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Zprávy z naší školy - soutěže 
 

   Dne 2. 12. 2014 se v Českém Těšíně 
děvčata ze třídy EK 3 – Nikol Turoňová 
a Nikol Lysková zúčastnily soutěže 
barmanů - Mladý barman 2014 
"O cenu starosty města", v přípravě 
míchaných nápojů dle vlastní receptury 
- kategorie "fancy drink". Nikol 
Turoňová získala 1. místo a putovní 
pohár školy (Albrechtova střední škola) 
Nikol Lysková se umístila na krásném 
11. místě z 30 soutěžících. 
Děkujeme tímto všem za podporu 
a vstřícnost. 

Mgr. Jana Strumienská 

 

 

 

 

  GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP 
27. 11. 2014 se žáci naší školy 
zúčastnili soutěže GASTRO JUNIOR 
BIDVEST CUP. V sympatické soutěži 
čepování piva nás reprezentovali 

Romana Fusíková (KU1), Petra Hrdá 
(KU2) a Artur Latiok (KU3). Na čelní 
příčky bohužel nedosáhli, ale získali 
cenné zkušenosti, které se budou 
snažit zúročit v příštím ročníku. 
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  Thanksgiving Day, soutěž 

proběhla ve čtvrtek 27. listopadu 
2014. Zúčastnilo se jí 12 žáků, 
kteří změřili síly v anglickém 
jazyce. Součástí soutěže byl 
poměrně náročný poslech 
a porozumění textu zaměřených 
na téma Thanksgiving Day (den 
Díkuvzdání). Mimo to soutěž 
prověřila i všeobecný přehled 
žáků. Následovala diskuse 
vztahující se k tomuto svátku, po 
které byli žáci odměněni věcnými 
cenami. První místo vybojoval 
Petr Walach (ME3), druhé místo patří 
Simonovi Legierskému (EL3) a třetí 
místo získal Robert Szczuka (ELB). 

Gratulujeme vítězům a všem děkujeme 
za účast. Mgr. Silvie Říčanová

 

  Olympiáda z německého jazyka

Dne 26. 11. 2014 se na naší škole 

konala Olympiáda z německého 

jazyka v kategorii I, která byla 

určena pro žáky 3. a 4. ročníku 

oboru Ekonomika a podnikání.  

Olympiády se zúčastnilo 5 žáků 

daných ročníků a to Veronika 

Rusnoková (EK3), Jan Bodzenta 

(EK4), Marek Macura (EK4), Ivana 

Švandová (EK4) a Kateřina 

Walachová (EK4). Žáci soutěžili 

v poslechu s porozuměním, v četbě 

s porozuměním, v popisu obrázků 

a dále v konverzaci na vylosované 

téma. Jednotlivé části byly 

průběžně vyhodnocovány. Výkony žáků 

byly vyrovnané a do poslední chvíle 

nebylo jasné, jaké bude konečné pořadí 

na prvních třech místech. Po sečtení 

výsledků z jednotlivých částí se na 

prvním místě umístila Kateřina 

Walachová, druhé místo obsadila Ivana 

Švandová a třetí místo Marek Macura. 

Žáci byli odměněni diplomy a drobnými 

cenami. Je třeba ocenit úsilí a snahu 

všech soutěžících o dosažení co 

nejlepšího výsledku. Vítězům 

gratulujeme a těšíme se opět na účast 

v dalších soutěžích. Maturantům 

přejeme hodně štěstí při konání státní 

maturitní zkoušky! Mgr. Petra Widenková   
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Zprávy z naší školy 

  Žáci třídy EL 2A a 4 žáci třídy HO 3 
se dne 10. 12. 2014 zúčastnili akce 
projektu Svět techniky Ostrava 
s názvem Roboti ve službách lidstva 
(SŠ). 

Akce je pořádána Moravskoslezským 
krajem v rámci projektu „Podpora 
přírodovědného a technického 
vzdělávání v Moravskoslezském 
kraji“ (NatTech MSK). 

Cílem vzdělávacího programu bylo 

poznat obor robotika a oblasti, jichž se 

dotýká, dokázat zformulovat základní 

příkazy pro uvedení robota do pohybu 

včetně reakcí na vnější podněty. 

V první hodině byli žáci seznámeni 

s historií, obsahem a mezioborovým 

přesahem robotiky s aktuálními 

informacemi.                                                             

V další hodině byli žáci rozděleni 

do čtyř skupin a seznámeni se sadou 

LEGO MINDSTORM. Nejdříve si ke 

kostrám robotů připojili další součástky 

a po spuštění robotů se naučili ovládat 

jednotlivá čidla. Poté si vyzkoušeli 

programování robotů za pomocí 

programovacího modulu. 

Po úspěšném naprogramování pak 

robot plnil příkazy žáků.                                                           

Na konec jsme se přesuli do expozice 

U6 s virtuální exkurzí.  

Mgr. Jarmila Hudcovská 

 

 

  5. prosince obcházel naší školou svatý 

Mikuláš.  Andělé s Mikulášem roznášeli 

laskominy, čertice se postaraly 

o symbolické „trestání“ a „strašení“ 

zlobivých žáků. Ve všech dobách v této 

tradici jde především o zážitek, tak snad se 

náš Mikuláš na kolečkových bruslích líbil.    
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   MATEMATIKA  HROU 

Dne 16. 12. 2014 se konala 

matematická soutěž tříčlenných 

družstev prvních a druhých ročníků. 

Soutěže se zúčastnila družstva pouze 

čtyř tříd. 

Na prvním místě s 31 body skončilo 

družstvo HO2 ve složení Lukáš Bednár, 

Jakub Cienciala, Jiří Szlaur. Mezi 

druhým a třetím místem byl minimální 

rozdíl 0,5 bodu. Na druhém místě tak 

skončilo opět družstvo třídy HO2 ve 

složení Michal Turoň, Michal Nicielnik, 

David Lipowski. Třetí místo obsadilo 

družstvo třídy Ho1 s 15-ti body ve 

složení Michal Benko, Jan Mrozek, Filip 

Hawliczek. 

Všem výhercům srdečně blahopřeji.  

Mgr. Vlasta Kaňoková

                                                                             

    Christmas Gifts for Pets 

Stejně jako každý rok, tak i letos se 

roztrhl pytel s různými charitativními 

sbírkami. Ani naše škola nebude 

výjimkou. Je známo, že útulky nejsou 

výdělečné organizace a právě 

charitativní sbírky jsou pro ně klíčové. 

Rozhodli jsme se, že se do jedné 

takové sbírky pro psí útulek v Třinci 

zapojíme. A jak? Jednoduše. Do 12. 

12. můžete nosit do kabinetu AJ různé 

laskominy, hračky či předměty pro psy 

(obojek, vodítko…). Mohou být i 

použité. Tedy vše, co si myslíte, že by 

psíky v útulku potěšilo. Dárečky můžete 

nosit jednotlivě nebo za třídu. Za každý 

dáreček budete ohodnoceni a nejlepší 

z nejlepších se můžou těšit na sladké 

překvapení a body do Borce Kanady. 

V pátek 12. 12. pak společně dárky 

předáme. Díky všem   

Mgr. Markéta Labajová, PhD.
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Odborná stáž v Německu - Ansbach 

 
   Počátkem června 2014 dorazila na 
naši školu příjemná zpráva. Po právě 
skončeném projektu partnerství 
Leonardo da Vinci 2013 – Švýcarsko – 
Winterthur, byl naší škole schválen 
projekt další, tentokrát zaměřený na 
praktické dovednosti a zručnosti žáků 
oborů obráběč kovů a instalatér. Měli 
jsme štěstí. Ne všem žadatelům bylo 
vyhověno, ale zvolené téma „VÝROBA 
UNIVERZÁLNÍHO SVĚRÁKU“ zaujal 
hodnotitele projektu natolik, že jsme 
dostali „zelenou“. 
Jednalo se o vyhotovení modelu 
"univerzálního svěráku" žáky 2. ročníku 
oboru obráběč kovů, kde se využili 
veškeré poznatky získané v době 
předchozích 2 let studia. V praxi si žáci 
ověřili a zrealizovali praktické návyky 
a vědomosti vycházející z učebních 
osnov oboru obráběč kovů. Žáci oboru 
instalatér vyhotovili svařováním 
instalatérských dílců  „kaktus“, který 
také zaujal partnerskou školu a bude 
vystavován v době dní otevřených dveří 
v Německu. 
 
Čtyři žáci oborů obráběč kovů, dva žáci 
oboru instalatér strávili od 23. 11. 
do 06. 12. 2014 dva týdny v Německém 
Ansbachu a jeho okolí. Každý žák 
absolvoval odbornou přípravu ve svém 
oboru pod vedením svých učitelů OV. 
Obráběče připravovala p. Kisielová 
a instalatéry Bc. Szotkowski. Tuto 
zahraniční mobilitu financovala Národní 
agentura pro evropské vzdělávací 
programy NAEP. 
Po náročné odborné přípravě nám už 
nic nebránilo objednání vlakových lístků 
na trase Třinec – Ansbach. 
 
Velmi rádi se s Vámi podělíme o své 
zážitky ze své dvoutýdenní stáže 
v Německu. 

Většinou se říká do třetice všeho 
dobrého, a z části to tak může 
vycházet. Německo bylo třetím státem, 
který jsme navštívili v rámci projektu 
Leonardo da Vinci po Švýcarsku 
a Rakousku. Tato odborná stáž 
pozůstávala z dvoutýdenního 
intenzivního pobytu na Maschinanbau-
schule Ansbach. 
Tyto dva týdny, které jsme tam strávili, 
jsou nezapomenutelné a patří mezi 
naše nejkrásnější zážitky. Hned Vám 
povíme proč. 
 
Ředitelem této školy a zároveň hlavním 
mentorem této stáže je charismatický 
a velmi sympatický muž jménem 
Juergen Efinger. Ten se po celé dva 
týdny staral o naše pohodlí na škole, 
dohlížel na naše pilné studování 
a zejména na to, abychom po dobu 
pobytu nemluvili naším mateřským 
jazykem.  Další členové profesorského 
sboru byli velmi dobře vyškoleni 
a zejména, co musím podotknout, 
přátelští a sympatičtí lidé. Každý z nich 
se nám snažil předat své zkušenosti 
a co nejlépe nás připravit na naši 
budoucí práci. Bylo to velmi prospěšné, 
jelikož člověk se naučil něco nového, 
pochopil německou mentalitu a naučil 
se zejména těžká slovíčka v technické 
němčině. Během stáže jsme 
na partnerské škole absolvovali 
i náhledy na hodinách teoretického 
vyučování a to konkrétně v odborných 
učebnách pneumatiky, hydrauliky, 
elektrotechniky a robototechniky. I když 
to pro naše žáky bylo „pole neorané“, 
tak bez problémů zvládli jednoduché 
praktické úkoly, za co byli i náležitě 
pochválení.  
 
Věříme, že po dokončení rekonstrukce 
našich dílen, kterého vybavení bude 
podobné jako na partnerské škole, 
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dosáhnou naši následovníci ještě 
lepších výsledků. 
Tento pobyt byl pro nás velmi náročný, 
jelikož materiálů, které jsme dostali, 
bylo opravdu hodně. Tisíce papírů, 
názvů a slovíček používaných 
v odborné němčině. Kromě tvrdé práce 
zde byly i exkurze a výlety. Během 
našeho pobytu v Německu jsme 
navštívili známé vánoční trhy 
v Norimberku a nezapomenutelná byla 
i návštěva muzea BMW 
a Olympiastadionu v Mníchově. 
 
Na stáži v Německu jsme dále 
pochopili, co znamená studijní pobyt 
v zahraničí. Nadchl nás způsob výuky 
v odborných dílnách a to organizace 
výuky a využití pracovního dne do 
poslední minuty. 
Ale náš pobyt nás přesvědčil i o našich 
silných stránkách a to o velice kvalitně 
provedeném modelu, o čem svědčí 
fakt, že ředitel školy si chtěl daný model 
ponechat. Musel jsem vynaložit mnoho 
diplomacie, abych mu vysvětlil, že 
model slouží jako učební pomůcka a je 
financován ze zdrojů EU a model 
musíme 5 let archivovat pro případ 
kontroly. 

Ke konci tohoto článku bych chtěl jen 
říci, že tato dvoutýdenní odborná stáž 
nás velmi obohatila jak po psychické 
stránce, tak i po stránce zkušeností. 
Poznali jsme novou zemi, pochopili 
jsme mentalitu Němců, ochutnali jsme 
jejich kuchyni, ale i tzv. peněženka 
zaplakala.(1dl Glühwein- převařené 
víno = 3,50 EURO = cca100 Kč). 
 
Člověk by neměl litovat svých činů. 
Ačkoli doprovodná osoba a autor 
projektu Ing. Tibor Flachbart zažíval 
v pensionu a ve škole s vlastními žáky 
několik krušných chvilek, nikdy  
nelitoval, že si vybral právě tuto stáž, 
a je také nesmírně vděčný své škole 
a partnerské škole v Německu, že tuto 
zkušenost zprostředkovali. 

Účastníci odborné stáže: 

1. Škuta Karel        OK2 

2. Theinert Michal  OK2 

3. Walek Michal      OK2 

4. Zotyka Radovan   OK2 

5. Kluz Martin          IN3 

6. Samiec Jakub       IN3 

Pedagogický dozor: Ing. Flachbart Tibor 
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Vtipy + hádanka na tento měsíc 

    

     
 Ve škole se píšou pololetní písemky, po zadání se ze zadních lavic ozve: "To 

je ale idiot!!" 

Na to se od tabule ohradí učitel: "Ticho, každý na to musí přijít sám!"  

 

Ve škole učitelka varuje děti: 

„Nesmíte líbat zvířata, protože se takhle můžou šířit různé nemoci. Zná někdo nějaký 

příklad?“ „Já,“ hlásí se Lukáš, „moje tetička pořád líbala papouška.“ 

„A co se stalo?“ 

„Papoušek chcípl!“  

 

Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude? 

Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí.  

Nahraďte obrázky číslem tak, aby se výsledky shodovaly. Malá 

nápověda: obrázky mohou mít a nemusí mít stejné číslo.  
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Kanadský Zenit  

  Zenit je již v plném proudu. Na naší 

škole právě probíhá soutěž 

Kanadský Zenit, jejímž cílem je 

vyhledání talentovaných žáků, rozvoj 

samostatnosti a tvořivého myšlení 

ústící v osobnostní rozvoj a odborný 

růst. Úkolem soutěžících je samostatné 

zpracování odborného tématu, s čímž 

jim pomáhá vedoucího práce. Vedoucí 

práce má manuál a zná požadavky, 

které musí každá práce splňovat, aby 

postoupila k prezentaci. Zpracované 

téma, budou následně žáci obhajovat 

před porotou složenou z učitelů 

teoretické výuky. Nejlepší práce jsou 

pak vybrány do okresního kola soutěže 

SOČ (středoškolská odborná činnost 

v Brně), anebo postoupí na technickou 

konferenci. 

 

Práce může mít tyto podoby: 

- 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) 

 

Aby bylo vypracování odborné práce 

snadnější, obdrželi vedoucí práce 

manuál s formálními náležitostmi, které 

budou hodnoceny a mají možnost 

konkrétní problémy konzultovat 

prostřednictvím seminářů či konzultací. 

 

Semináře a konzultace pro vedoucí 

prací (vedené Mgr. Markétou 

Labajovou, Ph.D.) budou mít 

následující program: 

- Forma a obsahové náležitosti odborné 

práce  

- Zpracování odborné práce - 

vyhledávání informací, výběr 

a hodnocení informací… 

 

Seminář pro žáky: 

- Prezentace práce 

Protože strašákem může být i samotná 

prezentace práce před komisí, 

proběhne v lednu seminář pro žáky 

zaměřený na komunikační dovednosti.  

Zazní také informace, jak by měla být 

práce zpracovaná v powerpointu, 

aby byla poutavá. 

 

Průběh:. 

 

10. 1. 2015 - Sestavení porot pro 

jednotlivé kategorie (učitelé TV a OV - 

dle odbornosti) 

 

07. 2. 2015 - Odevzdání dvou 

nejlepších soutěžních prací (Markéta 

Labajová) 

 

17. 2. 2015 - Vyhlášení postupujících 

prací do soutěže Kanadský Zenit 

 

27. 2. 2015 - Soutěž Kanadský Zenit - 

prezentace prací před porotou, 

stanovení pořadí soutěžících prací 

a ocenění nejlepších 

 

Technická konference žáků - 

prezentace vítězných prací jednotlivých 

kategorií Kanadského Zenitu 

 

Celkově se soutěže Zenit účastní 33 

učitelů TV a 92 studentů. Práce jsou 

zaměřeny jak technicky, tak humanitně. 

 

Prezentuji v Zenitu 
 

KDO? 

- Prezentaci si zkusí všichni 5 – 10 min  
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JAK? 

- Budete prezentovat témat, které 
následně obhájíte před komisí.  
 
JAKÉ BUDOU KOMISE? 

- Komise budou odborné, čtyřčlenné 
a budou dvě. První je zaměřena 
technicky a druhá na humanitní témata. 
 
JAK SE BUDE MOJE PRÁCE 
HODNOTIT? 

- Komise dostane hodnotící archy, kde 
zapíše body. Hodnotí se zpracování 
tématu (1-20b), zpracování 
powerpointové prezentace a verbální 
projev (1-20b) a schopnost obhájit si 
téma (1-10b). Maximum bodů je tedy 
50 a nikdo neodejde bez bodu  
 
 
 

CO MI TO DÁ? 

- Mnoho. Získáte nové zkušenosti, které 
vám už nikdo nevezme. Zjistíte, 
že cvičení ve výuce zaměřená 
na prezentaci a komunikaci jsou pro 
život přínosná. A zkusíte si, jaké to je 
mluvit veřejně. 
 
CO SE BUDE DÍT S PRACEMI PO 
SOUTĚŽI? 

- 3 nejlepší žáci z odborné komise 
postupují na technickou konferenci 

- 3 nejlepší žáci z celé soutěže Zenit – 
postupují do SOČ 
 
CO ZA TO? 

- Zadarmo ani kuře nehrabe. 
Samozřejmě máme pro vás připraveny 
atraktivní výhry, ale ty si nechám jako 
překvapení. 

Mgr. Markéta Labajová, PhD.

 

 

 

 

 

 

                                                                                       PF 2015 

                                              Děkujeme Vám za Vaši přízeň  

       a přejeme hodně štěstí v novém roce. 

       Kolektiv redakce KanadaTimes. 

 

 

 

 

 



 

Lánská 132, 739 61  Třinec, kanada.times@sostrinec.cz Stránka 12 

 

Rozhovor s Ing. Šárkou Simandlovou 

1. Každého jistě zajímá, jaká jste byla 
studentka? 
Dovolím si říct, že jsem patřila mezi 
vzorné studenty, vše jsem měla 
v pořádku a v rychlosti, dělala jsem 
věci dopředu. 
 
2. Předměty ve škole – který byl pro 
Vás nejlepší a který naopak nejhorší? 
Bavily mě všechny předměty, jen cizí 
jazyky mi dělaly trošku problém. 
 
3. Podváděla jste někdy při testu? 
Přiznám se, že podváděla. Bylo to 
v Ruštině a dokonce jsem se na to 
i připravila, vzala jsem si speciální 
sukni s volánky (smích). 
 
4. Napadlo Vás někdy jít za školu? 
Ne, to mě nenapadlo. 
 
5. Vidíte nějaký rozdíl mezi studenty 
dnešními a těmi dřívějšími? 
Od doby kdy já na škole už nejsem 
studentkou, se změnilo to, že v dnešní 
době se studenti moc nepřipravují 
do hodin. Málo studentů je již 
premianty. 
 
6. Máte nějakou pikantnost ze 
studentského života? 
Pikantnost zrovna ne, ale ráda 
vzpomínám na svůj internát a na 
kanacké hry a srandičky. 
 
7. Můžete nám přiblížit Vaši funkci 
koordinátora environmentální výchovy? 
Mým úkolem je motivovat žáky k úctě 
k přírodě. Ale je těžké motivovat žáky 
k tomu, aby se k přírodě chovali líp, oni 
to musí chtít i bez motivace. 
 
8. Chtěla jste být učitelkou odmalička? 
Nebo jste měla jiný sen, čím se stát? 
Učitelkou jsem odmalička nechtěla být, 
chtěla jsem pracovat v lékárně, ale 
dálka studia to nedovolila. Každopádně 

touha po léčení lidí a pomáhání 
neustále trvá. 
 
9. Kdybyste měla možnost změnit své 
povolání, udělala byste to? 
Dnes už ne, mé povolání se mi líbí, 
a jsem za něj ráda. Předávám své 
informace dál. 
 
10. Pravdou je, že profese učitele musí 
být asi hodně psychicky náročná, že? 
Učitel by měl vychovávat a zároveň 
vzdělávat. Musí mít hlavně znalosti 
o svém oboru a musím se snažit 
studenty zaujmout. 
 
11. Co děláte ve svém volném čase? 
Ráda cestuji, cvičím, čtu a hodně 
chodím po horách a do přírody. 
 
12. Rodina? 
Mám přítele a dvě děti, oba jsou kluci, 
jeden starší ten už je na střední škole 
a druhý je mladší ten je ještě pořád na 
škole základní. 
 
13. Zvířecí mazlíček? 
V bytě jsme vždycky měli hodně 
zvířátek, teď už máme jen kočku, 
morče a dvě korely. 
 
14. Jaký hudební žánr posloucháte? 
Záleží na naladění, a na tom jak se 
cítím. Když se snažím, něco vymyslet 
poslouchám Mozarta. U různých 
písniček sleduji, vnímám slova písní. 
 
15. Máte nějakou oblíbenou skupinu, 
zpěváka či zpěvačku? 
Mám hodně ráda keltskou hudbu, 
bohužel neznám zpěváky. 
 
16. Co nemáte na druhých lidech 
ráda? 
Nemám ráda zlostné až agresivní lidi. 
Mě osobně to přijde ohrožující. 
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17. Nějaká neoblíbené jídlo? 
Kořeněná jídla, hlavně indické nebo 
řecké koření. Když je to dobře 
okořeněné a upravené sním masité 
nebo bezmasé jídlo. 
 
18. Jste vegetariánka? 
Ne, v minulosti jsem byla, ale maso 
nám dává energii. 
 
19. Všimli jsme si, že máte blízko 
k alternativní medicíně, můžete nám 
k tomu říct více informací? 
Mám vystudovanou Homeopatickou 
akademii v Praze, studovala jsem 

během těhotenství. Chtěla jsem léčit 
své děti homeopaticky a moc se mi to 
osvědčilo, oba jsou velmi zdraví. Jsem 
zastánce toho, aby se očkovalo. 
 
20. Máte nějaké heslo, kterým se ve 
svém životě řídíte? 
Mé heslo zní, nikomu neubližuj. 
 
21. Co byste přála naší škole a našim 
studentům? 
Přála bych jim, aby se všechno vyvíjelo 
k lepšímu a aby byli všichni spokojeni. 
 

 
Pes  -  

 
 
 
    - Extrovert 
 
 
 
 

Město  -  
 
 
 
    -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kočka 

Introvert 

Vesnice 

Káva Čaj 
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Horoskop na nový rok 

BERAN 

Leden přinese téma domov, bydlení 

a vztahy v rodině. Planeta Mars 

prochází Vodnářem a v polovině 

měsíce se přesune do znamení Ryb. 

Pod vlivem úplňku budou Berani řešit 

své bydlení, rodinné vztahy. 

BÝK 

V lednu 2015 budou Býci řešit úřední 

dokumenty, čeká je změna 

v pracovních aktivitách a také řešení 

dopravního prostředku. Planeta Venuše 

se pohybuje Kozorohem a poté se 

přesune do Vodnáře. 

BLÍŽENCI 

Leden 2015 bude chtít dořešit finanční 

záležitosti, zejména listiny a úřední 

dohody a smlouvy. Planeta Merkur 

přechází z Kozoroha do Vodnáře. 

RAK 

Lednové vlivy planet nastolí Rakům 

novou životní cestu, zejména tu 

finanční. Přijde období zlepšení 

finanční situace a posun k lepším 

výdělkům. Lednový úplněk v Raku 

začátkem měsíce ukončí nevyhovující 

situace. 

LEV 

Leden 2015 přinese nepříjemné téma 

úředních záležitostí a otevírá 

dlouhodobé téma v souvislosti se 

vztahy. Planeta Jupiter pohybující se 

znamením Lva bude první polovinu 

roku pomáhat v rozmachu všem Lvům. 

PANNA 

Leden 2015 přináší téma zařazení do 

společenství. Domov a rodinné 

záležitosti a záležitosti související se 

zdravím. Planeta Merkur přechází 

z Kozoroha do Vodnáře. 

VÁHA 

V lednu se setká Venuše s karmickým 

Plutem a Váhy budou muset učinit 

vážné rozhodnutí o svém životním 

nasměrování. 

ŠTÍR 

Leden 2015 je o vzdělávání, situace 

spojené s cizinou. Planeta Mars se 

pohybuje Vodnářem a přechází do Ryb. 

STŘELEC 

Leden Střelce nasměruje na zlepšení 

výdělku. Planety se přesunou do 

Kozoroha a otevře se téma dohod, 

smluv a úředních jednání. Jupiter, 

putuje ve zpětném chodu. 

KOZOROH 

Leden 2015 otevírá novou životní 

cestu, nové nasměrování. Díky vlivu 

karmického Pluta ve spojení se 

Sluncem v Kozorohu přinese důležité 

rozhodnutí. 

VODNÁŘ 

Leden 2015 přinese novoluní ve 

Vodnáři, a tím mnoho síly do nových 

projektů. Začíná nová životní etapa. 

Otevírá se téma práce a lidé, spojení 

s pracovními aktivitami. 

RYBY 

V lednu Ryby čeká díky vlivu Pluta 

zásadní životní rozhodnutí 

a nasměrování. Mars, planeta aktivity, 

se přesune do Ryb. Ryby budou 

v jednom kole. Mars se přežene přes 

Neptun, v tuto dobu bude nutné sundat 

růžové brýle a všechny smlouvy 

a dokumenty si řádně prověřit. 
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Filmové tipy na leden 

 

     Miluj souseda svého -  Vincent je stárnoucí válečný veterán jak se patří - mrzutý 

a nepříjemný na všechny lidi. Když se 

do sousedního domu nastěhují noví 

sousedé, jeho poklidný život se obrátí 

vzhůru nohama a on má najednou 

každý den na krku 12letého kluka. 

Ačkoliv je Vincent cynik, který sází, 

miluje whisky a dost často navštěvuje 

striptýzové kluby, nakonec se z něj 

stane ten nejlepší přítel pro chlapce, 

který se právě vyrovnává s rozvodem 

svých rodičů, novou školou a novým 

životem.  

Film hrajeme: 19. – 21. ledna 2015 v 17:30 hodin. 

 

 

    Babovřesky 3 -  Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá 
z domu naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se 
sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra) rozhodla 
vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se točí okolo pomsty starosty 
Stehlíka a místních chasníků 
Horáčkové… do vesnice se vrací 
kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí 
s ním jeho manželka, která 
Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž 
starosta může poslat všech sedm 
místních drben k moři… Akce 
„likvidace bab“ začíná. A nad tím 
vší bdí nový farář, který přijel do 
vesnice nahradit páter Petra. 
Film hrajeme: 22. – 25. ledna 
2015 v 17:30 hodin.  
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Sportovní rubrika 

    8. prosince družstvo 

SOŠ Třinec vyhrálo 

okresní kolo ve florbalu, 

které se konalo v Třinci v 

hale Stars a postoupilo 

do krajského kola. Naše 

družstvo porazilo 

všechny soupeře (4). 

Chtěl bych poděkovat 

chlapcům za vzornou 

reprezentaci školy. 

Jednalo se o tyto žáky: 

HO3 - Michal Bocek, 

HO3 - Radim Klimek, 

HO1 - Kamil Sikora, 

Dominik Cymorek, EL2A - Radek 

Brozda, IN1 - Vojtěch Kubík, HO1 - 

Patrik Kolonder, MZ1 - Kristián Kollár, , 

EL2A - Vít Kovařík, David Vajda. 

Filipczyk 

 

   8. prosince 2014 se konal školní 
turnaj ve stolním tenisu, kterého 
zúčastnilo 30 žáků školy. I přes drobné 
organizační potíže (někteří přihlášeni 
měli špatné informace o začátku, jiní 
zase přišli navíc),kdy bylo nutné turnaj 
přelosovat, se tenisové klání povedlo a 
všichni hráči projevili své schopnosti 
a umění. 
Bylo sehráno 60 utkání a ve finále 
uspěli Adam Fojcik z HO1,Lukáš Bojko 
z HO2 a Ondřej Cieslar z EK4.  

Zdeněk Dembinný 

 

   Nohejbalový turnaj 
naše školní družstvo, ve složení 
Václav Bujok -SM3, Jakub Zogata - 
HT1, Adam Kotas - SM1, Martin Pěla - 
OK2, absolvovalo nohejbalový turnaj 
pořádaný AŠSK ve Frýdku-Místku. 
Celý turnaj byl charakteristický svou 
vyrovnaností. Našemu družstvu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
chyběly dva vítězné míče k tomu, aby 
skončilo na ,,bedně". Bohužel se tak 
nestalo a nakonec jsme skončili na 
5. místě. 

Zdeněk Dembinný
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