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LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem 

V úterý 29. 3. 2016 – první den po velikonočních 

prázdninách – zhlédli naši studenti scénické 

čtení  knihy GOTTLAND  polského autora Mariusze 

Szczygiela .  Herci Lukáš Hejlík, Lenka Janíková a 

Alan Novotný svým  osobitým způsobem seznámili 

žáky s knihou. U scénického  čtení  prostupují hrané 

pasáže čtený text.     

Kniha Gottland 

Známý polský reportér  vytěžil ze svých pobytů v Čechách „výbušnou“ knihu o naší zemi. 

Témata, z nichž některá patří k „neuralgickým“ bodům novodobých dějin českého národa a 

byla u nás zpracována v dlouhé řadě knih, shrnuje autor na několika stránkách a přináší v nich 

svůj pohled (nebo spíš nadhled) člověka odjinud, pohled neotřelý, nezatížený, který by mohl 

vést i u nás k reflexi opomíjených kapitol naší národní povahy. 

Kniha vypráví o ikonách českého kolektivního vědomí, fenoménech nedávné české historie 

(rodina Baťů, Lída Baarová, Jan Procházka, Marta Kubišová, Jaroslava Moserová), ale také o 

osudech postav, které nebyly zatím hlouběji zpracovány ani samými Čechy (sochař Otakar 

Švec, který projektoval největšího Stalina na Zemi; Karel Fabián, spisovatel, který po únoru 

1948 odmítl svou minulost a orwellovským způsobem vymazal a nahradil sám sebe; neteř 

Franze Kafky, která nechce hovořit o svém strýci). 

Kniha byla v roce 2007 oceněna Cenou varšavských knihkupců. 

Kniha získala cenu Europan Book Prize 2009. 

 

Reakce žáků na představení: 

„ Listování se mi líbilo, byla tam jak hra, tak i improvizace. Herci se nebáli zatáhnout do hry i 

diváky.“   

„ Měl jsem z toho celkem dobrý pocit a líbilo se mi to. Mohlo by to být znova.“ 

„ Představení se mi strašně moc líbilo, bylo to lepší, než jak by tam někdo seděl a jen četl tu 

knihu. Hodně si z toho pamatuji.“ 

„ Docela mě to bavilo. Popravdě lepší, než jsem čekal. 

„ Představení dobré, nepohodlné židle.“ 

Mgr. Veronika Dittrichová  
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Dárci krve opět na scéně 

 

Dárcovství krve se začíná stávat na naší škole tradicí. Naši žáci se této akce zúčastnili 

již podruhé, a to dne 6. 5. 2016 v Nemocnici Třinec, p. o. na Sosně. Někteří žáci se na poslední 

chvíli odhlásili z důvodu nemoci a nachlazení, takže jsme odběr tentokrát absolvovali v počtu 

15 studentů. Na místě vše proběhlo v pořádku a bez komplikací. Žákům tímto náleží velké 

poděkování za jejich postoj a zodpovědný přístup k této akci.   

Jdeme na to! 

 

Dárcovství se zúčastnili tito žáci: 

Fusiková Romana (KU2), Heczko Radek (SM2), Zawada Ondřej (SM2), Marszalek Filip 

(EL3A), Przybyla Jan (EL3A), Marosz Vít (EL3A), Mucha Šimon (EL3B), Szpyrc Marek 

(EL3B),  Drong Adam (EL3B), Dacho Mikuláš (ME4), Rudinec Miroslav (ME4), Sikora 

Václav (ME4), Palička Jan (MZ4), Sikora Milan (MZ4) a Turoň Filip (MZ4). 

 

Mgr. Petra Widenková, Mgr. Helena haltofová 

 

 

 



5 
 

Předpříprava – vyplnit dotazník, napít se, ať to se mnou nesekne! 
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 

Tradičně rok co rok se 11. 5. pořádá  veřejná sbírka pod 

názvem „Český den proti rakovině“ po celé České 

republice. Dobrovolnická činnost s prodejem typických 

žlutých kytiček za symbolickou dvacetikorunu. Letošní 

ročník „Květinového dne“, který zajišťuje Liga proti 

rakovině, se zaměřuje na rakovinu prsu u mužů a žen.  

Pro přesnější informace bylo pořízeno interview 

s  účastníky sbírky z naší školy, Ondřejem Grygou a 

Janem Kaletou ze třídy EL2. 

 

Jaké části Třince jste procházeli a chodili jste i k soukromým domům? 

Ne, chodili jsme pouze po ulicích a prošli jsme centrum města od autobusové zastávky 

Terasa konečná přes Hradčany, nám. Svobody až k nám. T. G. Masaryka. 

Byli jste jediní výběrčí sbírky? 

Potkávali jsme hodně lidí i z jiných škol, pár desítek lidí to bylo určitě. 

Kdo vás k té činnosti přivedl? 

Přivedl nás k tomu učitel tělocviku Mgr. Tomáš Sikora. 

Kolik květin jste prodali a kolik jste za ně utržili? 

Dostali jsme 75 květin, ale některé se zničily, takže se jich rozdalo okolo 60 kusů. 

Jak na letošní téma - rakovina prsu u mužů a žen - reagovali občané, které jste potkali? 

Většina si koupila, ale někteří ani neodpověděli, ani nepozdravili, když jsme je oslovili. 

Máte nějaké pocity, zážitky? 

Hodně zajímavé bylo, když si jeden pan  od nás koupil 10 kytek najednou, pro 

spolupracovnice, že tam jejich paní zemřela na rakovinu, tak chtěl koupit těm, co s ní 

pracovaly.  

Máte nějaký názor, co si lidé myslí o té nemoci? 
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Myslíme si, že hodně lidí je informováno, ale málokdo ví, o co se přesně jedná. Ta 

rakovina je hnusná nemoc a myslíme, že sbírka je dobrá věc, protože je potřeba objevit 

na to nové léky.  

Děkuji za Váš čas a za rozhovor. 

Pokud se chcete dozvědět více o této sbírce a přispět, najeďte na webovou stránku 

www.denprotirakovine.cz. 

Václav Mikler, EL2 

 

O svých zážitcích ze stejné akce nám také napsal další účastník sbírky – Jan Szkandera 

ze třídy EL1.  

 

Dne 11. května 2016 se uskutečnil Český den proti rakovině, letos zaměřen výhradně 

na rakovinu prsu. Osobně jsem o této akci slyšel poprvé, i když se koná každý rok a je v 

pozornosti mnoha médií. Možná vy, co jste o tomto dni neměli potuchy stejně jako já, se právě 

z tohoto článku dozvíte, o co vlastně jde. 

Den proti rakovině prsu byla celorepubliková sbírková akce, 

kterou letos již podvacáté organizovala Liga proti rakovině. 

Z letáčku, který jsme nabízeli, jsem zjistil, že za 19 let bylo 

získáno ze sbírek téměř 250 000 000 Kč, které byly určené na 

prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, na 

výzkum a vybavenost onkologických pracovišť.  

Sbírky jsem se zúčastnil i já a mohu ji ohodnotit jen pozitivními 

ohlasy. Brzy ráno jsem se svými spolužáky vyrazil do třineckých ulic s cílem vybrat co nejvíce 

peněz, aby lidé postiženi touto chorobou měli zase o něco větší naději na uzdravení. Součástí 

toho všeho bylo také poučit o této nemoci a sdělit nějaké zajímavé informace, o kterých mnozí 

neměli ani ponětí, jako například, že touto nemocí mohou trpět také muži, o čemž jsem sám 

nevěděl. 

Myslím si, že mezi účastníky této akce panovala velice dobrá nálada, stejně jako u mne. 

Taktéž u lidí, kteří ochotně a s vřelým úsměvem  přispívali na tuto charitu. Většina 

kolemjdoucích věděla, za jakým účelem tuto činnost provádíme, ale našli se i takoví, kteří si 

mohli své poznámky vynechat, i když mají právo na svůj názor. 

Podle mne to byl velmi vydařený den a jsem rád, že se někdo angažuje v takových 

věcech, protože pomáhat je potřeba a neuškodí občas udělat nějaký ten dobrý skutek. 

 

Jan Szkandera, EL1  
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A do třetice pohled dalšího studenta třídy EL1: 

Můj pohled na kampaň proti rakovině prsu u mužů a žen, které jsem se účastnil  

Jakožto student SOŠ TŽ jsem měl možnost zúčastnit se kampaně mezinárodního dne 

proti rakovině pořádané Českou televizí. Chodili jsme s dalšími třemi spolužáky po Třinci a 

prodávali květiny.  

Každoročně se tato kampaň pořádá po celé České republice a výtěžek z ní jde na pomoc 

pacientům s onkologickým onemocněním. Letos to bylo konkrétně pro lidi s rakovinou. Mohou 

ji mít jak ženy, tak i muži, což mě docela překvapilo, jelikož jsem nevěděl, že tento typ rakoviny 

mohou mít i muži. Nicméně jsme byli vybráni na základě nejlepšího úsudku naší třídní učitelky 

paní Veroniky Dittrichové. Jako každý den jsme přišli se Šimonem, Jakubem a Honzou do 

školy s tím rozdílem, že jsme nešli do třídy, ale za panem učitelem Tomášem Sikorou, který 

působí jako tělocvikář a mimo jiné i jako preventista šikany a psychologický poradce. Ten nám 

dal potřebné vybavení a informace, popřál nám hodně zdaru a my se vydali na cestu za prací, 

která byla před námi.  

Už při příjezdu na určené místo si nás odchytilo pár seniorů a zeptali se, proč jsme se 

zdrželi. Tato otázka nám vykouzlila úsměv na tváři, protože jsme nečekali takový zájem 

třineckých občanů. A tak začala naše etapa prodeje prostých kytiček, které mají pomoci lidem 

se zmíněným onemocněním. Procházeli jsme městem jako by to bylo naše bydliště a s úsměvy 

na tvářích jsme rozdávali lidem nejen žluté květiny, ale také úsměvy, které mnohým lidem 

podle jejich slov zlepšily nudný den. Po prvním prodaném balení jsem se cítil, jakoby nějaký 

pacient děkoval z dálky. Byl jsem velmi nadšený, že mohu dělat tak prospěšnou práci. Mojí 

odměnou nebyly vydělané peníze ani volno, které jsme si dopřáli po prodeji, ale úsměvy na 

tvářích kolemjdoucích, kteří byli spokojeni, že mohli pomoci dobré věci. Mnoho lidí nás 

chválilo pro naši ochotu, jiní zase díky naší sympatičnosti, kterou jsme údajně vykazovali. Na 

druhou stranu se našlo pár občanů, kteří při zmínce o rakovině začali být trochu nepříjemní, ale 

to nám náladu vůbec nepokazilo. Právě naopak. Pro nás to bylo jako motivace, abychom šířili 

dál to dobro, které jsme pevně drželi v rukách.  

Nakonec bych chtěl říci, že jsme si ten den moc užili a rád bych poděkoval učitelům, 

kteří nám dali možnost prožít tak nevšední zážitek a zároveň byli našimi prvními „klienty“. A 

ti, kdo půjdou příštím rokem, doufám, že si to užijí stejně tak jako my.  

 

Gabriel Mazur, EL1 
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Jak jsem maturovala? 

 Tato otázka mi byla položena v den mých posledních zkoušek, a to ústních. Když se nad 

tím zamyslím, člověk projde mnohým za tu dobu, než odmaturuje nebo dokončí závěrečné 

zkoušky. Prochází vlastně takovou přeměnou z dítěte na dospělého. Maturita je vlastně 

opravdovou zkouškou dospělosti.  

 Za ty čtyři roky, které jsem na této škole strávila, jsem se naučila mnohé. Ve svém 

případě i trochu slušného chování. V prvním ročníku jsem byla celkem kvítko, co se týče školní 

docházky i chování k učitelům. Postupem času se to naštěstí všechno změnilo. Sice ne k úplné 

dokonalosti, ale k té spokojenosti člověka samého se sebou ano.  

 Od prvního ročníku mě doprovázela parta mých kamarádek. S nimi jsem strávila ty 

nejlepší chvíle školní docházky. Všechny testy, zkoušky, školní akce a výlety byly s nimi 

nezapomenutelné a jsem jim vděčná za čas, který jsem s nimi mohla strávit. Jen teď je tomu 

bohužel konec. Člověk si to ani neuvědomí.  

 

Veronika se svými kamarádkami.  
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Když se podíváme na samotnou obávanou maturitu. Jako první přišla na řadu slohová práce 

z anglického jazyka. Ta byla celkem lehká. Nic těžkého na tom nebylo. Napsat 120 slov na 

téma - FILM - si myslím není velký problém. Tuto zkoušku jste zvládli, pokud jste úspěšně 

napsali nějaký útvar na téma film, který jste v poslední době zhlédli, a dodrželi jste přesně určitá 

kritéria, a také vzkaz o 70 slovech, proč nemůžete svého známého vyzvednout na letišti. V té 

chvíli jsem si ani na to letiště nemohla vzpomenout. (smích)  

 Další den jsme měli na pořadu dne didaktický test a slohovou práci z jazyka českého. 

To už bylo o něco těžší. Možná jste slyšeli o nedostatcích znalostí v antické literatuře. Pokud 

jste neslyšeli, radím dobře, podívejte se na You Tube na video „Didaktický test z češtiny 2016“. 

Velmi povedené. Slohová práce byla lehká. Máte vcelku dobrý výběr témat. Pokud jste ve škole 

dávali aspoň minimální pozor v hodinách, musíte něco napsat. O tom není pochyb.  

 Poslední částí byl didaktický test z anglického jazyka. Ten také nebyl nějak těžký. Sice 

mi trvalo, než jsem se zaposlouchala do poslechu, ale nakonec to nebylo nic těžkého. 

 Nejhorší na tom všem byly pro mě ústní zkoušky. Z těch jsem měla celkem nahnáno. 

Začala jsem se učit jen pár dnů před tím, ale nakonec vše dobře dopadlo. Dopadlo to vlastně až 

moc dobře, až jsem tomu sama nevěřila, že by mě někdo mohl tak osvítit.  

 Po celé úspěšně složené maturitě si člověk opravdu vydechne, že má vše za sebou a je 

hodně spokojený. Ale abych pravdu řekla, už teď mi škola chybí. Co mě teď čeká? Jen doživotní 

chození do práce. Školní léta jsou ta nejlepší, jaká člověk může zažít, to mi věřte.  

 Má rada na závěr pro budoucí maturanty? Věřte i v Poseidona. Mně osobně tenhle 

chlápek přinesl velké štěstí.  

Letošní absolventka Veronika Rusnoková, EK4 

 

Maturita, maturita 

Kdo ji má za sebou, ten se směje. Komu se nepoštěstilo, bude vítán v podzimním 

termínu. Doufám, že naprosté většině našich studentů se čtyřleté studium podaří završit a připojí 

se tak k pětatřicítce letošních absolventů, kterým bylo maturitní vysvědčení 6. června 

slavnostně předáno v aule školy. 

Mgr. Helena Haltofová 
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 „Jablko nepadá daleko od stromu“  

 

Výtvarné nadání a šikovnost prokázaly 

žákyně a žáci E oborů ve výtvarné soutěži na téma: 

Jablko nepadá daleko od stromu aneb „Páni, jak já 

se podobám mámě a tátovi!“ Soutěž proběhla dne 28. 

dubna t. r. a zúčastnily se jí třídy PP1, KP1, SP1, KP2 

a SP3. 

Zadané téma bylo dost složité, ale žáci se 

s ním přesto zdárně poprali.  Svými kresbami se 

snažili ukázat, jaké mají společné zájmy s rodiči, co 

spolu rádi dělají nebo jak je ovlivnili při výběru povolání. 

Hodnotila komise  složena ze zástupců žáků a pedagogů naší školy. Nejlépe si vedli tito 

účastníci: Kotlárová Zoja, Vaňková Eva, Brzuchanski Patrik. 

Všichni byli odměněni malou sladkostí. 

Několik vybraných kreseb bude posláno na výtvarnou soutěž dětí a mládeže se specifickými 

problémy, která se koná v rámci XXIV. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě ve dnech 

3. - 7.  října 2016.  

Mgr. Anna Kaczarová 

  

Zaujetí během soutěže. 
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Barmanská soutěž 

 Na Den dětí vyjely do polského Cieszyna dvě žákyně ze třídy KU2 – Emílie 

Kominářová a Sandra Seginová -  reprezentovat školu na soutěži „Mlody Barman 2016“. 

Soutěže se účastnily školy z Polska (Bielsko – Biala, Gliwice, Wisla, Cieszyn, Wroclaw, 

Katowice ad.).  ČR reprezentovala pouze naše škola.  

  

 Soutěžilo se v přípravě míchaných nápojů dle vlastní receptury – kategorie „Fancy“. 

Žákyně měly za úkol namíchat v časovém limitu tři porce „Short fancy coctailu“ a tři porce 

„Soft fancy drinku“.  

 Žákyně soutěžily poprvé, zapracovala i tréma a jazyková bariéra, ale i tak se umístily 

z celkového počtu 22 žáků na 9. a 10. místě v obou kategoriích.  

 

 Celá soutěž byla výbornou motivací pro další činnost barmanů na naší škole. 

Mgr. Jana Strumienská, upraveno 

 

 

 Vypadá chutně!  

 

Momentky ze soutěže: 
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Momentky ze soutěže: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrně, nepřelít! 

 

 

 

 

Ještě přizdobíme… 

 

 

 

 

 

Jsem šikovná, ne? 
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Elektrikáři bodovali 

Studenti oboru Elektrotechnika Adam Drong a Samuel Michalek (EL3B) se dne 

18. 5. 2016 zúčastnili elektro soutěže ve Skoczowie w  Zespole Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących.  

Soutěž se skládala z teoretické části, kde všichni zúčastnění dostali test v anglickém 

jazyce. Připravenost našich žáků se od posledního ročníku zlepšila, ovšem stále máme vůči 

polským soutěžícím velké nedostatky v technické angličtině.  

Další část soutěže spočívala ve zhotovení a oživení elektronické stavebnice „policejní 

blikač“. V této části naši žáci opravdu zabodovali a podařilo se jim značně stáhnout bodovou 

ztrátu z písemného testu, ovšem ani toto nestačilo, abychom se umístili na stupních vítězů. Naši 

žáci se nakonec umístili na 4. a 5. místě a nechali za sebou tým se Slovenska a druhý tým 

z Polska. 

Jakub Funk, Mgr. Helena Haltofová 

 

 

Adam Drong a Samuel Michalek 
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Naši chlapci se neztratili mezi „Werkovými“ 

Třinecké železárny společně s Českou hutnickou společností vyhlásily 1. ročník soutěže 

o nejlepšího svářeče. Přihlásili se nejenom zaměstnanci TŽ, ale i žáci naší školy. 

Soutěž proběhla dne 26. května 2016 a naše škola měla možnost podílet se na organizaci 

a konání 1. ročníku. 

Soutěžilo se ve třech metodách, a to svařování elektrickým obloukem obalenou 

elektrodou (111), svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou (135) a svařování 

plamenem (311). Soutěž byla rozdělena na část praktickou a část teoretickou.  

Naši žáci soutěžili ve dvou metodách. Swierczek Jakub  ze třídy SM2 se v metodě 111 

umístil v praktické části na 6. místě  mezi 23 dospělými, léty a zkušenostmi nabitými svářeči z 

TŽ. V metodě 311 Kowalczyk Patrik  z IN2 vybojoval v tvrdé konkurenci skvělé 3. místo. 

První ročník soutěže „Nejlepší svářeč ve Werku“ není možné pojímat pouze jako soutěž, 

je to také významné společenské setkání kolegů z TŽ, ale i se zástupci České hutnické 

společnosti a vzájemné vyměňování zkušeností a poznatků. Účast a pořádání této soutěže je pro 

naši školu prestižní záležitostí. 

Bc. René Kajfosz, instruktor svařování SOŠ TŽ, Mgr. Helena Haltofová 
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Sbíráme zkušenosti v zahraničí 

  Zahraniční zkušenosti bývají k nezaplacení. Dobře to vědí i na naší škole. Již 

celá řada žáků z maturitních i nematuritních oborů navštívila zahraniční školy a zúčastnila se 

stáží či různých soutěží. 

 Tentokrát bylo naším cílem Slovensko, konkrétně Považská Bystrica. Zde proběhla ve 

dnech 2. a 3. června 2016 mezinárodní soutěž v kovoobrábění, které se zúčastnilo 26 žáků ze 

13 škol. SOŠ TŽ reprezentovali žáci třídy OK2 Radim Tobola a Aleš Čmiel. Soutěžilo se ve 

frézování a soustružení. Na zhotovení součástky na každém stroji měli soutěžící tři hodiny.  

 A jak jsme dopadli? V silné konkurenci se naši obráběči umístili ve středu tabulky, což 

je slušný výsledek.  

 Druhý den byla na programu exkurze v závodu na výrobu kuličkových ložisek. 

Seznámili jsme se s novými způsoby obrábění v CNC systému a viděli jsme měřicí přístroje 

jako mikrometry a úchylkoměry, to vše ve velikosti kolem 2 metrů. Není divu, když tam dělají 

ložiska v průměru do 2,5 m a ozubení pro satelity v průměru do 6 m!  

  Domů jsme odjížděli plni zážitků s mnoha cennými zkušenostmi. 

Marie Kisielová, upraveno Mgr. Helena Haltofová 

Naši soutěžící  
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Beskydský kotlík 

Rekreační středisko Pasieczki v Košařiskách se 18. 6. 2016  stalo místem klání v mezinárodní 

gastronomické soutěži v přípravě jídel v kotlíku. Českou republiku reprezentovala pouze naše 

škola, jinak se zúčastnili soutěžící z Polska, Slovenska a Uzbekistánu. 

V těžké konkurenci získala naše děvčata ze třídy KU1 Anna Caputová a Michaela Motyková 

pod vedením učitelky OV Bc. Ivany Kuligové zvláštní cenu za výjimečný originální kotlíkový 

pokrm - Pirohy s jahodami, ořechy a medem 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

Organizační pokyny před soutěží. 
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Příprava pokrmu pod dohledem UOV. 

 

 

 

 

 

 

Velký zájem o naše děvčata při přípravě soutěžního pokrmu projevila ČT. 
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Přísná hodnotící komise, u které musela děvčata prezentovat svůj pokrm. 

Ukázka soutěžního kotlíkového pokrmu – Pirohy s jahodami, ořechy a medem.  

 

  

 

 

  

 

 

K dobré pohodě hrála folklorní kapela. 
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Děvčata vyhrála zvláštní speciální cenu za výjimečný gastronomický pokrm vařený v kotlíku 

v přírodních podmínkách. Komise byla nadšená. 
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Společná fotografie soutěžících s organizátory soutěže včetně atašé za Polsko 

v Moravskoslezském kraji.   
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Stříbrní fotbalisté! 

Fotbalový tým SOŠ TŽ opět nezklamal! Začátkem května se zúčastnil krajského finále 

Poháru J. Masopusta v Ostravě, kde obsadil druhé místo. Zvítězili reprezentanti Ostravy, 

ovšem o pouhou jednu branku.  

O kvalitní reprezentaci školy se zasloužili tito žáci: 

HO1 - David Misiorz, Marek Kubík, EL1 - Jež Daniel, Standa Potůček, Vojta Cieslar, MZ2-

Venca Bujok, ES2 - Radek Melecký, SM2 - Adam Kotas, HT2 - Marek Swierczek, IN3 -  

Jakub Muryc, OK3 - Michal Walek, HO3 - David Lipowski, EL3B - Marek Szpyrc, Adam 

Drong, Jakub Puczok. 

Zdeněk Dembinný 

 

Stříbrní medailisté 
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Mezinárodní řemeslné hry 

Ve dnech 16. - 17. 6. 2016 pořádala SOŠ TŽ již 5. ročník Mezinárodních řemeslných 

her. Velkolepého zahájení, jež se tentokrát konalo před Werk Arenou, se ujali generální ředitel 

TŽ Jan Czudek, starostka města Věra Palkovská, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy 

ČR Jiří Cieńciała a ředitel SOŠ TŽ Aleš Adamus. Nechybělo zapálení ohně a státní hymna, 

po které následovaly sliby rozhodčích a soutěžících. 

 Již první tóny uvítacího ceremoniálu znějící před Werk Arenou předeslaly výjimečnost 

jubilejního pátého ročníku Mezinárodních řemeslných her, které se konaly jako součást výstavy 

INVENT ARENA v třineckém hokejovém paláci. 

 Prvního dne se her zúčastnilo 22 základních škol, tedy přes 200 žáků osmých tříd z 

našeho regionu. Studenti psali v první části znalostní kvíz, a to přímo v šatnách Ocelářů, kde 

na ně dýchala soutěžní atmosféra a na výsledcích to bylo znát. Ve druhé části, jež se konala 

v patře Werk Areny, prokazovali své technické dovednosti v soutěžních disciplínách elektrikář, 

hutník, zámečník a instalatér. 

 Druhý den patřil středním odborným školám, které soutěžily ve stejných odborných 

disciplínách jako jejich mladší kolegové ze ZŠ, jen s tím rozdílem, že tyto soutěže byly již na 

velmi profesionální úrovni a všichni soutěžící se při nich řádně zapotili. Vždyť vyhotovení 

výrobku dle technické dokumentace za pomocí pilování, vrtání, řezání závitů, orýsování, 

lícování, sestavení časového spínače či vyhotovení domovní elektroinstalace, montáž rozvodu 

vodovodního a odpadního potrubí, umyvadla a WC na panelech dle technické dokumentace či 

sestavení naváděcí armatury nebo výroby jaderníku jsou úkoly, jimiž se žáci mohou hrdě 

prezentovat budoucím zaměstnavatelům. 

Soutěže se zúčastnilo 18 středních odborných škol z osmi zemí. 

A jak to tedy vlastně dopadlo?  

 Po sečtení bodů se celkovým vítězem kategorie základních škol stala ZŠ Nýdek. Na 

druhém místě se umístila ZŠ Petra Bezruče Třinec a  třetí místo si vybojovala ZŠ a MŠ 

Bystřice.  

V kategorii středních škol si v oboru Elektrikář první místo vybojoval Lukáš Machala 

z Vítkovické SPŠ Ostrava, na druhém místě se umístil Adam Drong z SOŠ TŽ a třetí místo 

získal Miroslav Lastovica z SOŠ Technická Čadca.  
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V oboru Hutník se stal vítězem Adrian Larysch z SOŠ TŽ, na druhém místě se umístil 

Stanislav Brecher ze Střední školy Havířov-Šumbark a třetí místo si odvezl Robin Holeksa 

z SOŠ a SOU Jablunkov.  

V oboru Instalatér zvítězila dvojice Werner Marktl a Christian Stacher z LBS 

Zistersdorf - Rakousko, druhé místo vybojovala taktéž rakouská dvojice z LBS Zistersdorf 

Lukas Kalchhause a Michael Kranawetter a na bronzovém stupínku se umístila domácí 

dvojice SOŠ TŽ Vojtěch Kubík a Dominik Sikora.  

Obrovská senzace se pak udála v disciplíně oboru Zámečník (Strojní mechanik), jež ve 

velké konkurenci ovládla žena, konkrétně domácí Bára Paprotová z SOŠ TŽ, která si tímto 

výkonem vysloužila veliké ovace všech zúčastněných. Druhé místo si odvezl Martin Heglas 

z SOŠ Technická Čadca a na třetím místě skončil Jakub Mirkovský z SOU DAKOL s.r.o. 

Petrovice u Karviné. 

 V rámci her proběhl také workshop, kde zástupci zahraničních škol diskutovali na téma 

duálního systému vzdělávání a jeho realizace v jednotlivých zemích. 

„Úkolem řemeslných her bylo stejně jako v letech minulých zpopularizovat řemeslo a technické 

obory, což se myslím daří. Samozřejmě již v tuto chvíli začínáme připravovat příští ročník, jenž 

přinese nejen novou koncepci, ale hlavně rozšíří řady účastníků a kategorií o mnohé překvapivé 

soutěžící. Řemeslné hry měly žákům nabídnout možnost rozšířit si své teoretické a praktické 

dovednosti, porovnat si své stávající schopnosti s konkurencí, pobavit se, získat vztah k 

řemeslům a to se myslím povedlo“, říká ředitel soutěže Jan Jakeš. 

Upraveno, Mgr. Helena Haltofová 
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Mezinárodní řemeslné hry 
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Zábava červen 

Milí čtenáři, 

prázdniny se kvapem blíží, ale ještě před tím si všichni školou povinní odnesou domů 

vysvědčení, proto zde máme pár VTÍPKŮ spojených s touto tematikou.  

Honzík ukazuje otci vysvědčení. ,,Něco tak strašného jsem ještě neviděl,“ říká tatínek. „Já taky 

ne,“ odpovídá Honzík, ,,včera jsem to našel ve tvých věcech z mládí.“ 

Pepíček přinese domů vysvědčení a otec mu říká: "Tak za takové 

vysvědčení se dává pár facek!" Pepíček na to: "Máš pravdu tati, pan 

učitel bydlí hned vedle za rohem.“ 

,,Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení?“ ptá se maminka. ,,To je 

přece vedlejší, hlavně, že jsme zdraví.“ 

Kdybyste se o prázdninách náhodou nudili, zkuste si protáhnout své mozečky. 

Poznej, ze kterého filmu jsou následující hlášky. 

Pávek: „Nohy sis myl? To já poznám. Hned se s tebou jinak jede!” 

Pepa: „Jsem pro ni moc tlustej.” 

Škopková: „Tlustej?! A kde?!” 

Kevin: „Právě jsem dokázal zmizení rodiny McCallisterových!” 

Michal: „No, vidíš, že to dokážeme i bez maminky.” 

Dášenka: „Ale maminka mi ještě před koupáním sundává bačkůrky.” 

Kaprál: „Je to rebel! Při zatýkání tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil.” 

Souček: „Kde jsou ty moje blatníky?!!” 

Řešení: Vesničko má středisková; Slunce, seno a pár facek; Sám doma; S tebou mě baví svět; S čerty nejsou 

žerty; Obecná škola 

Obrázkový hlavolam 

1) Na obrázku 1 vidíte několik prasátek v ohradě. Dokážete pomocí tří rovných čar rozdělit 

prasátka tak, aby bylo každé prasátko v samostatné ohrádce? 

2) Přemístěte 2 zápalky tak, abyste z lopatky odstranili smetí. 

    
OBRÁZEK 1 OBRÁZEK 2 
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