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Zprávy z naší školy - soutěže 

    Školní kolo v  konverzační soutěži v JA

Dne 26. 1. 2015 proběhlo školní kolo 

v konverzační soutěži v JA. Z původně 

9 nominovaných se dostavilo 

6 účastníků. Soutěž 

byla rozdělena 

do dvou částí, stejně 

jako v následujícím 

okresním kole, kde 

postoupil pouze vítěz. 

V první části si 

soutěžící mohli 

vyzkoušet poslech 

nahrávek odpovídající 

úrovni maturitní 

zkoušky. Nutno 

podotknout, 

že dosažené výsledky 

byly kvalitní. V druhé 

části si vždy vylosovali 1 téma z 10, na 

které po krátké přípravě vedli rozhovor 

s porotci. Celkově pak soutěžící 

zanechali velice dobrý dojem. Zdeněk 

Gurecký, Zuzana Kubeczková 

 
1. místo: Petr Walach, ME 3 

2. místo: Simon Legierski, El 3 

3. místo: Petr Kostka, El 3 

 

 Dne 4. 2. 2015 se děvčata ze třídy EK 

3 – Nikol Turoňová a Nikol 

Lysková účastnily soutěže AHOL 

CUP 2015 konané v Clarion Congress 

Hotel Ostrava. 

Ze čtyř možných kategorií (kuchař, 

barista, barman a T-tender) se žákyně 

účastnily soutěže barmanů 

v přípravě míchaných nápojů – 

kategorie „Sparkling“ a „After diner“ 

Žákyně musely použít předepsané 

suroviny a dle pravidel CBA měly 

časový limit pro přípravu čtyř nápojů 

v jedné kategorii 6 minut. 

Soutěže  se zůčastnilo 40 žáků 

ze škol celé ČR včetně zahraničních 

škol z Francie, Polska a Slovenska. 

Atmosféra byla velmi napjatá, 

zapracovaly nervy a bohužel 

i Murphyho zákony, tudíž se děvčata 

umístila ve druhé polovině startovního 

pole. Nikol Turoňová se umístila na 

24. místě, Nikol Lysková se umístila 

na 31. místě. I tak bereme tuto soutěž 

jako neocenitelnou zkušenost 

a zároveň výzvu pro další činnost. 

Jana Strumienská 
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   Literární soutěž „kdybych se stal generální ředitelem, co bych udělal jako 

první? 

Na slavnostní hodnocení této soutěže 

byli pozváni pisatelé se svými třídními 

učiteli a ředitelem školy do WerkArény. 

Vyhlášení se účastnili žáci naší SOŠ 

TŽ, Gymnázia,  SPŠ stavební Havířov. 

Z naší školy se do soutěže zapojili čtyři 

žáci. Kluci Filip Walczysko, Pavel 

Capcara, obsadili druhé místo (první 

místo nebylo uděleno) a třetí místo 

získal Jiří Moravec z Gymnázia. Žáci 

byli oceněni poukázkami v ceně 

25 tisíc korun na jazykovou stáž. 

Ostatní soutěžící neodcházeli 

s prázdnou, dostali balíčky z TŽ 

a potom si mohli vychutnat hokejovou 

atmosféru ve skyboxu. Úžasný zážitek.  

Radka Kropová

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O kreditním systému se studenti 

nejvíce dozvěděli od svého třídního 

učitele a většina z nich si 

uvědomuje výhody kreditního 

systému. 

Na naší SOŠ TŽ proběhla anketa, jejíž 

cílem bylo zjistit, odkud se žáci 

o kreditním systému dozvěděli, zda-li 

znají výhody kreditního systému a zda-

li je kreditní systém motivuje k lepším 

výsledkům. 

59 % studentů se o kreditním systému 

dozvědělo od svého třídního učitele, 

6 % z časopisu Kanada Times, 17 % 

od spolužáka a 13 % studentů 

nezaznamenalo informaci o kreditním 

systému. 6 % studentů využilo 

možnosti odpovědi Jiné, kde uvedli, že 

tuto informaci získali od rodičů. 84 % 

žáků zná výhody kreditního systému 

a 16 % tyto výhody nezná. 13 % 

studentů odpovědělo, že tento systém 

je určitě motivuje, 43 % studentů spíše 

motivuje, 36 % studentů spíše 

nemotivuje a jen 9 % uvedlo, že tento 

systém je určitě nemotivuje.
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  Větší polovině žákům poukázky 

do Sportisima nevyhovují. Chodby 

SOŠ TŽ jsou žáky známkovány jako 

chvalitebné, dobré. Některé 

potřebují vymalovat a doplnit obrazy 

s tématikou blízkou našim žákům. 

Na naší SOŠ TŽ proběhla anketa, jejíž 

cílem bylo zjistit, zda-li vyhovují žákům 

poukázky do Sportisima a zjistit, zda-li 

by chtěli poukázky do jiných 

obchodních řetězců. Zároveň jsme 

chtěli zjistit spokojenost se vzhledem 

chodeb SOŠ TŽ.   

V průzkumu jsme dospěli k závěru, 

že 58,1% respondentům poukázky 

do Sportisima nevyhovují. Žáci by měli 

zájem o poukázky do Blackcombu, 

Tesca, D-Sportu, DM drogerie, Albert 

a jiné. 

35,5% respondentů BLACKCOMBU 

29% respondentů poukázky TESCO 

16,1% respondentů D-SPORT 

6,6% respondentů DM drogerie 

6,4% respondentů Albertu a jiné 

poukázky. 

Žáci SOŠ TŽ hodnotili chodby a jejich 

výzdobu na škole číslo 1 jako 

chvalitebnou a dobrou. Chodby by 

zdokonalili výmalbou, obrazy, přiklánějí 

se k nové podlaze, novým oknům 

a v poslední míře jim chybí květiny. 

Inspirovat vedení SOŠ TŽ může tyto 

návrhy: vymalovat obrázky našich 

žáků, fotky z akcí naší školy. Výzdoba 

se  momentálně zdá žákům nevýrazná, 

neznámá navrhují známé tváře, 

hudební žánr, kulturní a sportovní 

tématiku, obrazy k zamýšlení, citáty. 

Některým žákům je to úplně jedno, 

nevšímají si chodeb. Anketu provedla 

a vyhodnotila třída EK3 v rámci 

kooperativní výuky v hodinách 

marketingu.   

 

 

  

 

41,90%

58,10%

1. Vyhovují ti poukázky do 
Sportisima?

Ano Ne
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    Sněhuláci pro Afriku 

     Žáci se zúčastnili 3. ročníku 
originální charitativní akce Sněhuláci 
pro Afriku s podtitulem „Děti 
pomáhají dětem“.  Celkem žáci 
postavili 15 sněhuláků a vybralo se 

950,- Kč. Zúčastnilo se 11 tříd (160 
žáků)  a přispěli i zaměstnanci 
školy.  Všem zúčastněným děkujeme. 
Tato fotografie byla zaslána 
do soutěže. 

 

 

   Futsalový  turnaj O putovní pohár prezidenta Cechu topenářů a instalatérů 

ČR. 

Dne 20. února se v Havířově konal 

premiérový ročník putovního 

futsalového turnaje Cechu topenářů 

a instalatérů, jehož se zúčastnilo  

6 družstev z našeho kraje. Kromě 

domácího   družstva  přijeli hoši 

z Opavy, Nového Jičína, Karviné, 

Bruntálu a samozřejmě instalatéři  naší 

SOŠ. 

 

 Družstvo Třince reprezentovali tito 

učni: David Králiček - In3, Patrik 

Caputa - In2, Mario Branný - In2, 

Benko Nikolas - In2, Szolony Martin -

In2, Szolony Jakub - In2,Torač Rudolf -

In1,Navrátil Petr - In2, Muryc Jakub -

In2. Turnaj byl rozlosován na dvě 

skupiny. Naše družstvo hrálo skupinu 

A, kde po vítězství nad Havířovem 3:1 

a po porážce od 

Nového Jičína 3:4 

obsadilo druhé místo 

a čekal je semifinálový 

souboj s vítězem 

druhé skupiny, a to 

s Opavou. Tento 

zápas jsme dobře 

rozehráli a vedli až do 

samotného závěru 1:0. 

Bohužel jsme obdrželi 

nešťastný gól dvě 

minuty před koncem. 
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Následné penalty 

jsme prohráli 2:0. 

Další  zápas  

s Bruntálem o 3. 

místo jsme  

s přehledem  

vyhrál i 4:2. Pro  

naše  fotbalisty  

dopadl  turnaj 

velice úspěšně,   

jelikož  se 

dokázali prosadit 

mezi nejlepší 

instalatéry v našem kraji, za což jim 

patří pochvala.  Turnaj  má  mezi  

instalatéry  velikou  prestiž,  jelikož ho 

zahajoval  sám  Prezident CTI ČR 

Bohuslav Hamrozi a vyslovil se velice 

kladně na samotný průběh akce.  Po  

ukončení   zápasů,  obdrželi  jednotliví 

účastníci návrh na pořádání dalších 

ročníků. Návrh byl kladně  přijat, takže  

se  těšíme na další ročníky této akce. 

Bc. Szotkowski Antonin 

 

 

       Celní zákon v cestovním ruchu, schengenský prostor – přednášející Mgr. 

Roman Miarka – tiskový mluvčí Celní správy v Ostravě, kapitán. 

Dne 5. 2. se účastnili žáci tříd EK4, 
EK3 a EL4 přednášky kapitána 
Romana Miarky na téma celní zákon 
v cestovním ruchu, schengenský 
prostor.  Pan kapitán přednášku začal 
vzpomínkami na naši školu. „Byl to pro 
mne po 30 letech návrat do školy, 
která mi dala nejenom základy 
do dalšího života a připravila 
na dlouhou studijní dráhu, abych mohl 
vykonávat práci, která mě baví, ale 
taky jsem při studiích poznal manželku, 
se kterou mám dvě již dospělé děti, 
to je ale na jiné povídání.“ 
  
Ve výčtu pracovních povinností je 
rovněž funkce zástupce tiskové mluvčí 
Celního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj. 
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Přednáška byla velmi zajímavá. 

Doplněna videoukázkami, fotkami 

z jednotlivých zásahů celní správy. 

Nejvíce nás zaujal mobilní rentgen, 

který slouží především ke kontrole 

kamionové dopravy a pomáhá při 

odhalování nelegální přepravy zboží, je 

schopen odhalit drogy, zbraně, 

ale také osoby. My jsme viděli 

rentgenové snímky z kamionů 

a neuvěřitelné skrýše pro schované 

osoby, cigarety. Dále nám pan kapitán 

vyprávěl o výcviku psů, a co všechno 

psi umí. Viděli jsme pokus o převoz 

dvou koster tygrů z naší republiky na 

východ. Viděli jsme na videozáběrech 

speciální toaletu pro polykače drog, 

kterou mají celníci v Praze. Na naše 

různé dotazy nám bylo odpověděno 

a dostali jsme různé informační 

brožury z oblasti celní správy. Celní 

správa spravuje cla, 

spotřební a energetické 

daně, kontrolují oblast 

silniční dopravy, 

zaměstnávání cizinců, 

přepravu omamných 

a psychotropních látek, 

ochranu duševních práv 

a ochranu přírody.  

Přednáška byla v rozsahu 

dvou vyučovacích hodin, to 

nám přišlo málo . 

Příjemně nás překvapilo, že ne 

všechny zabavené věci se 

nehospodárně spálí, ale dále se 

využije. Z oblečení, pokud s tím 

souhlasí výrobce vězni odpářou našité 

značky, lihoviny se vylévají do čističek 

odpadních vod, kde najdou své 

uplatnění, a tabákové produkty se 

spalují, ovšem opět účelně. Své využití 

najde v cementárně. Pan kapitán 

k nám určitě zavítá i příští rok, a určitě 

nám opět rád povypráví zajímavé 

příběhy z práce celní správy. 
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Rozhovor s ředitelem SOŠ TŽ  

Mgr. Alešem Adamusem 

Začínal jako sportovní instruktor. Trénoval kanoistiku 
a sjezdové lyžování. Dále učil tělesnou výchovu. Dva roky 
pracoval jako obchodní zástupce, kde měl na starosti 
veškerý servis firmy. Dva roky pracoval jako zástupce 
ředitele pro teoretické vyučování. A od 1. 9. 2012 je ředitel 
SOŠ TŽ. V rozhovoru v roce 2012, který byl jako první pro 
náš časopis, vzpomínáme: Pan ředitel měl oblíbené 
předměty tělesnou výchovu a dějepis, byl průměrný žák, 
který nosil domů jedničky a dvojky, první den ve škole si 
moc nevybavuje, ale byl špatný. Vyrůstal v Třinci a jeho 
vize byla, že se škola do 5 let kompletně zrekonstruuje. 
Z jeho soukromého života víme, že bydlí v Třinci, je 
ženatý a má dvě dcery. Anetku a Natálku. Od našeho 
rozhovoru utekly tři roky a my máme na pana ředitele 
připraveno pár otázek: 
 
 
1. Jak byste zhodnotil dosavadní 
spolupráci s TŽ a jaké jsou Vaše 
plány do budoucna? 
Spolupráce s TŽ je výborná, ale pořád 
máme oboustranné rezervy na kterých 
je potřeba pracovat. Ostatní školy 
vychovávají své žáky „jen tak“ bez toho 
co potřebují zaměstnavatelé, naše 
škola se snaží vychovávat své žáky 
pro skutečnou potřebu provozů v TŽ. 
 
2. Jaké změny (rekonstrukční) čekají 
ještě naší školu? 
Zrovna dokončujeme šest dílen 
potřebných pro odborný výcvik. 
V termínu od 1. 4. 2015 do 30. 8. 2015 
máme v plánu zateplení celého areálu 
školy současně s výměnou oken. Dále 
máme v plánu úplně zrenovovat tři 
učebny (učebna AJ, Fyziky a TK) 
a dokončit šatny a sprchy v prostorách 
odborného výcviku u „kantýny“. 
 
3. Jaké byly Vaše první kroky ve 
funkci ředitele? 
Mezi mé první kroky patřila výměna 
zástupců, změna systémů porad, 

celkový systém chodu školy 
a hodnocení zaměstnanců.  
 
 
4. Co Vás na práci ředitele baví. Je 
nějaká činnost, ve které se cítíte 
velice dobře? 
Neustálé kreativní řešení situací 
a problémů. Možnost změnit toho více 
jako ředitel než jako zástupce či 
zaměstnanec. 
 
 
5. Dostal jste se někdy v roli ředitele 
do nepříjemné situace? 
Ano, několikrát jsem se dostal 
do nepříjemné situace. Dokonce i dnes 
(smích).   
 
6. TŽ vyhlásili literární soutěž – 
„Kdybych se stal generálním 
ředitelem, co bych udělal jako 
první?“ Jsme zvědaví, co byste 
udělal Vy? 
Snažil bych se blíž poznat a obeznámit 
se s provozy, abych neudělal žádné 
unáhlené kroky. Zajistil bych si 
informace jak teoretické tak i praktické.  



 

Lánská 132, 739 61  Třinec, kanada.times@sostrinec.cz,            číslo 6. – únor 2015  Strana 9  

 
7. Máte nějaké heslo, kterým se ve 
svém životě řídíte? 
Stokrát můžeš být poražený, stokrát se 
zvedneš a jdeš dál. Tímto heslem se 
řídím už od vysoké školy. 
 
8. Nedávno byl Silvestr, máte nějaké 
novoroční předsevzetí? 
Ne, nejsem ten typ člověka, který si 
dává předsevzetí do nového roku.  
 
9. Kde jste slavil Silvestr? 
Silvestr jsem prožil jako každý rok 
doma s rodinou a známými. 
 
10. Jak jste prožil vánoční svátky? 
Vánoční svátky jsem prožil v klidném 
rodinném kruhu obklopen celou svou 
rodinou.  
 
11. Baví Vás nakupování vánočních 
dárků? 
Nakupování mě baví všeobecně ať už 
vánočních dárků či potravin a věcí pro 
domácnost. U nás doma jsem já ten, 
který obstarává většinu nákupů 
(úsměv). 
 
12. Co máte na druhých lidech rád? 
Na lidech si cením a mám rád 
upřímnost ať už krutou nebo hezkou 
a také umění vcítit se do kůže druhé 
osoby.  
 
13. Kam pojedete v létě trávit 
dovolenou? 
Letos na oslavu manželčiných kulatých 
narozenin si uděláme dovolenou 
na poloostrov CHALKIDIKI v Řecku. 

 
14. Které země (stát) se Vám nejvíce 
líbí? 
Nejvíce se mi líbí alpské státy 
s nádhernými horami, jako je 
Rakousko, Itálie a Švýcarsko. 
 
15. Máte zvířecího mazlíčka? 
Jelikož bydlíme v panelovém domě, 
tak zvířecího mazlíčka nemáme. 
Samozřejmě zvířata mám rád. 
 
16. Jakou hudbu posloucháte? 
Poslouchám pop, rock, country 
a mnoho jiných. Kromě dechovky, 
Šlágru… 
17. Máte nějaké neoblíbené jídlo? 
Mezi mé neoblíbené jídlo patří od 
školní jídelny v paměti zaryté líčka na 
smetaně a Dary moře. Jinak sním vše, 
co mám na talíři… 
 
18. Máte nějaký zlozvyk? 
Jsem hrozně netrpělivý, nevydržím 
dlouho v klidu. Cvakám propiskou 
a rychle jím. 
 
 
 
19. Byl jste někdy za školou? 
Za školu jsem nechodil, protož jsem 
vrcholově sportoval, měl řadu 
soustředění a soutěží, takže jsem i tak 
ve škole moc nepobýval. 
 
20. Co byste přál naší škole a našim 
studentům?  
Naší škole přeji, aby dále vzkvétala, 

rozvíjela se a naši žáci měli co nejlepší 

uplatnění a k nám chodili za odměnu.  
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Kulturní akce na SOŠ TŽ 

 

     Divadelní 

představení s knihou 

v ruce, zvláštní druh 

scénického čtení 

dorazilo i k nám na  aší 

SOŠ TŽ. Lukáš Hejlík 

a Petra Bučková přijeli 

s knihou Benoit 

Duteurtrea Holčička 

a cigareta.  
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Horoskop na měsíc březen 

Beran 21. 3. – 20. 4. 

Naskytnou se Vám nové možnosti, 

 při rozhodování následujte svůj 

vnitřní hlas a buďte realističtí. 

Využijte to, co jste se nedávno 

naučili. S partnerem zřejmě zažijete krušné 

chvíle. 

 

Býk 21. 4. – 20. 5.  

Při rozhodování si vše dobře  

promyslete, jinak budete litovat.  

Se spolubydlícími se snažte udržet 

otevřenou komunikaci. Dávejte si ale pozor na 

svá slova. Nenechte se vtáhnout do konfliktu. 

 

Blíženci 21. 5. – 21. 6. 

Využijte svého šarmu a dostanete,  

to co chcete. Buďte však opatrní  

a objektivní. Naplánujte si společnou 

chvíli s partnerem. Neslibujte to, co 

později nebudete moci splnit. 

 

Rak 22. 6. – 22. 7.  

Možná dostanete šanci zkusit něco, 

co jste dosud nedělali. Snažte se dát 

si věci do pořádku a vyhýbat se 

osobám, které jen kritizují ostatní. Zútulněte si 

domov a pečujte více o svou krásu. 

 

Lev 23. 7. – 23. 8. 

Jednejte přímo a s odhodláním. 

Neberte si toho však na sebe příliš, 

jinak hrozí vyčerpání. Nemyslete  

na minulost, ale soustřeďte se na přítomnost  

a žijte ji. Naslouchejte své intuici.  

 

Panna 24. 8. – 23. 9.  

Nejednejte unáhleně. Využijte spíše 

svého taktu a diplomacie. Pomozte 

blízkým, které v poslední době 

nepotkalo zrovna štěstí. Věnujte čas i sobě  

a svým záležitostem. 

 

 

 

Váhy 24. 9. – 23. 10.  

V práci buďte obezřetní a zjistěte si 

přesně, co se od Vás žádá. 

Nenechte se ovlivňovat ostatními. 

Pokud se překvapivě dostanete 

k více penězům, šetřete si je pro budoucnost. 

Sportujte. 

 

Štír 24. 10. – 22. 11.  

Nenechte kolegy, aby Vám vzali 

vaše nápady. Díky osobním 

investicím si můžete přivydělat. 

Někteří přátelé k Vám zřejmě nebudou úplně 

upřímní. V lásce byste měli zažívat harmonii. 

 

Střelec 23. 11. – 21. 12 

Jednejte přímo. Naučte se říkat 

ne a buďte připraveni říct pravdu. 

Snažte se držet v klidu a vyhýbat 

se stresu. Dopřejte si pohyb v přírodě. V lásce 

byste měli zažívat příjemné chvíle. 

 

Kozoroh 22. 12. – 20. 1. 

Nepracujte tolik, je potřeba 

i odpočívat. Myslete víc na sebe  

a dovolte si být šťastní. Pokud  

máte partnera, pak byste měli zažívat chvíle 

pohody. Pečujte o zdraví a lépe se stravujte. 

 

Vodnář 21. 1. – 20. 2. 

K problémům se stavte pozitivně. 

Pozor na to, co říkáte. Užívejte si 

toho, co máte. V lásce by se vám 

mělo dařit, ať jste zadaní, nebo ne. Nezane- 

dbávejte své zdraví, dopřejte tělu pohyb. 

 

Ryby 21. 2. – 20. 3.  

Máte-li pochybnosti, dopřejte si 

čas na rozmyšlenou a poraďte se. 

Snažte se vylepšit stravovací 

návyky a denní rutinu. Sedavý 

způsob života upravte trochou 

zdravého pohybu.
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Jaký film shlédnout v kině Kosmos v březnu?  

Focus  

Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will Smith hraje 
podvodníka, který se romanticky zamiluje do začínající 
podfukářky (Margot Robbie), a když se ním příliš sblíží, rozejde 
se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos 
Aires a on je vyšachován ze hry, kterou sám rozehrál. Aby bylo 
vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají své 
podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře, 
majitele mezinárodního závodního týmu (Rodrigo Santoro). 
Termín: 05., 06., 07. a 08. 03. 2015 v 17:30  
Vstupné: 100,- 
 

 
Ghoul 3D 

Ghoul vypráví o trojici filmařů, která se 
vydává na Ukrajinu s cílem natočit 
unikátní dokument o místě, kde došlo 
za velmi podivných okolností 
ke kanibalismu. Nečekaně se jejich 
pátrání začíná propojovat s příběhem 
kanibala Andreje Čikatila a odhalují 
se zneklidňující skutečnosti. Společně 
s místní tlumočnicí, průvodcem 
a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu, kde se vše odehrálo.  
Termín: : 05., 06., 07. a 08. 03. 2015 v 20:00,  
17. 3. 2015 v 17:30 a 17. 3. 2015 v 20:00 
Vstupné: 130,- 
 

Velkášestka  
Velká šestka je emocemi nabité komediální 
dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi 
robotů jménem Hiro, který se naučí využívat svůj 
talent. Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr 
Tadashi a jejich kamarádi: dívka Go Go Tamago, 
čistotou posedlý Wasabi No-Ginger, chemička Honey 
a jejich fanda Fred. Když se parta kvůli katastrofální 
souhře náhod ocitne uprostřed nebezpečné hry, 
kterou kdosi rozehrál v ulicích San Fransokya, Hiro se 
obrátí na svého nejbližšího kamaráda – robota 
jménem Baymax - a přetvoří svou partu přátel na 
high-tech hrdiny.  

Termín: 14. a 15. 03. 2015 v 15:00 
Vstupné: 80,-

http://trinec.koupitvstupenku.cz/?perfbegin=2015-03-07T17:30:00
http://trinec.koupitvstupenku.cz/?perfbegin=2015-03-08T17:30:00
http://trinec.koupitvstupenku.cz/?perfbegin=2015-03-07T17:30:00
http://trinec.koupitvstupenku.cz/?perfbegin=2015-03-08T17:30:00
http://trinec.koupitvstupenku.cz/?perfbegin=2015-03-14T15:00:00
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Křížovky na tento měsíc 
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Vtipy na měsíc březen 

Přiběhne paní na policii a říká: 

"Já jsem zabila kohouta." 

Policajt: "Ale paní, vždyť to není trestné. A jak se vůbec jmenujete?" 

"Martina Kohoutová 

 

Víte, jak se pozná přírodní blondýnka již ve škole? 

Když paní učitelka smaže tabuli a ona vygumuje sešit! 

 

Ke dvěma vojákům dopadne granát. Jednomu to utrhne obě nohy a druhému to rozerve 

hubu od ucha k uchu. Voják bez nohou se na kolegu koukne a povídá mu: „Ty magore, mohlo 

nás to oba dva zabít, a ty se tomu ještě směješ!
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Sportovní rubrika 

    Sportovní družstvo SOŠ TŽ ve 

složení: Petr Návrátil /IN2/, David 

Králíček/IN3/, Mário Latocha /HO4/, 

Václav Bujok /SM3/, Damian 

Podaný/HO3/, Pavol Zimka/MZ3/, 

Dalibor Polok /MZ3/, reprezentovalo 

školu na futsalovém turnaji OK AŠSK 

ve Frýdku -Místku. 

Složení týmu bylo notně limitováno - 

nemoci, studijní povinnosti. Přesto 

kvalitně reprezentoval školu, když 

s přehledem vyhrál základní skupinu. 

Bohužel v semifinále, a poté i v utkání 

o 3. místo jsme pouze remizovali 

a následně prohráli v pokutových 

rozstřelech, což stačilo na celkové 

4. místo. 

I tak si žáci zaslouží pochvalu za 

kvalitní reprezentaci školy. 

Zdeněk Dembinný 

 

      Dnes proběhlo OK AŠSK chlapců 

ve šplhu na laně jednotlivců a 

družstev. Naši kluci s převahou zvítězili 

a postoupili do krajského kola. 

V jednotlivcích byl nejlepší Ondra 

Janeczko /ME3/ a na 3. místě se 

umístil Franta Bruk 

/EL2A/. 

Velmi kvalitní výkony 

odvedli i další členové 

družstva Jakub Zogata 

/EL2B/ a Vadym 

Franek/EL3/. 

Zdeněk Dembinný 
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   Úspěchy florbalové ligy a postup do TOP8 

Školní florbalové družstvo ve složení: 

Patrik Kolonder /HO1/, Kamil Sikora 

/HO3/ ,Vojtěch Kubík /IN1/ , Radek 

Brozda /EL2A/, Vít Kovařík /EL2A/, 

Michal Bocek /HO3/, Radim Klimek 

/HO3/, David Vajda /ES3/, výborně 

reprezentovalo SOŠ TŽ, když zvítězilo 

v krajském finále florbalové ligy 

a postoupilo na "republiku" TOP 8. 

Hoši porazili své soupeře jak 

v základní skupině, tak i v semifinále, 

a tím postoupili do konečné fáze 

turnaje, protože z MS kraje postupují 

mezi nejlepší 2 družstva. 

Zdeněk Dembinný 
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