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V tomto èísle:
!!!

Jaké má záliby, co si
myslí ... Richard Král

!!!
Mgr. Pavla Jaworská

!!!
Hitparáda rádia

INTERHIT
!!!

Informace, názory,
básnì, povídky
!!!

Anketa - tìlocvik

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

Nové internetové stránky a e-mail
Internetová podoba studentského èasopisu Prostor má nové

stránky.
Jedním z hlavních zmìn je server, na kterém jsou stránky

umístìné. Tyto zmìny byly uèinìny hlavnì kvùli bezpeènosti a
dostateèné kontroly tìchto stránek, a to také proto, �e se na
stránkách Prostoru umístìných na gymtri.cz zaèaly objevovat vìty
záhadného pùvodu.

Zmìny byly uèinìny také kvùli faktu, �e internetová podoba
Prostoru bude udr�ována i dal�í roky a to z nynìj�ími technickými
problémy serveru tøineckého gymnázia nelze.

Na�e nová internetová adresa je http://eldar.cz/prostor (Pro ty,
kterým se nelíbí, �e pøed názvem serveru nejsou znaky �www�,
je tam mù�ou klidnì uvádìt (http://www.eldar.cz/prostor).

Nový e-mail redakce je prostor@quick.cz.
Stránky Prostoru dostaly také nový vzhled, který se bude je�tì

zdokonalovat. Pro milovníky citátù máme novou slu�bu �Moudros-
tí není nikdy dost�, která se skládá z databáze pøes 5 000 citátu.
Dal�í novinkou je, �e ve spolupráci s rádiem Interhit budeme ka�dý
týden zveøejòovat aktuální hitparády (viz také strana 6).

Samozøejmì se zvý�í aktuálnost stránek. Jakmile bude nìjaký
zajímavý èlánek, názor bude na na�ich stránkách okam�itì.

Mimo jiné redakce pravidelnì ète a odepisuje na názory v
Diskuzním fóru a Komentáøích k Prostoru. Tak�e stále pi�te,
proto�e va�e názory mohou hodnì vìcí zmìnit a mìní. Zdaøilé
názory, pøíspìvky budou i v papírové podobì èasopisu.

K posílání pøíspìvkù pøímo do Prostoru mimo na�í schránky
pøed dìjepisnou uèebnou mù�ete vyu�ívat tak jako v�dy, ale dnes
ji� novou e-mailovou adresu prostor@quick.cz.

Pøeji krásné surfování a mnoho zajímavého na na�ich nových
internetových stránkách.

KM

Postøehy z uplynulého mìsíce
aneb dìje se na této �kole

13. únor � v 6:30 ráno bylo zji�tìno, �e nìkdo pomaloval
profesorské skøíòky.

14. únor � zaveden nový bod �kolního øádu, který naøizuje
zákaz zdr�ování se u skøínìk déle ne� po dobu nezbytnì nutnou
napø. pro pøevleèení nebo vyta�ení si potøebných pomùcek a
uèebnic pro výuku na dal�í hodinu.

19. � 23. únor � jarní prázdniny
od 26. února � hlídky profesorù v �atnách �krou�í� a hlídají,

jak se dodr�uje nový bod �kolního øádu. Poru�ování zákazu
zdr�ování se v �atnách by mìlo být trestáno.

KM

Dne 14. 2. vydalo vedení
�koly dodatek ke �kolnímu
øádu, ve kterém se pí�e o
trestání osob v pøípadì pobytu
v areálu �aten po del�í ne�
nezbytnì nutnou dobu. Trochu
jsem se zhrozil. Pøipomnìlo mi
to naøízení z dob fa�ismu. Zákaz
vycházet z domù po 22. hodinì.

Kdy� tak nad tím, ale zauva-
�ujete víc, tak situace okolo
skøínìk se stala silnì neúnosnou.
Jestli�e se �atnami line obludný
puch zvratkù, po zemi se válí
shnilé ovoce, na stìnách jsou
portréty pøirození, objevují se
�krabièky� vína a obøí krysy,
které se vám prý zakousnou do
hrdla naèe� se stáváte krysou,
�kolní krysou, kterých je bez-
mála 100 (to jsem si vymyslel).

Ale krysy tam jsou, fakt.
Ov�em tento problém roz-

hodnì nevyøe�í toto naøízení,
právì naopak � zakázané ovoce
nejlíp chutná. A zavádìt jakési
slu�by kvùli hlídání, které
budou vykonávat profesoøi? Co
takhle jim dát do rukou slzný
plyn a obu�ky? Ne, ten nepo-
øádek se dìje stejnì po vyuèo-
vání, pozdì odpoledne. U�
vidím, jak tam profesor(ka) ste-
puje do 18. hodiny. Tudy cesta
opravdu nevede. Je sice fakt, �e
nìkterými èiny pøipomínají
studenti zvíøata, obzvlá�tì
prasata. A krysy mají prasata
rády! Øe�ení tohoto problému
je slo�ité a asi bych na nìj
nepøi�el ani já.

                              David Heczko

(Ne)èmárejte po skøíòkách!!!

Nejoblíbenìj�í èas, jak stu-
dentù, tak urèitì v�ech profe-
sorù, èas prázdnin je bohu�el za
náma. A tak otøeme slzy a vzpo-
mínejme na krásné chvíle, které
jsme pro�ili. Nejsou to jen hezké
vzpomínky, které nás napad-
nou. Nìkteré urèitì rozèílil neèe-
kaný sníh. Rozèílení se dalo
poznat z oblièejù a tichým �u�ká-
ním si nevrlých a sprostých slov
na úèet poèasí. I kdy� jaro
nevypadalo jako jaro, buïme
rádi, �e jsme si odpoèinuli a �e
máme dal�í sílu jít do �koly,
aspoò na tu chvíli ne� tady
budou dal�í a èím dál del�í
prázdniny.
                                         Pepíèek

Jarní prázdniny

Jen svìt XVII.
Jen svìt
se doká�e smát pøes smogovou clonu
utíkat bos po rozpáleném asfaltu
milovat lásky bez emocí
Jen svìt
se doká�e pøetvaøovat
A lidé v nìm �ijící
Jen svìt
je schopen zabíjet básnièky
                                 Èerný princ
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tìlocvik

Petra Drongová, Marie Koláøová, Helena Uhláøová
! Dìkujeme za va�e odpovìdi

Odpovídalo 53 studentù.
! Který sport má� v rámci hodin TV nejradìji?
volejbal (21), fotbal (8), basketbal (8), florbal (5), gym-
nastika (3), hokejbal (2), posilovna (1), bradla (1), házená (1),
�ádný (1), atd (2)
! Který sport tì naopak v rámci hodin TV nebaví (nejménì tì
baví)?
basketbal (16), gymnastika (13), fotbal (5), florbal (4), dálka (4),
házená (2), bìh (2), plácání o zeï (1), volejbal (1), fartlek (1),
hra s tyèkama (1), v�echny (2), atd (1)
! Kterou sportovní disciplínu bys urèitì nechal (je nejvíce
pøijatelná nebo líbí se ti) v osnovách TV?
skok do dálky (10), bìh na 100 m (9), �plh (6), hod graná-
tem (4), skok do vý�ky (4), trampolína (3), bìh na 1500 m (3),
florbal (3), gymnastika (2), hod koulí (2), sedy-lehy (1),
kotrmelce (1), fotbal (1), bìh na 10 m (1), bìh na 1000 m (1),
�plh na � (1), v�e (1)
! A kterou bys urèitì vyøadil z osnov tìlocviku?
1500 m (20), �plh (10), bìh na 3000 m (5), plavání (4), hod
granátem (3),  sedy lehy (3), atletika (2), posilovna (2),
bradla (1), 500 m (1), profesora (1), hod koulí (1)
! Které �kolní sportovi�tì pou�ívá� nejradìji v hodinách TV?
velká tìlocvièna (31),  posilovna (9), høi�tì za �kolou (6), malá
tìlocvièna (5), za �kolou (2)
! Dávají ti hodiny tìlocviku poøádnì zabrat, kdy a (nebo) proè?
ne (28), ano (18), jak kdy (2), obèas jo (1), tréninky jsou
tì��í (1), proto�e je blbý uèitel (Kaleta) (1), nìkdy (1), lezou mi
na nervy (1)
! Pøipadá ti, �e sportovní vybavení na na�í �kole je dostaèující?
ano (25), ne (19), nevím (8), tì�ko øíct (1)
! Jestli�e ne, které a (nebo) proè?
florbalové hokejky (3), sí�ky (2), v�e je staré a v rozkladu (2),
podlaha v tìlocviènách (2), �ínìnky (1), bradla (1), bazén (1),
malá trampolína (1), malá ping-pongárna (1), náøadí je
staré (1), proto�e je blbý uèitel (Kaleta) (1)
! Které sportovi�tì pou�ívá� nejèastìji ve volném èase?
�ádné (27), ping-pongárna (11), nic (5), velká tìlocvièna (2),
posilovna (2), høí�tì za �kolou (2), bradla (1), les (1), záchod (1),
pokoj s poèítaèem (1),

Nemohu dost dobøe uvìøit,
�e èlánek Kamila Mrázka
vìnovaný problému �ping-
pongárny� byl mínìn vá�nì.
K celé �ir�í otázce sportovní
èinnosti na na�í �kole si proto
dovolím pár poznámek.

Ve�kerá sportovní èinnost,
do ní� zahrnujeme v�echny
soutì�e �kolní, mezi�kolní
rùzných stupòù, krou�ky a
sportovní hry je realizována
nad rámec povinností �kol-
ského zaøízení. Uèitelé tìlesné
výchovy ji organizují prostì jen
proto, �e jsou pøesvìdèeni, �e je
to smysluplná aktivita umo�òu-
jící mláde�i pøíjemné a u�iteèné
naplnìní volného èasu. Ka�dý
student tedy dostává urèitou
nabídku, kterou mù�e svobod-
nì vyu�ít. Nikdo do této èinnosti
není nucen. Zaøízení na�í mini-
herny pro stolní tenis je jedna
z tìchto nabídek. Ka�dý, kdo se
rozhodne nabídku vyu�ít, na
sebe souèasnì bere povinnost

Ponìkud vedle, pane �éfredaktore
respektovat pravidla pro její
realizaci, pravidla soutì�í, øád
místnosti, zvyklosti apod. Právo
na pøekvapení pøi vandalském
ponièení majetku �koly je tedy
na stranì �koly, nikoliv na stranì
u�ivatele. Právo na volbu zpùso-
bu dal�ího postupu, zda nabídku
zru�í nebo opraví podmínky, je
opìt a výhradnì na stranì toho,
kdo nabízí, nikoliv toho, kdo
u�ívá.

Je smutné, �e kvùli nìkolika
nezodpovìdným studentùm je
nutno slo�itì vymý�let systém,
který umo�òuje dal�í vyu�ívání
herny. Je smutné, �e student
6. roèníku �ádá dal�í organizá-
tory, dohlí�itele, kdy� právì
opaèný postup je cílem na�eho
spoleèenského vývoje � vytvoøit
obèanskou spoleènost, spoleè-
nost svobodných lidí, kteøí
uznávají pravidla spoleèného
sou�ití.

Mgr. Pavel Sikora

Tak a u� je konec! Je konec
mileneckých párù v �atnách.
Bohu�el musí si najít nové místo
pro své vyznání lásky. Snad
lavièku pøed tìlocviènou, nebo
snad lavièky u jídelny, ale to  jsou
velmi chabé náhrady! Mo�ná by
se mìl zbudovat takový malý
koutek lásky, nad kterým by se
skvìl èervený nápis Love Street
nebo ponìkud odvá�nìj�í Mou-
lin Rouge. Ale tato pøedstava je
jaksi pøehnaná a snad i neusku-
teènitelná, i kdy� èlovìk nikdy
neví, ale profesor jo! Asi si tyto
hrdlièky budou muset nechávat
své milostné choutky a� po
�kole, ale kdo to má vydr�et, �e?

Pro ostatní nemilenecké
studenty to snad taková rána
nebude (ale jistì, �e ne pro
v�echny). Pro nì to znamená jen
to, �e si namísto lavièky sednou
na zem, v�dy� podchlazení je
zdravé! Myslím, �e jedna
z na�ich posledních záchran je

Lavièkám odzvonilo!
studovna, ale tam musíte být
naprosto potichu, co� u nìkte-
rých prostì nepøipadá v úvahu.
Dal�í z posledních záchran je
bufet, který je mnohem pøija-
telnìj�í. Bohu�el je to ponìkud
stísnìný prostor, tak�e poslední
záchranou jsou procházky po
chodbách, ov�em pochybuji, �e
v�ichni z vás mají rádi vysoko-
patrovou turistiku. Zkrátka je to
pro nás nenahraditelná ztráta.
Doufám, �e pøi ètení tohoto
èlánku vzpomenete na ony
nebohé a nyní u� opu�tìné
lavièky a uctíte je minutou ticha.

Jak se zdá, jediní, kterým
nová vyhlá�ka není proti srsti
jsou potkani. Ti si teï mohou
volnì pobíhat po areálu �aten,
bez toho, aby je nìkdo ru�il.
Jestli nìjakého potkáte, buïte
k nìmu milí, je to pøece nìmá
(nejspí�e naka�ená) tváø!!!
                                               JETEL

Pìtkování
Nevím jak v ostatních tøídách, ale u nás se rozmohla nová móda.

Student po vyvolání øekne, �e nejde, �e neumí, naèe� samozøejmì
obdr�í pìtku. Jistì, chápu, ne ka�dý se uèí prùbì�nì, stále je
pøipraven a neustále oèekává vyvolání. Nìkdy to prostì nevyjde,
co si budeme povídat. Nejde tady ale o to, �e neumím, ale o to,
abych tam �el (�la) a nìco z vás v�dycky profák vytáhne, tak
neschopný je málokdo. Navíc máte pomoc obecenstva, pøítele na
SMS. No a ten nejodpornìj�í dùsledek tohoto �pìtkování� je ten,
�e profesor dostane slinu a zaène zkou�et osto�est ostatní ubo�áky,
tak jak to dopadlo u nás v hodinì literatury. Celkem bylo popraveno
na osm nebohých mých kamarádù, a to v�echno kvùli toho
prvního, který bohu�el asi patøil mezi ty výjimky, mezi neschopné
studenty, ze kterých profesor nedostane ani slovo, proè pak vstávat
a vùbec se obtì�ovat k tabuli, �e?. Ale mo�ná mu to prostì jen
nevy�lo.

Studenti, pøemý�lejte o tom trochu, i ètvera je pøece dostateèná
a dá se lépe mazat ne� 5, ne?                                       David Heczko

Lidé nauème se èíst a hlavnì myslet, proto�e je smutné, �e to
na této �kole nedoká�eme. Z tohoto dùvodu se také aspoò v
redakci bude více ne� teï hlídat srozumitelnost (jasnost) textù,
tak aby tyto èlánky chápali v�ichni, a to i na tøineckém gymnáziu,
proto�e jsem pochopil, �e vy��í inteligence není spjata s místem,
kde by se mìla více oèekávat.

                 KM
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Své pøíspìvky èlánky a jiné vha-
zujte do schránky Prostoru pøed
dìjepisnou uèebnou nebo pi�te na
ná� e-mail.

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

Slovo �éfredaktora
Vá�ení profesoøi, milí studenti a ètenáøi!
Vítám vás u dal�ího èísla èasopisu Prostor a vìøím, �e na�e

bøeznové èíslo vám pøinese mnoho zajímavého a nového.
Také vám sdìluji, �e pøípravy na velkolepou soutì�ní show

4M Prostor, která se bude konat pøi pøíle�itosti konce �kolního
roku a pøedávání èasopisu Prostor novému �éfredaktorovi a jeho
redakci, jsou v plném proudu. Tato zábavná soutì�ní show je také
podporována �kolou.

Bli��í informace o 4M Prostor sdìlí na bøeznové studentské
radì moderátoøi této soutì�e. Kdyby náhodou pøedseda
netlumoèil ve své tøídì informace o této soutì�i, v�e bude také na
nástìnkách a ve tøídách, tak�e se hlavnì soutì�ící studenti nemusí
bát, �e by o nìco pøi�li. S va�imi dotazy mù�ete chodit také za
mnou nebo psát na e-mail.

A teï vám ji� pøeji zajímavé ètení a pøí�tí mìsíc skvìlý apríl.
Kamil Mrázek (KM)

Bezplatná inzerce
Chcete nìco prodat, koupit,
nabídnout, vymìnit, je tu pro
vás bezplatná inzerce pro
studenty.

Vzkazy
Pomocí èasopisu mù�ete poslat
nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání
k svátku nebo narozeninám

!!!
Pokud nìkdo na�el èerné hodin-
ky, pøijïte do 1.B

!!!
Menší informace:
Nejsem si jistý, zda to v�ichni
ví, ale pokud je�tì náhodou
nìkdo ne, tak v�echny ztracené
vìci na tøineckém gymnáziu,
které nikdo neukradne, jsou
vystavené pøi vchodu do �koly
po levé stranì za sklem. V dobì,
kdy byl ve schránce vý�e uvede-
ný vzkaz, tam visely tøi èerné
hodinky a stále tam jsou je�tì
aspoò jedny. Mo�ná, �e jsou
právì va�e.

KM

apríl, apríl, apríl, apríl
!!!

apríl, apríl, apríl
!!!

apríl, apríl
!!!
apríl
!!!

apríl, apríl, apríl, apríl,
apríl, apríl, apríl atd.

Ve�keré náklady a výdaje
spojené s realizací a tvor-
bou tohoto nezávislého
studentského èasopisu jsou
hrazeny redakcí Prostoru.

Va�e èlánky, názory, návrhy, pøipomínky, básnì, povídky a jiné
texty jsou na�í prioritou. A proto na�e schránka pøed dìjepisnou
uèebnou, e-mail (prostor@quick.cz), internetové on-line slu�by
na webových stránkách èasopisu (eldar.cz/prostor)  jsou vám
plnì k dispozici.                                                                    redakce

Pøí�tì v Prostoru:

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.

Podporujeme
podnìty studentù

Pokud by nìkdo ze stu-
dentù chtìl udìlat nìjakou
zajímavou reportá�, èlánek
odkudkoliv, fotky nebo
rozhovor s nìkým do èaso-
pisu, pak po domluvì s re-
dakcí uhradíme náklady a
výdaje s tím spojené a po-
kud bude nutné, pokusíme
se zajistit v�e potøebné.
Prostor je vá� èasopis, který
tvoøíte i vy.
Informace - Kamil Mrázek

Nezapomeòte!!!

Na internetové adrese www.scio.cz v sekci �Na S� s
pøehledem� mù�ete najít na�í �kolu a také nedávnou
inspekèní zprávu o �kole volnì k pøeètení ... Komu se
nechce hledat, tady je pøesná adresa:
www.scio.cz/aktivity/uchazecum/nass/skola.asp?=izo=601390

Máte svùj názor?
vylep�ili? A jiné va�e názory.

Máte zájem se podílet na
øe�ení problémù, máte zájem o
informace, máte vlastní názor
nebo je vám v�echno jedno? Jste
mladí lidé bez vlastních názorù
a bez zájmu o dìní kolem sebe?
Pokud ne, pak to tak nevypadá.
Na studentech a jejich názorech
závisí budoucnost lidstva. A v
jaké budoucnosti chcete �ít vy?

                                          KM

Vyjádøujte se k aktuálním
tématùm na této �kole. I ano-
nymnì.

Napøíklad, jak se vám líbí
nový bod �kolního øádu o záka-
zu zdr�ování se v �atnách? Co
si myslíte o postojích k problé-
mùm na této �kole? Jaké byste
navrhovali øe�ení vy? Jak se vám
líbí na této �kole? Co byste vytkli
vedení této �koly a profesorùm?
Co se vám zde líbí? Co byste

Ponìvad� nám není dopøáno dlouho �íti,
zanechejme nìco po sobì jako svìdectví,
�e jsme �ili.                                     (Plinius)

Zdá se mi, �e v géniovi je cosi jako
poèítací strojek: zatoèíme klièkou a
výsledek je správný, ale strojek sám neví
proè a jak.                                     (Goethe)
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! Jaké bylo va�e dìtství?
Krásné a nezapomenutelné, jak u� dìtství bývá. Vzpomínám si, �e jsme si stále hráli a �e si bratr
vymý�lel fantastické pøíbìhy. Ráda jsem chodila cvièit do Sokola a zbývající èas trávila nad
knihami. Pøeèetla jsem nìkolikrát obsah v�ech knihoven, které se nacházely v mém dosahu.
Nejlep�í, ale byly prázdniny u babièky na vesnici. Mé vzpomínky dodnes voní po zralém obilí,
pryskyøici a sluncem rozpáleném jehlièí. A pod bosýma nohama stále cítím pichlavé strni�tì,
prach cesty a teplé bláto po de�ti.
! Èím jste chtìla být, kdy� jste byla malá?
Po pøeètení Knihy d�unglí a dal�ích pøíbìhù o zvíøatech jsem se z nedostatku vhodnìj�í
pøíle�itosti rozhodla stát o�etøovatelkou zvíøat v ZOO. Od 11 let jsem pak chtìl být uèitelkou.

! Jaká jste byla studentka?
Na Z� jsem byla pozorná a sna�ivá. Na støední �kole jsem mìla pochopitelnì nejradìji èe�tinu
� slohové práce, básnì, literární rozbory, ba dokonce i gramatiku. Spolu�ákùm jsem pomáhala
s ru�tinou a francouz�tinou, oni mnì s matematikou a deskriptivní geometrií.
! Mìla jste nìjaké spory s vyuèujícími?
Ne.
! Kam jste chodila na støední �kolu?
Na SVV� do Hole�ova (okres Kromìøí�).

! Proè jste se rozhodla stát se uèitelkou?
Pocházím z uèitelské rodiny. Mùj dìdeèek byl øídící uèitel na vesnické malotøídce, oba rodièe také
uèili a nám pøipadalo samozøejmé vìnovat se stejnému povolání. Bratr uèí dìjepis a já cizí jazyky.
! Co se vám na na�í �kole líbí, a co byste naopak ráda zmìnila?
Jsem ráda, �e se zde nacvièují divadelní pøedstavení. Ráda si pøeètu povídky a básnì v Prostoru.
Líbí se mi moderní výukové programy pro vìt�inu pøedmìtù. Snad èasem i výuka cizích jazykù
bude podobnì zpestøena. Na stá�i ve Francii se mi to moc líbilo.
Jsou také vìci, které mne zlobí, napøíklad nezdvoøilost nebo vulgární slova, kterými se nìkteøí
mladí lidé èastují.
! Jaký je vá� vztah k Francii a �panìlsku, kterou zemi máte rad�i?
Ve Francii se cítím jako doma, byla jsem tam nìkolikrát na stá�ích a turistických zájezdech, mám
tam pøátele a hodnì jsem o ní èetla. �panìlsko je u nás ménì známé, je to v�ak zemì s velkou
kulturní tradicí a pro nás i trochu exotická. Francouzi i �panìlé jsou velmi srdeèní.

! Mìla jste nìkdy nìjaký idol nebo vzor? Jaký?
Idol ne. V 15 letech jsem sbírala fotky hercù. Èím jsem star�í, tím více si vá�ím svých rodièù.
Vychovali nás ne mentorováním, ale pøíkladem.
! Co je pro vás v �ivotì nepostradatelné?
Svoboda. láska, pøátelství.
! Ka�dý èlovìk by mìl mít urèitý cíl, kterého chce dosáhnout. Jak je to u vás? Jaký je vá�
�ivotní cíl?
Mohu nazvat dosa�ením �ivotního cíle fakt, �e na této �kole uèím �panìl�tinu 13 let a
francouz�tinu ji� 33 let?

! Jaké televizní programy nejèastìji sledujete?
Populárnì nauèné o pøírodì, TV noviny, obèas filmový klub nebo divadelní inscenace polské TV
a od prosince dennì TV 5 � frankofonní kanál kabelové televize
! Jakou máte ráda hudbu?
Pøíjemnou na poslech � francouzské �ansony, B. Okud�avu, J. Nohavicu, K. Kryla, L. Filipovou,
vá�nou hudbu � Chopina, barokní hudbu, gregoriánské zpìvy atd.
!Máte svou oblíbenou knihu? Jakou?
Mám ráda �ivotopisné knihy o umìlcích, B. Hrabala, J. Ha�ka, M. Durasovou, romány A.
Dumase, kdy� je mi nejhùø. Jinak ètu knihy ve francouz�tinì nebo �panìl�tinì.

! Jak jste pøivítala pøíchod nového milénia?
Doma u televizoru. Pøepínala jsem kanály, dívala se, jak se lidé baví a bylo mi prima.
! Dala jste si nìjaké pøedsevzetí do nového roku?
Svá pøedsevzetí ji� nìkolik rokù neplním, tak jsem si je pøestala dávat. Snad jen: Vydr�et!
! Dìkujeme za odpovìdi

Eva Klusová, Zuzana Bocková

Prostorové otázky a odpovìdi profesorù
Mgr. Pavla Jaworská

Den BLBEC
Není den jako den. Nìkdy

se ráno probudíte, podíváte se
z okna a víte, �e dne�ek bude
super. A nìkdy se zase probudíte
a víte, �e dne�ek nebude stát za
nic � Probudila jsem se. Venku
pr�elo. Tedy, lépe øeèeno, lilo
jako z konve. Pomalu jsem
vstala a �la jsem se umýt do kou-
pelny. Pak jsem se oblékla a �la
jsem na snídani. Jako na potvoru
jsem na sebe pøevrhla hrnek
s èajem. Musela jsem se tedy
pøevléknout, kdy�  jsem si v�im-
la, �e je u� pùl osmé a �e mi
právì ujel autobus do �koly. �Do
pr�,� ulevila jsem si. �No nic
holka,� øekla jsem si, �musí� to
nìjak zvládnout�. Rychle jsem
na sebe hodila první triko, které
mi pøi�lo pro ruku a letìla jsem
do �koly. Kdy� jsem vcházela do
tøídy, bylo 8:15. �Á, Tetrichová!
Copak, �e jdete takhle pozdì?
Vy nevíte, �e vyuèování zaèíná
pøesnì v 8:00?� usly�ela jsem
profesorèin hlas. �Vím, paní
profesorko, ale ujel mi auto-
bus,� øekla jsem. �Jo, tak auto-
bus! No, kdy� u� stojíte pøed
tabulí, tak si vezmìte køídu a
vypoèítejte mi pøíklad, který
vám nadiktuji. Tak�e ...

Ani vám nemusím øíkat, jak
to dopadlo. Jo, dostala jsem plný
poèet bodù. Jen�e to je�tì nebylo
v�echno! Dal�í hodinu jsem
dostala opìt za pìt a je�tì
k tomu poznámku za to, �e jsem
drzá, nevychovaná a neustále
vyru�uji. Na obìdì jsem zakop-
la a natáhla jsem se na zem jak
�iroká tak dlouhá a cestu domù
jsem potkávala spoustu lidí,
které jsem potkat nechtìla a ty,
co bych potkat chtìla, se mi
nìjakým záhadným zpùsobem
vyhýbali. Doma to nebylo o nic
lep�í. Na stole na mì èekal vzkaz
typu: zajdi nakoupit, pouklízej
byt a uvaø veèeøi! Nakoupit bych
je�tì zvládla , pouklízet taky, ale
ta veèeøe! Pøipálila jsem ji úplnì
dokonale. Rad�i jsem si �la
potom hned lehnout, proto�e
jsem byla schopna �zapálit
barák.� No, doufám, �e zítra
bude teda o hodnì lep�í den.
Jen�e �

Probudila jsem se. Venku
pr�elo �

                                                     Z
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Kýèovité police
Pøedpokládám, �e skoro nikdo není takové kopyto a nenarazilo

do polic na prvním patøe na�eho ústavu. Mì se to u� ale bohu�el
stalo. Ony extrémní police, hluboce zapu�tìné høeby do zdi, aby je
o�kliví studenti nemohli znièit, jsou olemovány �lutou páskou (aby
je ka�dý vidìl) a mají obzvlá�tì ostré hrany (aby to víc bolelo pøi
støetu). Na tìchto policích jsou plastiky z dílny výtvarné výchovy.
Proti nim nic nemám. Ale, plastik je ménì ne� polic  (aspoò bylo,
kdy� pí�u tenhle èlánek). Tak�e ty volné slou�í i k odkládaní ta�ek,
svaèin a odpadkù. Urèitì by se daly vyu�ít i jako lavièka
Parape�ákùm (milencùm na parapetech). Toto je velice potøebné,
nebo� je znemo�nìno objímati se v �atnách (krysy, odpadky,
výkaly), proto by se náhradní místo v podobì �plastických� polic
docela �iklo. Na ka�dém  poschodí tak �est, sedm polic. A kam
plastiky? Do �aten, tam se jim nic nestane, leda �e by je o�raly
krysy.

           David Heczko

Neviditelný

To je zase den jak vy�inutý.
Se vzbouøili snad v�ichni
profesoøi. Co hodina to zkou-
�ení. To by mi tak nevadilo,
kdybych ten chudák nebyla já.
Bohu�el jsem. �Vy se snad neu-
èíte, Pokidaná, co to s vámi
poslední dobou je? Kdyby jen
poslední dobou. Jak se tak
dívám na va�e známky, �ádná
sláva. Vy jste jednou nohou
venku. Kdyby jen jednou no-
hou, myslím, �e vy tam jste u�
rovnou celá.� Pokyvuji hlavou
na v�echno to kázání, aby mì
nepøistihla, �e ji vùbec neposlou-
chám. Najednou sly�ím
podivné zvuky, které vznikají
pøi otøesech mojí hlavy. Dou-
fám, �e to není z mojí hlavy,
proto�e by se ukázalo, �e v té
kebuli opravdu nic nemám.
Rad�i pøestanu blbì pøikyvovat
a soustøedit se na výmluvu,
kterou si donesu domù, proto-
�e na�i u� dávno vìdí, �e ze mì
stejnì nic nebude. No nic, vysle-
chnu si v�echno to kázání a u�
si jdu sednout do lavice, kde
odpoèívám poslední minuty do
konce hodiny.

Jediné, na co se doopravdy
tì�ím, je párty, kterou poøádá
mùj kamarád. Dostal toti�
øidièák, který udìlal snad na
popáté a nezná jiný zpùsob, jak

Jak jsem se potýkala
s pojmem �normální èlovìk��

Lidé bì�nì, kdy� se sna�í
druhého èlovìka urazit pøí-
padnì i vytoèit, tak pou�ívají
frázi, �e je ona osoba nenor-
mální. V�dy mi to pøipadalo
tro�ku zvlá�tní, ale nikdy jsem
se o to pøíli� nezajímala. A� seriál
Ally McBealová mì pøivedl na
my�lenku zjistit, kdo je vlastnì
ona normální osoba. Hrdinka
tohoto seriálu prohlásila, �e
normální èlovìk = obyèejný
èlovìk.

Já osobnì jsem si celou dobu
myslela, �e takový èlovìk
vlastnì neexistuje. Mùj názor je,
�e èlovìk normální je srovnáván
se standardní osobou, která je
psychicky v poøádku tzn. �e to
prostì není pøípad pro psy-
chiatra a která by mìla mít
urèité vlastnosti. �ila by si svùj
�ivot, netou�ila by po nebezpeèí
a jiných aktivitách dne�ních lidí,
ale pøedev�ím by nijak zvlá��
nevynikala nad ostatními. Jen�e
mi nikdy nebylo jasné zda
taková osoba je, ale hlavnì jaká

doopravdy je! A tak jsem do�la
k názoru, �e ka�dý èlovìk je
specifikován a �e se nedá s ni-
kým jiným srovnávat.

Chtìla jsem vìdìt, co je
normou pro normálnost, a tak
jsem se obrátila na literaturu.
Chytré knihy øíkají, �e normální
èlovìk je ten, který ví, co èiní a
také nesmí být po fyzické stránce
posti�en. Je to prùmìrná osoba
shodující se s ji� vý�e uvedenou
normou.

Co z toho v�eho vyplývá?
Jen to, �e Ally má buï stejný
názor jako já nebo se nikdy
nedívala do nauèného slovníku!

Ted nastává moje poslední
otázka a tou je: Kdo stanovil
normu pro normálnost èlovìka
a jak pøi�el na to, �e blázen není
normální a já jsem? Na to si u�
musí odpovìdìt ka�dý sám ...
Jedna vìc je jistá. Nauèný slov-
ník si mù�e øíkat, co chce. Mì
nezviklá - jste jen banda pra�tì-
ných lidí!

HuHuLa

Bylo ticho. Sly�el jen kapky vody padající z tmavé noèní oblohy
nad sebou. Nev�ímal si okolí, v�echno mu splývalo dohromady.
Mokré �aty mìl pøilepené na svém tìle a byla  mu zima. Bylo mu
smutno a mìl strach. Chtìl zapomenout � nikdo ho nevidìl. Nikdo
ho nechtìl vidìt. Byl jeden z tìch du�í, co bloudí po svìtì a neví �
neví kam jít, a tak pustì jen jdou a doufají, �e se snad nìkdy
dostanou nakonec. Jen�e, co je na konci? To on netu�il. Lidé kolem
nìho procházeli celý jeho �ivot, ale nikdo  si ho nev�ímal. Nikdo
netu�il, co se v nìm skrývá, nikdo netu�il, �e je. A tak mu teï
nezbývalo nic jiného, ne� bloudit svìtem. Chodil temnými ulicemi,
míjel potùèky vody a jen pozoroval, jak  se svìt mìní, jak voda

Rodinné oslavy
Taky máte rádi rodinné oslavy tak jako já??? Napøíklad, kdy�

má babièka kulatiny, bratránek právì promoval nebo se vdává
sestøenka, to se pak sejde celá rodina a v�ichni vás �típají do tváøí,
objímají vás a øíkají vám, jací u� jste velcí, v�dy� jste si je�tì nedávno
hráli s panenkou a autíèkem nebo jestli se u� nechcete vdávat nebo
�enit a � vy se jen pøiblble usmíváte a øíkáte si, �e tohle pøece
nemù�ou být va�i pøíbuzní.

V�dy jsem pøemý�lela, jak se takovým oslavám vyhnout.V
celku marnì. Pøi�la jsem jen na to, �e by se dala simulovat nìjaká
akutní nemoc nebo úraz � má to ale jeden háèek � pozor, aby se
vám to nevymklo z rukou. To pak taky mù�ete zùstat tøeba dva
týdny doma a celá rodina se sjede za váma, aby vás potì�ila, kdy�
jste tak �vá�nì� nemocní.

No prostì, �ádný øádnì osvìdèený návod, jak se vyhnout
rodinným oslavám asi neexistuje.Ale na druhou stranu mù�ete
být rádi, �e jste udìlali dobrý skutek, kdy� jste popøáli sestøence
k svátku, zatancovali si se strejdou a promluvili si s tetou �z pátého
kolena�. No jó, no. Prostì nìkdy musíme udìlat radost svým
pøíbuzným�

PS: Kdyby jste ale pøece jenom mìli nìjaký nápad, jak se
vyhnout rodinným oslavám, urèitì se mi ozvìte.

                                                 Z

by se pochlubil. Letím na obìd
jak vy�inutá. Mám toti� tolik
volného èasu, �e stíhám je�tì
obletìt zemìkouli na ko�tìti.
�Tak super.� Fronta a� k záchod-
kùm a já mezi posledními. Po
hodinì stání, kdy� u� mi dochá-
zejí v�echny nervy pøi pohledu
na ty pøedbíhající ba�anty, mezi
nimi� jsou i tøe�áci, se pokusím
vecpat do pøedu také. Super,
byla jsem pøisti�ena dozorem a
u� si to míøím úplnì na konec.
To snad není pravda, jak to jen
dìlají, �e si jich nikdo nev�imne?
Kdy� se koneènì dostávám na
øadu, sly�ím od paní kuchaøky.
�Nemá� obìd.� �To je fakt
skvìlý, málo co �� Rad�i nechci
být vulgární, jeliko� by si malé
dìtièky braly ze mì pøíklad.
Beru si svých pár �vestek a
s kruèivým �aludkem se dobel-
hávám domù. Aspoò trochu
zhubnu. U� bylo na èase. Ale za
jakou cenu. Myslím, �e tenhle
den se nemohl vydaøit lépe. A
proto vám mù�u na závìr mého
pøíbìhu jen dodat � pilnì se uète,
dìtièky, a� nedopadnete jako já.
Rad�i si zkontrolujte, zda máte
vùbec obìd (klidnì i 10x) a
kamarády nezanedbávejte, jeli-
ko� na té párty jsem si opravdu
u�ila legraci.

Kidy

smývá v�echny høíchy mìsta a svìt dostává novou �anci. Zamyslel
se a musel se smát. Nevìdìl proè? Netu�il! Jen se smál potichu, ze
srdce. Oèi se mu zaleskly. Jediná slza, spadla po tváøí kamsi do
neznáma a byla zapomenuta � Rozhodl se. U� vìdìl, �e dá lidem
je�tì jednu �anci. Je�tì jednu �anci sobì. Chtìl se znovu pokusit.
Chtìl dosáhnout nemo�ného. Nadìje ho znovu postavila na nohy,
pøesto�e se vrhl do pøedem prohrané hry, tak vyhrál. Vyhrál svùj
boj se smutkem.

Zaèalo se rozednívat �edé mraky ustupovaly a lidé pomalu
vycházeli do ulic mìsta. Nikdo netu�il, co se tuto noc stalo. Jen on
potichu jako v�dy kráèel a usmíval se.                                      HuHuLa

Jen tak ze �ivota
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1. Co byste chtìli, aby se zmìnilo ve 21. století?
2. Jaká je va�e pøedstava 21. století, co se podle vás zmìní?

Petr Boreèek
1. Hlavnì vztahy mezi lidmi.
2. Myslím si, �e se zmìní celková struktura sou�ití lidí na této
zemi.

Mgr. Alena Wozniaková
1. Chtìla bych, aby se pøestalo válèit, aby lidé zapomnìli, co
znamenají pojmy �ovinizmus, fanatizmus. Aby u�etøené
finanèní prostøedky na zbrojení byly pou�ity na zvý�ení
�ivotní úrovnì zemí tøetího svìta, aby dìti neumíraly hladem,
a na zlep�ení �ivotního prostøedí na na�í planetì a aby byly
vynalezeny léky na léèení rakoviny a AIDS.
2. Nejsem ani Sibyla ani prognostik.

Ing. Dagmar Mitrengová
1. Tempo a hodnoty �ivota.
2. Pøedstavy, plány na dal�ích 100 let? Snad a� budu �elva �

student 1.D
1. Známkování
2. Nic, v�echno bude stejné.

student 2.B
1. Aby lidi pochopili, �e válkama se nic nevyøe�í. Aby lidi na�li
lék na v�echny nemoci a taky proti nenávisti, lhostejnosti a
proti smutku
2. Myslím si, �e zmìnou èísla se nezmìní hloupý èlovìk na
chytrého, maximálnì nám mohou pomoct hvìzdy, ale pak, to
je jen ve hvìzdách.

student 6.B
1. Aby lidi byli na sebe hodní, aby bylo ménì materiálních
statkù, zbrojní pás na mobil, profesionalizace armády, aby
ode�el Vrátný a aby byla �kola IN.
2. Nezmìní se nic, lidi se budou a nebudou mít rádi, zmìní se
prostøedky, energetická krize, zaène se létat na asteroidy a
zaènou se tì�it nerostné suroviny, mléko do ka�dé rodiny a
�ena do ka�dé domácnosti, pøijde konec svìta.

Nebojte se vyjádøit!

Petra Drongová

Pravidelné hitparády
aneb jaká hudba svìtem letí

Ve spolupráci s hudebním rádiem INTERHIT bude èasopis
Prostor na svých stránkách a také na Internetu zveøejòovat
pravidelné hitparády. Interhit je hudební rádio, které vysílá na
Internetu na adrese http://www.radiointerhit.cz prakticky do celého
svìta.

Na rádiu jsou ètyøi druhy hitparád (Èeské hity, Rock, Dance,
Oldies), které se aktualizují ka�dý týden podle hlasù posluchaèù.
Hitparády mù�ete ovlivnit i vy, tak�e neváhejte takto uèinit.

V tomto èasopise bude pravidelnì zveøejòována v�dy jedna ze
ètyø hitparád, a proto nám dejte vìdìt, o kterou z vý�e jmenovaných
hitparád se nejvíce zajímáte nebo která hudba vás nejvíce zajímá.

Samozøejmì, kdo má pøístup k Internetu mù�e na interne-
tových stránkách Prostoru sledovat v�echny ètyøi druhy hitparád
ka�dý týden odedne�ka. Prostor je tu pro vás.

A tady ji� máte aktuální hitparádu èeských hitù:

Èeské hity
1 .... Daniel Landa - Tøista z místa
2 .... Kabát - V pekle sudy válej
3 .... Martin Maxa - Ráno v ulicích
4 .... Chinaski - Klára
5 .... DJ Company vs FM Factory - Mrazík
6 .... Maxim Turbulenc - Jede jede ma�inka
7 .... Martin Maxa - C´est la vie...
8 .... Anushka - Sedmnáct story (remix FM Factory)
9 .... Lucie - Zakousnutej do tebe

10 .... Fun People - Sem ready

                                            NOVINKY
N1 .... Dana a Dan - Rodokmen lásky
N2 .... Kamil Emanuel Gott - Esmeralda
N3 .... Tøi Sestry - Dederon

Ka�dý èlovìk má od naro-
zení jisté pøedurèení. Mù�e se
tomu øíkat osud. Je to nìco, co
ve svém �ivotì musí udìlat, i
kdyby nechtìl. A kdy� to �nìco�
udìlá, mìl by se mu dostavit
pocit, který øíká: �Tak, to je v�e.
Mù�e� odejít.�

Z nìjakého dùvodu se lidé
svého osudu bojí. Sna�í se ho
zvrátit, oddálit nebo alespoò
zmìnit. Proè? V�dy� - co se má
stát, to se stejnì stane. A� je to
�patné èi dobré, jednou to
pøijde. A tady vyvstává dal�í
otázka: �patné? Ne - èlovìk by
mìl být optimista a vìøit, �e v�e,
co se dìje, je pro jeho vlastní
dobro. Pro jeho osobní rùst. Ale
tomuhle asi nevìøíte.

Proè se èlovìk sna�í zmìnit
osud? Ono to vlastnì ani nejde.
Existují rùzné cesty, jak se dobrat
stejného osudu, stejného cíle, ale
neexistuje mo�nost rozcestí, kde

by ka�dá cesta vedla na zcela
odli�né místo!

Z toho vyplývá jedna vìc:
nesna�te si vykládat svou
budoucnost - ta je toti� jen ve
va�ich rukou. Neklaïte si
otázky �Co bude?�, ale spí�e
�Kam mám dojít?�. Na tako-
vouto otázku odpovìï èasem
najdete. A pak byste mìli pøe-
mý�let, kterou cestou se k
tomuto cíli vydat. Vìøte, �e se
tomu v�emu øíká Hra �ivota, a
vìøte, �e je zajímavá nejmíò tak,
jako ka�dá jiná.

V den va�eho narození jste
v�ichni stáli na políèku Start.
Pøed smrtí projdete políèky Osud
a pak - Cíl. A� chcete nebo ne,
osud se vám nepodaøí zmìnit.
Mù�ete si jen vybrat, jak dosáh-
nout vítìzství.

Co se má stát, to se stane. A�
u� se vydáte kteroukoliv ces-
tou ...                          Èerný Princ

OsudNìkterým z vás se jistì hned
vybaví i dokonèení tohoto
nadpisu: - za kamna vlezem,
popøípadì i : duben � je�tì tam
budem. Dá se øíci, �e toto
pøísloví o bøeznu (a vlastnì i
dubnu) je nejznámìj�í a, pøesto-
�e ji� dnes doma skoro nikdo
nevlastní klasická stará kamna,
pou�ívá se dodnes. Málokoho
(jestli vùbec nìkoho) v�ak
napadne i slovní spojení: Bøezen
� mìsíc knihy.

Vzhledem k tomu, jak do-
padla anketa na téma Povinná
èetba v jednom z minulých èísel
Prostoru, si myslím, �e je velká
�koda, �e se na tohle zapomíná.
Jestli�e mù�e existovat bøezen
jako�to mìsíc Internetu, kdy
mají v�ichni mo�nost chodit na
Net zdarma, nevidím dùvod,
proè by nemohl existovat tøetí
mìsíc také ve znamení Knihy.

Tímto nechci nabádat
prodejce, aby celý bøezen rozdá-

vali periodika i kní�ky zcela
zdarma (aèkoli �patné by to
rozhodnì nebylo), ale spí� bych
chtìla ponouknout lidi, kteøí si
pøeètou maximálnì jedenkrát
týdnì sobotní noviny, aby se
alespoò v bøeznu pokusili pøe-
èíst si, a tudí� se dozvìdìt i nìco
jiného ne� to, co se dìje v politice
nebo kdo a kdy zase umøel.

Samozøejmì, �e vám nemo-
hu pøikazovat: pøeèti si E. M.
Remarqua � Tøi kamarádi, ty si
pøeèti Radka Johna � Memento,
ty zase to a ty tohle. Ka�dý z nás
se pohybuje v urèitém okruhu
svých zálib a zájmù a vesmìs si
podle toho vybírá i svùj druh
literatury. Já si také vybrala pro
tento èlánek zrovna toto téma,
proto�e mì zajímá a docela mì
�tve, �e jej nìkteøí lidé zaned-
bávají.

Tak�e bøezen � za kamna
s knihou vlezem!

Pavla

Bøezen �

Prostor
E

C



Poezie PROSTOR Strana 7

Vzpomínka
Sna�ím se to zase vybavit,
nemù�u to ale u� o�ivit,
nemù�u to znova pro�ít,
je to u� asi moc dávno,
asi bych mìla zapomenout,
nejde to.

Hodnì mì to poznamenalo,
kdybych se to sna�ila vymazat,
vymazala bych i èást svého �ivota,
èást sebe.

Nezbývá ne� nechat to za sebou,
a obèas se na to rozpomenout,
nelitovat, �e se tak stalo,
stalo se, a u� to stejnì nejde zmìnit.

Joshua

Trápení
Hrdá a zmatená
Jsem dívka bez jména?
Soudnost a sou�ení
Z kud bolest pramení?

Jsem dívka zmatená
Hrdá, v�ak ztracená
Bolest a trápení
V lásku se promìní

Bez køiku, bez vìna
dívka je souzena,
bolest zas navrací
láska se vytrácí

A tiché vzlykání
snad smutek zahání,
sté slzy po tváøi
kanou a zará�í

Nauddia

Prázdný sen andìla

Jen stojí� na bøehu
s tisícem pøíbìhù,
co nesmí� a nemù�e� nikomu øíct.

Jak kolo ve bìhu
pro lásku, za nìhu
nezvrátí list

A voda krutá to kolo pohání,
plyne dál, �plouchá, �ivoty
pøed suchem uchrání,
v�ak prázdné osudy nechává
bdít.
Snad lhaní bez pøání
smutek tvùj zahání.
Mù�e� jen snít.

  Naaudia

Pochopení
Spadla kapka
do zelené trávy.
Jaký byl její pùvod
a jaký asi dùvod
opustit své lùno.
Lùno, ve kterém stvoøena byla
Aby zármutku èi �tìstí ulevila
Aby uklidnila mysl majitele
Aby orosila vyprahlou du�i
Aby jen v pravé chvíli
ukázala svìtu,
�e není v�e èerné èi bílé
�e i pravdy jsou chvíle
�e jen na ty se zapomíná
�e jen ty v sobì nosí ctnost
a toto si pamatuj na vìènost.

Sisi

Milovat (Tajemství)
Skrývám poklad sladký
v�ak daleký ten je medu
Snad �tìstí vrátí se zpátky
Snad já sama to dovedu
vrátit úsmìv tìm,
se kterými osud zle si zahrál.
Snad láska je nemine
Snad zlo pomine
Snad zøí oèi jasné
co v tmavých se ukrývá.
Snad o úsmìv protìj�ku
zavadí jejich pohled.
A� není to budoucnost
A� v�e patøí dne�ku
A� nerozvá�né chyby
nejsou zle trestány
A� zbaveny jsou viny,
v�ichni ti co milují!

    Sisi

Ba�ant
Velevá�ené ba�antstvo!
Tak jsem po tøech mìsících zase tady. Doufám, �e Ba�ant

bude tentokrát alespoò o nìco del�í. Opìt varuji �neba�anty�
aby to rad�i neèetli. Nebezpeèí psychických poruch je stále vy��í
a vy��í. Hrozí tak, �e bychom my ba�anti zùstali na ústavu sami.

Je�tì pìt a pùl
Èeho? Rokù do konce pobytu na tomto ústavu. Øíkáme si

jak to letí a pøitom máme z pomyslného dne za sebou jen dvì
hodiny a milý B. je�tì nezná v�e (viz ní�e). Já osobnì si myslím,
�e jsme je�tì nenastoupili a u� se tì�íme na konec. Ale není to
trochu brzo? V�dy� zaèátek nás minul teprve vèera. Jistì si je�tì
pamatujete na dobu, kdy jsme je�tì chodili na základku. Trvalo
to sedm let. A jen o rok ménì nám cesta ke zdárnému konci bude
trvat tentokrát.

Autor
       B. potøetí, aneb nekoneèný pøíbìh
    �Copak to nikdy neskonèí? To u� je k nevíøe� vztekal se zase
jednou ná� milý B., novinky u� sice nejsou na denním poøádku,
ale stále je�tì jsou. B. kvùli jedné z nich týden zbyteènì hla-dovìl.
To bylo tak: Jednoho dne se z na�eho objednávkového terminálu
REX dozvìdìl, �e má prázdný kredit. Proto si chtìl zajít kredit
doplnit. Ale ejhle pøíjemna penìz na obìd (PPO) byla zamèená a
na dveøích byl nápis Výbìr stravného na leden od �  Proto B.
èekal a�  na den � a poté si v�e v pohodì vyøídil. O týden pozdìji
si mimo jmenovanou  dobu v klidu zaplatil své obìdy. Tenkrát,
kdy� se B. sna�il o platbu poprvé, byla PPO výjimeènì na pár
minut opu�tìná.

Jakub Szkandera

rubrika pro ba�anty a jinou polní zvìø

Hádanka:
Víte jaký je rozdíl mezi

autem a èlovìkem?
Ne?

Tak to vás lituju.

Manheru

Jaro
Zasáhlo to u� i mne
Bude to asi tím Jarem
Cosi mì z�írá
Z�írá mé vnitønosti
Srdce mì bolí
Cosi ve mnì stále hlodá
Dere se to napovrch
Nemohu jíst, nemohu spát
Bojím se to dát najevo,
ale chce to ze mne ven.
Huééé Nový Jar blééé.

Manheru

Milovaní Poslanci
Je ti blbì? Toèí se ti hlava?
Vìø, �e za to mù�e na�e vláda.
za tu blbost vìzení, dát bychom jim mìli,
ale my, vá�ení, jsem jim tuèný �ek dali.
Ve snìmovnì se jim spí skvìle,
nemaj kouska cti v tìle.
Krásnì se jim sní o té jejich vizi,
ka�lou na to, co se dìje v Èeské televizi.

TroY

V

Ñ

ª

Èlovìk neztrácí v�dy,
kdy� se nìèeho zøíká.

(Goethe)
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Richard Král se narodil 16. 5. 1970 v Pardubicích.
Od roku 1995 hraje za HC Oceláøi Tøinec v dresu
91. Má pozici støedního útoèníka.
! Jaké byly va�e hokejové zaèátky?
Zaèínal jsem v Pardubicích v �esti letech.
! Co pova�ujete za první hokejový úspìch?
Asi kdy� jsem zaèal hrát hokej. Na nìco
urèitého si nevzpomínám.
! Jaký je vá� nejoblíbenìj�í klub v NHL, za
který byste hrál?
Nejsem draftovaný, tak�e v NHL hrát nebudu.
Jinak bych rád hrál za Colorado.
! Va�e nejhezèí zá�itky?
Moje nejhezèí zá�itky? Nevím.
! Co vás nejvíce zarmoutilo?
Nevím, ale v poslední dobì moje nemoc.
! V èem spoèívala pøíèina va�í nemoci, která zatím ohro�ovala
vá� dal�í start v extralize popø. reprezentaci?
To nevím já ani doktoøi.
! Líbí se vám Tøinec jako mìsto?
V rámci mo�ností jo.
! Jaký máte vztah k tøineckém fanou�kùm?
Povìt�inou kladný. Poslední dobou se ale nechovají moc dobøe.
! Jaký je vá� hokejový cíl?
Mùj hokejový cíl? Chtìl bych vyhrát extraligu. Titul mi zatím
chybí.
! Va�e hokejové vzory?
V Pardubicích, kdy� jsem byl mlad�í, tak asi Ota Janecký. Jinak
jiné vzory jsem nemìl.
! Jakou nejlep�í radu jste v �ivotì dostal?
Asi kdy� jsem v patnácti letech chtìl skonèit s hokejem a táta mì
podr�el.
! Z èeho máte nejvìt�í strach?
Urèitì ze zranìní a z nemocí. Se v�ím se dá bojovat.

! Co vás doká�e na�tvat?
Tak asi hodnì vìcí, hlavnì kdy� ostatní nedìlají
to co mají, pøetváøka a kdy� nìkdo l�e.
! Va�e pøednosti a zlozvyky?
To by vám musel øíct nìkdo jiný.
! Oblíbení sportovci?
V�ech sportovcù, co nìco dokázali, si vá�ím.
Tøeba Michael Jordon nebo z atletiky Jan
�elezný.
! Jak si pøedstavujete ideální dovolenou?
Nìkde v teple u moøe, aby tam bylo hodnì
golfových høi�� a celkovì se dalo sportovat.
! Vá� ideálnì pro�itý den?
Ka�dej den je jiný. Abych ho pro�il tak, jak jsem

si ho ráno pøedstavoval.
! Va�e záliby?
Ve�kerej sport, hlavnì golf, tenis a v poslední dobì jsem podlehl
Internetu. Rád si poslechnu i dobrou hudbu.
! Co vám chutná?
Já si myslím, �e èím jsem star�í, tím jím zdravìji. Kuøecí,
tìstoviny, zelenina.
! Va�e vysnìné auto?
Nejsem takovej, �e bych musel
mít vysnìné auto. Teï mám
Passata a s tím jsem spokojenej.
! Va�e oblíbené zvíøe?
Tak asi pes. Doma v Pardubicích
máme psa.
! Jaké máte nejradìji vtipy?
Nespecifikuji, ka�dej je dobrej, kdy� se mu èlovìk zasmìje.
! Dìkuji za odpovìdi

Veronika Giraczková

Jaký je, co si myslí, jaké má záliby, kdo je �

Richard Král

(pozn. redakce: Tato rubrika je také zveøejòována na interneto-
vých stránkách Prostoru v sekci Osobnosti. )

Ze sportovních výsledkù
Florbal � okresní kolo
Dorostenci sehráli svou soutì� ve dvou dnech. V prvém dni

vyhráli svou tøíèlennou skupinu, v závìreèném dni v�ak nejdøíve
prohráli v semifinále s SO� Tøinec 1:2, ale ve skupinì o 4. � 6. místo
porazili IS� FM 5:1 a remizovali s G TGM FM 1:1, co� je posunulo
na koneèné 4. místo.

�achy � regionální kolo
V Olomouci se se�la velmi kvalitní konkurence základích i

støedních �kol, v ní� na�i reprezentanti Letovanec, Kowolowski,
Babula a Szalbot obsadili 8. místo z devíti dru�stev.

Oèekávané akce
bøezen � ko�íková star�ích �ákù
10. bøezen � silový víceboj hochù
7. bøezen � �tudácká la�ka� � �kolní pøebor ve skoku do vý�ky.
Tato soutì� je povinným nominaèním závodem pro �Hutnickou
la�ku�, která probìhne 15. bøezna na tøineckém uèili�ti.

Mgr. Pavel Sikora

Stejnì jako ka�dý rok se na�e
�kola zúèastnila støedo�kol-
ského turnaje ve florbalu, který
se konal ve Frýdku-Místku. Ve
tøech skupinách zde zmìøilo své
síly ètrnáct celkù z na�eho
okresu. My jsme byli nalosováni
do skupiny C s dal�ími tøemi
týmy. Vinou jedné prohry jsme
obsadili druhou pøíèku, která
nám v�ak zajistila postup do
dal�í fáze turnaje.

Ve druhé fázi turnaje byly
týmy opìt rozdìleny do tøí
skupin. V ka�dé byly tøi celky,
z nich� dva postupovaly do
semifinále. My jsme první utkání
vyhráli a ve druhém uhráli
remízu, která nám zajistila
vítìzství ve skupinì.

Následovaly tøi semifinálové
zápasy, jejich� vítìzové postou-
pili do finálové skupiny a pora-
�ení hráli o 4. a� 6. místo. Nás
v semifinále èekal ná� odvìký

Florbalové støedo�kolky
rival na �kolních turnajích IS�
Kanada. Ov�em rozhodly u�
první sekundy zápasu, kdy jsme
vinou nesoustøedìní dostali
první branku. To nás hodnì
srazilo. Navíc jsme je�tì do
poloèasu inkasovali po druhé po
náhodné teèi. Ve druhé pùli jsme
si sice vytvoøili tlak, ale �ance si
pøi protiútocích vytváøel spí�e
soupeø.  V závìru se nám jen po-
daøilo sní�it na koneèných  1:2.
Zaøadili jsme se mezi týmy
bojující o 4. pøíèku. V tìchto
zápasech jsme u� hráli jen pro
zábavu a vùbec ne pro výsledek,
pøesto jsme po jedné remíze a
vítìzství 5:1 obsadili koneèné
ètvrté místo.

     Sestava: Èavoj, Galuszka,
Gorný, Kadlubiec, Maliga, Malík,
Nìmèík, Przywara, �èigel,
Tøeslín, Urbaniec, Vitásek

P�

Mu�ové dìlají málo vìcí z rozumu,
mnoho z vá�nì a vìt�inu ze zvyku.

        (Swetchine)


