Zprávy z naší školy - soutěže
Soutěž instalatérů
Dne 16 -17. 2. 2015 jsme se
zúčastnili
krajského
kola
soutěže
žáků
středních
odborných škol a středních
odborných
učilišť
oboru
instalatér, pořádaného pod
patronátem Cechu instalatérů
ČR.
Soutěž se konala
na Ostravském
výstavišti
za účasti 6 škol – domácí
Ostravy, Havířova, Pardubic,
Valašské
Meziříčí,
Opava
a Třinec.
Každou
školu
reprezentovali dva učni. Dvoudenní
soutěž se skládala z teoretické
a praktické časti. V teoretické části
dostali žáci 50 otázek a Třinečtí
skončili jen těsně na čtvrtém místě.
V praktické části došlo na práci s ocelí,
mědí i plastem pro zadaný výrobek
a
prověřila soutěžící v montáži
kompletního
připojení
umyvadla,
záchodu,
otopného
tělesa,
podlahového topení a wc geberitu.

Třinec reprezentovali žáci druhého
ročníku oboru instalatér - Jakub
Samiec a Martin Kluz. Soutěž byla
napínavá do poslední chvíle. Nakonec
se však ukázalo, že naši kluci mají
zlaté ruce a v soutěži zvítězili a tím si
zjistili účast v celorepublikovém finále.
Za úspěch je třeba žákům vyslovit
velké dík a zároveň poděkovat jejich
učiteli odborné výchovy Janu Sikorovi,
jenž má na úspěchu velký podíl.

Dne 4. 3. 2015 proběhlo regionální
kolo celostátní odborné soutěže
KOVO Junior 2015 na Vítkovické
střední průmyslové škole, která
byla určena žákům 2. a 3. ročníku
učebního oboru Obráběč kovů.
Soutěž se skládala ze tří částí.
V první části žáci zhotovovali dle
výkresu výrobek na soustruhu, ve
druhé části zapisovali naměřené
hodnoty do tabulky a ve třetí části
psali test. Na soutěž byli vybráni žáci
ze třídy OK 3 Jan Kloda, který se
umístil na 3. místě a Jan Horváth,
který se umístil na 12. místě z celkového počtu 13ti žáků.
Mgr. Martin Przybyla
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18. března se konalo regionální kolo
soutěže KOVO JUNIOR 2015 v oboru
strojní mechanik na naší škole.
Zúčastnilo se devět středních škol.
Soutěžící zhotovovali a kompletovali
dle výkresu "Visací zámek s klíčem".
Měřili strojírenské veličiny (třmenový
mikrometr, tří dotykový mikrometr trojnožka).
Vypracovávali test pole ŠVP pro obor
strojní mechanik. Nejvíce bodů a tím
i první místo obsadil žák naší školy
Martin Cieciotka z SM3, který pojede
na celostátní kolo.
Na soutěži byl přítomen rovněž tzv.
supervizor z firmy Strojírny a stavby

a.
s.
Ing.
Marián
Hruby.
Veliký dík patří všem, kteří se aktivně
podíleli na organizaci této soutěže.

Matematický klokan je mezinárodní matematická soutěž, které se každoročně
účastní zájemci ze všech ročníků maturitních tříd. Soutěž probíhá ve dvou
kategoriích:
1. - 2. ročník
kategorie JUNIOR
3. - 4. ročník
kategorie STUDENT.
Dne 20. 3. 2015 se konalo školní kolo této
matematické soutěže, kterého se zúčastnilo
celkem 34 žáků. Při řešení 24 příkladů není
povoleno užití tabulek ani kalkulačky.
A jak soutěž dopadla?
Kategorie JUNIOR (27 účastníků): 1. Dominik SZKUCIK (EL 2A)
2. Lukáš KANTOR (EL 2B)
3. David RAJCA (HO 1)
Kategorie STUDENT (7 účastníků): 1. David TOMICZEK (ME 3)
2. Radovan BENEK (EL 3)
3. Daniel BARON (EL 4)

52bodů
50 bodů
49 bodů
38 bodů
36 bodů
34 bodů

BLAHOPŘEJEME!!!
Hudcovská
Soutěž Zlatá vařečka
Dne 26. 3. 2015 se uskutečnil 15.
ročník gastronomické soutěže oboru
kuchařské práce „Zlatá vařečka“, kdy
pořádající školou byla Praktická škola,
Odborné učiliště v Hlučíně. Letošní
ročník byl na téma „Syrově a zdravě“.

Soutěže se zúčastnilo 10 škol, 20
soutěžících
z Moravskoslezského
a Olomouckého kraje. Naši školu
zastupovaly žákyně třídy KP 1 Kristýna
Jančařová a Lucie Puczoková pod
vedením učitelky odborného výcviku
Ivany Kuligové. Žáci soutěžících škol
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připravovali pokrm, u kterého se
hodnotila chuť, technologický postup
a nápaditost. Naše žákyně se na
předních příčkách neumístily, ale
odnášejí si ze soutěže neocenitelnou
zkušenost a chuť pokračovat v dalších
soutěžích.
Šárka Burkotová

Snídaně s panem ředitelem
Využili
jsme
možnosti
posnídat
s panem ředitelem. Tato nabídka je
určena pro všechny žáky, učitele
a zaměstnance školy. Nad bohatou
snídani jsme mohli probrat činnost a
práci v redakci, budoucnost časopisu.
Filip Walczysko nás seznámil s novým
projektem „facebookový redaktor“,

který startují Třinecké železárny.
Prostřednictvím
Petry
Juráskové
spolupracují naší žáci, žáci Gymnázia
Třinec s TŽ na tvorbě FB. A také jsme
mohli probrat školní a výukové
záležitosti.
Nikol Lysková
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Krajská soutěž v grafických disciplínách
24. 3. 2015 se naše škola poprvé
účastnila krajské soutěže v grafických
disciplínách, kterou pořádala Obchodní
akademie v Českém Těšíně.
Dva
odvážlivci z HO2, Bednár Lukáš
a Hlavačka Jan se rozhodli zkusit své
síly
v kategorii
Wordprocessing.

Náročnost soutěže byla dosti vysoká, I
když jsme se neumístili na prvních
místech, byla to pro nás velká
zkušenost,
která
nám
pomůže
v příštích ročnících dosahovat stále
lepších výsledků.
Mgr. Monika Brodová

Změna sortimentu v kantýně
Neustále slyšíme, že
základem
zdravého životního stylu je zdravá
strava. Dle našeho názoru nemusíte
zrovna konzumovat jen biopotraviny,
kličky nebo kořínky  Zásadou je
omezit přísun tzv. nezdravých potravin
jako např. chipsy a slané pochutiny,

energetické
nápoje,
saláty
s majonézou, sladkosti s vysokým
obsahem umělých barviv apod.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
obměnit sortiment v naší kantýně
a některé nezdravé potraviny vypustit
z nabídky.
Veškeré
informace
o nabídce
svačinek
získáte
z informační
nástěnky
umístěné
u šaten a na FB. Chceme Vás tímto
požádat
o
pomoc
při
změně
sortimentu. V kantýně bude umístěna
krabice, do které budete moct vhodit
Váš návrh na nový sortiment.
Strumienská, Rucká
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Výsledky Kanadského Zenitu
Kanadský Zenit na odborném
úseku Dne 25. 2. 2015 se konala
na naší
škole
v rámci
středoškolské odborné činnosti
soutěž „KANADSKÝ ZENIT“,
která
byla
organizována
na úseku
odborné
výuky.
Zúčastnili
se
žáci
všech
oborových skupin pod vedením
svých
učitelů
odborného
výcviku.
Každý
soutěžící
předvedl a zároveň obhájil svou
práci před hodnoticí porotou.
Práce žáků byla na velmi dobré
úrovní jak po stránce odborné,
kvalitou
provedení
i
samotnou
obhajobou. Žáci prostřednictvím svých
práci prezentovali například výrobu
otvíráku
na
CNC
strojích,
trojramenného svícnu, stolní lampy,
pomůcku se stupnicí na
orýsování,
odkládací
podložky
k sloupové
vrtačce,
různé
zabezpečovací systémy
atd.
Na
základě
rozhodnutí
poroty
postupují do okresního
kola tito žáci se svou
prací:
Michal
Wálek
(OK2),
Lukáš
Bobek
(EL4)
–
Rubensova
trubka,
Pavel
Bocek
(HO3), Pavel Holič (HO3)

– Zvon, Pavel Filipek (ES1) –
Chronograf, Vojtěch Mitrenga (ME3) –
Zabezpečení
objektu.

Během soutěže se na žáky přišla
podívat školská rada, která měla v této
době zasedání. Práce žáků i jejich
odborné znalosti se jim velice líbily. Dle
jejich vyjádření to byla soutěž
na vysoké úrovni.
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Kanadský zenit na teoretickém
úseku Dne 27. 2. se konala v aule
SOŠ Třineckých železáren odborná
školní soutěž Zenit. Cílem soutěže bylo
vypracovat práci na zadané téma
a prezentovat ji před komisí. Komisi
tvořili učitelé teoretického vyučování.
Komise měly nelehký úkol posoudit
práce po odborné stránce, hodnotily
způsob
prezentování
odborných
poznatků
a
úroveň
zpracování
informací v powerpointové prezentaci.
Celkem se do soutěže přihlásilo
92 prací, z nichž se prezentovala
bezmála polovina. Svůj podíl na nižším
počtu má vyšší požadovaná úroveň
zpracování
odborných
informací
a tréma,
neboť
vystoupit
před
tříčlennou porotou a třídou plnou
studentů není pro každého příjemnou
záležitostí.
Z prezentovaných prací bylo vidět,
že téma studenty zajímá a dali si
na jejich zpracování velmi záležet.
Ráda bych vyzvedla práce studentů

výučních oborů. Kteří se sice
neumístili, avšak odbornost zpracování
tématu byla nad jejich kompetence.
Jsou to zejména Jakub Boruta (SM3),
Jan Munka (SM3) a Vítězslav Bulíček
(IN3).

Komise se shodla na níže vypsaných
výsledcích. Za teoretickou komisi:
1. místo Walach Pert – ME3
2. místo - Pindurová Aneta,
Szotkowská Nikol - KU 2
3. místo - Macura Marek EK 4
Cenu komise za přesvědčivý přednes
získal Szotkovski Jan – EL2A. Cenu
komise za nejzajímavější téma si
odnesl Jan Švardala (EL2B) a Lukáš
Kantor (EL2B). Cenou komise za

nejzajímavější prezentaci se může
pyšnit Václav Mikler (EL1)
Odborná komise:
1. Juroš Tomaš (HO4)
2. Chodura Tomáš (MZ3)
3. Szewieczek Jakub (SM3)
Cenu za nezajímavější
prezentaci v odborné
komisi získal Chodura
Tomáš ze třídy MZ3.
Ráda
bych
touto
cestou
poděkovala
nejen všem zúčastněným
studentům,
kteří
předvedli
chvályhodné výkony,
ale i jejich vedoucím prácí, kteří se
žákům věnovali. Díky rovněž patří
komisím za nekompromisní hodnocení
a vedení za udělení hodnotných cen.
Mgr. Markéta Labajová, Ph.D.
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Vrcholí přípravy mezinárodních řemeslných her
Dvoudenní mezinárodní akce je ve fázi
příprav a proto jsme se zeptali ředitele
soutěže Mgr. Jana Jakeše MBA na
organizační aktivity soutěže:
1) Máte recept na uspořádání
takovéto akce? Jak na to? Důležité je
mít dobrý nápad, který se dá
realizovat. Je nutné si určit rozpočet,
oblast financí a pak je to skoro hotové.
2) Který ročník soutěže právě běží?
Právě
běží
4
ročník.
3) Kolik základních škol se celé akce
zúčastní? Podle plánů by se mělo
zúčastnit 24 škol.
4) Kolik střední škol se akce
zúčastní a z jakých států? Středních
škol je cca 18 a jsou z ČR, Slovenska,
Polska,
Německa,
Rakouska,
Maďarska a Ukrajiny.
5) Je finančně náročné uspořádat
tuto akci? Určitě je to finančně
náročné. Hlavně kvůli materiálovému
zabezpečení a cen se rozpočet akce
pohybuje okolo 400 tisíc korun.
6) Máte spočítáno, kolik lidí je
zapojeno do organizace takovéto
akce? Plus mínus 30 lidí, ale asi je jich
více.
7) Jakým
způsobem
oslovujete
základní školy? Základní školy
oslovujeme už na dnech otevřených
dveří, telefonicky, mailem. Má to
několik fází včetně osobního jednání.

8) Jak správně namotivovat žáky,
aby se k Vám těšili, soutěžili, zapojili
se? Snažíme se je motivovat hlavně
tou zábavnou formou, informační
stránkou, cenami a určitě hlavně také
tím, že vlastně nemusí do školy.
(smích)
9) Máte zpětnou vazbu? Líbí se
základním školám na SOŠ TŽ?
Určitě máme, moc se jim líbí.
10) Je o tuto soutěž větší nebo
menší
zájem
s porovnáním
s předchozími
ročníky?
Ze strany základních škol je to pořád
na stejné úrovní čili na dobré. Ze
strany mediální je to stále lepší a lepší.
Dokonce se řemeslné hry tak mediálně
vyhouply,
že
jsou
vysílány
v celostátním
rozhlase.
11) Co si od konání této soutěže
slibujete? Přijde více lidí. Nábor žáků.
Reklamu
školy.
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12) Je něco, co se Vám mimořádně
povedlo při organizaci této
soutěže? Mimořádné? Ano, stala se
z toho
tradiční
akce.
13) Na co byste nalákal žáky,
studenty, na letošní ročník? Co
bychom si neměli nechat ujít? Na
dobrovolné akce, které každý rok
měníme a samozřejmě na výkony
soutěžících.
14) Co
byste
vzkázal
žákům
základních škol. Aby přišli v hojném
počtu podívat se na mezinárodní
řemeslné
hry.
15) Co byste popřál organizátorům
soutěže.
Hlavně
pevné
nervy!
Čtenářům připomínáme, že bydlíte
v Třinci, máte dvě děti. Honzíka a
Rozárku. Mezi Vaše zájmy patří
atletika,
hudební
kapela
Toys.
Pracujete jako statutární zástupce
ředitele,
marketing,
projekty.
V průběhu zaměstnání jste si dodělal
titul MBA. Tak se Vás ještě zeptáme
na osobní otázky:
1) Ještě
stále
aktivně
hrajete
v kapele?
Ano.
Stále
hrajeme.
Bohužel každý z nás má své pracovní
vytížení, proto nejsme schopni dávat
do kapely tolik volného času. Proto se
scházíme zhruba jednou za 14 dní.

2) Pozvěte nás na Váš koncert? Kde
bychom Vás mohli vidět s kytarou či
mikrofonem v ruce? Uchylujeme se
spíše na kluby ale zřejmě budeme
vystupovat na Bystřickém Zlotu.
3) Vysvětlete nám pojem „statutární
zástupce
ředitele“.
Statutární
zástupce ředitele zastupuje ředitele
školy v době jeho nepřítomnosti
v plném rozsahu jeho povinností, práv
a odpovědnosti.
4) Vaší náplní práce jsou také
projekty a marketing. Je něco
nového, čím se můžete pochlubit?
V letošním roce realizujeme projekty
jako jsou zateplení areálu SOŠ TŽ,
modernizace a vybavení učeben,
zkvalitnění
výuky
technicky
zaměřených předmětů a cizích jazyků.
5) Jaký projekt Vás nejvíce naplnil.
Všechny projekty mě naplňují. Každý
z nich
je
specifický.
6) Jaké máte další plány ve
kariérním růstu? Nějaké
studium? V současné době
studentem doktorského studia
v Ostravě.

svém
další
jsem
PhD.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme
Vám úspěšné a nezapomenutelné
mezinárodní hry řemesel 2015.

Vytvořily: Rusnoková, Kropová
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Rozhovor s Mgr. Janou Strumienskou
Víme o Vás, že bydlíte v Třinci, máte dcerku Nelinku, vdávala jste se nedávno. Jste třídní
učitelka třetího ročníku oboru kuchař – číšník, vedete barmanský kroužek a zároveň jste
koordinátorkou výuky. Ráda řídíte auta, hrajete volejbal, jezdíte na kole a na lyžích.
1) Každého jistě zajímá, jaká jste
byla studentka?
Byla jsem průměrná studentka,
která trochu vyčnívala z řady tím, že
jsem šla “hlavou proti zdi“ a byla na
tu dobu až příliš upřímná a
prostořeká.
2) Předměty ve škole - který byl pro
Vás nejlepší a který naopak
nejhorší?
Měla jsem ráda tělocvik a zeměpis,
neoblíbený předmět jsem neměla, nebylo
nic, co bych vyloženě nesnášela.
3) Podváděla jste někdy při testu?
Přiznávám se, že ano (smích). Právě proto
znám finty které studenti používají.
4) Napadlo Vás někdy jít za školu?
Ano, byla jsem za školou, ale jen abych
držela partu. Sama od sebe bych nešla.
5) Máte
nějakou
pikantnost
ze
studentského
života?
Až si budu užívat důchodu a budu
rekapitulovat svůj život, možná si na něco
vzpomenu, ale teď ne.
6) Chtěla jste být učitelkou odmalička?
Nebo jste měla jiný sen, čím se stát?
Nikdy jsem nechtěla být učitelkou.
Měla jsem špatné vzory. Chtěla jsem dělat
to, co asi každé dítě: kadeřnice, trenérka
break
dance,
ošetřovatelka
zvířat,
policistka, pilotka práškovacího letadla
(smích).

7) Stát se učitelkou, jaký impulz v tom
byl?
Pracovala jsem ve školní kuchyni a při
práci jsem si dodělávala maturitu, ke konci
studia mi umožnilo vedení školy na dva
týdny suplovat na prvním stupni ZŠ
(výborná zkušenost). Hned poté mi vedení
školy navrhlo, jestli bych nechtěla zkusit
studium na VŠ, neboť se má zkusit vše,
přihlásila jsem se nejdříve na doplňkové
pedagogické studium a pak už to šlo ráz
na ráz. Vyhrála jsem výběrové řízení na
učitele odborného výcviku, dodělala si
bakalářské a pak magisterské studium
a od té doby se snažím být dobrým
učitelem.
8) Kdybyste měla možnost změnit své
povolání, udělala byste to?
Teď určitě ne.
9) Pravdou je, že profese učitele musí být
asi hodně psychicky náročná, že?
Samozřejmě, že je náročná, ale zároveň
svým způsobem i krásná.
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10) Pikantnější otázečka, myslíte si, že jste
dobrá učitelka?
Snažím se být dobrou učitelkou.
11) Připravujete naše žáky na soutěže
v barmanské činnosti,
jaké máte
nejlepší úspěchy?
Nejlepšími úspěchy jsou první, druhé,
čtvrté a páté místo (v různých ročnících)
na
soutěži
MLADÝ
BARMAN
s mezinárodní účastí o pohár starosty
města v Českém Těšíně. Za tyto úspěchy
jsem velmi ráda, ale nejde mi jen o výhru.
Jde mi hlavně o zkušenosti, nové
možnosti, chuť studentů poznávat nové
věci a posouvat své hranice. Nejde o to
vyhrát, ale zúčastnit se.

12) Co práce koordinátora výuky. Co si pod
tím máme představit?
Koordinace a vedení učitelů, pro zlepšení
a zkvalitnění výuky.
13) Je to práce náročná?
Ano to je, jednoznačně.
14) Co děláte ve svém volném čase?
Samozřejmě se věnuji své rodině a také
sportuji.
15) Jaký hudební žánr posloucháte?
Já poslouchám téměř všechno, co se mi
líbí. Nemám žádný žánr vyhraněný, ale
Moravanku určitě ne (smích).
16) Co nemáte na druhých lidech ráda?
Nemám ráda přetvářku a neupřímnost.

17) Nějaké neoblíbené jídlo?
Jídla kde je hodně česneku a párky.
18) Máte nějaký zlozvyk?
Oblizuju si rty (smích). A napjaté situace
odlehčuji situace vtipem.
19) Umíte uznat vlastní chybu a omyl?
Ne vždy, ale snažím se to naučit.
20) Máte nějaké heslo, kterým se ve svém
životě řídíte?
Nikdy neříkej nikdy. A nikdy neříkej, že
něco nejde, protože se najde někdo, kdo
neví, že to nejde a udělá to.
21) Co byste přála naší škole, našim
studentům?
Spokojenost na všech stranách.

Rychlokvíz. Co je Vám bližší?:
Káva, nebo čaj?
Pes nebo kočka?
Introvert, nebo extrovert?
Klasika, nebo moderna?
Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme
spoustu pracovních úspěchů a skvělých
umístění v barmanských soutěžích.

Vytvořily: Turoňová, Lysková

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

Číslo 7. – březen 2015

Stránka 11

Velikonoční svátky, příchod jara – vtipy
Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a už ho zastavuje policejní hlídka. K autu
přijde mladá policistka a spustí: „Tak si vystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za
volantem?” „Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, že chcete taky
vyšupat...”

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”

Koledníci trochu nelibě koukají na mísu, kterou jim teta přinesla. „A vejce nemáte?”
„No vypadám snad jako chlap?!”

Spojte si velikonočního zajíčka pro
zábavu .

Vytvořila: Rusnoková

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

Přejeme Vám příjemné prožití
velikonočních svátků, bohatou
pomlázku. Prostě hodně dnů plných
sluníčka, radosti, úsměvu, štěstíčka
i zdravíčka! Redakce školního
časopisu Kanada Times.
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Na co nás zve třinecké kino Kosmos?
Rychle a zběsile 7
I auta můžou létat. Alespoň pro
nesmrtelnou
sérii
Rychle
a zběsile to platí. Její hrdinové
už stihli prožít a přežít
neuvěřitelné věci, teď však
narazí na nepřítele, vedle
něhož všichni jejich dosavadní
soupeři připomínají bandu dětí
z mateřské školky. Statham
hraje Deckarda Shawa, živý
stroj na zabíjení, který vycvičila
elitní vojenská jednotka. Pokud vám
příjmení téhle postavy něco připomíná,
pak se nepletete. Shawův mladší bratr
Owen obtěžoval naše hrdiny v šestém
díle tak intenzivně, až ho připravili
o život. A rozrušený Shaw starší se

rozhodne, že na oplátku připraví
o život je a všechny jejich blízké. Bez
ohledu na to, jak rychlí či zběsilí
budou.
Termín: 2. – 5. dubna v 17:30
Vstupné: 120,-

Avengers: Age od Ultron 3D
zlovolný Ultron a jenom Avengers
mu mohou zabránit v uskutečnění
ďábelských plánů. Nová křehká
spojenectví a nečekané zvraty jsou
zárukou vzrušujícího a jedinečného
akčního dobrodružství globálních
rozměrů.
Marvel
Studios
uvádí
snímek
„Avengers: Age of Ultron,” který je
výpravným pokračováním největšího
super-hrdinského filmu všech dob.
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit
program na udržení celosvětového
míru skoční nezdarem a největší
hrdinové světa, včetně Iron Mana,
Kapitána
Ameriky,
Thora,
Neuvěřitelného Hulka, Black Widow
a Hawkeye musí čelit děsivému
nebezpečí.
V sázce je osud celé planety. Povstane

Termín: 30. 4. v 17:00

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

Vstupné: 175,-
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Sportovní rubrika
Naše školní družstvo SOŠ-TŽ
ve složení:
Ondřej
Janeczko
/ME3/, Jakub Zogata /EL2b/,
Josef Bittala /HO1/, Ondřej
Zawada
/SM1/,
vzorně
reprezentovalo naší školu v OK
silového 4boje. Kluci s přehledem
zvítězili v konkurenci 7 škol
a postoupili do krajského kola.
V jednotlivcích
zvítězil Ondra
Janeczko před Jakubem Zogatou.
Rovněž Josef Bittala a Ondra
Zavada
výrazně
přispěli
k reprezentaci
školy
a jsou
příslibem do budoucna.

Zdeněk Dembinný

Opět naše školní družstvo
ve šplhu
na
laně
výborně
reprezentovalo SOŠ TŽ, když
zvítězilo
v krajském
kole
a postoupilo na republikové finále,
které proběhne ve dnech 26. 3. 27. 3. ve F- M. O vítězství v
závodě družstev se zasloužili
Ondra Janeczko /ME3/, Franta
Bruk /EL2A/, Marek Szpyrc
/EL2B/, Denis Cieslar /EL2B/.
V jednotlivcích dominoval Ondra
Janeczko, třetí skončil Franta
Bruk. Marek i Denis plnohodnotně
nahradili
nemocné
spolužáky
a prokázali, že jsou platnými členy
družstva.
Družstvo SOŠ TŽ ve složení:
František Bruk /EL2A/, Jakub Zogata
/EL2B/, Marek Szpyrc /EL2B/, Denis
Cieslar /EL2B/ reprezentovalo školu
na vrcholné soutěži ve šplhu na laně.
Ve velmi vyrovnané a kvalitní soutěži
se naši hoši umístili na 7. místě, když
jim v součtu scházely 2,5 sekundy
na bronzovou příčku.

Zdeněk Dembinný

Našemu družstvu sice výrazně scházel
Ondra Janeczko /soustředění před
ME/, přesto však ostatní členové
kolektivu
odvedli
solidní
práci
a prokázali svoji perspektivu v dalších
soutěžích podobného typu. Ve vložené
soutěži-šplhu na 8 - metrovém laně
skvěle zabodoval Franta Bruk, který
vybojoval mezi specialisty výbornou
4. příčku.
Zdeněk Dembinný
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