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Milí čtenáři
našich Ložiskovin,

rok 2013 je za námi a ten nový je už v plném
proudu. Co se týče počasí, mohu jen kon
statovat, že tento způsob zimy zdá se mi
poněkud nešťastným. V Jeruzalémě a v Turecku
se koulovali a u nás to po čas Vánoc a začátkem
ledna vypadalo zase na blížící se jaro. Počasí se
zbláznilo!
Studentům teď začalo krušné období. Zhýčkaní
vánočními prázdninami, dobrým jídlem a pitím
se museli vrátit do každodenního školního
koloběhu. Pololetí uteklo jako voda a už se opět
uzavírají známky. Letos to vskutku nebude
lehké, 4. ročník čekají maturity a kdekoho už
přepadá špatná nálada. Tu si ale můžeme zlepšit
na maturitním plese v sále nového Clarion
Congress Hotelu a kdo lyžuje, toho určitě
potěší, že už koncem ledna konečně uvidíme
sněhovou přikrývku.
Chtěla bych vám popřát v novém roce 2014
hodně úspěchů, jak školních, tak i v soukromém
životě, spoustu zdraví, štěstí a lásky.

Inspirace učební

látkou ............................ 18

za redakci časopisu
Kristýna Trnovcová
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Preventivní vlak Českých drah
V měsíci září navštívili žáci
prvního ročníku akci
Preventivní vlak ČD. Akce byla
zaměřená na prevenci, protože
právě na železnici dochází

Dobrovolníka posadili do auta a
začali ukazovat, jak probíhá
vyprošťování člověka z auta při
bouračce. Dobrovolník si tak
mohl vyzkoušet vyprošťovací

nějakým způsobem poučili.
Akce byla pro mě přínosem,
odnesl jsem si z ní pár
zkušeností, které se týkají
nebezpečí v kolejišti a
vysokonapěťového vedení.
Robert Hanák

Ukázka vyprošťování z havarovaného automobilu

každoročně k nejvíce
smrtelným případům. Působivý
filmový sestřih doprovází
přednášku o nebezpečích, která
hrozí při přecházení kolejí. Jak
hodnotí naši žáci tuto akci, si
můžete přečíst v následujících
příspěvcích.
Celkově hodnotím tuto akci
až na pár maličkostí jako
zdařilou. Odnesl jsem si z ní
určitě poučení, ale o nebezpečí,
které hrozí, jsem už věděl dříve.
Nejvíce mě zaujala práce
hasičů, kteří pracovali s
vyprošťovací technikou.
Dokonce měli k dispozici
nabourané auto, do kterého si
vzali dobrovolníka. Ten měl na
sobě hasičskou bundu a
zpevňovací límec kolem krku.

techniku. Později nám
ukazovali první pomoc.
Myslím, že jsme se všichni

Akce se mi líbila, některé
části pro mne byly trochu
nezáživné, ale celkově mi to
dojem nezkazilo. Určitě byla
akce pro mne přínosem,
protože my mladí příliš
nedbáme na rady rodičů a
máme svoji hlavu. Přínosné
bylo pro mě vyprávění
dlouholetých zkušeností a
zážitků přednášejícího a hlavně
zjištění, že elektrický proud
nemusí vzniknout přímým
dotykem těla.
Moje hodnocení: Akce splnila
moje očekávání ze 75%.
Pavel Balcařík
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Akce Preventivní vlak byla
poučná a zajímavá. Ve vlaku
nám pořadatelé připravili
reportáž o nehodách na
vlakovém nádraží a řekli
nám, co bychom tam neměli
dělat, jaká jsou rizika pohybu
v kolejišti. Zaujala mě jedna
věta, kterou tam vyslovili:
Raději ztratit hodinu tím, že
nestihnete vlak, než celý život
tím, že vás vlak srazí.
Opatrnost je k nezaplacení.
Dozvěděli jsme se také
například, že nás trolej
zasáhne už ve vzdálenosti
1m. To je pak smrtelné. V
lepším případě má člověk
silné popáleniny a přežije, ale
ne každý má takové štěstí.
Povídali jsme si také o
sprejerství a o ničení majetku
na nádraží. Nejzajímavější
částí bylo pro mě vyprávění
přednášejícího o nehodách v
kolejišti a příběhy z jeho
života.
Daniel Vydra

Na exkurzi v Praze

Rádi bychom se s Vámi
podělili o zážitky z naší literárně
historické exkurze do Prahy.
Ve středu, 25. září, jsme se
hojně sešli ve vestibulu hlavního
nádraží v naší milé Olomouci.
Jako pedagogický dozor s námi
jely všemi oblíbené paní
magistra Skopalíková s paní
inženýrkou Kozákovou. Vyjížděli
jsme v brzkých ranních
hodinách. Některé studenty
jsme dokonce na nádraží i
hledali, protože rozespalí byli k
nepoznání. Cestou do Prahy
jsme hojně využívali
nadstandartních služeb
společnosti RegioJet. Uvelebili
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jsme se do pohodlných sedaček
a užívali si dlouhou, téměř tří
hodinovou cestu. Po příjezdu do
Prahy jsme se vypravili do
našeho krásného hotelu se

Staroměstské náměstí

secesními prvky. I když to
zrovna nebyla dámská jízda a
my holky se sešly všehovšudy
tři, rozhodně jsme si nenechaly
výlet zkazit, naopak jsme si

náležitě užívaly pozornosti
našich mladých gentlemanů,
kteří o nás pečovali jako o
královny.
Ani jsme se všichni pořádně
nezabydleli a už jsme vyráželi
objevovat krásy Prahy. Vydali
jsme se na Hrad, kochali jsme
se výhledem ze zámeckých
schodů a obdivovali Milošovo
auto. Nevynechali jsme ani
návštěvu Zlaté uličky a jejích
tamních domečků. Došli jsme
ke zjištění, že tamní lidé byli
velice skladní. Zastavili jsme se
i u proslulé hospůdky Na
Vikárce, kde pan Brouček
strávil více než dost času, jak
jsme se mohli dozvědět v
referátu díla Nový epochální
výlet pana Broučka, tentokráte
do XV. století. Byl nejvyšší čas
vrátit se zpět na hotel a chystat
se na večer. Když jsme se sešli

Pražský hrad

na místě srazu, my holky jsme
nemohly uvěřit vlastním očím,
jací byli kluci „štramáci“ a jak
nám to všem slušelo.
Třešničkou na dortu a
završením dne byla návštěva
Stavovského divadla. Zhlédli
jsme divadelní hru Revizor od
světoznámého autora N. V.
Gogola. Obsazení bylo více než
hvězdné, mohli jsme na vlastní
oči vidět osobnosti jako jsou

Miroslav
Donutil, Saša
Rašilov, Jan
Hartl, Jana
Boušková nebo
Ljuba
Skořepová. Hra
byla famózní,
nicméně jako
ruská činohra
velmi
zdlouhavá a
všechny nás
znavila. Sebrali jsme ale
poslední síly a vyrazili do víru
noční Prahy. Holky už neměly
sílu protestovat, nohy přestaly
cítit už cestou k divadlu. Ale
stálo to zato. Praha v noci byla
velmi romantická, naši
gentlemani nás provázeli po
celou dobu a nenechali
pražskou dlažbu polapit naše
podpatky.

Po návratu do hotelu jsme
byli absolutně vyčerpaní, po
ulehnutí do postele následovaly
tři fáze. První fáze – zpomalení
dechu, druhá fáze – uvolnění
svalstva, třetí fázi nemohu
definovat, protože si ji
nepamatuji. Druhý den pobytu
v hlavním městě nás nemile
zaskočilo počasí, ráno bylo
mlhavé, místy přeháňky, ale
neodradilo nás to od dalších

výletů. Dopoledne nás čekala
naprosto úžasná plavba na
lodičkách, pro mnohé z nás to
byla první plavba v životě. Viděli
jsme toho tolik, že se to snad
ani nedá všechno popsat, ale
zlatým hřebem téhož dne byla
návštěva Štefánikovy
hvězdárny. Počasí nám bohužel
moc nepřálo, ale naskytlo se
nám bez pochyb pár krásných
pohledů na noční oblohu. Bylo
to více než vyčerpávající.
Následoval návrat do hotelu a
opakování všech tří fází. Ráno
jsme nečekaně zaspaly, teda
alespoň my na našem
„holčičím“ pokoji. Takhle rychlé
a neorganizované balení jsem
ještě neviděla, nicméně jsme to
stihly během deseti minut a
ještě nám zbyla chvilka na
snídani. Před odjezdem jsme
navštívili Armádní muzeum
České republiky, kde jsme se
nabažili zajímavých exponátů.
Po celou dobu naší exkurze
jsme si referovali naše díla k
maturitě. Bylo to velmi
užitečné. A děkujeme našim
profesorkám za zajímavý
program a jejich doprovod. Ani
jsme se nenadáli a už jsme
seděli zase ve vlaku na cestě
domů do naší malé, ale
milované Olomouce!
Kristýna Trnovcová
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Strojírenský veletrh

Každoročně navštěvují
studenti 4. ročníku se svými
vyučujícími mezinárodní
strojírenský veletrh v Brně,
nejvýznamnější ve střední
Evropě. Účastníci sem
přijíždějí nejen z celé
republiky, ale i ze zahraničí.
Více než tisíc vystavovatelů
zastupuje všechny oblasti
strojírenského a elektro
technického průmyslového
odvětví.
Zprávu o cestě do Brna a
průběhu veletrhu podal pro
náš časopis Ondřej Slučik.

Dne 9. října 2013 jsme se
vydali do Brna na Mezinárodní
strojírenský veletrh, na kterém
je možnost vidět nejnovější a
nejmodernější trendy ve všech
oblastích průmyslu a obchodu.

Měli jsme za úkol obejít si
především stánky, které se
týkají námi zvolené ročníkové
práce a zajistit si materiály pro
úspěšné modelování a
dokončení této ročníkové práce.
Moje ročníková práce se týká
modelu kloubového nakladače
SterRN35. Na tomto stroji je
mnoho důležitých mechanismů,
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ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY

Jméno pracovníka: Ondřej Slučik
Datum cesty:

9. října 2013

Místo jednání:

Brno

Účel cesty.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2013

Třída:

4.B

Spolucestující:

Ing. Boris Šmárik, Ing. Jiří Šimáček,
Ing. Petr Isakidis

Určeno pro předmět: SPS

nejdůležitější jsou hydraulické
válce, které ovládají především
kloub, násadu a výložník tohoto
nakladače.
Hydraulické stroje měly své
čestné místo v pavilonu V, kde
jsem také strávil nejvíce času.
Sešlo se zde mnoho
vystavovatelů, kteří se zabývají
nejen hydraulickými válci, ale
též čerpadly a hydromotory.
Největší úspěch jsem
zaznamenal u společnosti

Hydraulics Sehradice, kde jsem
se s obchodnětechnickým
ředitelem Ing. Luďkem
Pochylým domluvil, že by zde
byla možnost zaslání již
hotového hydraulického válce
ve formátu dwf touto firmou.
Dále jsem si vzal letáky a
prospekty, ve kterých jsou
uvedeny základní rozměry,
podle kterých se hydraulický
válec navrhuje a dimenzuje.
Bylo zde mnoho dalších firem

jako například AVHB
Hydraulika nebo Charvát Group
s.r.o., od kterých jsem si vzal
katalogy a nákresy
nejdůležitějších komponent
válce. Kromě hydrauliky jsem
také viděl mnoho zajímavých
strojů a nástrojů pro ohýbání a
tvarování plechů. Tato cesta na
MSV byla velice zajímavá a
přínosná nejen pro současnou,
ale i pro budoucí práci na
strojích využívající hydrau
lických pohonů, nejen v
dopravním průmyslu.
Podpis:

Ondřej Slučik oceněn 1. místem Talent
Olomouckého kraje

Od roku 2005 pořádá
Olomoucký kraj soutěž
Talent Olomouckého kraje,
ve které jsou oceněni
nejlepší žáci ve dvou
věkových kategoriích a pěti
oborech – technickém,
přírodovědném, huma
nitním, uměleckém a spor
tovním. Mezi nominovanými
studenty, kteří dosáhli
mimořádných výsledků v
krajských a mezinárodních
soutěžích, byli i naši žáci
Ondřej Slučik ze 4. B a Filip
Skládal z 2. C.
Dne 20. listopadu
proběhlo předávání ocenění
Talent Olomouckého kraje
2013 v budově RCO v
Olomouci v sálu Pegasus,
který byl po okraj naplněný
talentovanými a úspěšnými
žáky a studenty. Nechyběli
ani zástupci Olomouckého
kraje, především pan
náměstek hejtmana Zdeněk

Švec, který zároveň předával
udílené ocenění ve formě
diplomu a dárkové tašky s
propagačními předměty
Olomouckého kraje.
Součástí ocenění byla i
finanční odměna jako
motivace a prostředek k
dalšímu zdokonalení talentů
Olomouckého kraje. Celkem
bylo na této akci rozdáno

přes 400 tisíc korun.
Ocenění žáci a studenti byli
na pódium zvaní od pátého
místa až postupně k
prvnímu místu, před kterým
vždy následovala slavnostní
fanfára. Celý tento cere
moniál zachycovaly i te
levizní kamery a redaktoři
různých zpravodajských
televizí dělali po předání cen

Ondřej Slučik (druhý zprava) přebírá ocenění.
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interview s některými z
úspěšných studentů. Mezi
předáváním cen bylo možné
zhlédnout taneční vystou
pení žáků taneční školy a
poté i flétnové sólo, které
zahrála jedna z oceněných
studentek. Po ukončení
tohoto slavnostního cere
moniálu pak na oceněné i
na jejich rodinné přís
lušníky čekalo občerstvení v
podobě rautu, kde si každý
mohl jako bonus za svůj
úspěch dopřát řízek nebo
jednohubku. Tato akce se
Ve sportovní kategorii byl mezi oceněnými i náš student Filip Skládal
vydařila podle očekávání, a (zcela vzadu).
nám nezbývá než čekat, kdo Olomouckého kraje příště.
Ondřej Slučik
bude nominovaný na Talent

Návštěva předvánoční Vídně

Je chladné ráno 4. pro
since a strojaři z naší školy se
chystají na výlet do
předvánoční Vídně. Scházíme

paní učitelka Provázková.
Po kontrole všech
základních nezbytností jsme
vyrazili na cestu. Jela s námi i

se před sedmou hodinou na
olomouckém Hlavním nádraží,
kde na nás čeká náš zájezdový
autobus. Náš doprovod tvoří
paní učitelka Heglasová a

průvodkyně, která nám řekla,
kam se vypravíme a v jakém
autobusu to vlastně jedeme.
Také nás upozornila, že
autobus je pěkný a není nutné
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jej nijak poškodit. Spousta
studentů ji však příliš
neposlouchala.
Někteří dospávali se
sluchátky zaraženými hluboko
v uších, jiní již začali
likvidovat zásoby jídla, které
měli s sebou, a nebo se bavili
po svém. Cesta nám příjemně
ubíhala a asi po hodině cesty
jsme zastavili na čerpací
stanici v Mikulově, kde jsme
měli přestávku a také možnost
doplnit snědené zásoby před
tím, než přejedeme rakouské
hranice. Někteří studenti
vyběhli ven jen v mikinách a
všudypřítomná zima je
překvapila víc než nehlášená
písemka z němčiny. Někteří z
nich obratem prchali zpět do
autobusu, jiní se běželi
schovat do tepla zdejšího
motorestu. Co se týče již
zmiňovaného doplňování
zásob, mnohým strojařům

zdejší ceny přišly jako špatný
vtip, a proto jsme všichni
naskákali do autobusu, náš
dozor provedl součet žáků, a
poté už jsme přejeli státní
hranice. Kolem nás se začaly
objevovat nápisy v němčině.
Naše průvodkyně nám řekla
něco o Rakousku, o historii a
zajímavostech a za chvíli už
jsme vjížděli do Vídně.
Po asi deseti minutách
projíždění vídeňskými ulicemi
jsme zastavili na naší první
zastávce. Z poslední
zkušenosti poučení strojaři si
vzali kabáty a nejnutnější věci
a opustili autobus. Šli jsme se
podívat na
Hundertwasserhaus
architekta Hundertwassera. U
této pozoruhodné stavby byl
první rozchod. Někteří zde již
začali fotografovat, jiní se
procházeli kolem a obhlíželi si
stavbu ze všech možných
stran, zbytek navštívil drobné
nákupní centrum, které stálo
hned naproti, aby odlehčil
svým jistě plným peněženkám.

Po půlhodince
jsme se všichni
sešli a začalo
přepočítávání
studentů. Náš
dozor se totiž
nemohl dobrat
správných čísel, i
když počítal s
povolenými
ztrátami. Asi po
deseti minutách
jsme se (snad) ve
správném počtu
vrátili k autobusu,
nastoupili, a
pokračovali dál do
centra Vídně.
Projížděli jsme
Vídní, kolem
radnice a vídeňské
opery až na Náměstí
Marie Terezie, kde jsme
vystoupili.
Tentokrát už jsme si s
sebou vzali všechny věci a
vydali se k Hofburgu, sídlu
Habsburků na prohlídku
korunovačních klenotů a

jsme si měli uschovat
zavazadla, než si vše důkladně
prohlédneme. Skříňky byly asi
tak "velké", jako ty naše
školní, avšak rozdíl byl v tom,
že do jedné se museli
vměstnat dva až tři studenti.
Některá zavazadla a kabáty
kladly značný odpor, a proto
jsme zde chvilku strávili.
Nakonec vše bylo tak, jak má
být, a my se mohli vydat na
prohlídku. Procházeli jsme
samostatně po muzeu a
prohlíželi si exponáty. Myslím
si, že i když nešlo o
strojírenskou tématiku, všem
se to líbilo. Asi po půlhodině
jsme se vrátili zpět ke
skříňkám s našimi věcmi.
Dostat ze skříněk věci nebyl
problém, protože věci šly
většinou studentům naproti
samy hned po otevření dvířek.
Opustili jsme Hofburg a došli
do centra před Chrám svatého
Štěpána, kde jsme dostali
rozchod. Někteří studenti šli
nakupovat suvenýry (převážně

jiných zajímavostí v hofburské
klenotnici. Poté co nás dozor
opět přepočítal, jsme vešli
dovnitř a zamířili k šatně, kam

do McDonaldu), svačili a nebo
si vyšli na věž již zmiňovaného
chrámu. Po hodině jsme se
zde sešli a vydali se na naši
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poslední zastávku, vánoční
trhy před radnicí.
Vánoční trhy
"Christkindlesmarkt" se zde
konají každý rok a jsou
mnohem větší než třeba naše
vánoční trhy v Olomouci. Na
vídeňských vánočních trzích
můžeme sehnat vše, na co si
jen vzpomeneme. Cukroví,
ozdoby na stromeček, spoustu
druhů sladkostí, pečené
kaštany, masové speciality a
samozřejmě spoustu druhů
punče. Zde jsme dostali
rovněž rozchod. Všichni
studenti se bleskově rozprchli
k punčovým stánkům s
nápisy Kinderpunch,
Erdbeerenpunch,
Beerenpunch a za chvíli už
byli všude vidět s pěknými
hrníčky v rukou. O jejich
obsahu dnes můžeme jen

diskutovat. Pomalu se začalo
stmívat a studentům už
docházely finance. Byl čas
odjezdu. Dozor nás seřadil,
aby nás mohl přepočítat.
Jelikož nebylo možno se stále
dopočítat, stáli jsme tam
nějakou dobu. Když konečně
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paní učitelky uznaly, že jsme
kompletní, popošli jsme asi
padesát metrů a naše
průvodkyně nás upozornila, že
je zde poslední šance si
odskočit. Pár studentů se
rozprchlo a paní učitelky

věděly, že budou počítat
znovu. Po pěti minutách a
deseti úhybných manévrech
před projíždějícím vláčkem
proběhl další přepočet a
konečně jsme nastoupili do
autobusu. Byla už tma, když
jsme Vídeň opouštěli. Cestu

domů každý ze studentů trávil
po svém. Někteří dojídali to, co
jim ještě v batůžcích zbylo, jiní
se uspávali klidnými
melodiemi z MP3 přehrávačů,
nebo se bavili po svém. Další
zastávka byla opět v Mikulově.
Zde jen ti nejodvážnější
opustili autobus, ať už proto,
aby utratili poslední peníze,
nebo z důvodů jiných.
Šťastně jsme dojeli do
Olomouce, kde jsme se rozešli.
Ve Vídni se nám líbilo, vládla
tam pěkná vánoční atmosféra,
počasí nám přálo. Určitě
bychom si zájezd ještě rády
zopakovaly.
A co jsme se o Vídni
naučili? Třeba tohle:
Wien ist eine große Stadt.
Vorweihnachtliches Wien
ist schön und magisch.
Punch trinken die
Menschen aus farbigen
Tassen.
Veronika Stachová
Kristýna Bartošková

Dobré místo pro život

Nacházíme se na
nádherném vánočně vyzdo
beném náměstí v Olomouci.
Ve vzduchu je cítit skořice,
svařené víno a bramboráky.
Lidé spokojeně podupávají do
rytmu hudby a děti vesele
výskají na kolotoči. S Luckou
stojíme ve stánku a
obsluhujeme první zájemce o
punč. Jeden borůvkový, dva
norimberské, tak so si dáte
dál? Zveme kolemjdoucí:
„Pojďte ochutnat lahodný
punč!“ Čím více se kupuje,
tím lepší pocit máme, protože
výdělek jde dětem do

dětských domovů. Smráká se
a najednou tvoří davy lidí
dlouhou frontu. Norimberský
punč sklízí největší úspěch,
dokonce i výborné jablkové
koláčky paní inženýrky
Špičákové jdou dobře na
odbyt.
Dvě hodiny úspěšného
prodeje jsou za námi. Náš
skvělý tým střídají další
učitelé. Někteří „punčisté“ si
svůj nápoj vylepšují
panáčkem rumu a ti, kterým
je hodně velká zima, si
poručí dva. Velká fronta před
stánkem nás ujišťuje v tom,
jak moc jsou lidé hodní, že

Pomáháme dětem z dětských domovů

obětují své peníze na dobrou

věc. Čekání na vytoužený
punč zpříjemňuje paní

ředitelka svými čerstvě
napečenými sýrovými šneky.
Lidé se už nestydí jako na
začátku a objednávají si po
osmi i více punčích.
Blíží se hodina, kdy se
střídáme i my s Luckou.
Předáváme tričko s logem
naší školy, bereme si své věci
a utíkáme se postavit na
druhou stranu stánku. Teď
už i my se můžeme podílet
na podpoře dětí z dětských
domovů.
Alžběta Eichlerová
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Srdíčkové
dny
Již podruhé v tomto
školním roce pomohli
studenti naší školy
charitativní organizaci
Život dětem v prosincové
sbírce Srdíčkové dny.
Hitem letošních
sbírkových předmětů byla
tentokrát CD s vánočními
koledami.
Dobrovolníkům, kteří
se sbírky účastnili,
děkujeme a doufáme, že
charitě zůstanou
věrni.

Studentské koníčky
Motokros Jiřího Pacha

Na naší škole máme
žáky, kteří se mohou
pochlubit svými sportov
ními úspěchy. V minulém
čísle našeho časopisu
jsme uveřejnili rozhovor
s kanoistou Filipem
Skládalem, který repre
zentoval naši republiku v
Kanadě. Nyní Vám
chceme, vážení čtenáři,
představit další nadějné,
talentované studenty z
prvního ročníku. Rozho
vory s nimi nám zaslali
jejich spolužáci.
Ahoj, nejdřív bych chtěl,
abys nám v několika

12

větách řekl něco o sobě,
čím by ses představil
ostatním? Co tě vysti
huje, jaký jsi, co tě baví?
Ahoj, jmenuji se Jiří Pach a
narodil jsem se 28. května
1998. Bydlím ve
Šternberku a chodím na
Střední průmyslovou školu
strojnickou v Olomouci.
Nejsem moc takový ten typ
poctivého školáka, ve škole
sice moc nedávám pozor,
ale pak se to doučím
doma. Rád běhám a jezdím
na kole.
Na začátek nám prosím tě
řekni, jak ses dostal k
motokrosu? Kdo tě k
němu přivedl a kdy? Jaké
byly tvoje začátky?
K motokrosu mě přivedl
můj otec, který jezdí taky.
Moje začátky: začínal jsem
jako většina kluků na
BMX, potom jsem začal
jezdit na KTM sx 65.
Jak bys zhodnotil
předchozí sezónu a tvé
úspěchy v ní?
V předchozí sezoně jsem
měl pár zranění, a proto
jsem v ní neměl žádný
velký úspěch, ale přesto
jsem měl i pár velmi
dobrých jízd.
Které ze závodů bys
zařadil mezi nejlepší a
které naopak mezi
nejhorší?
Nejlepší to pro mě bylo v
Petrovicích u Karviné,
Dubňanech, Jiníně,

Netolicích a Mohelnici.
Nejhorší asi nemám.
Motokros je krásný, ale i
velice nebezpečný sport.
Co ty a zranění?
Zranění pár bylo, ale ne
moc vážné. Bez zranění to
ale není sport, každý
sportovec se může zranit,
jen my jsme na tom trochu
hůř
Jakých seriálů by ses rád
zúčastnil a na jakých
motorkách pojedeš?
Chtěl bych se zúčastnit
Přeboru Moravy a MMČR
juniorů. Pojedu na stroji
KTM 250.
Jak bude probíhat tvá
zimní příprava? Pojedeš
na nějaký tréninkový
pobyt v zahraničí?
Budu se snažit zlepšit si
fyzičku, zapracovat na síle
v rukou, protože jsem
přesedlal na silnější obsah,
kde už to taková sranda
nebude

Když nejsi ve škole nebo
na motorce, co rád děláš
ve volném čase, pokud se
nějaký najde?
Rád chodím se psem na
vycházky nebo něco s
kamarády/kamarádkami
podnikneme. Občas si dám
ten “gaučing” u televize
Máš do nové sezóny
nějaké plány? Cíle,
kterých chceš dosáh
nout? Co by sis přál?
Chtěl bych být maximálně
do 3.místa v Mistrovství
Moravy a přál bych si,
abych se ve třídě MX2
junior ukázal v nejlepší
formě!!
Dovedeš si vůbec
představit svůj život bez
motokrosu?
Motokros je jako droga.
Jednou ochutnáš a už
nepřestaneš, takže si
myslím, že okolo moto
krosu se budu pohybovat
nadále a rád.
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A co ty a holky?
Haah, holky bohužel nic,
já mám zatím tu svoji v
garáži a tu si střežím jako
oko v hlavě
Poslední otázka – chceš
někoho pozdravit nebo
někomu něco vzkázat či
poděkovat?
Chtěl bych poděkovat
hlavně tatˇkovi za to, že se

mnou má trpělivost, vkládá
do mě naději a věnuje mi
svůj veškerý volný čas.
Jezdí se mnou na tréninky,
servisuje mi motorky atd…,
za tohle má ode mě velké
DÍKY!!! Potom bych chtěl
poděkovat celé rodině,
která mě podporuje a dává
mi všechen jejich veškerý
volný čas. Díky nim bych
nikdy nebyl tam, kde jsem
teď, ale doufám, že budu
ještě výš. Chtěl bych

poděkovat za podporu
firmám CROSSSHOP.CZ,
OAKLEY, Moto Palič,
Ahosting, ATV Kreisel,
REKOS, CROSS TEAM
JIPAX, DH SERVIS,
STOLIČKA OLOMOUC, CN
SERVIS
Děkuji za tvůj čas a za
celý rozhovor!

Street dance Kateřiny Hoškové
Kdo tě k tanci přivedl?
Byl to můj bývalý trenér.
Šla jsem se jednou podívat
na vystoupení jejich
skupiny a strašně mě to
ohromilo. Chtěla jsem to
zkusit, a tak jsem
nastoupila do jejich
crew/skupiny. Díky tomu
nápadu jsem našla
nejoblíbenější koníček.
Kde jsi poprvé tan
covala?
Nejdříve jsem tancovala v
Domu dětí a mládeže v
Olomouci, před rokem jsem
přestoupila do skupiny 331
DSQUAD.
Jak dlouho tancuješ
Street dance?
Street dance tančím
čtvrtým rokem.
Jaký pocit máš před
soutěží/battlem?
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Daniel Vydra

Byla jsem teprve za tu
dobu na pár soutěžích,
vždy mám sice zpočátku
pocit nejistoty, ale když
slyším hudbu, chytím
rytmus a už jsem ve své
kůži. Samozřejmě hodně
panuje nervozita.

Když se na
soutěžích dívám na
ostatní tanečníky,
tak určitě ne. Každý
má sice svůj styl, ale
mám hodně co
zlepšovat po všech
stránkách.

Čeho bys chtěla
dosáhnout v tanci?

Jak probíhá tvůj
trénink?

Když jsem začala
tancovat, nebylo mým
cílem vyhrávat soutěže.
Tancuji hlavně pro radost z
pohybu.

Každý trénink je
jiný. První trénink v
pondělí tančíme
většinou sestavy na
vystoupení nebo
battlujeme mezi
sebou. Na druhém
tréninku ve čtvrtek
zkoušíme různé styly
Street dance. V
pondělí nás učí
nejčastěji náš trenér, ale
občas někdo z nás vymyslí
sestavu a učíme se
navzájem. Ve čtvrtek máme
každý týden někoho jiného,
abychom se toho více
naučili. Například studenti
ve věku 20 a výše a dojíždí
občas i z Přerova,
Prostějova.

Jaké jsou Tvé úspěchy?
Za ty tři roky jsme objeli
zatím pár battlů, ale
nejdále jsem se dostala asi
do finále.
Jak často míváš
tréninky?
Tréninky máme dvakrát
týdně, ale jen když máme
nějakou soutěž, nebo
battle.
Jsi sama se sebou
spokojena?

Jaký názor má na tebe
tvůj trenér?

Maturitní ples
Dlouho očekávanou
akcí naší školy byl
maturitní ples 4. ročníku,
který se konal v sobotu
25. ledna 2014 se v
kongresovém sále nového
olomouckého hotelu
Clarion. K tanci a
poslechu hrála skupina
Funny melody. Zahájení
proběhlo v 19:30 pros

Pokaždé má jiný názor.
Jeho obecný je, že se
většinou zlepšujeme soutěž
od soutěže, ale občas nám i
vyčítá, že opakujeme kroky.
My si z toho snažíme brát
ponaučení.
Více informací na
www.331.cz
Otázky kladla Kristýna
Bartošková

lovem studenů
maturitního
ročníku a ředi
telky školy Ing.
Martiny Zah
nášové.
Následně
předvedli vyb
raní studenti
tříd 4. A a 4. B
originální ta
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neční vystoupení s
názvem Ples upírů, které
si připravili s pomocí Mgr.
Marty Skopalíkové. Poté
předvedla svůj nástup tří
da 4. A. Po dobu předne
su krátkých básní s cha
rakteristikou byli jed
notliví žáci stužkováni.
Stužkovací ceremonii za
končila třída 2. E pod
vedením Ing. Borise Šmá
rika. Poté proběhl přípitek
a tancem s vyučujícími
byla zahájena plesová zá
bava, kterou zpestřilo
vystoupení taneční školy
Coufalovi, k vidění byly i
klasické a moderní tance.
O půlnoci proběhlo lo
sování tomboly o
ceny všeho druhu.
Po půlnoci pokračo
vala volná zábava,
kterou znepříjem
ňovali nemilí pá
nové z ochranky. S
druhou hodinou
ranní byl ples u
končen a hosté s
dobrou náladou
pomalu odcházeli
domů. Josef Běhal

A jak hodnotí ples
sami zúčastnění
studenti?

Z mého pohledu se
maturitní ples velmi
vydařil. Myslím si, že
program plesu byl
sestaven na
jedničku a každý z
přítomných si v
něm přišel na své.
Vytkla bych snad
jen malou rozlohu
tanečního parketu.
Andrea
Běhalová
Vím určitě, že
tenhle ples si
zapamatuji celý
život, protože to byl ples
mé třídy a měl jsem na
něm všechny své známé,
takže jsem si ho moc užil.
Maturitní třídy měly sice
trochu problémy s
organizací, ale místo bylo
perfektní až na
nepříjemný personál, ale s
tím nic neudělám.
Adam Roubíček

16

Líbilo se mi
zahájení plesu
proslovem hvězdného
dua školy v podání
Mgr. Skopalíkové a
Mgr. Neumanna.
Následně jsme mohli
zaslechnout i paní
ředitelku Ing. Zah
nášovou. Slovo do
pranice museli přidat
i zástupci tříd 4. B a
4. A Jan Kučera a
Adéla Martinátová.
Všudypřítomná
nervozita se sice
projevila, ale to konec
konců k proslovu

studentů patří. Zábava se
po šerpování rozjela a
nezáleželo na tom, zda
jste maturant, rodič,
učitel, přítel, i tak jste si
užívali tento ples. Úžasné
byly taneční kreace
studenta 4. B Jakuba
Janků a jeho partnerky
Lenky Dobešové. Kolem
půlnoci započalo všemi
očekávané vyhlašování
tomboly. Zde si účastníci
plesu mohli odnést domů
výhry jako popelnice,
mobilní telefon, kávovar,
stereoreproduktory nebo i
plato jablek s hruškami.

Náš ples se mi velice
líbil. Na začátku jsme se
sice museli potýkat s
několika technickými
problémy, ale dokázali
jsme se s nimi vypořádat
bez větších potíží, takže
všechno probíhalo vcelku
hladce. Atmosféra byla na
můj vkus trochu moc
odměřená, ale na
výsledném dojmu to nijak
neubralo.
Dominik Vaida
Myslím, že celkově ples
dopadl dobře, večer se
obešel bez větších pro
blémů a až na nelidské
ceny, nasazené Clarion
Congress Hotelem, od
cházela většina účastníků
domů s úsměvem na
rtech.
Jan Kučera
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Křížovka

V minulém čísle časopisu jsme uveřejnili křížovku Petra Podoláka. Jejím
úspěšným řešitelem se stal Jiří Slečka z 2.B . Výherce obdržel malou odměnu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fyzikální veličina definovaná jako m×v
Schopnost tělesa konat práci
Iniciály slavného Skotského fyzika, často (mylně) považovaného za
vynálezce parního stroje.
Dráha, po které těleso obíhá okolo těžiště soustavy (oběžná dráha)
Nejmenší chemicky nedělitelná částice hmoty (fyzikálně dělit lze)
Slavný německý fyzik, autor rovnice e=mc²

Tajenka: Newton

Inspirace učební látkou

Nevěříte, že někteří studenti
mohou najít v učební látce
zalíbení? Je to tak. Pokus o
kaligram
nám
poslal
David
Vyskočil, student 3. ročníku.
Kaligram je báseň, která je
upravená do určitého obrazce a
je typická pro kubofuturismus.
David krásně propojil literaturu
a umění se strojírenstvím.

David Vyskočil
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