Zprávy z naší školy.
Nejnovější informace k autobusové dopravě ze SOŠ TŽ domů.
Jak se dostat po vyučování nejrychleji ze školy domů?
To je problém nás všech. Hurááá! Zvoní! Je deset minut
po druhé hodině. Všichni chceme domů. Začíná boj s časem.
Sprintem do šatny, honem bundu, boty a utíkat
na autobusovou zastávku, nikoho přitom neporazit! Jsme
na zastávce. Ti nejrychlejší a nejprůbojnější se narvali
do autobusu! Zbytek studentů může jít pěšky na stanoviště
nebo čekat zhruba třicetpět minut na další autobus. Opět
nestihneme autobusový přípoj domů. Kdy tohle všechno skončí? Kde jsou ty dobré časy, kdy
jsme v klidu skončili vyučování. Našim, nám vyhovujícím, pomalým tempem došli na autobus
a po chvilce čekání přijely hned dva autobusy. Podle informací víme, že v září 2012 byla
zaslána žádost o úpravu autobusů jezdících na zastávku Kanada ISŠ. Předpokládaná úprava
se týká posunutí odjezdových časů autobusů a zvýšení počtu autobusů jezdících ze zastávky
Kanada ISŠ. Vyjádření k žádosti by mělo přijít dne 9. 12. 2012. Všichni držme palce, aby
autobusy byly upraveny tak, abychom nemuseli každé odpoledne dramaticky běhat ze tříd
do šaten a na zastávku s tím, že se stejně do autobusu nevlezeme. Tak nás napadá, co ten
název zastávky „ISŠ Kanada“? Neměla by se přejmenovat na SOŠ TŽ?

Namátková drogová kontrola na naší škole!
Možná vás slovo „drogová“ děsí, ale na naší škole skutečně proběhla
namátková drogová kontrola respektive kontrola na omamné látky. A teď
ve zkratce o co vlastně šlo…Kontrola byla předem připravovaná a to tak,
že škola povolala drogovou komisi skupiny TŽ na naši školu, kde dále probíhala již zmiňovaná
kontrola. Kontrola byla prováděná na šesti studentech. Z toho jeden student byl pozitivní.
Vyhodnocení výsledku testů trvá asi 15 minut, cena jednoho testu je 600 Kč. Na závěr
můžeme jen zdůraznit, že pozitivně testovaný student již není studentem naší školy a že
prováděná kontrola nebyla první ani poslední. Připravili: Kyselý Jakub, Benek Ivo

Omluva za mylné informace v maturitním článku
Chtěla bych se všem maturantům omluvit za nepřesné informace v článku Maturity
2012/2013 uvedeném v předešlém čísle. Maturita v roce 2012/2013 by měla být z jednoho
povinného předmětu a to českého jazyka a dvou nepovinných předmětů, volitelných.
Matematiky nebo cizího jazyka. Zpracovala: Szymutková Monika

Další zasedání studentského parlamentu 28. 11. 2012
v 11.15 hodin! Volba předsedy studentského parlamentu.
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Školní soutěže
Celoškolní soutěž, aneb soutěž o BORCE KANADY.
Chcete být Borci Kanady? Chcete strávit den se svým třídním
učitelem třeba na bowlingu nebo v čajovně anebo v kině? Co proto
musíte udělat? Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Sbírejte body.
Třídy musí v průběhu pololetí nasbírat, co největší počet bodů. Za
úklid ve třídách, za účast v soutěžích, za dárcovství krve, za
minimální absenci, za účast v kroužcích, za otisknutý příspěvek do
školního časopisu, za prospěch, za vánoční výzdobu třídy. Za co se body strhávají? Za snížený
stupeň z chování, za nepořádek ve třídě, za nejvyšší absenci. Bližší informace získáte na
nástěnce umístěné naproti knihovny.

Vánoční kanadské hry – 14. 12. 2012
Máte chuť si zasoutěžit? Budete mít příležitost. Máme před sebou Vánoční
kanadské hry 2012. Vánoční soutěživá nálada vypukne v 8.00 hodin ráno
14. prosince v naší Kanada aréně. Soutěžit budou 5členné týmy v netradičních
soutěžích na různých stanovištích. Abyste se mohli zapojit, musíte mít vyzdobený
vánoční koutek třídy do čtvrtku 6. 12. 2012. Vánoční výzdobou rovněž získáváte
body do naší celoškolní soutěže o Borce Kanady. Vánoční výzdobu budou
hodnotit zvolení zástupci studentského parlamentu. Máte už připravený bojový
pokřik družstva? Vánoční koledu? A jaký vánoční outfit na sebe hodíte? Před
vyhlášením výsledků podpoříme své spolužáky ve sportovním utkání proti
učitelům. Máme možnost jim to nandat! Chceme Vás tam vidět všechny, tak
nezapomeňte vánočně vyzdobit třídy. Ať žijí Vánoční
kanadské hry!

A máme tady výzvu pro naše učitele. Vážení učitelé, pojďte
do toho vánočního zdobení s námi. Udělejte si vánoční náladu
v kabinetech a pomůžete své třídě získat další potřebné body
v celoškolní soutěži o Borce Kanady. Vaši milí studenti.

Vánoční výzdoba třídy – hodnocení 6. 12. 2012
Ve třídě si vytvořte vánoční koutek. Koutek bude hodnocen 6. 12. 2012 vedením školy
a zástupci studentského parlamentu. Za první ročníky byl zvolen Adam Zogata, za druhé
ročníky Marek Macura, za třetí ročníky Martina Havlíčková a za čtvrté ročníky Ondřej Benek.
Třída získá postup do Vánočních kanadských her, získá body do celoškolní soutěže o Borce
Kanady.
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Události měsíce října/listopadu
 Obama vyhrál a zůstává prezidentem
Demokrat Barack Obama vyhrál prezidentské volby v USA v těsném souboji
s republikánským vyzyvatelem Mittem Romneym. Obama se tak po Billu Clintonovi
za poslední více než půl století stal teprve druhým demokratem, který obhájil Bílý dům.
Obama získal i absolutní většinu hlasů, když jich získal podle průběžných výsledků
52 596 464, zatímco Romney 52 080 568.
 Šafářová fantasticky zničila Jankovičovou! Češky slaví obhajobu triumfu ve FedCupu
Famózním způsobem obhájily české tenistky vítězství ve FedCupu, v jehož pražském
finále porazily Srbsko 3:1. Klíčový třetí bod vybojovala hlavní hvězda celého víkendu Lucie
Šafářová, která doslova rozdrtila Jelenu Jankovičovou dvakrát 6:1. Na závěrečnou čtyřhru
už nedošlo, v Praze se slaví velký triumf.
 Počet lidí nakažených HIV v Česku bude letos rekordní, varují lékaři.
Počet pacientů s HIV stoupl v ČR od ledna do září o 165 osob, což je o 12 více než za celý
loňský rok. Odborníci očekávají, že letošní čísla budou vůbec nejhorší od začátku
testování u nás.
 Úplavice se šíří severní Moravou, zaznamenali dalších 10 případů.
Dalších 10 případů úplavice zaznamenali v tomto týdnu pracovníci Krajské hygienické
stanice v Ostravě. Sedm nakažených je z Ostravska, tři z Karvinska.
 Bouře zavlekla do New Yorku temnotu a chaos.
Bouře Sandy, která v současnosti slábne a pohybuje se směrem ke Kanadě, nejlidnatější
město Spojených států New York zcela ochromila. Jindy osvětlené části města zaplavila
tma, nefungují dodávky elektrického proudu, na ulicích se objevují obchodníci
se svítilnami a bateriemi, čerpací stanice nemají často co čerpat.
 Nejnižší dluh mělo loni v rámci EU Estonsko, Česko skončilo sedmé.
Nejnižší vládní dluh v rámci 27členné Evropské unie mělo loni Estonsko, na konci roku
činil 6,1 procenta. Česká republika skončila na sedmém místě s dluhem 40,8 procenta
v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP). Nejhůř dopadlo krizí drcené Řecko,
jehož dluh dosáhl 170,6 procenta. Za ním se pak seřadily Itálie (120,7 procenta)
a Portugalsko (108,1 procenta).
 Milióny muslimů se vydaly na velkou pouť do Mekky.
V saúdskoarabské Mekce ve středu začaly obřady letošní velké pouti hadždž.
Do nejposvátnějšího místa islámu se k vykonání pouti, která je jedním z pěti pilířů islámu,
sjelo přes 1,7 miliónu muslimů ze 150 zemí a podle místního tisku téměř milión místních.
Připravil: Benek Ivo
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23. výročí Sametové revoluce
17. 11. 1989: Sametová cesta ke svobodě
Před 20 lety padl komunistický režim. Železná opona byla stržena a občané Československé
socialistické republiky se mohli konečně svobodně rozhodnout. Vláda jedné strany byla
u konce.
Ráno 17. listopadu 1989 ještě nikdo netušil,
že se tento den nějakým způsobem zapíše
do historie. Lidé šli normálně do práce, děti
do školy. A v Praze se studenti a pedagogové
vysokých škol připravovali na odpolední
povolenou demonstraci. Při ní si chtěli
připomenout událost starou padesát let. Právě
17. listopadu 1939 se v Praze také sešli lidé,
aby uctili památku studenta Jana Opletala,
který zemřel po střetu demonstrujících s německými okupanty. Průvod v roce 1989 se vydal
z Albertova, cestou se přidávali další a další lidé. Akce probíhala podle plánu až do chvíle,
kdy se dav rozhodl neukončit demonstraci a pokračoval směrem k Václavskému náměstí. Zde
mu cestu zastoupili čekající policisté. Došlo ke střetu, při kterém byli mnozí z demonstrantů
zraněni. Tato neadekvátní reakce policistů se stala rozbuškou pro události příštích dní. Když
se lidé o zásahu dozvěděli, začali hlasitě a ve velkém počtu protestovat proti vládě
a tehdejšímu režimu. Protestovalo se formou stávek a veřejných shromáždění. Do čela se
postavilo sdružení Občanské fórum, které postup stávkujících koordinovalo a stalo se jejich
zástupcem při vyjednávání s politickými vládními špičkami. Každý den byl nabitý událostmi.
Informace se šířily od úst k ústům, pomocí letáků, které se vylepovaly, kde se dalo, později
už i ze sdělovacích prostředků. Neuběhl ani měsíc a celá vláda i prezident abdikovali.
A už 29. prosince jsme měli novou hlavu státu.
Celý převrat tedy proběhl v klidu a v neuvěřitelně
krátké době. Proto se pro celé toto období vžilo
označení "sametová“ nebo také "něžná“
revoluce. Poprvé ho použil jeden český novinář
a dodnes se používá pro označování pokojných
a nenásilných státních převratů. K letošnímu
dvacetiletému výročí se hodně bilancuje, lidé
rekapitulují uplynulá období, vypočítávají se pro
a proti. Někomu nová doba přinesla úspěch a bohatství, jinému bídu a život v nejistotě. Je na
každém, aby si sám pro sebe zhodnotil, co a jak se v jeho životě změnilo a v jakém směru.
Připravila: Hermanová Soňa
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Rozhovor se zástupkyní ředitele paní
Mgr. Janou Lyskovou
Paní Lysková stala jste se zástupcem ředitele. Jak tento fakt
vnímáte?

Funkci zástupce ředitele jsem vůbec nečekala, ale jsem s touhle
prací spokojena, mám ráda práci s lidmi.
Před tím, než jste se stala zástupcem ředitele, byla jste učitelka.
Nechybí Vám kontakt se studenty?

Ano, chybí mi kontakt se studenty především s mou bývalou
třídou EK3.
Co jste dělala před tím, než jste se stala zástupcem ředitele?

Po ukončení Střední hotelové školy jsem pracovala v hotelu. Vyzkoušela jsem si postupně
všechny práce od servírky až po recepční.
Chtěla jste vždy být učitelem?

Ve vašem věku jsem nebyla úplně rozhodnutá, co bych chtěla dělat. Po mateřské dovolené se
mi naskytla příležitost učit, dostudovala jsem vysokou školu a jsem tady na škole.
Jaká je Vaše náplň práce?

Náplň mé práce spočívá v organizaci výchovně vzdělávacího programu školy, suplováni
vyučování a dalších organizačních záležitostí. Také učím.
Zúčastňovala jste se barmanských a kuchařských soutěží?

Ano, připravovala jsem žáky k soutěžím a již 3 rokem letos pořádáme barmanskou soutěž
STEEL CUP. Která se koná v budově kulturního domu Třinec TRISIA. Budou vystupovat,
jak amatéři, tak i profesionální barmani.
Jak dlouho jste na této škole?

Na této škole učím již 20 let.
Kde jste vyrůstala?

V Třinci.
Máte nějaké sourozence?

Ne, nemám žádné sourozence.
Čtete naše články?

Ano, velice se mí líbí.
Jak vzpomínáte na svůj první školní den?

Pamatuji si svůj školní den, byl zajímavý pěkný, příjemný.
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Jak vzpomínáte na svá školní léta?

Ano. Na školní léta vzpomínám velmi ráda, ale už bych nechtěla být žákem. Najít si dnes
práci a zajistit si budoucnost je dnes mnohem náročnější než kdysi.
Jakým jste byla studentem?

Byla jsem mírně průměrným žákem.
Jaké byli vaše oblíbené předměty na škole?

Mezi mé oblíbené předměty patřilo stolničení a cizí jazyky.
Vážená paní Lysková, za celou redakci Kanada Times Vám děkujeme a přejeme Vám hodně
pracovních úspěchů. Zpracovaly: Kluzová Lucie, Szymutková Monika

Kulturní, společenské a sportovní akce
v Třinci a blízkém okolí
16.11.2012 - BONVER ARÉNA – OSTRAVA
Let It Roll, vstupenky v síti Ticketportal za 299 Kč + poplatek

19. 11. Svatá čtveřice-KINO KOSMOS
23. 11. November massacre tour 2012-BARROCKO
23. 11. Tipsport extraliga, Třinec - Litvínov
25. 11. Doba ledová 4-KINO KOSMOS
30. 11. Království Mustang-C-CLUB KANADA
30. 11. Metalový nášup-BARROCKO – revival Metallica
02. 12. Legendární parta 3D projekce- KINO KOSMOS
03. 12. Eva Pilarová Vánoční koncert- KD TRISIA
07. 12. Tipsport extraliga, Třinec - Kometa Brno
14. 12. Hobit: Neočekávaná cesta 3D projekce- KINO KOSMOS
20. 12. Tichá noc s GENTLEMEN SINGERS- KD TRISIA
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JUNIOR STEEL CUP 2012
Dne 08. 11. 2012 jsme se byli podívat na 8. ročník Junior Steel Cup 2012. Pořadatelem je
naše Střední odborná škola TŽ. Mezinárodní barmanská soutěž se konala v Kulturním domě
Trisia v Třinci. Rozhodně bylo na co koukat. Účastníci se sjeli z různých koutů Česka ale také
Polska a Slovenska. Nechyběly ani reprezentantky naší školy Magdaléna Macurová a Markéta
Franková. Soutěžící měli na přípravu drinku časový limit 7minut, soutěžili vždy tři vedle sebe.
Ceny pro účastněné a vítěze byly
opravdu bohaté pohár, diplom a cena
od společnosti Jan Becher – Pernod
Ricard.

(Magda připravovala drink
„A Cup Of Absolute Steel“ 12místo)

(Markéta s drinkem
„Steel Monster“17místo)

Vítězem JUNIOR CLASIC Steel Cup se stal: Marek Wigłasz reprezentant školy Zespół Szkół
Ekonomiczno-Gastromicznych w Cieszynie.
Na Druhém místě Karpatská Hana ze školy SSŠG Svídnická,
Praha. Která namíchala drink „Cream Flake“
Na třetím místě skončila Purmenská Johana s drinkem
„Sunny Garden“

( Marek namíchal drink „Vanguard“)
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Bar míchaných nápojů – studenti EK3

Namíchané soutěžní nápoje

Předávání čestných cen zúčastněným
Komisaři CBA

Koktejlové šílenství, mistři ve flairu.
Flair je velmi oblíbenou částí mixologie.
Jeho stylů existuje nepřeberné množství,
liší se v každé části světa a bar od baru.
Je jakousi třešničkou na dortu barmanova
umění. Barmanský styl, umělecká forma
přípravy míchaných nápojů, při které se
uplatňují někdy až akrobatické výkony
a láhve a další barmanské pomůcky létají
vzduchem, hořící nápoje se nalévají
z několika lahví najednou. Představuje
spojení barmanského umění a perfektního servisu. Účelem je zabavit hosta už během
přípravy jeho nápoje. Když se člověk může dívat na umění, s jakým jeho koktejl barman
míchá, je zcela jisté, že se na něj bude o to víc těšit a nezůstane u jednoho. Zkrátka využití
flairu navodí tu pravou atmosféru, která má v baru být. Šárka Némethová, Soňa Hermannová
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Filmová recenze, vtípky na tento měsíc
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část
Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede
do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní
životy. Novorozená upírka Bella a její manžel Edward mohou být
konečně navždy spolu a šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné dcery
Renesmee uvede do pohybu nebezpečný řetězec událostí, které pro ně
mohou skončit katastrofou. Rodina Cullenových se ale rozhodne
bojovat a kontaktuje přátele z celého světa, aby spojili své síly
a postavili se vládnoucímu rodu Volturiových. Velkolepá bitva, kde
vítězství může vše změnit, právě začíná. Napínavé a romantické
pokračování filmu Rozbřesk vám připomene proč se Twilight sága stala fenoménem
a ukradla srdce dívkám a ženám po celém světě. Promítají ve dnech: 15.11 -17:30 a 20:00,
16.11 -17:30 a 20:00, 17.11 -17:30 a 20:00, 18.11 -17:30 a 20:00

Holky na tahu
Tři nejlepší kamarádky Regan, Gena a Katie jsou naprosto pobouřené,
když zjistí, že jejich kamarádka Becky, která je sice milá ale trpí
nadváhou a vždycky byla terčem posměchu, se bude vdávat jako první
z party. Gena a Katie jsou pořád single a Regan se snaží přinutit svého
kluka, s kterým chodí už čtyři roky, aby ji konečně požádal o ruku.
Becky své kamarádky požádá, aby jí šli za družičky, ty se však svého
úkolu zhostí po svém a rozlučka se svobodou se jim poněkud vymkne
z rukou. Promítají ve dnech: 26.11 – 17:30 a 20:00, 27.11 –17:30
a 20:00, 28.11–17:30

Vtípky na téma…Prohibice!









 Methanolová předpověď na zítra: MORAVA -3 PRAHA -2
 Češi, pijte rychle, už se stmívá.
Likérka Drak má nové logo. Drak – vytře ti zrak.
Víte, jak se chlastá poslední dobou na Moravě? Od nevidím do nevidím.
TV Prima oznámila, že díky zvýšenému zájmu soutěžících se bude příští díl
pořadu Rande naslepo vysílat z Havířova.
Za šest rumů sluneční brýle zdarma…
Začínají se množit stížnosti řidičů z polské strany, že na polských pumpách
začíná být nedostatek směsi do ostřikovačů…
Peníze vybrané v charitativní sbírce na pomoc lidem zasaženým otravou byly
zpronevěřeny. Podle své výpovědi z nich postižení neviděli ani korunu.
Dívají se dva chlapi na televizi na zápas české fotbalové reprezentace a jeden
říká druhému: „Tak na tohle se dívat nebudu. Dáš si panáka?“
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První luštitel získá pro svou třídu 5 bodů do soutěže o Borce Kanady!! (křížovku zasílejte na
e-mail: kanada.times@sostrinec.cz)
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ISIC karty a jejich výhody
Už jste slyšeli o ISIC kartách? Jedná se o mezinárodně uznávaný průkaz
studenta, který umožňuje využívat pestrou škálu benefitů a slev
ve 124 zemích světa. Rádi lyžujete – můžete mít slevy v některých
lyžařských areálech v ČR až 30%. Máte rádi McDonald´s, opět jíte se
slevou 30%. Nakupujete ve Sportisimu, HudySportě, RockPointu
a dalších? Nabízené slevy jsou až 20%. S touto kartou můžete ušetřit
na vstupném na hrady, zámky, za zábavu, kino, letní festivaly a spoustu dalšího. Úplnou
databázi slev naleznete na www.isic.cz . Zaujala Vás tato nabídka? Cena karty je 260 Kč
na první školní rok, cena v dalších letech, pak již pouze 150 Kč/rok. Co udělat pro získání této
ISIC karty? Kontaktujte studentský parlament přes svého třídního zástupce.

Fiktivní firma – Kanada Print

(Zleva: Martin Košťál, Jasika Byrtusová, Jana Blasinská, Nikola Zogatová, Dominika
Sztefková, Veronika Gryczová, Markéta Hippíková)

Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí, řídí se stejnými
právními předpisy, využívá stejné podklady z hospodářské praxe. Cílem výuky ve fiktivní
firmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti, jak založit a vést
obchodní společnost nebo živnost. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost,
rozvíjet iniciativu. Naše fiktivní firma Kanada Print pracuje pro Váš školní časopis Kanada
Times. Podílíme se na tisku, distribuci, propagaci časopisu.
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Sportovní rubrika
Reportáž: Nohejbalový turnaj na naší škole…

Pro měsíc říjen byl na naší
škole uspořádán turnaj
v nohejbale, je to jedna
z mnoha sportovních akcí,
které se u nás na škole budou
konat. Turnaj již proběhl,
a tak si přečtěte reportáž,
kterou pro vás naše redakce
připravila…

Dne 18. 10. 2012. proběhl u nás na škole
nohejbalový turnaj trojic. Turnaj začínal po třetí
vyučovací hodině a nakonec se jej účastnilo
dvanáct družstev neboli tříd, takže o starosti
s obsazením turnaje nebylo nouze. Rozlosování
nám přineslo 4 skupiny a to po 3 týmech, z nichž
mohli postoupit 2 celky, takže „černý Petr“ zbyl
jen pro jeden. Systém postupujících ze skupin,
kdo s kým bude hrát, byl určen turnajovým
pavoukem, takže o dostatek napínavých a někdy
i vyhrocených zápasů určitě bylo postaráno.
V napínavých bojích nám největší kvalitu
předvedla spojená třída PD2+EK4, která nakonec
také slavila vítězství v celém nohejbalovém
turnaji a to ve složení (Miroslav Samek EK4,
Lukáš Baron a Jakub Mucha PD2)

Foto: Vítězové nohejbalového turnaje (Zleva- Jakub Mucha, Lukáš Baron,
Miroslav Samek) Připravil: Kyselý Jakub
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VAROVÁNÍ PŘÍPRAVY NA ZMĚNY KE
KONCI ROKU… 21. 12. 2012: KDO
NECHCE, NEMUSÍ VĚŘIT…
Do vlády přišla informace, a to v červnu 2012. Obeznamte s touto zprávou svoje
příbuzné, přátele a lidi, kteří jsou schopni ji přijmout. Laboratoře NASA oznámily,
že je v brzké době možný přechod skrz galaktické "nulové pásmo".
1. Podzim a zima 2012/2013 bude v Tibetu a na celém území severní polokoule teplá. Mezi
12. a 23. 12. 2012 začne pravděpodobně Zem spolu s celou sluneční soustavou procházet skrz
galaktické "nulové pásmo". Je to existující prostor, kde utichají a nemohou se šířit žádné energie,
kde neexistují elektromagnetická pole, a to u všech objektů.
2. Prakticky po celé Zemi, v průběhu několika minut okolo 10. hodiny ráno podle moskevského
času dne 21. 12. 2012, nastane úplná tma a absolutní ticho. Žádné světlo, nebude elektřina,
komunikační spojení, dokonce zvuky, nic z toho nebude moci fungovat.
3. Toto temno bude doprovázeno kosmickými iluzemi, výbuchy světla, také iluzorními, které se
budou odehrávat několik dní, přibližně 3 až 4. Není třeba se bát a ani ničeho obávat.
4. Po uplynutí se opět objeví sluneční světlo. Bude opět vidět. Zvířata Země zjistí intuitivně
předem, že přichází "Kosmické temno" a ukryjí se v norách. Lidé ve městech nic nevycítí, proto
budou mezi nimi oběti na životech a šílenství. Může zemřít až 10 procent světového
obyvatelstva.
5. Měli byste se předem připravit na tuto změnu cyklů. Připravte si zásobu jídla na cca 2 měsíce,
neboť se elektrické sítě budou rekonstruovat jen postupně a dlouho. Je třeba mít doma zásobu
vody, dřeva na zatopení, svíčky na svícení. Taktéž vypnou komunikační sítě a TV. Po dobu "dní
temna" je potřebné zavěsit na okna tmavé závěsy, nedívejte se do oken, nevěřte očím ani uším,
nevycházejte ven. Kdyby přece jen bylo nutné vyjít ven, nesmíte chodit daleko - můžete se
ztratit, neboť při absenci světla se z tratí orientace a nebude možné vidět ani vlastní ruku.
6. Definitivní vyjití Země z "nulového pásma" se očekává přibližně 7. února 2013. Budou částečně
opraveny elektrické sítě, transportní zařízení.
7. Všechny vlády světa dostaly tuto výzvu o "nulovém pásmu" z různých pramenů, ale svým
občanům neumí anebo nechtějí pomoct. Systémy civilní obrany a evakuace nebudou fungovat
kvůli výpadku energií, komunikace, dopravy. Spolehnout se můžete jen a jen na sebe.
Ať už věříte nebo ne nikdo nám nezaručí, že se to stát nemůže. Můžete se smát, ale co
když se to stane? Může přijít něco daleko horšího, teorie jsou různé, nikdo nám neřekne
na 100%, kdy nám na zemi vyprší nájem.
Více kdy a jak si můžete přečíst v prosincovém čísle Kanada Times
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