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Slasti a strasti motorkářky
Zapomeňte na všeobecnou a zažitou představu
– jedete pomalu, je teplo, sluníčko svítí, vlasy
vám ve větru vlají a vy se kocháte nádhernou
přírodou. Tak za prvé – povinně musíte mít na
hlavě helmu, a když ji pak sundáte, hlavně
když je venku 30 stupňů ve stínu, tak nejen že
nevlají, ale jsou propocené a zplihlé a vy máte
pocit, že neexistuje nikdo, kdo vypadá hůře
než vy. Za druhé – s tím „kocháním se“ to není

na cestách

tak jednoznačné. Zkuste se kochat na silnici,
která je klikatá, k tomu přidejte jízdu v koloně
a z kochání zbude sledování brzdového světla
motorkáře jedoucího před vámi.
Další kapitolou je počasí. Sice mezi motorkáři
koluje rčení, že neexistuje špatné počasí, jen
špatně oblečený motorkář. Souhlasím, ale s
výhradami. Kombinéza vás sice chrání před
deštěm či větrem, ale na druhé straně neodvádí
pot. „Nejlepší“ varianta potom je, když prší v
létě, pak pršet přestane a začne svítit sluníčko
– a vy hned nemáte možnost si kombinézu
svléknout. Výsledek je ještě horší než v bodě
jedna. Nejraději byste po zastavení hned
zalezli do sprchy.
Velkým mínusem pro někoho mé výšky, váhy
a síly je váha motorky. Už před zastavením
„rentgenuji přistávací plochu“. V případě, že
je šikmá, hrozí, že nohou nedosáhnu na zem. A
moje nejhorší noční můra? Stavím se do řady
vedle ostatních, motorka se mi nakloní, já ji
neudržím a následuje dominový efekt…
Skoro deprese přicházejí o dovolené. Na
motorku toho moc nenabalíte. Takže vezete
motorkářské věci a pár kousků oblečení. Pak
jste někde ve městě a tamta má krásnou sukni,
tamta šaty a vy po zastavení oblékáte podesáté
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stejné kraťasy a sandály. A navíc si musíte
sundat tu zatracenou přilbu! Proč ony jsou tak
upravené a vy ne?
Proč tedy motorkářkou být?
Už kvůli tomu pocitu, že jste to zvládla, že jste
dobrá, nejlepší. Ten pocit stojí za to. A taky ty
obdivné pohledy mužů, když sundáte helmu –
hele, ženská na motorce (obávám se, že v
mém věku bych jim jinak už za ten pohled
nestála!).
Holky, existuje tolik oblečení a doplňků!
Oblečení na teplo a sucho, na různé akce a
srazy, helmy, rukavice, šátky a čepice. No
prostě paráda! (V tomto bodě by chlapi
nejspíše líčili, jak vylepšit motorku). Když už
vám motorka přece jen upadne, někdo vám ji
zvedne. Mimochodem, není to dobrý způsob k
seznámení?
A co je úplně nejlepší? Časem si vytvoříte
široký okruh známých a přátel. Setkáte se se
spoustou nových lidí, kteří vás vždy přivítají
jako někoho, koho rádi vidí.
(Kdo je autorkou článku?)
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Gymnázium bude volit miss!
(rb) Redakce časopisu Gymtri vyhlásila soutěž
Miss Maturantka 2014. K hlasování jsou zváni
všichni studenti a samozřejmě i
(ne)pedagogičtí zaměstnanci. Volba začne 3.
února a skončí 16. března 2014. Hlavní cenou
pro vítězku je kytice a tisícikoruna.
V prosinci a lednu mohlo 110 maturantů
nominovat nejhezčí dívku ze své třídy a této
příležitosti se ujalo 76 studentů. Jako
zajímavost berte, že pouze 4 děvčata dala hlas
sobě sama a že v 6.A nominovali všichni
studenti.
Pořadí v jednotlivých třídách bylo následující:
Barbora Houšková (6.A) s 16 hlasy zvítězila,
druhé místo má Veronika Wojnarová (4.D) s
12 hlasy, trojkou bude Michaela Maroszová
(4.E) s 3 hlasy, ze čtvrté pozice postupuje
Veronika Walachová (6.B) s 1 hlasem. Kvůli
objektivitě byly do soutěže nominovány /na
tzv. divokou kartu/ ještě Rebeka Raszková
(6.A) s 16 hlasy a Andrea Chmielová (4.D) s
10 hlasy.
Než si volič otevře stránku miss.okamzite.eu,
měl by si vyzvednout přístupový kód /tj.
přihlašovací jméno (obsahuje 6 znaků) a heslo
(obsahuje 10 znaků)/. Studentům tento kód
vydá předseda třídy, pracovníci pedagogičtí i
nepedagogičtí najdou kódy ve sborovně na
nástěnce. Kódy zaručí, že nikdo nebude
hlasovat vícekrát nebo na cizí jméno. Není
ovšem proti pravidlům vzdát se svého hlasu a
předat svůj kód jinému hlasujícímu.

Miss

profily
na straně 6

Takže, dámy a pánové, je libo brunetu, nebo
blondýnu? Líbí-li se Vám krédo některé z
nominovaných, zvolte ji! Dáváte přednost
inteligenci před půvabem? Přečtěte si na
straně 6, jak finalistky dokončily citát, a dejte
jim svůj hlas. Učiteli/ko, učíš některou z
dívek? Paní kuchařko, usmívá se na Vás
některá finalistka při výdeji obědů? Přidejte jí
knedlík a klikněte, aby vyhrála právě ona.
Studente, líbí se ti některá z této šestky? Dej jí
hlas a bude ti to přičteno k dobru, až ji budeš
zvát na rande.
Redakce Vám přeje šťastnou volbu!

Jak volit miss?
1 , vyzvedněte si svůj přístupový kód
2, jděte na stránku miss.okamzite.eu
3, přihlaste se a volte!

V. Varaďa
rozhovor
na straně 4

Vtipy
čtěte
na straně 1 0
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Duel - mobily na školních lavicích

Proč by studenti neměli
mít ve výuce mobil na
lavici? Protože v
hodinách rozptyluje
jejich pozornost,
nabádá k opisování,
hraní her a kontrole
času. Ty otrlejší vybízí
k poslechu hudby,
posílání SMS zpráv a
přímo nutí být online
na sociálních sítích. V neposlední řadě by
důvodem mohla být také závist. Že by kantoři
záviděli studentům nejnovější modely
mobilů?
Zamysleme se tedy nad
nerudovským problémem „ Kam s ním?“ Co
pod lavici? To by snad šlo, i když mobilní
znamená pohyblivý, tak to by neplnil svou
funkci. Dát jej do tašky? Ta se přece dá
přenášet. Ne! Nejlépe bude dát jej do kapsy.
Tam se svým pánem může být neustále v
kontaktu. Ale v takovém případě si dejte
pozor na své zdraví, pánové!
Karla Demelová

proti

Napadá mě, proč by
nemohli mít studenti
v hodině mobil na
lavici? Najdou se
takoví, kteří mají
během vyučování na
lavici notebooky, tak
proč ne mobil?
Pokud mobil
položený na lavici
nijak nenarušuje
výuku, nevidím v tom žádný problém.
Přiznávám, že je tak student vystavený
většímu pokušení věnovat se mobilu, než
probírané látce. To už je ale
čistě jeho věc, jelikož se jistě
ochuzuje o velmi zajímavé informace. Nutno
ale podotknout, že když se žák v hodině
věnuje mobilu, ne vždy to musí znamenat, že
"sjíždí" hlavní zeď na Facebooku. Mobil totiž
může v hodině matematiky perfektně nahradit
kalkulačku nebo slovník v angličtině. V
případě táhnoucích se hodin výuky může
perfektně posloužit namísto hodinek.
Kateřina Ziętková, 3. E

pro

Kdo nejvíce potřebuje mobil? Bezdomovci, ti jsou totiž nejméně doma.

Školní časopis hledá autory
Máš novinářské ambice, umíš napsat reportáž
nebo udělat rozhovor? Píšeš básně nebo
povídky? Vyznáš se v módě, hip hopu, golfu?
Napiš o tom článek.
Zvládneš namalovat obrázek či vyfotit zajímavou
fotku? Nenech si to pro sebe a publikuj na
stránkách Gymtri.
Ukaž spolužákům a učitelům, kým opravdu jsi!

Kontakt: casopis@gymtri.cz
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Uvězněná
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(pokračování) Křídla mi zeslábla a vysílala mi
do těla nedozírné vlny bolesti. Nutkání utéct a
pud sebezáchovy mě však táhly dál. Když mě
chytli, byla jsem na pokraji vyčerpání a s
křídly chabými jako opeřená párátka. Za to na
mě bylo vedení ústavu velmi naštvané. Trest
mě neminul.
Čekalo mě v něm ještě více bolesti a
zoufalství. A krve…

povídka

Zatřepala jsem hlavou, abych na to nemyslela.
Vstoupila jsem do sportovní haly.
Bylo to nejspíš jediné místo, kde jsme se my,
Výtvory, mohli aspoň na chvilku přestat cítit
jako lidské pokusné krysy. Většinu prostoru
haly zabíral bazén s destilovanou vodou, na
zbytku plochy byly rozestavěné posilovací
stroje, lana, žebříky a různé překážky tvořící
něco jako opičí dráhu. U západní
celoprosklené stěny stáli gumoví panáci.
Občas nás vědci nutili, abychom se na nich
„vyřádili“ – bušili do nich, kopali, drásali a
škrtili vycpané krky. Učili nás, kam a jak
nejlépe zasáhnout nepřítele, aby se co
nejrychleji složil k zemi. Někdy mi až připadá,
že z nás chtějí vychovat profesionální zabijáky
plné nenávisti vůči všemu živému. Upřímně –
daří se jim to.
V hale bylo více teenagerů, než bych na tuhle
dobu čekala. Z hladiny bazénu trčely dva tucty
hlav, smály se a házely si nafukovacím míčem.
Opravdu nevím, jak to dělají, že se ještě
můžou smát.
Zatřepala jsem křídly a skočila do vody.
Vodopád kapek postříkal mé přátele. Zlostně
zaječeli, ale smáli se dál.
„Tak co, Ricky, co po tobě ta čůza chtěla?“
zavolal na mě Cas, mokré vlasy se mu lepily
na čelo.
„Jako obvykle,“ hořce jsem se ušklíbla. „Další
varování, nemůžeš utéct, bla bla bla.“ Protáhla
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jsem obličej a Kitki se zahihňala.
„Myslím, že jí brzy dojde trpělivost,“ usoudil s
uličnickým úsměvem Cas. „Už jí dost lezeš na
nervy.“
„Hm, asi máš pravdu,“ přiložila jsem si
ukazovák ke rtům a zakoulela očima. „Hned
teď zajdu koupit kytici růží a poběžím se jí
omluvit.“ Nasadila jsem pisklavý hlas.
„Slečno Grace, velice se omlouvám, že pořád
zdrhám z Vaší milé společnosti. To víte, můj
zmutovaný mozek díky drogám někdy
zapomíná, jak mám být vděčná za Vaši lásku a
ochotu pomáhat druhým. Někdy jste tak
ochotná, že nám Výtvorům napumpujete do žil
tolik štěstí, že nám z toho křupne v bedně a
pak se nám chce utíkat.“ Všichni jsme se
rozchechtali tak nahlas, až to přivolalo
Hlídače. Přiběhl k nám, elektrický obušek v
pohotovosti. „Co to tu děláte?“ vybafl na nás
rozčileně tlusťoch.
Z. Lipowská, 1. E
(foto: J. Močkoř)
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- lidské srdce vyvíjí takový tlak, že krev by dokázala
vystříknout do výšky 10 metrů. Aorta má přitom průměr jako
menší zahradní hadice.
- velikost povrchu plic převedená do plochy je asi 230 m2, a odpovídá tak zhruba rozloze
tenisového kurtu.
- délka všech cév, které v těle máme, tedy od tepen a žil až po ty nejtenčí vlásečnice, přesahuje
neuvěřitelných 96 000 km. Uvážíme-li, že obvod Země na rovníku je asi 40 000 km, vystoupí
ohromující délka cév ještě více do popředí.
Hana Franková

Sudoku
(lehké)
Cílem je umístit čísla v rozsahu
1 až 9 do políček herní plochy,
kterou tvoří čtverec obsahující 9
menších čtverců. Velmi důležité
je, že se v žádném z 9 čtverců,
řádku a ani sloupci nesmí
opakovat žádné z čísel.

Smějeme se s Lucií Lomozíkovou
Tři žáci stojí za trest na chodbě.
"Co jste provedli?" ptá se inspektor.
První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu z okna."
Druhý: "Já také."
"A co Ty?" ptá se třetího.
"Já jsem Josef Houba."

Do profesorova kabinetu přišla na konci úředních hodin
mladá slečna. Usedne naproti němu do židle, poodhrne si
vlasy a povídá: "Udělala bych cokoliv, abych tu zkoušku
získala." Pak si upraví výstřih, nakloní se víc k
profesorovi, hluboce se mu podívá do očí a říká: "Myslím
tím, že bych udělala úplně cokoliv."
Profesor jí oplatí hluboký pohled a říká: "Cokoliv?"
"Cokoliv," odpoví slečna.
Kantor zašeptá: "A nemohla byste se to naučit?"

únor 201 4
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U výslechu Jiří Navrátík
Kdybyste se mohl/a vrátit v čase, studoval/a
byste znovu učitelství?
Nesjpíš bych se věnoval fyzioterapii.
Je pro Vás škola prací, koníčkem nebo
zábavou?
Od každého trochu. Většinou je to zábava.
Přistupujete ke všem studentům stejně,
nebo se ke svým oblíbencům chováte
přátelštěji?
Doufám že ano, ale jako člověk jsem občas
ovlivňován subjektivními pocity.
Zkuste popsat jednou větou svůj styl učení:
Snažím se motivovat a hlavně nezprotivit
vzdělávání svým žákům.
Jaké známky jste měl/a z předmětů, které
učíte?
V chemii jsem osciloval mezi 2 a 3, v tělesné
výchově 1.
Myslíte, že umíte vysvětlit studentům učivo
srozumitelně a přitažlivě?
Snažím se o to, ale posoudit to nechám jiné.
Odhadněte míru své oblíbenosti u studentů:
1, velmi oblíbený/á 2, oblíbený/á 3,
neutrální 4, neoblíbený/á 5, velmi
neoblíbený/á:
3
Je nějaký sport, který jste nikdy nedělal/a,

ale moc byste ho
dělat chtěl/a?
Ke všemu, co jsem
toužil vyzkoušet,
jsem si cestu našel.
Které jídlo milujete
a které nesnášíte?
Mám rád sladké jídlo,
polévky s výjimkou
držďové, nemám rád
fastfood.
Jakou hudbu jste
poslouchal/a jako maturant/ka?
Asi nejvíc popovou a rockovou hudbu.
Kterou knížku jste četl/a nejvícekrát, který
film jste viděl/a nejvícekrát?
Jako dítě jsem četl opakovaně pohádky. Z
filmů opakovaně snad jen české komedie.
Které lidské vlastnosti odsuzujete?
Závist, netoleranci a aroganci.
Co říkáte na současnou politickou situaci v
ČR?
Není uspokojivá, ale bohužel odpovídá stavu
naší společnosti. Je důsledkem lidské
sobeckosti, sebestřednosti a nezájmu o dění
okolo nás.

(inzerce)
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Nejtěžší je vytvořit tu správnou chemii

Možná, že ty zlaté medaile bych za Stanley
- nar. 26. 4. 1 976, hrál 1 0 sezon v NHL Cup vyměnil, ale titul s Třincem ne. Protože
- vítěz ELH, mistr světa v r. 2000, 2005 já beru titul jako ocenění za celou sezonu.
Mistrovství světa je krátkodobá akce, mužstvo
- útočník, ženatý
se sejde a během dvou třech týdnů turnaj
Kdybyste měl porovnat NHL a evropské odehraje. Ale v celé sezoně se poznají
soutěže, jaký je největší rozdíl?
charaktery hráčů, když se vyhrává, když se
Za prvé, největší rozdíl je v kvalitě hokeje.
prohrává. A potom mužstvo hraje play off až
Druhá věc je to, že zámořský hokej je na
do finále - toho si cením víc než těch medailí.
profesionální úrovni. Evropské ligy se mu
Jak jste se k hokeji dostal?
ještě nemohou vyrovnat. Platy, materiální
Já jsem zkoušel všechny sporty. Mamka s
zabezpečení a další věci jsou v NHL na
taťkou mě brali na házenou a na fotbal. U
špičkové úrovni.
ničeho jsem však nevydržel, vždycky to ze mě
S Radkem Bonkem ve dvojici jste hrál v po pár týdnech nějak spadlo. Pak mě rodiče
Ottawě i v Třinci. Kde jste si spolu lépe
vzali na hokej a začalo mě to bavit.
zahráli?
Vnímáte při zápasech vůbec skandování
V Česku jsme hráli už uvolněnější hokej.
fanoušků, když musíte vnímat rozhodčí,
Věděli jsme o sobě, kdo kde bude v danou
trenéra a spoluhráče?
chvíli stát. V NHL jsme spolu začínali a než se Vždycky to vnímáme. Slyšíme v tom hluku i
dvojice na ledě sehraje, tak to chviličku trvá. trenéra, ať už pískne či zavolá. V podvědomí
Ale myslím, že jsme si navzájem dokázali
máte, jak to zní. Naši hru fanoušci ovlivňují.
vyhovět, ať už to bylo tam nebo tady. A pořád Hráč chce, aby fandění bylo stále pozitivní.
jsme se zlepšovali.
Někdy to na ledě moc nefunguje a potom se
Na kterého hráče z NHL nejvíc
fanoušci projeví negativně. Na mužstvo to
vzpomínáte?
padne a na některé hráče víc než na ostatní.
Měl jsem spoustu skvělých spoluhráčů, proto
je těžko někoho vyjmenovat. Hrál jsem proti
hvězdám světového hokeje jako je Dominik
Hašek, Mario Lemieux, Wayne Gretzky. Mám
pořád v paměti, jací to byli velikáni, jak na
ledě, tak potom v šatně.
Máte nějakou výraznou vzpomínku na
finále Stanley Cupu, kdy jste hrál s
Buffalem proti Dallasu?
Ty vzpomínky nejsou moc příjemné, protože
jsme to nedotáhli do vítězného konce. To mě
mrzí. Tehdy jsme měli skvělé mužstvo
podpořené Dominikem Haškem v bráně. Byli
jsme na takové vlně, je to ohromná škoda, že
se to ve finále nepodařilo.
Kdybyste mohl vrátit čas, vyměnil byste obě
zlaté medaile z mistrovství světa a titul z
Třince za zisk Stanley Cupu?

Václav Varaďa

únor 201 4

Školní časopis Gymtri

Nemám ráda diktát

Ač češtinářka, nemám ráda diktát. Nemám
ráda, když kdokoliv komukoliv cokoliv
diktuje. Nemám ráda diktát politiky,
náboženství, reklamy či Bruselu. A nemám
ráda diktát módy.
Jedna moje známá se před časem vrátila z
celodenního praktického semináře o správném
líčení a oblékání se zjištěním, že je studený
letní typ, vzorníkem vhodných barev a
odhodláním, že si obarví vlasy a vymění celý
šatník („bílá se pro studené léto v žádném
případě nehodí!“). Do té doby elegantní a
sebejistá žena se nemohla na nic soustředit,
nemohla spát a své okolí často překvapila
otázkou: „Co myslíš, je to kávově, nebo
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kakaově hnědá, olivově, nebo lahvově
zelená?“ Bez vzorníku barev nešla nakupovat
a vlasy si obarvila ze zlaté blond na
platinovou.
Musíme se opravdu podřizovat tomu, co si na
nás vymyslí různí odborníci na módu a
specialisté na oblékání? Nejdůležitější přece
je, abychom zůstali sami sebou a abychom se
v tom, co máme na sobě, cítili dobře a jistě.
Coco Chanel, která kdysi ženy osvobodila od
diktátu šněrovačky a zásadně změnila módu
20. století, řekla: „Móda zmizí, styl zůstane.“
A ještě něco. Nedávno jsem znovu potkala
svou známou – usměvavou a spokojenou – v
bílé halence.
Věra Pastorková

Anketa - jak se žije na Třinecku
Lucie Szarzecová, 1. D Žije se tu docela dobře, já si ale myslím, že pro zdraví to
tady není moc ideální, teda pokud nežijete na vesnici jako já. Máme tady železárny,
které kazí ovzduší, ale jinak jako město to ujde. Policajti tu nemají tolik práce jako
v jiných městech a velké plus je, že hranice Polska a Slovenska jsou blízko, takže
za chvíli jsme v jiném státu. Jsem ráda, že tu mohu bydlet.
Ondřej Plevko, 1. D Bydlím v Oldřichovicích a musím říct, že jsem s touto
lokalitou velice spokojený, protože bydlím na vesnici a zárověn i poblíž centra.
Třinec je klidné menší město, které bych neměnil za nějaké velkoměsto. Je tu skoro
všechno, co člověk potřebuje, může tady kvalitně sportovat, povečeřet v kvalitní
restauraci nebo i nakoupit v dobrém obchodu.
Lucie Wiesnerová, 1. D Jak se žije na Třinecku? Podle mého názoru špatně.
Hlavní potíží je špatné ovzduší, na kterém mají zásluhu především Třinecké
železárny. Ty ale nejsou jen přítěží, proslavují Třinec po celém světě a poskytují
zaměstnání. Kromě toho je tu na výběr málo středních škol. Co se týče volného
času, tak to taky není slavné. Máme sice velký lesopark, fotbalový a hokejový
stadion, DDM, ale je tady málo hřišť pro malé děti a pro dospívající (15-19 let). Kdybych
měla na výběr, šla bych bydlet jinam.
Blanka Bilková, 1. E Na Třinecku se žije na jednu stranu dobře, ale i špatně.
Špatně kvůli ovzduší, které je znečištěné. Dobře protože je tady krásná příroda,
spousta příležitostí, kam si vyjít, např. na hory, a není tady tak rušno jako například
ve větších městech. Kdybych si měla vybrat, tak raději žiju tady než ve větším
městě.
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Slovo má školní metodik

únor 201 4

Funkci školního metodika prevence na škole vykonávám třetí rok. Má
práce je založena na vytváření pozitivního myšlení studentů, učitelů.
Metodiku patologických jevů jsem studovala po dvě léta v projektu EU
s dalšími kolegy, učiteli moravských škol v Ostravě. Protože mě zajímá
psychologie, a to psychologie jedince, vztahů v třídních kolektivech,
ale i vztahů studentů a učitelů, tak se snažím více si všímat chování
mladých lidí, jak spolu diskutují, jak si vytvářejí nové vazby mezi
sebou, všímám si hodně třídních kolektivů, jak jim to klape, nebo
neklape. Sleduji patologické jevy – kouření, šikanu, drogy, které se na
naší škole sem tam objeví. Protože jsem tělocvikář a biolog, myslím si,
že virus vztahový, který napadne třídu, se nejlépe léčí sportem. V mých
rodinných kořenech se vždy tradovalo, kdo si hraje – sportuje, nezlobí. Kdo již tvrdě,
zodpovědně přistupuje ke sportu, učí se pracovat, nemá čas myslet na blbiny, jako je kouření,
alkohol nebo drogy. A co mě jako preventistu hodně trápí v dnešní mladé společnosti?
Počítače, mobily, které neumíme ovládat, ale ovládají nás. K počítači či mobilu bychom měli
přistupovat stejně jako k rodičům, učitelům či kamarádům ,,s určitým respektem“.
Šárka Dohnalová

Are you in love?

Do you fancy anybody?
Have you got a good friend?
Send her/him a Valentine´s card!
The post box will be at the entrance hall next to
Komenský statue 7.00 - 10.00 on February 14, 2014.
Delivery to classrooms 11.00 - 13.00.

Výročí - Jaroslav Havlíček

- představitel psychologické prózy, narodil se 3. 2. 1896 a zemřel 7. 4. 1943
- autor Petrolejových lamp, Neviditelného nebo Helimadoe
Havlíček vystudoval reálku v Jičíně a začal studovat na ČVUT v Praze. Roku
1915 byl jako jednoroční dobrovolník odveden do první světové války. Jeho
synem byl básník Zbyněk Havlíček. Popisoval tragické lidské osudy,
degeneraci, duševní stavy narušených lidí, byl skvělým vypravěčem:

Ačkoliv bylo Štěpce již dávno přes třicet, byla pannou tělem i duší, ale přesto si
nedokázala vysvětlit, že se Pavel nikdy nepokusil o manželský život a skoro dva roky věřila
výmluvám Pavla, že netouží po dětech. Avšak jak se jeho zdraví zhoršovalo a nemohl již ani
řádně chodit, bylo všem jasné, odkud pramení Pavlovy potíže a Štěpka jím začala nejen
pohrdat, ale ani si jej nevšímala. Zkrátka, vymazala jej ze svého každodenního života, už proto
že se musela starat společně s Janem, který se stal správcem její poloviny, o statek, ale i o
svou matku, jež ochrnula na dolní končetiny, a otec Kilián zemřel.
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Ale takový je sport - jednou jste nahoře a
podruhé dole.
Splnil jste si svůj nejtajnější životní sen?
Asi ano. Když jsem vyrůstal, nikdy jsem si
nemyslel, že budu hrát v NHL nebo vyhraju
mistrovství světa. Všechno začalo v patnácti,
kdy se to v pubertě láme, kdy člověk dospívá,
mění zájmy nebo se zamiluje a neví, jestli
vydrží u hokeje. Tehdy jsem začal věřit, že se
to může podařit. A jsme rád, že jsem u hokeje
zůstal.
Kterého svého gólu si nejvíce ceníte?
Asi ve finále proti Vítkovicím. Myslím, že to
byl druhý zápas tady doma, který tak nějak
zlomil tu sérii. Někdy minutu a půl do konce
jsme dali na 1:0 a vyhráli jsme zápas 2:0. Pak
jsme jeli do Ostravy s vedením 2:0 na zápasy.

rozhovor

Před rokem řekl trenér Hadamczik v
novinách, že chybí v reprezentaci „buldok
typu Varaďa“. Nemrzí Vás někdy, že jste
zaškatulkovaný jako hráč na černou práci,
že nejste útočná hvězda týmu?
Ani ne. Možná mě to mrzelo, když jsem
začínal a dával hodně gólů. Pak jsem poznal,
že se mužstvo neskládá jen z hráčů, kteří jsou
vidět ve statistikách. K vítězství je třeba i další
práce, kterou ofenzivní hvězdy neudělají,
například hru v oslabení, v důležitých chvílích
zápasu, kdy je nutné nedostat gól. Je hodně
těžké pro někoho, kdo je na manažerské židli,
vytvořit správnou atmosféru a chemii v týmu,
a to se Pavlu Markovi v té mistrovské sezoně
podařilo, našel ten správný mix hráčů, vytvořil
z mužstva jakoby hokejovou rodinu.
Nedávno jste v novinách negativně
komentoval trénování Josefa Turka. Co
budete Vy jako trenér dělat lépe nebo jinak
než on?
O tom už se napsalo dost. Já jsem nechtěl
ventilovat, co pan Turek tady s námi prováděl
a neprováděl. Mluvím teď za sebe - chtěl bych
se hráčům věnovat daleko víc, než se jim
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věnoval pan Turek. Chtěl bych si vytvořit s
hráči přátelský vztah na bázi: jak se k hráčům
chová trenér, tak se hráči budou chovat k
trenérovi.
Kolik zvednete na benchpressu?
Když jsem v létě dobře trénovaný tak zvednu
140 - 150 kg. Během sezony zvedám 120 kg,
abych se udržel v kondici.
Který hokejový klub je pro Vás největší
soupeř?
Těžkým soupeřem bývá mužstvo, ve kterém
hokejově vyrostete a do kterého se pak vracíte
už jako protihráč. Mně se takhle hraje proti
Vítkovicím, kde jsem začínal jako
patnáctiletý, tam mě vychovali před mým
odchodem do Ameriky. Pro mě je to
motivující, když hraju proti vítkovickému
týmu. Myslím si, že když hráč hraje proti
svému bývalému týmu, snaží se ukázat:
„Dívejte se, škoda že mě nemáte.“ A když
skórujete, řeknete si: „Vidíte, co jste udělali
špatně? Teď hraju proti vám a dávám pořád
góly.“
Jak dopadne dnešní zápas s Vítkovicemi a
Třinec na konci sezony?
Do Vítkovic nejdeme s tím, že bychom chtěli
prohrát, chceme získat nějaké body. Já bych
tipoval 4:3 pro Třinec po prodloužení nebo na
nájezdy (zápas skončil 6:3 pro Vítkovice –
pozn. redakce). A celkově by Třinec mohl být
od 4. do 6. místa.
Myslíte, že máme letos šanci na titul?
Šance je vždycky. Některá mužstva jako
Sparta nebo Hradec letos hrají dobře, ale v
play off začíná nová sezona. Uspět může
kterýkoli mančaft z postupující osmičky!
Text: T. Pomothyová (1. D), R. Brauner
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Profily finalistek Miss Maturantka 201 4
Barbora Houšková, 6. A

1

2

3

Znamení: panna
Oblíbený nápoj, jídlo: Apple cider, pizza
Oblíbený sport: volejbal, atletika
Co chci studovat: pedagogiku, práva
Moje životní krédo: Všechno zlé je pro něco dobré, být šťasný.
Co vzkážu svým voličům pěti slovy: Volte maturantky podle
nejvíce sympatií.
Dokončete citát (Falešný přítel je horší, než nepřítel,
protože...): ...vám může hodně ublížit, když to nejméně čekáte.

Veronika Wojnarová, 4. D
Znamení: býk
Oblíbený nápoj, jídlo: minerálka, pizza
Oblíbený sport: golf,volejbal
Co chci studovat: farmacii
Moje životní krédo: Lhát se nemá.
Co vzkážu svým voličům pěti slovy: Jsem úplně normální
pohodová holka.
Dokončete citát (Falešný přítel je horší, než nepřítel,
protože...): ...příteli se se vším svěřujete a tím spíše Vám může
ublížit.

Michaela Maroszová, 4. E
Znamení: vodnář
Oblíbený nápoj, jídlo: piňa colada, špagety
Oblíbený sport: plavání, snowboard
Co chci studovat: pedagogiku
Moje životní krédo: Nedělej jiným to, co nechceš, aby dělali
oni tobě.
Co vzkážu svým voličům pěti slovy: Zvolte toho, koho
chcete :)
Dokončete citát (Falešný přítel je horší, než nepřítel,
protože...): ...přítele si pustíte k sobě a nepřítel vás nezajímá.
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„Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš,
kdežto příteli věříš.“ Lev Nikolajevič Tolstoj

Veronika Walachová, 6. B

4

5

6

Znamení: lev
Oblíbený nápoj, jídlo: mojito, cokoliv vařené s láskou
Oblíbený sport: tanec
Co chci studovat: pedagogiku, práva
Moje životní krédo: Vždy být sám sebou, protože nápodobou
někoho jiného dosáhneme vždy pouze na průměr.
Co vzkážu svým voličům pěti slovy: Volte každý podle svého
mínění.
Dokončete citát (Falešný přítel je horší, než nepřítel,
protože...): ...mu věříme a spoleháme se na něj, zatímco on se
našimi zády směje naší naivitě.

Rebeka Raszková, 6. A
Znamení: blíženec
Oblíbený nápoj, jídlo: ovocný čaj, těstoviny se čtyřmi druhy
sýrů
Oblíbený sport: tanec
Co chci studovat: tlumočnictví
Moje životní krédo: Nikdy se nevzdávat.
Co vzkážu svým voličům pěti slovy: Jednejte podle svého
vlastního uvážení.
Dokončete citát (Falešný přítel je horší, než nepřítel,
protože...): ...vás může kdykoli zradit a podvést, což bolí ještě
víc při pomyšlení, že se jedná o přítele.

Andrea Chmielová, 4. D
Znamení: vodnář
Oblíbený nápoj, jídlo: čistá voda, lasagne
Oblíbený sport: běh, lyžování
Co chci studovat: dentální hygienistiku
Moje životní krédo: Žít každým dnem naplno.
Co vzkážu svým voličům pěti slovy: Chtěla bych nejlépe
prezentovat ročník.
Dokončete citát (Falešný přítel je horší, než nepřítel,
protože...): ...příteli důvěřuji.
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