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Občasník

Zdravotnická soutěž
Dne 21. 2. 2019 proběhla na naší škole zdravotnická soutěž, které
se zúčastnili žáci prvních ročníků. Studenti soupeřili jak
v teoretických znalostech, tak v praktickém ošetření zraněných
spolužáků. Nejlépe se umístila třída ETE 1 s celkovým počtem
1 151 bodů, na 2. místě skončila třída PED 1 s 1 071 body a bodů
1 045 a zároveň 3. místo získala třída ELA 1. Všechny soutěžící a
figuranty čekala sladká odměna v podobě úžasných dortů, které
věnovala ve formě sponzorského daru společnost Marketingové
centrum PROFIL. Velké poděkování patří soutěžícím, figurantům
a pedagogickým pracovníkům.
Mgr. B. Polášková
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Hudba a vše kolem ní

Kryštof je česká hudební skupina, kterou založili Richard Krajčo, Nikolaj Arichtev, Jarda Blahut, Bisi Arichtev
a Pavel Studník v roce 1993 v Havířově.
Již po třech měsících od vzniku absolvovali několik koncertů a zhotovili demosnímek SQĚLE. Po úspěších přišly
první komplikace, kapelu opustil kytarista Pavel Studník a Bisi Arichtev. Zanedlouho se však našla náhrada
v podobě Marka Sloniny a saxofon obsluhoval Aleš Konieczny, se kterými kapela nahrála druhý demosnímek.
Při natáčení třetího demosnímku však kapelu opustili Marek Slonina a Aleš Konieczny, které nahradili Nikos
Petros Kuluris a Evžen Hofmann. Jako hosté vystupovali Ondřej Kyjonka a Nikos Grigoriadis, kteří s kapelou

zůstali. Třetí demosnímek byl natolik podařený, že kapele nahrávací společnost MONITOR-EMI nabídla smlouvu na regulérní nosič. Poslední změnou ve složení byl Jakub Dominik, který nahradil Jardu Blahuta. V tomto
složení kapela vystupuje dodnes.
K nejslavnějším studiovým albům patří Magnetické pole, V siločarách, Mikrokosmos a Srdcebeat. Ze singlů se
proslavily písně Lolita, Obchodník s deštěm, cyRáno, Křídla z mýdla a Naviděnou. V roce 2001 získala skupina
Hudební cenu Anděl v kategorii Objev roku a v roce 2015 v kategorii Skupina roku.

J. Kaluža, L. Prokůpek a M. Pohanka, SIE 3
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Učitelé stručně
Představujeme Ing. Luboše Romanowského


Oblíbená kniha? Jako první mě napadla Hlava XXII, ale jsou tu i další jako třeba Švejk nebo Stopařův průvodce Galaxií.



Kino, nebo divadlo? Určitě mám raději kino, ale když se nad tím zamyslím, tak co se týče samotných návštěv, je to půl na půl.



Zima, nebo léto? Mám rád teplo, takže léto. Zima je fajn na horách a lyžích nebo běžkách, do
„obydlených“ končin bych ji osobně netahal.



Nejlepší relaxace? Asi ta kniha a k tomu dobré kafe.



Sport aktivně, nebo pasivně? Spíše aktivně. Žádné velké akce, rád si zaposiluju, jezdím na kole, lyžuju, běžkuju a sem tam zkusím něco nového nebo jiného.



Oblíbená hudba? Mám rád folk a rockovou klasiku jako Dire Straits, nebo Pink Floyd.



Kolo, nebo auto? Obojí. Jezdím rád autem a na motorce.



Pivo, nebo víno? Pivo si dám – na žízeň. Víno? Tak portské jako zákusek.



Kterou vlastnost na sobě nesnášíte? Odkládání. Někdy mám tendenci věci odsouvat a dělat až na
poslední chvíli.



Kterou vlastnost nesnášíte na druhých? Nejvíc? Asi sebestřednost. Já, Já, Já a jenom Já. Pak ještě
bezohlednost, ale to souvisí s tím předchozím.



Čím byste chtěl být, nebýt učitelem? Třeba cestovatelem. Cestování sice provozuji, ale kdybych si
tím dokázal vydělat na živobytí, to by bylo terno.

3

Úspěchy našich žáků
Jak se stát signalistou
Rozhovor s Karlem Bártou, žákem třetího ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy na Střední škole technické a dopravní
v Ostravě-Vítkovicích.
Jakou práci na železnici budete vykonávat?
Na železnici budu vykonávat práci signalisty.
V čem spočívá práce signalisty?
Práce signalisty spočívá na spolupráci výpravčího a signalisty, kteří se společně podílejí na stavění jízdních cest, přestavování návěstidel na návěsti
zakazující či povolující jízdu.
A jak jste se k této práci dostal? Co vás k tomu vedlo?
V druhém ročníku jsme vykonávali praxi přímo na pozici signalisty, což mě
motivovalo, abych se ucházel o tento post.
Řekněte nám, jakým způsobem je možné tuto práci získat?
Ideální způsob je obrátit se prostřednictvím mailu, popřípadě telefonicky na
SŽDC Personální oddělení, kde vám poskytnou potřebné informace. Tyto
informace se týkají hlavně konzultací, popřípadě zkoušek.
Škola zprostředkovává možnost zajištění brigády. Využil jste jí?
Ano, já jsem právě této možnosti využil. Náš třídní, pan učitel Pščolka, zprostředkoval, abych se dostal do přijímacího procesu a postupně se dostal až
ke zkouškám.
Jak probíhá příprava na zkoušky?
Příprava probíhá formou konzultací. Trvá dvakrát týdně po dobu 6 týdnů.
Setkáváme se od osmi do čtrnácti hodin, přičemž probíráme důležité a potřebné věci z předpisů, které potom aplikujete v praxi a u zkoušek.
Dostal jste se během přípravy jako zácvik do běžného provozu?
Jako zácvik jsem se samozřejmě do provozu dostal. V jednom konzultačním
dni jsme zavítali do stanice Lískovec u Frýdku, kde se ještě tato pozice nachází. Zde jsme si mohli vyzkoušet teorii v praxi.
A jak probíhají samotné zkoušky?
Zkouška se skládá ze dvou částí - písemná část a část ústní, přičemž při písemné zkoušce obdržíte samostatný list, který je rozdělen na tři části. První část je z předpisu Bp1 o 10 otázkách, respektive
bezpečnosti při práci – všeobecné znalosti. Druhá část o 30 otázkách je část dopravní, ta je převzata z předpisu SŽDC D1, a
třetí poslední část týkající se zabezpečovací techniky, která je převzata z předpisu Z1 a Z2. Abyste úspěšně složili zkoušku,
musíte získat z každé části nejméně 80%.

Je zde stanoven nějaký maximální časový limit pro vykonání zkoušky?
Časem nejste nijak omezeni, záleží na rychlosti, tempu a na tom, jak vám sednou otázky.
A jak vy hodnotíte zkoušky? Byly pro vás těžké?
Řeknu to asi takhle: „Zadarmo vám tu zkoušku a osvědčení o práci nikdo nedá.“
Máte už představu, kde budete pracovat?
Přiznám se, že o tom jsem ještě nijak zvlášť neuvažoval, ale rozhodně bych byl rád ve stanici, která se nachází mimo Ostravu.
Děkuji za rozhovor.

Jan Kelle, PED 3
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Cestujeme s Mgr. Markétou Shingler
Kam jste podnikla vaši nejdelší cestu?
Myslím, že nejdále jsem se dostala při práci na Novém Zélandu a v Austrálii. Let byl úmorný, ale rozhodně to
stálo za to. Navíc jsem tam nebyla jako turista, ale měla jsem tam s přítelem byt, práci a kamarády… Odjíždělo
se nám oběma velice těžce a plánuju, že až bude více času a děti budou odrostlejší, se tam určitě zase vrátím.
Máte nějakou oblíbenou destinaci?
Jedním z nejhezčích míst, kde jsem strávila kus svého života a kam se celkem pravidelně vracím, je určitě Lakeland, oblast v severozápadní Anglii, kde je příroda stále taková, jakou si ji představujeme při četbě románu Charlotty Bronteové – divoká, krásná a také dost nemilosrdná.
Co vás na cestování baví?
To, co pravděpodobně každého nadšeného cestovatele nové zážitky, noví lidé, možnost mluvit jinak než česky,
v neposlední řadě také cizí kuchyně a kultura vůbec…

Co si obvykle vozíte z cest?
Pouze fotky a kontakty na lidi, se kterými jsem se spřátelila :-).
Kupujete si suvenýry?
To, co jsem si přivezla, nebyly suvenýry, ale spíše dárky od lidí, kteří mi byli nějakým způsobem blízcí a chtěli mi
udělat radost.
Máte nějaký zajímavý / neobvyklý zážitek z cest?
Pokaždé, když jsem někde v zahraničí žila, byl to nový a neopakovatelný zážitek. Myslím, že stojí za zmínku, když
jsem pracovala v hotelu v Anglii, rozhovor s dámou, která byla pravidelným hostem. Vždy krásně oblečená,
s drahými šperky, se mě zvědavě vyptávala během dvanáctihodinové směny, jaké to je, takhle pracovat?
„Drahá, já to neznám, manžel mi odkázal prosperující továrnu a já jsem se nikdy nemusela zaměstnat. Ale Vy
vypadáte, že je to legrace, mám pravdu?“ Toto mi naprosto osvětlilo propastný rozdíl v uvažování rozdílných
sociálních vrstev :-))).
Děkujeme za rozhovor.

5

Cesta do hlubin vesmíru
Hvězdy jsou zde s námi od vzniku světa. S pomocí hvězd
dokázali Mayové sestrojit 100 let před začátkem našeho
letopočtu jeden z nejpropracovanějších kalendářů. Dodnes slouží námořníkům jako jedna z nejspolehlivějších
navigací. Lidem ale nestačilo pozorovat hvězdy pouze
okem. První významný dalekohled na pozorování sestrojil
Galileo Galilei, díky němu objevil Jupiterovy měsíce nebo
skvrny na Slunci.
Primitivní konstrukce ze spojky a rozptylky však nemohla
sloužit navěky. Zásadním zlomovým dnem byl 24. duben
1990, kdy raketoplán Discovery vynesl na oběžnou dráhu
Země Hubbleův teleskop. Ten znamenal naprostou revoluci v astronomii. Dokázal fotit a přibližovat několikanásobně kvalitnější snímky, než bylo do té doby běžné. Mezi

Sloupy stvoření zachycené Hubbleovým teleskopem

jeho nejvýznamnější objevy patří např. prokázání výskytu
černých děr v blízkých galaxiích.
Ovšem ani Hubbleův teleskop nemá neomezenou životnost.

NASA ho plánuje nahradit teleskopem Jamese

Webba (dalekohled nese jméno po bývalém řediteli NASA). Jeho vypuštění bylo původně plánováno na rok 2016,
avšak pro technický stav musel být start odložen. Jako

nejbližší datum se udává 30. březen 2021. Astronomové
si od něj slibují, že s jeho pomocí dokáží poznat vývoj prvních galaxií a hvězd, které vznikly hned po Velkém třesku.
Uvidíme tedy, co nového opět lidstvo objeví, počítá se
také s možností, že by mohl být nalezen mimozemský život.

Jiří Vilášek, PED 1
Hubbleův teleskop na oběžné dráze Země
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Představujeme Mgr. Kristýnu Chylíkovou
Všechno, co jste chtěli vědět o školní psycholožce Mgr. Kristýně Chylíkové, ale báli jste
se zeptat.
V jakém znamení jste se narodila?
Ve znamení berana.
Odkud pocházíte?

Pocházím z Fryčovic, nyní bydlím v Janovicích. Toto místo mám moc ráda, je odtud výhled na Lysou horu a celkově je tam blízko do přírody.
Jaké jsou Vaše zájmy a záliby?
Mezi mé zájmy patří hlavně sport, mám ráda turistiku, ráda chodím po beskydských kopcích. Ráda jezdím na
kole, běhám, nejraději si chodím zaběhat se svým psem, který mě správně motivuje k běhání :-). Ve volném čase
trávím čas s rodinou a přáteli.
Který sport preferujete?
Výše uvedené, plus se v poslední době snažím chodit do fitka, ale nedá se úplně říct, že by to byla moje záliba.

Jaké hudbě dáváte přednost?
Nevadí mi skoro žádný hudební žánr, kromě metalu a techna. Nemám ani žádný vytříbený žánr, poslouchám
prostě to, co se mi líbí. Hudba patří k mému životu, v každé volné chvíli mám puštěnou nějakou hudbu. Z kapel
poslouchám Mirai, Red Hot Chilli Peppers. Z taneční hudby se mi líbí písničky od Aviciiho nebo Imagine Dragons.
Poslouchám taky hip hop, např. Majka Spirita nebo H16.
Které země jste navštívila? Co se Vám tam líbilo?
Byla jsem v Řecku, Itálii, Španělsku, Skotsku, Anglii, Finsku, Dánsku. Z těchto zemí jsem byla několikrát (asi 12x)
v Řecku, kde se mi hodně líbí. Líbí se mi řecké památky, zdejší krajina, mám ráda řeckou kuchyni a hlavně přístup Řeků k životu – na nic nespěchají, po obědě si dají siestu, schází se u jídla se svými blízkými a povídají si. Ve

Finsku se mi taky hodně líbilo, bydleli jsme v Laponsku, což je na severu Finska. Byla zde nádherná příroda, všude plno sněhu, byli jsme i u polárního kruhu.
Kde jste se naučila anglicky?
Anglicky se učím už od základní školy, měla jsem ji i na střední škole a několik povinných předmětů v angličtině
jsem měla také na vysoké škole, což mi dalo hodně zabrat. Angličtinu už však dlouho nepoužívám aktivně, tak mi
hodně slovíček a teorie vypadlo.
Na jakých školách jste pracovala?
Tato škola je moje první, začala jsem zde pracovat hned po ukončení studia na vysoké škole.
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Vtipy
Stěžuje si nešťastný zahrádkář svému sousedovi: „Pepo, já se z toho snad
zblázním, slimáci mi sežrali celou úrodu!” Soused Pepa ho uklidňuje:
„Neboj se, oni to přežijí.”

Zahrádkář poprosí svého syna, aby podepřel rajčata. Jde si potom na chvilku zdřímnout
do chaty. Za pár minut za ním syn přijde a stěžuje si: „Už ty rajčata podpírám snad půl hodiny, a nic! Jak dlouho je mám ještě držet?”

Z
á
b
a
v
a

Jak vypadá zahrádkářský
zázrak? Z broskví máme
houby.

Zlobí se zahrádkář na dceru: „Když jsem ti říkal, že máš
natrhat ostružiny, nemyslel jsem roztrhat je na kousky!”

„Jak ti chutnaly ty višně, co jsem ti
posledně dal?” zajímá se děda zahrádkář. „Byly moc dobré,” hodnotí
vnouček z města. „Jenom ty jejich
pecky byly jaksi tvrdé - tatínek je nakonec musel rozbít kladivem, abychom je mohli aspoň trochu rozkousat!”

Křížovka

a

„ Ten záhon potřebuje okopat jako
sůl,” upozorňuje zahrádkáře jeho
manželka. „Takže vůbec,” shrne to
manžel. „Jak to?” „No, sůl přece nepotřebuje okopávat.”

Uklidňuje prodavač v zahrádkářských
potřebách zákazníka: „Ty jahody se
sice jmenují měsíční, to ano, ale neznamená to, že je budete muset každý měsíc obměňovat!”

Redakce časopisu:
Školní časopis „Naše dopravka“ je vydáván na SŠTD Ostrava-Vítkovice, Moravská 2/964, 703 00 OstravaVítkovice.
Časopis připravují: PaedDr. V. Vasilišinová, Mgr. H. Winklerová, Mgr. M. Shingler
Grafickou podobu vytváří: Ing. A. Chromíková
Spolupracovníci redakce: žáci třídy SIE 3, PED 1
Roznos časopisu zajišťují: žáci třídy PED 3
Časopis vydán: 21. 3. 2019
8

