sám doba se
sestrou, kdy� jsem poprvé zavolala kamarádce, filmy v TV,
kapesné,  nová PC hra,   lidi,    práce, zdra�ení benzínu,
diskotéky, narozeniny, dva milostné zá�itky, �e se mnou moje
sleèna zùstala,  �e není �kola, láska, vylezl jsem na nìkolik
horských �títù, kluk, filmový festival, kempy, dva mìsíce volna,
holky v sanatoriu

! Splnily uplynulé prázdniny tvá oèekávání?
ano(32), ne(39), napùl(7), stoprocentnì, ze 3 ano, témìø,
pracovnì ano

! Co bys doporuèil ostatním nav�tívit pøí�tí rok?
nic(10),  Chorvatsko(6), �kolu(3), hospodu(3), tábor(3), Praha(3),
stanování mimo domov(3), mùj dùm(2), záchod(2), Internet(2),
travesti show(2) Vranovskou pøehradu(2), Slovinsko(2),
brigádu(2), záchytku(2), Karvinou(2), kulturní památky(2)
�výcarsko(2), Øecko(2), moøe(2),  kavárnu(2), Itálie(2),
Bulharsko(2), bulharské a holandské plá�e, s pøítelem/kyní do
Luhaèovic nebo sám/a do vinných sklípkù, Mexiko,
Amsterdam,  Vídeò, Krakov, Jeseníky, makat, policejní tábor,
Hrádek, tábor, kde nikdo nikoho nezná, zùstaòte nejlépe doma,
hlavnì ne sanatorium, ulici Karvinská v Èes. Tì�ínì, Nýdek,
Moravský kras, noèní Brno, koupali�tì, Gutskou hospodu

! Pokud si mìl brigádu, zbýval Ti èas na ostatní zájmy?
nemìli (51), ano(22), ne(8), mé brigády byly mé zájmy

! Jaký vliv mìlo na tvou dovolenou poèasí?
�ádný(36), velký(24), malý(5), �patný(6), hrozný(4), dobrý(2),
mohlo být lépe(2),  jsme bílí jako stìna(2), rozporuplný

ANKETA
letní prázdniny

Helena Uhláøová, Marie Koláøová,
Petra Lancová, Petra Drongová

Kam kráèí�, smìøuje�, profe-
sore? Jak je to vùbec s na�imi
profesory na tomto malebném
gymnáziu? Tak pøedev�ím, jsou
to jen lidé, i kdy� mnohdy nám
pijou krev. Pøiznejme si ale, �e
vìt�inou si za to mù�eme sami.
Ono staré známe pøísloví
opakují mnozí uèitelé s �eleznou
pravidelností � Jak se do lesa
volá, tak se z lesa ozývá.
Pøelo�ím do reality � kdy� dìláte
ve �kole anarchii, tak èekejte
toté� od profesora. Kdy� se
díváte z okna, èekejte toté� od
profesora. Èili na shrnutí �
Nedìlejte ve �kole anarchii. Jak
se tedy vetøít do pøíznì
profesora, chcete-li pøec jen
nìjakou tu anarchièku provést
a nechcete, aby to za vás slízla
celá tøída mastnou písemkou?
Rozhodnì to nedìlejte jako
Hujer ve filmu Mareèku, podejte
mi pero! Musíte hezky nená-
padnì tøeba zvý�eným zájmem
o látku. Ve chvíli nepozornosti
profesora mù�ete øíct tøeba
nìco smì�ného, a a� se bude
kantor ptát na to, co va�e
spolu�áky rozesmálo, zabrou-
síte do problematiky právì
probírané látky a profesor
zapomene na potrestání va�eho

�prýmu. Z toho vyplývá dal�í
ponauèení � nelezte profesorùm
do �

Vìt�ina profesorù velice
tvrdì odmítá jakékoliv vtípky a
srandièky. Ale jak známo, smích
léèí a prokazatelnì prodlu�uje
vìk smìjícího. Jsou na�tìstí
profesoøi, kteøí si rádi prodlou�í
�ivot a vyléèí nemoci smíchem,
jsou dokonce i takoví, kteøí
provozují srandièky. No a
zbytek profesorù tvoøí ti, kteøí
blbosti tolerují, nanejvý�
zavedou lehké tresty, na které
stejnì do dal�í hodiny zapo-
menou. Ale abych vás zase
uvedl do správných kolejí,
nesmíte zapomenout, �e poøvá-
vání není sranda, drzost u�
vùbec ne a opakovaný vtip
pøestává být opravdu vtipným.
Z toho vyplývá dal�í pouèení �
vyhýbejte se nekvalitním vti-
pùm. Tak�e, a� budete pøí�tì
lechtat bránice svých spolu�ákù,
sna�te se o to, aby se prohýbal
smíchem i profesor, bude to mít
o hodnì lep�í úroveò. Pøeji v�em
tøídním �a�kùm hodnì nápadù
a profesorùm hodnì tolerance
a ménì nápadù na nevtipné
tresty.

�a�ek David Heczko

Quo vadis, magister?

Hezky èesky
V�ichni moc dobøe víme, �e èe�tina patøí k nejtì��ím jazykùm,

zvlá�tì pak její psaná podoba. Pøesto nìkterá její pravidla nejsou
tak obtí�ná, napø. psaní krou�kovaného nebo èárkovaného �u�.

Vyòato z Pravidel èeského pravopisu.
Délka samohlásky �u� se vyznaèuje buï èárkou, nebo

krou�kem. Psaní ú a ù se øídí:

Písmeno ú pí�eme:
1. na zaèátku slov (úroda, úmysl, Ústí �),
2. po pøedponì a na zaèátku druhého èlenu slo�eniny

(neúroda, bezúèelný, trojúhelník �),
3. v citoslovcích (vrkú, bú �),
4. ve slovì ocún a nìkterých slovech pøejatých jako múza,

kúra, túra, ragú �
5. Písmeno ù pí�eme v dal�ích pøípadech �

Tímto nechci nikoho pouèovat. Pouze autorovi plánu
turistického kurzu se do informací vloudila chybièka � celodenní
tùra. Nemám v úmyslu nikoho urá�et. Nikdo nejsme dokonalí.

Mù�eme být rádi, �e nikdo není tak netaktní a èerveným fixem
neopravil �hrubky�.

Mimo jiné, Prostor nebývá té� úplnì bez chyb.
anonym

Naè lidem rozum, kdy� je na nì mo�no
pùsobit násilím?

(Tolstoj)

!  Dìkujeme za va�e odpovìdi
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Bezplatná
inzerce

!!!
Koupím dvì star�í knihy
BIOLOGIE za nízké ceny.

Monika Jakusová (1.B)

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:

Anketa
!!!

Rozhovor s ...
!!!

reportá�e z akcí
!!!
Slezsko
!!!

mo�ná, pøekvapení
!!!

novinky, názory,
informace atd.

Vá�ení profesoøi, milí studenti a ètenáøi!
�kolní rok 2000/2001 je v plném proudu a tvorba èasopisu

také.
S novým �kolním rokem chystáme nová pøekvapení, která, si

myslím, budou stát zato.
Ale teï jsme ve fázi pøíprav a jednání. Pokud v�echno probìhne

tak, jak pøedpokládám, pak zde pøibude pár nových a zajímavých
rubrik a soutì�í. Mimo jiné, pøedplatitelé èasopisu se budou moci
tì�it na men�í dárek, který, si myslím, je�tì �ádný studentský
èasopis pro své ètenáøe nevytvoøil. V�e je teï, ale pøedèasné
prozrazovat, pokud nevím, s jakým úspìchem v�echno probìhne.
Nechte se pøekvapit.

Ale teï se ji� nenechte ru�it pøi ètení tohoto èísla èasopisu. A
také za redakci dìkuji v�em, kteøí odpovídali na otázky do èasopisu.

Pøeji zajímavé ètení
Kamil Mrázek (KM)

P.S.: Zájemci, kteøí se chtìjí podílet na tvorbì tohoto èasopisu
jakýmkoliv zpùsobem, jsou stále vítáni.

!!!
pro studenty

Vzkazy

Chcete nìco prodat,
koupit, nabídnout,

vymìnit, je tu pro vás
bezplatná inzerce pro

studenty.

!!!

Jedním z hlavních cílù
èasopisu Prostor bylo a stále je
být jakýmsi mluvèím studentù
této �koly. Proto jsme v�dy rádi,
kdy� pí�ete va�e názory, problé-
my a ve�keré texty (básnièky,
èlánky, návrhy�) do na�eho
èasopisu, proto�e Prostor tvo-
øíte také vy.

Redakce Prostoru chce, aby
neexistovala �ádná bariéra mezi
redakcí a ètenáøi. A také proto
jsou v ka�dém èísle ankety, na
které odpovídáte vy a tím
pomáháte vytváøet tento èaso-
pis. V�dy mù�ete napsat vá�
text, názor a jiné, vhodit do
schránky nebo poslat e-mailem.

Stále se sna�íme, abyste mìli
co nejjednodu��í zpùsob publi-
kování textù do Prostoru.
Prvním krokem je schránka
pøed dìjepisnou uèebnou, dále
e-mailová adresa a 25. záøí
vznikla pro va�e názory,
problémy dal�í slu�ba pro
v�echny, kdo mají pøístup na
Internet.

Na internetové adrese
Prostoru se mù�ete vyjádøit on-
line ke v�emu, co uznáte za
vhodné. Stránka Komentáøe
k Prostoru je vìnovaná va�im
pøipomínkám, návrhùm, názo-
rùm, pochvalám èlánkù, èísla
èasopisu atd., které zde mù�ete
napsat ihned.

Stránka Diskuzní fórum -
PROSTOR je vìnována va�im
názorùm, èlánkùm. Zde mù�ete
publikovat(zveøejnit) va�e
názory, kritiky, problémy, na
které mù�e kdokoliv napsat

vlastní odpovìï (názor).
Diskuzní fórum bude pravi-

delnì kontrolováno redakcí
Prostoru, která se bude sna�it
na va�e názory, problémy ... také
reagovat nebo je pøedávat
pøíslu�ným lidem k vyøe�ení.

Na stránce diskuzního fóra
jsou navrhnutá nìkterá témata,
ke kterým se mù�ete vyjádøit,
ale samozøejmì není to podmín-
kou. Pokud máte svùj názor na
daný napø. aktuální problém,
který si myslíte, stojí za
zveøejnìní, udìlejte to, proto tu
diskuzní fórum je.

Diskuzní fórum bylo vytvo-
øeno s ohledem na fakt, �e jste
inteligentní lidé.

A vy, co nemáte pøístup
k Internetu, nezoufejte, zvlá��
zajímavé názory, diskuze (dou-
fám, �e to budou v�echny)
budou publikované i v papírové
podobì èasopisu. A názory
mù�ete psát i na papír�

Jinak v�echno, co chcete
poslat, vzkázat do redakce,
publikovat, vhazujte do schrán-
ky Prostoru pøed dìjepisnou
uèebou nebo posílejte e-mailem.

Prostor je tu pro vás a va�imi
texty ho tvoøíte i vy. A v�dy
kdy� dostaneme jakýkoliv vá�
text (básnièku, èlánek, pochvalu,
pøipomínku, návrh, názor,
problém �), jsme velmi rádi,
proto�e dáváme prostor v�emu
a v�em i anonymùm.

Tento èlánek není vìnován
pouze studentùm.

Va�e èlánky, názory a ve�keré texty
jsou na�í prioritou

KM
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Rozhovor s novým profesorem
Mgr. René Brauner

Na na�i �kolu pøi�lo nìkolik nových vyuèujících. Jedním z nich je i Mgr. René Brauner.
A právì s ním vám pøiná�íme rozhovor.

! Uèil jste ji� na nìjaké �kole nebo jste právì dostudoval?
Právì jsem dostudoval Ostravskou univerzitu.

! Proè jste pøi�el zrovna sem, na tuto �kolu?
Hlavním dùvodem je, �e tady bydlím.

! Co se vám na na�í �kole líbí?
Co se mi tady líbí? No, jsem tu necelé dva týdny, tak�e je�tì nemám názor, ale myslím si, �e je to
ucházející. A kdy� to srovnávám se svými kolegy ze �koly, kteøí rovnì� nastoupili do rùzných
�kol, tak jsem na tom mo�ná o nìco lépe ne� oni.

! Kolik tøíd uèíte, a co?
Tøi tøídy:1.B, 3.B, 3.C, èe�tinu.

! Jaká byla va�e �kolní léta?
Støedo�kolská? To u� je pøece jen nìjaký ten pátek. No tak dalo se to. Byla trochu jiná doba. Já
jsem studoval støední �kolu je�tì pøed rokem 89, tak�e to bylo jiné. Spousta vìcí, které vy dneska
máte, já jsem nemìl, ale taky byla spousta legrace, obèas nìjaký prù�vih.

! Na kterou �kolu jste chodil?
Chodil jsem do Karviné na støední �kolu.

! Proè jste se stal uèitelem?
Ne� jsem �el studovat uèitelství, tak jsem dìlal mistra na Kanadì na uèili�ti.

! Byl jste u nás jako praktikant, neodradilo vás to?
Ne, já myslím, �e studenti na tøineckém gymnáziu jsou solidní. Nìkdy trochu zlobí, ale chytøí
jsou dost.

! Myslíte si, �e rozumíte studentùm?
Já zase nejsem o tolik star�í ne� oni, tak doufám, �e si je�tì pamatuji, jaké to je mít sedmnáct.

! Jak byste se charakterizoval?
To je tì�ká otázka. Já to spí� asi nechám na studentech, ne� abych se charakterizoval sám.

! Sly�ely jsme, �e vám pøátelé øíkají Brandon. Jak jste k této pøezdívce pøi�el?
Proto�e se jmenuji René Brauner, tak u� z té hláskové stavby to vyplynulo, pravdìpodobnì
z pøíjmení.

! Co na ni øíkáte?
No, v partì, kde ta pøezdívka vznikla, má ka�dý nìjakou pøezdívku a na mì vy�la tahle.

! Jaké jsou tøi vìci bez kterých byste se neobe�el?
Urèitì muzika, urèitì kní�ky a lidi, které mám rád.

! Dìkujeme za rozhovor
Eva Klusová,

Petra Lancová

�Hodit dr�ku�
Co to znamená?
To ví urèitì ka�dý, kdo má

nohy. Za tímto pojmem se
schovávají nepøíjemné pády
vìt�inou na nepøíjemných
místech.

Jak to asi vypadá?
Jdete (vìt�inou po schodech

vzhùru), nesete v náruèí asi pìt
knih (uèebnic) a v nestøe�ené
chvíli zakopnete, nebo vám
spadne bota a vy se v tom
lep�ím pøípadì nìèeho nebo
nìkoho chytíte, ve støedním
pøípadì ho pøiplácnete k zemi
svým tìlem a v tom nejhor�ím
pøípadì se rozplácnete na
tvrdém schodi�ti z mramoru.

Ne ka�dý ale umí padat tak,
aby si neublí�il. Vìt�ina z nás
touto situací pro�la, a tak je se
mnou urèitì zajedno, �e by se
taktika padání na �dr�ku� mohla
vyuèovat tøeba místo latiny,
biologie nebo chemie.

Myslím, �e by se to mnohým
docela hodilo.

Viz: Minulý rok pøed
kulturákem! (viï, Kaèenko)!

Ov�em toto se bohu�el
musíme uèit sami.

A proto: hezké padání.
Tísí

Jak se uèit?
Taky se vám zdá nezvla-

datelné nauèit se na jeden den
pìt stran formátu A4 do
dìjepisu, osm stran opáèka
zemìpisu, pochopit chemii,
nauèit se francouzsky a anglicky
a je�tì pøeèíst tlustou ,,bichli� do
literatury? Mo�ná by toho
nebylo ani tak moc, kdyby si to
èlovìk (tím myslím studenta)
rozvrhl a nenechával v�echno
na poslední chvíli. Ale jen ti, kteøí
mají opravdu silnou vùli, si
øeknou: ,,Co mù�e� udìlat dnes
neodkládej na zítra!� Ale vìt�ina
z nás  k tomu dodá: ,,Pozítøí je
taky den!� Tak�e kdy� se
studentovi  nakupí v�echno na
poslední den, nezbývá, ne� se
spolehnout na souseda, ale
problém nastane, kdy� se
zrovna soused spolehne na vás.
Nejlep�í by bylo propracovat
dokonalý ,,tahákový� systém a
domluvit se s okolosedícími,
kdo, kdy a co, se nauèí. Ale to u�
je mo�ná lehèí se to nauèit.
V�dycky se pøece mù�ete ulít.
                                                                                      E

Nezále�í na tom, aby ses vyrovnal tomu nebo onomu èlovìku, ale jde
o to, aby ses jednou stal samým sebou.

(Babler)

�ivot je umìním vyvozovat postaèující závìry z nepostaèujících
znalostí.         (Butler)
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U� je to tu znovu, ani jsme
se nenadáli a �kola nás znovu
�pohltila�. Provizorní rozvrh,
hledání prázdné uèebny je pasé.
Zaèátky hodin u� nevyplòuje
pøíjemnì zdlouhavé opisování
seznamù studentù a vyprávìní
toho nejpestøej�ího a nejzajíma-
vìj�ího z tìch krásných dvou
mìsícù.

Zaèíná nám opìt �student-
ský �ivot�. Ka�dý si ho sice �ije
po svém, ale urèitou èást trávíme
ka�dý stejnì. A to nad uèebni-
cemi, se�ity a rùzným studijním
materiálem.

Uèení bývá mnohdy
oznaèováno za muèení. Kdy� to
vezmeme z jiného pohledu je
uèení pro nìkoho pøíjemným
zpestøením jinak v�edního dìní,
pro jiné zbyteèná zátì� navíc.

To na�e ��prtání� (�rocení,
døení, biflování � prostì, jak
chcete) provází nìkdy u�iteèná,
nìkdy nepou�itelná hesla, tipy,
rady, jak se správnì uèit, èeho
se vyvarovat a èeho naopak ne.

Tak tøeba: �Opakování,
matka moudrosti�. Opakovat je
u�iteèné k maturitì, proto�e se
v�ichni �pilnì� pøipravovali po
celou dobu studia, a tak
k maturitì �pouze � zopakují.
Ale tøeba opakování urèité
kapitoly zpùsobí, �e zaèátek
umíte výteènì, støed uspokojivì
a konec ne a ne poøádnì
�zopakovat�.

Uèení je taky rùzné do
odli�ných pøedmìtù. V�ichni mi
dáte jistì za pravdu, �e literatura
se uèí docela �v klidu�, ale u�
následující týden, si nemù�ete
vzpomenout, jak se ta sbírka
jenom jmenuje.

Naopak pøíprava do mate-

Jak se ti dneska spalo?
Takovou otázku si kladu
v�dycky, kdy� mì ráno probudí
zabiják budík.

A proè zabiják? Kdy� zrovna
sním o tom, �e si mì kanibalové
kdesi dávají jako pøedkrm,
obvykle si oddechnu, ale jak mi
u ucha zazvoní �zabiják� a já
rychle vyskoèím z postele a
nevím, kde mi hlava stojí. Pak
mi dojde, �e stojí asi na krku.
První my�lenka, co mì hned
napadne je �kola. Profesoøi �
ach ti profesoøi, budou zkou�et
a zase mì pøipraví o mùj malý
mozeèek. Toho sice tolik na
rozdávání nemám, ale pou�iji
ho v�dy v nouzové situaci.
Tøeba, kdy� si profesor neví
rady a zeptá se svých �ákù,
pohotovì vyskoèím a jako v�dy
øeknu blbou odpovìï. Kdy� mì
tøeba profesorka z biologie
vyvolá a zeptá se, co je to buòka,
obvykle zaènu pøemý�let o malé
chatce, co stojí na zahrádce, a
kterou u� rodièe budují pro své
budoucí bydli�tì. Nevím sice jak,
proto�e se nám tam zdr�uje
ve�kerý hmyz a myslí si, �e
máme smùlu, proto�e tady byl
døív. Kdy� tohle øeknu, tøída se

zaène smát a profesorce zaènou
støíkat nervy a v klidu øekne,
má� za pìt. Proè? V�dy� buòka
(chatka) se taky týká biologie,
pøece hmyz, o tom se taky
uèíme, akorát �e tato buòka
nemá chromozomy, cyto-
plazmu, bunìènou stìnu �

Taky fyzika bývá èasto
napínavá. Kdy� profesor
pøichází do na�í tøídy s veselým
výrazem na tváøi, vypadá
podezøele a jakmile se posadí do
svého mìkkého pelí�ku, øekne,
�e si napí�eme malou opakovací
provìreèku, která trvá necelých
10 minut a taky ty známky se
ètou hezky: pìt, koule, fünf, pìt
� To u� ale známe a na
usmìvavé tváøe se v�dycky
dobøe pøipravíme.

Nìkteré dny mají ale i tu
lep�í stránku, nesmím taky
zapomenout, �e to jsou
profesoøi, kteøí nám zaøídí
budoucnost. Kdo profesory asi
nauèil v�echno to uèivo? No
pøece dal�í profesoøi. Mo�ná i ze
mì bude dobrý profesor, který
taky bude rozdávat pìkné
známky.

Leady

matiky je zalo�ena vìt�inou na
tom, jak èlovìk samotný dané
uèivo chápe. A co na to odborníci
pøes uèení?

Uète se soustavnì, plynule
z hodiny na hodinu. Neuète se
zpamìti, ve v�em hledejte
souvislosti a logiku.

Oni to v�ichni s námi myslí
moc dobøe, ale napøíklad ta
logika se tì�ko hledá v anglic-
kých slovíècích, které se tak jako
tak musíte nauèit zpamìti. A
zpamìti byste se urèitì neuèili
matematiku, v�dy� to lze
v�echno krásnì vypoèítat na
prstech (popøípadì na kalku-
laèce) a existuje tolik �krásných�
druhù v�emo�ných tabulek.

Uète se prostì tak, jak uznáte
za vhodné. Uète se v�echno,
proto�e �v�echno� urèitì
vyu�ijete.

A hlavnì neopomíjejte jistì
v�emi studenty uznávané
taháky. V dne�ní dobì pøíprava
tahákù zabírá studentùm
nejvíce èasu jejich pøípravy na
�opáèko èi desetiminutoveèku�
(která se zpravidla protáhne na
30 minut). Taháky mù�ete napsat
kamkoli a jakkoli. Nesmíte
zapomenout, �e to, co vidíte vy,
musí zákonitì vidìt profesor. A
z vlastní zku�enosti vím, �e
napsáním taháku se danou látku
nauèíte tak na 50 %, no a ten
zbytek? Máte pøece tahák a
spolu�áky.

A kdy� nejde pou�ít �ádný
z obvyklých fíglù, musíte to
prostì ukecat a do pøí�tì
nezbývá nic jednodu��ího ne� se
to nauèit.

Tak�e mnoho zdaru!
Kamila

Uèení = muèení

Profesor a �kola Ach jo, zaèala nám �kola
Jak u� je pro nás zvykem i letos nám v záøí zaèala �kola. Brzo

vstávat, nuda v hodinách, a pozdì chodit domù. To jistì v�ichni
známe. Aspoò, �e máme pøestávky. U tìch se èlovìk alespoò na
chvíli probere, v nejhor�ím pøípadì probudí. To není nic
mimoøádného, to se toti� stane ka�dému.

Ka�dý druhý student tohoto ústavu (jak tuto �kolu nìkteøí
profesoøi nazývají) v hodinì spí nebo si schrupne. To samozøejmì
nic neznamená. Nìkde jsem èetl, �e to je normální, kdy� si nìkdo
odpoèine po tì�ké práci, kterou za den studenti mají. Na�i studenti
si nemohli vybrat lep�í místo ne� je �kola. To je u studentù normální.

Není �ádným tajemstvím, �e studenti na jiných �kolách jsou po
tì�ké práci je�tì více unavení, ne� je tomu na tomto ústavu. Kdoví,
co veèer a v noci dìlají. Urèitì se uèí, nìkteøí doma, jiní jinde!?

Stávání brzo ráno, to se urèitì nikomu z nás nelíbí, ale je to
bohu�el tak. Je to stra�né, ale jak øíká ing. Ivo Kantor: �Nedìste se
studenti, bude hùø.�

Martin

Mr. Jekyll - Dr. Hyde
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Proè jste pøi�li na tuto �kolu?
Jak se vám zde líbí?

Mgr. Romana Cieslarová
Uèila jsem tady ji� pøed mateøskou dovolenou, a tak jsem se
sem vrátila.
Kdy� mé dìti v mateøské �kolce nepláèou, tak se mi tady líbí.

Mgr. Vlasta Kantorová
Pøi�la jsem sem, proto�e jsem byla zvìdavá na práci se støedo-
�kolskými studenty.
Líbí se mi tady a práce je pøíjemná.

Mgr. Romana �iroká
Mùj man�el si v Tøinci na�el práci a já jsem ho následovala.
Zatím se mi tady líbí a doufám, �e se mi zde bude líbit i nadále.

Nebojte se vyjádøit!

student 1.B
Chci poznat nové lidi.
Ujde to tady, ale je moc uèení.

student 1.C
Nevím.
Nelíbí se mi tu.

student 1.D
Proto�e mì tu pøijali.
Líbí.

Petra Drongová,
Petra Lancová

JÁ
Co je to za divné slovo?

Myslíte si, �e nìco jako �Já�
opravdu existuje? Zkuste se na
chvíli uvolnit a tro�ku pøe-
mý�let... Víc toho po vás nechci,
jen abyste si uvìdomili, �e Já je
jen kus nièeho.

Èlovìk nikdy nebude èlovì-
kem, dokud nenajde nìkoho,
kdo ho doplní. Pak se teprve
mù�eme stát plnoprávnými
�ivými tvory. Ka�dý svìt - a� ten
ná� nebo kterýkoli jiný - je v�dy
hezèí s nìkým, koho milujeme.
Pouhé Já nás toti� pøivádí na
scestí, na køi�ovatku, kdy se
musíme rozhodnout: vìnovat
se Sobì, nebo tomu �druhému�.
Je tì�ké se rozhodnout, ale kdy�
u� se rozhodneme, je snadné
vytrvat.

Kdy� nìkoho ztratíme,
zanechává nás samé sobì. Pak

to bolí. Kdy� jsme jen My. Kdy�
jsem jen Já. Kdy� jste jen Vy. Bolí
to a sna�íme se rychle vyhledat
nìkoho, kdo nás doplní. Èím?
To nikdo neví. Ale obvykle bývá
tohle pátrání neúspì�né. Proè?
Proto�e hledáme nìkoho, kdo
je je�tì lep�í, ne� ten pøedchozí.
A jaký byl ten pøedchozí èlovìk?
Pøece ten nejlep�í.

Lidi, neomezujme se na
pouhé slabomyslné �Já�.
Alespoò ne teï, kdy� není
dùvod být sami. Vìnujme se i
druhým a urèitì se nám tady
bude líbit. Zkusme to. Alespoò
na pìt minut zapomeòme na
na�e ego. Alespoò na pìt minut
mìjte rádi lidi kolem sebe. Ty,
co obvykle nevnímáte...

Èerný Princ

Myslím, �e na této �kole není
jedinec, který by nevìdìl, �e v
polovinì záøí zaèala v Sydney
olympiáda. Ti chytøej�í vìdí, �e
ta olympiáda má nìco spoleèné-
ho se sportem a ti s je�tì vìt�í
kapacitou mozku dokonce vìdí,
�e to jsou podle oficiálního
názvu XXVII. letní olympijské
hry. A mají pravdu! Olympijské
hry (OH) jsou mezi sportovci
cenìny více ne� mistrovství
svìta.

OH se mají øídit pravidlem
øíkajícím, �e není dùle�ité
zvítìzit, ale zúèastnit se.
Namísto toho sportovci bojují o

medaile a� se z toho poøádnì
zapotí. Nejvíce pak plavci, ti jsou
celí mokøi, kdy� opou�tí závodní
dráhu. Nìkteøí odborníci (jako
tøeba já) také nechápou, proè ti
sprinteøi tolik spìchají, v�dy� si
je divák nestaèí ani poøádnì
prohlédnout.

To pøed dvìma a pùl tisíci
lety to bylo lep�í. Olympijskými
disciplínami byly i takové
�sporty� jako zpìv, recitace
nebo drama. Pøi takových
sportech se èlovìk zapotí
rozhodnì ménì ne� tøeba pøi
bìhu.

Jakub Szkandera

Olympiáda nejen v Sydney

Jak jste jistì zaregistrovali, a
nìkteøí dokonce vyzkou�eli na
vlastní kù�i, probìhl ji�
jednadvacátý roèník Mánesovy
stezky. Úèast byla jako ka�dým
rokem hojná a dokonce i
mezinárodní o nìkolik turistù
z Polska, Slovenska a Nìmecka.
Na 1686 osob pì�mo i na kolech
se rozhodlo projít a pro�lapat
trasy pøes høebeny slezských
Beskyd. Starty a cíle tras byly od
sebe vzdáleny od 12 km a� do
70 km. Nejvìt�í zájem byl o
patnáctikilometrovou trasu
(pøes 600 úèastníkù).

Poèasí bylo opravdu nád-
herné. Na tento den pøipadlo

krásné babí léto.
Ale letos do�lo k nìkolika

zmìnám. Novì byl otevøen start
u supermarketu Delvita. Tím se
poøadatelé postarali o vìt�í
zájem turistù z èásti Tøinec
(Terasa), a naopak zru�en ve
Vendryni.

Odmìnou pro utrmácené
turisty byl (po pøedlo�ení
kontrolních razítek ze stanovi��)
v cíli pamìtní list se jménem
úèastníka a jako obèerstvení
tatranka. Myslím, �e si turisté
mohli maximálnì stì�ovat na
bolesti nohou

Helena Uhláøová

Mánesova stezka

Stoupaje po horské cestì, oddal jsem se
pøemý�lení. Øídí-li se èlovìk jenom rozumem,
narází na své okolí. Dá-li se uná�et citem, je
str�en proudem. Prosazuje-li svou vùli,
omezuje svobodu druhých. Opravdu tì�ko se
�ije èlovìku na tomto svìtì... Pochopíme-li
jednou, �e �ivot je stejnì tì�ký, a� se vrátíme
kamkoli, nastane pravá chvíle, v ní� se rodí
básnì a vznikají obrazy.

(Nacume)

Mladí jsou dnes bez tajemství. Mám dojem,
�e se zrodil nový druh èlovìka.
V�echno je aseptické. Mladí dnes nemají z
nièeho strach. Proto také nemají �ádnou
nadìji. Jsou èasto tak chladní - zajímalo by
mì, jaké budou mít umìní. Pro mì jsou pocit
strachu, nadìje a tajemství nìèím nesmírnì
dùle�itým. Mo�ná jsme vstoupili do doby, kdy
z umìní zbude u� jen umìní �ít.

(Fellini)
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POEZIE
ZRCADLO
Hladina jezera
nav�dy opu�tìná
prùsvitnou vílou
Vítr se jí nedotkne
de��ové kapky nedopadnou

Skrèený zapomíná�
to, co u� dávno neví�
po noèním flámu

rozbité zrcadlo
neuká�e svou tváø
èlovìku se zkrváceným
úsmìvem

realita ti utíká
schovává se za stromy v lese
plaè - èlovíèku
slzy zrcadlo nerozbijí

ani nespraví

Hladina jezera
nav�dy vysu�ená
tvým umírajícím úsmìvem...

Èerný Princ

VYZNÁNÍ
Nìkdy ti chci ublí�it
z lásky
abys pøi�la a øekla
�Prosím, pofoukej mi to...�
Snad bych tì políbil
pohladil
dotknul se tì
Ale kde vzít odvahu?
Nìkdy ti chci øíct
víc nez to
a nìkdy míò
Ale ty bys to nepochopila
Nìkdy bych tì chtìl nenávidìt
aby to nebolelo
bez tebe
Nìkdy bych tì chtìl milovat
abych ti neublízil
Nebo ano?

Èerný Princ

Co dál?
Je krásné, kdyz dva se mají rádi,
jak hroznì srdce bolí, kdy� jeden zradí.
Kamarádství nebo nenávist? Co dál?
Kamarádství je tì�ké a hroznì bolí, nenávist vám du�i kalí.
Smíøení je nereálné, proto u�ívej �ivota,
èlovìk stárne, u� nic nebude takové, jaké to bylo
Srdce vám steskem se rozlomilo
Otevøete oèi a �ijte dál, �ivot je tì�ký,
ale �ít se musí, tak si ho nezkazte u� teï.

BaŠ

Být èi nebýt? Být, ale èím nebýt?
Skálou je� stojí bezhnutì,
bez mysli a bez chutì.
Na zemi stojící nehnutì
a zvìtrávat mohutnì.

Bez mysli, bez kroku,
stát poøád po boku,
po boku skal,
kde nikdo nezùstal.

Nechci být kamení,
které �ije v domnìní,
�e lásky na svìtì není.

Nechci neèinnì
pøihlí�et na jiné,
je� nièí mou skálu,
a pak se rychle lámu.

Nechci být bez moci
sám pod �irým nebem v noci.
Nechci jen zvìtrávat,
celý �ivot bez srdce zùstávat.

Nechci vidìt svìt,
jak �ene se vpøed
beze mne.

Nechci stát bez øeèí
a dívat se, jak se svìt nièí.

Nechci být tím,
tvrdým a bezvýznamným kamením.

Chci �ít, pomáhat a srdce mít,
mù�ete mi to umo�nit?

Zeck

Èím bych nechtìl být?

T D O M E K D E K A B I N A K

I C E T O A R P A L U B A T A

K K O � Á L È E L E N K A A R

S J I Á E H Í B U N D I È K A

V L N T P O N O � K A K R O V

E I V E S T A T R A V I È K A

T R I K O Y K Y S A K O I A N

R A K E T A T R A N K A N Á L

Alenka, boty, bunda, bundièka, èelenka, èin, Èína, deka, domek,
kabina, kalhoty, kalu�, kanál, karavan, ko�, ko�ile, krov, lira,
paluba, pono�ka, praotec, raketa, sako, svetr, �ál, �átek, tatranka,
tik, triko, travièka, vesta

OSMISMÌRKA

E

Matematicky vzato
je polibek to, co
dostaneme, kdy�
dotek rtù dìlíme
dvìma.

(Aznavour)

 O�enit se znamená
zdvojnásobit své
povinnosti a napùl
omezit svá práva.

(Schopenhauer)

�ena na mu�i miluje
zpravidla více jeho
du�i ne� tìlo, mu�
na �enì více
její tìlo ne� du�i.

     (Archias)

Èlovìk, na nìj�
nadávají blbci, je
hoden dùvìry.

(Sartre)

Mládí je jako mladý
mo�t. Nedá se
udr�et. Musí
vykvasit a pøetéct.

(Luther)
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Fotbal
Na travnaté plo�e v areálu IS� Kanada se uskuteènil fotbalový

turnaj støedních �kol, kterého se pochopitelnì zúèastnili i studenti
na�í �koly. Já jsem mìl mo�nost být mezi nimi.

V prvním zápase jsme narazili na domácí tým, který byl
nejvìt�ím favoritem na vítìzství. V prvním poloèase jsme mìli ze
soupeøe pøíli�ný respekt a nabrali tøí brankové manko. Ve druhé
èásti se nám podaøilo u� jen sní�it na koneèných 2:3. Po krátké
pauze jsme hned nastoupili ke druhému utkání, které jsme sehráli
s jablunkovskou støední �kolou. Tu jsme v poklidném tempu
porazili 3:0 a zajistili si tak postup ze druhého místa. V posledním
utkání se jablunkov�tí pokusili pøekvapit v zápase s domácími, ale
po dobrém úvodu utkání prohráli a zbyl na nì takzvaný Èerný
Petr v podobì tøetí, tedy jediné nepostupové pøíèky.

P�

Ze sportovních výsledkù
Maratonská �tafeta

I v 9. roèníku této populární bì�ecké soutì�e na�i �tafetu pokoøila
4. Z�. V konkurenci 9 �tafet na�i bojovali stateènì a dosáhli 5.
nejlep�ího èasu: 2h 34 min 59,7 s

Kopaná
Pro velký zájem bylo okresní kolo uhráno ve své první èásti ve
skupinách. V na�í skupinì hrané 18. záøí na uèili�ti zvítìzilo domácí
dru�stvo pøed na�imi fotbalisty a IS� Jablunkov. Do okresního finále
postupují první dvì dru�stva.

Støedo�kolský pohár
S pøevahou jedné výkonnostní tøídy zvítìzili na�i atleti i atletky
v okresním kole. Na atletickém oválu nás reprezentovali: Kurzok,
Sirota, Zbonèák, Richter, Rada, Tøeslín, Szlaur, Sklenáø, Serafín a
bratøí Ostruszkové, dále Mrózková, Z. Stenchláková,
Nastulczyková, Przyczková, Cieslarová, Jake�ová, Walachová,
Kluzová, Mitrengová, Sikorová a Durèáková a postoupili do
okresního finále.

Oèekávané akce
5. 10. 2000 kopaná (okresní finále),

pøespolní bìh star�ího �actva (okrskové kolo)

10. 10. 2000 støedo�kolský pohár (oblastní finále)

øíjen hokejbal star�ích �ákù (okresní kolo)

Mgr. Pavel Sikora

Støedo�kolský pohár
aneb ze zápisníku �kolákù

Støeda (9:50)
Znudìnì poleháváme na svých lavicích a najednou se rozlétnou
dveøe a vchází p. prof. Sikora.
9:55
Gymnázium Tøinec, Komenského 713 se otøáslo v základech
na�ím øevem.
10:00
Jásot ustává a na na�ich tváøích se objevuje smutek a u nìkterých
dokonce i slzy. Dùvodem je blí�ící se provìrka.
Ètvrtek (8:00)
Celá tøída v oèekávání na pøíchod p. prof. Sikory se shromá�dila
u krytého bazénu.
8:05
Pøíchod profesora a následné (násilné) rozdìlení tøídy do skupin.
8:10
Hromadný pøesun na stadion.
8:15 � 9:30
Pi�kvorkový turnaj na tribunì a obohacení na�ich slovníkù o
dal�í neslu�né výrazy.
9:40
Nástup na stanovi�tì.
10:00 � 13:20
Postøehy z disciplín:
dálka:
Sna�iví spolu�áci peèlivì ukládali písek, aby jim do nì za
okam�ik skoèil jeden ze soutì�ících (S. S.).
Dokonce na�i horliví, vysmáti sna�ivci zahrabali výkon skokana
(J. T.) je�tì pøed zmìøením.
koule:
Místo, na kterém se tato disciplína odehrávala vypadalo asi
takto: vrhaè, koule, vrhaè, koule, rozhodèí, koule, vrhaèka,
rozhodèí, koule, vrhaè, koule, koule,�
vý�ka:
Úèast zapisovaèe v pi�kvorkovém turnaji ho dodateènì
pøipravilo k zadanému úkolu.
b ì h :
Poèítání poøadí závodníkù nebralo konce.
�tafeta:
Samozøejmì jsme nejvíce fandili na�im bì�cùm a bì�kyním.
Nìkteøí kamarádi, kteøí byli promrzlí �a� na plíce� si pøi
povzbuzování odrovnali hlasivky, a dokonce nìkteøí umrzli
døíve, ne� závod zaèal.
rozhlas, kanceláø, �atna:
Pár ��astlivcù bylo v teple! Jak my jsme jim závidìli za zvukù
drkotání na�ich zubù.

13:25
P. prof. Sikora nás vyhání posbírat odpadky. Jako spartakiádní
celek jsme vybìhli a zaèali symetricky proèesávat trávník.
Ladnými pohyby jsme sbírali papírky. Marnì se nám schovávali.
13:35
Udìlování pohárù. Asi s pøedstavou, �e vyhrají jen dívky nebo
�e se chlapci vùbec nedostaví jim byly udìleny poháry, které
zpochybòovaly jejich mu�ství.
13:40
Rozutekli jsme se smìrem k jídelnì hnáni obrovským hladem.
Sportu zdar a 12. øíjna snad opìt na stadionu.

Pálka, Vý�ka, Koule

loni hráli druhou nejvy��í soutì�.
Ve vyrovnaném utkání se do
vedení dostala Bystøice po
brance kapitána Gajdicy. Ve
druhé tøetinì dokázali hosté
z brejku vyrovnat a v úvodu
poslední èásti z dal�ího samo-
statného úniku dokonce otoèit
skóre utkání. Ve 41. minutì v�ak
Marek Galuszka svou pøesnou
trefou rozhodl o zaslou�ené
dìlbì bodù.

Bystøice tak úspì�nì vstou-
pila do své první sezóny, ve které
má podle slov trenéra Zdeòka
Solowskiho jediný cíl a tím je
umístìní na jedné ze tøí
postupových pøíèek.

P�

9. záøí vstoupili do své
premiérové sezóny florbalisté
Bystøice nad Ol�í. Tento tým se
zaèal oficiálnì scházet pøed
rokem a letos se pøihlásil do
nejni��í soutì�e.

Ve svém prvním utkání na
razili bystøiètí na Petøvald, který
se k utkání dostavil pouze s pìti
hráèi a brankáøem. Bystøiètí
hned od úvodního hvizdu
pøehrávali soupeøe po v�ech
stránkách. Bystøice dala hostu-
jícímu celku poøádnou lekci a
zvítìzila 18:0. Ke druhému
utkání, které se hrálo o dva
týdny pozdìji, pøijel do Bystøice
mnohem silnìj�í soupeø, favorit
na vítìzství v této soutì�i, 1.
MVIL Hrabová. Barvy tohoto
týmu hájili ètyøi hráèi, kteøí je�tì

Nováèek zaèal dobøe


