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Zprávy z naší školy.  
 

 

Mezinárodní strojírenský veletrh 
Žáci SOŠ Třineckých železáren se ve 

čtvrtek 2. 10. 2014 zúčastnili 

Mezinárodního strojírenského veletrhu 

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 padesát studentů a 

pět pedagogů technických oborů 

hrazenou dopravu, stravu i vstupné na 

tuto akci.  Jde o nejvýznamnější 

průmyslový veletrh ve střední Evropě, 

s každoroční účastí více než 1 500 

vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. 

Ze zahraničí přijíždí přes 35% 

vystavovatelů a 10% návštěvníků. Žáci 

měli možnost seznámit se především 

s novinkami z oblasti strojírenského 

a elektrotechnického průmyslu. 

Hlavním tématem veletrhu byla 

průmyslová automatizace, prezentace 

měřící, řídicí, automatizační 

a regulační techniky zahrnující 

všechny technické obory. Obor 

elektronika, automatizace a měřící 

technika je po obráběcí technice 

a materiálech a komponentech 

ve strojírenství třetím nejobsazenějším 

specializovaným celkem MSV.  

Antonín Szotkowski 

 
Exkurze ve společnosti 
HYUNDAI 

Dne 23. 9. 2014 se uskutečnila 

exkurze do výrobního provozu 

automobilky Hyundai Motor 

Manufacturing Czech 

v Nošovicích. Akci pro žáky 

a pedagogy uspořádala Okresní 

hospodářská komora Karviná 

v rámci projektu OP VK „ 

Za poznáním technických oborů 

a řemesel“, reg.č.: 

CZ.1.07/1.1.24/02.0061.  

Do tajů výroby automobilů 
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značky Hyundai byli zasvěceni žáci tříd 

ME3 a ME4. 

Nejdřív se žáci prostřednictvím 

informačního videa dověděli 

o nejdůležitějších meznících fungování 

automobilky, o její výstavbě, o počátcích 

výroby ale i současné produkci.  

Poté jsme nasedli do vláčků a absolvovali 

komentovanou prohlídku výrobních hal. 

Obdivovali jsme propracovaný logistický 

systém výroby a spoustu ergonomických „ 

zlepšováků“. Zároveň jsme si uvědomili, že 

bez produkce Třineckých železáren by 

automobilka nemohla fungovat.  

Po prohlídce a zvídavých otázkách naše 

návštěva ve společnosti  Hyundai Motor 

Manufacturing Czech byla u konce.  

Všichni jsme utíkali do autobusu, protože 

počasí bylo podzimně sychravé. Náplastí 

na špatné počasí byla chutná svačinka. 

Děkujeme organizátorům za možnost 

účastnit se tak zajímavé exkurze.  

                                   Panák, Kovářová

 

Kanadský Zenit  

Je soutěž pro žáky naší školy. Cílem je 
vyhledání talentovaných žáků, rozvoj 
samostatnosti, podpora kreativity 
a tvořivého myšlení ústící v osobnostní 
rozvoj a odborný růst. 

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií: 

1) kategorie všeobecně 
vzdělávacích předmětů, 

2) kategorie odborných předmětů, 
3) kategorie odborné výchovy. 

Účast žáků v soutěži je dobrovolná. 
Soutěžit může žák samostatně, ale 
i kolektiv. Úkolem soutěžících je 
samostatně zpracovat zvolené odborné 

téma, za podpory vedoucího práce 
(učitel TV, OV, odborník z praxe). 
Zpracované téma, následně obhajuje 
před porotou složenou z učitelů TV, OV, 
či odborníků z praxe. Práce je 
zpracována v těchto podobách: 

 písemná práce, kdy výstupem je 
prezentace v powerpointu 
(písemná práce + powerpoint) 

 písemná práce, kdy výstupem je 
model, zařízení nebo učební 
pomůcka (písemná práce + model 
nebo písemná práce + učební 
pomůcka) 

více: http://e.sostrinec.cz/index.php/kanadasky-zenit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidejte si nás do přátel  

https://www.facebook.com/sostrinec 

Nejexkluzivnější informace z první 

ruky  

 

https://www.facebook.com/sostrinec
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Rozhovor s Mgr. Pavlem Filipczykem 

Na naší SOŠ TŽ přibyl „do týmu“ nový učitel. Mladý, pohledný, sympatický 
a charizmatický muž. Co vše nám o sobě prozradí? 
 
Oblíbené jídlo: těstoviny s nivou, 
anglickou slaninou, smetanou 
a pórkem 
Oblíbený film: Vykoupení z věznice 
Shawshank, Ctihodný občan, Hanebný 
pancharti 
Oblíbený herec: Gerard Butler, 
Russell Crow, Christoph Waltz 
Oblíbená barva: modrá, bílá, černá 
 

1. Redakce: Pane učiteli, prozradíte 
nám na začátek něco o sobě? 
Pan učitel: Jmenuji se Pavel 
Filipczyk, je mi 25 let, bydlím 
v rodinném domě v nedaleké 
Bystřici. 

 

2. Redakce: Na kterých školách jste 
doposud učil, a jak jste se na naší 
SOŠ TŽ dostal? 
Pan učitel: Doposud jsem učil na 
ZŠ Pod Zvonek v Českém Těšíně. 
A na tuhle školu jsem se dostal přes 
výběrové řízení. 

 

3. Redakce: Víme o Vás, že učíte 
tělesnou výchovu, učíte i jiný 
předmět? 
Pan učitel: Tady na škole učím jen 
tělesnou výchovu, ale vystudoval 
jsem kombinaci předmětů tělesná 
a občanská výchova. 

 

4. Redakce: Jak na Vás působí naše 
škola? 
Pan učitel: Zatím na mě škola 
působí kladně, neměl jsem zatím tu 
„čest“ setkat se s nějakým 
problémem. 

 

5. Redakce: Kde jste studoval? 
Pan učitel: Studoval jsem v Ostravě 
na Ostravské univerzitě - 

pedagogickou fakultu. 

6. Redakce: Co říkáte na mládež na 
naší škole? 
Pan učitel: V mých hodinách 
tělesné výchovy jsou žáci snaživí. 
Ovšem měli by pochopit, že my 
tělocvikáři se jim snažíme pomoci, 
děláme to pro jejich zdraví a kondici. 

 

7. Redakce: Jak se cítíte mezi svými 
kolegy? 
Pan učitel: Mezi svými kolegy se 
cítím dobře, všichni jsou velice 
příjemní a pomohli se mi tady na 
škole „zabydlet“. Nejvíce rad mi dal 
pan učitel Dembinný, se kterým 
jsem v kabinetu. 

 

8. Redakce: Patří nějaká třída mezi 
Vaši oblíbenou? A naopak je nějaká 
třída, do které se nerad vracíte? 
Pan učitel: Těch oblíbených tříd je 
hodně. Vracím se do každé třídy 
rád, ale hůře se mi pracuje ve třídě, 
kde žáci nechtějí sportovat a nemají 
v oblibě žádné pohybové aktivity.  

 

9. Redakce: Jaké jsou Vaše 
mimoškolní aktivity, čemu se 
věnujete ve svém volném čase? 
Pan učitel: Hodně svého času 
věnuji sportování, rád posiluji, 
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běhám, plavu a rekreačně si zahraju 
fotbal. Dále také trénuji žáky ve 
fotbalu a zajímám se o auta. Mým 
koníčkem je také práce v lese. 

 

10. Redakce: Jaké máte dosavadní 
sportovní úspěchy? 

Pan učitel: V mládežnickém fotbalu 
jsem byl ve výběrech okresu. Má 
fotbalová kariéra skončila v 18 
letech, kdy jsem si vážně poranil 
koleno. 

 

11. Redakce: Jste svobodný? 
Pan učitel: Ano jsem svobodný, 
ale šťastně zadaný. 

 

12. Redakce: Je něco, co nemáte 
rád? 
Pan učitel: Nemám rád, když 
druhým lidem chybí pokora, 
disciplína a morálka.  

 

13. Redakce: Prozradíte nám Vaše 
stravování? Jíte zdravě? 
Pan učitel: Nemám vyhraněný 
jídelníček. Ale když na sobě cítím, 
že jsem přibral, rychle se to 
snažím shodit. Dodržuji také 
zdravý životní styl a pitný režim. 

 

14. Redakce: Navštěvujete 
fitcentrum? 
Pan učitel: Navštěvuji fitcentrum 
v Bystřici, je takové menší, 
rodinné. Ale když mám volný čas, 
zacvičím si i tady ve škole. 

 

15. Redakce: Dojíždíte do práce 
autem? Jestli ano, jakým? 
Pan učitel: Ano dojíždím autem, 
mám VW Passat B6. 

 
 
 
Blondýna  -   
 
Fotbal  - Hokej 
 
 
Košile  -  Triko 
 
Audi  -   
  
Rodina - Práce 
 
Hory  - Moře 
 
 
 
Rozhovor připravila Némethová Šárka, 
za pomocí Nikol Lyskové 

Bruneta 

Fotbal 

Triko 

Škoda 

Rodina 

Moře 

Školní psychologické poradenství, více 
http://e.sostrinec.cz/index.php/skolni-psychologicke-poradenstvi 

Bc. Ester Sikorová 

Konzultační hodiny: každý týden v úterý a středu od 13:00 do 16:00 hod 

    

Telefon: 774024347  

 Email: sikorova.ester@sostrinec.cz 

 Místnost: kabinet č. 111 

 

mailto:sikorova.ester@sostrinec.cz
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Tvorba našich studentů 

Anotace: Co všechno může znamenat 
svobodu? Odpověď… všechno. 

Kout. 
Ten dobře známý kout, mě opět svírá 
ve svém náručí. Z okna naproti na mě 
dopadají bledé paprsky měsíčního svitu 
a ozařují slzy, které mi stékají po tváři. 
Ruka mi na místě, kde mě uhodil, 
pulsuje s každým dalším úderem mého 
srdce. Srdce, které bije jen pro něj. 
Tak proč? 
Proč se znovu choulím v náručí toho 
rohu? Můžu za to já? 
Vždyť já… já ho přeci miluju! On se 
dokáže změnit! Ne, já ho změním! 
Nebo aspoň v to doufám. 
Jenže, kdo bych chtěl zažívat tohle 
peklo? Jak dlouho se to dá vůbec 
vydržet? 
Dny ubíhají a já… pomalu ztrácím sílu. 
Proč s ním vůbec zůstávám? Miluju ho 
vůbec ještě? 
… 
Je tomu přesně týden, co jsem se 
naposledy krčila. Konečně jsem našla 
odvahu ho opustit. Je konec těm jeho 
výbuchům. Poslední pozůstatek po něm 
jsou modřiny na celém těle. Měla bych 
se cítit šťastně, ne? 
Ale opak je pravdou. 
Musím zapomenout. Chci zapomenout! 
… 
Uběhl měsíc. Týdny jsem si zoufala, ale 
je čas zažít znovu. Konečně jsem se 
odhodlala jít s kámoškami někam 
„zakalit“. Jsem si jistá, že toho moc 
nevypiju, ale jsem odhodlaná si to užít. 
No nic. Je skoro čas vyrazit. 
… 
Včerejšek mi nikdo už nikdy 
nepřipomínejte!! To, co si pamatuju, je 
jen půl hodina po příchodu. Potom už 
nic. Navíc, zahlédla jsem ho tam. Visel 
na mě úzkostným pohledem. Když se 
zvednul od baru a zamířil k nám, 
kámošky mě začaly okamžitě táhnout 
pryč, i přes mé vzdorování. 

Jedna z kámošek se mezi nás postavila 
a naštvaně řekla „Vzpomeň si, proč!“  
Chtěla jsem s ním mluvit, ale 
vzpomínky mě donutily odejít. 
… 
Další týden za mnou. Zrovna mířím 
domů ze školy. Je celkem hezký, letní, 
slunečný den. Listy stromů se lehce 
houpají ve svěžím vánku. Najednou mě 
osloví nějaký kluk. 
„Prosím tě, nemáš cigo?“ 
Otáčím se, abych věděla, kdo zase 
otravuje. Čelem ke mně stojí starší 
kluk. Celkem pěkný, pomyslím si. 
„No, jedno by se našlo.“ 
Vytahuju krabičku a nabízím, ať si 
vezme. Natahuje se pro něj se slovy. 
„Nebydlíš ty náhodou v paneláku vedle 
Tesca?“ 
Ztuhnu. Ví, kde bydlím? Pozorně si ho 
prohlížím. Pohled se mi zastaví na jeho 
očích. Jsou temné. Ale zároveň hřejivé. 
Ostražitost opadává. 
„Jo, bydlím.“ 
„Tak to jsme skoro sousedi.“ 
„Fakt? Kde bydlíš ty?“ 
„Dva paneláky vedle.“ 
Pomalu jsme vyrazili a povídali si při 
tom. 
… 
Dva dny na to ho potkávám 
znovu.  Další skvělá cesta domů. 
… 
Od té chvíle ho potkávám čím dál tím 
častěji. Čas s ním utíká rychle. 
… 
Je to týden, co jsem ho potkala. Dneska 
mě zase kámošky tahají ven. Prý jsem 
jim to slíbila. No nic, jdu. 
Vcházíme do podniku a já se rozhlížím. 
Oči se mi zastavují na něm, mém 
objevu. Usmívá se na mě a ukazuje, ať 
si jdu sednout k němu. Trochu zrudnu. 
„Skočím někoho pozdravit, ok?“ 
prohodím směrem ke kámoškám a bez 
dalšího otálení mířím k němu. 
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„Čau, co ty tu, s kámoškami se 
odreagovat?“ 
„Tak trochu, co ty?“ 
„Taky tak.“ 
Usmívám se na něj. On mi úsměv 
oplácí. 
Noc plyne, alkohol teče a těla se 
proplétají čím dál víc. Znenadání se 
znova zadívám do jeho očí. Jsem jimi 
pohlcena. Už není úniku. Pomalu se ke 
mně naklání. Rty se střetávají a já se 
poddávám. 
Noc sice končí, ale já a on začínáme. 
… 
Ráno se dívám na display mobilu. Tři 
nepřečtené sms. 
Od ex? On tam byl? Viděl mě s ním? 
Já…, počkat, vždyť jsem s ním skončila! 
Tak proč se cítím tak provinile? 
Hlavu mi zahlcuje tolik 
pocitů. Rozpolcená. To slovo vystihuje 
vše. Otevírám první sms  a lapám po 
dechu. 
„Kdo to do prdele je? Co s ním kua 
máš?“ 
Druhá. 
„Prosím, vrať se ke mně. Já bez tebe 
nemůžu být. Změním se, přísahám.“ 
Třetí. 
„Proč jsi to udělala?“ 
Proč? 
Proč mu to tolik vadí? On o mě pořád 
stojí? Možná, že bych mohla…, ne! Já 
už mu nevěřím. Svou šanci měl. A ne 
jen jednu. Ale… 
Hlava mi pracuje na plné obrátky. Celý 
den nemyslím na nic jiného. Až do doby 
než, se znova setkávám se svým 
objevem. Jediný pohled do jeho očí a 
bývalého pouštím z hlavy. Vítá mě 
silným polibkem. 
„Jak se ti vede po včerejšku? Doufám, 
že jsi došla domů v pohodě.“ 
„Jo, je mi fajn.“ 
„Tak to jsem rád. Kam půjdeme?“ 
„To je jedno.“ 
… 
Od té doby jsme oficiálně spolu. 
Dneska je to už měsíc. Stále mám 
výčitky svědomí, když vidím mého ex. 

Stejně je na tom i on. Jenže, já nemůžu 
zapomenout, nechat to, co jsem s ním 
zažila jen tak odejít. A asi je to tak i 
lepší. Nesmím se tomu bránit. Musím 
se s tím smířit, to je jedná volnost. 
I když on sám si to nechce připustit, 
každý už máme svůj vlastní život. 
Nechci žít dál v minulosti, ale on asi 
ano. 
Svoboda je přítomnost a budoucnost. 
Minulost je jen nekonečné bludiště 
s otázkami proč a co kdyby. 
Já jsem si vybrala a..., jsem volná 
s někým jiným. 

 
Lukáš Bobek, více na http://www.piste-

povidky.cz/profil/UltimumCustos 
 

 

Milí žáci, studenti. Tak se konečně 
podařilo dostat Kaliho a Petra Panna 
do Třince. Akce se bude konat opět v 
klubu Barrocko a to 21. 11 ve 20:00. 
Touto akcí vás bude doprovázet DJ 
FLIPTYCK a DJ NOX. O více informací 
se můžete zajímat u Petra Kotka, ve 
třídě MZ 4. 
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Filmová tipy 

Jessabelle. Jessie po tragické nehodě 
přijde o snoubence a sama zůstane 
ochrnutá. Aby našla klid, nastěhuje se 
do starobylého domu v Louisianě, který 
kdysi patřil jejímu otci. Brzy se tam 
však začnou dít podivné věci a Jessie 
najde záhadný vzkaz od své matky, 
která zemřela před mnoha lety. Brzy 
pochopí, že tento dům je už dávno 
obýván i nějakou jinou bytostí. 

 Na film se můžete těšit 27. - 30. 11. 
2014 ve 20:00 hod. 

 

Falešní poldové. Byla by to dokonalá 

akční krimikomedie o dvou policajtech 
a velkých parťácích, až na jednu 
maličkost: naši hlavní hrdinové vůbec 
nejsou poldové. Do služeb zákona se 
totiž kamarádi Justin a Ryan dostali tak 
trochu nelegálně a to jen díky tomu, že 
se oblékli do policejních kostýmů a 
vyrazili na jednu párty. Jenže už cestou 
na mejdan rychle zjistili, že jim policejní 
uniforma nabízí i jiné zajímavé 
možnosti. Třeba trochu pobuzerovat 

pár lidí na ulici, zabavit mladejm jointa, 
dostat zadara panáka nebo mnohem 
úspěšněji balit holky. A tak se vedle 
svého civilního života, v němž Justin 
vyvíjí novou počítačovou hru 
o policajtech a Ryan se hlavně 
poflakuje, začnou skvěle bavit životem 
falešných poldů. A jsou v tom čím dál 
tím víc lepší. Stačí přeci na eBay 
koupit vyřazené policejní auto a pár 
dalších pomůcek, jako je například 
vysílačka, díky které se dostanou včas 
k lidem, kteří potřebují policejní pomoc. 
Ale jakmile se tito zbrusu noví 
„hrdinové“ zamotají do sítě skutečných 
policajtů, mafiánů a zkorumpovaných 
detektivů, musí dát v sázku nejen své 
falešné odznaky. A tak začíná hodně 
zajímavá a pro diváky vtipná hra na 
kočku a myš, která může našim 
„policajtům“ přerůst přes hlavu… 
pokud jim ta hlava zůstane na jejich 
krku.  Na film se můžete těšit 24. - 
26. 11. 2014 v 17:30 hod. 

Připravila: Némethová Šárka 
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Zábava 

 

  

 

 

Muž přijde domů opilý a ráno, když mu to žena vyčítá, 
oponuje: 

"Ale nebyl jsem přece tolik opilý!" 

"Myslíš? Hodil si mého křečka a 
zakřičel si na něho "PIKAČU, 
vybírám si tebe!" Potom si zalezl 
do skříně a hodinu si křičel, že 
vchod do Narnie nefunguje. 
Potom si vřískal na moje auto 
"OPTIMUSI já vím, že jsi to ty, 
PŘETRANSFORMUJ SE!" Potom 
jsi strávil hodinu vypouštěním 
bazénu s tím, že hladáš Nema, a 
když ses vracel ráno domů, objal 
si bezdomovce se slovy: 
"Dumbledore, ty žiješ!" 

 

Jaký je rozdíl mezi pedofilem 

a učitelem? 

Pedofil má děti opravdu rád. 

Jsou dva myslivci na čekané. Jeden 

střízlivý a jeden notně opilý. Po 

chvíli vyběhne srnec. Střízlivý 

myslivec střílí první, ale mine. 

Potom střílí opilý myslivec a srnec 

napoprvé lehne.  

"Jak jsi mohl trefit hned 

napoprvé?"  

"No to by bylo, abych z takového 

stáda alespoň jednoho netrefil!" 
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Horoskopy na listopad 

BERAN 

Nepouštějte se do sporů a finančních 
transakcí. Konflikty mohou být příliš 
tvrdé. Máte-li před sebou hodně práce, 
zatněte zuby a pusťte se do ní. Vaše 
pozice by mohla být otřesena. 
Neponocujte a včas zalezte na kutě. 
BÝK 

Postupujte podle plánu. Zaměřujete se 
na výkony a úspěch. Jste vstřícní 
návrhům a připomínkám. Peníze by k 
vám mohly přicházet i z jiných toků než 
obvykle. Uspokojujete především sebe, 
svá přání, zapomínáte na druha. 
BLÍŽENCI 

Sužuje vás vnitřní neklid. Napjaté 
ovzduší cítíte na každém kroku. 
Někteří mají truchlivé období, druzí 
radši ignorují fakta. Mnozí změní práci, 
jiní bydliště, někteří partnera. Toužíte 
po duševním souznění. Hrajete 
vabank. 
RAK 

Události naberou rychlý spád, což ve 
vás může probudit řadu emocí.  
Sympatie přerůstají v zamilovanost. 
Osud máte ve svých rukou a při trošce 
uvažování mnohé dosáhnete, ale ke 
sklizni nedojde. Je příliš brzy. 
LEV 
Vaše intuice bude fungovat jako radar 
a tak lehce odhalíte lež, kterou se vám 
někdo bude chtít podsouvat. Pozor si 
dejte na problematické vztahy a na 
cestách při řízení vozidla! Do práce se 
budete muset „obout.“ 
PANNA 

Věnujete se lidem, kteří za to stojí. 
Pojímáte svět myšlenkově, rádi řešíte 
obtížné úkoly. Je možné, že vás osud 
postaví do nečekané situace, nebojte, 
všechno zvládnete. Nezmůžete-li nic 
slovy, zkuste to květinami. To zabere! 

VÁHY 

Můžete být svázáni postupem událostí. 
Objevují se rychle a nečekaně. 
Osvětlují něco skrytého, starý problém, 
příbuzenské vztahy, dědictví… Ať je to 
cokoliv, postavte se k tomu čelem a 
řešte to! Uleví se vám. 
ŠTÍR 

Rozlučte se s myšlenkou, že prožijete 
klidný měsíc. Určité věci nepoběží tak, 
jak mají. Pozor na Nov ve Štíru (3. 11.) 
nelze vyloučit, že uvidíte všechno 
černě. Může zaúřadovat deprese, 
hněv, lítost, pomstychtivost i žárlivost. 
STŘELEC 

Ocitnete se na životním rozcestí a 
budete si muset vybrat jednu ze dvou 
možností. Dopřejte si čas, nedejte se 
zmást náhlými city, rozlišujte plané 
sliby od pravých činů. - Překonali jste 
horší věci, zvládnete i tohle! 
KOZOROH 
Zjistíte, že domov je nejkouzelnější 
místo. Užíváte si komfortu. Napadají 
vás bombastické myšlenky, chybí jen 
sponzor. Uvědomujete si, že je třeba 
dořešit zásadní problémy a resty, které 
vás tíží. – Volte smířlivou taktiku. 
VODNÁŘ 

Můžete mít potíže se soustředěním. 
Zřejmě se budete potýkat s nějakými 
překážkami. Můžete cítit únavu, na 
vině může být i ochlazení citu. Zkuste 
se dívat na život z té lepší stránky. 
Máte daleko větší ambice, než si 
myslíte. 
 

RYBY 

Prospěla by vám změna prostředí. 
Pokud nemůžete na pár dní utéct od 
povinností, více relaxujte, procházejte 
se a sportujte. V lásce si nechte „zadní 
vrátka“, budou se hodit. Pozor na 
přejídání, kalorické bomby! 
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Sportovní rubrika -  SOŠ TŽ 

Školní družstvo SOŠ TŽ, ve složení Marek Czeczotka 
(EL2B), Ondřej Walach (ME4), Simon Legierski (EL3), 
David Bielesz (EL3), Jakub Kantor (MZ1), Lukáš 
Kostka (EL4), zvítězilo v okresním kole přespolního 
běhu na 5km a postoupilo do krajského finále, které 
proběhlo ve středu 8. 10. 2014 v Opavě. 
Navíc Marek Czeczotka se stal vítězem kategorie V. 
Chlapci, ovšem i ostatní borci odvedli výborné výkony 
a přispěli tak k 1. místu školy v soutěži družstev a 
postupu do krajského finále.  Krajské finále se konalo 
ve středu  22. 10. 2014 v Hradci Králové. 

Tahounem družstva byl opět 
Marek Czeczotka, jenž obsadil 
2. místo v jednotlivcích, avšak 
rozhodujícím faktorem 
celkového úspěchu se stala 
vyrovnanost všech členů 
družstva! 
    
          Zdeněk Dembinný 
 

 
 
Corny – středoškolský atletický pohár 
Třinec 22. 9. 2014 – okresní kolo 
  
Po delší odmlce se naše škola zúčastnila atletického 
poháru Corny družstev. Bez větší přípravy získali naši 
studenti 3. místo v konkurenci 8 družstev chlapců. 
Soutěžilo se v 7 disciplínách: vrh koulí, skok do dálky, 
skok vysoký, běh na 100m, 400m, 1500m a závěrečná 
štafeta 100m, 200m, 300m, 400m. 
Hoši výborně reprezentovali naši školu a zvítězili ve 
vrhu koulí (Lukáš Hlavička) i v běhu na 1500m (Marek 
Czeczotka). K celkovému vítězství nám chyběla 
možnost delší přípravy a větší vyrovnanost družstva. 
Přesto patří poděkování celému kolektivu chlapců za 
vzornou reprezentaci naší školy. 

        Učitelé tělesné výchovy Zdeněk Dembinný a Pavel Filipczyk 
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Dne 30. 9. 2014 startovalo 
družstvo naší školy, ve složení: 
Simon Legierski, David Bielesz, 
Jakub Puczok na mezinárodní 
soutěži štafet v letním biatlonu. 
Pořadatelem byly SOŠT Čadca 
a závodu se účastnily SOŠ ze 
Slovenska, Polska a Česka. 
Naše družstvo se v silné 
konkurenci prosadilo a obsadilo 
výborné 2. místo. Celá soutěž 
byla výborně organizována 
SOŠT Čadca. 

Zdeněk Dembinný 
 

 

 

 

  


