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Zprávy z naší školy.  
 

Mezinárodní stavební veletrh IBF a veletrh BSD 

Žáci SOŠ Třineckých železáren se 

ve středu 23. 4. 2014 zúčastnili 20. ročníku 

Mezinárodního stavebního veletrhu IBF a 

veletrhu BSD v Brně. V rámci zapojení 

naší školy v projektu „Za poznáním 

technických oborů a řemesel“, r.č.: 

CZ.1.07/1.1.24/02.0061, který realizuje 

OHK Karviná, mělo sedmdesát dva 

studentů elektrotechnických a technických 

oborů hrazenou dopravu i vstupné na tuto 

akci. 

Jde o nejvýznamnější stavební 

veletrh v České republice. Žáci měli 

možnost seznámit se  především s 

novinkami z oblasti realizace staveb, 

stavební řemesla a technologie, stavební 

materiály a výrobky, stavební stroje, 

stavební konstrukce – a technického 

zařízení budov. Studenti na brněnském 

veletrhu nakoukli do budoucnosti 

a odnesli si spoustu zajímavých 

technických zážitků. Jednou třeba i oni 

významně přispějí svými znalostmi 

a dovednostmi ve světě vědy a techniky. 

Žáky velmi zaujala i prezentace těžké 

pracovní techniky od firmy DitchWitch. 

Zprávu napsal: Zdeněk Marek   

 

Soutěž Zlatá vařečka Dne 29. 4. 

2014 se uskutečnil 15. ročník 

gastronomické soutěže oboru Kuchařské 

práce „Zlatá vařečka“, kdy pořádající 

školou byla Střední odborné škola 

Třineckých železáren. 
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Letošní ročník byl na téma „Sendvič pro 

každého“. Soutěž zahájila starostka města 

Třince RNDr. Věra Palkovská a ředitel 

školy Mgr. Aleš Adamus. 

Soutěže se zúčastnilo 8 škol, 16 

soutěžících z Moravskoslezského a 

Olomouckého kraje. 

Naši školu zastupovali žáci ročníku KP 2 

Robert Horváth a Jiřina Kunzová pod 

vedením učitelky odborného výcviku 

Antónii Faturové. Žáci připravovali 

sendvič, u kterého se hodnotila chuť, 

technologický postup a nápaditost. 

Vítězkou se stala Sylvie Gogová 

z Odborného učiliště Lipová – lázně, 

druhou příčku obsadil Alfréd Maculík z SŠ 

technické Opava a na třetí pozici se 

umístila Nikola Horváthová z Odborného 

učiliště Nový Jičín. 

Vítězům gratulujeme 

a děkujeme všem 

sponzorům za 

sponzorské dary 

a příspěvky a městu 

Třinec za poskytnutí 

grantu na tuto soutěž. 

Bc. Šárka Burkotová 

 

 

Exkurze 30. 4. 2014 – EL2 a ME2 

Poslední dubnový den roku 2014 

zorganizovala Okresní hospodářská 

komora Karviná v rámci projektu „Za 

poznáním technických oborů a řemesel“, 

reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 návštěvu 

Vědecko-technologického parku a 

interaktivní workshop techniky a řemesel 

pro druhé ročníky elektrotechnických 

oborů EL2 a ME2. V dopoledních 

hodinách se nejprve žáci seznámili 

s koncepcí podnikatelských inkubátorů ve 

Vědecko-technologickém parku v Ostravě, 

poté se jich ujali zástupci firem 

podnikajících v parku, kteří jim poutavou 

přednáškou a prohlídkou laboratoří 

potvrdili, že studium technických oborů má 
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budoucnost a práce v tomto odvětví je zajímavá. Více o VTPO, a. s. lze nalézt na 

webových stránkách vtpo.cz. 

Po ukončení prohlídky Vědecko-

technologického parku se žáci přesunuli 

do Dolní oblasti Vítkovic, kde si prošli 

interaktivním workshopem Malého světa 

techniky. Na žáky zde čekala více než 

stovka interaktivních exponátů, ukazující 

vědu a techniku v novém světle, jako 

zábavu a hru.  

 

 

Děkujeme realizátorům projektu z Okresní 

hospodářské komory Karviná za 

organizaci velice přínosné akce pro žáky 

SOŠ Třineckých železáren. Ing. Zdeněk 

Šesták 

V rámci projektu „Za poznáním 

technických oborů a řemesel“, reg.č.: 

CZ.1.07/1.1.24/02.0061, se dne 7. 5. 2014 

žáci všech tří ročníku oboru Instalatér 

zúčastnili exkurze do výrobního závodu 

HP Trend s.r.o., jež je výrobcem 

plastových trubek, tvarovek a plastových 

výlisků do automobilů. Zde jsme měli 

možnost shlédnout výrobu na výrobních  

 

 

 

 

 

 

linkách od vstupních surovin až po 

konečné výrobky. Po celou dobu prohlídky 

se nám věnovaly dvě pracovnice z nákupu 

surovin a zkušební laboratoře, které 

podávaly přesné informace o jednotlivých 

pracovištích. Poděkování zaslouží výkonný 

a technický ředitel společnosti Ing. Bc. 

Hynek Stejskal, který nám tuto prohlídku 

umožnil. Z ohlasu našich žáků lze 

usuzovat, že s prohlídkou byli velice 

spokojeni, zajímaly je hlavně výlisky pro 

automobily. Děkujeme realizátorům 

projektu z Okresní hospodářské komory 

Karviná za organizaci této akce pro žáky 

SOŠ Třineckých železáren. Ing. Petr 

Holeksa 
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„Putování za zážitkovou gastronomií“ – restaurace Moderna – 

Vitality Slezsko – Vendryně 

Dne 16. 5.2014 se žákyně třídy PP3 

zúčastnily s třídní učitelkou Mgr. Evou 

Czernikovou návštěvy restaurace 

Moderna ve Vendryni.  

Cílem této návštěvy bylo přiblížit  

žákyním  prostředí luxusní restaurace 

a hlavně ochutnat zdejší speciality. 

Děvčata třídy PP3 si to zasloužily tím, 

že vyhrály 2. místo v soutěži – Borec 

Kanady. 

Toto putování splnilo svůj účel, žákyně 

akci vnímaly nejen jako velkou 

společenskou událost, ale i skvělý 

gurmánský zážitek. 

 

 

Zbývá jim jen popřát mnoho úspěchu 

při nastávajících závěrečných 

zkouškách. Mgr. Eva Czerniková 

  

 

 

 

 

 

 

 

Květinkový den 

Dne 14. 5. 2014 proběhla sbírka "Český den proti rakovině".  
Prodalo se celkem 111 květinek. Nejvíce se prodalo ve škole  
a to 46 květinek. Cena jedné květinky 20,- Kč. 
Účel sbírky: 

 získání finančních prostředků na nádorovou prevenci 
 zlepšení kvality života onkologických pacientů 
 podpora výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. 
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Maturity aneb zkouška z dospělosti 

V letošním roce nebylo 

připuštěno k maturitním 

zkouškám 5 žáků. K maturitním 

zkouškám se dostavilo celkem 

63 žáků a 6 repetentů. (pozn. 

repetent – žák opakující určitou 

část maturitní zkoušky). 

Úspěšných bylo 32 žáků a 

3 repetenti. Největší problém 

dělala studentům matematika. 

Matematiku bude v září opakovat 24 

studentů. Čtyři studentky dělaly 

matematiku na 3. pokus a opět 

neúspěšně. U ústní části 

z jazyka českého neprospěla 1 

studentka a 1 student neprospěl 

z předmětu automatizační 

technika. V praktické části 

neprospěl 1 student. 

V pátek 6. 6. 2014 se usku-

tečnilo slavnostní předávání 

maturitních vysvědčení. Chvíle, 

na kterou se čeká čtyři dlouhé 

roky zahájil ředitel blahopřáním 

a shrnutím čtyřletého úsilí. 

Ředitel Válcovny předvalků a hrubých 

profilů Ing. Roman Mitręga MBA, člen 

rady školy, se přiblížil realitě sdělením, 

že maturita není konec, ale začátek 

nových zážitků. Nástup do zaměstnání, 

popřípadě na vysokou školu. 

Slavnostní atmosféru umocnily třídní 

učitelky posledními proslovy ke svým 

žákům. Tuto dojemnou chvíli 

si asi všichni zapamatují 

hezky dlouho. Přejeme 

absolventům hodně úspěchů 

na další cestě životem 

a věříme, že na léta prožité 

v naší škole budou rádi 

vzpomínat.
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Rozhovor s Ester Sikorovou 

Redakce KanadaTimes by Vám chtěla představit, na naší škole, nově působící 
psychologickou poradkyni, velice milou a sympatickou slečnu Ester Sikorovou. 
 

1. Každého jistě zajímá jaká jste byla 
studentka? 

Studentka jsem byla průměrná. ZŠ byla 
pohodová, SŠ a VŠ už byly o něco těžší. 
Do školy jsem chodila ráda, dokonce na 
ZŠ jsem nechtěla ani prázdniny (úsměv). 

 

2. Jaké školy máte vystudovány? 

Mám vystudovanou střední školu 
Obchodní akademii v Českém Těšíně, 
obor: Mezinárodní obchod. Dále vysokou 
školu Ostravskou univerzitu v Ostravě, 
Filozofickou fakultu, Katedru psychologie, 
obor: Psychologie. A v současnosti 
studuji Univerzitu Palackého v Olomouci. 

 

3. Předměty ve škole – který byl pro Vás 
nejlepší a který naopak nejhorší? 

Nejhorší pro mě byly předměty s 
počítáním, jako je matematika, 
účetnictví, fyzika a statistika. Všechny 
ostatní předměty mě bavily. 

 

4. Podváděla jste někdy při testu? 

Ostatně jako skoro každý, se musím 
přiznat, že na SŠ ano, na VŠ už ne. 

 

5. Napadlo Vás někdy jít za školu? 

Napadlo, hlavně ve dnech kdy jsme psali 
nějakou těžší písemku, ale nikdy jsem to 
neudělala. 

 

6. Vidíte nějaký rozdíl mezi studenty 
dnešními a těmi dřívějšími? 

Rozdíl vidím hlavně v technice, teď je 
strašně hodně vymožeností jako např. 
Ipod, notebook, tablet, které můžou 
studenti využívat. Rozdíl je i ve čtení, teď 
si raději studenti pustí film, než přečtou 
nějakou knihu. 

 

7. Můžete nám přiblížit Vaši funkci 

psychologa na škole? 

Jedná se o psychologické poradenství 2 x 
týdně a to v úterý a ve čtvrtek. Můžou 
mě vyhledat studenti, zaměstnanci naší 
školy a také i rodiče našich studentů. 
Informace o mé funkci najdete i na 
stránkách naší školy. 

 

8. Využili Vaši činnost naší studenti? 

Ano nejvíce mou činnost využili studenti, 
ale také i zaměstnanci naší školy a po 
třídních schůzkách i rodiče studentů naší 
školy. 

 

9. Co děláte ve svém volném čase? 

Teď momentálně studuji Univerzitu 
Palackého v Olomouci., takže toho 
volného času moc nemám, ale ráda 
tančím, čtu, chodím na výlety, na 
procházky, a také jezdím na kole. 
 

10. Rodina? 

Mám přítele, ale jsem svobodná. Mám 
také mladší sestru a bydlím s rodiči. 
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11. Zvířecí mazlíček? 

      Doma mi dělají společnost vodní želva a 
pes vlčák. 
 

12. Jaký hudební žánr posloucháte? 

Nemám žádný vyhrazený žánr, 
poslouchám to co se mi zrovna líbí. 

 

13. Co nemáte na druhých lidech ráda? 

Nemám ráda nespolehlivost, 
nedochvilnost a lhaní. 
 

14. Máte nějaké životní motto, či oblíbený 
citát? 

 "Když už člověk jednou je, tak má 
koukat aby byl." (Jan Werich) 

 

15. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Mám ráda všechno, co má spojitost s 
kyselým zelím a rajčata bych mohla jíst 
po kilech (smích). 

 

16. Umíte uznat vlastní chybu a omyl? 

Nevím, jestli to umím, ale rozhodně se 
o to snažím. 

 

17. Co byste přála naší škole a našim 
studentům? 

Přála bych jim, aby byli v životě a ve 
škole spokojeni, aby do školy chodili 
rádi a povedlo se jim úspěšně ukončit 
studium, které si vybrali. 

 

 KÁVA  -  ČAJ 
 

 PES  -  KOČKA 

 

 INTROVERT -  EXTROVERT 

 

 MĚSTO  -  VESNICE 

 

 KLASIKA -  MODERNA 

 

 

        Připravila: Némethová Šárka 

Kontakt  

Bc. Ester Sikorová 

Konzultační hodiny: květen 6., 13., 15., 20., 22., 27., 29.  

    

Telefon: 774024347  

 Email: sikorova.ester@sostrinec.cz 

 Místnost: kabinet č. 111 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sikorova.ester@sostrinec.cz


 

9 
 

Milí studenti, nevíte kam vyrazit 

na dovolenou? Naše redakce Vám poradí. 

Máte už dost toho věčného učení? Cítite 

se unavení? Brzy jsou zde prázdniny 

a Vaše redakce má pro Vás pár 

zajímavých nabídek, kam vyrazit 

na dovolenou. Tak neváhejte, vezměte své 

přátelé, přítelkyně či přítele a hurá na 

dovolenou. 

 

Neláká Vás takové Španělsko ostrov 

Malorca? Hotel Bahamas se svými 

3 hvězdičkami, Vám dovolenou určitě jen 

zkrášlí a zpříjemní. Pobřežní promenáda 

a centrum s obchody, restauracemi a bary 

je cca 700 m od hotelu. Kousek od hotelu 

je dlouhá písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře, lehátka a slunečníky. 

Wifi přístup je zajištěn. Můžete se bavit 

malý, fitness, stolním tenisem či biliárem, 

saunou, jacuzzim, nebo také největší 

aquaparkem na Mallorce „Aqualand 

Arenal“ .                     

 

Můžete také jet na jedinečný poznávací 

zájezd, během kterého uvidíte to 

nejkrásnější z Bretaně a Paříže. Navštívíte 

velkolepé Rennes, květinové Vannes 

i legendární Carnac. Ochutnáte čerstvé 

ústřice a palačinky, obejmete starodávné 

menhiry, tajemné megality a užijete si 

šarm Paříže. Vychutnejte si s středověká 

města, rozeklané útesy, romantická 

zákoutí a poznejte kouzelnou                                         

Bretaň a Paříž. 
 

Pamatujete si, jak jste jezdili na  tábor ve 

Žiaru? Co takhle se tam podívat znovu? 

Termíny jsou 30. 6. až 4. 7., nebo  

od 13. - 17. 7. Připomeňte si své kouzelné 

dětství.  
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Letní tábor s výukou angličtiny, jen 

kousek od hradu Křivoklát - Třídenní 

pobyt v obklopení křivoklátských lesů. 

Hry, soutěže, turistika, koupání, táboráky, 

stezky odvahy, diskotéky ve spojení s 

angličtinou. K dispozici je i bazén a 

hřiště. Zdokonalování anglické 

komunikace přirozenou formou. Zábavné 

učení uprostřed nádherné přírody. 

Vzdělávací tábor pro děti a mládež ve 

věku 9– 18 let v termínu 20.7. – 

22.7.2014. Cena 2. 900,- Kč 

 

Nákupní a poznávací zájezd do Londýna -  

Udělejte si radost a zajeďte si na 

nákupy do metropole nejen anglické 

módy. Vezměte kamarádku, partnera či 

maminku a pojeďte na nákupní zájezd 

do Londýna. V Londýně běžně 

nakoupíte za třetinu českých cen 

značkové oblečení. Za skvělé ceny tu 

nakoupíte i kvalitní parfémy světových 

značek, hračky, sportovní vybavení aj.  

Nebudete limitováni váhou ani 

objemem nakoupených věcí, tak jako  

 

 

 

při cestování letadlem. Dva termíny – 

4. – 6. 7. 2014 nebo 1. – 3. 8. 2014. Cena 

1. 499,- Kč

 
 

Kulturní a společenské akce v letních 

měsících.  

Setkání s občany - SOŠ TŽ                      Soutěž v požárním sportu – D. Lomná 

Termín: 11. 6. 2014        Termín: 14. 6. 2014 

Začátek: 16:00 hod.         Začátek: 10:00 hod 

Na programu setkání bude všeobecná 

informace o aktuálních otázkách eko-       Brazilský večer - Relax Centrum Třinec 

nomického a sociálního rozvoje města       Termín: 13. 6. 2014 

a v diskuzi budou občané moci. Před-         Požitek z jídla a pití, bohatost, čerstvost 

nést přítomným představitelům města       a jednoduchost - to jsou vlastnosti chara-  

své konkrétní náměty a připomínky tý-       kterizující Brazilce a jejich kuchyni. 

kající se jejich místní části.                            

 

 

 



 

11 
 

Přehlídka národnostních menšin - 

náměstí Svobody 

Termín: 22. 6. 2014 

Začátek: 13:00 hod 

 

Zasaď si strom - učebna Infinity 

centrum, Stará pošta, Jablunkov 

Termín: 17. 6. 2014 

Začátek: 15:00 

Akce pro děti a mládež 

 

Exotic summer - Městská knihovna 

Třinec 

Termín: 17. 6. 2014 

Začátek: 17:00 hod. a Vstupné: 30,- 

Večer plný receptů, her, písniček 

a kostýmů se zahraničními 

dobrovolníky. Těšit se můžete na 

dobrovolníky z Hong Kongu, 

Singapuru, Filipín a Indie.   

 

Koncert skupiny Vrkož - PZKO 

Mosty u Jablunkova 

Termín: 20. 6. 2014 a Vstupné: 130,- 

 

Pozorování Slunce - Hvězárna M. 

Koperníka 

Termín: 20. 6. 2014 

Začátek: od 13:00 do 15:00 hod 

 

Slezská noc - Vendryňský park 

Termín: 28. 6. 2014 

Začátek: 12:00 a Vstupné: 

v předprodeji 250,- a na místě 300,- 

 

Jednodenní festival, který spolí sport 

a muziku a představí se zde sedm 

výjimečných kapel Horkýže Slíže, 

Legendy se vrací, Doga, Bijouterrier, 

Gate Crasher, Jammy Jack, Elis 

s kapelou a další. A z odvětví sportu 

Krav Maga, Thajský box, Combat 

Sambo, Taekwondo a vystoupení 

japonských samurajů. 

 

Třinecké kulturní léto - nám. T.G. M.               

Termín: 1. 7. 2014, 3. 7. 2014, 8. 7. 

2014, 10. 7. 2014, 15. 7. 2014, 17. 7. 

2014,  24. 7. 2014  a  29. 7. 2014 

 

Třinecké farmářské trhy - nám. 

Svobody 

Termín: 6. 6. 2014, 20. 6. 2014, 4. 7. 

2014, 18. 7. 2014, 1. 8. 2014, 15. 8. 

2014 a 29. 8. 2014 
 

Barrocko/Metalshop.cz festival 12 - 

Vendryňský park 

Termín: 19. 7. 2014 

 

Festival budou doprovázet 

3 moderátoři: Tomáš Tazzo Lipka, 

Martin Sadowy, Karel Pustowka.  

A hrát budou například MAIGRA(Pl), 

BRAINSCAN (Sk), SKLEPMASTER 

(Cz), HUGE CCM(Pl), 

DYSANGELIUM(Cz), ADNIHIL(Cz), 

ELEMENTA(Cz), VICTORIANS(Pl). 
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Zábava, sudoku, hádanky, vtípky 

Umíš počítat bez kalkulačky? „Vezmi" 1000 a přičti 40, 
              k tomu přidej další 1000, 
              připočti 30, 
                                                       teď k tomu přidej 1000, 
              přidej 20, 
               připočti 1000 
              a přidej 10. 
                                                       Kolik je součet? 
 
        Správná odpověď: 4100 
        Nevěříš? Vyšlo ti 5000? 
        Zkontroluj to s kalkulačkou. 
        Vysvětlení: Desetinná posloupnost mate náš mozek, 
        takže má tendenci počítat 100 místo 10. 
 

1. Některé měsíce mají 31, jiné 30dní. Kolik jich má 28? 

2. Na dvou rokách je 10 prstů, kolik jich je na 10 rukách? 
        1.Všechny. 
        2.50 
 

         Odpovědi: 
         1. Jak is můžeš po smrti vybrat rakev? 
         2. Viděl/a jsi už nějakou 30-ti korunu? 
         3. Jak můžou jet auta bez kol? 
         4. Mezi všemi čtyřmi obrázky. 
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Syn přinese vysvědčení se samými pětkami a vymlouvá se. 
Táti, vždyť jsi mi říkal, že chlap, který nemá koule, není chlap? 
 
      Hurvínek přibíhá pozdě do školy. Na chodbě se 
      srazí s učitelem."Deset minut zpoždění," 
      oznámí přísně učitel. 
      "Já taky," rozzáří se Hurvínek. 
 
Pepíček se kouká zvídavě na paní učitelku a po chvíli se zeptá: 
"Paní učitelko, máte prsa?" "To víš, že mám Pepíčku." 
"Tak proč je nenosíte?" 
 

 
 
Co udělá blondýna když chce marmeládu? 
(Oloupe koblihy. )      Jak se říká Trabantu s brzdami? 

       (Nadstandardně vybavená verze. ) 
 

 

Tati, proč ses oženil s maminkou? 

"Vidíš?" obrací se muž k ženě, "ani 
 to dítě to nedokáže pochopit!" 
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Prázdninová osmisměrka 
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Rozhovor s Honzou Szotkowským (student EL1A)

Jsme velice rádi, že na naší škole jsou 

i studenti, kteří dělají mimoškolní aktivity 

a kteří mají své cíle a sny. 

 

1. Řekneš nám na začátek něco o sobě? 

Jmenuji se Honza Szotkowski, je mi 16 let 

a pocházím z Návsí. Na tuhle školu chodím 

prvním rokem, a studuji obor 

Elektrotechnik. 

 

2. Víme o tobě, že děláš Brazilské bojové 

umění, řekneš nám, jak ses k tomu dostal? 

Kdo tě k tomu vedl? 

Poprvé jsem to viděl v televizi, když mi 

bylo okolo 10 let a hodně mě to zaujalo a 

líbilo se mi to, tak jsem si řekl, že bych to 

chtěl taky umět. A až v záři loňského roku 

jsem na internetu objevil odkaz na 

„International capoeira raiz“ (jméno 

skupiny kterou navštěvuji). Tak jsem se 

odhodlal a zavolal tam, zeptal se, kde a 

kdy bývají tréninky. Dozvěděl jsem se, že 

jsou ve Frýdku – Místku v úterý a čtvrtek. 

Neváhal jsem, a zajel jsem se tam podívat. 

Za necelý měsíc už jsem tréninky 

navštěvoval také. Doteď se snažím, chodím 

na každý trénink, někdy to kvůli škole ale 

nejde. 

 

3. Už jsi vyhrál nějaké poháry či medaile? 

Capoeira není komerční sport. Ani se tam 

nedávají žádné medaile nebo podobné 

ceny. Capoeira si zachovává historii. Jen 

dostáváme „corda“ tj. pásky různých barev 

a každá barva je jiný stupeň, corda se dává 

kolem pasu a je to symbol otroctví. Ti co 

vytvořili Capoeiru byli otroci a taky mněli 

Corda, tím se jim svazovaly ruce, takže to 

zůstalo z té historie, když to nosíme tak je 

to taková vzpomínka na první Capoeiristy 

4. Myslíš si, že ti to jde, že jsi v tom 

dobrý? Chtěl bys to dělat i nadále? 

.  

Začátky byly docela hodně těžké, ale 

rozhodně to stálo za to, neboť vidím změnu. 

Ano určitě v tom chci pokračovat i nadále. 

 

5. Co tě vedlo k tomu, abys šel studovat na 

naši školu? 

Víš že, ani sám nevím, zkoušel jsem se 

dostat na uměleckou školu v Ostravě, ale 

nevyšlo to a elektrikář byla má druhá 

možnost a podle mého úsudku elektrikáři 

budou mít práci ve většině vždy. 

 

6. Líbí se ti na naší škole? Nebo bys něco 

změnil? 

Nic bych neměnil, je to prostě škola. 

„Škola, jako škola“. 

 

7. Už máš nějaké plány na prázdniny? 

Dovolená, brigáda? 

Ano, 1. července jedu na mezinárodní 

tábor z Capoiery. Sejdou se tam lidé z 

různých koutů světa. A co se týče brigády, 

tak na tu bych rád šel, ale ještě není jistá, 

tak uvidím. 

 

8. Co říkají rodiče na to, že se věnuješ 

Brazilkému umění? Podporují tě? 

Jsou rádi, že se něčemu věnuji a ano 

podporují mě. A jsem zato rád. 
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Pavel Telička hovořil s žáky SOŠ TŽ o EU 

Ve středu 14. 5. 2014 měli naši žáci maturitních tříd ME2, EL3, HO3 a MZ3 v aule příležitost 

účastnit se velmi zajímavé přednášky-besedy.  

Na základě úspěšného 

třetího ročníku 

Mezinárodních 

řemeslných her zavítala 

na naší školu vzácná 

návštěva diplomatů 

v čele s panem Pavlem 

Teličkou. Tento někdejší 

diplomat, člen Evropské 

komise, náměstek 

ministra zahraničí a 

hlavně odborník, který vedl český 

vyjednávací tým při vstupu České 

republiky do Evropské unie (EU), 

představil žákům krátce a velmi zajímavě 

současný stav EU, jehož členy jsme již 

desátým rokem. Kromě velmi zajímavých 

informací, jako je suma vyčerpaných 

finančních prostředků Českou republikou 

za období jejího členství (330 miliard 

korun), poukázal na možnosti, které mají 

dnešní studenti v evropském programu 

Erasmus, či současném Erasmus plus. 

Tohoto programu (pro střední školy 

Leonardo da Vinci), se už čtvrtým rokem 

účastní i naše škola, přičemž výměnné 

pobyty už naši žáci absolvovali 

v Rakousku, Německu, (Švýcarsku). 

Současnou snahou vedení školy je pak 

využít možností programů Norských fondů 

a fondů EHP.  

V následné přednášce si vzaly slovo 

diplomatka Dita Charanzová a zlínská 

podnikatelka Martina Dlabajová, které 

velmi poutavě pohovořily o svých 

životních cestách, zkušenostech 

a srovnání s dobou kdy Česká republika 

ještě nebyla členem EU. Žákům přiblížily 

strastiplné okamžiky svého studia na 

zahraničních školách a složité situace, 

které přinášelo mladým lidem, byť jen 

prosté cestování zeměmi EU v době kdy 

Česká republika v této organizaci ještě 

nebyla. 

V závěrečné diskuzi se hovořilo převážně 

o nutnosti učit se cizím řečem a o 

možnostech, jak studijních výměnných 

pobytů, tak výměnných pracovních stážích, 

jenž začal nabízet některé firmy studentům 

v rámci EU.  

Celou návštěvu, která naše žáky vzhledem 

k jejich pozornosti, viditelně zaujala a byla 

pro ně velkým přínosem a snad i motivací 

směrem k dalšímu studiu, ukončili hosté 

připravenou prohlídkou vybraných 

provozů v Třineckých železárnách. 

Mgr. Jan Jakeš, statutární zástupce ředitele 

marketing, projekty. Poznámka redakce: trefa 

do černého po volbách můžeme gratulovat 

europoslankyním Charanzové, Dlabajové 

a eurokomisaři-Těličkovi.
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Vyzpovídali jsme i naší samotnou 

redaktorku. Jak si práci v časopise užívá? 

 

1. Řekneš nám na začátek něco o sobě? 
Mé jméno je Šárka Némethová, je mi 20 
let a jsem již pátým rokem studentkou 
téhle školy, mé „kmenné sídlo“ je se 
třídou Ek2 na učebně 46. 

 
2. Víme o tobě, že pracuješ v redakci 

KanadaTimes. Jak ses k tomu dostala? 
A jaká je tvá pozice v časopise? 
Ano, správně jsem jedna z redaktorek 
našeho školního časopisu Kanada-
Times. Tenhle časopis jsme spolu s Mgr. 
Zuzanou Ligockou (naší největší oporou) 
a moji bývalou třídou PD založili minulý 
rok a pokračujeme dodnes. Moje 
pozice? Jak už jsem zmínila, jsem 
redaktorka, ale mimo to mám také 
na starosti tisk a průběh věcí. 

 
3. Jsi ráda, že časopis vznikl? Naplňuje tě 

nějak? 
Má to hodně svých pro a proti. Baví mě 
vymýšlet články, rozhovory, zábavu 
do dalšího čísla, ale protože mám ráda 
takový ten shon a chaos (smích) tak vše 
většinou dělám na poslední chvíli. 
Snažím se, aby se náš časopis kousek po 
kousku zlepšoval. Mám kolem sebe 
úžasně pracovité lidi, takže jde vše líp 
a líp. 

 
4. “Práskneš“ nám něco na Mgr. Zuzanu 

Ligockou, která Váš časopis založila? 
No samozřejmě, a s velkou radostí. P. 
Učitelka je naší velkou oporou, vždy 
když potřebujeme tak nám vypomůže, 
poradí nám, nakopne nás, abychom 
měli pořád motivaci a dobře se nám v 
kolektivu pracovalo. Jak bychom my 
„omladina“ řekli jedna nula pro ní. 

 

5. Troufla by sis po této dvou roční 
zkušenosti, psát články např. do 
nějakého magazínu, dělat to nadále 
jako práci? 
Netroufla určitě ne, za prvé nemám 
ještě dostatek zkušeností a za druhé, já 
při práci potřebuji hodně pohybu. 

 
6. Vrátím se k otázce předešlé, říkáš, že 

potřebuješ při práci hodně pohybu, ale 
studuješ ekonomický obor, můžeš nám 
to vysvětlit? 
Na téhle škole jsem už před dvěmi lety 
vystudovala obor kuchař-číšník a to 
z důvodu, že tahle práce mě vždy bavila, 
těšila jsem se na praxi a na svou 
brigádu. Teď studuji ekonomický obor, 
neboť si jednoho dne chci i já odnést své 
maturitní vysvědčení. Můj sen i přesto 
je být barmankou, někde v zahraničí 
v „šumu“. 

 
7. Co říká tvá rodina na to, že děláš 

i mimoškolní činnost? 
Má rodina, byla spíše mile překvapená, 
že na školách ještě bývají časopisy, ale 
samozřejmě je ráda, že i já dělám něco 
užitečného. 
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8. Máš nějaké životní motto? 
Jedním z mých mott je „V životě můžete 
dosáhnout čehokoliv, máte-li odvahu 
o tom snít, inteligenci vytvořit 
realistický plán a vůli dotáhnout tento 
plán do konce“. 

 
9. Patří nějací učitelé k tvým oblíbeným? 

Učitelé nedělím na oblíbené a 

neoblíbené, prostě jsou. Každý je 
rozdílný v jiném směru. 

 
10. Chtěla bys něco vzkázat svým 

spolužákům? 
Ano, čtěte poctivě náš časopis. A Vaše 
nápady a příspěvky rádi přivítáme. 
(úsměv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za přízeň ve 

školním roce 2013/2014. Přejeme 

Vám hezké prázdniny a těšíme se 

na Vás ve školním roce 

2014/2015 


