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Vážení a milí čtenáři, singles i vy
zaláskovaní,

je tu zase únor, pro některé lásky čas, a s ním přichází i tematické číslo
Ámose laděné po valentýnsku. Pokud jste fanoušky tohoto svátku, získáte při
četbě spoustu inspirace, jak tento svátek oslavit – například článek Romana
Czeczotky nabízí širokou paletu možností. Překážkou nemusí být dokonce ani
absence partnera/partnerky – můžete přece na rande pozvat sami sebe. Jen
bych vás, valentýnské nadšence, rád poprosil, ať zvážíte, kam svůj případný
zámek lásky namontujete. Za posledních několik sezón bylo z Karlova mostu
odmontováno přes 13 tun těchto předmětů. Slova lásky z úst památkářů se jistě
nelinula.

Cynikové všech zemí netruchlete, i vy si jistě v tomto čísle přĳdete na své.
Stačí zacitovat větu ze seriálu Zuzky Kukutschové: „Natáhl k ní dlaň, po které se
ona vrhla jako slepice po flusu, a už si ji vedl na taneční parket“. Srdce životního
skeptika musí zaplesat.

A teď to nejdůležitější. Investigativní činnost našich redaktorů odhalila
šokující problém, který bují na chodbách a ve třídách naší školy. Kam se hrabe
moje marná snaha naučit maturanty určovat osobu u sloves, případně kruciální
otázka, jakou barvu bude mít střecha naší alma mater. Tím skutečným
problémem číslo jedna je odhalená skutečnost, že skoro 70 % oslovených
studentů není ve vztahu. Ptám se, jaká kompetence nám při vyučovacím procesu
selhává? Jaký postoj zaujme vedení školy k tomuto faktu? Navrhuji následující
opatření:

1. Paní učitelka Demelová nedávno optimalizovala prostor ve svém kabinetu.
Nabízí se možnost zaměstnat love-kouče, který by tyto uvolněné prostory
a prázdná srdce našich studentů pomohl zaplnit.
2. Proč už dávno chemický tým pod vedením kolegy Navrátíka nevaří elixír
lásky?
3. Co volba seminářů? Na kolika slidech učí kolega Plucnar studenty
zamilovat se a být milován?
4. Je absolvent hudební výchovy schopen složit milostnou píseň a pod okny
své milované ji zazpívat? Nepochybuji ale, že bude díky drilu tělocvikářů schopný
utéci před přivolanou policejní hlídkou.
5. Je absolvent literárního semináře schopen za použití vhodných figur
a tropů napsat milostnou báseň, která oči přivírá a srdce otevře?
Přejeme vám mnoho lásky nejen v únoru, nějakou si nechte ještě pod rozkvetlou
májovou větev.

Za celou redakci Michal Foff
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Bakalářka na nečisto aneb SOČ
Mé zkušenosti se Středoškolskou odbornou činností:

Michaela Holotňáková

Troufnu si říct, že téměř všichni, ne-li úplně všichni, půjdeme na vysokou školu.
Většina z nás se tedy nevyhne psaní protokolů, bakalářky či diplomové práce. Mnohdy
je na to jen jeden pokus, a pokud někdo není ten typ člověka, kterému jdou podobné
věci od ruky hned, jak na ně sáhne, nejspíš s tím bude dost bojovat. To je pozitivní úvod,
což? Ale nebojte, článek jako takový pozitivní bude!

Na první pohled to může znít děsivě, ale není se
čeho bát. Naše škola i okolní univerzity totiž
SOČkaře podporují, a pokud jste vědecky
zaměření, nemůžete během studia na střední
udělat nic lepšího, než napsat některé z univerzit
a domluvit se, že u nich budete pracovat
na výzkumu. A přesně to jsem udělala taky já.
Už třetím rokem spolupracuji s Katedrou
analytické chemie Univerzity Palackého
v Olomouci a podílím se tak na výzkumu
separace axiálně chirálních sloučenin. Jednu
SOČku mám všeho všudy úspěšně za sebou
a pracuji na další.

Naučilo mě to mnohé. Dozvěděla jsem se něco
málo o odvětví chemie, na které na střední škole
vůbec nenarazíme, zkusila jsem si pracovat
v moderních laboratořích, umím se už také
orientovat v cizojazyčných vědeckých článcích,
ale hlavně jsem ještě prohloubila svou chuť a píli
dotahovat věci do konce.

Chci se s Vámi totiž podělit o svou zkušenost se
Středoškolskou odbornou činností, zkráceně
SOČ. Jestli jste o ní ještě neslyšeli, je to soutěž,
ve které zpracujete vlastní výzkum, průzkum,
projekt či cokoliv, co Vás jen napadne, napíšete
o tom 20–30stránkovou práci vědeckého
charakteru a prezentujete a obhajujete ji před
dalšími soutěžícími a odbornou porotou.

Samozřejmě, své zápory to má také. Věda je nevyzpytatelná a když Vám půl roku
nevychází výsledky, které očekáváte, není to zrovna dobrý pocit. Taky stojí značné úsilí
se přemáhat k psaní práce jako takové. Přece jen, je to o něčem jiném než dělat referát
do školy.

Ale ten pocit, když dopíšete poslední stránku, když si to po sobě naposledy přečtete,
opravdu stojí za to. Protože jste dokázali něco, co ostatní čeká až za několik let. A pro
Vás to už potom nebude žádný problém.
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ZAČAL PEKINGSKÝ BOJ O MEDAILE!
Adam Slaninák

Je 4. února a v hlavním městě Čínské lidové republiky zahajuje otevírací ceremoniál již
24. zimní olympĳské hry. Pod 5 kruhy se však bojuje už od 2.2., kdy např. Český
manželský pár Zuzana a Tomáš Paulovi berou 1. vítezství v curlingové skupině.

Češi vyrazili 68. v pořadí, protože
byly reprezentace seřazeny podle
mandarínské čínštiny, chvíli po nás
se objevilo Slovensko. Českou vlajku
nesla hokejistka Alena Mills spolu
s krasobruslařem Michalem
Březinou.

(zdroj: aktualne.cz)CO MEDAILE?

Ke dnešnímu datu (5.2. 12:00) jsme zatím z 9 rozdaných medailí nezískali ani jednu.
Blízko k tomu byla Martina Sáblíková, která skončila čtvrtá v 3 km závodě
v rychlobruslení. Jela se i smíšená biatlonová štafeta, ale našim se nedařilo – skončili
na 12. místě.
Neméně se daří českým hokejistkám, které se již po dvou zápasech, kvalifikovaly
do play-off.

CO NÁS ČEKÁ?

Až do 20. února se naši sportovci budou prát o cenné kovy. Reprezentaci můžete
sledovat na kanálu České televize – ČT Sport a jeho online podobě. Každý hrací den se
Češi účastní bojů o medaile. Velké ambice má např. Ester Ledecká, která na ZOH
v Pchjongjangu v roce 2018 vyhrála rovnou 2 zlaté medaile ve dvou jiných sportech!
Naděje má také již zmiňovaná česká nejúspěšnější zimní olympionička Martina
Sáblíková v královské disciplíně 5 000 m. Nejúspěšnější ZOH Česká republika zažila
v roce 2014 v ruském Soči, kdy excelovali biatlonisté!

DIPLOMATICKÝ BOJKOT

Řada zemí se rozhodla hry bojkotovat z důvodů obvinění Číny z porušování lidských
práv. Zmiňován je zejména přístup k menšině Ujgurů na území Číny. Ty posílá
do „převýchovných táborů“ s nelidskými podmínkami. Další obětí jsou Tibeťané, Tibet
se řadí mezi nejméně svobodné země na světě. Premiér poslanecké sněmovny Petr Fiala
na svém twitterovém účtu na konci ledna oznámil, že na olympiádu nepojede on, ani
nikdo jiný z vlády. ČR se tak připojí k zemím jako USA, Kanada, Austrálie, VB a také k
většině zemí EU. Ale třeba Rusko na nic takového ani nemyslí, těsně před hrami se
setkaly obě hlavy států – Putin a SI Ťin-pching – a po schůzi zamířili na slavnostní
zahájení již 24. zimních olympĳských her.

Za tým redakce časopisu Ámos přejeme
českým sportovcům mnoho úspěchů!
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Roman Czeczotka

Valentýn – brečet nebo hledat lásku?

Valentýn. Ať už všemi milovaný, nebo naopak všemi nenáviděný svátek, je tady. Dle
Wikipedie se jedná o „Svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery“. Je to však
skutečně tak? Co mají dělat ti, kteří tyto intimní partnery nemají? Pokud patříte mezi
tuto skupinu lidí, pak si vůbec nelamte hlavu, protože patříte mezi většinu single lidí
na našem gymnáziu. A pokud ještě nevíte, co v tento „slavnostní“ den budete dělat, tak
v tomto článku se dozvíte pár tipů pro singles. Proč pouze pro singles? Protože pro ty,
co partnera mají, je plán snad jasný.

Letos vychází Valentýn na pondělí, což zrovna dvakrát nepotěší a taky velmi omezuje
možnosti, ale budiž. Vzhledem k tomu, že vychází Valentýn na pondělí měli bychom
všichni na našem programu na prvním místě školu. Po tom, co nabudete nových
informací a půjdete domů, máte už zbytek dne ve svých rukou. Já osobně vám
doporučuji toto:

• Můžete strávit čas s blízkými. Valentýn nemusí být čistě o intimních
partnerech, ale i o lásce. A láska neznamená jenom líbání a milování. Stačí
projev lásky blízkým. Kupte třeba mamce květinu nebo obejměte taťku.

• Kontaktuje své blízké, s kterými jste se dlouho neviděli. Teď už nemluvíme
pouze o rodině, ale i o přátelích. Napište třeba svému kamarádovi nebo
kamarádce ze základky nebo si s nimi zavolejte. Určitě to udělá radost jak jim,
tak vám.

• Učte se. Jak už jsme jednou řešili, Valentýn vychází na pondělí a učitelé vám
s radostí na úterý naplánují třeba 5 písemek. A pokud ne, tak se můžete učit
na jakoukoliv písemku později v týdnu nebo se učte do předmětu, který vám
zrovna tolik nejde. Budete produktivní, a navíc budete mít dobrý pocit, že jste
se na tu školu absolutně nevykašlali.

• Spánek. Není co dodat. Prostě se pořádně vyspěte a naberte síly na zbytek
týdne.

• Pusťte si přeslazenou romantickou komedii. Když už je Valentýn v duchu
lásky a romantična, není lepší způsob si toto romantično nasimulovat než
právě tímto obohacujícím filmovým žánrem.
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• Pozvěte sami sebe na rande. Běžte si třeba koupit kávu, nebo se pozvěte
na nějaké dobré jídlo. Taky je to způsob, jak navodit romantickou atmosféru.

•Zkuste si nějaký vztah najít. A pokud to nepůjde, nikdo vám nebrání si
takový vztah vymyslet. Ale nezapomeňte že se technicky vzato jedná o lhaní.
Proto jenom ve stavu nouze a na vlastní nebezpečí.

A co budu dělat já? Já budu hrát Minecraft s nejkama. Počítám to jako první bod –
trávení času s blízkými.

A to je vše. Pokud se vám však ani jedna z těchto možností nezamlouvá, můžete se
ještě inspirovat u svých spolužáků. Zde poskytuji vaše odpovědi na Valentýnskou
anketu:
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POROVNÁNÍ NEJBLIŽŠÍCH LÉKAŘSKÝCH FAKULT V ČR
Veronika Ciencialová

Přípravy na přĳímací zkoušky a maturitu běží v plném proudu, a tak jsem se rozhodla našim
nejstarším studentům pomoci tím, že se budu věnovat oborům a rozdílům v oboru různých
vysokých škol. Nejdříve se chci věnovat oboru medicína, dále mám v plánu psychologii
a práva. V tomhle čísle jsem vyzpovídala 3 naše absolventy, kteří jsou studenty všeobecného
lékařství na lékařských fakultách v Brně, Olomouci a Ostravě. Doufám, že vám jejich odpovědi
pomůžou a udělají lepší obrázek o daných fakultách.

Student UPOL: Na to nevím jak odpovědět,
protože jsem na svou fakultu neslyšel
špatná slova.
Studentka OU: No, předsudky jsem měla
sama. Ale nakonec jsem zjistila, že máme
krásnou moderní budovu, spoustu nových
učitelů, kteří jsou vyměnění
za problematické. Dokončuje se nám
simulační centrum. Myslím, že ty
předsudky jsou spojené i hlavně s městem,
které je známé jako zašedlé škaredé město
plné podivných lidí. Ale člověk zjistí, že
může potkat i skvělé lidi a místa a že
Ostrava není jen šedé město a nežĳí tam
jenom ti lidi, které potkáš na hlavním
nádraží. Na různých společenských akcích
všech lékařských fakult v ČR ale vídávám
pořád ten přístup že: „Hmm, ostravská?
Meh, eh.“ Ale my si z toho děláme částečně
i srandu.
Které faktory rozhodovaly o tom,
na jakou školu v oboru medicína půjdeš?
Studentka MUNI: To, že jsem nemusela
dělat přĳímačky. Rozhodovala jsem se
hlavně podle přĳímaček. Řešila jsem taky
město, aby se mi líbilo. Rozhodovala
i dálka, protože být někde daleko, tak to
psychicky nedám.
Student UPOL: Určitě recenze ostatních,
protože jsem nebyl ani na jednom Dni
otevřených dveří, taky záleželo na městu,
na přístupu fakulty ke studentům, jejím
systému i na počtu lidí na dané fakultě.
Studentka OU: Tak jednak rozhodně
vzdálenost. Další faktor bylo samotné
město, jak se tam cítím. Další bylo, jestli
tam jsou koleje nebo menzy. Určitě hrálo
roli to, jak vypadají přĳímací zkoušky.
Jak u vás probíhají zkoušky organizace,
co do termínů a případných oprav?
Studentka MUNI: Je to hlavně
o samostudiu. Medina to má tak, že my
jsme měli v prváku hodně zápočťáků, je to
normální přezkoušení z dané látky, třeba
třetina knihy nebo část učiva. Zkouška je
všechno, celý ten předmět, který si probíral.
Na zkoušku máš třeba měsíc, zato
na zápočťák ti stačí pár dnů. V aždém
předmětu je to ale jinak. Do každého
předmětu musíš získat určitý počet bodů.

Proč sis vybral/a zrovna tuhle
fakultu/univerzitu zrovna v tomhle
městě?
Studentka MUNI: Protože jsem šla tam,
kde lidi berou bez přĳímaček. Do Prahy
jsem nechtěla, a tak jsem si řekla, že
půjdu do Brna, že jsem tam slyšela lepší
ohlasy než na Olomouc.
Student UPOL: Na Olomouci mě zaujalo,
že je malá, rozlohou podobná Třinci, což
mi vyhovovalo a bylo mi to sympatické.
Stejně tak je i menší fakulta.
Studentka OU: Abych řekla pravdu, tak
jsem si to nevybrala. Dávala jsem
přednost UPOlu a jinému oboru, ale
vděčím několika učitelům za to, že mě
přemluvili a namotivovali jít do OU.
Jsem neskutečně spokojená, nelituju
toho, že jsem Ostravě dala šanci.
Bydlíš na koleji? Jak bys koleje
na vaší fakultě ohodnotil/a?
Studentka MUNI: Bydlím na bytě, o tu
kolej tam je klikací soutěž. Moc
pozitivních ohlasů ale na ni není.
Zejména kvůli soukromí. Pro 1 patro
máš například 1 záchod, kuchyň na
2 patra. Jedna dobrá kolej jsou Vinařky,
ale není lehké se tam dostat.
Student UPOL: Já přecházím z bytu
na kolej, takže nemůžu říct, ale těším se.
Ale zatím z recenzí jsem měl dobrý
dojem, z venku mi to přišlo celkem fajn.
Studentka OU: Bydlím na bytě, ale
chtěla jsem na kolej. Na VISTě mám
kamarády, co jsem tak slyšela, tak to
není ideální, ale ujde. Dále jsou
Opletalky, což jsou oficiální koleje OU,
ale ty taky nevypadají zrovna lichotivě.
Koleje na kampusu jsou dražší, ale
nejhezčí.
Jak se stavíš ke svojí fakultě
a případným předsudkům nebo
kritice?
Studentka MUNI: Aktuálně se hodně
kritizuje přístup ke covidu, protože jsme
jediná výška, která zavedla povinné
očkování. Pokud jsi neměl test (který si
hradíme sami), očkování nebo důkaz
o prodělání nemoci, tak jsi nemohl
dorazit na zkoušky nebo na hodiny.
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Student UPOL: Ve většině předmětů to je
udělané tak, že musíš splnit test v rámci
zápočtu. V anatomii máš specificky
systém: kdykoli tě můžou během
semináře nebo cvičení vyzkoušet, a pokud
to nezvládneš, musíš si to příště opravit.
Co se týče zkoušek, tam máš 1 termín
a 2 opravné. Jsou vypsané různé termíny
a ty se můžeš zapsat. Všechny zkoušky
musíš mít splněné do konce semestru.
Studentka OU: Máš vypsané termíny
zápočtů a zkoušek. Na naší fakultě máme
jen 1 opravný pokus. Pokud nedáš ani ten
opravný pokus, máš možnost zopakovat si
ten předmět v dalším semestru.
Jak by ses vyjádřil/a k profesorskému
sboru na vaší univerzitě? Jsou tam
někteří, o kterých si myslíš, že by tam
neměli být, a proč?
Studentka MUNI: Já to řeknu takhle
– medicína je všechno jen ne fér. Někteří
učitelé jsou zlatíčka a jsou fakt milí. Ale
někdy dostaneš člověka, kterému
u zkoušky stačí, že se mu nelíbíš a vyhodí
tě na maličkosti. Z 50 % je to o tom, co
umíš, 25 % jak se ten učitel vyspal a 25 %
jaké je zrovna postavení hvězd. Důležitá je
i sebedůvěra a věřit si, že to dám.
Student UPOL: Většinou tam jsou super
lidi. Většinou jsem pochytil dobré učitele,
až na chemii. Tam mám takového pana
docenta, který je neskutečná kapacita
a kdybych ho neviděl naživo, tak si řeknu
wow, ten něco dokázal. Ale na přednášce
šlo poznat, že neumí studentům moc
předat zkušenosti.
Studentka OU: S jednou osobou tam byly
komplikace, co se stylu výuky týče.
U některé osoby mi vadí i přístup
k danému předmětu, např. byl konec
semestru a paní byla v Košicích a moc se
nestarala, jak to vůbec bude vypadat
a fungovat. Ale je tam hrozně moc super
vyučujících, kteří jsou na správném
místě.
Je u vás na univerzitě školní kantýna,
pokud ano, jak tam vaří?
Studentka MUNI: Ano je, je taková
zajímavá. Máš tam dobrá jídla, ale někdy
jídla, které se nedají sníst. V kampusu
jsou ale i různá jídelní okýnka, kde se
můžeš taky najíst. Taky tam jsou
automaty.
Student UPOL: Jo, máme ji tam. Já tam
ale zatím měl jen kávu a ta je super. Ale co
vím, tak tam prý vaří v pohodě. Zatím si
nikdo nestěžoval.
Studentka OU: OU nemá svou oficiální
menzu, ale má nasmlouvané podniky
po Ostravě. Když přĳdeš a ukážeš průkaz
svojí fakulty nebo ISIC, tak dostaneš

slevu. V určité časové době je možnost
jíst i na menze VŠB, ale tam nevím, jak
vaří. Ale máme takovou mini kavárničku
v atriu s dobrou kávou.
Společenské prostory na kampusu:
nejoblíbenější, studovny, další
prostory.
Studentka MUNI: Je tam velká
knihovna, dále kavárna s dobrou kávou.
V tom simulačním centru je patro, kde
si můžeš ohřát jídlo. Pak jen odborné
učebny.
Student UPOL: Ano, máme tam
knihovny a studovny.
Studentka OU: Dole v suterénu máme
nově klubovnu, je tam kávovar, můžeš si
tam koupit něco málo k snědku, je tam
i mikrovlnka. Dále máme knihovnu.
Jaké byly přĳímačky na tvou fakultu?
Studentka MUNI: Hodně těžké.
Na fyziku, chemii a biologii. Chtějí tam
všechno. Nestačí ti znalosti ze SŠ.
Strašně slovíčkaří, snaží se lidi napálit.
Nejlépe se na ně člověk připraví tím, že
si bude projíždět a dělat dokola
modelové otázky.
Student UPOL: Přĳímačky byly velké
síto, byly docela těžké. Nemůže se tam
člověk dostat na průměr, mně se
podařilo dostat se bez odvolaní, ale je
možnost dvakrát se odvolat s tím, že je
tam nějaká bodová hranice. (člověk se
dostal i s 52 body s odvoláním).
Studentka OU: Protože jsme je měli
později, tak už tam nebyl takový stres.
Je fajn, že jsou psané na místě
na počítačích a rovnou se ti ukáže počet
bodů, tak víš, jestli jsi splnila nebo
nesplnila podmínky pro přĳetí.
Nakonec: proč bys doporučila
budoucím uchazečům zrovna tuhle
školu?
Studentka MUNI: Já si myslím, že určitě
to simulační centrum. Sice je to náročná
škola, ale myslím si, že když ji
vystuduješ, tak můžeš být na sebe hrdý.
Mají dobrý studĳní program, taky je tam
dobrá vlaková dostupnost.
Student UPOL: Obecně jsou fakulty
rodinnější, mají milejší přístup.
Na fakultě jsou super nové prostory,
studovna a knihovna. Líbí se mi
i přístup učitelského sboru
a spolužáků.
Studentka OU: Protože tam moc lidí
nechce, takže tam není moc velký
přetlak. Zároveň přĳímají méně
studentů. Navíc jsme mladá fakulta,
která může jít jen dopředu. Taky je
skvělá, co se týče cestování a stáží
v zahraničí.
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Moderní závislost
Marek Raszka

Podle dotazníků se zjistilo, že 5-10% populace splňuje kritéria pro závislost
na sociálních sítích. Vědci také zjistili, že projíždění těchto sociálních sítí aktivuje stejné
mozkové dráhy jako některé drogy, jako je například kokain. Není se čemu divit; firmy
vlastnící tyto stránky jako je Facebook, TikTok, Instagram a mnoho dalších,
zaměstnávají odborníky, schopné přizpůsobit tyto aplikace k tomu, aby vyvolávaly
co největší množství štěstí.

Některé z dopamin
vyvolávajících činnos�:

1. Konzumace nezdravého jídla

2. Sociální sítě

3. Hraní her

4.Gambling

5. Pornografie

6. Některé drogy

7. Nakupování

Tento problém se snaží řešit (poměrně špatně pojmenovaná) činnost „dopaminový
detox“. Dopamin mnozí z vás určitě znáte jako hormon ovládající potěšení, či „hormon
štěstí“. Jedná se také především o hormon kontrolující motivaci. Dopaminový detox
ovšem nemá za účel abstinovat od dopaminu jako takového, ale spíše od nezdravých
činností vyvolávajících dopamin, za účelem pocítění falešně dobrého pocitu a motivaci
k opakování této činnosti. Časem se tyto činnosti stanou závislostí stejně jako
u některých drog. Mozek na příval dopaminu reaguje stažením jeho receptorů.
V důsledku menšího počtu těchto receptorů nepociťujeme radost z prospěšných
činností jako čtení, studování nebo jakékoliv nutné aktivity. Proto mnoho lidí drží tento
detox, aby předešli těmto účinkům.
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Holky vytvořily firmu ADRENAL Třinec:

V krátkosti bychom vám chtěli představit kroužek Fiktivní firma: je to kroužek
vhodný pro ty, kteří vidí svou budoucnost v marketingu nebo v budování firmy, nebo
se jen nudí a rádi zkouší něco nového. Kroužek funguje na stejném principu, jako
kdybyste zakládali reálnou firmu, musíte vymyslet vše, co je potřebné - název, vaše
služby a produkty, vizitku, leták, web... Výhodou je to, že skoro vůbec neřešíte ty
nudné legální a právní věci. Něco málo sice musíte vědět, ale je to hlavně o kreativitě
a spolupráci.

! REKLAMA !

A kluci vymysleli firmu
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ŠKOLNÍ MEMES



Party Pítr
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Kulturní tipy a triky nejen v Třinci, ale i v jeho okolí
aneb hupsněte do auta nebo vlaku a jeďte za kulturou

Hana Kukutschová

18. 2. a pak ještě 25.2. jsou zaslíbeny akcičce s poetickým názvem V.R.R. tato zkratka
skrývá pojmy virtuální realita a roboti, což může přilákat nejednoho účastníka ICT
semináře. Takže pro příznivce robotů akce začíná v 15:00 a je zcela zdarma.

21. 2. se koná Vernisáž výstavy třinecké ZUŠ – Vizuální poezie. Tato výstava je inspirována
dílem třineckého umělce Karla Adamuse. A potrvá do 14.4. Vstupné je zdarma a své oči
i srdce můžete pokochat tvorbou žáků výtvarného oboru místní ZUŠky.

Kam v Třinci?

Ještě dnes (hah, možná už nebudou lístky, ale zkuste štěstí):

Na 14.2. Kino Kosmos připravilo tematický program. Pod názvem Filmový Valentýn můžete
zhlédnout hned dva snímky. Prvním z nich je Vem si mě, ve kterém září Jennifer Lopez
a Owen Wilson. Jedná se o romanťárnu, takže k randíčku s vaší drahou polovičkou jako
stvořené. Postava Jennifer Lopez je navíc zpěvačka, takže ji nejspíš uslyšíte i zpívat. Pokud
jste fanoušky JLo, tak byste si tuhle valentýnskou pecku neměli nechat ujít.

Dalším valentýnským filmem je V létě ti řeknu, jak se mám. Jedná se o záležitost české
kinematografie a v hlavní roli se objeví Tereza Kostková, takže jestli jste stejně jako já skalní
fandové Stardance a fičíte si na něm každý rok, tak byste tuto projekci určitě neměli
vynechat. Je to komedie, a dokonce je přístupná od dvanácti, takže i úplně nejmladší
gympláci se mohou přĳít podívat.

Pro ty, kteří se chtějí zabořit do sedačky kina a držet za ruku svou lásku obklopeni tmou kinosálu

Vyrazte do muzea Třineckých železáren a města Třince! Věděli jste o jeho existenci? Jestli
ne, tak se nemáte vůbec za co stydět a vítejte v Klubu těch, pro které je to novinka *zvedá
ruku*. Ale teď vážně, muzeum nabízí tři expozice První část se věnuje historickému vývoji
území Těšínského Slezska, jejíž počátky nás zavedou až do 9. století. Druhá expozice nás
provede významnými událostmi, které přímo ovlivnily život obyvatel Těšínského Slezska,
a zachycuje další vývoj Třineckých železáren. Třetí a poslední část výstavního prostoru
nabízí návštěvníkům historickou maketu města a podrobný plán výstavby nového
třineckého sídliště. Muzeum také připravuje zajímavé akce jako například Jak to bylo
s reklamou za socialismu, či sportovní okamžiky na Třinecku. Jestli vás nějaká akcička
místního muzea zaujala, nabíhejte na jejich webovky. Ano, mají webovky. Žila jsem pod
kamenem.
A kam v okolí Třince?

Pro intelektuální tipy a pro ty, kteří si chtějí připadat chytře a ehm inteligentně:

Milovníci divadla, kupujte lístky a neváhejte!

Národní divadlo Moravskoslezské nazkoušelo představení Goldoni po Ostravsku aneb Sluha
dvou pánů. Celá hra je zasazena do prostředí Ostravy, postavy mluví současným jazykem,
kterým prostupují rozličné dialekty. „Představení obsahuje vulgarismy,…hodně vulgarismů.
A hantec.“

Divadlo Petra Bezruče přichází s bohatým repertoárem a mne jako maturantku a milovnici
literatury a divadla především zaujala představení, která jsou divadelními adaptacemi děl,
o kterých se učíme v literatuře. No uznejte, není lepší zhlédnout klasiky české i světové
literatury na divadle, než se o nich „jen učit“? Pokud byla vaše odpověď kladná, můžete
zavítat k Bezručům na Mistra a Markétku, 1984 nebo Spalovače mrtvol či Maryšu.

Těšínské divadlo nabízí Višňový sad, což je klasika jak vyšitá. A pokud se rádi ponoříte
do Čechovova díla v komornějším prostředí, divadelní sál v Těšíně je správná volba pro Vás.
Představení je uvedeno v únoru celkem třikrát. Tak neváhejte a mrkněte na stránky divadla.
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Akce místní knihovny, které stojí za povšimnutí:



Recenze maturitní četby:
Hana Kukutschová

Vzhledem k tomu, že se nám blíží (Nebo byl, či dokonce je, což všechno záleží
na rychlosti, s jakou bude Ámos vydán a také na množství článků, které bude
obsahovat.) Valentýn, jsem se rozhodla pro romanticky laděnou recenzi maturitní četby.
Jste stejně jako já nadšeni? Doufám, že ano. Protože není nic lepšího (Kromě randíčka
s vaší drahou polovičkou) než strávit tento svátek zamilovaných s dobrým a navíc
tematickým čtivem. Uhuhu všichni jste to čekali. Je to tady, recenze na Romea a Julii!
Nejprofláklejší love story všech dob. Zakázaná láska. Milostné vzplanutí na první
pohled. Rapíry svištící vzduchem. Intriky. Prostě romantika. Ach, Willy moc dobře věděl,
co dělá.

Abych řekla pravdu, Romea a Julii jsem četla trochu z nouze, bylo mi patnáct
(To zní jako začátek šíleně předvídatelného příběhu na wattpadu slibujícího nic moc
zápletku a klišé pointu.)* a chtěla jsem si přečíst Zkrocení zlé ženy, ale knihovna v místě
mého bydliště nabízela pouze Antonia a Kleopatru a Romea a Julii. Vzala jsem tedy
za vděk druhým titulem. Jejich příběh jsem znala, tak jako v dnešní době snad každý,

ale až díky přečtení jsem si uvědomila pár věcí…V prvé řadě
mě zaskočil jejich věk. Julii bylo třináct a Romeo taky nebyl
asi o moc starší. Dále jsem se prostě nemohla zbavit dojmu,
že Julie je (a teď mi odpusťte to pojmenování) trochu
hloupoučká, prostě na mě tak působila, což jí ale vzhledem
k jejímu nízkému věku a faktu, že má vstoupit do předem
domluveného svazku manželského, a přitom miluje někoho
jiného (no uznejte sami, je toho na jednu třináctiletou holku
trochu moc) nemůžeme vlastně mít za zlé. Ve finále se mi
vlastně celý děj líbil, jak by také nemohl. Romeo a Julie jsou
prostě dva teenageři, kteří se do sebe zamilovali a jejich rody
jim to nepřejí. Ale oni dva se i přes to vezmou a zemřou jeden
pro druhého, protože si nedovedou představit, že by žili bez
sebe. Ach ta láska.

Nechť váš Valentýn není tak tragický (anebo klidně je?)

A teď už k doporučením pro potenciální čtenáře Romea a Julie, či spíše pro ty, kteří
stále ještě váhají, zda – li této klasice dát šanci. Romeo a Julie je divadelní hra, a proto
se čte rychle a dobře. Je to útlá knížka o pěti dějstvích, takže nečekejte žádnou Annu
Kareninu. Pokud skutečně neradi čtete, může vám pomoci i zhlédnutí divadelního
provedení, díky kterému si třeba děj lépe zapamatujete. Já sama jsem měla tu možnost
vidět provedení Divadla ABC a musím podotknout, že to bylo neskutečné. Ačkoli se
s Julií moc neztotožňuji, fandila jsem těm dvěma zamilovaným bláznům až do konce
zapomínajíc, že se jedná o tragédii, jsem myslela, že ti dva spolu prostě budou šťastni
až na věky. A ještě jedna přátelská rada - vyhledejte
překlad pana Martina Hilského, nejenže nejspíše přeložil
všechna Shakespearova díla, ale jeho překlad je napsán
srozumitelnou a „aktuální“ češtinou. Poznámečka na závěr
- existuje i spousta filmových zpracování, takže pokud
opravdu nejste divadelní nadšenec, můžete si udělat pop
corn, přizvat drahou polovičku a zkouknout nejslavnější
příběh jedné lásky

*Nechci nikterak hanit, nebo znevažovat tvorbu
wattpaďáckých tvůrců/tvůrkyň. Naopak myslím, že
někteří jsou opravdu nadaní a mají velký potenciál. <3
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3. kapitola příběhu o Eleanoře
Zuzana Kukutschová

„Juanito, lásko, vysvětlím ti to!“ ujal se
slova princ. „Tady…“ otočil se k blonďaté
dívce, aby zjistil její ctěné jméno.

„E-Eleanora,“ pípla hrdinka s pohledem
upřeným na Krasoně.

„Jistě. Tady Eleanora málem upadla a já ji
přispěchal na pomoc, aby si náhodou
neublížila,“ podal vysvětlení světlovlásek.

Juanita nakrčila obočí snad ještě víc.
„No dobrá tedy,“ vysype ze sebe a naznačí
svému příteli, že tedy odcházejí. Ovšem jen co
se hocha nachází z doslechu, přistoupí Juanita
k Eleanoře a sykavým hlasem ji upozorní:
„Dávej si na mě pozor, holčičko, já se s nikým
nedělím.“

Jenže naše Eleanora ve své pronikavé
inteligenci nepřišla na smysl její výhružky
a prohlásila: „To je ale podivné, myslela jsem
si, že se říkává, že sobečtí jsou spíše jedináčci,“
a tón jejího hlasu je pln upřímného podivení.

Její soupeřka pouze protočí panenkami
a s pohozením vlnité, tmavé hřívy vyklízí
prostor chodby.

Od onoho setkání uplynulo už mnoho
dní a mnohem méně dní už zbývalo
do všemi uctívaného svátku lásky, a tedy
Valentýnu.

Eleanora si s hrůzou ve tváři trpce
uvědomovala, že tento svátek milenců
zřejmě stráví úplně osamocená. A že její
milovaný bude sedět někde se svou
exotickou kráskou.

Jako každý rok se i letos Eleanora
chystala na oslavu svatého Valentýna do
jednoho vyhlášeného klubu, který shodou
okolností navštěvoval i předmět jejích
nejhlubších tužeb.

Šňoření naší hlavní hrdinky trvalo
dost možná více než pět hodin, a možná
i proto Eleanora zatáhla nepříjemné
odpolední hodiny informatiky, i když se
zde může nabízet i podružný důvod, a toť
jest, že dívka tyto dvakrát čtyřiceti pěti
minutová utrpení z duše nenáviděla.

Kolem šesté hodiny večerní se dveře
jejího pokoje otevřely a v závanu těžkého
květinového parfému se zjevila stejně tak

těžce nalíčená Eleanora ve svých
nejlepších šatech. V bílém naleštěném
autě svého otce, který ji pro tento večer
sloužil i jako vlastní odvoz, se dívčina
dostala ke klubu, kde doprovázena
četnými pohledy vstoupila do ztemnělého
prostoru plného balonků ve tvaru srdcí,
růžových a červených konfet
a pronikavých světel podobných barev.

Hudba hrála hlasitě nesčetné písně
převážně Eda Sheerana, když se Eleanora
sebejistě vydala k jednomu z volných
stolků, u kterého se usadila a objednala
si nějaký nealkoholický míchaný koktejl.
Lehce a elegantně z něj ucucávala, když ve
svém zorném poli zaznamenala něčí stín.

Bezprostředně po tom, co zvedla
pohled, jí došel dech a zaskočil ji lok
růžového nápoje. Započala se dusit
a potřísnila naleštěný stůl kapičkami
sladké tekutiny. Osoba stojící nad ní ji
chvátavě přispěchala na pomoc a jedním
mocným chvatem ji vrátila ztracený dech.

„Můžu tě poprosit o tanec?“ otázala se
pak a Eleanora s rozšířenými panenkami
se zmohla jen na přikývnutí.

Natáhl k ní dlaň, po které se ona vrhla
jako slepice po flusu, a už si ji vedl
na taneční parket, kde již hrála jedna
Edova svatební odrhovačka.

„Nebudeš z toho mít problém?“ uculila
se rudá Eleanora – i když její barva
se stejně ztratila ve světlech reflektorů.

„Ne,“ odpověděl prostě hlasem plným
sebevědomí.

Blondýnka se zachichotala.
Naklonil se k jejímu uchu: „Juanita

mě opustila,“ zašeptal ta slova, po kterých
Eleanora vždy v duchu toužila.

Krasoň jí věnoval jeden ze svých
úsměvů. „Tehdy na chodbě jsi mě velmi
zaujala.“

Eleanora chtěla něco odpovědět,
ovšem v tom k ní přistoupila jedna z jejích
spolužaček s prosbou, aby si naše
poblázněná hrdinka vyzvedla svou drahou
sestřenici Justýnu, která se za tu krátkou
chvíli stihla opít do němoty.

A tak se se svým princem musela chtě
nechtě odloučit. Když ale odcházela,
z krku se jí uvolnil špatně uvázaný řetízek.

Ten naštěstí ukořistil opuštěný
Krasoň, který zůstal oněměle zírat
na přívěsek s hvězdičkou na černé kůži.
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HLÁŠKY
sesbírala Zuzana Karasová

Učitelka: Tvrdé Y je jako Ježíšek… neexistuje. Jen
z úcty k jeho památce ho píšeme tam, kde kdysi bylo.

Učitel: Byli jsme na dovolené s manželkou
v nějakém parku. No a ta horská dráha, co tam
měli, byla úplně zvrhlá... tak jsem tam poslal
manželku. A potom, když to přežila, tak jsem ji
jako bonus koupil ještě volný pád.

Učitel: Víš, co je zákopová noha?
Studentka: Ehm... ne.
Učitel: Buď ráda.

Student: Máte nějaké informace o tom,
proč si Václav III. vzal Violu Těšínskou?
Učitel: Mám. *ticho*

Učitel: Je to hrůza, jak ti lidi odpalují petardy
na Javorovém… divoké prasátko si tam někde
ňuchá pod dubem a najednou bum.. petardy.
No… aspoň si bude vážit toho klidu.

Učitel: Kočka je jediná šelma, která loví pro
zábavu…
Studentka: Pane učiteli… Delfín je taky šelma,
ne?
Učitel: No delfín je šelma, ale neběhá někde po
Terase jako kočka.

Učitel: Ty malé děcka doma vůbec neposlouchají!
Ale jakmile přĳdeme do společnosti, najednou
zjistíte, že ty děti fungují!

Učitelka: Tak si vyberte prezentace na jakékoliv
živočichy.
Student: No já bych chtěl něco jako vodní
chlupatí živočichové… no bobr, vydra a tak…

Učitelka: Mám larvu škrkavky v plicích. Jak to
poznáš? *ehm ehm* zakašle
Student: No… kašlete. Vykašláváte vejce. Teda,
no… bordel.

Učitel: Jak se odborně říká umělému oplodnění?
Studentka: Fertilizace?
Učitel: Ne.. to je tak pohnojení pole.
Studentka: Tak inseminace?
Učitel: Ne.. ty snad chceš jít na zemědělku!

Učitelka: Sčítání a odčítání lomených výrazů je
náročné, ale zábavné dobrodružství.

Učitel: Alkohol je metla lidstva a zametat
se musí.
Student: A vy taky zametáte?
Učitel: Nene, se mnou zametá manželka…
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