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Studentský parlament 

Organizační struktura parlamentu dává prostor všem žákům podílet se na životě školy. Zástupci 

žáků se v parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky spolužáků 

ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Společně je projednají, 

vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy 

vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují, probíhá dialog pro nalezení optimálního řešení. 

Parlament má z každé třídy jednoho zástupce. Žáci se scházejí jedenkrát za měsíc, jejich schůzky 

jsou zpravidla v rozsahu jedné vyučovací hodiny. V průběhu setkání má každý člen parlamentu 

prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů 

z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi 

ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. 

Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání.  

Povinnosti člena parlamentu: 

 pravidelná docházka 

 omluvená absence /náhradník za třídu/ 

 aktivní práce na schůzkách parlamentu 

 účast při hlasování 

 účast na jiných akcích, souvisejících s činností parlamentu /podle možností/ 

 předávání informací z parlamentu dále do třídy mezi ostatní žáky 

 předávání informací ze třídy směrem do parlamentu 

Práva člena parlamentu: 

 účast při hlasování 

 možnost demokraticky vyjádřit svůj názor před hlasováním 

 přinést na zasedání parlamentu nový problém či návrh 

Věříme, že studentský parlament pomůže žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití 
volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli. 

Redaktor: Šárka Némethová 

A teď jak to funguje v praxi. Myslíte si, že při zasedání studentského parlamentu ze dne 
11. 10. 2012 byla stoprocentní účast? Zasedání proběhlo o velké obědové přestávce, účast asi 
poloviční.  Uvědomuje si parlament, že zastupuje nás, studenty? A jeho dobrovolní členové 
jednoduše nedorazili? Víte, jaké jsou novinky? Co se chystá? Ne? Obraťte se na zástupce ve své 
třídě. Ti by Vás měli informovat o projednávaných záležitostech. Například délka přestávek, 
autobusový jízdní řád, připravované akce, např. návrh na Halloween, Vánoční kanadské hry, atd. 
Tak snad si to příště naši milí zástupci rozmyslí a budou se účastnit.   
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Nová Maturita oficiálně  

Mnoho z nás se obává státní maturity. I Vás čeká v nejbližší době maturitní zkouška? Proto Vám 

nabízíme pár informací ohledně nových znění maturitních zkoušek v roce 2012/2013   

 Nynější žáci posledních ročníků budou maturovat ze třech povinných zkoušek. 

Ministr školství prosadil u parlamentu celkem tři povinné zkoušky (čeština, cizí jazyk, 

matematika) pouze v jedné úrovni na místo současných dvou. 

Co už víme: 

 Maturitní zkouška ve školním roce 2012/2013 se skládá ze dvou částí – společné (státní) 

a  profilové (školní).  Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky 

obou těchto částí. 

 Státní maturity v roce 2012 – 2013 budou mít jen jednu úroveň, zruší se tedy základní 

a obtížnější verze testu.  

 Studenti gymnázií i učňovských nástaveb mají nejméně příští dva roky vykonávat 

stejnou úroveň maturit.  

 Český jazyk- písemná a ústní část zkoušky bude hodnocena přímo na školách.  

 Maturita z češtiny bude mít tři části. Zatímco didaktický test bude mít na starosti 

Cermat, o hodnocení ústní a písemné části se postarají školy.  

Co se stalo v minulém roce:  

Při letošním ročníku státních maturit doplatila řada studentů na způsob hodnocení písemných 

prací ze strany externích hodnotitelů, kteří v některých případech nerespektovali osobnost 

a tvůrčí přístup. I jinak výborní studenti u písemek neuspěli.  

Mnoho studentů vyhořelo i na obtížnější verzi maturit z matematiky, kterou někteří odborníci 

označili za likvidační. Ministr školství Petr Fiala chce, aby studenti již po absolvování ústní 

zkoušky kompletní výsledky věděli, zda uspěli či nikoliv. 

Nově zavedené novinky by měly platit zatím dva roky, 

v maturitním ročníku 2014/2015 tedy pravděpodobně 

můžeme čekat další vývoj. Ministrem ustavená odborná 

skupina bude mít mezitím dostatek času popřemýšlet, kam 

státní maturitní zkoušku v České republice nasměrovat.   
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ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

 
 
 
2013 

 
3 POVINNÉ ZKOUŠKY:  

1. Český jazyk  
2. Cizí jazyk   

3. Matematika, nebo občanský společenskovědní základ 

 
2-3 POVINNÉ ZKOUŠKY: 
Stanovuje RVP/ ředitel 

školy 
 

  
MAX. 3 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY: 

Z nabídky- cizí jazyk, matematika, občanský společenskovědní 
zaklad, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění 

 
Max. 2 nepovinné 
zkoušky: Nabídku 

stanovuje ředitel školy 

Soukromí a práce našeho pana ředitele 

Mgr. Aleše Adamuse  

S novým školním rokem máme nového pana ředitele. Přestože je velmi pracovně vytížen, 
povedlo se nám ho vyzpovídat. Takže kdo chce uspokojit svou zvědavost, může se ponořit 
do níže napsaného rozhovoru. 
 
Pane řediteli, co jste dělal před tím, než jste se stal ředitelem?  
Začínal jsem jako instruktor. Vyučoval jsem kanoistiku a sjezdové lyžování. Dále jsem učil 
tělesnou výchovu na dvou školách. A tady na školu jsem přišel asi před šesti lety jako učitel 
tělesné výchovy. Dva roky jsem pracoval jako obchodní zástupce pro Technický úsek, kde jsem 
měl na starosti veškerý servis firmy. Dva roky jsem pracoval jako zástupce ředitele 
pro teoretické vyučování. A od 1. 9. 2012 jsem ředitelem tady na škole.  
 
Nebude Vám chybět učení a kontakt se studenty?  
Ano, chybí mi od začátku. Od té doby, co jsem 
přestal učit.  
 
Chtěl jste vždy být učitelem? /Jaké bylo Vaše 
vysněné povolání?  
Ne, nechtěl. Chtěl jsem dělat profesionálního 
trenéra.  
 
Jaký je Váš názor na státní maturity?  
Tak určitě je to špatně vymyšleno, mělo by se to pozměnit. Je to nedomyšlené a špatné.  
 
Co říkáte na Náš nově vzniklý školní časopis?  
Velice se mi ten nápad líbí. Jsem maximálně spokojen, že se toho někdo ujal.  
 
Plánujete v blízké době nějaké školní akce projekty?  
Určitě, jsme chtěli zavést již minulý rok hodnocení tříd. Chtěli bychom, aby nebyla hodnocena 
jenom klasifikace, absence, pěkná třída. Ale i studentské aktivity jako je například darování krve, 
kdo chodí na obědy, do kroužků… apod.  
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Chystáte v blízké době opět nějakou inovaci, opravu nebo rekonstrukci na škole?  
To jistě víte, že naše škola patří pod Třinecké železárny, takže každý rok po dobu pěti let se 
chystá kompletní rekonstrukce budovy. To znamená: zateplení, nové třídy, nové okna… To vše 
by se mělo zvládnout do pěti let. Tak nám slíbil zřizovatel. Za pět let bude škola skoro jako nová.  
 
Jak vzpomínáte na školní léta? Co se změnilo od doby, kdy jste byl sám studentem?  
Myslím si, že je to pořád stejné. Technika jde pořád dál a dál. A studenti jsou pořád neposlušní, 
zlobiví. Každá generace má své. 
 
Kde jste vyrůstal?   
V Třinci. 
 
Máte nějaké sourozence?   
Ne, jsem sám. 
 
Pamatujete si na svůj první školní den? Jaký byl?  
Byl špatný, moc si zněj už, ale nevybavuji. Měli jsme fajn třídu a milou paní učitelku. 
 
Jakým jste byl studentem na základní škole?  
Byl jsem průměrným studentem. Měl jsem jedničky a dvojky. 
 
Vzpomínáte rád na školní léta?  
Ano, rád bych se vrátil do školních let. 
 
Jaký byl Váš oblíbený předmět na škole?  
Tělocvik, Dějepis…  
 

 Na závěr bych panu řediteli chtěla poděkovat za rozhovor a za celou redakci popřát další 
pracovní úspěchy.        Monika Szymutková  

Lucie Kluzová 

ANKETA „Jaký máte názor na 40 minutovou přestávku?“ 

Dne 30. září naše školní redakce na SOŠ TŽ provedla anketu mezi studenty. Ptali 
jsme se respondentů: „Jaký máte názor na 40 minutovou přestávku?“ 
 

1. Ano, souhlasím se 40 minutovou přestávkou, chodím na obědy…15% 

2. Stačila by 20 minutová přestávka…72% 

3. Souhlasím,rád/a si odpočinu…5% 

4. Je mi to jedno…8% 

Připravili: Kyselý Jakub, Ivo Benek 
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Událost měsíce:  
11. září - Pravda nebo dokonale podstrčená lež? 

Je oficiální verze popisu událostí 11. září 2001 pravdivá? Odehrály se skutečně tak, jak nám tvrdí 

média a vláda USA? Nebo jsou vědecké, svědecké i jiné 

důkazy, že útok na Světové obchodní centrum (WTC-

WorldTrade Center) a Pentagon nemohl proběhnout tak, jak 

se nás snaží přesvědčit oficiální propaganda? Kdo stojí 

za těmito událostmi? Komu prospěly? Čemu všemu jsou lidé 

ochotni věřit, pokud se jim to opakuje pořád dokola? Platí, že 

stokrát opakovaná lež se stává pravdou? Necháme se vodit 

za nos? 

Možná si někteří i po letech vybaví, co se v tento den stalo. 

V ranních hodinách 8:46 a 9:03 místního času došlo k jedné 

z největších katastrofických událostí moderních dějin, došlo 

k útokům na jedno z nejcitlivějších míst moderního business 

světa. Stejná událost se udála v 9:47 na budově Pentagonu. Kdo mohl tak dokonale naplánovat, 

zinscenovat a uskutečnit tyto události – najdete-li odpovědi, máte pachatele tohoto hrůzného 

činu. Oficiální verze: K útokům byla použita unesená civilní letadla typu Boeing, ta narazila 

do budov WTC a tím způsobila požár, povolení nosných 

konstrukcí prohořením, jejich demolici a následné zřícení. 

Současně proběhl i útok na Pentagon podobným letadlem, 

ale škody nebyly tak destruktivně fatální.  Celkem 3.000 

nevinných lidí zahynulo. Za viníka byla označena teroristická 

organizace Al Quaida vedená Usamou Bin Ladinem. 

Skutečnost: Údajně unesená letadla nebyla civilní, ale 

nákladní, byla totiž bez běžných okének pro pasažéry, letadla 

nebyla vybavena řádným značením pro identifikaci provozovatele aerolinií, pouze jakési modré 

logo…Několik dní před útokem známý odborník v oblasti vidění na dálku Chris Robinson osobně 

poskytl tajným službám informaci ohledně dvojčat a útoku na ně za pomocí letadel - bez 

jakékoliv odezvy a přípravy.                      

Jak je možné, že se 33 minut po zásahu 2.letadla již jasně vědělo a v živých reportážích s jistotou 

určovalo, kdo za tím vším stojí?  Cituji: Extrémně mocný muž Usáma Bin Ladin je schopen 

kdykoliv udeřit znovu, v jeho tzv. Svaté válce chce realizovat zabíjení Američanů a židů, má 

přibližně 3.000 bojovníků a disponuje islámským výcvikovým centrem, to vše s cílem rozpoutat 

Svatou válku proti světu, konkrétně Americe. Konec citace.Proč, když jim ještě donedávna 

pomáhali proti Rusům? Veškeré představení scénářů, herců i viníků a dalších rekvizit bylo 

nastaveno během první hodiny po útoku, což je dle mého názoru příliš rychlá práce.  
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Kdo to vše tak dokonale připravil a jak to tak rychle dokázal? Během dost dlouhého letu 

„unesených“ letadel při útoku na dvojčata nevzlétlo jediné vojenské letadlo, aby případně letící 

stroje od hustě obydleného prostoru odvrátilo či 

sestřelilo – ani jedno. V budovách bylo evidentní 

provedení několika dalších souvisejících detonací, 

což potvrdily i záchranné týmy a je vidět 

na záznamech. V jedné části sklepních prostor 

budov bylo skladováno obrovské množství zlata, 

které se překvapivě po sesuvu nikdy nenašlo. 

Způsob sesuvu budov byl dokonalou ukázkou 

profesionální demolice, což bylo později v jedné TV 

reportáži majitelem objektu potvrzeno. 

Ještě doplňuji informaci, že diskutované objekty 

byly přibližně půl roku před útoky slavnostně 

pojištěny, přičemž obě budovy dvojčat spadly po 

méně než hodině požáru, přičemž např. Meridian 

Plaza hořel v minulosti ve Filadelfii celých 19 hodin a 

nespadl ani náhodou. Proč? Jak mohly budovy 

prohořet, když podle leteckých odborníků téměř 

veškeré palivo spotřebovaly počáteční výbuchy po 

nárazu? Navíc hořením leteckého paliva vzniká 

řádově o několik stovek nižší teplota, než je teplota 

tavení oceli. Odborný časopis FireEngineering konstatoval, že ještě žádná kovová budova nebyla 

zřícena díky požáru. Jak mohly budovy spadnout, když nápory silných větrů a bouřek na ně, mají 

daleko větší sílu na celé ploše budovy než dopad letadla na ploše relativně malé? Celý svět byl 

zasažen ohromnou vlnou soucitu, účasti a pohnutím mysli. Byla to ohromná ztráta na životech. 

Jizvy jsou zahojené, ale nikdy nezmizí. Nikdy se to nedozvíme. A to je možná ze všeho vůbec 

nejmučivější skutečnost.                                                                          Redaktor: Soňa Hermannová 
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Chystáte se do kina? Náš tip! 
Přinášíme Vám recenze nejnovějších filmových hitů. 

Hobit: Neočekávaná cesta 
  „Hobit“ sleduje cestu ústřední postavy Bilba Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě, jejímž  

cílem je znovu si nárokovat ztracené trpasličí království Erebor, o které hobity připravil drak Šmak. Díky 

čaroději Gandalfu Šedému se Bilbo ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním 

bojovníkem Thorinem. Jejich cesta je zavede do divočiny, přes tajemné země, kde se to hemží zlobry 

a skřety, smrtelnými obřími pavouky a kouzelníky. Ačkoli 

cíl jejich cesty – Osamělá Hora - leží na východě, musí se 

nejprve dostat z jeskynního systému, kde se Bilbo ztratí 

a narazí na někoho, kdo mu navždy změní život... 

na Gluma. Tady, sám s Glumem, na břehu podzemního 

jezera, skromný Bilbo Pytlík objeví nejen hloubku lstivosti 

i odvahy, která překvapí i jeho samotného, ale také získá 

do svého vlastnictví Glumův prsten „miláška“, jenž skýtá 

nečekané a užitečné možnosti... Jednoduchý, zlatý prsten 

je spojen s osudem celé Středozemě takovým způsobem, jaký Bilbo nemůže ani tušit.  Všechno totiž 

vypadá úplně stejně, tentokrát však bez jakéhokoliv 

velkolepého feelingu, osudové atmosféry a úžasu, 

s jakým jsme hltali první teaser na Společenstvo 

prstenu v low-kvalitě. Bilbo, Gandalf a třináct 

trpaslíků se prostě vydají na jeden dlouhý trip 

a přitom budou všelijak bojovat, utíkat, padat, 

skákat a dostávat se do různých trablů s různými 

digitálními příšerami (zde animátoři opět odvádějí 

nejlepší možnou práci) ve známých či méně 

známých (i když povědomých) prostředích. 

 Redaktor: Soňa Hermannová                   

Zveme Vás do našeho kina Kosmos na tyto filmy:                                                                                                

 

 

96 hodin: Odplata 
Americký akční krimi film.  
22.10.2012 17,30,  
23.10.2012 17,30 
24.10.2012 17,30 
Vstupné: 90,00 Kč 
Délka: 98 min. 

 

 
Twilight Sága: Rozbřesk - 2. část 
Americký romantický thriller. Titulky. 
PREMIÉRA  
Čtvrtek 15. Listopadu 17.30 hod a 20.00 hod  
Pátek 16. Listopadu 17.30 hod a 20.00 hod  
Sobota 17. Listopadu 17.30 hod a 20.00 hod  
Neděle 18. Listopadu 17.30 hod a 20.00 hod  
Vstupné: 100 Kč Délka: 100 m 
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Stránka zábavy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hádají se dvě kamarádky: Jedna: "Nechápu, proč si vybíráš kamarádky podle vzhledu!” Druhá: "To není pravda, 
kdybych si vybírala kamarádky…Tajenka !” 

Téma vtípku za měsíc září:Chuck Norris 

Chuck Norris může za velké stěhování národů. Národy prchaly před ním. 

Chuck Norris umí dělit nulou. 
Chuck Norris dokáže vyhrát hru Dostihy a sázky aniž by vlastnil jediného koně. 

Chuck Norris rozbrečí cibuli. 
Když se říká: "nikdo není dokonalý," Chuck Norris to považuje za osobní urážku. 

Chuck Norris zná poslední číslici čísla Pí. 
Nekonečno neexistovalo do bitky Chucka Norrise s osmičkou. 

Pokud má Chuck Norris zpoždění, čas by měl radši sakra zpomalit 

Víte, proč Chuck Norris nehrál ve filmu Titanic? Protože by všechny zachránil. 
Chuck Norris umí všechno, i prohrávat, když prohraje, nikdo jiný ale nevyhraje. 
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Co se stalo v ČR a ve světě za měsíc záři? 

9. září-Varovná čísla z Číny potvrzují zbrzdění ekonomiky 

Aktuální data o čínském vývozu a dovozu potvrzují zpomalení ekonomiky. Export v srpnu rostl méně, než experti čekali, 

a propadl se i import, uvedla BBC.                                                                                                                                                       

 14. září-Vláda vyhlásila prohibici, tvrdý alkohol se už nesmí prodávat nikde. 

Provozovnám i osobám provozujícím služby v oblasti stravování vláda v pátek večer zakázala prodej a nalévání lihovin 

s obsahem alkoholu nad 20 % na celém území České republiky. 

26. září-Maturity budou mít jednu úroveň a dva povinné předměty 

Sněmovna ve středu schválila novelu školského zákona, který počítá s novou podobou státních maturit. Ty mají v budoucnu 

mít jen jednu úroveň a povinnými předměty budou pouze český jazyk a cizí jazyk či matematika. Novelu předloženou 

ministrem školství Petrem Fialou dostane k projednání Senát. 

27. září-Na pulty bude smět asi třetina lahví, které prodejci stáhli 

Zástupci Potravinářské komory, Unie výrobců a dovozců i Svazu obchodu a cestovního ruchu ve čtvrtek ocenili rozhodnutí 

vlády ukončit částečnou prohibici. Podle jejich odhadu by se přímo do oběhu mohla vrátit až třetina alkoholu, který je nyní 

na skladech. Jde o lihoviny vyrobené před 1. lednem letošního roku. 

28.září-Muž zblízka vystřelil na Klause z plastové pistole, prezident odjel do 

nemocnice 

Při páteční návštěvě Chrastavy na Liberecku vystřelil z plastové pistole na prezidenta Václava Klause neznámý muž. Policie 

ho zadržela. Muž přiložil Klausovi plastovou pistoli k boku a několikrát zmáčkl spoušť. Podle mluvčího Hradu Radima 

Ochvata odjel později po incidentu Klaus do nemocnice. 

30. září-Farmáře sežrala jeho vlastní prasata 

Policie v americkém státě Oregon vyšetřuje úmrtí místního farmáře, který zemřel při krmení vepřů. Příčina úmrtí není zatím 

jasná a policie nevylučuje infarkt ani vraždu. Na farmářovo úmrtí přišel příbuzný, když našel jeho ostatky ve výběhu prasat. 

Z těla příliš nezbylo, vepři svého majitele sežrali. 

30.září-Muž věznil bývalou přítelkyni, aby neutekla, nechal ji v kalhotkách 

Až dva roky vězení hrozí šestapadesátiletému muži z Třince, který se snažil přimět k poslušnosti svou bývalou partnerku. 

Sebral jí veškeré oblečení a nechal ji ve svém bytě pouze ve spodním prádle. Policie nakonec ženu vysvobodila a muže 

obvinila z omezování osobní svobod 

Připravili: Kyselý Jakub, Soňa Hermannová 
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Kulturní, společenské a sportovní akce 

v Třinci a blízkém okolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravili: Kyselý Jakub, Vítězslav Szlaur 

 

 

 

16.10. Čajová prezentace Thaiwanských čajů 

V kolik? Od 18h,vstup 40kč 

23.10. Tipsport extraliga, Třinec - Karlovy Vary 

28.10. Tipsport extraliga, Třinec - Vítkovice  

27. 10. v 10:15h-MSFL, Třinec - Slovácko B 

15.10. Beseda o Japonsku – Mosty u Jablunkova – knihovna 

17.10. Ander  z Košic – KD Trisia 

18.10. Deprese a syndrom vyhoření – Sborové centrum Hutník 

v Třinci 

19.10. Farmářské trhy – před KD Trisia 

22.10. Putování Kambodžou – Městská knihovna Třinec 

23.10. O drahých kamenech a jejich účincích na lidský 

organismus – čajovna „V pohodě“ 
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Sportovní rubrika 

 První reportáž: Sportovně 

turistický kurz Žiar  

V pondělí 1.10. 2012 jsem měl 
možnost jet na turistický kurz 
ze školy do Žiaru do Nízkých Tater. 
Odjezd byl z autobusového 
stanoviště v 7:00.  Jelo nás 34 žáků 
a 4 učitele. Do Žiaru jsme dorazili 
ve 12:00, pak jsme se ubytovali. 
V pondělí jsme měli menší, ale zato 
celodenní výšlap krajinou. V úterý 
jsme měli jít na celodenní túru 
na Plačlivé, které je vysoké 2125 m. 
n. m., ale z důvodu nepříznivého 
počasí jsme to přesunuli na středu. 
V úterý jsme měli sportovní den: 
střelba ze vzduchovky, hod graná-
tem, diskem do kruhu, házení 
a chytaní míčku do bassebollové 
rukavice, pak po obědě jsme měli 
ve společenské místnosti skupinové 
hry: aktivity. Po soutěži, bylo 
rozlosování v páce mezi holkami a 

kluky. Ve středu jsme měli celodenní túru na Plačlivé a ve čtvrtek na Baranec ve výšce 2184 
m. n. m. V pátek šli někteří před odjezdem na houby a zbytek nakládal zavazadla do školního 
autobusu a tím nám skončil týdenní pobyt na Žiarské chatě.  

Reportáž zprostředkoval: Jindřich Zawadzki 

 

 

 

Sportujete rádi? Přinášíme Vám plán 

sportovních akcí na naší škole.   

Říjen- Přebor školy v nohejbale 

Listopad- Přebor školy ve streetballu 

Prosinec- Volejbalové utkání Žáci vs. Učitelé 

Únor- Přebor školy ve futsalu 

Březen- Lyžařský výcvik Bílá (3.3.-8.3.) 

Duben- Přebor školy ve vybíjené (pro dívky) 

Květen- Přebor školy v badmintonu 

Červen- Sportovně turistický kurz Žiar (pro 2. 

Ročníky výučních oborů) 

Redakce:  Jakub Kyselý 
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Redakce Vašeho školního časopisu 

 

( Zleva nahoře: Ivo Benek, Roman Milerski - Zleva uprostřed: Vitězslav Szlaur , Martin Haltof, Jakub 

Kyselý, Šárka Némethová, Jindřich Zawadzki: Zleva dole - Monika Szymutková, Lucie Kluzová, Soňa 

Hermannová )  
 

V časopise vám budeme přinášet zajímavé rozhovory, rubriky, ankety, více fotografií, události.  

Ze školy i mimo ní, také zábavní stránky, kde najdete vtípky nebo něco k luštění. 

Tady je náš tým: 
Ředitel – Jakub Kyselý 

Zástupce ředitele – Šárka Némethová 

Ilustrátor, Fotograf - Soňa Hermannová 

Grafik, Ilustrátor – Martin Haltof 

Editor – Monika Szymutková 

Editor – Lucie Kluzová 

Šéf redaktor – Ivo Benek 

Redaktor – Víta Szlaur 

Redaktor – Jindřich Zawadzki 

Redaktor-Roman Milerski 

 

Budeme rádi za každý námět na reportáž, zajímavou událost z vašeho okolí, fotky, 

připomínky, komentáře. Kontaktujte nás! 

e-mail: kanada.times@sostrinec.cz 
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Zoo 
Prodejna LABEO 
Široká nabídka krmiv, chovatelských potřeb, pomůcek pro 

akvaristy a chovatelské literatury. Nabízíme velký výběr krmiv 

pro akvaristiku a teraristiku, psy, kočky, králíky, všech druhů 

hlodavců a ptactva. Pokud u nás vaše požadované zboží 

nenajdete, je pro nás samozřejmostí ho objednat nebo na zakázku udělat. Dále u nás najdete: 

 

 .živá zvířata, Akvária a terária na míru dle libosti zákazníka 

 více než 100 druhů ryb                                                                                          

 několik druhů akvarijních rostlin 

 odborné poradenství  

Kde nás najdete:                                                                             

Lidická 795 (zezadu „domu hrůzy“.)                                 

Třinec     739 61 

A v té nejlepší kvalitě a za velmi přijatelné ceny.                      

 

OTEVÍRACÍ DOBA 

Pondělí 09:00 - 17:00 

Úterý 09:00 - 17:00 

Středa 09:00 - 17:00 

Čtvrtek 09:00 - 17:00 

Pátek 09:00 - 17:00 

Sobota 09:00 - 12:00 

Neděle zavřeno 


