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Přání do nového roku 

Před několika dny jsme přivítali nový rok 2019. V novoročních blahopřáních si přejeme 

jen to nejlepší, zdraví, štěstí, lásku... 

Také já Vám přeji, ať se splní Vaše školní, pracovní i soukromé plány, ať zažíváte 

úspěch a díváte se do budoucna optimisticky. 

Pro inspiraci si přečtete několik novoročních citátů. 

 

„Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.“ 

               John Lennon (britský zpěvák a hudební skladatel, člen hudební skupiny The Beatles) 

„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“ 

Mark Twain (americký novinář, spisovatel) 

 

„Až ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády.“ 

Jan Werich (český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scenárista) 

 

„Když nevyjde plán A, nezapomeň, že máš ještě dalších 26 písmen!“ 

Autor neznámý 

„Začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce.“ 

Platon (řecký filozof, pedagog a matematik) 

 

„Bojuj se svými neřestmi, udržuj mír se svými bližními a dovol, aby každý nový rok z tebe 

udělal lepšího člověka.“ 

Benjamin Franklin (americký státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel) 

 

„Náš osud není ve hvězdách, ale je v nás.“ 

William Shakespeare (anglický básník, dramatik a herec) 

  

Za tým redakce Mgr. Milada Šupíková 
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Exkurze do firmy Nehlsen 

V průběhu měsíce října proběhly 

jako každoročně exkurze do firmy Nehlsen. 

Zúčastnily se třídy HO1, PL1, EL1, KU2, 

OK2, HT2, SM2 a ES2.  

Firma poskytuje komplexní služby 

v oblasti nakládání s odpady, materiálem 

a odpadními vodami. Mimo to zajišťuje 

údržbu místních komunikací, veřejného 

osvětlení. Společnost Nehlsen Třinec 

vlastní německá společnost Nehlsen GmbH 

a Co.KG se sídlem v Brémách. Zajišťuje nakládání s odpady u 22 obcí a přibližně u 600 firem.  

Navštívili jsme areál firmy a seznámili se s místem odkládání nebezpečných odpadů, 

kompostárnou, prostory na odložení elektroniky a velkoobjemového odpadu. Součástí exkurze 

byla prohlídka dotřiďovací linky v Oldřichovicích. Má za účel vytřídit jednotlivé složky 

separovaného odpadu z domácností i z firem. Např. plasty se dále třídí na PET lahve podle 

barev, tlustostěnné plasty a sáčky. Následně se lisují do balíků o hmotnosti kolem 3 t nebo balí 

do papírových a plastových obalů podle požadavků odběratelů. Poslední novela zákona 

185/2001Sb zakazuje od roku 2024 ukládat na skládky netříděný komunální odpad. 

Co žáky nejvíce zaujalo: 

„Kompostování biomasy - vyrobený 

kompost si mohou občané města odvézt 

za přijatelnou cenu.“ 

„Kam se vytříděné odpady odváží, 

je tajemstvím firmy, nejdelší odvoz 

odpadů je už do Číny.“ 

„Na ploše se pohybovalo mnoho aut, 

viděli jsme nakládku velkoobjemového 

kontejneru na směsný odpad. O celý                    

Foto: žáci tříd HO1, PL1 a KU2                                 chod firmy se stará mnoho lidí.“ 

                                                                                    „Firma Nehlsen má pobočky i v Africe.“ 

„Třinec třídil odpady ještě před přijetím prvního zákona o odpadech od roku 1997.“ 

„Ve firmě je možnost brigády od 18 let.“                                                    Žáci tříd HO1 a PL1 
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Soutěže pIšQworky a sudoku v Havířově 

 

Oblastní kolo piškvorků se konalo v pátek 16. 11. v Havířově. V prvním utkání zvítězila 

Kanada nad Exičovci 12 : 8. Potom Black Fleck porazil Kanadu, také 12 : 8. Po přestávce 

nastoupili proti Kanadě Ajťáci, z kterých šel tak trochu strach, protože předtím  v sousední 

místnosti porazili všechny s vysokým skóre. To se bohužel stalo i nám, takže po výsledku 

2 : 18 už nemohla Kanada pokračovat do finále. Soutěžilo se pouze o první tři místa. Zúčastnili 

se: Filip Rusnok - EL4, Dominik Suszka - EL4, David Adámek - MC4, Miroslav Čudek - HT2, 

Lukáš Volný - EL1, Tomáš Winkler - IN1 a Tomáš Kaluža - KU1.  

 

 

Dne 14. 11. se tříčlenné družstvo naší školy (ve složení Konderla Benjamin - HO3; 

Danko Filip - HO4; Michal Wojnar - ES2) zúčastnilo soutěže pro studenty SŠ v řešení 

SUDOKU, které se konalo v Havířově. Sudoku se řešilo štafetově - první členové každého 

družstva začali souběžně řešit zadání číslo 1, po vyřešení pak ihned začal řešit druhý člen zadání 

číslo dvě, stejným způsobem následoval třetí člen. Na vyřešení měli dohromady 90 minut. Letos 

bylo zadání náročnější než v jiných letech, mnoho družstev nedořešilo v limitu. Soutěžilo 

15 družstev a bohužel mezi 7 úspěšných jsme se nevešli. Nesplnili jsme časový limit. Snad 

příště budeme úspěšnější.  

 

Mgr. Jarmila Hudcovská, Mgr. Kateřina Votoupalová 
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Nepoučený optimista 

Interview s Mgr. Františkem Panákem 

Mgr. František Panák učí už několik let na naší škole studijní 

obory Elektrotechnik a Elektrikář. Můžete ho zastihnout v kabinetu 

u učebny č. 5 – Laboratoř pro elektrotechnické měření. 

 

CHARAKTERISTIKA: Nepoučený optimista. Optimista v každém 

případě. 

 

Oblíbené jídlo: domácí knedlíky na páře, pečený bůček 

Oblíbený film: Sedm statečných, Volný pád 

Oblíbená barva: zelená 

 

Pane učiteli, co bylo Vaším zaměstnáním, než jste se dostal na naši SOŠ TŽ? 

V minulosti jsem měl spoustu zaměstnání a vždycky z oboru elektro. Vyučil jsem 

se důlním elektrikářem a už tehdy se mi líbilo povolání mistra odborného výcviku. Ale později 

v roce 1987 jsem odmaturoval a nastoupil jsem na šachtu jako směnový technik, samozřejmě 

se zaměřením na elektro. Později jsem se přihlásil na vysokou školu v Dubnici nad Váhom          

a po vystudování jsem chtěl na naší škole vyučovat praxi, udělal jsem výběrové řízení a teď 

už bývalý učitel Boris Kučera se postaral, abych tu už zůstal jako učitel teoretických předmětů. 

 

Baví Vás učit? Jak vycházíte se studenty? 

Ano, baví mě učit a nejspíš to jde i na mě znát. Někteří žáci pochopí, že je chci něco 

naučit, jenom druhou polovinu to nebaví, nechce se jim, tak je to trápení na obě dvě strany. 

To je tak asi všechno. 

 

Předměty ve škole... Který byl pro Vás nejjednodušší a který naopak nejtěžší? 

Celkově s předměty, co učím, tak problém nemám. Jen některé, třeba elektrotechnické 

měření, jsou obtížnější na výklad. Naopak i díky žákům ve 4. ročníku, kteří už mají nějaké 

souvislosti a znalosti z terminologie, je pro mě jednodušší učit předmět Užití elektrické energie. 

Ale je to i tím, že jsou tam žáci, kteří se chtějí učit a nejsou pasívní. 
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Každého to zajímá, jaký jste byl student? 

Student? Hahaha. (smích) Na základní škole jsem byl špatný žák, neučil jsem se, jen 

jsem tak procházel. Pak na učilišti to bylo o něčem jiném, tam se už dalo i během studia něco 

vydělat. A na průmyslovce byla zase jiná motivace. Tím, že jsem byl dospělý, měl jsem zájem 

tu školu prostě udělat. A když se posuneme o 20 let dál, vysoká škola, to bylo zas úplně o něčem 

jiném a do té školy jsem chodil pro radost a studijní výsledky tomu i odpovídaly. Že jsem dostal 

i dvakrát stipendium (smích) a vůbec jsem o ně ani nežádal, to byla třešinka   na dortu. 

 

Jaké bylo Vaše vysněné povolání z dětství? 

Strašně se mi líbilo být dřevomodelářem. Jenže kvůli potřebě dobrých známek 

a otevírání jedné třídy široko daleko jsem se tam ani nehlásil. 

 

Jaké máte záliby, „koníčky“ ve volném čase?  

Zálib mám spoustu. Hlavně chalupaření, fotografování, práce se dřevem a železem, 

turistika, cestování. Mé nejkrásnější cesty byly: Jednou do Číny za svým synem, který tam v té 

době studoval, a byli jsme tam celkem 12 dní. A druhá cesta byla pěšky po Cestě sv. Jakuba 

přes španělské město Santiago de Compostela. Ušel jsem za 21 dní 750 km. 

 

Máte nějaké životní motto či oblíbený citát? 

„Když ses narodil, všichni plakali. Dělej tak, aby plakali ještě víc, jak umřeš.“ (citát 

Confucia) 

 

Jaký hudební žánr posloucháte? 

Kromě metalu asi všechno. Dechovku vyloženě nemusím. Jinak poslouchám country, 

vážnou hudbu, velice mám rád jazz, blues, rock'n'roll, nesmím zapomenout na Spojené státy 

americké - 50. a 60. léta, ale ani na hudbu, co se hraje v rádiích. 

 

Jak se Vám líbí život ve městě Třinec a okolí? 

Město Třinec je nadstandardní pro obyvatele. Dělá se tu hodně, jde to vidět. Sice jsem 

tu přihlášen k trvalému pobytu, ale většinu svého času se věnuji své chalupě. 

 

Jaký je Váš názor na státní maturity? 

V každém případě ano, existoval ten model x roků. A vzhledem k tomu, že stát to platí,  

měl by mít i přehled, na jaké úrovni ta vzdělanost je. Jsem pro konzervativní řešení. Nechat 
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volnost školám pro odborné předměty, ale základ by měl být stejný, aby bylo možnost srovnat. 

Stát jako garant by měl do toho co mluvit a jsem pro to, aby byly státní maturity. 

 

Co byste přál našim studentům? 

Aby je to bavilo, aby mentálně nezestárli dřív, než je to biologicky nutné. To bych jim 

přál, aby jim ten optimizmus a ta snaha něčeho dosáhnout vydržely co nejdéle. A ne, že už teď 

máme půl školy „frajerů“, kteří si myslí, že všechno ovládají a znají. Měli by být sebekritičtí. 

 

Co Vás napadne, když se řekne…  

ÚKLID - NUTNOST 

KUCHYŇ - JÍDLO 

ZAHRADA – JABKA, HRUŠKY, ŠVESTKY… PROSTĚ OVOCE 

KUTIL – TO JSEM JÁ 

SPORT – VYNIKAJÍCÍ VĚC / ZÁJEM 

DOMOV – NOSÍM SI V SOBĚ DOMOV 

 

Buď - anebo… 

     KÁVA – ČAJ 

    PĚŠKY – AUTEM 

    MOŘE –  HORY 

    BLONDÝNA – BRUNETA - ZRZKA 

     PRANÍ – ŽEHLENÍ 

    FOTBAL – HOKEJ 

 

Děkuji panu Františkovi Panákovi za zajímavý rozhovor. 

 

Václav Mikler, ES2 
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Prezentiáda 

Prezentiáda v anglickém jazyce se konala 27. 11. 2018, účastnily se třídy HO4, MC4  

a EL4. Žáci prezentovali různá vybraná témata z odborné terminologie před veřejností. Počet 

žáků, kteří se zúčastnili, byl 12. Hodnotil se především výkon, výslovnost, plynulost, celkový 

dojem prezentace a vystupování. 

Přinášíme postřehy 

zúčastněných. 

„Takže podle mě to bylo dobré 

v tom, že jsme si mohli vyzkoušet takto 

prezentovat před lidmi. Hlavně mě to 

donutilo se podívat na něco z maturity. 

Díky tomu jsem taky mohl o něco málo 

obohatit svou slovní zásobu. Takže 

děkuji za tu možnost prezentovat.“ 

Viktor Hrycek 

 

 

„Prezentace nedopadla podle 

mých představ. Myslím si, že prezentace 

co se týče zadání a stylu byla splněna. 

Do příště bych určitě změnil vypravování 

a věnoval víc času na přípravu. Myslel 

jsem si, že jsem připraven, ale bohužel 

jsem nebyl dostatečně. Zkušenost určitě 

dobrá!“ 

David Adamek 

„Prezentiáda se mi líbila, považuji ji za dobrou zkušenost. Prezentoval jsem prezentaci 

mého spolužáka. Atmosféra byla příjemná.“                                       Daniel Vodák 

„Z prezentace jsem měl dobrý pocit. Pro příště bych se lépe danou prezentaci naučil, 

abych nečetl slovo od slova, ale více prezentoval svými slovy. Myslím, že má prezentace 

graficky byla hezká, tak na tom bych nic neměnil, až na pár grafických chyb.“ 

Filip Pohli  

 

Mgr.Tomáš Martaus, žáci EL4 a MC4 
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Příběhy bezpráví 

     Jako každým rokem, tak i letos se 

naše škola zúčastnila celorepublikové akce 

Příběhy bezpráví. Je zaměřena na období 

2. poloviny 20. století, především na totalitní 

systémy – nacismus a komunismus. Smyslem 

akce je snaha, aby se nezapomnělo na tato 

období, aby mladá generace měla povědomí o naší nedávné minulosti. 

     Akce se zúčastnily třídy EL2, HO3 a MC4 a konala se v aule školy 30. 11. 2018. 

Po úvodním slovu a představení hosta byl promítnut film Případ Milada Horáková, po jeho 

zhlédnutí se konala beseda s pozvaným hostem a následoval závěr. Akce probíhala první dvě 

vyučovací hodiny. 

     Letos uplynulo 70 let od chvíle, kdy se dostali k moci převratem komunisté, kteří 

nastolili totalitní režim. Šlo o vládu jedné strany. Zvláště v letech 1948 - 1954 emigrovaly    

ze země statisíce lidí, desetitisíce jich bylo uvězněno a více než dvě stě popraveno 

v nezákonných procesech pod dohledem sovětských poradců. 

     Jednou z popravených byla doktorka Milada Horáková, přesvědčená demokratka   

a hrdinka odboje proti nacistům. O ní pojednává 

dokumentární film, který byl natočen v roce 

1990. Komunisté ji odsoudili v zinscenovaném 

procesu a popravili i přes odpor světové 

veřejnosti. Žádosti o milost psali nejvyšší státní 

představitelé z různých zemí. Tehdejší prezident 

Klement Gottwald váhal, ale nakonec rozsudek 

trestu smrti podepsal. 

    Pozvaný host, historik Mgr. Petr 

Zajíček z Muzea Těšínska, osvětlil tehdejší události a zasvěceně o nich povyprávěl. Posluchači 

se tak mohli seznámit s dobou, kterou ještě pamatují jejich prarodiče. 

     Pokud si budeme připomínat minulost, můžeme se z ní poučit a zabránit tomu,   

aby se něco podobného v budoucnu opakovalo. K tomu slouží i akce Příběhy bezpráví 

a promítání filmů o naší nedávné minulosti. Často se poukazuje na to, že ten, kdo na svou 

minulost zapomene, je nucen znovu ji prožít… 

Mgr. Stanislav Mintěl 
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Simpsonovi a matematika 

Jak souvisí oblíbený televizní seriál a matematika? To zjistilo 78 žáků prvních a druhých 

ročníků na přednášce pana doc. Petra Kováře z VŠB – TU Ostrava.  

 

A jaké jsou postřehy 

a reakce některých žáků tříd EL1 

a EL2 ? 

 

„Zajímavé spojení matematiky 

a Simpsonů.“ 

 

„Líbil se mi styl Simpsonů. 

Spojení zábavného s užitečným.“ 

 

„Bylo to ok, hodně věcí jsem si 

v seriálu nevšiml. Matematika 

může být i vtipná. “ 

 

„Pan přednášející nesprávně použil 

termín vteřina pro určení časové 

jednotky sekunda.“ 

 

„Učitelka: „ A kdo umí na kalkulačce 

vypočítat kolik je 7 krát 8?“ 

Milhouse: „Prosím! Prosím! Low 

battery.“ 

 

                

Ing. Jana Káňová a žáci EL1 a EL2 
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Just Nuisance:   Německá doga ve službách Královského námořnictva 

„Co to je?“ ptám se trochu znuděně jednoho ze správců pořádku na Waterfrontu. „To je 

Just Nuisance!“ odpovídá s tónem prozrazujícím, že jsem se dotkl místní svátosti. „Byl to řádný 

námořník Královského námořnictva,“ dodá důležitě. 

„Jistě,“ odpovím omluvně, ale v duchu si myslím, že jednomu z nás pobyt na ostrém 

jihoafrickém slunci nepřišel k duhu. Jak se ale záhy přesvědčím na pamětní desce 

a v dokumentaci simontownského muzea, muž mluvil čistou pravdu. 

Život na palubě 

Just Nuisance se narodil 1. dubna 1937 v Rondeboschi, jižní periferii Kapského Města. 

Tohle štěně německé dogy koupil Benjamin Chaney, který pak odjel do nedalekého Simon´s 

Townu, aby zde založil United Services Institute, hojně navštěvovaný členy Královského 

námořnictva. Ti chlupáče rozmazlovali nejrůznějšími pamlsky, vodili ho na vycházky 

a po námořnicku mu dopřávali hojně piva. Časem se tedy nebylo čemu divit, že se námořníci, 

které štěně poznávalo podle nezaměnitelných uniforem, stali jeho nejlepšími přáteli, které 

doprovázelo do doků či na palubu. 

Na své oblíbené bárce jménem HMS Neptun si již jako urostlý pes často hověl na lodním 

můstku. Nešlo s ním pohnout ani ho překročit a právě tehdy prý vznikla jeho přezdívka. „You 

are just a nuisance! Ty jsi ale otrapa!“ pokřikovali na něj všichni členové posádky. Jejich 

rozhořčené výkřiky se posléze ustálily coby zvláštní jméno pro bezpochyby zvláštního psa. 

Z této překážky palubního provozu se ale díky reprezentativnímu vzhledu a přátelské 

povaze stal vítaným doprovodem námořníků na jejich spanilých vlakových jízdách 

do nedalekého Kapského Města. Zvlášť se osvědčil při návštěvě barů po zavírací době či jako 

živý preventivní vykřičník ve chvíli, kdy hrozila rvačka. 

Tyto přednosti však byly zároveň příčinou, proč bylo nesnadné ukrýt Justa ve vlaku před 

průvodčím. Byl tak nucen si záhy osvojit jízdu načerno, z níž byl ovšem často vyhozen. Musel 

se tedy naučit dojet do cílové stanice z různých míst na trase, případně se vrátit  „na základnu“. 

Stal se tak důvěrně známým nejen pro pravidelné cestující, ale i pro revizory, kteří jeho volné 

jízdy nemínili pardonovat. 

Často si na ně totiž doslova vyskakoval: tlapami se revizorovi opřel o výložky a shlížel 

z výšky do mužova vystrašeného obličeje. Dráha na oplátku bombardovala námořnictvo 

pokutními obligacemi a výhrůžkami, že nebude-li Just Nuisance zdárným pasažérem, doplatí 

na to životem. 
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Souboj s železnicí 

Námořní velitel se rozhodl věc vyřešit s elegantní extravagancí. Vzhledem k tomu, 

že Just tmelil námořníky i jejich morálku, rozhodl se psa neodepsat, nýbrž naopak povýšit a tak 

říkajíc oficializovat. Tím, že ho učiní dobrovolníkem Královského námořnictva, získá pes nejen 

jízdné, ale stane se i legitimní součástí, a tedy chráněncem slovutné námořní instituce. Skvělý 

nápad! 

Jako každý nový námořnický aspirant musel Just Nuisance absolvovat obtížné fyzické 

testy a lékařskou kontrolu. Obojí bravurně zvládl a byl prohlášen za způsobilého aktivní služby 

v námořnictvu. Dne 25. srpna 1939 byl pod křestním jménem Just a příjmením Nuisance, 

značkou Bone Crusher (Drtič kostí) a náboženskou denominací scrounger (tedy poberta 

či obejda, později byla tato kategorie smírněji nazvána Canine Divinity League čili Liga psího 

božstva) oficiálně zapsán ke Královskému námořnictvu. Zápis stvrdil inkoustovým otiskem 

pracky do kolonky příslušného dokumentu. 

Jako člen námořnictva mohl nyní požívat různá privilegia, jako třeba spát 

na povlečených námořnických postelích. Také se důsledně dbalo na jeho hygienu a způsobně 

oděn do námořnické čapky se objevoval ve slavnostních nástupech a na maršparádách města. 

Just péči opětoval tím, že příkladně dbal o mravy námořníků a zabraňoval kupříkladu rvačkám 

jako zkušený mediátor - postavil se na zadní, vložil se svou dvoumetrovou výškou mezi rivaly 

a jednoho z nich odtlačil z bojiště. Také budil opilé námořníky v nočním vlaku štěkotem 

či taháním za nohavice, aby nepřejeli základnu. 

Občas sice Just Nuisance vykazoval i méně příkladné chování (několikrát zběhl 

ze služby či se popral se čtyřnohými maskoty konkurenčních posádek), ale to nezabránilo tomu, 

aby byl povýšen z řadového námořníka na výsadní pozici „Able Seamen“. 

Konec pravého námořníka 

Na důstojníka to však Just už nedotáhl. Prvního ledna 1944 byl odhlášen ze své 

domovské základny HMS Afrikander, a to ze zdravotních důvodů. Kdysi ho totiž srazil 

automobil a od té doby ho pomalu, ale jistě paralyzovala nemilosrdná trombóza. 

V den svých sedmých narozenin byl tedy naložen a odvezen na svou poslední cestu 

do simontownské námořní nemocnice, kde byl po dohodě s lékařem navěky uspán. Den poté 

byl se vší námořní poctou - přikryt vlajkou a s příslušnými obřady zakončenými salvami - 

pohřben na simontownském Klaver Campu. Naštěstí se ještě na vrcholu svých sil stihl sezdat 

s dogou Adindou a z jejich svazku vzešlo pět štěňat. Stal se tak ještě za svého života legendou, 

která žije v odkazu genetickém a zároveň kulturním - jako vděčný námět námořnických 

historek, oživujících mnohdy banální setrvačnost turistického průmyslu. 
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Zvíře u námořnictva 

Zvíře coby vytesaný dřevěný idol nejprve rozráželo vlny oceánů jako neživý symbol 

ochránce i statečnosti posádky a imitativní magií garantovalo neohroženost a úspěšnost plavby 

i jistý návrat posádky na pevninu. Dřevěným idolem například holandských kolonialistů byl 

v 17. století lev, pak ho vystřídala Panna Maria. „Zvíře na palubě“ se v době kolonialismu 

stávalo nezřídka exotickým či raritním rozptýlením, potravou, trofejí či darem, až posléze, 

ve 20. století, mazlíčkem či maskotem. Až do roku 1970, kdy byla zvířátka u námořnictva 

oficiálně zakázána z důvodů obav před vzteklinou, patřilo k dobrému tónu vozit s sebou 

papouška, opičku či jako v roce 1919 medvěda jménem Trockij. U námořníků se těšili největší 

oblibě psi a kočky - právě pro emocionální oporu a citové svázání v nelehkém a leckdy 

bezútěšném životě námořníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. František Panák za použití článku  

https://search.seznam.cz/?q=Just+Nuisance&sourceid=firefox 
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Provětrání češtinářských znalostí 

Jako již každoročně se i letos na naší škole konalo školní kolo Olympiády v českém 

jazyce. Termín byl stanoven na středu 12. 12. 2018. Do soutěže se zapojil výběr žáků 

z maturitních oborů. V rámci olympiády museli žáci zvládnout nejen mluvnická zadání, ale také 

museli prokázat své slohové nadání. Téma slohové práce znělo: Stojím tu už celá staletí. 

Nejlépe si se zadanými úkoly poradili tito tři žáci:  

JAN SZKANDERA (EL4, 1. místo), 

TÁŇA ZEMANOVÁ (PL2, 2. místo), 

JAN RECHTORÍK (MC4, 3. místo). 

Vítězům gratulujeme a ostatním studentům děkujeme za aktivní účast. V následujících 

řádcích se můžete začíst do slohové práce Jana Szkandery, která obdržela největší počet bodů. 

Stojím tu už celá staletí. Den za dnem je pro mne utrpením. Kmen mám mohutný tak, 

že kdyby jej někdo zpracoval, vyplnil by celý dům nábytkem. Mé kořeny jsou kdesi až u středu 

Země. Mé větve sahají až k nebi, však na světě jsem sám a nikdo si mne nevšímá. Lidé, zvěř 

a rostlinstvo. Pro takové jsem jen pouhým stromem a ničím víc. Jen jednou starou lípou, co stojí 

uprostřed lesa. 

Za svůj život jsem zažil mnoho událostí a ty, co mi nejvíce utkvěly v hlavě, byly ze světa 

lidí. Jeden voják raněný z bitvy, ležel pode mnou. Opřený o můj kmen, krvácel  a naříkal, volal 

svou drahou matku, nikdo mu však nepomohl. Zemřel zde a byl zapomenut. Z jeho bolestí 

a utrpení ho však vysvobodila smrt. Já však trpím již stovky let a nikdo mi neuleví. 

Viděl jsem také dva zamilované mladé lidi. Scházeli se u mne a projevovali si lásku. Kéž 

bych ji mohl prožívat s nimi. Jako strom nemohu prožívat stejný cit. Jednou do mne vyryli 

nějaké značky a tím si mne znepřátelili, nemohl jsem však nic dělat. 

Krutá příroda si se mnou vždy zahrávala. Zažil jsem léta plná slunečných dní, během 

nichž zvěř dováděla, radovala se z nich. Pro mne to však byly pouze dny sucha. Trpěl jsem 

a toužil po vodě, která mi kvůli žhnoucímu slunci byla odepřena. Zimy bývaly o něco 

příjemnější. V tomto ročním období jsem dřímal. Ze spánku mě však probouzel mráz a sníh, 

který sedával na větve a způsoboval mi bolesti. 

Celá staletí tady jen vzpřímeně stojím. Koukám se na osudy lidí a přežívám strašné 

počasí. Kéž by do mne udeřil blesk a celého mne spálil na popel. Snad mé utrpení brzy skončí. 

Jan Szkandera 

Mgr. Andrea Ruszová 
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Umění komunikace 

V příručkách se dočteme, že naše individuální aktivní slovní zásoba, tj. slova, která 

běžně používáme při komunikaci, čítá 5 000 až 10 000 slov. A jak jsou na tom naši žáci?  

Ve středu 19. prosince se již potřetí sešli žáci tříletých oborů, aby předvedli své 

komunikační umění. Konala se Soutěž v komunikačních dovednostech. Jako každým rokem 

bylo nejtěžší přesvědčit žáky, aby se akce zúčastnili. Do poslední chvíle porota, složená 

z vyučujících češtiny, trnula, kolik soutěžících se dostaví.  

Na učebně č. 22 se sešli žáci, kteří měli v lichém týdnu výuku: Tomáš Winkler (IN1), 

Marek Slovák (KU1), Edita Lipková (PP1), David Liberda (HT2), Vojtěch Brzuchanský 

(SM2), Markéta Dopiráková (KU2) a Ondřej Pieter (OK2).  

 

 

 

Soutěžící měli na výběr ze tří témat: Můj oblíbený... (zpěvák, sportovec, film, tanec),  

Co umím opravdu dobře a Jak trávíme Vánoce. Hodnotilo se dodržení tématu, čas, struktura, 

obsah, spisovnost, srozumitelnost. 
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Na některých soutěžících byla patrná tréma, jiní hovořili uvolněně se zaujetím pro dané 

téma. Žáci využili možnosti a svůj projev obohatili o prezentaci. Zdárně reagovali také 

na doplňující otázky poroty.  

Nakonec bylo rozhodnuto o pořadí na prvních třech místech takto: 

 

 

1. místo – David Liberda (HT2), 

2. místo – Markéta Dopiráková (KU2), 

3. místo -  Edita Lipková (PP1). 

Tito žáci získali za své výkony v soutěži diplom a odměnu v podobě balíčku. 

 

 

Mgr. Milada Šupíková 
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Vánoční Vídeň 

Vídeňský adventní trh navštíví 

každoročně neuvěřitelné 3 milióny 

návštěvníků, z nichž 500 tisíc přijíždí ze 

zahraničí, včetně návštěvníků z Japonska 

a USA. Také 52 studentů a 5 pedagogů 

naší školy se přidalo a 21. prosince jsme 

již v 5:30 vyrazili směrem k vánočním 

trhům. Ty existují  více než 700 let, 

konkrétně od roku 1294, kdy udělil císař 

Albrecht II. vídeňským obchodníkům a živnostníkům privilegium k pořádání „Prosincového 

trhu“.  

Program jsme měli opravdu bohatý, protože nás nejdříve čekaly poslední předvánoční 

nákupy v obchodním řetězci Primark, kde jsme byli překvapeni velmi nízkými cenami a širokou 

nabídkou zboží. Tento obchod byl založen v roce 1969 v Irsku a postupně se rozšířil 

do ostatních zemí Evropy. Nyní má 

302 poboček. Nejbližší je právě 

ve Vídni. 

V poledne jsme se přesunuli 

do centra, kde jsme začali naši 

prohlídku u Parlamentu, který je 

momentálně v rekonstrukci. Poté jsme 

přešli kolem náměstí Marie Terezie 

přes Burggarten k Albertině - galerii 

s největší sbírkou rytin na světě. 

Od Albertiny jsme pokračovali kolem světoznámého hotelu Sachr, pojmenovaného 

podle stejnojmenného dortu, až k Vídeňské opeře, kde lístek do lóže na Ples v opeře stojí 10 000 

Eur pro jednu osobu. 

Před návštěvou svatoštěpánského chrámu jsme se zastavili u kapucínské hrobky,  kde je 

od roku 1633 pohřbeno 146 příslušníků habsburské dynastie,  z toho 12 císařů a 19 císařoven 

a také známá císařovna Sisi. 

Od  katedrály svatého Štěpána jsme pokračovali ke Španělské jezdecké škole a pomalu 

jsme vstoupili do Hofburgu – jednoho z největších palácových komplexů, který se rozprostírá 
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na 240 000 metrech čtverečních, má celkem 2 600 místností 

a pracuje zde kolem 5 000 zaměstnanců. 

Z Hofburgu jsme se již vydali před Vídeňskou 

radnici, kde nás ohromil největší vánoční trh se 150 vánočně 

vyzdobenými stánky, srdíčkovým stromem, ruským kolem 

a možností si zabruslit  na ledové ploše mezi osvětlenými 

stromy.  

To nejlepší nás čekalo při prohlídce vánočně 

osvětlené Vídně. Každá ulice byla ozdobena jinými 

dekoracemi, každá měla jinou barvu. S hlavami vzhůru se nám podařilo párkrát se ztratit,    ale 

nakonec jsme šťastně dorazili na místo, kde nás čekal náš autobus.  

Vánoční Vídeň je oblíbenou destinací i našich studentů, soudíme-li podle toho, 

že se někteří zúčastnili zájezdu již podruhé. 

Děkujeme všem studentům za dochvilnost a stálé úsměvy na tvářích. Věříme, že tradice 

našich adventních  zájezdů bude trvat i nadále.  

Společné foto 

 

Mgr. Jana Kahánková 
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Události ve zkratce 

Krásné umístění v soutěži Mladý barman 

Dne 4. 12. 2018 jsme se zúčastnili soutěže Mladý barman 2018 „O cenu starosty města“. 

Soutěže s mezinárodní účastí se zúčastnilo 24 žáků. Naši školu  reprezentoval Roman Staszko 

z KU2. Pohár jsme sice 

letos nepřivezli, ale 

Roman svoji barmanskou 

kariéru rozjel naprosto 

výtečně - umístil 

se na druhém místě.                        

  

 

 

 

 

Mgr. Jana Strumienská 

 

 

 

Mikulášská nadílka 

I letos zavítal do školy Mikuláš 

se svými pomocníky, s anděly a čertem. 

Obcházel třídy a obdaroval je drobnými 

sladkostmi. Návštěva vyvolala velké 

pozdvižení zejména u žáků prvních 

ročníků, kteří se s Mikulášem setkali 

na střední škole poprvé. 
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Exkurze v Pohodě 

Dne 18. 12. jsme byli na exkurzi v Senior domech Pohoda v Třinci, kde naši žáci oboru 

Pečovatelské práce budou od ledna 2019 vykonávat odbornou praxi . 

Žáci si společně s pedagogickým doprovodem prohlédli všechny části domova, včetně 

pokojů, koupelny, prádelny, jídelny a společenské místnosti. 

Pak u šálku čaje si 

vyposlechli standardní postup, 

jak se postarat o umírajícího 

klienta. Žákům se na exkurzi 

líbilo a doufáme, že si odnesli 

vědomosti, získali tak 

skutečný pohled na domov 

a povědomí zodpovědnosti při 

péči o staré a nemocné klienty. 

 

 

 

 

 

V domově nás zaujalo 

i množství volnočasových aktivit, 

které personál věnuje  

svým klientům.  

Už se těšíme na praxi, 

kterou tam budeme vykonávat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marta Němčíková, Antónia Faturová  
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Sportovní a kulturní akce v Třinci a okolí 

29. 1. 2019 - Cestovatelská beseda – Západní Afrika 

Přijďte si v úterý 29. ledna 2019 v 17.00 do velkého sálu knihovny 

poslechnout stálici našich cestovatelských besed – Tomáše Kubeše 

a jeho povídání na téma Západní Afrika. Kapacita je omezená. 

Rezervujte si místa na stránkách knihovny Třinec: 

knihovnatrinec.cz/udalost/zapadni-afrika 

 

Únor 2019 – Oceláři míří do poslední čtvrtiny základní části hokejové extraligy 

Zbývá už jen několik hracích kol před vyvrcholením České hokejové extraligy. Vedoucí 

výsledkové tabulky jsou stále HC Oceláři Třinec s náskokem pouze několika bodů před Bílými 

Tygry a HC Mountfield.  

Jste fanoušek hokeje a jste z ocelářského města? Potom si nemůžete nechat ujít několik 

posledních zápasů na domácím ledě. 

 

 

16. 2. 2019 – Valentýn v Třinci 

Užít si Valentýnskou party 

netradičně. Zastavte se do třinecké 

Tesly na valentýnský mejdan            

s přítelkyní či přítelem a s DJ 

Davidem Bittnerem zavzpomínejte   

na retro songy, které otřásly 

hudebním showbyznysem.  
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2. - 3. 2. 2019 – Úniková hra 

Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, 

kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale 

zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití. 

Promítá se 2. - 3. února od 20:00 hodin s českými titulky. 

 

 

12. 2. 2019 - Johnny English znovu zasahuje 

Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), 

penzionovaného tajného agenta, který se na stará kolena stal 

učitelem, by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal 

ani ten největší šílenec. Promítá se 12. února od 17:30 v českém 

znění. 

 

4. - 6. 2. a 26. 2. 2019 - Bohemian Rhapsody 

Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. 

Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu  

i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho          

od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid     

v roce 1985. Promítá se 4. - 6. 2. a 26. 2. od 17:30 s českými 

titulky. 

 

 9. - 10. 2. a 22. 2. 2019 – Potomek 

Ve stejnou dobu, jako přišel na svět malý Miles, 

se na jiném místě odehrála tragédie. Dvě zdánlivě 

nesouvisející události se o několik let propojí děsivým 

způsobem. Milesova máma Sarah se znepokojením 

sleduje synovo nevyzpytatelné a agresivní chování. 

Postupně se smiřuje s myšlenkou, že malého chlapce 

ovládá nějaká špatná, nadpřirozená síla. Promítá se 9. - 10. 2. a 22. 2. od 20 hodin s českými 

titulky. 

Více na stránkách kina Kosmos: kinokosmos.cz 

Václav Mikler, ES2 
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Recepty našich babiček 

Jablečná bábovka 

Suroviny: 

20 dkg mouka pol. 

1 prášek do pečiva 

20 dkg cukr moučka 

2 vejce 

1/4 l mléka - vlažné 

2 - 3 ks jablka - nastrouhané 

Postup: 

Všechny ingredience smícháme, nakonec přidáme prášek do pečiva a nastrouhaná jablka. 

Těsto nalejeme do vymazané formy a pečeme cca 20 - 25 minut. 

 

Něco na zahřátí - Nealkoholický punč 

Ingredience: 

1 sklenice vody 

2,5 lžíce pomerančové šťávy 

1,5 sklenice pomerančového džusu 

1,5 sklenice jablečného džusu 

0,5 ks jablka 

                                                                   1,5 lžíce citrónové šťávy 

                                                                   1 lžíce punčového koření 

Postup přípravy: 

Do hrnce nalijeme 1,5 sklenice jablečného 

džusu, 1,5 sklenice pomerančového džusu a 

sklenici vody. Vymačkáme šťávu z cca půlky 

pomeranče a asi ze čtvrtky citronu. Půlku 

jablka nakrájíme na malé kostičky. Ovocnou 

šťávu a kousky jablka přidáme do hrnce. Jako poslední přidáme lžíci punčového koření 

a přivedeme k varu. Nealkoholický punč přiklopíme pokličkou a vaříme cca 10 - 15 minut.  

Ještě teplý nealkoholický punč rozlijeme do sklenic a podáváme. Je opravdu moc dobrý! 

Zpracovala: Adéla Janeczková, KU 2 
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Není čárka jako čárka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jarmila Hudcovská 

Řešení logické záhady se sirkami – odstraňte čtverec 

Zadání splníte tak, že přemístíte červené 

sirky tam, kde jsou modré. 

 

 

 

Ing. Jana Káňová 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KANADA TIMES    Časopis Střední odborné školy TŽ 

Vedení redakce: Mgr. Milada Šupíková, supikova.milada@sostrinec.cz, na 2. čísle časopisu 

se podíleli: žáci HO1 a PL1, Mgr. Jarmila Hudcovská, Mgr. Kateřina Votoupalová,       

Václav Mikler – ES2, Mgr. Tomáš Martaus, žáci EL4 a MC4, Mgr. Stanislav Mintěl,  

Ing. Jana Káňová, žáci EL1 a EL2, Mgr. František Panák, Mgr. Andrea Ruszová,  

Jan Szkandera – EL4, Mgr. Milada Šupíková, Mgr. Jana Kahánková, Mgr. Jana Strumienská, 

Mgr. Marta Němčíková, Antónia Faturová, Adéla Janeczková – KU2, Ing. Zdeněk Šesták 
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