Zprávy z naší školy.
Anketa:
Zeptali jsme se žáků SOŠ TŽ: Jaký máte názor na změnu ve zvonění?

10%

Plně mi vyhovuje

7%

Je lepší než staré, ale
stále nevyhovuje

14%
69%

Je mi to jedno
Nevyhovuje mi

Vánoční šachový turnaj

Umístění
1.
2.
3.
4.
5.

Příjmení
Sikora
Dacho
Bocek
Zogata
Walek

(UČITELÉ)
Umístění
1.
2.
3.
4.

Příjmení
Szkandera
Sikora
Žmijová
Pašek

Turnaj byl rozdělený na dvě části: žáci (27), učitelé (10). Výherci se
mohli těšit na krásné ceny. Zde je tabulka
šachových mistrů naší školy:
(ŽÁCI)
Jméno
Třída
Michal
EL3
Mikuláš
ME1
Michal
HO1
Adam
HO1
Michal
ME1

Jméno
Stanislav
Petr
Jana
Vladimír
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Události měsíce ledna
Amnestie se může týkat až 6 000 lidí - také Rollins
 V souvislosti s dílčí amnestií, kterou v úterý oznámil prezident Václav Klaus, začala
vězeňská služba prověřovat, kterých odsouzených se propuštění na svobodu bude
týkat. Rozhodnutí vstoupí v platnost 2. ledna. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek
(ODS) po jednání s vězeňskou službou odhadl, že propuštěných by mohlo být
až 6 000.
Česko - Švýcarsko 4:3
 Dvacítka na MS porazila Švýcary i napodruhé a obhájila loňské páté místo
Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa hráčů do dvaceti let stejně
jako loni na pátém místě. Rozhodl o tom zápas o konečné umístění proti Švýcarsku,
které Přerostův celek na turnaji v ruské Ufě porazil i napodruhé 4:3, tentokrát
po základní hrací době. Pod výhru se třemi góly podepsal elitní útok ve složení Jaškin,
Hertl, Hyka.
Zorbingová koule spadla i s lidmi do propasti. Zábava skončila tragicky
 Neštěstí se stalo na kavkazské hoře Dombaj, oblíbené mezi lyžaři. Skupina kamarádů
poslala zorbingovou kouli po sjezdovce ve výšce 3 000 metrů. Nikdo ale nečekal,
že sjede z lyžařské trati a po chvíli se začne nekontrolovatelně řítit ze srázu. Lidé se
marně pokoušeli zastavit rozjetou kouli, která může dosáhnout až 50kilometrové
rychlosti. Ta po chvíli, za zděšení všech přítomných, sjela do několika set metrů
hluboké propasti.
Klausova amnestie vytáhla Čecha z irského vězení
 Amnestie vyhlášená českým prezidentem Václavem Klausem způsobila nevoli také
v irské justici. Tamní nejvyšší soud musel v pondělí propustit stíhaného Čecha, který
do Irska uprchl před českou justicí. Irský soudce ColmMacEochaidh v souvislosti
s omilostněním Alexandra Malíka vyjádřil zklamání nad marnou prací irských úřadů
a zbytečným plýtváním peněz.
Nezaměstnanost prudce vzrostla
 Nezaměstnanost v Česku za loňský prosinec stoupla na 9,4 procenta oproti
listopadovým 8,7 procenta. Bez práce bylo podle úřadů práce celkem 545 311 lidí,
za poslední měsíc roku jich přibylo téměř 37 000. Na jedno volné pracovní místo tak
připadá téměř 16 uchazečů. Vyplývá to z údajů ministerstva práce a sociálních věcí.

3

Rozhovor s Mgr. Lukášem Stoszkem
Učitel, zdatný sportovec, charismatický a sympatický mladý muž. To je jen ve zkratce
Mgr. Lukáš Stoszek. Více se dozvíte v rozhovoru níže, který připravila naše redakce.
Kde jste vyrůstal?
Narodil jsem se v Ostravě, až moje maminka vystudovala
vysokou školu, přestěhovali jsme se do Třince. Asi po roce.
Od té doby žiji v Třinci.
Kolik je Vám let?
28
Kde bydlíte?
Bydlím v bytě v Třinci na Sosně.
Jak dlouho pracujete na téhle škole?
5 let
Víme o Vás, že jste ženatý. Kolik máte děti?
Mám dva syny. Starší má tři roky a mladšímu je půl roku.
Kolik je Vaší ženě let?
Mé ženě je 25let.
Jakým jezdíte automobilem?
S manželkou jsme si koupili Škodu Octávii Combi. Máme malé děti, takže jako rodinný vůz je
to super.
Co jste vystudoval?
Vystudoval jsem SŠ Elektrotechnickou v Havířově, potom jsem si zvolil vysokou školu
Tělovýchovy a sportu, po dokončení studia jsem si dodělal magisterský titul.
Čemu jste se věnoval po studiu?
Dělal jsem trenéra fotbalu v Třinci.
Jak jste se dostal k místu učitele na naší škole?
Náhodně mi trenér sdělil, že na Kanadě hledají učitele. Domluvil mi pohovor ve škole a poté
mi už nic nebránilo k nástupu do zaměstnání.
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Vyučujete kluky tělocvik, co dalšího učíte?
Základy společenských věd, Informační a komunikační technologii.
Jaké máte mimoškolní aktivity a čemu se věnujete?
Rád sportuji, hraji fotbal, futsal, tenis, volejbal… a mnoho dalších (smích). A samozřejmě
mám velice rád hory. Kdysi jsem se hodně věnoval čtení, nicméně teď toho času není tolik.
Máte rád přírodu a hory. Kde jste všude měl možnost se podívat?
Jelikož mám na Slovensku rodinu, tak jsem měl možnost projít Malou Fatru a Tatry, je to tam
nádherné a příjemné prostředí pro strávení víkendu s rodinou. Nebo třeba horu Triglav ve
Slovinsku.
Jak jste prožil Vánoční svátky, prázdniny?
Vánoce beru jako můj nejoblíbenější svátek. Vzhledem k okolnostem, že jsem si dva dny před
Vánocemi zlomil nohu, užil jsem si svátky v maximální pohodě s rodinou v klidu doma. Jen
mě mrzí, že jsem přes svátky nemohl na hory. (smích)
Co jste našel pod stromečkem?
Oblečení (smích)
Jaké máte dosavadní sportovní úspěchy?
Zvítězili jsme dvakrát na Akademickém mistrovství ve volejbale. Tenkrát jsem hrál za
Masarykovou Univerzitu. Turnaj se týkal jen vysokoškoláků. A dále samozřejmě postup s SKP
Likop Třinec do nejvyšší futsalové ligy. Na tohle se nedá zapomenout, přišla spousta diváků
a atmosféra se jen těžko popisuje, takže tohle řadím nejvýš.
Čeho chcete ještě v životě dosáhnout?
Mým snem je vystoupat na horu jménem Matterhorn ve Švýcarsku.
Vyhrál jste s naší školou nějaký pohár, co považujete jako Váš největší úspěch/umístění.
Jako největší úspěch považuji Krajské kolo ve futsalu, na kterém jsme zvítězili. Škoda byla jen,
že ten rok se nehrála republika. Takže jsme se dostali nejdále, jak to jen šlo.
A na závěr naše vteřinovka:
televize - kniha

fotbal - hokej

hory - moře
práce -

léto – zima - jaro
zábava

práce - děti

Připravili: Szymutková Monika, Kluzová Lucie a Kyselý Jakub
Pozn.: Článek neprošel odbornou korekcí.

5

Fotoreportáž z Vánočních Kanadských
her
Studenti SOŠ TŽ soutěžili o putovní pohár Vánočních kanadských her. Dne 14. prosince 2012 se

konal v prostorách naší školy první ročník Vánočních kanadských her. Her se zúčastnily
všechny třídy, což bylo celkem 28 tříd. Jednotlivé třídy zastupovalo družstvo o 5 členech,
mnohdy si zasoutěžily celé třídy. Překvapením pro všechny žáky bylo, že her se zúčastnilo
i vedení naší školy s názvem týmu HC OCELÁŘI CANADA. V jednotlivých disciplínách mohli
studenti uplatnit své získané znalosti, dovednosti a kreativitu. Soutěžili v různých štafetových
bězích, v hádání obrázků, skládání puzzle,
zpívání koled, poznávání různých předmětů
hmatem, ve vánoční výzdobě tříd a další.
Doufáme, že tyto Vánoční kanadské hry se
zapíší do historie a stanou se nedílnou součástí
SOŠ TŽ.

Náš „hokejový tým“ skončil s počtem bodů 105,0
na čtvrtém místě. Nebyla započítána vánoční
výzdoba.

Vítězem Vánočních Kanadských her se
stala třída EK3. S počtem bodů 118,5.

Na druhém místě se umístila třída PD1 s počtem
bodů 107,0.
Na třetím místě se umístila třída Ek 2. s
bodů 105,5.
6

A takhle to vypadalo na jednotlivých stanovištích
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Prezidentské volby 2013
Volba prezidenta České republiky v roce 2013, první
přímá, byla vyhlášena na pátek a sobotu 11. a 12. ledna,
druhé kolo o dva týdny později na 25. a 26. ledna.
Funkční období dosavadního prezidenta Václava Klause
končí 7. března 2013.
Kandidátní listiny podalo dvacet uchazečů, Ministerstvo
vnitra však v pátek 23. listopadu 2012 oznámilo,
že jedenácti uchazečům registraci zamítlo pro nesplnění
podmínek, kandidát Jan Toman svou kandidaturu stáhl.
Nejvyšší správní soud ve čtvrtek 13. prosince 2012 vyhověl stížnosti Jany Bobošíkové, zrušil
rozhodnutí MV ČR a nařídil mu, aby ji také zaregistrovalo. Zaregistrováno tak bylo celkem
devět kandidátů: Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Taťána Fischerová, Vladimír
Franz, Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka, Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman. Agenturní
předvolební průzkumy dlouhodobě favorizovaly Jana Fischera, jehož v lednu předstihl Miloš
Zeman. Z prvního kola voleb pak do druhého postoupili s nevelkým rozdílem v počtu hlasů
Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.
Kandidáti postupující do druhého kola prezidentské volby 2013
Ing. Miloš Zeman, CSc.

Karel Schwarzenberg
Politická strana: SPOZ (vlevo)
1 245 848 hlasů 24,21%
Karel Schwarzenberg
Politická strana: TOP09 (vpravo)
1 204 195 hlasů 23,40%
s rozdílem jedno procento bude
Miloši Zemanovi vyrovnaným
sokem.

Oficiální kandidáti do prvního kola prezidentské volby 2013
Třetí s nejvyšším počtem hlasu byl Ing. Jan Fischer, CSc. se 841 437 hlasů tj. 16,35% další
v pořadí Mgr. Jiří Dienstbier. Politická strana: ČSSD se 829 297 hlasů 16,12%.
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Ing. Jan Fisher, CSc. (vlevo) Po vyslovení
nedůvěry Topolánkově vládě byl Jan Fischer
v roce 2009 jmenován premiérem.
Mgr. Jiří Dienstbier ml. (vpravo) Narodil se 27.
května 1969 ve Washingtonu, D. C.

Pod 10% pak měli ostatní :
Prof. JUDr. Vladimír Franz
351 916 hlasů 6,84% (vlevo). Současně
s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy
soukromě studoval malbu, skladbu, dějiny
umění a dějiny hudby.
MUDr. Zuzana Roithová, MBA (vpravo)
Politická strana: KDU-ČSL,
255 045 hlasů 4,95% .

Táňa Fischerová (vlevo) Kandiduje do prezidentské volby 2013 bez
zařazení do politické strany. 166 211 hlasů 3,23% (vlevo)

Ing. Jana Bobošíková (vpravo) Politická strana:
Suverenita 123 171 hlasů 2,39%

MUDr. Přemysl Sobotka
Politická strana: ODS
126 846 hlasů 2,46%
Redaktor: Soňa Hermannová
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Amnestie 2013 a její následky
Amnestie jak už všichni víme je rozhodnutí
o hromadném, a to úplném nebo částečném
prominutí trestu, a současně o zahlazení
odsouzení pro trestný čin. Neruší tedy
rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost
odsouzeného (například povinnost nahradit
škodu), ale pouze trest.
Prezident České republiky Václav Klaus
vyhlásil 1. ledna 2013 částečnou amnestii.
Učinil tak při příležitosti 20. výročí samostatnosti České republiky na konci svého
novoročního projevu.
Tisíce odsouzených v Česku dostaly od prezidenta Václava Klause dodatečný dárek - brzkou
svobodu. Klaus na konci svého prezidentského období. "Určitě dojde k značnému vyčištění
věznic," poznamenal na adresu
Klausovy amnestie advokát
Jaroslav
Ortman,
který
zastupoval například Tomáše
Půtu, jednoho z aktérů
loupeže století. Ten se však na
svobodu nedostane. Klaus
potěšil i piráta silnic Aleše
Trpišovského, zpěvačku Daru
Rolins a herce Jiřího Pomeje.
Daře Rolins soud v prosinci
udělil 18měsíční podmíněný
trest za smrtelnou dopravní nehodu. Trpišovský je odsouzený za agresivní jízdu a ohrožování
pomalejších řidičů na dálnici D1 k podmíněnému dvouletému vězení.
ALE, proti amnestii, která dostala z vězení tisíce vězňů, se v republice zvedla vlna odporu.
Takovou reakci prezident ani premiér zřejmě nečekali. Statisíce lidí už vyjádřilo
nespokojenost s rozhodnutím prezidenta Klause udělit amnestii některým vězňům.
Ti za poslední tři dny spáchali dohromady 66 trestných činů a přestupků a lidé mají strach
o majetek a život.
Redaktor: Soňa Hermannová
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Vtípky na téma amnestie, prezidentské
volby, vězení

Čepro, Rolins, Pomeje,
Vašek pouští zloděje.
Manažeři z Unionu,
vesele už běží domů,
Pitr Tomáš, soudce Berka,
- volná je Wajglova dcerka,
Hlava mi to nebere,
Vašek se s tím nesere.
Jen mi řekni, hlavo země,
neděláš ty vola ze mě?
Do vězení přijde za manželem jeho paní.
"Tak jak se máš?"
"Jako doma. Jídlo za moc nestojí a ven taky nesmím."
Píše muž z vězení manželce: „Drahá lásko. Díky za pilník, který jsi mi zapekla
do bábovky. Velice jsi mě potěšila. Mám teď nejhezčí nehty z basy.
Časně ráno budí dozorce vězně. „Ten chlap z vedlejší cely v noci upláchl!"
„Zaplať Pán Bůh," uleví si vězeň. „To skřípání pilníku mi už šlo na nervy!"
Povídá jeden vězeň druhému, co chodí v cele pořád sem a tam: "Hele, jestli si
myslíš, že nesedíš, když chodíš, tak to se mýlíš!"
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Kulturní, společenské a sportovní akce
v Třinci a blízkém okolí
 18. ledna Future Control Párty se koná 18. 1. 2013 tradičně v Třineckém Clubu BARROCK-O (bývalý dělnický dům, Třinec, staré město ul. 1. Máje)

 Bunkr, o. s. a Studentský tým Vás, opět po roce, tradičně a srdečně zvou na 11. ročník
Studentského plesu, a to 2. února 2013 od 19:30 hodin v KD Trisia. Zváni
jsou studenti a všichni mladí lidé starší 15 let. Můžete se těšit na pestrý
program, skvělou hudbu a Šťastný los. Škrabošky vítány.
Podmínkou vstupu je občanský průkaz a vstupenka.
Ceny vstupenek:
- základní 270 Kč
- s večeří 330 Kč
Předprodej vstupenek bude zahájen v úterý 15. ledna v NZDM Bunkr
na ulici Lidické 541 - od 13-17 hodiny.

 PÁ 18. ledna 19:00 TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES 2013 TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES Sboru
Dobrovolných Hasičů Nýdek. Tento ples se již jako v několika
uplynulých letech bude konat v restauraci Nýdečanka, kde
na Vás bude čekat bohatá tombola, občerstvení a neposlední
řadě bohatý a pestrý program. Po celou dobu Vás bude svou
hudbou bavit známý a oblíbený DJ DANIEL FŇUKAL (moderátor
velkých akcí z okolí např. Havířovské dny, Dny Radegastu atd.
a moderátor 3 rádií). Rezervace a objednávky vstupenek: Zbyšek
Raszka tel. 603 806 929
41.

pá 18.1.2013

Třinec

Karlovy Vary

17:00

42.

ne 20.1.2013

Kometa Brno

Třinec

18:15

43.

pá 25.1.2013

Třinec

Vítkovice

17:00

44.

ne 27.1.2013

Chomutov

Třinec

17:30

45.

pá 1.2.2013

Třinec

Sparta Praha

17:00

46.

ne 3.2.2013

Liberec

Třinec

17:00

47.

st 13.2.2013

Třinec

Kladno

17:00

Veřejné bruslení – zimní stadion HCO Třinec
Neděle 19. ledna 13:00 -14:30,15:00 -16:30
http://www.hcocelari.cz/rozpis_ledu.asp
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Filmová recenze, vtípky na tento měsíc
Zveme Vás pozvat do kina Kosmos na tyto trháky:
Návrat do Silent Hill
Už několik let je Heather na útěku před temnými silami. V den svých
osmnáctých narozenin, po strašných nočních můrách a náhlém zmizení
otce, si uvědomí, že už není tou Heather, kterou bývala. Toto nové
poznání ji zavede hluboko do světa démonů a hrozí jí věčné uvěznění
v Silent Hill. 18. - 20. ledna v 20:00h
Nespoutaný Django
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské
drama z období před vypuknutím občanské války, jehož hlavním
hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí
dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící bratry
Brittlovy. Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost najít ženu,
kterou musel před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních
hrdinů však netuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství
svého života.
18 - 20. ledna ve 17:30h
Novinky:
Iron Man 3
Ve filmu společnosti Marvel Studios Iron Man 3 je svérázný, ale geniální
průmyslník Tony Stark / Iron Man nucen čelit nepříteli, jehož dosah
nezná hranic. Když je rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v životě
cení, vydá se Stark na pouť s cílem nalézt toho, kdo je za jeho utrpení
zodpovědný. Na každém jejím kroku bude nucen prokázat své
odhodláni a sílu vůle. Zahnán do kouta bude nucen přežít pouze
prostřednictvím svých vynálezů a při ochraně svých nejbližších se bude
moci spolehnout jen na svou geniální mysl a své instinkty. Při své odvetě současně objevuje
odpověď na otázku, která ho ve skrytu duše dlouho sužovala: je on sám pouhou součástí
svého obleku, nebo je oblek pouze součástí jeho samého?
The Lone Ranger
Čerstvý držitel Oscara za Ranga, režisér Gore Verbinski, zahájil natáčení
filmu The Lone Ranger, díky kterému se znovu sešla ústřední trojice
tvůrců, jež stála za úspěšným rozjezdem celosvětově populární série
Pirátů z Karibiku. Do ní patří kromě již zmíněného režiséra producent
Jerry Bruckheimer a herec Johnny Depp. The Lone Ranger je akční
dobrodružnou komedií z Divokého západu, jejíž ústřední dvojici tvoří
neohrožený jezdec na bílém koni hájící spravedlnost (Armie Hammer) a
indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp) - hvězdně obsazený herecký
tým dále doplňují Helena Bonham Carter, Tom Wilkinson, William Fichtner, Ruth Wilson ad.
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Křížovka
1. Přezdívka Prof. JUDr. Vladimíra Franze.
2. Název hudební skupiny Mgr. Jana Jakeše.
3. Místo narození Mgr. Jiřího Dienstbiera ml.
4. Vyřezávání ovoce a zeleniny.
5. Historické heslo (lat. Veritas vincit) Pravda ...............
6. Jaké náboženství vyznává Ing. Jan Fisher, CSc.?
7. Na jakém postě hraje pan učitel Stozsek ve futsalu?
8. Rozhodnutí o prominutí trestu.
9. Jméno současné ženy Ing. Miloše Zemana, CSc.
10. Šlechtický titul Karla Schwarzenberga.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Sportovní rubrika
Reportáž z volejbalového utkáni učitelé vs. žáci: Ve čtvrtek 20. prosince bylo ve sportovní
hale Střední odborné školy TŽ sehráno tradiční sportovní utkání ve volejbale mezi učiteli
a žáky. V prvních dvou setech měli převahu žáci, ale učitelé se postupně herně vylepšovali
a třetím setem snížili náskok na 2:1. Čtvrtý set patřil
opět učitelům, kteří hráli skvěle a srovnali na 2:2.
V pátém rozhodujícím setu měli více sil naši studenti,
Naše redakce Vám opět
kteří dotáhli turnaj do vítězného konce v poměru 3:2
a zaslouženě získali chutný dort.
přináší report a

tentokrát je to
z volejbalového utkáni –
UČITELÉ VS. ŽÁCI,

Žáci:
Mucha Jakub PD2, Dytko Jaromír HT3, Halama
Martin EL3, Huczala Václav OK2, Przybyla Tomáš
OK2, Filipiec Pavel HT2

které proběhlo ve čtvrtek
20. prosince. Více
podrobností se dozvíte
v článku vpravo, který
jsme pro vás připravili ve
spolupráci s Bc. Jarmilou
Krzyžankovou.
Učitelé:

Krzyžanková Jarmila, Adamus Aleš, Franková Marie,
Gurecký Zdeněk, Jakeš Jan, Kučera Boris, Stoszek
Lukáš
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