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Zprávy z naší školy.  
 

Opětovné testování žáků na OPL 
Kontrola proběhla dne 26. února. Tentokrát byli vybráni tři žáci a nutno 

dodat, že kontrola je namátková, žáci nejsou předem sledováni nebo 

dokonce vytipováni. Uspokojivým faktem je, že ani jeden žák nebyl pozitivní. 

Jednalo se o stejný test, o kterém jsme vás informovali ve druhém vydání Kanada Times. Test 

opět prováděla drogová komise skupiny TŽ a cena jednoho testu činila zase asi 600 Kč. 

V nejbližší době proběhnou další kontroly, takže žáci pozor!  

  
Úklid okolí školy 
Úklid okolí školy bude probíhat každý týden v těchto rajonech: 
A – před budovami školy 

B – okolí haly a sportovního hřiště 

     C – za budovami školy a prostor parkoviště učitelů 

 Třídní učitel zajistí vyzvednutí pytlů a rukavic na vrátnici č. 1. Odpady budou z pytlů 

vysypány do kontejneru na směsný odpad a pytle budou vráceny zpět na vrátnici č. 1. 

Úklid proběhne v uvedeném týdnu po vyučování, termín určí třídní učitel. 

Týden Třída Třídní učitel Rajon 

4 - 8. 3. 2013 EK2 Ing. Jana Źmijová A 

11. – 15. 3. 2013 OK2IN2 Mgr. Marie Franková B 

18. – 22. 3. 2013 SM2 Mgr. Milada Šupíková C 

25. – 29. 3. 2013 KU2 Ing. Marie Martynková A 

2. – 5. 4. 2013 ES2HT2 Mgr. Zdeněk Gurecký A 

8. – 12. 4. 2013 HO2MZ2 Mgr. Stanislav Mintěl B 

15. – 19. 4. 2013 ME2 Ing. Petr Sikora C 

29. 4. – 3. 5. 2013 EK1 Mgr. Zuzana Ligocká A 

6. – 10. 5. 2013 EL1 Ing. Zdeněk Šesták B 

13. – 17. 5. 2013 HO1 Mgr. Vlasta Kaňoková C 

20. – 24. 5. 2013 ME1 Mgr. Anna Kovářová A 

27. – 31. 5. 2013 MZ1 Bc. Renata Ciencialová B 

3. – 7. 6. 2013 ES1 Ing. Tadeáš Wojtas C 

10. – 14. 6. 2013 KU1 Ing. Libuše Lindovská A 

17. – 21. 6. 2013 SM1 Ing. Josef Čmiel B 

24. – 28. 6. 2013 OK1 Ing. Marcela Bezděková C 

 
 
Krádež v šatnách 
Zatímco my všichni sedíme ve školních lavicích a učitelé se nám 
snaží do hlav narvat nějaké vědomosti, někdo se snaží zjistit obsah 
našich skříněk. Z tohoto důvodu se bude šatna zamykat v 8:00 
hodin, otevírat se bude na přestávky. Po 5. vyučovací hodině 
zůstane již odemčená. Škola zajišťuje kamery.  
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Odborné učebny 

Asi už většina z vás začala na výuku navštěvovat odborné učebny vybaveny 
interaktivními dataprojektory. Můžeme vás potěšit, že do provozu byla dána další 
učebna – č. 42. Výuka v těchto učebnách je zábavnější, zajímavější a tak vám jen 
chceme připomenout, že na učebnách se nesvačí a nepijí se nápoje.  

 

Školní soutěže 
 

Dne 30. listopadu 2012 byla uzávěrka 

soutěže na téma „Strategie rozvoje 

regionu“. Tři nejlepší práce byly 

odměněny vzdělávacím bonusem, a to 

studijním pobytem v Anglii v hodnotě 

25 000 Kč. A navíc škola obdržela dle 

pořadí finanční obnos ve výši 50 000 Kč, 

30 000 Kč a 20 000 Kč. Studenti se do 

soutěže zapojili s velkou chutí. V úvodu 

své práce museli charakterizovat region, popřípadě vymyslet „slogan“ regionu. V druhé části 

práce analyzovali silné a slabé stránky, rozvojové příležitosti a ohrožení, čili nám znalým 

marketingu a managementu tzv.  SWOT analýzu. No a na závěr napsali vlastní představu 

o budoucím regionu, tzv. vizi rozvoje regionu. Na prvním místě se umístil student třineckého 

gymnázia Jiří Moravec. Na druhém a třetím místě zabodovali naši! Barbora Groušlová 

a Monika Hudzieczková z třídy EK4, Roman Milerski z třídy PD1. Gratulujeme a děkujeme 

za reprezentaci naší školy. 
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Události měsíce března 

Český internet čelí nejmasivnějším pirátským útokům v historii 

 Od pondělí je český internet bojištěm, na němž zuří válka pirátů, ostřelujících významné 
české servery enormním množstvím požadavků na spojení, a správců IT infrastruktur 
snažících se útoky odrazit a udržet weby funkční. Útočníci používají takzvané DDoS útoky, 
což je relativně snadný záškodnický manévr, proti kterému se však lze velmi obtížně bránit. 

Venezuelský prezident Hugo Chávez prohrál boj s rakovinou 

Velký obdivovatel Fidela Castra a muž, který se pasoval do role vůdce socialistické revoluce 
ve Venezuele, prohrál boj s nemocí. Kontroverzní politik Hugo Chávez zemřel ve věku 58 let. 
Kvůli rakovině v pánevní oblasti byl čtyřikrát operován. Osudnou se mu stala vážná infekce 
dýchacích cest. V čele Venezuely stál 14 let. O jeho smrti v úterý informoval venezuelský 
viceprezident Nicolás Maduro. 

Zeman bude bydlet v Lumbeho vile na Hradčanech a chce psa 

Prezident Miloš Zeman v prvním rozhovoru po zvolení do funkce oznámil jména svých 
nejbližších spolupracovníků. Jeho kancléřem bude dosavadní předseda Strany práv občanů - 
Zemanovci (SPOZ) Vratislav Mynář. Miloš Zeman to uvedl v pořadu Partie televize Prima. 
Také řekl, že si pro své bydlení vybral Lumbeho vilu u Jeleního příkopu nedaleko Pražského 
hradu. 

Nezaměstnanost v Česku láme rekordy, bez práce je téměř 600 tisíc 
lidí 

Nezaměstnanost v Česku za únor vzrostla na 8,1 procenta v porovnání s lednovými osmi 
procenty. Počet lidí bez práce vystoupal na rekordních 593 683, což je meziměsíční nárůst 
o 7 874. Jedná se o nejvyšší číslo od vzniku samostatné České republiky. Oproti únoru 2012 
se počet nezaměstnaných zvýšil o 51 998. Uvedlo to v pátek ministerstvo práce a sociálních 
věcí. 

Strach o oko je mnohem větší než bolest, přiznal sestřelený třinecký 
gólman Hrubec  

Třinecký gólman Šimon Hrubec, kterého v pátek trefil pukem do odkrytého obličeje 

sparťanský útočník Dominik Pacovský, stále prožívá dny hrůzy. Bolest zlomeného nosu 

a podočnicového oblouku podle něj není tak strašná jako strach, aby na oko vůbec někdy 

dobře viděl. Další zápasy prvního kola play off bude sledovat v televizi a doufat, že se stav 

oka - stále zalitého krví - začne zlepšovat. 
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MDŽ, aneb kdy to všechno začalo                   

V březnu roku 1857 stávkovaly americké ženy 

z textilních továren za zlepšení pracovních podmínek. 

Další stávkou, spojenou s tímto svátkem, byla stávka 

švadlen v New Yorku v roce 1908. Ženy požadovaly 

zkrácení pracovní doby, lepší platy, hlasovací právo 

a ukončení zaměstnávání dětí.  

 

Ještě téhož roku, v květnu 1908, rozhodla Socialistická 

strana USA, že Národní den žen připadne na poslední 

únorovou neděli.  

 

O dva roky později navrhla Němka Clara Zetkinová na konferenci socialistických organizací 

v Kodani zavedení Mezinárodního dne žen, jako připomínky demonstrací švadlen v USA.  

 

V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku.  

Ženy s podporou mužů požadovaly 

na rozsáhlých demonstracích volební 

právo a konec diskriminace v zaměstnání.  

 

Ruské ženy si MDŽ poprvé připomněly 

v roce 1913. V následujícím roce se 

po celém světě konaly v období kolem 

8. března demonstrace proti válce. 

V únoru 1917 v Petrohradě vyšly ženy 

do ulic pod heslem "chléb a mír". Týden 

poté byl ruský car donucen abdikovat a prozatímní vláda schválila i volební právo žen. 

Demonstrace se konala 23. února, což připadá na 8. března kalendáře gregoriánského.  

 

V roce 1960 se v rámci oslav 50. výročí MDŽ setkalo na konferenci v Kodani 729 delegátek 

ze 73 zemí a přijaly deklaraci o podpoře politických, ekonomických a sociálních práv žen. OSN 

oficiálně uznala MDŽ v roce 1975. V důsledku toho jej následně přijaly mnohé národní vlády. 

8. březen je každoročně výrazně připomínán v Evropské unii. Mimochodem, MDŽ připomíná 

třeba i Madelaine Albrihgtová ve svých pamětech. V několika posledních letech je MDŽ 

připomínáno ve světě heslem „Invest in Caring not Killing“ (Investujte do pečování, 

ne do zabíjení). 

 

Mezinárodní den žen býval v komunistickém Československu dnem plným pompézních oslav. 

Po roce 1989 byl naopak 8. březen vytěsněn z kalendářů i z obecného povědomí a nahrazen 
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Dnem matek. Poslanci vrátili MDŽ zpět do hry na podzim roku 2003, kdy schválili novelu 

zákona o svátcích. Horní komora Parlamentu se však velkou většinou postavila proti. 

Poslanecká sněmovna ale v únoru 2004 veto Senátu přehlasovala a 8. březen tak byl zapsán 

do kalendáře jako významný den.  

Proč si připomínáme MDŽ? 

Mezinárodní den žen je historicky velmi významný svátek připomínající úsilí žen za dosažení 

rovnoprávného postavení. V české společnosti stále přetrvávají nerovnosti v postavení žen 

a mužů. Týká se to zejména platové diskriminace, nižšího zastoupení žen v mocenských 

a rozhodovacích pozicích, nízké účastí otců na péči o děti a domácího násilí mezi partnery. 

MDŽ je dnem, kdy chceme na tuto diskriminaci poukázat, podobně, jak se tomu 8. března 

děje v ostatních zemích Evropské unie. 

 

Takže dámy, ženy, dívky, slečny, matky, studentky, učitelky… Dodatečně, vše nej ! 

Další významné dny měsíců březen a duben 

8. březen 2013 V pátek se Miloš Zeman stal v pořadí třetím prezidentem 
samostatné České republiky. Po deseti letech tak v čele země nahradil 
Václava Klause. Lednovou prezidentskou volbu, v jejímž druhém dějství 
Zeman porazil Karla Schwarzenberga, završila inaugurace hlavy státu.  

12. březen 1999 den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě  
(NATO)  

Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. Celosvětově se slaví 5. října. V České republice  
je  určen na 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského. V tento den se 
každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos. 

V roce 2011 ministerstvo školství oznámilo, že chce, aby se 
Den učitelů zařadil na seznam významných dnů České 
republiky. 

28. března školy často také pořádají různé akce věnované 
Komenského životu a tvorbě. Ministerstvo školství tento den 
uděluje Plakety Jana Ámose Komenského pro nejlepší učitele 

7. duben – Den vzdělanosti 

Sedmý dubnový den v českém kalendáři označen jako „Den vzdělanosti“ a patří do kategorie 
parlamentem schválených „Významným dnů“. Upomíná na vydání zakládací listiny Univerzity 
Karlovy, ke které došlo dne 7. dubna 1348. Ta byla první vysokou školou tohoto druhu 
ve střední Evropě.  

31. března -  Hodinky si posuneme o jednu hodinu vpřed - do letního časového pásma. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_%C3%81mos
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tek#V.C3.BDznamn.C3.A9_dny
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Velikonoční příloha 

Předvelikonoční půst 

Předvelikonoční půst trval čtyřicet dní podle Ježíšova příkladu, který se na poušti postil 
čtyřicet nocí, a končí v noci z Bílé soboty na Boží hod velikonoční. Půst závisí na datu 
Velikonoc a začíná vždy ve středu, nejdříve však před osmým únorem a nejpozději před 
čtrnáctým březnem. Této středě se říkalo Popeleční středa, ale lidově byla též středou 
Škaredou, Černou či Bláznivou. O Popeleční středě se v katolických kostelech udílí věřícím 
popelec, což je svěcený popel, který se podle starodávné tradice získává spálením větviček, 
většinou kočiček, které byly vysvěceny předcházející rok na Květnou neděli. Popelem, který 
je prastarým starozákonním symbolem pokáním a pokory, kněz dělá věřícím na čele znamení 
kříže. Muži po udělení popelce většinou spěchali z kostela rovnou do hospody, aby ho tam 
spláchli sklenicí piva nebo něčeho tvrdšího. 
 
V dřívějších dobách byl půst velmi přísný. Nejedlo se maso, sýry, vejce, nepilo mléko, 
nemastilo se máslem ani sádlem, používalo se jen rostlinného oleje, nekouřilo se, nepil se 
alkohol, nešňupal se tabák. Jedlo se jen jednou denně, a to jen zelenina a ovoce. Později se 
půst zmírnil - jedly se různé polévky jako fazolová, čočková, zelná, kyselá, kmínová. Kromě 
polévek se podávala prostá bezmasá jídla jako vdolky, prosná kaše, knedlíky s povidly, 
brambory s mlékem nebo jen chléb s kyselým zelím. Naši předci si asi velmi dobře 
uvědomovali, že když se v zimě tolik nepohybují a nepracují na poli, nemohou jíst tolik jako 
přes rok. Půst byl tedy velmi prospěšný a možná by mohl být zajímavý i dnes pro nás, kteří se 
zajímáme o nejrůznější diety. Staré přísloví říká "Půst ještě nikoho neumořil". 
Půstu ovšem předcházel čas hojnosti, ve kterém se konaly tradiční zabijačky a vepřové hody 
a čas masopustu, kdy po ulicích a vesnicích chodily průvody masek či maškar. Tento rej měl 
mnoho příznivců, ale i kritiků, zvláště z řad světských a řeholních kněží. Nejčastější 
a nejoblíbenější bývaly masky zvířat - medvěda, kozla, psa, ovce, berana, vepře, koně nebo 
slepice. Některé maškary měly předem určeno, co mají dělat, například medvědi strašili malé 
děti. 
 
Za hlučného zpěvu, pokřikování a tancování chodil maškarní průvod od domu k domu. 
U každého byli účastníci průvodu pohoštěni nějakým jídlem a hlavně pitím. Celá maškaráda 
končila v hospodě, kde se v pití, jídle a veselení pokračovalo často až do rána. Tato tradice 
veselých masopustních rejů se uchovala především na Moravě, ale i v Čechách dnes nachází 
toto veselení spoustu příznivců. 
 
Velikonoční vajíčko 

 bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, 
v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému  

 zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který 
Velikonocům předcházel a při kterém se vejce jíst nesměla  

 ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů 
a pověr  
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 je také symbolem životní síly, narození, nesmrtelnosti, návratu jara a skořápka pocit 
bezpečí  

 vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život  
 tady je zřetelné symbolické spojení se zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými 

Velikonocemi  

Pomlázka 
Dynovačka, mrskačka, šlehačka, binovačka, na Moravě - tatary, březové metličky. 
 
Proč se šlehalo 

 aby byla děvčata zdravá, pilná a veselá celý rok 

 předání svěžesti, mladosti a zdraví mladého proutku 

 hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná 
Co který den znamená 
 

Sazometná středa 
Středa před Božím hodem velikonočním. Říkalo se jí škaredá, černá nebo sazometná, protože 
se vymetaly komíny. Podle lidového obyčeje se nesmíte škaredit a mračit, jinak se budete 
mračit po všechny středy v roce. 
 
Zelený čtvrtek 
Na Zelený čtvrtek Jidáše jídáme, chodíme do lesa, fialky trháme. Název je možná odvozen 
od zeleného mešního roucha, které se v ten den užívalo. Jedla se jen zelená strava - špenát, 
zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok. Jedná se o převzatý zvyk z židovské slavnostní večeře 
Pesach - připomínající jejich vyvedení z Egypta. Jedná se o mnohem starší zvyk, než nošení 
zeleného obřadního roucha, proto může onen název pocházet i odtud. Kostelní zvony zní 
na Zelený čtvrtek naposledy, znovu zazní až na Bílou sobotu. Podle tradice, když zazní zvony 
naposledy, si máte zacinkat penězi, aby se vás držely celý rok. Někde se zvoní paličkou 
o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši. 
 
Velký pátek 
V katolické liturgii je dnem smutku, nebyly bohoslužby, jen se zpívalo a četly se texty. 
Součástí pobožnosti bylo odhalení a uctění svatého kříže. Výzdoba kostela je chudá, žádné 
květiny, žádné svíce na oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí. Hlas zvonů 
nahrazovaly různé řehtačky malé i velké, chodilo se s velkým hlukem po vesnici, zpívalo se, 
texty popěvků byly namířeny proti Jidášovi a Židům, kteří ukřižovali Krista. Někde děti 
s řehtačkami honily Jidáše - vybíral se zrzavý chlapec. Velký pátek je také postním dnem - 
postem od masa a újmy v jídle. Na Velký pátek se děly zázraky a země měla magickou sílu. 
Otevírala se, aby ukázala své poklady. Poklad označovalo světýlko nebo kvetoucí nebo zářící 
kapradí, otvor ve skále, ze kterého vycházela záře. Na souš vycházeli vodníci a proháněli se 
na koních. Podle pověsti se i na chvíli otevřela hora Blaník. 
 
Bílá sobota 
Jelikož jsou při obřadech vigilie křtění novokřtěnci, kteří nosí bílé roucho, je též možno, 
že název pochází odtud. Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající smytí hříchů křtem. 
Ve starém křesťanství nebyla dnem liturgickým, konala se jen noční bohoslužba - vigilie. 
Před ní se posvětil oheň, od kterého se zapálila velikonoční svíce - paškál. Oheň se světil 
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před kostelem a v mnoha vsích se doma muselo uhasit ohniště. Potom hospodyně položila 
polínko před kostelem na hraničku, když kněz oheň posvětil, každá si vzala žhavé polínko 
a znova jím zažehla ve stavení oheň. Skončením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající 
půst. 
 
Boží hod Velikonoční 
Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba, víno. 
Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje. Každá návštěva dostala kousek 
z posvěceného jídla. Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce 
a víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. Pečou se velikonoční 
beránci. 
 
Velikonoční pondělí 
Toho dne je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty 
se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky 
a vinšují, za to dostanou malovaná vajíčka. Toto základní schéma má řadu variant. Někde je 
zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou. V mnoha vsích 
bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do kostela. O stáří velikonoční pomlázky svědčí 
vzpomínky pražského kazatele Konráda Waldhausera ze 14. stol. 
           Šéfredaktorka: Šárka Némethová 

1. Ve kterém měsíci se letos bude chodit s pomlázkou?  

2. Koledníci dostanou sladkosti a …? 

3. Z jakého stromu se nejčastěji plete karabáč? 

4. Velký …..? (den) 

5. Jaké pečivo nesmí chybět na stole? (nahoře jsou mandle) 

6. Mládě ovce je…?                        

7. Mládě kozy je..? 

 

 1.       

 2.       

3.      

 4.       

5.         

 
6.       

 7.      
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Rozhovor s Ing. Věrou Drápalovou 

Chtěli bychom Vám představit naši novou paní učitelku předmětu ICT paní Ing. Věrou 
Drápalovou. Dojíždí z nedaleké Ostravy, je velmi zcestovalá a milá.  
 
Paní učitelko, na kterých školách jste už učila a jak jste se na naši SOŠ TŽ dostala? 
Učila jsem na Střední škole hotelové, obchodní a polygrafické v Českém Těšíně. A předtím 
jsem učila na Gymnáziu v Ostravě. Na vaši školu jsem přišla na základě vypsaného konkurzu. 
A na základě tohoto jsem byla vybrána. 
 
Který předmět u nás vyučujete? 
Učím jen ICT. 
 
Jaký máte dojem z naší školy? 
Působí na mě hodně dojmů najednou. Je to velmi těžké, sednout už do rozjetého vlaku. 
 
Kde je váš kabinet? 
Můj kabinet je za učebnou ICT. 
 
Kde jste studovala?  
VŠB Ostrava a na pedagogické fakultě v Ostravě jsem dostudovala pedagogické minimum. 
 
Pojedete letos někam na dovolenou? 
Dovolená asi někam na hory, možná Jeseníky. 
 
Kde všude jste měla tu možnost se podívat přes objektiv fotoaparátu? 
Rakouské Alpy. Tam jsem byla s dcerou v létě a bylo to tam velmi nádherné. Dále potom 
Česko, Slovensko. 
 
Kde byste se chtěla ještě podívat? 
Ráda bych navštívila skandinávské země, konkrétně Norsko. 
 
Jaké knihy ráda čtete? Naposledy čtená kniha? 
Většinou jsou to historické. Alois Jirásek – U nás. 
 
Máte řidičský průkaz? 
Ano, mám, ale jezdím spíše jenom v Ostravě. 
 
Kde bydlíte? 
Bydlím v Ostravě. 
 
Co děláte ve volném čase? 
Mým největším koníčkem je fotografování, fotím od svých 14 let. 
 
Kdo Vás k takovému krásnému koníčku přivedl?  
K fotografování mě přivedl můj otec a vedoucí fotoklubu. Fotoklub jsem ráda navštěvovala. 
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Jak vzpomínáte na svá školní léta? 
Na svá školní léta vzpomínám velmi ráda. Byly to skvělé časy. 
 
Slavíte Velikonoční svátky? 
Navštěvuji církev bratrskou a Velikonoce jsou největším svátkem. 
 
Máte děti? 
Ano, mám jednu dceru. 
 
Vyhovuje vám změna času? 
Zrušila bych změnu času. Je to nesmysl. 
 
Co říkáte na dnešní mládež. Je to jiné než kdysi? 
Když jsem chodila do školy já, tak děti neměly tolik volnosti, ale měly více povinností. 
 
Co říkáte na naši vládu? 
Naše vláda se mi vůbec nelíbí. 
 
Jaký je váš sen? 
Chtěla bych více cestovat. Ráda bych se podívala do Norska. 
 

 
Změna času 

 Cílem letního času je úspora elektrické energie, která by byla jinak potřeba pro 

večerní osvětlení.  

 Důvodem je, že většina lidí je aktivnější večer než ráno.  

 Uvádí se, že první, kdo přišel s nápadem zavést letní čas, byl Benjamín Franklin v roce 

1784, o více než 100 let později ho prosazoval Angličan William Willett. 

 V praxi se letní čas začal využívat až od první světové války 1916. 

 Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979. 

 Od roku 1996 je letní čas o jeden měsíc delší.  

 Letní čas v ČR začíná vždy poslední neděli v březnu, kdy si hodiny 

posuneme ráno z 2:00 na 3:00. 
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Kulturní, společenské akce v Třinci 
a blízkém okolí 

16. 3. 2013 

Dj Lowa night v Českém Těšíně, v Music club Zámeček 

Od 21:00 doražte na perfektní RnB night v podání Dj Lowa 
Vstup 50 Kč 
 
20. 3. 2013 
Charlie Straight - Ostrava 

 

Začátek v 20:00 
ve Fabric, Ostrava 
 
30. 3. 2013 
Pizzeria Verdi- Český Těšín 
koncert skupiny BLAF.  Začátek koncertu je ve 20:00 hod.  
Vstup: 95Kč 
 
05. 04. 2013 
Vystoupení kapely Prouza – Music club Barrocko Třinec 
Začátek v 19.00 hod. 
 
12. 04. 2013 
Akustický večer – Music club Barrocko Třinec 
Až do rána vám budou hrát: Kytara, zpěv: Tomáš Myrmus - Panter, Kytara, zpěv: Jaroslav 
Klepáč - R-E-T,  Cajon: Daniel Cienciala - Respekt, Baskytara: Radim Kostka. Zazní písně od 
skupin Olympic, Kern, Elán, Lucie, Kabát, a další. 
 
12. 04. 2013 
Retro ples – Hotel STEEL 
DISCO 80´s. Stylový oděv vítán. Hraje DJ Břetislav Staněk. Vstupné 350 Kč. V ceně vstupenky 
je pohoštění. Rezervace slosovatelných vstupenek na čísle 605 201 052. 
 
13. 04. 2013 
Hip Hop unit – Music club Barrocko Třinec 
Strapo + DJ Spinhandz 
 
16. 04. 2013 
Partička – KD Trisia 
Vstupné 430 Kč. Začátek v 17.30 hod. a 20.00 hod. 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/pages/Music-club-Z%C3%A1me%C4%8Dek/309192102493451
http://www.facebook.com/events/429700773770649/?ref=2&suggestsessionid=a0149e09c27ddbdd635fd11448c64fba
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Filmová lákadla 

NÁDHERNÉ BYTOSTI. Temná tajemství vyjdou na světlo. 
Sotva utichly dozvuky upíří ságy, míří do kin další 
výjimečná romance, která má také našlápnuto stát se 
fenoménem. Jejími protagonisty jsou obyčejný kluk 
jménem Ethan a záhadná kráska Lena, která má 
nadpřirozené schopnosti, jež však příliš nejdou 
dohromady s tak přízemním citem, jakým je láska. Může síla lásky odolat mocné magii, která 
nad nimi oběma krouží? Nádherné bytosti jsou první částí ságy „Kronika prokletých 
Zaklínačů“ autorek Kami Garciové a Margaret Stohlové, která se v kategorii knih pro 
teenagery stala celosvětovým bestsellerem. HRAJÍ: Emma Thompson, Jeremy Irons, Emmy 
Rossum, Alice Englert, Alden Ehrenreich, Thomas Mann, Viola Davis, Kyle Gallner , Vstupné: 
80 Kč, Délka: 123 min., Mládeži do 12 let nevhodný. Hrají v těchto časech: 28. – 31. 03. 2013 
v 20:00 hodin. 
 

Když se Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou 
morálkou, dostane z prašného Kansasu do životem pulsující Země Oz, 
myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři 
čarodějky: Theodoru, Evanoru a Glindu. Oscar se nechtěně zaplete 
do velikých problémů, kterým čelí země Oz a její obyvatelé, a musí se 
naučit odlišovat dobré lidi od zlých dřív, než bude příliš pozdě. 
V hlavní roli si zahrál James Franco, známe ho třeba z trojdílu 
Spidermana po boku Tobey Maguire. Na film se můžete těšit: 14. 03. 
v 17:30h, 15-17. 3 v 15:00-17:30h 

                                       

Bruce Willis se ve skvělé formě vrací se svou nejslavnější filmovou rolí 
- jako nezničitelný policejní detektiv John McClane. Tentokráte přijíždí 
do Moskvy, aby tady našel svého syna Jacka (Jai Courtney), který se 
mu poněkud odcizil. Johna ale čeká překvapení, zjistí, že i když jejich 
vztah otec - syn má k ideálu hodně daleko, jablko nepadlo daleko od 
stromu. Jack totiž v Moskvě působí jako tajný agent, chránící 
informátora z vládních řad, Komarovova (Sebastian Koch).  
Na film se můžete těšit: 14, 16, 17. 03. ve 20:00h 
 

Píše se rok 1960 a Alfred Hitchcock právě natáčí svůj nový film. Film, 
který má rozhodnout o jeho úspěchu nebo zatracení. Film, kterému 
téměř nikdo nevěří a za který se sám Hitchcock musí filmovému studiu 
zaručit svým majetkem. Film, který se stane legendou. Co ale zrození 
fenoménu jménem Psycho předcházelo? Jaký příběh si „mistr napětí“, 
kterému filmové publikum vděčí za ty nejhrůzostrašnější zážitky 
v historii filmu, nechal pro sebe? Film Hitchcock odhaluje nejen historii 
natáčení jednoho z nejslavnějších filmů všech dob, ale také podmanivý 
milostný příběh slavného režiséra a jeho ženy Almy. Na film se můžete 

těšit: 18 -19. 03. ve 17:30h 
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Vtípky  
 

 Tak už nevím, čím bych ještě udělala 

manželovi na Velikonoce radost," svěřuje se 

jedna přítelkyně druhé. "A co kdybys mu zkusila 

utéct? 

 „Mirku, Mirku! Co's to tomu koledníkovi 

proboha provedl??! Vždyť krvácí!!!“ „No co, co? 

Koledoval si o zmalovaná vejce!“ 

 Brzo budou Velikonoce. "Frantíku, půjdeš 

na kočičky?" "Těžko. Tatínek říkal, že když mi je 9, tak mám na ženské čas." 

 Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?” 
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” 
„No, že jsem si vykoledoval pětku...” 
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Sportovní rubrika 

Futsalový turnaj. Turnaj nám nabídl spoustu zajímavých, a někdy i celkem 

jednoznačných utkání, ve vyřazovacích bojích došlo i na penalty. Účastnilo se dvanáct tříd, 
které byly rozděleny do čtyř skupin po třech, z nichž 
postupovaly první dvě mužstva respektive třídy, 
do vyřazovacích bojů. O postupujících nebylo jasno až 
do posledních utkání skupin, v některých případech šlo 
doslova o každý vstřelený gól. Nicméně postoupit mohly 
jen dvě třídy, a tak jsme dále v turnajovém pavouku 
(takovým způsobem se totiž hrály vyřazovací boje) mohli 
vidět jen osm mužstev. Po skupinách se jasný favorit snad 
ani nedal určit, a tak jsme se mohli těšit na další 
vyrovnaná utkání. Do semifinále nakonec postoupily třídy 
PD1, HT3, EL3 a HO2, které si to rozdaly o postup 
do finále. V něm se nakonec utkaly třídy PD1 a HT3 
a utkání vyznělo ve prospěch PD1, ti tak oplatili soupeři 
porážku ze skupiny a to celkem jednoznačným výsledkem. 
Takže vítězem celého turnaje se stala třída PD1 a to 
po naprosto suverénním výkonu, kdy jen jedinkrát a to 
ve skupině zaváhala, jinak soupeře zasypávala spoustou 
branek, aniž by nějaké dostávala, takže zasloužené 
vítězství. Sympatickými a bojovnými výkony se určitě 
prezentovali chlapci z HT3, kteří obsadili konečnou 
druhou příčku a o třetí místo se dělily třídy EL3 a HO2. Pro 
vítěze turnaje byl připraven pohár, věcné ceny a také 
poukázka do školní kantýny, druhá a třetí místa obdržela 
věcné ceny. O organizaci turnaje se starali pan učitel 

Stoszek a paní učitelka Kantorová, těm samozřejmě děkujeme.  

Konečné pořadí: 

1. Místo…PD1 

2. Místo…HT3 

3. Místo…EL3, HO2   

  

 

 

 

 

(Z leva: Haltof Martin, Kyselý Jakub, Lukáš Baron, Miroslav Samek, Ivo Benek)                       

 

V tomto vydání vám 

přinášíme reportáž 

z futsalového 

turnaje, takže NHL 

speciál, o kterém jste 

si mohli přečíst 

minule, střídá opět 

sportovní akce z naší 

školy. Turnaj se 

konal v pátek 

15. února 2013. Více 

informací v článku 

vedle.  
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Lyžařský kurz SOŠ TŽ 

Přinášíme vám informace o proběhlém lyžařském kurzu: Lyžařský kurz se konal v Bílé 

u Frýdku – Místku od neděle 3. března 

odpoledne do pátku 8. března odpoledne. Kurzu 

se účastnilo 25 žáků, z toho 7 druháků 

a 18 prváků. Dvanáct žáků se rozhodlo pro 

snowboard a těm byl přidělen externí mladý 

instruktor Ivo, alias Pinďa. Zbylých třináct žáků 

bylo na lyžích, jeden z nich byl úplný začátečník, 

ale nebyl by to lyžařský kurz, aby se nenaučil 

lyžovat. Aktivitu ve večerních hodinách 

vyplňovaly hlavně různé hry, soutěže, zábava, film i přednáška. Co se týče jídla, tak bylo 

velice chutné, jen si žáci stěžovali na příliš malé porce.  V konečném hodnocení kurzu ze 

strany učitelů (Mgr. Danuta Kantorová, Mgr. Lukáš Stoszek) vám můžeme s klidem oznámit, 

že byli s žáky maximálně spokojeni. Žáci si celý kurz také pochvalovali a neskrývali nadšení 

z „cizího“ instruktora, a když už jsme u hodnocení, nutno podotknout, že počasí také celkem 

přálo, od pondělí do středy bylo slunečno a až ve zbývajících dnech se nám zatáhlo.  

       

 

 

 


