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Naší škole je letos devadesát
Kdyby se člověku podařilo stárnout s takovou 
elegancí, jak některým budovám, pak bychom 
se na stáří mohli těšit. 
Tou budovou, která tak elegantně stárne, je 
naše obchodní akademie, alma mater tisíců 
absolventů a stovek učitelů, kteří zde působili. 
A protože 24. září 2009 oslaví devadesát let od 
svého založení, pojďme si stručně připome-
nout její historii.
Proč právě Břeclav?
V roce 1839 byla vybudována první parní že-
leznice z Vídně do Krakova a Břeclav se tak 
brzy stala první železniční křižovatkou v habs-
burské monarchii. Tato skutečnost měla vliv na 
hospodářský a společenský rozvoj města, které 
se měnilo v průmyslové centrum jihovýchodní 
Moravy. K cukrovaru přibyla v roce 1872 rafi-
nérie cukru, v roce 1886 byl dokončen dřevo-
zpracující podnik, rozrůstala se železniční 
dráha. V Poštorné se rozvíjela sladovna a che-

mická továrna s rozsáhlou cihelnou. Rychle 
přibývalo obyvatel, neboť lidé se sem stěhovali 
za prací.
Zřízení školy 
Ekonomický rozmach města se projevoval 
zvýšenou poptávkou po odborných silách 
technického, ale i ekonomického zaměření. 
Citelně se jejich nedostatek jevil na konci I. 
světové války, a proto byla v Břeclavi v roce 
1918 zřízena nejdříve německá městská ob-
chodní škola. 
Vznik samostatné ČR 28. 10. 1918 způsobil, 
že škola byla od podzimu 1919 změněna na 
českou. Vyučování na ní bylo oficiálně zaháje-
no dne 24. září téhož roku. Prvním ředitelem 
byl ustanoven profesor Josef Řezníček.
Škola nemá vlastní budovu
Začátky školy byly těžké, neměla vlastní bu-
dovu a stěhovala se z místa na místo.Pedago-
gický sbor se také teprve tvořil. Aby se škola 
mohla dále rozvíjet, potřebovala svoji vlastní 

budovu.
Ve vedení Břeclavi byly v té době vyni-
kající osobnosti, se starostou Mudr. 
Františkem Sovadinou a vedoucím sta-
vebního odboru Antošem Čapkou. Plnou 
podporu našli také na ministerstvu škol-
ství a národní osvěty v čele s A. Pižlou. 
Když k tomu přidáme vynikající organi-
zační schopnosti a železnou vůli ředitele 
Řezníčka, máme tým, kterému se podaři-
lo sehnat dostatečnou finanční částku pro 
výstavbu nové budovy.
Architektura a místo nové školní budovy
Ke stavbě bylo zvoleno klidné místo na břehu 
řeky Dyje na Smetanově nábřeží.  Projekt vy-
pracoval  přední český architekt Ing. Jaroslav 
Rössler z Prahy. Budova je realizována v půso-
bivém funkcionalistickém stylu a patřila v té 
době k nejkrásnějším v Břeclavi. Problémy při 
stavbě byly s podložím, které se muselo zpev-

nit, neboť bylo naváženo na bývalém meandru 
řeky Dyje. Stavba byla skončena v roce 1926 a 
její náklady činily 2,5 milionu korun.
O studium je zájem
V nové budově bylo vyučování zahájeno ve 
školním roce 1926/1927 a byla sídlem dvou 
odborných škol: obchodní a školy pro ženská 
povolání. Ředitelem obou se stal profesor Jo-
sef Řezníček. Škola měla 
dobrou pověst a počet studen-
tů neustále narůstal. Je zají-
mavé, že kromě českých 
uchazečů usilovali o studium 
i slovenští. Absolventi neměli 
problémy s uplatněním.
V roce 1937 byla škola reor-
ganizována na čtyřletou ob-
chodní akademii s připojenou 
dvouletou školou. V dalším 
roce se pracovalo na staveb-
ních plánech, které měly 

školní budovu rozšířit. Tomu však zabránila 
nacistická okupace na podzim 1938.
V době okupace
Škola byla evakuována 7. října 1938. Studenti 
a učitelé našli útočiště v blízkém Hodoníně. 
Pobočky břeclavských tříd však postupně 
splynuly s hodonínskou školou. V době okupa-
ce v letech 1938 – 1945 nebyla v Břeclavi 
otevřena žádná česká škola. V budově OA byla 
umístěna německá státní inženýrská škola. 
Letecké nálety v roce 1944 a frontové boje 
v následujícím roce poškodily budovu, a zvláš-
tě vnitřní zařízení a školní sbírky byly zničeny 
nebo zcizeny.
Píše se nová historie
Pravidelné vyučování pro první ročníky na 
obnovené obchodní akademii i veřejné ob-
chodní škole začalo dne 1. září 1945. Tento 
školní rok 1945/1946 byl v mnohém výjimeč-
ný, jak vzpomíná jedna z tehdejších studentek, 
paní Šmolíková: „Byli jsme šťastní, že je po 
válce a jsme zase volní a svobodní a můžeme 
studovat. Mezi námi ve třídě byly velké věkové 
rozdíly, mnozí měli studium přerušené válkou 
a až teď měli možnost školu dokončit. Ale nám 
to nevadilo, měli jsme úžasný kolektiv, zažili 
hodně legrace. Nadšeným úsilím, takřka na 
koleně, jsme vydávali vlastní časopis Tep.“

eš
Použito zdrojů: Historie obchodního školství 

v Břeclavi od Jaroslava Školla, internet

Ředitelé školy
1. Josef Řezníček               
2. Antonín Rudolecký       
3. Josef Červenák               
4. Ing. Bohumil Kočvara    
5. Mgr. Jan Fiala             
6. Ing. Ladislav Špacír        
7. Ing. Ladislav Ryba          
8. Ing. Viktor Beran             
9. PhDr. Leo Čuda              

1. 9. 1919 –  1. 10. 1938
1. 9. 1945 – 1. 2. 1948
únor 1948 – 30. 4. 1948
1. 5. 1948 – 31. 8. 1950
1. 9. 1950 – 31. 10. 1975
1. 11. 1975 – 31. 7. 1989
1. 8. 1989 – 30. 6. 1992
1. 7. 1992 – 31. 8. 2002
1. 9. 2002 – dosud

Trocha historie...
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90 let života, 90 let změn
Obchodní akademie Břeclav prošla během své 
historie nebývalými změnami. Ty se dotýkaly 
nejen technického zázemí, ale i přizpůsobová-
ní oborů a forem výuky novým poměrům. 
Dnes si již nedokážeme představit vyučování 
za podmínek, které panovaly ve škole v jejích 
počátcích. Např. v roce 1919 byly k dispozici 
pouze tři psací stroje pro 73 žáků, před 
2. světovou válkou patřila k dalším prostřed-
kům mechanizace jen jedna ruční kalkulačka a 
pákový sčítací stroj. K hromadnějšímu zavá-
dění výpočetní techniky došlo až od roku 
1962.
Nejdříve bylo pořízeno deset ručních kalku-
lačních strojů značky Nisa, později postupně 
přibývaly elektrické, poloautomatické a auto-
matické kalkulační stroje, účtovací stroje a 
stroje na děrné štítky. Mechanické psací stroje 
byly nahrazovány elektrickými a elektronic-
kými. I když ve své době patřily vždy k nej-
modernějším, k výuce je pochopitelně již 
nepoužíváme. Zůstalo jen pár kusů jako ukáz-
ka dokumentující historii.
V současné době disponuje přes 360 našich 
žáků třemi počítačovými učebnami po 35 PC 
a jednou třídou s 19 počítači. PC jsou i ve 
všech kabinetech pedagogů. Do učeben výpo-
četní techniky jsme pořídili dataprojektory, 

interaktivní tabuli nebo promítací plátno, vi-
zualizér, tiskárny, systém domácího kina, 
DVD přehrávač, skener, internetové kamery a 
hlasovací zařízení. Výuka jazyků je podporo-
vána audio a video zařízeními, v jedné třídě je 
instalována vyučovací laboratoř M24 (ovláda-
cí pult s magnetofonem a pracoviště žáků se 
sluchátky). K dokumentování školních aktivit 
slouží videokamery a digitální fotoaparáty, 
aula je vybavena ozvučovacím zařízením. Při 
výuce nám stále více pomáhají e-learningové 
programy -  např. ovládání počítačové kláves-
nice tzv. desetiprstovou hmatovou metodou 
učíme v programu ZAV, účetnictví a daňovou 
evidenci v ekonomickém systému Pohoda atd. 
Ruku v ruce s technickým pokrokem musí jít i 
vzdělávání pedagogů.  Všichni naši vyučující 
úspěšně absolvovali příslušná školení a máme 
tři učitele s aprobací k výuce ICT.
A jaké jsou naše nejbližší plány? V rámci pro-
jektu Bezdrátová škola budujeme wi-fi síť, 
která umožní připojení notebooků na internet 
v celé budově. Chceme nakoupit 20 noteboo-
ků, čímž vznikne mobilní počítačová učebna 
využitelná ve všech předmětech. Postupně se 
snažíme vybavit dataprojektorem s promíta-
cím plátnem nebo interaktivní tabulí i kmeno-
vé třídy, aby v nich učitelé a žáci mohli 

pracovat např. s internetem nebo prezentace-
mi. 
Jubilejní devadesátý rok v naší škole je také 
rokem inovací ve výchovně vzdělávací oblas-
ti. Pokračujeme ve výuce na čtyřletých obo-
rech denního studia Obchodní akademie (vždy 
dvě třídy v ročníku) a Ekonomické lyceum 
(jedna třída v ročníku), ale nyní podle nových 
školních vzdělávacích programů. V těch je 
oproti předcházejícím letům zakomponováno 
několik změn, především v učebních plánech. 
Některé jsou povinné, protože vychází ze stá-
tem vydaných závazných dokumentů - tzv. 
rámcových vzdělávacích programů (např. roz-
šíření přírodovědného vzdělání na oboru OA o 
chemii, fyziku a biologii), a některé jsme ve 
snaze zkvalitnit výuku, více ji přiblížit praxi a 
požadavkům nových maturitních zkoušek za-
vedli sami (např. integrovaný ekonomický 
předmět nebo širší nabídku volitelných před-
mětů). 
Co dodat závěrem? Tento stručný výčet aktivit 
dokazuje snahu vedení školy a vyučujících 
vytvořit co nejpříznivější podmínky a prostře-
dí pro vzdělávání a výchovu žáků. Přejme si, 
ať je naše škola stále hezčí, plná pracovního 
ruchu a dalších pozitivních změn.

Ing. Jana Dyčková, zástupkyně ředitele

Jak se nám daří v konkurenci ostatních škol
Významnou kapitolou každé školy je účast na 
různých soutěžích a olympiádách. Za suchý-
mi statistickými údaji, které můžeme za 90 let 
historie břeclavské obchodní akademie dát 

dohromady, se skrývá obrovský kus práce jak 
žáků, tak jejich učitelů. I když nelze vyjmeno-
vat všechny naše úspěchy, připomeňme si 
alespoň některé. 
Účetnictví, ekonomika
Regionální soutěž družstev v účetnictví: 1998 

- 2. místo, 2001 – 1. místo, 2006 – 2. místo. 
Velmi cenné je umístění v 1. republikové sou-
těži jednotlivců v účetnictví „Má dáti, dal“ 
z  roku 2007. Mezi 101 účastníky z 52 škol 

uniklo druhému Františku Rausovi ví-
tězství jen o dva body.  Regionální 
soutěž v ekonomice: 1998 – 4. místo, 
1999 – 5. místo, 2000 – 3. místo, 2001 
– 2. místo a 2002 – 6. místo. Od roku 
2003 byly regionální soutěže nahraze-
ny celostátní soutěží družstev Ekono-
mický tým.  V té se nám nejlépe dařilo 
v letech 2005 a 2007, kdy naši žáci vy-
bojovali vždy 5. místo. 
Středoškolská odborná činnost
Soutěže se konají od šk. roku 1978/
1979. V celostátním finále se nejlépe 
umístili: Jana Kurialová (1980 - 2. mís-
to), Irena Salajková (1996 - 1. místo, 
1997 - 1. místo) a Jitka Janečková 

(1999 - 1. místo). 
Grafické disciplíny 
V historii školy máme tři vítěze mistrovství 
ČR v těsnopise (1970 - Jana Mužíková, 1975 
- Vladimíra Šestáková, 1982 - Jitka Klímová), 
tři ve stenotypistice (1970 – Jana Mužíková, 

1972 - Božena Pavláčková, 1978 - Hana Šlan-
carová) a po jednom v psaní na stroji (1985 – 
Jana Horká-Mužíková) a psaní na PC (2003 
– Zdeněk Konečný). Nejvýznamnějším úspě-
chem je 10. místo Zdeňka Konečného na mis-
trovství světa v Římě v roce 2003. Tento žák 
je rovněž držitelem dosavadního školního re-
kordu 492,4 čistých úhozů za minutu s 0,02 % 
chyb.
Tělesná výchova
Mezi největší úspěchy z posledních let patří 
1. místa v krajských přeborech v  kopané do-
rostenců z roku 2002 a volejbalistek z roku 
2004. Za velmi významný považujeme výsle-
dek našich žákyň v republikovém finále ve 
čtyřboji zdatnosti dorostenek - v roce 2006 
obsadily 3. místo (Jitka Glosová byla mezi 
jednotlivci pátá), v 2007 a 2008 byly sedmé.
Pravidelně se účastníme i soutěží v ostatních 
předmětech, např. vítězem okresního kola re-
citační soutěže Wolkerův Prostějov v roce 
2009 se stal Michal Skulínek. Oblastní kolo 
soutěže Matematický klokan v roce 2007 
v kategorii junior vyhrál Oleg Vitrovyj a 
v kategorii student byla Jitka Glosová třetí. 

Ing. Jana Dyčková

Zdeněk Konečný…a v popředí ukázky historických 
psacích strojů

... nikoho nezabije
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Hody, milé hody

Ked sme šli na hody, bylo nás jedenáct, 
ked sme šli z hodů dom, chyboval jeden z nás.

Hody, milé hody, už sem dohodoval,
už sem štyry noce doma nenocoval.

Doma nenocoval, koně nepucoval,
hody, milé hody, už sem dohodoval.

Jsou mladí a rádi chodí 
v kroji
Dívky v krásných sukních, pod kterými se skrývá spousta naškrobe-
ných spodniček, chlapci v bohatě vyšívaných košilích. Přespolní, 
víno, muzika. Ne, nepopisuji obrázek z kroniky obce.
Takový pohled se nám naskytne vždy, když zavítáme na hody „pod 
zelené“. A nezáleží na tom, jestli do Moravské Nové Vsi, Lužic nebo 
Hrušek. Neboť mladí lidé, pro které není tohle všechno jen zábava, ale 
součást jejich života, mají jedno společné – lásku k folklóru. Nejspíš 
proto se také rozhodli dodržet tradici a začít chodit v kroji. Ten, kdo 

Jan Veverka, Velké Bílovice
„Co se mi na této tradici líbí? 
VŠECHNO. Líbí se mi celé to ob-
dobí, kdy se chodí v kroji nejenom 
u nás, ale také na přespolní hody 
(na Vrbici, do Moravského Žižko-
va,…). Také vše, co s tím souvisí – 
tanec, verbuňk, zaváďka, zpívání. 
Nejvíc se vždycky těším na hody a 
na večeři u své partnerky. Minulý 
rok jsem se tam tak nacpal, že jsem 
málem praskl.“ :-)

Miroslava Rylková, Dolní Bojanovice
„Nejvíc se těším vůbec na to, že jdu v kroji, lidé mě 
vidí a chválí tu šikovnou tetičku, která mě oblékala. 
Taky na tancování a celkově na tu srandu. Všechno 
je o pocitu. Jednou jsem měla jít vypomáhat na jed-
nu akci a šla jsem v červenici, což je obyčejný kroj, 
který dřív dívky používali jako pracovní. Čtyři kasa-
nice, červená sukně a černá kordula, rukávce, čižmy, 
modrá zástěrka. Oblékaly mě dvě tetičky, ale mně se 
to pořád nezdálo. Už jsem měla jít, za pět minut byl 
sraz, ale já jsem se vztekla a tetičky mě holt musely 
převléct. O pět minut později už vycházela spokoje-
ná Mirečka do ulic. Pokaždé jim do toho strašně 
kecám!“ :-)

Monika Pochylá, Charvátská Nová Ves
„Chození v kroji neznamená jen to, že se tři-
krát do roka oblečeme a jdeme na hody, 
hodky nebo ples. Je to o kolektivu lidí, které 
spojuje stejná záliba. Jsme opravdu skvělí 
přátelé. Scházíme se pořád. Jezdíme spolu na 
hodky, na hody, plesy a jiné krojové akce. 
Díky kroji jsem poznala spoustu lidí i z ji-
ných vesnic. Mám ráda dechovku, folklór, 
kroje, dobré moravské vínko, které rozhodně 
k tomu všemu patří. Prostě všechny tradice, 
které se kolem tohoto všeho motají.“

doma kroj měl a zdědil ho, ať už po rodičích nebo sourozencích, ušet-
řil nejen čas, ale především peníze, protože pořízení nového kroje 
není zrovna levná záležitost.
Zkoušení, přeměřování, leštění čižem, samotné oblékání. Když pak 
ale hoši a dívky pohlédnou do zrcadla a vnímají každý detail té nád-
hery, kterou mají na sobě – vymalované mašle, vyšívání, blýskající se 
podkovičky, jistě zapomenou, že „tady mě něco tlačí“ a že „tam to 
mám moc stáhlé“. Vidí svou babičku, která radostí a dojetím pláče a 
poznávají, že to za to stojí vydržet i trochu nepohodlí.
Ovšem nejen hody jsou událostí, kdy se schází tzv. chasa. Krojových 
akcí se koná celá řada: hodky, zahrávání hodů, krojové plesy, ale také 
dívčí vínek, kdy děvčata vymění kroj za plesové šaty a chlapci za ob-
leky. Tak jako krojový ples bývá zahájen českou či moravskou bese-

dou, i dívčí vínek má své předtančení, a to polonézu. Samotný dívčí 
vínek je oblíbenou událostí především u dívek, neboť mají tzv. „prá-
vo“. Role se vymění a ony samy si vybírají taneční partnery, čímž 
„oplácejí sóla“. Právo bývá ukryto v pantoflíčku, obvykle zavěšeném 
na ozdobeném věnci. Avšak končí v okamžiku, kdy nějaký chlapec 
pantoflíček utrhne. Nejeden zalituje, protože tato hezká trofej není 
zadarmo. Musí ji děvčatům splatit kořalkami a vínem, jak je napsáno 
v „právu“.
Každý kraj je něčím typický. Ten náš je proslaven vínem, folklórem, 
tradicemi, ale především kroji, úžasným dědictvím našich předků, 
které se dědí z  generace na generaci. Proto věřme, že zájem o ně ne-
vyhasne a že ještě dlouho budeme slýchávat známé: „Veselo, chaso!“.                           

Luďka Ferstlová                                         

Tradice
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Break dance
Break dance je energický a rýchly tanec s množstvom jedinečných 
tanečných prvkov, ako napr. toprock, uprock, footwork, power moves 
a freeze. V dnešnej dobe je veľmi populárny a moderný, a preto by sa 
mohlo niektorým zdať, že tento tanec vznikol v súčasnosti. Opak je 
však pravdou. Break dance bol významnou formou tanca pre ľudí ži-
júcich v malých mestských častiach New Yorku  koncom 70-tych a 
začiatkom 80-tych rokov. Títo tanečníci si hovorili B - BOYS. Väčši-
nou sa zoskupovali do skupín (gangov), ktoré sa prezentovali v taneč-
ných súbojoch (v battloch), aby dokázali, že sú lepší ako ich súperi. 
Na našej škole sa nachádza tiež takáto break dance- ová skupina. Tré-
nujú každý piatok v školskej telocvični od 14:30 do 16:00 h pod vede-
ním pani profesorky Pavelkovej. Tieto tréningy navštevuje množstvo 
talentovaných chlapcov, ale aj začiatočníkov. Majú za sebou viacero 
vystúpení a súťaží. My sme sa rozhodli, že týchto našich tanečníkov 
trošku vyspovedáme.
P: Ako dlho sa venujete break- u?
Paťo: Môže to byť približne 5 rokov.
Bobeš: Vo februári to budú 4 roky.
P: Ako ste sa k nemu vlastne dostali?
Paťo: Kamarát ma raz zavolal na tréning. Vtedy sa trénovalo na 9. ZŠ. 
Zaujalo ma to, a tak som sa rozhodol, že začnem chodiť na tréningy 
a odvtedy ma to drží.
Bobeš: Ja som sa o tréningoch dozvedel od Paťa v jedno zimné dopo-
ludnie. 
P: Ktorý prvok máte najradšej, ktorý viete najlepšie, a ktorý by 
ste sa chceli najviac naučiť?
Paťo: Najradšej mám jednoznačne back flip, najlepšie viem popping 
a rád by som sa naučil flares.
Bobeš: Najradšej mám  footwork, najlepšie viem power moves a naj-
viac by som chcel vedieť saltá a akrobaciu. 
P: Aké najhoršie zranenia sa vám pri tanci stali? 
Paťo: No toho je viacej. Ale asi najhoršie boli vykĺbené rameno, zlo-

mený malíček a seknutie v krížoch.
Bobeš: Zo začiatku to pri každom pokuse o nový prvok zabolí, ale nič 
vážne sa mi nestalo.
P: Aký bol váš najväčší úspech?
Paťo: Tretie miesto v battli, jeden na jedného na B-BOY session 
v Chtelnici.
Bobeš: Štvrté miesto  na break dance battli v Nitre, taktiež jeden na 
jedného.
P: A nejaká najvtipnejšia historka z vystúpenia alebo tréningov?
Paťo: Raz sme vystupovali na pešej zóne a hrozne fúkal vietor. Práve 
som robil footwork, keď zrazu zafúkalo a linoleum, ktoré sme mali na 
zemi ma zrolovalo. To bolo celkom vtipné. Ešte šťastie, že som nespa-
nikáril, linoleum odkopol a dokončil svoj výbeh.
Bobeš: To je zákerná otázka. Určite takých momentov bolo viac, ale 
v tejto chvíli mi nič nenapadá.
P: Ďakujem Vám veľmi pekne za rozhovor a prajem veľa taneč-
ných úspechov v budúcnosti.
Paťo: Ďakujem aj ja.
Bobeš: Taktiež. A ešte by som sa chcel poďakovať všetkým, čo mi 
pomáhali a stáli pri mne, najmä chalanom zo skupiny Heroes, s ktorý-
mi som strávil toľko pekných chvíľ. Ešte raz ĎAKUJEM!       LivuiQ

Slnečnica 
Folklórny súbor Slnečnica vznikol v septembri 1986 pri SPŠE v Pieš-
ťanoch. Vo februári 1987 sa súbor prvýkrát predstavil verejnosti. Od-
vtedy Slnečnica veľakrát vystupovala v Piešťanoch a v mnohých 
mestách Slovenska, ako i v 20-tich štátoch Európy, v Afrike, v Južnej 
Amerike, Ázii, na Kanárskych ostrovoch i na Cypre.
Členovia Slnečnice sú prevažne študenti piešťanských stredných a zá-
kladných škôl vo veku od 14 do 20 rokov.
Pre nový gala program so Zlatými husľami pripravil choreografiu žiak 

zakladateľa Lúčnice profesora Nosáľa,  Juraj Bartko. Mnohí tanečníci 
pokračujú ako vysokoškoláci v Lúčnici a ďalej rozdávajú radosť a 
krásu.                                                                                               red

Hobby
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Najít brigádu? Naši studenti to umějí… 
Ve všech médiích se skloňuje slovo krize a 
s ní související jevy. K nim patří i potíže stu-
dentů, kteří si chtějí přes prázdniny přivydě-
lat. Firmy šetří a krátkodobá místa nemají 

nebo je nabízejí svým zaměstnancům. 
Naši studenti si však dokážou poradit: práci 
si sehnali s pomocí rodičů, známých, inter-
netu, a někteří dokonce pokračují v činnos-
ti, které se věnují o víkendech v průběhu 
celého školního roku! Jaký druh práce vy-
konávají, za kolik a jak jsou spokojeni – to 
přináší následující anketa, kterou reprezen-
tují vybrané příspěvky:
Markéta Jeřábková, 3. C
Na brigády chodím už třetí rok, začala jsem u 
taťky v malém obchodě. Finanční ohodnoce-
ní bylo závislé na počtu hodin a množství 
práce. Zúčastnila jsem se také akce Zelená 
Břeclav, organizované městským úřadem: 
dostali jsme škrabky, pytle, rukavice, reflexní 
vesty a šli jsme pracovat – za 50 Kč na hodi-
nu.
Adéla Kořínková, 4. B
Brigád se účastním každým rokem a nejen 
v sezóně, ale i mimo ni. Dříve jsem pracovala 
na čerpací stanici Shell, kde jsem byla v pro-
dejně. Přebírala jsem zboží, doplňovala je a 
uklízela. Momentálně pracuji v pizzerii jako 
kuchařka. Letos si navíc zařizuji práci v Ang-
lii, kde bych pracovala v jedné z místních 
hospod. Vše jsem si zařídila sama a s výdělky 
jsem spokojená.
Tomáš Holešinský, 3. C
Zajistil jsem si brigádu v kempu Apollo, 
v místní půjčovně kol. Pracovní doba je 9 

hodin denně a plat 35 Kč na hodinu odpovídá 
náplni práce. Je to solidně placená nuda.
Lukáš Gilar, 4. B
Kamarád mi zajistil práci ve vinohradu, kde 

jsme vyrovnávali řád-
ky. Práce to byla krutá, 
hlavně díky časnému 
rannímu vstávání a řád-
ky byly nekonečné. 
Pracovali jsme pět ho-
din denně a odměna 
byla závislá na množ-
ství odvedené práce. 
Když jsem se snažil, 
dostal jsem za hodinu 
až 500 Kč. Vydržel 
jsem tam necelé dva 
týdny a pak si užíval 
peněz a zaslouženého 
odpočinku.
Pavla Zayats, 3. B
Na brigády chodím od 
svých čtrnácti let. Po-

prvé jsem s taťkou ve 
vinohradu zastrkovala 
výhonky a čistila kmín-

ky a trhala meruňky. Vyzkoušela jsem si po-
dávání večeří nebo rozlévání vína ve vinárně. 
Pracovala jsem také jako plavčík, na to ráda 
vzpomínám. Dostala jsem se také na předvá-
děčky jídel a pití, sama jsem vše ochutnala, 

poznala různé velkosklady a to za slušné pe-
níze 90 Kč na hodinu. Poslední dva roky po-
máhám sestře ve stánku na koupališti. I když 
pracovní doba je až dvanáct hodin denně, 
jsem tu spokojená díky dobrému kolektivu. 
Zahraniční brigádu jsem si vyzkoušela na 
Ukrajině, kde jsem u tetičky pracovala v ba-
ru. Tam jsem se naučila pořádně čepovat pi-
vo.
V tomto duchu by anketa mohla pokračovat. 
Další druhy práce, které jsme našli v odpově-
dích:
Půlení meruněk, balení broskví pro export, 
provázení v zámeckém areálu, účast na orga-
nizaci kulturních akcí, vybírání jízdného 
v autobuse v době festivalu, práce v rodinné 
firmě, pomocné práce v kuchyni, pouliční 
prodej parfémů, práce v účetní firmě, výpo-
moc na úřadech, brigáda v Moraviapresu, 
třídění ovoce, doplňování zboží do regálů,  
pokladní v supermarketu, prodej ve stříbrnic-
tví, úklid pokojů v hotelu, výroba radiáto-
rů…
Je tedy vidět, že mnozí mladí lidé nelení, 
mají snahu získat peníze vlastní prací. Naučí 
se znát cenu peněz a začnou si vážit toho, že 
mohou studovat a získat vyšší kvalifikaci. Ta 
jim zajistí pracovní místa, která jsou finančně 
daleko lépe ohodnocena.  

Ve spolupráci s třetími a čtvrtými ročníky 
připravila eš

Pavla Zayats se naučila pořádně čepovat pivo u své tety 
v baru na Ukrajině

Studené a sladké – takové občerstvení nabízí Dominik Klabusay

Brigády v Česku
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Nenechejte se na internetu 
napálit nabídkou práce!
Každého, kdo hledal práci na internetu, mu-
sely zaujmout odkazy a články s názvy jako 
„Výdělky až 20 000 Kč měsíčně“ nebo „Až 
500 Kč denně za přepis textů“. Slušný výdě-
lek, pomyslí si určitě každý, ale málokdo si 
uvědomí, že v mnohém případě se jedná o 
podvod.
Nejenže musíte při registraci poskytnou „za-
městnavateli“ veškeré své osobní údaje, často 
je vyžadováno i rodné číslo a v drtivé většině 
takových nabídek musíte zaslat nějaké pení-
ze, které se nazývají vznešeně – „manipulač-
ní poplatek!“ Máte slíbenou okamžitou 
reakci na váš podnět a zaslání potřebného 
materiálu k práci. Má to však jeden háček: 
lidé, nabízející práci s lehce získaným vyso-
kým výdělkem, jsou často podvodníci, kteří 
se snaží získat peníze hlavně pro sebe. Využí-

vají lidské důvěřivosti. Samozřejmě ne 
všechny brigády, nabízející mzdu za práci 
doma (přepisování textů, přeposílání e-mailu 
nebo rozesílání obálek), jsou podvodem. 
Mnohdy však člověku stačí jedna špatná zku-
šenost a příště už se podobnými nabídkami 
nezabývá. Podvodníci tak berou šanci těm li-
dem a institucím, kteří by zájemcům skuteč-
ně zajistili práci a také jim za ni dobře 
zaplatili.
Jak se tedy vyhnout  falešným zaměstnavate-
lům a nenaletět jim, když je jich  pořád víc, 
než je zdrávo? Pokud máte o tento druh práce 
zájem, snažte se nabídku prověřit, zeptat se 
těch, kteří už s ní mají zkušenosti, zkrátka 
získat co nejvíce informací. Jen tak ztratí 
různí vykukové a podvodníci šanci vás obe-
lstít.

Hledal/a jsi někdy přes internet přivýdělek za 
práci doma?
Markéta Hrdá, 3. B
„Ano, jednou jsme s mamkou posílaly každá 
50 Kč. V tom inzerátu slibovali, že po zapla-
cení nám ihned zašlou potřebné materiály. 
Jednalo se o vkládání letáků do obálek. Nic 
nám nepřišlo, čímž jsme samozřejmě o pení-
ze přišly. Od té doby na internetu brigády 
podobného rázu nevyhledávám.“
Nikola Volaříková, 4. A
„Takovou práci jsem taky zkoušela, ale bohu-
žel práci jsem vykonala (jednalo se o vyplňo-
vání dotazníků aj.), ale slibovaný výdělek 
nikde. Takže mám negativní zkušenost a moc 
bych to nedoporučovala.“
Hedvika Hrdá, 2. B
„Ano, zajímala jsem se o balení obálek. Ale 
moc se mi to nevyplatilo. Když jsem odepsa-
la na inzerát, tak mi jen došlo, že mám poslat 
50 Kč. Poslala jsem je a od té doby mi ani 
neodepsali.“                         Luďka Ferstlová

Letné brigády na Slovensku
Veľa študentov stredných škôl aj počas štú-
dia sa snaží vyrobiť a hľadajú si prácu. Roz-
nášajú reklamné letáky či noviny alebo cez 
víkendy pracujú ako brigádnici  v obchod-
ných domoch.
Počas školského roka sme, my študenti, ob-
medzení časom, ktorý strávime v laviciach, 
a preto je leto  najlepší spôsob, ako sa práci 
venovať čo najviac, aby aj odmena stála za 
to. Môžme robiť čokoľvek. Zamestnanci si 
v lete berú dovolenky a my máme väčšiu 
šancu  uplatniť sa v práci. Dievčatá si hľada-
jú  prácu, ako je predávanie zmrzliny niekde 
v cukrárni či na kúpaliskách, chlapci skôr 
pracujú v stavebných firmách a podobne. 
Avšak práca sa dá zohnať aj v zahraničí. 

Existuje veľa agentúr, ktoré takéto niečo po-
núkajú. Je to veľmi užitočné, lebo sa môžme 

zlepšiť v cudzom jazyku, spoznávať krajiny 
a ľudí, ale samozrejme aj viac zarobiť. Na-
príklad veľmi často chodievajú dievčatá ro-
biť „operky“. Je to veľmi populárna a aj 

nenáročná práca. Bývate v rodine a staráte 
sa o deti či seniorov. Tak nemusíte vyhadzo-
vať vaše zarobené peniaze za ubytovanie 
a stravu. Takáto práca sa dá zohnať hlavne 
v Rakúsku, Anglicku. Aj moja sestra má ta-
kúto prácu v Rakúsku a je veľmi spokojná. 
Môžem potvrdiť, že sa to oplatí . Ďalej cho-
dievajú pracovať na Maltu a do iných prí-
morských krajín do hotelov a apartmánov 
pomáhať a upratovať po turistoch. Aj vo 
Švajčiarsku bývajú zbery úrody atď. Je veľa 
možností, ako sa uplatniť, len treba hľadať  
a chcieť. Niekedy sa to vydarí, ale môže sa 
stať, že aj nie. V tom prípade treba hľadať 
inde a možno sa na vás usmeje šťastie.

Hillary

Rozhovor s čerstvým maturantom Matejom, ktorý brigáduje 
celé prázdniny v anglickom Skelmersdale pri Liverpoole
PIKNIK: Prečo padla voľba práve na 
Anglicko?
MATEJ: Kvôli jazyku  a kvôli tomu, že tu 
bola kamarátka.
Zaujímal si sa aj o iné krajiny? Lákali ťa? 
To áno, najmä Španielsko.  Je tam teplo a bol 
tam kamarát a mal celkom dobrú  prácu. 
Celkovo chcem spoznať túto  krajinu. 
Super, ako si si vybavil ubytovanie a robo-
tu? Cez kamarátku. Prišiel som a mal som 
vďaka nej všetko zabezpečené.
Čo si myslíš o agentúrach a ich službách? 
Dá sa na ne spoľahnúť, neodčítavajú ti 
z platu príliž mnoho za svoje služby (vyba-

venie práce a ubytovanie)? Veľa ľudí, ktorí 
sú tu, prišlo cez agentúry, nasľubovali im 
hory doly a nič z toho.  Mnohé agentúry sú 
podvod  a zneužívajú dôverčivosť  ľudí. No 
ak nájdete solídnu, je to fajn.
Dá sa v Anglicku zarobiť? Je dosť pracov-
ných ponúk? Platia solídne? Áno. Len sa 
treba vedieť presadiť a musí sa ti chcieť pra-
covať.
Načo by si mali, podľa teba, dávať  pozor 
cudzinci? Niektorí domáci nemajú príliš 
v láske prisťahovalcov, ale  ja nie som moc 
spoločenský typ, tak problémy nemám.
Čo si myslíš o tamojších ľuďoch? Sú ufrf-

laní, optimisti alebo flegmatici, ako sa o 
nich hovorí. Majú radi tradície? Starí sú 
na tradicie, ale  mladí, tým je skoro všetko 
jedno.
Zlepšil si svoju komunikačnú schopnosť v 
angličtine?  Koľko si zarobil? Nezlepšil, 
pretože pracujem vo firme, v ktorej angličti-
nu moc nevyužívam. A  finančná situácia...  
Mohla by byť aj lepšia, práce je nedostatok, 
ale  ja som vcelku lenivý. Niečo si však pri-
nesiem aj domov - okolo 500 libier (580 eur) 
+ neskôr asi  polovicu mi vrátia na daniach.  
PIKNIK: Ďakujem za rozhovor a prajem 
veľa úspechov v štúdiu.

... a na Slovensku
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Festivaly
Každý žiak sa istotne teší na posledný deň 
v škole a posledné týždne venuje rozmýšľa-
niu, čo bude cez prázdniny robiť. Mnohí boli 
na dovolenke v ďalekom zahraničí, no niekto-
rí  boli doma. Myslím však, že každý si odnie-
sol z hocijakej dovolenky krásne spomienky. 
Ale prejdime k téme. Festivaly, každý z vás 
zaručene vie, čo to slovo znamená... 
Ale aká je realita? V podstate je to zoskupe-
nie vystúpení umelcov alebo spevákov, zvy-
čajne zastrešované miestnou obcou, alebo 

mestom, pod holým nebom a zvyčajne je za-
merané na určitú tému. Mladých ľudí často na 
takýchto akciách sprevádza alkohol či drogy. 
A nie vždy to majú pod kontrolou. Tieto 
prázdniny bolo na Slovensku veľa festivalov, 
na ktorých sa určite zúčastnili aj študenti na-
šej školy... 
V JÚLI sme mohli navštíviť napr. tieto ak-
cie: Vrbovské vetry * Rockfest Jablonica * 
ŠÍRAVA FEST * Fest Dobré Bohunice * RIP-
FEST * PUNKáči deťom. 

V AUGUSTE: Orange Music Summer Du-
chonka * ČERVENÍK * ROCK FEST SNI-
NA* HARDfest Jaslovské Bohunice.
Toto leto  zatriaslo aj Terchovou! Stretli sa 
tu  všetci správni rockeri a punkeri. Akcia 
bolá naplánovaná na 14. a 15. augusta 
2009 v Amfiteátri nad Bôrami v Terchovej, 
pretože práve do rodiska Jánošíka sa chys-
tala jedna z najpredávanejších punkových 
kapiel sveta - The Offspring.    

Mária Tomková

Festivaly z pohľadu študentov
Prázdniny pre nás maturantov začali  o niečo 
skôr, no moje očakávania sa aj tak sústredili na 
26.06. Deň, kedy sa začínal jeden z najvačších 
festivalov na Slovensku TOPFEST. Väčšina 
priateľov naň nešla, pre-
tože sa báli zlého poča-
sia , ktoré v ten týždeň 
vyčíňalo. V piatok ma 
otec zaviezol na okraj 
Nového Mesta nad Vá-
hom, kde sa konal. Po 
vstupe do stanového 
mesta ma pohltila rušná 
masa ľudí. Niektorí,  
ako ja, sa pokúšali nájsť 
nejaké voľné miesto v 
tom chaose. Niektorých 
som sa len pýtal, čo bu-
dú robiť ďalšie dni, keď 
teraz sú v takomto sta-
ve?? Stan som úspešne 
postavil, stretol sa s 2 priateľkami, s ktorými 
som trávil celý fest. Pomohol som postaviť 
stan ešte niekoľkým naokolo, zbežne sme sa 
zoznámili so susedmi, zjedli niečo zo zásob (u 

mna 12rožkov s paštétami a bambinom) a vy-
razili k hlavnému stagu. Hneď prvá kapela dňa 
nás poriadne roztancovala, čo nebýva zvykom. 
Zábava, aj hudobný ošiaľ sa stupňovali, ako 

prichádzal večer a s ním 
headlineri, LIMP BIZKIT. 
Kapela, ktorú som zbožňo-
val ako siedmak na základ-
nej škole sa teraz opäť dala 
dokopy v pôvodnej zostave 
a ja som sa tešil na ich dáv-
ne hity. S veľkou námahou 
sme si vydobyli miesto len 
kúsok od mostíka, kde spie-
val Fred Durst. No časom 
nás skákajúci dav vyniesol  
ďalej mimo najväčšej tlače-
nice, no neľutoval som. 
Rovno pred sebou som zba-
dal dávnych kamarátov 
z detstva a spolužiakov zo 

základnej školy, čo ešte znásobilo nostalgický 
pocit. Pri mojej obľúbenej pesničke som sa 
priam neovládal a hádzal vlasmi presne ako 
v siedmej triede, keď doma nikto nebol a ja 

som si ju mohol pustiť na “plné gule”. 
Uprostred ich slávneho slaďáku dokonca začal 
pršať mierny dáždik, čo vyvolalo priam čarov-
nú atmosféru. Večer sa však festival ani zďale-
ka neskončil. Mohol som vyberať z mnohých 
žánrov hudby a uvidel som mnohé dovtedy 
neznáme kapely, ktoré ma úplne očarili. Všet-
ko bolo prehľadne usporiadané a poruke. 3 
stage aj stánky s jedlom, organizátori si tento 
rok dali naozaj záležať. 
Druhý deň však skazil dážď, blato a 7 metrové 
mláky. Nie však každému, našli sa aj takí, čo 
sa v nich kúpali a šantili ako malé deti. Málo-
komu vadilo, že bol potom špinavý. Ku koncu 
druhého dňa ma z tancu boleli nohy a hrdlo zo 
spevu. Zem už bola celá pokrytá plastovými 
pohármi a sprchy zapchaté a niekoľko stanov 
to neprežilo. ,,Ľudia sú proste zvery,” vravel 
som si pri takom pohľade.  Ja som však voči 
ľudskej hlúposti i nepohodliu imúnny. Bol to 
najlepší Topfest, aký som zažil a bol som už na 
štyroch. Doteraz som však nepochopil, prečo 
je niekomu pohodlnejšie hodiť nedopitý pohár 
do davu ľudí, ako ho jednoducho pustiť na zem.             

Filip Kopca

Rozhovor s Anemy, študentkou našej školy, ktorá má 
za sebou druhý ročník
PIKNIK: Takže Anemy chodíš na festivaly? 
ANEMY: Áno :)
Aké to bolo tento rok? Bola som  na niekoľ-
kých,  a to Topfest a Punkáči deťom. Boli bez 
chyby. A tiež na Harfeste, kde som sa pobila a 
Streetfeste, ktorý prebiehal počas Pohody a 
tiež ho predčasne ukončila búrka. Takže tie sa 
moc nevydarili.
Čo tá bitka? To bola len potýčka s pár opitými 
punkáčmi. Dostala som ranu do hlavy, ale ne-
jaké som aj ja uštedrila, nie som bábovka :) 
Dlho ma bolela hlava, ale vyriešili to tabletky 
na bolesť...Veľa ľudi alebo skôr trosiek sa tam 
mlátilo, ale zasa na druhej strane to bol dobrý 

fest. Jeden z mála, kde máš normálne toalety a 
máš sa kde  umyť. Štvali ma jedine tie konflik-
ty,  a to, že v sobotu nestihla prísť kapela Van-
dali...
Ktorý sa ti najviac páčil, ktorý si si najviac 
užila? Hmm, tak to je ťažko povedať. Z Top-
festu som prišla bez hlasu a z Hardfestu zas 
bez “mozgu”  a oba som si užila.
Myslíš, že patrí k festivalom neodmysliteľne 
aj alkohol? Nie neodmysliteľne, ale je tam 
úplne bežný. Nechápem však ľudí, ktorí to tam 
preženú a už si neužijú nič z hudby a tanca.
Kvôli čomu chodíš na festy ty? No kvôli zá-
bave a kapelám, snáď nie? Je tam toho veľa - 

stanovačka, čas strávený s priateľmi, k tomu 
živá hudba a tanec/pogo.
Na aký hudobý štýl boli prevažne orientova-
né tieto festy? Najčastejšie Punk, tvrdší Punk, 
Ska... moje srdce :)
Čo tvoji rodičia, neboja sa o teba? S  kým 
chodíš na topfesty? Si predsa len 17 ročná 
slečna, podľa toho čo opisuješ, by som ťa ako 
rodič nepustil, resp. radšej išiel s tebou. Mo-
ji rodičia si zvykli, lebo viac úrazov si spravím 
,keď som doma ako niekde inde. Chodievam s 
bráchovým kamarátom a niekedy s bráchom, 
takže je to ok, keďze môj bratček je už neja-
kých pár rokov dospelý.                 Filip Kopca                                                                       

Atmosféra festivalov
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Než se zvedne opona…

Uprostřed na této fotografii je pan profesor Bedřich Kaněra, který 
rád citoval vzkaz Jiřího Voskovce: Mějte se co nejlíp a pěstujte sran-
du za každého počasí. Je to neobyčejně hygienické.

Na naší škole funguje již čtvrtým rokem dra-
matický kroužek pod vedením ing. Dany Vi-
límkové. Oficiální název je Divadlo Bedřicha 
Kaněry při Obchodní akademii Břeclav.
Rozhodla jsem se proto uskutečnit rozhovor 
s paní profesorkou Vilímkovou  právě o diva-
dle, jeho současnosti a budoucnosti.
Máte nějaké zkušenosti s režírováním a 
vedením dramatických kroužků už z minu-
losti?Jak jste se dostala k tomu, abyste or-
ganizovala divadlo tady na škole? 
Nikdy jsem se nevěnovala dramatické práci a 
ani jsem neměla ambice se této činnosti věno-
vat. Divadlo mám ráda od dětství. Vyrazit ze 
šedivého dne do nablýskaného světa a sledo-
vat na jevišti radost, vztek, hysterii či umírání. 
Živý kontakt s příběhem je natolik silný, že se 
nezapomíná. Naše začátky byly vlastně vel-
kou náhodou. Na raftech v Srbsku nás se 
dvěma studenty napadlo nastudovat příběh 
starý tisíce let. Vybrali jsme si malou etapu 
z Ježíšova života, jeho posledních sedm dnů. 
Na hudbu z muzikálu Jesus Christ Superstar 
jsme si napsali scénář a herci děj vyjadřovali 
tancem a výrazovým pohybem. Všechny nás 
to hodně bavilo. A tak vlastně všechno začalo. 
Sešla se parta lidí, která se doposud neroze-
šla…
Kde čerpáte nápady, jak vybíráte příběhy, 
které budete představovat? 
V každé branži, i v této, je nápad k nezaplace-
ní. Dost často mě něco napadne, když sama 
sedím v divadle a sleduji představení. Tam 
vznikl náš nápad na první projekt. Po Ježíšovi 
si přáli studenti hrát komedii. Bála jsem se 
toho, ale inspirovalo mě Slovácké divadlo 

z Uherského Hradiště, 
které nastudovalo 
Rychlé šípy aneb Hlíd-
ka mladého skauta. 
Připadalo mi to pro 
studenty vhodné, a tak 
jsme si koupili scénář 
a hru nastudovali. 
Odehráli jsme s prv-
ním dílem dvaadvacet 
představení. Byla to 
dřina a všichni jsme se 
shodli, že být hercem 
není vůbec jednodu-
ché. Rozdávat se na 
jevišti, učit se texty, 
znova a znova zkoušet 
a nakládat a vykládat 
kulisy, cestovat a hle-
dat cestu k divákům. 
Odměnou za to vše je 

potlesk. Když nás diváci ocení, tak ten pocit 
stojí za to.
Jaká byla vaše divadelní tvorba doposud? 
Mohla byste nám také uvést, kde jste zatím 
vystupovali a jakých ocenění jste se dočka-
li?
Máme za sebou čtyři hry a jeden kabaret: 
adaptace muzikálu Jesus Christ Superstar, 
Rychlé šípy I aneb Hlídka mladého skauta, 
Sněhová mise aneb Rychlé šípy II, Možná 
přijde kouzelník a Stínadla se bouří aneb 
Rychlé šípy III. K první a poslední hře jsme si 
scénář napsali sami. K dnešnímu dni jsme na 
pódiu předváděli své hry čtyřiačtyřicetkrát, 
proto je nebudu vyjmenovávat. Významnými 
oceněními bylo dvakrát po sobě 1. místo v re-
gionální soutěži studentských amatérských 
divadel MUMRAJ v Hodoníně a účast na ce-

lostátním setkání „Knihovny a média“ 
v Břeclavi a na mezinárodním festivalu pou-
ličních divadel v Brně, účast na Prima sezóně 
v Náchodě a na mezinárodním festivalu 
OPEN AIR v Hradci Králové. Letos jsme do-
stali pozvání vystupovat na Kulturním létě 
v Brně na Staré radnici. Moc se tam těšíme.
Stalo se už někdy, že herci museli improvi-
zovat? Jestli ano, jak to dopadlo?
Ještě se nám nikdy nestalo, že by herci neim-
provizovali. Dost často se tím sama bavím a 
čekám, jak to dopadne. Ale byly i kuriozity. 
Při představení dětem na MDD v Přístavišti 
v Rohatci byl takový vítr, že nám padaly kuli-
sy, zezadu jsme je přidržovali, nad hlavami se 
houpaly květináče a Rychlonožku (Martina 
Juchelku) praštil jeden tak silně, že jsme byli 
rádi za neozvučené jeviště. Při jiném předsta-
vení se uvolnilo světlo a spadlo dvěma her-
cům na hlavy. Jeden měl otřes mozku. Ale 
jsou i příjemnější zážitky, hlavně s dětmi, 
které jdou mezi herce na jeviště, dokonce 
jednou s námi hrál nějaký toulavý pes. To 
jsou pak improvizace!
Jaké představení chystáte v příštím škol-
ním roce?
Přiznám se, že tuto otázku nemám ráda. Po-
kládá mi ji každý a ptají se mě i herci našeho 
divadla. Samozřejmě, že na to myslím, ale 
mluvit o další hře je opravdu předčasné. 
Nechte se překvapit.
A na závěr, co byste vzkázala studentům, 
kteří mají zájem v divadle také účinkovat?
Vzkazovat nic nebudu, ale srdečně všechny 
zájemce zvu. A nejen já, všichni budeme 
vděční za jakoukoliv pomoc. Nejenom herec-
tví, ale i technická podpora, nápovědy, inspi-
cienti, to vše je divadlo.

Ptala se Denisa Poppová

Divadlo
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Móda ve škole
aneb co je šik a co je úplný propadák
Rozhodla jsem se udělat tajný průzkum na 
škole a pozorně jsem si prohlížela kolem-
jdoucí žáky, jak jsou oblečení a hlavně taky, 
jestli se to hodí nebo ne.
Styl oblékání máme každý jiný. Někdo se o 

módu a poslední trendy nezajímá a někdo 
zase hltá jeden módní časopis za druhým. 
A to byste nevěřili, dokonce i kluci čtou tako-
vé časopisy. 
Tak začneme odshora. Účesy. Ty jsou velmi 

různé. Holky mají většinou 
delší, nenápadně učesané 
vlasy, ale najdou se i takové 
adeptky, které rády provo-
kují červenou, modrou, ze-
lenou barvou a šíleným se-
střihem, který se geluje co 
nejvíce nahoru a do stran, 
aby připomínal ranní pro-
lítnutí keřem. A kluci? Vět-
šina z nich si vlasy upravu-
je, ale zase tam jsou takoví 
nedbalci, kteří sotva sáh-
nou po hřebínku. 
Líčení. Je velmi osobité. 
Na chodbách potkávám 
holky, které by se raději 
měly řídit heslem: ,,Méně 
znamená více.“ Spolužačka 
se snažila udělat kouřové 
stíny a samozřejmě chtěla, 
aby jí to slušelo. Když jsem 
ji viděla ve škole, udiveně 
jsem se jí zeptala: ,,Tebe 
někdo zbil?“ Ona sice ne-
byla z mé otázky nadšená, 
ale příští den už si tohle lí-

čení nedělala. Dokonce potkávám na chodbě 
i kluky, kteří se nebojí sáhnout po make-upu! 
Je fajn, že se o sebe tak hezky staráte, kluci, 
ale myslím, že šminky byste měli přenechat 
přece jenom holkám. No jo, doba se mění, 
populace se mění, ale musím dodat, že tran-
vestitu jsem u nás ve škole ještě nepotkala 
(zatím).
A teď přijde na řadu hlavní hřeb módy: oble-
čení. Značky oblečení se taky velmi liší. Ně-
kdo upřednostňuje street styl, další eleganci, 
další zase vyzývavé oblečky a někomu je to 
úplně jedno a nakupuje u Vietnamců nebo 
v secondhandech a ,,tuzexech“, jeden máme 
zrovna před školou. Taky převládají jednotli-
vé styly, někdo zůstal u stylu  Barbie a Kena 
(takové upnuté sexy přiléhavé oblečky), ně-
kdo u skate stylu (volné, pohodové a hlavně 
pohodlné), někdo se nechal zháknout EMO 
stylem a gotikou (tenhle styl se snaží odlišit 
černou barvou a netradičními doplňky, jako 
jsou třeba korzety, široké opasky) a někdo 
zase dává přednost stylu: co vytáhnu jako 
první ze skříně, to si obleču. 
V dnešní době to vypadá tak, že je moderní 
snad opravdu všechno. Ale otázka k zamyšle-
ní: Je všechno moderní také hezké a vkusné?

Denisa

Pavlin styl určitě nikdo nepřehlédne

Pro Michala, Mirečku a Jindru je hiphop i životní styl

Agáta reprezentuje školní „klasiku“

Co se nosí ve škole?
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Láska nie je očarením dvoch pekných alebo vášnivých 
ľudí, ale rozhodnutím milovať a byť milovaný
Je jar. Kvitnú stromy, kvety, príroda je plná 
pestrých farieb. Vtáky na konároch vyspe-
vujú. Všetko nasvedčuje jednému. Blíži sa 
máj, lásky čas. Keď nad tým uvažujem, ne-
čudo, že ho voláme lásky čas. Vône kvetov, 
stromov  omamujú naše zmysly, oči vníma-
jú ich krásu a nebyť zamilovaný, bol by 
priam hriech. Hoci srdcu nerozkážeš ako sa 
hovorí, nemusí to byť hneď láska. V takomto 
prostredí vôní a farieb je organizmus ovlá-
daný vášňami, krásou, je očarený a ľahko sa 
srdce pomýli. Avšak akékoľvek očarenie 
nevydrží dlho. Láska je večná. Medzi tými-

to dvomi citmi  je veľký rozdiel, ktorý sa 
nedá popísať. Jediná možnosť pochopiť ten-
to rozdiel je vtedy, keď to skúsime na vlast-
nej koži. Láska je najkrajší cit na tomto 
svete.
Najjednoduchší a zároveň najzložitejší. 
Najkrajší  a zároveň najbolestnejší. Niektorí 
ľudia ho nikdy nepochopia, iní nikdy nepo-
cítia. Každý v živote aspoň raz stretne lás-
ku. Ale sklame sa. Spadne na dno a už sa 
nepostaví. Lásku spozná z tej druhej strán-
ky, smutnej bolestnej. Sklamanie,  zúfal-
stvo, že sa všetko skončí, človeka vrhne do 

tmavej komory bez okien, kam slnečný lúč 
nevkročí.  Ale vždy je nádej, že pravá láska 
príde. Pretože najkrajšia vec na svete je mi-
lovať a byť milovaný a nič sa tomuto pocitu 
nevyrovná. Vedieť, že existuje niekto, komu 
na vás záleží, kto na vás myslí a teší sa na 
spoločné chvíle s vami. Nitky osudu spoja 
dvoch ľudí, ktorí sú spolu šťastní a nič im 
nechýba. Láska vždy bude súčasťou nášho 
života a života iných ľudí. Bude hýbať sve-
tom, prekonávať prekážky, rušiť hranice ná-
rodov. Jednoducho láska vydrží všetko.

Michal Babulic

Kdyby mi Pán Bůh nadělil možnost uzdra-
vovat lidi, nejdřív bych šla za svou babič-
kou.  Pouhým pohlazením jejích nemoc-
ných rukou bych jí zase vrátila cit. Aby se 
už nikdy nemusela bát, že rozlije čaj v hr-
níčku. Aby už nikdy nemusela plakat, že 
nemůže převléct postel. Aby si sama mohla 
nakrájet jablko. Pak bych ji pohladila po 
nemocných nohou, aby zase zvládly chodit 
bez hole a uměly běhat jako dřív. Aby to 
byla opět ta pilná včelka, jak jsem ji znala, 
když ji nemoc ještě nesoužila a na zádech jí 
neseděl ten těžký kříž.  Uzdravila bych ne-
jen celé její tělo, ale i duši, aby neztrácela 
naději a dál bojovala. Pak bych ji pohladila 
po uších, aby se jí vrátil sluch a nemusela se 
zaobírat jen těmi smutnými myšlenkami na 
smrt. A sedla  bych si k ní  a omluvila za to, 
že jí nepomáhám tak, jak si zaslouží. 

A moje babička? Jak ji znám, šla by do za-
hrady a začala sadit a pěstovat veškeré ty 
svoje oblíbené plodiny. Vrátila by se v čase 
tak před třemi lety, kdy ještě sama všechno 
zvládala a pěkně se o nás starala. A až bych 
uviděla její úsměv na tváři, která jen hýří 
zdravím, šla bych do světa a zrušila tu pro-
kletou nemoc, co lidem bere naděje, iluze a 
zkracuje životy. Bojovala bych s ní všemi 
zbraněmi, které by byly a pak bych na ce-
lém světě zrušila rakovinu. Už nikdy nikdo 
by se nemusel bát této kruté nemoci. Už 
nikdy by lidé neumírali dřív, než by doo-
pravdy museli a nenacházeli vlasy na polš-
tářích po chemoterapii.  Nikdy by už nebyly 
slzy. A když bych zrušila tuhle nemoc, šla 
bych světem dál a vrátila bych se, až by 
nebyl ani AIDS, leukémie ani jiné kruté 
nemoci. Mohlo by to trvat mnoho let, je 

jedno kolik, nevadilo by mi to, protože bych 
se nemusela bát, že až se vrátím, babička už 
doma nebude. Neměla bych ten strach, jako 
teď.
Bohužel, tu schopnost jsem v sobě zatím 
neobjevila. Zatím můžu jen stát, nečinně 
přihlížet a jen sem tam přispět malou pomo-
cí. Pro mě je to maličkost, v očích   babičky 
velká pomoc. Žádná útěcha ani naděje na 
uzdravení tu už není, tady se jen čeká na to, 
až bude hůř….
Taková je nemoc jménem rakovina. Proto 
bych všem lidem, a nejen starým, jako dá-
rek dala zdraví. Přejeme ho každému, mla-
dému i starému, k narozeninám či ke svát-
ku, ale uvědomujeme si význam a hloubku 
tohoto slova? Není to jen obyčejná fráze? 
Neměla by být…            

Mirečka

Dárek nejen pro prarodiče

Viete, čo je haiku?
Je to krátka japonská báseň. Nerýmuje sa, ale 
trojveršie musí mať určený počet slabík:
1. verš – 5 slabík
2. verš – 7 slabík
3. verš – 5 slabík

Dnešná téma je  Láska
Občas zabolí

Časom znova prebolí
Srdcom zahorí         

              (Matúš Pohuba)

   
Hlavná krása je

Krása duše v nás ľuďoch
A vnútri srdca     

                        (Matúš Ďuračka)

Láska je krásna
Láska je kvet šíp a meč

Nechaj sa ňou viesť  
             (Ladislav  Mikloška)

Láska je pekná
Láska je veľmi krehká

Preto je večná              
                     (Lukáš Husár)

Úzkosť samota
Nenávisť  ja som tu sám

Bolesť rany mám       
                    (Robo Galovič)

Z vlastnej tvorby
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Stalo sa...
Študenti Jozef Humaj  a Martin Geier navrhli a skonštruovali diaľkovo 
riadený robot. V marci 2009 sa zúčastnili súťaže Trenčiansky robotic-
ký deň, kde vo svojej kategórii obsadili 1. miesto. V medzinárodnej 
súťaži EUCYS postúpili medzi 30 najlepších účastníkov a zúčastnili sa 
národného finále začiatkom mája 2009 v Bratislave. Ich konzultantom 
bol Ing. Jaromír Tříska.
     
Študent Michal Samko sa koncom marca 2009 zúčastnil celosloven-
ského finále Olympiády SŠ v nemeckom jazyku. Obsadil 8. miesto 
spomedzi 250 študentov z celej SR. Získal bezplatnú mesačnú stáž so 
štipendiom v Nemecku. Pripravoval sa pod odborným vedením PhDr. 
Adriany Vráblovej.

Začiatkom apríla 2009 na školských majstrovstvách Slovenska v plá-
vaní obsadila študentka Veronika Kolníková 1. miesto v pretekoch na  
400 m v. sp. V dňoch 17. – 19. apríla 2009 sa uskutočnila literárno-
-poznávacia exkurzia po Slovensku. Pod vedením PhDr. Miroslava 
Donovala sa jej zúčastnili študenti 4. B triedy. Postupne navštívili 

miesta, kde žili a tvorili vý-
znamní slovenské národovci 
a spisovatelia, akým boli Jo-
zef Miloslav Hurban, Ľudovít 
Štúr, Pavol Országh Hviezdo-
slav, Martin Kukučín, Janko 
Kráľ a ďalší.

17. apríla sa konalo na Hotelovej akadémii Ľ.Wintera v PN krajské 
kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) . Do celoštátneho kola 
postúpili z našej školy 4 študenti: Tomáš Kaplár s prácou Elektronická 
žiacka knižka,  Martin Geier a Martin Jambor s prácou Zabezpečovací 
systém a Andrej Vráblik s prácou Autom riadený model auta.

Na majstrovstvách SR4 stredoškolákov v športovo-brannej všestran-
nosti v dňoch 17. – 18. apríla v Bardejove obsadila Lucia Maxianová 
3. miesto v súťaži jednotlivkýň a na 3. mieste skončilo aj družstvo 
dievčat v zložení Maxianová, Kostčlná a Péliová. Dievčatá pripravova-
la Mgr. Emília Sedláčiková.

Na našu školu zavítala a so študentmi besedovala poslankyňa Európ-
skeho parlamentu Irena Belohorská.  Následne pre 4 našich študentov 
sprostredkovala návštevu Europarlamentu v Štrasburgu, ktorá sa usku-
točnila začiatkom mája 2009. Pod ujatie koordinovala výchovná po-
radkyňa školy Mgr. Tatiana Čížová.

V dňoch 23. – 24. apríla 2009 sa v Prahe konala medzinárodná súťaž 
ENERSOL, zameraná na tému alternatívnych zdrojov energie. Druž-
stvo Slovenskej republiky, členmi ktorého boli naši študenti  Ľuboš 
Bukovčan, Daniel Smolinský. Obsadili 2. miesto. Konzultantom bol 
Ing. Ľubomír Tuchscher. Víťazné bolo družstvo z Českej republiky.

Študent Martin Šteruský vynikol v obalsti výpočtovej techniky. So 
svojou prácou bol v šk. r. 2008/2009 úspešný na Kongrese mladých 
bádateľov v Tatranskej Štrbe. V medzinárodnej súťaži EUCYS postú-
pil medzi 30 najlepších účastníkov a zúčastnil sa národného finále za-
čiatkom mája 2009 v Bratislave. Jeho konzultantom bol Ing. Jaromír 
Tříska. 

V máji 2009 sa na Slovensku konal 3. ročník Týždňa modrého gombí-
ka. Študenti a zamestnanci našej školy prispeli sumou 433 eur na ná-
kup vakcín proti tetanu pre obyvateľov Laosu. Podujatie koordinovala 
výchovná poradkyňa školy Mgr. Tatiana Čížová.
     
V dňoch 25. – 28. mája sa na SPŠE v PN konali ústne maturitné skúš-
ky. Študenti 4. ročníka maturovali v dvoch študijných odboroch - elek-
tronika  a technické informatické služby.

V medzinárodnej súťaži Matematický klokan obsadila naša škola v ka-
tegórii juniorov (3. – 4. ročník) 3. miesto na Slovensku spomedzi 100 
škôl. Školskou koordinátorkou súťaže bola RNDr. Ľubica Mlčúchová.

17. júna sa výber študentov našej školy zúčastnil zasadnutia Národnej 
rady SR a to na pozvanie poslankyne NR SR Renáty Zmajkovičovej. 
Zároveň absolvovali historicko-literárnu vychádzku na zrúcaniny hra-
du Devín.

Študentka SPŠE Veronika 
Kolníková je viacnásobnou 
masjterkou SR v plávaní a 
rekordérkou na trati 1500 m 
v. sp. Je členkou ŠPK Kúpele 
Piešťany. V súčasnosti býva 
a trénuje v Znojme.

Našich študentov v šk. r. 2009/2010 poteší stravovanie v modernej 
novej jedálni a zrekonštruovanej kuchyni v priestoroch nášho škol-
ského internátu. Na rekonštrukčné práce a investovalo 5,5 mil. Sk 
(cca 183 tisíc eur).

Dôležité akcie
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Na majstrovstvách SR v silovom 5-boji 22. júna v Trnave obsadilo 
družstvo SPŠE PN 1. miesto. Súťažilo v zložení M. Sedlák, M. Lesay, 
V. Hečko a G. Branderský. Pripravovali sa pod vedením Mgr. Jozefa 
Kolníka.

1. júla došlo k zmene vedenia SPŠE v PN. Novým riaditeľom školy sa 
stal Ing. Milan Tupý, ktorý v tejto funkcii vystriedal Ing. Máriu Ková-
čovú. Zástupcom riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti sa stal 
Ing. Ľubomír Tuchscher, zástupcom pre teoretické vyučovanie PhDr. 
Miroslav Donoval a zástupcom pre praktické vyučovanie Ing. Anton 
Hrčka.

Študent Ondrej Urban postúpil do celoslovenského kola 3.ročníka 
poľnohospodárskej súťaže  YSLIFE  Mládež pre trvalo udržateľný ži-
vot,  ktorá sa konala 22. júna vo Zvolene. Téma súťaže bola „Ako bude 
vyzerať trvalo udržateľná farma budúcnosti?“  Pripravoval sa pod od-
borným vedením Mgr. Márie Skačanovej.

Dňa 25. júna sa uskutočnil 3. ročník bežeckého minimaratónu na trase 
4,2 km. Štart a cieľ podujatia bol na futbalovom štadióne, zúčastnilo 
sa ho 50 chlapcov a 7 dievčat našej školy. Pripravil ho RNDr. Ľubo-
mír Fapšo spolu s učiteľmi telesnej výchovy.

Alexander Murin

Recyklohraní
Naše třída 3. A se delší dobu účastnila ekologické soutěže Recyklo-
hraní, ve které byla úspěšná. Jednalo se o sběr použitých baterií a 
elektrického zařízení. Také jsme se účastnili sběru odpadků v okolí 
naší školy. Za odměnu jsme mohli strávit tři příjemné dny na kurzu 
EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).

Ve dnech 8. – 10. června jsme se vydali pod vedením paní profesorek 
Vladany Šedé a Jindřišky Zapletalové směr Mlýnky u Radějova, kde 
jsme se dál ekologicky vzdělávali.
Setkali jsme se s příjemně působící paní ekoložkou, která ale neuměla 
odhadnout vzdálenost a tak jsme se pěkně prošli a zjistili jsme, co pro 

někoho znamená slovo „kousek“. Byli jsme 
potom hodně unavení, ale táborák a hry při 
něm jsme si  nenechali ujít.
Další dny už se nesly více soutěžně, od začát-
ku jsme byli rozděleni do čtyř skupin, které 
mezi sebou soutěžily, jak ve znalostních do-
vednostech, tak i fyzických disciplínách. Pro-
cvičili jsme si orientaci v lese, vyjádřili jsme 
své názory na ochranu zvířat, zkoušeli jsme se 
zavázanýma očima rozpoznat předměty a tak 
dále.  Ani nešlo o to, kdo bude první nebo po-
slední, ale šlo o to něco nového se naučit, pří-
padně se odreagovat a taky se samozřejmě 
pobavit. 
Všem se nám na tomto kurzu moc líbilo a vů-
bec by nevadilo, kdyby byl o dva dny delší. 
A  tak doufám, že i další ročníky dostanou 
příležitost se ekologicky odreagovat.

                           Nickyy

Co se v mládí naučíš…
Michal Cabala, pro nás spíše „Cabik“, stu-
dent třídy 2. B, vyniká v matematice 
a rád hraje kulečník. O prázdninách a kaž-
dý pátek ho ale nenajdete nikde jinde než 
u řeky Moravy s udičkou a návnadami. Pro-
stě rybařina u něj vede!
Takže, nejprve by mě zajímalo, co tě při-
vedlo k chytání ryb? Sám ani nevím, prostě 
jednou jsme se s kamarády rozhodli.
Jak dlouho už se tomu věnuješ? Od desíti 
let, když to spočítám tak asi přes šest let.
Během čekání na záběr musíš mít spoustu 
času, nenudíš se? Nejde o to, jestli se něco 
chytne. Je to odreagování.
Baví tě  třeba se tři hodiny koukat jen tak? 
Jo, ten úlovek je potom jakási cena za to 
všechno.
A tvoje nejlepší úlovky? Kapr - 60 cm (ob-

rázek) na jahodový boilies a štika – 50 cm na 
živou rybku. Ale nejlepší rybačka je stejně 
v noci, když začínají dravci.
Dravci? Mám na mysli dravé ryby – sumec, 
štika, candát..
Ok, už jsem v obraze..A co třeba vtipy? 
Například, jak chytí rybář zlatou rybku a ta 
mu tradičně splní tři přání a rybář si přeje: 
„Aby tohle moře bylo plné piva...jo a dva 
lahváče na ráno!“ :-)
Docela by mě zajímalo, co ty by sis přál, 
kdybys ji chytil? Za prvé landrovera, za dru-
hé motorku a za třetí vylepšení své výbavy, 
samozřejmě rybářské.
Rovera, to už jsem někde slyšela.. A co 
takhle světový mír? Tak na to dlabu :-)

Ptala se Nika

Ekologie
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Dva mesiace absolútnej slobody
Co dělají učitelé o prázdninách, kam jezdí 
„na dovolenou“? Je to různorodé – mnozí 
zůstávají v soukromí svých domovů, šťastní, 
že jejich život neorganizuje pravidelné zvoně-
ní a věnují se všemu, na co nemají během 
školního roku čas. Vodomilci cestují k moři 
a oddávají se bohulibému lenošení. Do 
Chorvatska, Itálie a stále častěji do Řecka. 
No a ti, co mají rádi pohyb, vyrážejí zdolávat 
kopečky, pěšky nebo na kole.  
Dovolená, kterou si zařídila kolegyně z part-
nerské školy, Daša Chrásteková, však byla 
skutečně výjimečná. Strávila totiž celé dva 
měsíce v Indii a Nepálu! A o jejích zážitcích 
a postřezích je celý následující rozhovor:
Ako a s kým si cestovala do týchto krajín? 
Navštívila som svoju priateľku, ktorá žije strie-
davo v Nemecku a v Nepále. Pracuje v organi-
zácii, ktorá sa venuje adopcii detí na 
diaľku.V boarding school, kde tieto deti žijú, 
pracuje veľa dobrovoľníkov z celého sveta. Vi-
dela som veľa zaujímavých miest, stretla som 
sa s úžasnými ľuďmi. Dva mesiace prázdnin – 
dva mesiace absolútnej slobody...
Príprava bola určite náročná, aj  finančne... 
Bola to už moja tretia cesta do Nepálu a Indie, 
tak prípravy som nerobila žiadne. Pred prvou 
cestou som sa dala zaočkovať proti tetanu a he-
patitíde, ale nie sú povinné žiadne očkovania. 
Nerobilo mi problémy piť vodu zo studne na 
indickom vidieku. Každý sme však iný, tak by 
som to asi nemala odporúčať, však? Najväčšia 
položka bola letenka. Strava, ubytovanie v po-
rovnaní s Európou je veľmi lacné.

Dlho sa tam cestuje? Dala sa cesta vydržať, 
aké máš zážitky... Cesta Viedeň – Dillí trvala 
sedem hodín. Let Dillí – KTM  trval asi hodi-
nu. Na letisku bez problémov kúpiš nepálske 
vízum. V Nepále neexistujú železnice, tak sme 
využívali autobusovú dopravu a v meste 
MHD. Hromadná! Platí to do slova a do pís-
mena. Cestovný poriadok a zástavky poznajú 
len miestni. Sprievodca alebo vodič vykrikuje 

smer cesty, a kým nie je autobus plný, neodíde. 
To sa opakuje aj na jednotlivých zastávkach. 
K bielym majú  veľkú úctu a sú schopní z auto-
busu  domáceho vyhodiť, len aby sme my 
mohli sedieť. Počet miest na sedenie a státie je 
neobmedzený. Keď nie je miesto vnútri, sadnú 
na strechu, alebo visia za 
ruky vo dverách.
A v Indii? Tam sme cesto-
vali vlakom. Vzdialenosti 
medzi mestami sú veľké 
a stretli sme tu ľudí takmer 
z celého sveta. Všade ich je 
veľa – na ulici, na stanici, 
vo vlaku, všade.  Nikto 
však nie je nervózny, agre-
sívny. V mestách štvorprú-
dovky plné, pravidlá cestnej 
premávky som vôbec nepo-
strehla, ale nevidela som 
ani jednu haváriu. Aj za plnej premávky človek 
bezpečne prejde na druhú stranu, stačí gesto 
rukou a každý zastane, vyhne sa. Ochota, úcta 
je v týchto krajinách priam hmatateľná. Ľudia 
sú bezhranične srdeční a vždy ochotní pomôcť. 
Oni žijú v súlade s Budhovým učením, nie sú 
to len reči. Kresťania chodia do kostola, modlia 
sa, ale ich konanie a správanie vôbec nie je 
v súlade s kresťanskými zásadami.
A čo príroda... Cesta do Pokhary pripomína 
naše Považie. Centrum Pokhary zasa Piešťany. 
Hlavná ulica – kaviarne, obchodíky, hotely,  
hory a jazero a veľa zelene. Po jazere sa plavia 
loďky, na ulici pokoj a kľud.  Na chvíľu sa ro-

zostúpili oblaky a napravo od 
vrchu Sarangot sa objavila Ana-
purna. Pri pohľade na tú majes-
tátnu krásu sa tají dych. Cítim 
obrovský rešpekt, pokoru. Hima-
láje sú tak blízko, že sa ich mô-
žeš dotknúť. Dotknúť sa srdcom. 
Trvalo to okamih. Oblaky sa za-
tiahli. Anapurna zmizla. Pocit 
zostal.
Obliekanie, zvyky, strava 
miestnych... Mladí ľudia chodia 
oblečení ako u nás. Staršia 
a stredná generácia sa drží tradí-

cie nosenia sáarí alebo salvekamez (nohavi-
ce+tunika+šál). Do školy chodia v uniforme. 
Deti začínajú chodiť do školy, keď majú tri ro-
ky a školská dochádzka trvá 11 rokov. Pracov-
ný týždeň začína v nedeľu a voľný deň je 
sobota. Školský rok začína prvý aprílový týž-
deň a hlavné prázdniny sú v októbri – tri 
týždne. Oslavujú rôznych bohov, tak počas ro-
ka majú dosť voľna. Do školy chodia deti, kto-

rých rodiny majú peniaze alebo tie, ktorým 
platia školu sponzori. Vyučovací jazyk je ang-
ličtina.
Veľa detí však žije na ulici, v slumoch.
Strava mi veľmi vyhovovala. Najradšej mám 
momos – zeleninou plnené cestovinové taštič-

ky, pakoda – vysmážane zeleninové miniplac-
ky, samosa – vysmážaná cestovinová kapsička 
plnená zeleninou. Zeleninu pestujú takú istú 
ako u nás, ale jedinečnú chuť jedlu dávajú ich 
koreniny a spôsob prípravy. Rastú tam baná-
novníky a kokosové palmy. Dávam prednosť 
káve ale  v Nepále a Indii nemôžete nepiť čaje. 
Majú chuť a vôňu. Všeliekom je zázvorový 
čaj.
Mladí ľudia, ako sa bavia... Bývala som na 
Thamel. Je to štvrť plná obchodov, obchodí-
kov, hotelov, kaviarní, terás, barov. Hlavne pre 
turistov. Všade znie hudba – tibetská, džez, 
pop, rock. A väčšinou live music. Mladí ľudia 
sú tu ako všade na svete, chodia sa baviť do 
barov - ako naše kluby. Nie sú to však diskoté-
ky ako u nás. Vystúpenia kapiel sú koncerty, 
ľudia počúvajú, tlieskajú,  zabávajú sa.  
Pri hudbe tancujú iba turisti. Najlepšie rokové 
koncerty boli v reggae bare, hudba perfektná, 
atmosféra úžasná, mohla by som to porovnať 
s koncertom Rollings  Stones. Na vidieku žijú 
ľudia veľmi jednoducho, poznajú len veľmi 
tvrdú prácu. Videla som, ako obrábajú ryžové 
pole a razom som sa ocitla v pradávnej minu-
losti. 
Čím ťa cesta obohatila, máš nejaký zaujíma-
vý zážitok... Tieto krajiny som poznala z kníh, 
cestopisov a fotografií. Je to však ako destilo-
vaná voda – bez vône, bez chuti, bez zápachu.
Veľmi silno na mňa zapôsobili obrady vo Vara-
nasi pri rieke Gange, Boudanath s chrámom 
Buddha eyes, kde vzduch je presýtený vôňou 
vonných tyčiniek a tibetskou hudbou a mohla 
by som rozprávať tri noci a tri dni, ale najväč-
ším víťazstvom, ktoré som si odniesla, je pocit 
vyrovnanosti a pokoja na duši.    Redakce+eš

Zaber je na Himaláje z KTM, odtial sa robia treky na Mont 
Everest

V Nepálu a Indii
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Zářijové listí maturitu jistí…
SPŠE - Piešťany
Maturitné skúšky sa konajú v niekoľkých etapách.
Prvá – EČ  a PFIČ  (externá časť a písomná forma internej časti) sa 
konala v marci.
17. marca 2009 zo slovenského jazyka a literatúry, 18. marca z anglic-
kého a nemeckého jazyka a 19. marca z matematiky.
EČ a PFIČ písalo 134 študentov, z matematiky, dobrovoľnej maturit-
nej skúšky 105 študentov.
Úspešnosť je vyjadrená v % , a to majú  študenti aj na vysvedčení.
PČOZ (praktická časť odbornej zložky) ako aj ústna maturitná skúška 
bola hodnotená klasickou známkou.
Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 134 študentov.
EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry vykonalo 134 študen-
tov.
EČ a PFIČ z anglického jazyka úroveň B 2 vykonal 1 študent.
EČ a PFIČ z anglického jazyka úroveň B 1 vykonalo 98 študentov.
EČ a PFIČ z nemeckého jazyka úroveň B 1 vykonalo 36 študentov.
EČ z matematiky (dobrovoľná maturitná skúška) vykonalo 104 štu-
dentov.
Praktickú časť odbornej zložky vykonalo 134 študentov.
Podmienky na vykonanie ústnej maturitnej skúšky splnilo 133 študen-
tov.
Úspešne vykonalo 120 študentov, neprospelo celkom 13 študentov 
(SJL – 3, ANJ – 6, PČOZ – 2, TČOZ – 7) a bude im povolená opravná 
skúška.                                                                     Daša Chrásteková

Anketa s maturantmi 
na SPŠE Piešťany
1. Aký bol priebeh maturitných skúšok?  
Bol/a si nervózny/a  alebo vystresovaný/á? 
2. Vyšli ti témy? 
3. Si spokojný/á s výsledkom? 
4. Aký je tvoj názor na externú časť MS /
test a písomná práca sa konali v marci/  
a aký na internú časť MS /ústna  bola v má-
ji/ ? Porovnaj tieto dve časti. 
5. Čo budeš robiť ďalej po skončení strednej 
školy ?

Natália Ferancová, 4. A
1. Maturitu som zvládla, aj keď som  bola tro-
chu nervózna.
2. Som rada, že mi vyšli témy.
3. S výsledkom som spokojná, veď som zma-

turovala na štyri jednotky a jednu dvojku.
4. Písomná časť sa mi zdala ťažšia, otázky boli 
náročné. Ústna časť MS bola psychicky i fy-
zicky vyčerpávajúca. Myslím si, že písomná 
časť bola vcelku zbytočná.
5. Po maturite idem študovať na vysokú školu 
elektrotechnickú.
Pavol Löffler, 4. B
1. Bol som nervózny, ale iba do chvíle, než 
som sa postavil pred maturitnú komisiu. Po-

tom mi už bolo všetko jedno.
2. Deň pred maturitou som sa 
prvýkrát silne zamyslel nad 
existenciou Boha. Myslím, že aj 
to dopomohlo k tomu, že sa mi 
všetky zákerné témy vyhli.
3. S výsledkom som spokojný, 
lepšie to ani dopadnúť nemohlo.
4. Čo sa týka písomnej časti 
maturít, tak to buď človek vie, 
alebo  zatipuje. V mojom prípa-
de to bolo niečo medzi. Pred 

ústnou sa patrí aj niečo si zopakovať, lebo ro-
biť partizána pred komisiou nie je najlepší 
spôsob ako zmaturovať.
5. Po maturite si užijem 4 mesiace prázdnin, 
a potom ma čaká štúdium na MTF v Trnave.

Miroslav Gašpar, 4. C
1. Maturita prebehla vysoko nad moje očaká-
vanie. Vystresovaný som bol jedine z odbor-
ných predmetov.
2. Témy mi vyšli všetky.
3. S výsledkom som spokojný, známky 1, 2, 2, 
3.
4. Písomná časť nebola veľmi náročná, ústna 
dala viacej zabrať.
5. Ak sa nedostanem na vysokú, tak si budem 
hľadať prácu.
Martin Jašek, 4. D
1. Každý poriadny študent by mal byť nervóz-
ny, alebo ak nie je, tak to značí, že mu na vý-
sledku až tak nezáleží.
2. Téma mi v odbornom predmete vôbec ne-
vyšla, vytiahol som si najhoršiu, akú som len 
mohol. V ďalších predmetoch to už bolo lep-
šie.
3. Komisie boli výborné a tolerantné, zohľad-
ňovali aj známky počas štyroch rokov.
4. Písomná časť bola jednoduchšia a aj pokoj-
nejšia. Na ústnej bola väčšia tréma. Ale obe 
časti sa dali po dobrej príprave zvládnuť.
5. Nechcem ďalej študovať. Po prázdninách  
začnem pracovať v ATEC, s. r. o v Piešťa-
noch.

OA Břeclav
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2008/2009 – první 
termín
Ze 78 žáků 4. ročníků maturovalo na oboru OA 51 a na oboru EL 27 
osob.  S vyznamenáním prospělo 17 žáků, prospělo 56 a neprospělo 5 
žáků (vždy jen z jednoho předmětu).
Jak to vypadalo v jednotlivých třídách:
Ve 4. A maturovalo 27 lidí, PV 7, P 19, N 1, s celkovým průměrem 
2,11
Ve 4. B maturovalo 24 studentů, PV 3, P 17, N 4, s průměrem 2,68
Ve 4. C počet maturantů27, PV 7, P 20, N 0, s průměrnou známkou 
2,34
Možná vás budou zajímat známkové průměry v některých  předmě-
tech: CLJ 2,62, EKO 2,47, UCE 2,18, ANJ 2,30, DEJ 1,73, NEJ 1,91. 
Vysvětlivky: OA = obchodní akademie, EL = ekonomické lyceum, 
PV = prospěl s vyznamenáním, P = prospěl, N = neprospěl

Ing. Jana Dyčková

Od školního roku 2009/2010 mělo dojít ke změně v koncepci maturit-
ní zkoušky. Ta bude rozdělena na dvě části: tzv. společnou (státní) a 
profilovou (školní). Aby žák uspěl, musí složit obě. Povinné zkoušky 
může žák absolvovat buď v základní, nebo ve vyšší úrovni obtížnosti. 
O předmětové skladbě i formě zkoušek ve školní části rozhoduje ředi-
tel, musí však vycházet z profilu studijního oboru. Koncem srpna však 
zřejmě dojde opět ke změně legislativy a nová koncepce maturity bude 
znovu odložena. Je jen otázkou, na jak dlouho. (Do uzávěrky tohoto 
čísla nebyly známy výsledky hlasování v PS – pozn. red).                eš

Nová maturita?

Kdo byl lepší?
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Loučíme se…
Každým rokem odchází ze školy několik de-
sítek absolventů. S mnohými z nich se člověk 
loučí obzvlášť těžce. Poznal je při činnostech, 
které jsou nad rámec běž-
ných studentských povin-
ností a dnes už jsou to jeho 
přátelé. 
V redakční radě školního 
časopisu budou chybět tato 
jména: Kateřina Mikuličo-
vá, Michal Skulínek, Ivana 
Čermáková, Yveta Košťálo-
vá a ze slovenské strany 
Filip Kopca. Všichni se do-
stali na vysokou školu, ně-
kteří byli úspěšní na více-
rých. První dva jmenovaní 
vyprávějí o svých zkuše-
nostech:
Kateřina: Hlásila jsem se 
celkem na tři vysoké školy 
na obory s ekonomikou. 
Chtěla jsem se dostat na 
Univerzitu obrany do Brna. 
Hlásilo se tam 900 lidí a přijímali jenom 90. 
Neodradilo mě to. Abych zvládla fyzické 
testy, přidala jsem ke každodennímu běhání 

také posilovnu. Nakonec se dobrá věc podaři-
la, podepsala jsem pracovní smlouvu s armá-
dou ČR a je ze mě voják.

Dostala jsem se na dvě 
VŠ, ale má volba byla od 
začátku jasná. A pro čte-
náře mám jasný vzkaz: 
„Nikdy si neříkejte chtěl/
a byl, ale chci. Je v tom 
zásadní rozdíl.“
Michal: Já jsem si moc 
nevěřil a podal jsem rov-
ných deset přihlášek. 
S přípravou jsem začal 
už ve 3. ročníku. Jezdil 
jsem na kurzy vzdělávací 
firmy do Brna (nultý roč-
ník). Bylo to o nervy – 
celých šest měsíců kaž-
dou středu hned po výuce 
do Brna a v deset večer 
domů. Do přihlášek a 
přípravky jsem investoval 
kolem 11 tisíc. 

Nakonec jsem se dostal na vícero škol a mě-
síc jsem si lámal hlavu, kam pošlu dopis, že 
pro mě nejsou dost dobří.☺Nakonec budu 

současně studovat dva obory na Masarykově 
univerzitě. Mezinárodní vztahy, evropská 
studia na fakultě sociálních studií a na filozo-
fické fakultě historii.
A příštím uchazečům vzkazuje: „Pokud máte 
svou vysněnou školu, tak to zkuste! Dnes už 
se nepřihlíží k výsledkům na střední škole a 
tak člověk s nějakou trojkou může být třeba 
právníkem, pokud konečně začne makat!“

Děkuji touto cestou Filipu Kopcovi, nyní 
již studentu VUT v Brně, který se výraz-
nou mírou zasloužil o obsah slovenské 
části obou čísel tohoto časopisu. 
Ať se vám všem daří!                                  eš
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