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Zprávy z naší školy – charitativní akce, sbírky 
 

  Sněhuláci pro Afriku
Chcete zábavnou formou přispět na 
dobrou věc? Pak je tady pro vás   
charitativní akce. 
Termín akce je stanoven na konec 
ledna (přesné datum podle sněhových 
podmínek).  
Přihlásit se můžete jako jednotlivci 
nebo třída s TU dne  
26. 1. 2015 do 14.00 hodin u R. Rucké 
(metodik prevence) 
Není to nic těžkého, stačí jen postavit 
sněhuláka. Vzhled, tvar nebo módní 
doplňky jsou na Vás, cení se originalita 
výtvoru.   
Startovné za jednoho sněhuláka je 50 

Kč. Jednoho sněhuláka může stavět i 

více žáků, kteří se mohou na startovné 

poskládat, stejně tak jeden stavitel 

může postavit více sněhuláků, 

startovné se platí za každého z nich.  

V případě, že v den realizace nebude 
sníh, je možná alternativa výroby 

sněhuláka z papíru či jiného materiálu, 
můžete také vytvořit sněhuláka sami 
ze sebe pomocí vhodných doplňků.  
Fotografii nejlepšího sněhuláka pošle 
naše škola do soutěže, jejíž losování 
proběhne v jednom z pořadů České 
televize. Získat můžete finanční 
odměnu, nebo věcné ceny.  

  
 

 

 

  Sbírka pro Johanku 
 
Johanka se narodila 11. 4. 2013 
v Ostravě. Během komplikovaného 
porodu došlo k poškození mozku, což 
má bohužel vliv na Johančinu hybnost, 

zrak a sluch. Kromě toho se později 
projevila i epilepsie. Prosím, nebuďte 
lhostejní a pomozte sbíráním víček 
z PET lahví.  

 

Sběrné místo je pokladna SOŠ TŽ. 
Více na www.johankacieslarova.cz 
 
 

Děkujeme za Váš čas a ochotu.
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Zprávy z naší školy – exkurze, soutěže 

 

     Poslední den vyučování v kalen-
dářním roce 2014 strávily třídy různě. 
Někteří žáci byli se svým třídním 
učitelem hrát Bowling, někteří žáci 
navštívily halu Stars – vzpírárnu. A 

podělili se s námi o svůj zážitek. 
Posílám pár foto pro Kanada Times ze 
dne s TU tříd IN2, HT2 ze dne 19. 12. 
2014 - vzpírárna haly Stars.  

Petr Holeksa

 

 

 

     Žáci SOŠ Třineckých železáren 

oboru instalatér se ve čtvrtek 22. 1. 

2015 zúčastnili Mezinárodní výstavy 

Infotherma v Ostravě. Tuto akci 

zorganizovali učitelé Ing. Holeksa Petr 

a Ing. Marcela Bezděková. 

Žáci SOŠ Kanada s pedagogickým doprovodem. 

Jde o velmi významnou výstavu 

v našem regionu zabývající se 

přehlídkou technických novinek 

a možných úspor energií, měřící 

a regulační techniky, zateplování 

a rekonstrukce objektů a ukázky 

smysluplného využívání obnovitelných 

zdrojů. Ostravské výstaviště Černá 

louka zaplnilo356 domácích 

a zahraničních firem a institucí, 

především ze Slovenska, Polska, ale 

i Slovinska, Rakouska a Itálie. 

Vzhledem k vysokým cenám 

ušlechtilých paliv se na výstavě 

prezentuje 40 domácích 

a zahraničních vystavovatelů se 

špičkovými kotly na tuhá paliva, 

které řeší nejen úsporu paliv, ale 

i pokud možno dostupný komfort 

obsluhy přes zásobníky, 

automatické přikládání, regulace 

apod. Mnohé z těchto exponátů si 

mohou návštěvníci prohlédnout 

za provozu na venkovních výstavních 

plochách. Naši studenti měli možnost 

seznámit se především s novinkami 

z oblasti stavebního, strojírenského 

a energetického průmyslu.  
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Žáci si prohlížejí jedny z nejmodernějších kotlů na 

tuhé palivo. 

Ke zpříjemnění atmosféry a orientaci na výstavě 

pomáhaly velice příjemné hostesky 

. 

 

Také pedagogický doprovod si našel zajímavou 

ukázku. 

Exkurze splnila svůj účel, kterým bylo 

poznání zajímavých technologií a tím 

i doplnění učiva o nové poznatky vědy 

a techniky 21. století. Žáky většina 

prezentací zaujala a rádi se na 

výstaviště příště vrátí. 

Článek napsali a zdokumentovali Ing. 

Holeksa Petr, Ing. Bezděková Marcela 

a  Bc. Szotkowski Antonín.  

 

 

   BOREC KANADY 

Ve čtvrtek 29. ledna se u nás 
slavnostně rozdává pololetní 
vysvědčení a odměny žákům, kteří 
pilně pracovali v prvním pololetí 
školního roku. Žáci jsou hlavně 
finančně motivování k lepším 
výsledkům, ke snižování absence. 
Jako každé pololetí soutěžíme mezi 
třídami o Borce Kanady. V tomto 
pololetí to vyhrála třída EK3 

(407 bodů). Na druhém místě se 
umístila třída PP3 (350 bodů) a na 
třetím místě třída SP3 (250 bodů). 
Nejvíce bodů třída získává za celkový 
prospěch celé třídy, absenci a další 
body získává za aktivity reprezentující 
naši školu. Hodnotí se také soutěže, 
pořádek ve třídě a další zájmové 
činnosti. 
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Tvorba našich žáků 

                   Co nás žene kupředu? 
Lukáš Bobek, EL4 
 
 

Už dvacet let jsem naživu a pořád jsem nic 
nedokázal. A neměl jsem v plánu s tím nic 
udělat i v budoucnu. Až do toho okamžiku.  

Bylo něco málo po půlnoci, když začal zvonit 
mobil. Cizí číslo. Chvíli jsem přemýšlel, ale 

nakonec jsem hovor přijal. 
„Prosím?“ 

Z telefonu se ozval mužský hlas. 
„Chceš vědět pravdu?“ 

Znejistěl jsem. Nikdy jsem ten hlas neslyšel. 
„Kdo volá?“ 

„Nevíš? Zkus si vzpomenout.“ 
 „Nevím.“ 

Chvíle ticha. Muž na druhém konci zopakoval 
otázku. 

„Chceš vědět pravdu?“ 
„Měl bych? Nevím, o čem je řeč.“ 

„Vzpomeň si. Nic nechceš změnit ve svém 
životě?“ 

Na chvíli jsem se odmlčel. Odkud mě zná? 
„Ne. Měl bych? 

Muž znova zopakoval svou otázku. 
„Chceš vědět pravdu?“ 

„Já chci vědět, s kým mluvím.“ 
Muž najednou vykřikl. 

„Vzpomeň si!“ 
V tu chvíli mi hlavou proběhl celý život. 

„Už víš?“ 
Byl jsem trochu zmatený. To způsobil on? Ne, 

to byla jen náhoda. V klidu, jako by se nic 
nestalo, jsem mu dopověděl. 

„Ne.“ 
„Jsi si tím jistý?“ 

„Ano. A teď mi řekni, kdo jsi.“ 
Znovu ta samá otázka. 
„Chceš vědět pravdu?“ 

Už mě s tím pomalu štval. 
„Pravdu? Jakou, o čem!?“ 

Muž znovu vykřikl. 
„Vzpomeň si!“ 

Měl jsem stejnou reakci. Teď jsem si byl jistý. 
To způsobuje on! 

Vykřikl jsem. 
„Kdo sakra jsi?“ 

Muž se začal smát. 
„Ty to víš.“ 

„ To teda ani náhodou. Mluv nebo zavěsím!“ 
Další výkřik. 

„Vzpomeň si! Vzpomeň si! Vzpomeň si!“ 
Znova jsem měl celý svůj život před očima. A 

ještě jednou. A znova. Ve snaze tomu 
uniknout, jsem vykřikl. 

„Dost!“ 
Sotva jsem popadal dech. Jak to dělá? Co je 
zač? Najednou mi jeho hlas připadal velice 

povědomý. Přehlédl jsem snad něco? Proč mi 
tohle dělá? 
„Kdo jsi!?“ 

„Ty to víš, jen…“ 
„Ne!“ 

„…vzpomeň si!“ 
Chtěl jsem řvát, ale z pusy jsem nevydal ani 

hlásek. Ta bolest v celém mém těle byla 
ochromující. Cítil jsem každý sval v těle, 

každou jednotlivou kost. A zrovna, když už 
jsem si myslel, že to už nevydržím, jsem si 

vzpomněl. 
Bolest zmizela. 

Muž zopakoval svou otázku. 
„Chceš vědět pravdu?“ 

S klidem jsem mu odpověděl. 
„Ano.“ 

Zasmál se. 
„Tak vstaň a jdi!“ 

Teď jsem se pro změnu zasmál já. 
„Ale ty jdeš se mnou.“ 

„Vždy.“ 
„ A napořád.“ 

Mobil jsem odložil na polštář a pomalu jsem se 
zvedl z postele. 

„Protože…“ 
„Protože…“ 

Jednohlasně jsme pronesli. 
„… Já jsem Ty!“ 
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Rozhovor s Ing. Janem Czudkem 

Vážený pane řediteli,  
my jsme se na Vás trošku připravili 
a na internetu jsme vyhledali o Vás tyto 
informace. Po studiích oboru 
Telekomunikace na Vysokém učení 
technickém v Brně jste nastoupil v roce 
1983 do Třineckých železáren. Nejprve 
jste působil jako asistent v oblasti 
energetiky, dále pracoval jako 
projektant automatizace výroby, ředitel 
dceřiné společnosti Inženýring Třinec, 
ředitel pro rozvoj systému řízení, 
a naposledy zastával téměř pět let 
funkci investičního ředitele Třineckých 
železáren. Podílel se na celé řadě 
investičních projektů v Třineckých 
železárnách, jako technik a projektant - 
byl u významných investičních 
projektů, jakými byly modernizace 
kontidrátové a kontijemné trati, projekty 
výstavby druhé vakuovací stanice, 
odprášení aglomerace, odsíření 
surového železa, či modernizace 
a generální opravy koksárenské 
baterie číslo 12. Za rok 2009 jste navíc 
získal prestižní titul nejlepšího českého 
manažera v odvětví „Výroba kovů 
a hutnických výrobků“. 
Jste více než dvacet osm let ženatý, 
a máte dvě dospělé děti. Mezi Vaše 
záliby patří sport, zejména nohejbal, 
cyklistika a lyžování, a dále také 
umění, architektura a cestování. 
 
Zeptáme se na to cestování – která 
země (stát) se Vám nejvíce líbí, 
proč? 

Hodně se mi líbí severské státy. Jsou tam 
takové zvláštní, až bizarní krajiny, je tam 
málo navštěvovaných oblastí, které 
na člověka působí zvláštním dojmem. Ale 
jak se říká, všude dobře, doma nejlépe. 
(smích) 

 
Máte zvířecího mazlíčka? 

Ne, nemám domácího mazlíčka. 
 

 

 
 
Jakou hudbu posloucháte? Žánr? 

V podstatě mám rád všechny žánry hudby, 
rockovou, populární a samozřejmě 
i klasiku, třeba Andrea Bocelli je zajímavý, 
nebo Jarek Nohavica. Nepohrdnu ovšem 
ani dobrou lidovkou, ale na Šlágr TV se 
nedívám (smích). 

 
Co nemáte na druhých lidech rád? 

U lidí nemám rád faleš, když člověk není 
upřímný. Pokud se na něčem dohodneme 
a on to nakonec překroutí, absolutně 
to nesnáším. 

 
Nějaké (ne)oblíbené jídlo? 

Hodně mám rád naše typická jídla jako 
placky, jelita, halušky, uzené maso, 
nepohrdnu ani obyčejnými brambory. 
Z těch neobyčejných mě toho po pravdě 
moc neláká, ale když cestuji, snažím se 
vyzkoušet něco z místní specifické kuchyně.   
Ovšem těžko by mě někdo přesvědčil 
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na červy a brouky (smích). A vlastně 
červená řepa, to je jedna z mála věcí, které 
opravdu nemusím.  

 
Máte nějaký zlozvyk? 

Určitě jsou některé zlozvyky …, tak 
například nejsem moc pořádný. 

 
Máte nějaké novoroční předsevzetí? 

Neuznávám předsevzetí, hlavně to 
novoroční. Vždyť to není žádná zvláštní 
událost, je to den jako každý jiný, pouhá 
změna číslic. Když se rozhodnu něco 
změnit, je to potřeba udělat. Nic víc. 

 
Jak vzpomínáte na svá školní léta? 

Strašně rád. Pro mě byla škola po celou 
dobu zdrojem veliké motivace, příliš jsem 
se neučil, ale bavilo mě řešit úlohy, přijít na 
kloub něčemu, co ostatní nedokázali. 
Nesnášel jsem hodnocení, známky pro mě 
nehrály roli. Byly to krásné doby, spousta 
přátel, spousta známých, měl jsem kolem 
sebe vynikající lidi.   
Vzpomínám rád i na učitele, kteří mi dali 
hodně do života. Třeba na pana učitele 
fyziky v Bystřici, nebo v Hrádku v páté 
třídě.  Hodně jsem si cenil učitelky 
angličtiny na gymnáziu. Obecně jsem měl 
rád profesory, kteří byli nároční, těm jsem 
se chtěl vyrovnat.  A naopak, mírné 
pedagogy jsem nerespektoval. Nezískali si 
mou oblibu. 

 
Byl jste někdy za školou? 

Ano, byl. Na základní škole ne, ale na 
gymplu ano. A i vícekrát než jednou. 
Dokonce jsem přesvědčil učitelku, aby šla 
s námi (smích). 

 
Jak byste zhodnotil dosavadní 
spolupráci se SOŠ TŽ a jaké jsou 
Vaše plány do budoucna? 

Za dobu, kterou mám možnost sledovat 
a podílet se na ovlivňování školy, se událo 
hodně dobrého. Konečně se začal 
navyšovat počet žáků, začaly se měnit 

osnovy tak, aby studenti byli více 
připraveni pro práci.  
Chtěli bychom studentům navýšit praxi, 
aby to nebyla jen suchá výuka v lavicích, 
ale aby se co nejvíce dostávali do 
pracovního procesu a byli na něj více 
připraveni. V tom vidím velké možnosti pro 
zlepšení školy. 

 
Literární soutěž – „Ředitelem 
železáren – co v prvé řadě prosadím 
a proč?“ Jsme zvědaví, která 
odpověď Vás nejvíce zaujala 
(inspirovala)?  

Vyhlášení bude 1. 2. Proto bych nechtěl 
prozrazovat dopředu. Avšak ve všech 
pracích jsem našel kus inspirace. Je 
zajímavé, jak lidé vidí fabriku, a musím 
říct, že ji vidí jinak než my zevnitř. A moc 
rád bych se chtěl umět vžít do vašeho 
pohledu. Stejně tak, jako se snažím vžít do 
pohledu řadového pracovníka. A to byl cíl 
a důvod vyhlášení této soutěže. 

 
Které školy se soutěže zúčastnily? 

Zúčastnila se SOŠ, gymnázium v Třinci 
a jeden student z Havířova ze stavební 
střední odborné školy. 

 
Jaké byly Vaše první kroky ve funkci 
generálního ředitele? 

První kroky mířily do Nemocnice Třinec 
na Sosně, na tradiční novoroční návštěvu 
pacientů. A další pak vedly na všechny 
provozy fabriky 

 
Dostal jste se někdy v roli 
generálního ředitele do nepříjemné 
situace? 

Kdybych měl říci, že bych se dostal úplně 
do úzkých, tak si nevzpomínám, že by se 
něco takového stalo. Nejsložitější situací 
bylo jednání na valné hromadě při odkupu 
akcií od menšinových akcionářů, kde byla 
velmi dobře připravená skupina právníků, 
proti nimž jsem stál úplně sám jako kůl 
v plotě. To bylo grilování v pravém slova 
smyslu.   
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Získal jste prestižní titul za 
nejlepšího českého manažera 

v odvětví „Výroba kovů 
a hutnických výrobků“. Co byste 
doporučoval manažerům, aby se 
stali dobrými manažery.   

Existuje spousta věcí, které člověk musí, 
nebo spíše by měl dělat, aby správně řídil 
svoji společnost.  Hlavní je nepřestat 
riskovat, nebát se a neztratit nadšení po 
práci. A diskutovat s lidmi. Samozřejmě je 
velmi důležitá neustálá modernizace firmy. 
V neposlední řadě je potřeba si vybudovat 
vynikající skupinu pracovníků, kteří budou 
tuto vizi následovat a šířit. 

 
V rozhovoru pro hospodářské 
noviny (2013) říkáte, že máte heslo: 
Co bolí, to odřezat. Platí to pořád 

nebo máte nějaké heslo jiné, kterým 
se ve svém životě řídíte? 

Je to heslo, které v rozhovoru souviselo 
s rozvojem fabriky a jejím řízením. Bylo to 
myšleno tak, že pokud něco nemá šanci 

fungovat dále, je třeba s tím zavčas 
skoncovat. Není nic horšího, než agónie.  
Jsem přesvědčen o tom, že vždy existuje 
kvalitní a dobré řešení. Nevěřím, že existují 
dobré a zlé časy nebo zlé a dobré odvětví 
podnikání, ale pouze dobře a špatně 
zorganizované firmy. A zpátky k těm 
heslům: Když se nejde vrátit, je třeba jít 
dopředu.  
Řídím se také citátem: Chtěl bych mít, tolik 
síly, abych vydržel to, co změnit nejde, 
chtěl bych mít tolik odvahy, abych změnil 
to, co změnit jde a abych měl tolik moudra 
a rozumu, abych odlišil to první od toho 
druhého. 

 
Co byste přál naší škole, našim 
studentům. 

Přál bych, ať se splní všechna přání. Věřím, 
že každý z nás má ve své duši přání, které 
nás žene dopředu. A když se splní, tak si 
člověk najde další a zase se může posouvat 
dál a rozvíjet.  

 

Děkujeme Vám za poskytnutí rozhovoru a přejeme Vám zdraví, štěstí v novém roce. 
Úspěchy v profesionálním i soukromém životě. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 28. února 2015 

Kontakt: 

Mgr. Zuzana Ligocká 

Kanada Times – EK3 

Hledáme 

      Facebookového        
          redaktora    

  

 

Nabízíme: práci těm, kteří se nebojí poznávat nové 

věci a chtějí je sdílet s ostatními, spolupráci 

s Třineckými železárnami.   

Požadujeme: minimální věk 16 let, nadhled a smysl 

pro humor, ochotu pracovat. 
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Kulturní, společenské a sportovní akce 
v Třinci a blízkém okolí 

 

     "BARVY VŠECKY" PLES MĚSTA JABLUNKOVA - 

společenský sál radnice 

Termín: 6. 2. 2015 
Vstupné: 450kč/500kč 

 

 

 

   Valentýnský ples – KD TRISIA 
Termín: 14. 2. 2015 
V průběhu večera se můžete těšit  
na taneční vystoupení, barmanskou 
show, míchané nápoje a bohatou 
tombolu. Večerem bude provázet DJ 
Tronic a místní kapela UTB, jež Vám 
zahrají ty nejlepší plesové hity. 

 
 

    Valentýnský ples – RELAX CENTRUM TŘINEC 
Termín: 14. 2. 2015 
Cena: 800,- 
Protančete den zamilovaných na Valentýnském 
plese Relax Centra v doprovodu skupiny LEGENDY 
SE VRACÍ. 

 

    Řezník & DE SADE - Music club 

Barrocko 
Termín: 20.02.2015 
Začátek:  20.00 hod 

Vstupné: 230 Kč na místě,  
200 Kč v předprodeji, VIP 500 Kč.   
Večerem bude provázet DJ Milk. Vystoupí Dream 
Třinec, Beatbox Show LearBeat a Mazzi, Wyruz/DJ 
Milk, Boy Wonder/DJ Spank, ŘEZNÍK A DE SADE/ DJ 
ILL Rick, celý večer Speaker Pivoth. 
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Jaký film shlédnout v kině Kosmos v únoru? 

    

    SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 
SpongeBob je mořská houba, která nosí 
kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí 
hambáče u Křupavého kraba. Jeho dalším 
poznávacím znamením je, že ho milují děti 
na celém světě, protože je tělem i duší 
dobrodruh, který ke všemu přistupuje 
s humorem, někdy pořádně svérázným. Jak 
napovídá název, v tomhle filmu ho patrně 
humor přejde, protože se ocitne v pro něj 
naprosto šokujícím prostředí–tedy na souši. 
Termín: 21. 2. 2015 a 22. 2. 2015 v 15:00 
Vstupné: 130,-   
 
   Sedmý syn 
Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku o naši 
planetu. Příběh Sedmého syna se odehrává v dobách, 
kdy kladní hrdinové už skoro leželi na lopatkách 
a zoufale čekali na legendárního hrdinu, který by je 
spasil. Režisér Sergej Bodrov natočil film jako napínavé 
epické fantasy, v němž proti mečům, odvaze 
a odhodlání stojí mocná černá magie a armáda nestvůr. 
Termín: 10. 2. 2015 v 17:30 a 11. 2. 2015 v 17: 30 
Vstupné: 120,- 
 
 
    Padesát odstínů šedi 
Studentka literatury Anastasia je nezajímavá a nudná 
„šedá myš" s nízkým sebevědomím, pravý opak 
tajemného podnikatele Christiana Greye, kterého 
přišla vyzpovídat pro článek do studentského 
časopisu. Přestože se ji Grey svým chladným 
a odměřeným chováním snaží odradit, má ho plnou 
hlavu. Bez ohledu na to, že ji varuje, jak je 
komplikovaný a ve zlověstných náznacích mluví 
o svém specifickém vkusu, není Anastasia jeho 
přitažlivosti schopná odolat. Ani Grey však není vůči 
téhle plaché dívce imunní a postupně jí začne 
otevírat dveře do své třinácté komnaty. Pokud do 
nich Anastasia vstoupí, pozná pravého Christiana 
Greye. Na posteli určené jen pro vyvolené zároveň pozná pravou Anastasii – své 
touhy, své vášně, svou živočišnost. Až z toho jde strach. 
Termín:  12. 2. 2015 v 20:00, 13. 2. 2015 v 17:30, 13. 2. 2015 v 22:00, 14. 2. 2015 v 
17:30,  
14. 2. 2015 v 22:00 a 15 2. 2015 v 20:00 
Vstupné:140,-
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Horoskopy na únor 

Beranům se v únoru bude dařit méně 
do 20. února. Půjde o časté pocity 
zklamání jak ze svých zákazníků, tak 
z názorů životního partnera. Útěchou 
bude po celý měsíc rodina. 
 
Býk 
Býci se v únoru dostanou díky vlivu 
Venuše a Marsu do výhodné pozice 
v lásce i v práci. Stinnou stránkou 
nevšední přízně bude neschopnost 
myslet na budoucnost. 
 
Blíženec 
V únoru se na obloze objevují velmi 
vyhrocené konstelace. Ty budou 
do 20. mnohým zázračně pomáhat, 
jiným téměř srazí vaz. Bude proto 
vhodné, nepodceňovat žádný pracovní 
ani milostný impulz. 
 
Rak 
V únoru se vám podaří najít osobu, 
která vám pomůže po pracovní 
stránce. Rovněž se vám ve stejném 
časovém horizontu do 20. 2. podaří 
zaujmout svého životního partnera.  
 
Lev 
Obecně se Lvi setkají s nepřejícností 
až do 20. února. Do té doby se 
veškeré inovativní nápady setkají 
s nepochopením. Finanční 
odměňování bude do tohoto data 
rovněž problematické. 
 
Panna 
V únoru se vaše rozpoložení často 
dostane do bodu mrazu. Obecné 
konstelace v mnoha oblastech stojí 
v napětí vůči vašemu nativnímu Slunci 
v Panně. 
 
Váhy 
Do 20. února bude zapotřebí hodně 
trpělivosti. Mnoho vašich návrhů se 

setkává u okolí s nepochopením. Vy 
argumentujete logicky a často jsou 
protiargumenty tak nízké úrovně. 
 
Štír 
Vaše schopnost pracovat je v únoru 
vynikající. Potřebujete se pouze 
zaměřit na některé pracovní postupy, 
které jsou kolektivní. Štíři jsou často 
velmi nesdělní a bojí se spolupracovat 
s druhými, natož vyložit plně své 
pracovní karty. 
 
Střelec 
Vaše schopnost se do něčeho zanořit 
bude velmi oslabená. Neustále budete 
mít až do 20. února pocit, že děláte 
jinou práci, než pro kterou jste stvořeni. 
Bohužel sami nebudete schopní se 
k vytouženému řemeslu dostat.  
 
Kozoroh 
V únoru se Kozorohům bude převážně 
dařit. Půjde o čas šťastný až do 20 ho. 
Jedinou vráskou bude rodinný život. 
Příbuzní s vámi neumí držet krok, 
nerozumí vám, a v mnoha případech 
dochází k drobným pomluvám nebo 
zdůrazňování situací, ve kterých jste 
ukázali své slabiny. 
 
Vodnář 
Vaše schopnost se družit s druhými je 
vynikající. Jste vyhledávanými 
společníky pro svou schopnost 
stmelovat lidi a dodávat jim veselí. 
V zaměstnání ani v lásce se vám 
nedaří do 20. 2.  
 
Ryby 
V únoru jste miláčkem zvěrokruhu. 
Silné obsazení vašeho znamení 
planetou Mars a planetou Venuše je 
příhodné pro všechna vodní znamení, 
ale pro vás zejména.  
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Sportovní rubrika 

 
 

    Školní družstvo ve složení: Michal 
Suchý - EL4, Radovan Melecký-
ES1,Václav Bujok - SM3, David 
Králíček - IN3, Martin Pěla - OK2, 
Jakub Zogata - HT1, Pavol Zimka -
MZ3, Mário Latocha - HO4, Damian a 
Dan Podaný - HO3, 

reprezentovalo školu v krajském finále 
Středoškolské futsalové ligy. 
Po vyrovnaných utkáních skončila 
naše škola na nepopulárním 4. místě. 
V silné konkurenci hráči 
předvedli solidní výkonnost. 

Zapsal: Zdeněk Dembinný 
 

 

 

    Slavnostní ukončení 1. pololetí školního roku 2014/2015 

Na konci 1. pololetí byli ocenění žáci 

nejen písemným výpisem vysvědčení, 

slovním zhodnocením, ale někteří také 

finanční odměnou. Žáci dostali 

poukázky v hodnotě 500,-- a 200,-- 

na nákup ve Sportisimu. Práce naší 

redakce byla také sladce odměněna. 

Hezké prožití pololetních prázdnin!

 

 

 

 

 


