
(rb) Ve dvoře třineckého gymnázia se

dokončuje očekávané školní hřiště, které

by mělo sloužit jak hodinám tělocviku,

kroužkům, tak i relaxování o přestávkách.

Proč se ale ještě s novým školním rokem

sportovat nezačalo?

Při předávacím řízení se objevila řada

nedostatků: lavičky nemají požadovaný

rozměr; při přeměření sloupků držících

ochrannou síť za brankami se zjistilo, že

jej ich průměr neodpovídá zadání, a tak se

znovu demontovalo; délka vláken umělé

trávy na hrací ploše je j iná, než bylo

požadováno, proto je problém stanovit,

jakým materiálem bude trávník prosypán

atd. Říkáte si, že hřiště s rozpočtem 9,6

milionu korun by mělo být postaveno

kvalitně a bez závad? Totéž si myslí krajští

úředníci, j iž odmítaj í hřiště převzít a

požadují provedení přesně dle projektové

dokumentace. Dále by nebylo od věci,

kdyby projektant vysvětlil, proč došlo k

rozporům s projektovou dokumentací, když

vykonával po dobu stavby tzv. autorský

dozor (např. proč schválil j iný typ umělé

trávy apod.). Také přibude nová disciplína

do hodin tělocviku - přeskakování kaluží

na hřišti a chodnících. Tato disciplína sice

mírně zlepší kondici studentů, ale ke cti

stavebníkům rozhodne nepřispěje.

A tudíž místo cvičení zůstávají jen otázky.

Kdy naše škola převezme funkční hřiště?

Kdy se sehraje plánované zahajovací

utkání mezi mužstvem studentů a

mužstvem rodičů? A kdy se uskuteční

„športové stretnutie“, na které se těší

žilinští gymnazisté? Zatím si naše hřiště

nejvíc vychutnávají holubi, kteří usilovně

vyzobávají travní semena.

Sportu zdar!

(Anketa k tématu je na straně 2)

Školní hřiště: Bude se ještě letos sportovat?

Školní zájezdy do Velké Británie jsou

bohatým zdrojem zajímavých příběhů, které

se opravdu staly. Tady je jeden z nich.

Jednou se účastníkem takového zájezdu stal

i student Lukáš, ve své době známá postava

naší školy. Samá ruka, samá noha, hubeňour

s nezaměnitelnou klátivou chůzí a

neutuchajícím úsměvem na tváři. Roztržitý

a nepozorný popleta, díky němuž bylo na

zájezdě veselo.

Poslední dvě

vlastnosti se mu

staly osudnými

při návštěvě

královského

paláce – Royal Pavilionu - v malebném

přímořském městě Brightonu. Palác je

postaven v orientálním stylu a je chloubou

města. V každé místnosti sedí

uniformovaný strážce, který je připraven

ihned zakročit, pokud byste chtěli porušovat

předem daná pravidla. Prohlídka proběhla

celkem hladce. Plni nádherných zážitků se

dostáváme do poslední místnosti se

suvenýry. Všude kolem nás jsou stále

vystaveny vzácné exponáty – nádherné

vázy, mísy a jiná orientální keramika.

PRÁSK! Něco padá k zemi. Všichni s

hrůzou a napětím hledáme místo, odkud se

zvuk ozval. V tom moje oči zachytily

známou postavu. Vidím Lukáše bledého jak

křída, právě se sklání nad velkou rozbitou

vázou, která

dostala zásah

jeho batohem. Zčistajasna se zde objevuje

uniformovaný strážce této místnosti a s

klidem Angličana rázně vykřikne: „Five

thousand pounds.“ /Pět tisíc liber/. O

Lukáše se pokoušejí mdloby. Hlavou mi

letí: „Co budeme proboha dělat? Kdo to

zaplatí?“ Po chvilce mrtvolného ticha se

přísný muž v uniformě

začne smát a jen tak

utrousí poznámku, že ta

váza byla atrapa a že se

tady se škodami počítá.

Vlastně se nic tak

strašného nestalo.

Lukášovi se vrací do obličeje barva i úsměv.

S úlevou opouštíme Royal Pavilion a

říkáme si, že jsme měli obrovské štěstí. WE

WERE LUCKY! ! ! ! Součástí letošního

zájezdu do Anglie je opět návštěva

královského paláce… Pojede s námi zase

nějaký „Lukáš“?

Zlatka Bichlerová

Anglický humor

Školní dvouměsíčník Gymtri
redaktor: Mgr. René Brauner
e-mail: casopis@gymtri.cz
sazba Scribus
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1 ) 8 mil.
2) Hřiště se mi
líbí a
očekávám, že
ho budeme v tv využívat
a že si o velké přestávce
budeme moci zahrát na
venkovních stolech ping
pong.

M. Rusz, 4. E

Anketa:

1) Odhadněte náklady na stavbu hřiště. 2) Jak se vám hřiště líbí a co od něj čekáte?
1 ) 1 ,5 mil.
2)Hřiště
vypadá
velice pěkně,
čekám, že
bude sloužit ke
zpestření hodin tv a
zároveň bude
bezpečnější než to
předešlé.

N. Sikorová, 4. E

1 ) 5 mil.
2) Zatím to z
okna vypadá
hezky, čekám
od hřiště bezpečnost
při cvičení a že tam
budeme rádi chodit.
Z. Czudková, 1. E

1 ) 6 mil.
2) Vizuálně
vypadá
dobře. Snad
hřiště vydrží dlouho a
mohly by tam být
nějaké školní aktivity.

D. Janiczek, 1. E

Někdo bouchá na nebeskou bránu.

Sv. Petr: Co je?! ,

zpoza brány: Neříká se, co je, ale kdo je! ,

Sv. Petr: Bože, zase učitelka.

Uč.: Děti, co nám dává ovce?

Děti: Vlnu.

Uč." Co nám dává slepice?

Děti:Vejce.

Co nám dává kráva?

(zezadu polohlasem) Domácí úkoly.

Smějeme se s Jindřichem Močkořem

Sudoku
(středně těžké)

Věděli jste, že...
…i v Třinci žij í účastníci olympijských her?
(Lubomír Nádeníček - 1968 Mexiko, 1 972 Mnichov – 7. místo ve finále 110 m. překážek,
Stanislav Sajdok – Peking – 110 m. překážek.)

…nejrychlej i dva góly za reprezentaci vstřelil v kopané hráč Třince?
(František Karko, bývalý třinecký fotbalista, utkání proti Finsku.)

…při skoku o tyči může mít tyč max. 16 stop = 30*16 = 480 cm?
(Tyčkař tedy musí při skoku 600 cm dostat své tělo 120 cm nad konec tyče.)

Ladislav Vrátný

2

Duel - život na vesnici
Znáte to: ráno otevřete dveře, nesete si
kafe, bosky cítíte ještě trochu mokrou
trávu, na třešni vyzpěvuje ptáček, pod
nohama se vám plete pes, ale vám to
nevadí, protože máte domácí mazlíčky

rádi. Zažijete tuhle
krásu ve městě?

Je lepší mít svůj dům se
zahradou, potkat známé v konzumu na
návsi, oslovit je jménem. Po louce můžete
j ít kterým směrem chcete. Ve městě vám
směr vnucují ulice. Kdo jedl domácí
rajčata nebo třeba hrušky z vlastní zahrady,
ten už nikdy nebude chtít ty
podchlazené šmejdy z hypernovy.
Vesnice znamená klid a ticho -
město stres a hluk. Výběr je jasný.
Žijte na vesnici!

R. Brauner

Já jsem 100% proti životu na vesnici. Vím,
o čem mluvím, protože na vesnici žiju
sedmnáct let. Celých dlouhých, nudných
sedmnáct let. Nesnáším ten klid a nudu, kdy
se nic neděje. Nebaví mě na
ulicích potkávat pořád ty
stejné obličeje. Je
celkem otrava, když zná každý každého,
všichni pomlouvají a moje sousedka ví líp
než já, co jsem dělala v sobotu večer. Další
obrovskou nevýhodou jsou i autobusy, které
přes tu naši ospalou díru projíždí ani ne
jednou za hodinu, takže i dojíždění
do školy pro mě není zrovna
nej jednodušší.
Můj závěr zní jasně: vyhněte se
životu na vesnici!

M. Špalková, 3. E

STAŇ SE SPONZOREM ANGLICKÉ KNIHOVNIČKY

Máte doma knihu v originále, se zrcadlovým překladem nebo
zjednodušenou verzi originálu? Už jste si j i přečetl i a nyní se na ni jen
práší? Věnujte nám ji k rozšíření anglické knihovničky, kde si j i mohou

zapůjčit studenti.

Knihy můžete přinést Mgr. Brukové, kabinet 217 nebo vyučujícím AJ.
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Poezie
Čím to sakra bude? Čím?

Je podivuhodné,
jak silná dokáže být naše láska,
a ani nevím, jestli je to vhodné,
když ta větev mezi námi praská.

Jsem rozhodnuta odejít,
odejít a už nikdy nevrátit se.
Však jak se můžu bez něj obejít
a v dnešním světě neztratit se?

Co když řeknu mu sbohem
a zády se k němu otočím?
Cítím, že bude mi to hrobem.
Čím to sakra bude? Čím?

Slyšíte taky ten šepot?
To mi jen svědomí napovídá.
Stéká mi po těle studený pot.
To vždycky, když ho mé oko vídá.

Jako nevěsta v černém,
v oceánu ztracená.
Jako hvězda ne nebi bledém,
ze svých citů zmatená.

Jednosměrný lístek, prosím,
za pocitem osamění,
v srdci ho neustále nosím,
já se však nedočkala znamení.

K. Ziętková, 3. E

Nedůvěra, ta věc, která
vztahy ničí, když pak fičí kola nocí,
slzy se deroucí nic nezastaví.
Kdo to napraví?
Podezření, zpět cesty není,
mysl – mrak černý,
Věrný? Nevěrný?
Kde pravda se skrývá
a proč to tak bývá.
Ať ten, kdo bez viny
dál nahání stíny.

O. Szymeczek, 3. E
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Kdybyste se mohl/a vrátit v čase, šel/šla byste znovu studovat učitelství?
Když tak o tom přemýšlím, asi bych šel zase studovat kantořinu, protože i kdybych pak
neučil, studium na filozofické fakultě mě velmi do života obohatilo.
Je pro Vás škola prací, koníčkem nebo zábavou?
Věřícímu člověku bych odpověděl takto: je pro mne posláním,
křížem i slastí, strádáním, blahem, pastí i strastí… Všem
ostatním bych odpověděl, že něco člověk v životě dělat
musí, aby se uživil a aby se cítil užitečně a vytíženě ;)
Myslíte, že jste při známkování studentů spravedlivý/á?
Osobně si myslím, že známkování není důležité, ale něco se tam na to vysvědčení napsat
musí… A vůbec, proč jsme dnes tak posedlí orientací na výkon a srovnáváním? V
poslední době se však ve školství šíří nebezpečný trend, kterého alibisticky nyní využij i:
pokud mají být žák a učitel partneři (pro mě z nepochopitelného důvodu se zavádí jakési
rovnostářství mezi vyučujícím a vyučovaným), přičemž studenti jsou nespravedliví
běžně, proč by se tedy v rámci rovnosti učitel nemohl chovat stejně jako oni, aby vše bylo
fér???
Odhadněte míru své oblíbenosti u studentů: 1, velmi oblíbený/á 2,
oblíbený/á 3, neutrální 4, neoblíbený/á 5, velmi neoblíbený/á:
4
Přistupujete ke všem studentům stejně, nebo se ke svým
oblíbencům chováte přátelštěji?
Slovní spojení „chovejme se profesionálně“ mě děsí zvláště na
středních školách… Být profesionálem a chovat se ke všem lidem
neutrálně a spravedlivě není lidské… Jsem si vědom svých chyb v
oblasti mezilidských vztahů… Kdo z Vás je neomylný a vždy profesionální ve vztazích s
druhými, ať mě nakopne jako první.
Upřednostňují být člověkem, lidskou bytostí, osobností a ne matrixovým klonem…Tedy
přiznávám, ano, jsem vinen v plném rozsahu obžaloby. A všem profesionálům a za všech
okolností korektním jedincům přeji více barev do jej ich jistě šedivého života… :-)
Zkuste popsat jednou větou svůj styl učení:
Jsme jako olivy; teprve když jsme drceni, vydáváme ze sebe to nejlepší…
Co říkáte na současnou politickou situaci v ČR?
Tak tedy. Dnešní politika je proto tak špatná, že je téměř výhradně věcí bohatých,
mocných a úspěšných… Být politikem je dnes hanba, být bohatý, mocný a úspěšný je pro
mne kontroverzní (problematické).
Je nějaký sport, který jste nikdy nedělal/a, ale moc byste ho dělat chtěl/a?
Asi standardní tanec.
Jakou hudbu jste poslouchal/a jako maturant/ka?
V tomto období svého života jsem poslouchal nejvíce rock a hardrock. Z kapel mě
nejvíce oslovovaly Guns´n roses, Aerosmith, ale i další kapely té doby. Líbilo se mi také
RNB a Rap. I Metallica byla spolu s Nohavicou na mém playlistu…

Zdeněk Przeczek
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Albert Černý z Charlie Straight
Netrpělivě čekám na novou desku Justina Vernona z Bon Iver,
kterou vydá s Volcano Choir, a když jsem doma na
Karpentné, chodím běhat, nebo střídavě vybaluju a zase balím
zelený kufr s nápisem HOLIDAYS FOREVER. Píšu si teď
často se Zuzkou Kudelovou, se kterou jsme na gymplu
založili jazzové duo (a pozdějí trio i s Honzou Ciencialou).
Ona mě poprvé vytáhla do auly na M-VOX a podpořila moje
velké sny a touhu po co nejautentičtější angličtině. Z

třineckého gymplu odešla
studovat do Británie na školu v

Birminghamu, kam chodila i dcera
Tonyho Blaira. Dneska Zuzka bydlí v Barceloně a to mi
přijde cool. Jít si za tím, co člověk chce. Teď se půjdu
naobědvat, už skoro rok nejím maso a vlastně mi nechybí.
Máme v kapelním kalendáři Akademii Gymnázia Třinec 16.
listopadu, to bude nostalgie. . . See you there, guys!

Výročí

1 . října 1931 se narodil básník,
hudebník, kabaretiér a sběratel Jiří
Suchý. Spoluzakládal divadlo Na
zábradlí a především Semafor, v němž
vytvořil dvojici s Jiřím Šlitrem. Dnes
vystupuje s Jitkou Molavcovou.

OČI SNĚHEM ZAVÁTÉ
Oči má sněhem zaváté
V duši má chladný stín
Rampouchem srdce proklaté
Studený hlas na dlani mráz ledový klín

Slunce svit marně útočí
Jej í cit neroztál
Prosím vás pane průvodčí
Zastavte vlak už je to tak nemohu dál

Vidím že už se šeří
A vím teď že jen zbývá smutek zavřených dveří
Pro toho kdo je sám
Pro toho kdo si věří
Pro toho kdo si zpívá
Přestože na rtech ho studí polibek poslední

Oči má sněhem zaváté
V duši má chladný stín
Až se mě jednou zeptáte
Co z toho mám že žiju sám neodpovím
Co z toho mám že žiju sám že žiju stále sám
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Kupte rychlost svému počítači

(rb) Zdá se vám, že váš domácí počítač je pomalý,
a chcete ho zrychlit? Můžete uvažovat o rychlejším
procesoru, větší operační paměti, ale daleko
nejlepší je koupě SSD. Tento disk (solid state disk)
promění i starší počítač k nepoznání. Operační
systém naběhne za pár sekund, na otevření wordu
nebudete čekat, přetažení dat bude otázkou chvilky.

Svůj starý harddisk nemusíte
vyhazovat, nechte jej v pc jako

uložiště dat.
Ceny SSD jsou oproti magnetickým harddiskům
stále vyšší, ale pokud si vyberete SSD s menší
kapacitou, peněženku vám to nezruinuje. Za 64 GB
dáte v internetovém obchodě asi 1 600 kč, za 128
GB přibližně 2100 kč.

Mobil do vody a mezi kamení

(rb) Když potřebujete odolný (outdoorový)
telefon, dobře se podívejte na parametry
nabízených přístrojů! Větší odolnost proti
vodě, prachu, oděru bývá často vykoupena
špatným přístupem k baterii nebo paměťové
kartě, má-li telefon klávesnici, zpravidla
bude mít tuhý stisk
kláves. Možná by vám
mohla vadit i větší
hmotnost a rozměry.
Výhodou je, že přístroj
můžete polít vodou,
nebo dokonce strčit
pod hladinu
(nutné je
nepřekročit
hloubku a dobu
ponoření).
Zdířky pro
zasunutí sluchátek nebo
nabíječky mají precizní gumovou
krytku – chytré přístroje vás po vytažení

sluchátek i upozorní, abyste krytku opět
zavřeli. Při ponoru můžete
většinou fotit a natáčet
video, s ovládáním
dotykového displeje ovšem příliš
nepočítejte. Displej je proti poškrábání

většinou chráněn
tvrzeným (popřípadě
dvojitým) sklem.
Takovéto přístroje
nejsou na funkcích
nijak ošizeny, mají vše,
co má i konkurence:
android, vícejádrový
procesor, 3G, wifi,
baterii s velkou
kapacitou, dotykový
displej apod. Ceny na
internetu jsou

„ponořeny“ těsně pod hranicí dvou tisíc, ale
mohou se „vynořit“ až k osmnácti
tisícovkám.
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