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Čo všetko musí vydržať učiteľ... 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany

česko-slovenský studentský časopis
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Ještě si je připomeňme
Oslavy devadesátin naší školy, které proběhly ve dnech 11.a 12. září, 
jsou již minulostí. Zúčastnily se jich významní hosté, které si zde 
připomínáme: náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje ing. 
arch. Anna Procházková, krajský radní odpovědný za školství Mgr. 
Jiří Janda, místostarosta Břeclavi Martin Radkovič, ředitelé spřáte-
lených škol břeclavského okresu i Slovenska a Rakouska.

Oslavovat výročí znamená hlavně vzpomínat. A k tomu měli všichni 
příležitost, ať již na pěkné výstavě o historii školy, ale hlavně při 
dnech otevřených dveří, kdy přišli bývalí kolegové, ale i mnoho ab-
solventů. Byli mezi nimi i studenti prvních poválečných ročníků. A 
jak zajímavé bylo si s nimi popovídat, o tom svědčí rozhovory, které 
připravila členka redakční rady Nikola Volaříková. V objektivu její-
ho hledáčku uvízli skuteční pamětníci:

 Bývalé spolužačky paní Poláčková a paní Kolodějová navštěvovaly 
školu v letech 1948/1950.
A jak na tu dobu vzpomínají?
Paní Poláčková:  Škola nám dala hodně. Uměla jsem dobře účetnic-

tví, těsnopis, hned jsem se mohla zapojit do práce. Po studiu jsem šla 
hned pracovat do Agrostroje, nynější Transa.
Na jaký zážitek z dob studia  nejraději vzpomínám? Snad na všech-
no. Vynikající profesoři, mladí a šikovní. První lásky. A měli jsme 
takovou spolužačku, která byla do jednoho z nich zamilovaná, byla 
strašně bledá, ale v jeho blízkosti se vždy červenala. A vzpomínám 
si ještě na dalšího, kterému jsme říkali „čtvereček“, protože jak jsme 
psávali do rastrů, tak jsme u něj museli mít podle čtverečků okraje. 
No, byli jsme mladí a v mládí je všechno krásné a navíc za pár let se 
na všechno špatné zapomene.
Paní Kolodějová dodává: Organizovali jsme ještě různé výstavky, 
například o Masarykovi, a taky jsme museli zpívat častušky. 
A jak hodnotíte změny od doby, kdy jste zde studovaly? 

Obě: Je to stoprocentní změna, všechno je  pěkné. 
Co říkáte našemu česko-slovenskému časopisu?
Také je moc pěkný. My jsme vydávali časopis Tep. A taky jsme psali 
do almanachu.
Pan Dobšíček: Navštěvoval jsem školu v letech 1945/1947, byli jsme 
první poválečný ročník.
Bylo nás 35 chlapců, měli jsme totiž samostatné třídy. Děvčat bylo 
v druhé třídě 25. Po dokončení studia jsem šel jako praktikant do 
účtárny hospodářského družstva.
Na jaký zážitek z dob studia nejraději vzpomínám? Na všechno, bylo 
po válce, byli jsme klidnější, začali jsme si užívat toho, co jsme měli. 

Mívali jsme různé sportovní 
oddíly.
Jaké vidíte největší změny od 
doby, co jste tu studoval?
Mohl bych vám tu hodně zá-
vidět, ale já vám to přeji. Vaše 
generace by si opravdu měla  
vážit  toho, co má a rozvíjet 
své znalosti.
Paní Štokmanová navštěvo-
vala stejný první poválečný 
ročník jako pan Dobšíček. Po 
studiu šla pracovat do advo-
kátní kanceláře. Zde získala 
bohatou praxi.
A dodává: Vzpomínám na náš 

celý úžasný kolektiv, na celou školu. Před Vánocemi jsme v aule po-
řádali mikulášské zábavy.  Změny na škole se snad nedají ani popsat. 
Studenti můžou být rádi za to, co mají. 

Ing. arch. Anna Procházková si při návštěvě školy našla čas a svěřila 
redaktorce Pikniku: Obchodní akademie se mi líbí již mnoho let, pře-
devším jako funkcionalistická architektura, která dominuje nábřeží. 
Když jsem byla na základní škole, chodila jsem sem do auly s panem 
ředitelem Čudou do výtvarného kroužku. Pak jsem ale studovala na 
gymnáziu. Zaujala mě výstava z historie školy a prezentace ve tří-
dách. No prostě úžasné! Také se mi líbí, jak se škola modernizuje a 
reaguje na současné trendy: Partnerství s jinými školami v zahraničí, 
účast na projektech… Prostě její celkové aktivity a stále vyšší úroveň.                                                                               

Hedvika Hrdá

90. výročí
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Oslav 90. výročí naší školy se také zúčastnila 
delegace partnerské školy z Piešťan. S jejím 
ředitelem, Ing. Milanem Tupým, připravila 
rozhovor Luďka Ferstlová:

Jste ředitelem. Jak jste se vpravil do této 
funkce?
Bývalej pani riaditeľke  som robil dva roky 
zástupcu  pre ekonomické činnosti, takže to 
pre mňa nebola až taká novinka.  A rozhodol 
som sa pre takých zástupcov, s  ktorými všetky 
problémy riešime k spokojnosti  zamestnan-
cov a žiakov našej školy.  Keď bývalá pani 
riaditeľka odchádzala, vopred ma do všetkého 
uviedla, takže som zhruba vedel, do čoho 
idem. Je pravda, že je to nesmierne náročná  
a zodpovedná práca, ktorá si vyžaduje celého 
človeka na plný úväzok. Riaditeľ je zodpoved-
ný absolútne za všetko.
Dozvěděla jsem se, že při vaší minulé ná-
vštěvě jste měl možnost si prohlédnout naši 
školu… 
Mne sa veľmi páči. Pravá, typická škola. Má 
atmosféru a dýcha z nej história. Naša škola 
nebola pôvodne postavená ako škola, ale ako 

okresný  úrad. Z toho vyplývajú pre nás ťažko 
riešiteľné priestorové problémy.
V naší škole mají převahu dívky, zatímco u 
vás je to naopak...
V našej škole je 16 tried – 4 triedy v jednom 
ročníku, z toho jedna trieda je TIS-ka –tech-
nické a informačné služby a tam sú prevažne 
dievčatá. Ale  v  ostatných triedach, „elektri-
kárskych“,  je dievča skôr raritou.
Chtěl jste být učitelem už odmalička? 
To viete, ako malý chlapec som chcel byť 
smetiarom, kozmonautom, … ale mojím 
najväčším snom bolo byť pilotom. Ale som 
elektroinžinier, takže učím elektrotechniku. 
V porovnaní s niektorými učiteľmi neučím 
dlho, ale  mňa to baví, naozaj som sa v tom 
našiel.
Vzpomenete si na nějaký zajímavý zážitek s 
vašimi studenty?
Napríklad boli sme so študentmi v Taliansku 
a pobili  sa  s domácimi. Bolo to také veľmi 
zvláštne, lebo  Taliani začali chodiť za našimi 
dievčatami a naši chalani  ich vehementne 
bránili. A nielen chlapci...
Jaké jsou vaše pocity, když potkáváte své 
studenty, už jako dospělé lidi, třeba už 
s ratolestmi?
Učím  7 rokov a som veľmi rád, že  mladí ľudia 
nezabúdajú, keď nás stretnú v meste,  neod-
vracajú sa – no, majú nás radi.  Je to dobrý po-
cit, naozaj. Hovorím úprimne, že sú to pekní 
mladí ľudia, že z 15 ročného pubertiaka, ktorý 
prišiel na našu školu, je normálny mladý muž 
alebo žena. Možno už majú aj deti, rodinu, a 
keď majú dobré zamestnanie a darí sa im, my, 
učitelia tiež máme radosť.

Byl jste pilným studentem nebo takový ten 
průšvihář?
Nie, nikdy som nemal problémy  učiť sa. Keď 
som bol malý a dostal som omylom nejakú 
päťku, plakal som. 
A teď k vašim zájmům. Nedávno jste na 
sebe prozradil, že se věnujete cyklistice. 
Jak dlouho?
Zhruba osem rokov. Jazdím za cyklistický 
klub Piešťany. 
Nejen mě, ale určitě také vaše studenty 
by zajímalo, kolik vlastně ujedete kilome-
trů…
Ročne je to viac ako  9 000 kilometrov. 
K dnešnému dňu mám najazdených 7 800 
kilometrov.
Co byste popřál naší škole k příležitosti 
90. výročí její existence?
Samozrejme ďalších deväťdesiat rokov úspe-
chov, lebo za tie roky ste museli vychovať 
tisíce žiakov, medzi nimi mnohé významné 
osobnosti, ktoré chodili do tejto školy. Chcel 
by som preto zaželať veľa zdravia, šťastia  
a veľa pracovných úspechov nielen pedagó-
gom a ostatným zamestnancom vašej školy, 
ale aj vašim študentom.
Co možná (ne)víte o SPŠE…
• na škole je 60 učiteľov,  2 odišli a prijatých 
bolo 5 nových učiteľov
• na škole funguje  36 záujmových krúžkov
• žiaci dosahujú dobré výsledky v športe, ma-
tematike, elektronike, výpočtovej technike
• 1986 bol založený folklórny súbor Slneč-
nica, ktorého  predstavenie ste mohli vidieť 
v kine Koruna
• všetky študijné obory sú maturitné

Na závěr slavnostního setkání v kině Koruna 
vystoupil vítěz pěvecké soutěže XFaktor Jiří Zonyga

V pátek 11. září slavnostní program oslav obohatilo 
vystoupení tanečního souboru Slnečnica,  jehož zři-
zovatelem je SPŠE Piešťany. Temperamentní tanečníci 
okamžitě ovládli jeviště a diváci je odměnili zaslouže-
nými ovacemi

Byť učiteľom ma baví

Sestřihem ze svých her se představilo Divadla 
Bedřicha Kaněry při OA Břeclav

Milá návštěva
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Můj nejstarší klient měl 65 let
Někomu se líbí, jiný je odsuzuje. Nejdřív 
bolí, poté zdobí. Možná se právě rozhodu-
jete, zda-li  si máte nechat udělat tetování, 
nebo ne. Co byste měli vědět a co možná 
ještě neví ti, kteří už tetování mají, jsem se 
zeptala „tatérky“, paní Anny Kurialové. 

Jak dlouho se tetování věnujete?
Tetování dělám od roku 1996, kdy jsem ab-
solvovala tři kurzy. Nejprve na permanentní 
make-up, což je dočasné tetování v obličeji 
na 3-5 let (obočí, oční linky, rty). Poté dva 

další kurzy tetování na tělo – dočasné a také 
trvalé tetování na celý život. 
Když srovnáte letošní rok například s ro-
kem 2000. Přibylo lidí, kteří touží mít na 
těle nějakou „kérku“? Jedná se spíše o 
teenagery nebo střední generaci? 

Od roku 2000 zájemců o 
tetování poměrně přibývá a 
většinou u teenagerů. Lidé 
v pozdním věku se nechávají 
také tetovat, chtějí si většinou 
uskutečnit svůj sen z mládí, 
kdy bylo tetování u nás v  re-
publice zakázáno. Dříve se to 
považovalo za něco neslučují-
cího se s tehdejší společností. 
Vzpomenete si, kolik let měl 
váš nejstarší klient?
Ano, vzpomínám si. Můj nej-

starší klient měl 65 let.
Co si nejčastěji mladí lidé nechají vyte-
tovat?
Nejčastěji jsou to motivy jen černé barvy, 
barevné zřídka. Různé znaky – čínské nebo 

hebrejské. Také různé květy, mystické výjevy 
z islámských a mayských kultur nebo počá-
teční písmena. Také portréty svých partnerů 
či potomků.
Můžete nám prozradit, jak dlouho tetová-
ní trvá? Jak snáší bolest slabší povahy?
Doba tetování se odvíjí od velikosti obrázku. 
Má-li v průměru okolo 10 centimetrů, pak asi 
1-2 hodiny práce. Většinou se tetování snáší 
dobře. Slabší povahy si mnohdy přivedou 
jako psychickou podporu svého kamaráda či 
blízkého z rodiny. K výkonu je vhodné přijít 
dobře vyspaný, nejlépe psychicky a fyzicky 
v pohodě a také najezený. 
Lze tetování odstranit? V případě, že ano, 
kde je to možné?
Pokud se někdo chce zbavit tetování, lze je 
odstranit pomocí laseru. Je to nejšetrnější 
metoda, která existuje. Dále se také odstra-
ňuje tzv. dermabrazí, ale ta je bolestivější a 
zanechává jizvy. Provádí se  na soukromých 
plastických klinikách v Brně, Praze a Zlíně. 
V Břeclavi zatím ne. 

Děkuji za rozhovor. Luďka Ferstlová

Řekli nám o svém tetování
Rozhovor se studentkou naší školy Martinou Strnadovou z 2. A
o tetování
Marti,  máš tetování poměr-
ně nové. Pro ty, co o tom 
nemají ani páru, můžeš říct, 
kde a co máš?
Mám na levém rameni osm 
hvězdiček.
Co tě vedlo k tomuto kro-
ku?
Byl to vždycky můj sen, tak 
jsem si ho prostě jen splnila. 
:-)
Rozhodovala ses dlouho?
Dalo by se říct, že ano, ale 
když mě mamka objednala 
v tetovacím studiu, nebylo už 
o čem přemýšlet.
Co na to rodiče, přátelé, nerozmlouvali ti to?
Někteří ano, ale odradit jsem se nenechala.
Proč právě hvězdy? Má to mít nějaký hlubší význam? A proč 
právě tento počet?
Nesymbolizuje to nic určitého, chtěla jsem jich akorát osm – je to 
moje oblíbené číslo.
Tradiční otázka: Bolelo to moc? :-)
Příjemné to určitě nebylo, ale o bolesti mluvit nemůžu.
Plánuješ do budoucna další tetování nebo třeba piercing?
Zatím jsem o tom nepřemýšlela, ale je možné, že ano.
Martino, díky za rozhovor a přeji spousty obdivovatelů tvé tetované 
krásy :-)                     Ptala se redaktorka Pikniku Miroslava Rylková

Foto je pouze ilustrační

Pavla Zayats
„Tetování se mi prostě líbí, mám 
na těle tři motivy, první dva mi 
věnovala mamka k mým šest-
náctinám a vloni jsem si nechala 
ještě vytetovat  oči, je to takové 
zvláštní. Celkem jsem za oboje 
zaplatila 4.300 Kč.“

Jana Kapustová 
„Tetování mám na zádech a nad kotníkem. Na zádech mám orna-
ment a nad kotníkem hvězdičky. Tetování nebylo bolestivé. Pouze 
na zádech jsem chvilkami pociťovala nepříjemnou bolest, ale dalo 
se to vydržet. Za oboje jsem zaplatila 3.000 Kč.“

Dominik Klabusay
„Líbí se mi tento způsob zdo-
bení těla. Mám vytetovaný 
keltský kříž na lýtku a čínský 
znak nad kotníkem. Za znak 
jsem zaplatil, myslím, 400 Kč 
a za kříž 3.000 Kč. Tetování 
občas zabolelo, ale ne nějak 
extrémně.“

Módní tetování
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Tetovanie: Svojský štýl alebo...?
Na pleci, lýtku, na prsiach, chrbáte, či 
dokonca na zadku... Tetovanie na žen-
ských telách je dnes častejšie ako kedy-
koľvek predtým. Pekné mladé dievčatá 
si na kožu dávajú vyryť často hrozné 
výjavy, iniciály, čínske názvy, či rôzne 
znamenia. Ide o chvíľkový rozmar, 
módny výstrelok, alebo o životný štýl? 
Dnes je to možno iniciála lásky, o ktorej 
je dievčina presvedčená, že ostane až do 
smrti. Láska vyprchá a jediné, čo ostane 
až do smrti, je tetovanie. 
Aj Mariannu (21) bude sprevádzať ne-
zvyčajný obrazec na jej chrbáte celou jej 
mladosťou, zrelým vekom i starobou.
Čo tvoje tetovanie vyjadruje? 
Je to obraz od Gigera - umelca, ktorý 
vytvoril aj Votrelca. Očaril ma svojimi 
obrazmi, a tak som si povedala – prečo 
nie, budem jeho obraz nosiť na chrbte. 
Obraz sa volá Kráľovná Lí a je to v pod-
state žena, ktorá je uplakaná. Napravo 
a naľavo (ešte to nie je dorobené) bude 
žena a chlap. Giger robí všetko biome-
chanickým spôsobom, sú tam vodovodné 
rúry a podobné „srandičky“.
Ako dlho trvá, kým je takéto tetovanie 
hotové?
Mám to robené na 6x po štyri a pol hodiny a 

ešte ma čaká veľa sedení v tetovacom štúdiu. 
Keďže Giger má veľmi zložité obrazy, „teto-
vač“ sa na tom poriadne narobí. Bude to po 
celom chrbte.
Je takéto zložité tetovanie bolestivé?

Ja s tým nemám žiadny problém. Každý 
tetovanie vníma trochu inak a inak to aj 
telo prijíma. Je to ako napríklad s depi-
láciou – niektorá žena zvládne depiláciu 
nôh, iná nie. 
Prečo práve tento obraz?
Vždy ma Giger zaujímal, robí naozaj 
zvláštne veci a nemá to hocikto na 
tele. Keď som si pozrela jeho tvorbu, 
toto ma veľmi očarilo. Je to v prvom 
rade o umení, neberiem to ako módny 
výstrelok. 
Nie je ti ľúto, že to toto tetovanie osta-
ne už navždy?
Niektorí hovoria, že sa ma budú deti 
báť. Ale nemyslím si to. Tetovanie je na 
mieste, ktoré sa dá ľahko zakryť, takže 
ak by mal niekto problém, hodím na 
seba tričko a je to. Veľa ľudí ma od toho 
odhováralo, pretože tvrdili, že na babič-
kách vyzerá tetovanie hrozne, ale než 
budem mať sedemdesiat rokov, bude 
zrejme taká technika, ktorá tetovanie 
doslova vyzmizíkuje.

Tetovanie na chrbáte, piercing na jazyku...
Bolo to spontánne rozhodnutie a väčšinou 
spontánne rozhodnutia neľutujem. Nie je to 
nijaká úchylka, ale spontánnosť v živote.

Mária Tomková

Jak se mezi sebou baví studenti
Studentský slang 

Čágoš.
Čuuuus, coe voe?
Si v pátek free?
Jooo, ta garden kalba u dejva kixla, nahodím v pátek chill a dám si 
voďára.
Heeeej poď na monstrózní ekšn k Hanzovi, má volný house!
Co to třepeš? Valíme tam! To bude hafo krutá chlastačka!
Bereš love?
Jooo, asi pětiklíště. Ty?
Já enom dvě klíšťata, fotr zas neposlal alimenty, lálák jeden…
Tak pohoda jahoda, kde dáme spicha?
V osm na nádru.
Beztak, a co vohoz?
V klídečku, šlahnu na sebe gatě s boxerem a idu.
Paráda, doufám že tam bude kotel draků!
Jooo bude to smažba.
Tak zdaarek párek.
Čus, lovuju tě.

Denisa + Marfinka

Študentský slang

Čaves. Mám fajront, čo tak si ísť trsnúť abo strieskať sa? 
Srs. Nemám keš a z fotra nevydolujem ani háka.
Nebuď lama a poj von.
No nwm. Profka robila bordel a schytala som šajbu. Keby to fotrovci 
vedeli, mám sfleku zaracha.
Ale, hoď na to bobek a pome do Mustangu slopať. Mám slinu.
Né, do toho pajzla chodia len looseri.
Čo tak Indians? Je tam oldies a sú tam pekní chaloši. 
To by šlo. Len nemám ani fuka.
Stačí hodiť smajl abo taneček a máš čávenka v hrsti. Potom 
cvakne všetko.
Okááá, súhlas. Idem ešte zohnať handry bo nwm čo na seba hodiť.
Niečo cool. Tak o 9 pred Indy, okej? Bude haluz. 
Jasnačka, keby niečo,  ťa cinknem na mobajl. 
Jasko. Tak čau, moja.
Kissinkujem.                                               

Livika a Marianna

Študentský slang
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Z letošních stužkových
Navždy sa zachová v pamäti stužková ...

Študentskú tradíciu odovzdávania zelených stužiek založila na 
Slovensku Banská a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici v roku 
1840. Na jeseň v poslednom roku vysokoškolského štúdia usporia-
dali posedenie s akademickým zborom, na ktorom si prvýkrát mohli 
v spoločnosti docentov a profesorov vypiť pohár piva. Vysokoškolský 
richtár ich predstavil dekanovi ako kandidátov na ukončenie lesnícke-
ho štúdia. Profesor najdôležitejšieho lesníckeho predmetu každému 
z nich pripol na chlopňu saka zelenú vetvičku posvätenú dekanom. 
Z celého aktu boli vylúčené ženy a rodičia. Po absolvovaní akadémie 
hádzali vetvičky do ohňa. Ten symbolizoval iskru vedy, ktorú mali 
vysokoškoláci roznášať po celej Európe.
V roku 1919 vznikla v Banskej Štiavnici stredná lesnícka škola. Jej 
študenti tradíciu vysokoškolákov prebrali.  Od roku 1925 im na sláv-
nosti robili spoločnosť aj priateľky. Ale pod podmienkou, že svojmu 
gavalierovi vyšijú zelenú stužku s menom alebo názvom školy. Pitie 
alkoholu bolo neprípustné.
Navždy sa zachová v pamäti stužková, keď si sa nesmelo,  choval tak 
dospelo...
Pieseň od Elánu vyvolá u každého maturanta spomienky na predma-
turitné obdobie. To sú asi posledné veselé spomienky pred náročnou 
skúškou v živote – maturitou. 

 

Aká bola naša stužková? Bola neobvyklá, netradičná, neformálna. 
Ja som prežil tieto veselé chvíle  so svojimi spolužiakmi v Chorvát-
sku na ostrove Ugljan v hoteli Ugljan. Strávili sme tam sedem nocí 
a osem dní, ktoré vyvrcholili  odovzdaním zelených stužiek. Každý 
deň bol niečím výnimočný, dobrodružný.  Vynorí sa mi množstvo 
zážitkov,  napríklad skákanie z móla, alebo veslovanie na kajaku, či 
len tak nechať sa unášať  vlnami. Verím, že každý, kto sa zúčastnil, 
neľutuje.
Po týždni prežitom v Chorvátsku sme opäť zasadli do školských lavíc 
so spomienkou na túto akciu. 

Michal Valovič a Rudolf Grežo 4. B

Tak ako stovky tried pred nami a stovky tried po nás, aj my sme mali 
stužkovú. Netradičná bola v tom, že sme ju mali v Chorvátsku.
Táto slávnosť bola vždy o tom, poďakovať sa učiteľom za ich prácu 
a trpezlivosť počas uplynulých štyroch rokov a rodičom za ich  pod-
poru a lásku, ktorú nám dávajú. Naša stužková bola iná. Neboli na 
nej rodičia, neboli na nej učitelia, ktorí nás učili. Bolo mi ľúto, že tam 
neboli rodičia, známi a pripomínalo mi to skôr školský výlet. Napriek 
tomu sa mi tam páčilo.
Ak by sa ma niekto zasa opýtal, akú stužkovú by som chcel mať, po-
vedal by som, že klasickú.                            

Štefan Olejník 4. B

Vybrali jsme z vašich názorů

Stužková ve 4. A
Keď sa dievčatá obliekli do slávnostných 
šiat a chalani do elegantných oblekov, až 
vtedy sme naozaj pocítili to neobyčajné 
z celkom obyčajnej stužkovej. Túto 
tradičnú formu odovzdávania zelených 
stužiek sme si vybrali preto, aby sa na 
nej hlavne mohli zúčastniť rodičia a pro-
fesori, ktorým sme nesmierne vďační za 
to, čím teraz sme. 
Prežili sme jeden z nezabudnuteľných 
chvíľ nášho života, ktorý zostane hlboko 
v našej pamäti. Proste – bohatý zábavný 
program, hudba, tanec a nepochybne aj 
krásne chvíle strávené so spolužiakmi... 

Mariannka a Vacka I na „obchodce“ mívají třídy na stužkovacích večírcích boha-
tý program. Tito tanečníci si připravili kankán.

Stužková jinak
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Na naší pracovní stáži v Piešťanech, kdy jsme 
pracovaly na obsahu časopisu Piknik, jsme se 
zúčastnily důležitého aktu pro první ročníky 
naší sesterské školy (jednalo se o Dominiku 
Matějkovou, Markétu Hrdou, Hedviku Hrdou 
a Miroslavu Rylkovou – pozn. red.).
Jako celebrity nás přivezli až k místu konání. 
Prošly jsme davem čekajících studentů  a 
v připraveném sále se usadily ke svátečnímu 
stolu. Plny očekávání, co že se to bude dít. 

Tuto akci na naší škole nemáme, a tak jsme 
to znaly jen z vyprávění našich slovenských 
kamarádů a kolegů. 
A pak to začalo. Třída třeťáků uváděla bohatý 
program, jehož součástí byly úkoly pro stu-
denty. Byly jsme rády, že se ničeho z toho 
nemusíme účastnit, protože mnohé úkoly 
byly naprosto neskutečné a divily jsme se, 
že všichni do toho jdou dobrovolně. Ale to 
se mělo změnit!

Po večeři jeden 
z uvaděčů začal 
nenápadně mluvit 
o nás, návštěvě 
z Břeclavi, a pak 
si nás začali volat 
podle jmen.
Se strachem 
v očích jsem se 
zvedla jako první 
a když jsem přišla 
ke stolku, zděsila 
jsem se toho velké 
tácu s připravenou 

mňamkou. Díval se na mě talíř plný jedno-
hubek. Místo tradičního salámu, okurky a 
papriky byl zdobený zubní pastou. Bylo to 
strašné. Ten večer jsem si odmítla znovu 
vyčistit zuby. Další úkol bylo vypít nějakou 
zázračnou vodu. Modrá to nebyla, tak jsem 
si jí pěkně dala. Od této doby vím, jak chut-
ná hlína. Aby byl celý tento úkon dokonán, 
zamávali mi před očima záchodovou štětkou.  
Doufám, že ta voda záchod nikdy neviděla! 
Dovršením všeho byla rtěnka a fixy všude po 
obličeji.  A tak jsem byla pokřtěna a zároveň 
přijata mezi ostatní studenty. 
Úsměv na tváři zamrzl mým kolegyním 
v okamžiku, kdy byly volány po mně. 
A tak se nakonec všichni v sále, včetně 
třídních profesorů, stali právoplatnými členy 
školy, ale že to byla složitá a místy strastiplná 
cesta!
Na závěr jsme si všichni zatancovali na dis-
kotéce. Nás pak čekala cesta domů, která se 
protáhla na procházku po celých Piešťanech. 
Ale děkujeme našemu doprovodu, že nás 
nakonec v pořádku dovedl na místo našeho 
dočasného bydlení.
A tak pro nás skončil první den pobytu na 
Slovensku. Stál opravdu za to. Děkujeme!

Za všechny Mirečka

Imatrikulácia – aneb už jsme 
studentky průmyslové školy

V jeden pekný novembrový večer, presnej-
šie 18. 11. okolo piatej hodiny popoludní, 
očakávala prvákov našej školy skúsenosť, po 
ktorej si už konečne môžu hovoriť študenti. 
Imatrikulácia.
A tak možno v očakávaní, možno s obavami 
napochodovali do 
vyzdobenej sály, 
kde ich už čakal 
pán riaditeľ, pán 
zástupca, triedni 
profesori a štu-
denti z 3. A, pod 
ktorých taktovkou 
celá slávnosť pre-
biehala. Keď sa 
usadili podľa tried 
za štyri dlhé stoly, začal samotný program. Po 
príhovore pána riaditeľa tretiaci predviedli 
dve scénky z vlastnej réžie, dokonca taneč-

nou choreografiou vzdali hold aj Michaelu 
Jacksonovi. 
Teraz boli na rade prváci. Každá trieda pred-
viedla v rámci svojich možností a fantázie 
vlastnú kultúrnu vložku. Najväčší úspech 
mala 1. D so svojským pojatím Labutieho 

jazera.
Po scénkach mali 
tí naši bažanti na 
chvíľku pokoj, 
podávala sa totiž 
večera, no vzápätí 
sa na nich vrhli 
tretiačky a vybrali 
si „dobrovoľní-
kov“ a „dobrovoľ-
níčky“ na zopár 

zaujímavých úloh, napríklad súťažili, ktorý 
pár skôr zje banán bez pomoci rúk, ktoré diev-
ča skôr oholí svojmu parťákovi nohu (radosť 

pozerať), alebo ktoré dievča svojmu zveren-
covi viac natrie tvár šľahačkou. Po tejto úlohe 
však mali dievčence trochu problém zlízať si 
to, čo narobili, čo bola druhá časť úlohy.
Keď už ich tretiaci dosť potrápili, nasledovala 
hlavná časť imatrikulácie - krst. Všetci prváci 
aj s triednymi profesormi dostali určite veľmi 
chutnú jednohubku so zubnou pastou a zapili 
ju nemenej dobrou vodou z piešťanského 
sírového prameňa. Za odmenu, že to všetko 
vydržali, boli pokrstení WC kefou a úplne na 
záver sa do nich pustili tretiačky vyzbrojené 
rúžom a fixkou. Týmto sa rodina študentov na 
Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej 
v Piešťanoch rozrástla o zopár nových členov. 
Nezostávalo nič iné len sa dobre zabaviť pri 
hudbe a s novými priateľmi.
Tým skončila imatrikulácia, udalosť, na kto-
rú sa čaká s obavami, ale spomína vždy len 
s úsmevom.                                             mojo

Imatrikulácia

Na „obchodce“ se také pořádají stužkovací večírky. Není zvykem, aby na ně 
chodili rodiče. Po slavnosti předávání stužek následuje bohatý program, scénky 
a zábava. V poslední době si studenti připravují  retro večírky, například ve stylu 
60. let. Vezmou si na sebe oblečení té  doby (mnohdy se přidají i učitelé), pouštějí 
se typické šlágry a tancuje se o duši. Bývají velmi oblíbené i proto, že těm dříve 
narozeným  dávají nahlédnout do doby jejich mládí.                                           eš

Stužková na „obchodce“

Večer šohaj, ráno šohaj! Ale kolem poledne zvítězil po 
stužkáči ve 4. A spánek.

Obávaná imatrikulace
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Nové tváře ve škole
V letošním školním roce můžeme na chod-
bách našeho „ústavu“ potkávat několik 
nových spolupracovníků. Jedním z těch, 
kteří rozšířili učitelské řady, je Ing. Tomáš 
Drobilič. V pondělí a ve středu vyučuje 
bankovnictví a marketing. Zatím jen čtyři 
hodiny týdně.
Vy jste absolvent této školy, co vám dala 
do života a kteří učitelé jsou pro vás nejvíc 
„nezapomenutelní?“
Absolvoval jsem OA v roce 1999. Naše 
třídní učitelka byla paní Oulehlová. Musím 
se přiznat, že na počátku školního roku jsem 
měl zvláštní pocit, když jsem potkával své 
bývalé učitele jako kolegy. Minimálně jsem 
z toho byl mírně nesvůj. (směje se) Škola 
mi dala hodně. Musím říct na rovinu, že 
v prvním ročníku na VŠ mi z ekonomických 
předmětů téměř stačily základy, které jsem na 
OA získal.   
Na žádného učitele se nedá zapomenout, na 
všechny rád vzpomínám. Každý je pro mě 
školní ikonou, neboť každý je a prostě byl 
ojedinělý. 
Jak jste se vůbec na naši školu dostal?
Pracuji na OHK v Břeclavi (Okresní hospo-
dářská komora), na které pořádáme rekvalifi-
kační kurzy pro podnikatele pro nezaměstna-

né a veřejnost. Právě jsme angažovali učitele 
z obchodní akademie, kteří se na kurzu podí-
leli jako lektoři. Tak jsem se setkal s panem 
ředitelem, paní zástupkyní a dalšími, kteří 
vedli kurzy a přednášky re-
alizovali. Slovo dalo slovo 
a já jsem si řekl, že těch pár 
hodin vezmu a zkusím něco 
trochu jiného.
Učíte teprve krátce, jak 
jste spokojený?
Je fakt, že v komoře učím 
již několik let. Je to však 
práce se staršími lidmi a to 
je nesrovnatelné. Musím se 
však přiznat, že se mi líbí 
učit,  jsem nadšený. A stu-
denti jsou hodní… Někteří 
kolegové nade mnou kroutí 
hlavou a říkají, že bych jinak mluvil, kdybych 
měl celý úvazek a že v tomto povolání je třeba 
šetřit energií…  No, uvidíme, jak se to bude 
vyvíjet dál.
… a vy byste chtěl mít víc hodin, tedy dát 
se na učení?
No, abych řekl pravdu, vážně o tom uvažuji. 
Vše záleží na tom, jak mi to půjde, jak se 
mnou bude vedení školy spokojeno a jak mi 

dají „zabrat“ studenti 2. a 3. B. (směje se)
Pocházíte z Hlohovce, z oblasti, kde se za-
chovávají tradice, je tam dobré víno…
Ano, mám vztah k folklóru, chodil jsem v kro-

ji. Dokonce hraji v dechovce 
na křídlovku a trumpetu. A 
pořád mě to baví, máme tam 
dobrou „partiu“, jak se u nás 
říká… A hrozny mám raději 
v tekuté podobě, stejně jak 
ostatní nápoje (poděbradku, 
matonku a nejraději malino-
vou šťávu, tu miluju). 
To máte zálibu hodně ča-
sově náročnou, už asi jiné-
ho koníčka nemáte…?
Ale ano, docela rád vařím!
Zajímavé, prý stejně nej-
lepší kuchaři jsou muži, 

prý mají větší odvahu a fantazii. 
O tom nepochybuji. (směje se)
Co byste vzkázal studentům?
Jelikož je to pár let, co jsem opustil řady 
školních lavic  a právě teď mám možnost 
vidět všechno z druhé strany, tak bych jim 
chtěl jen  připomenout, že ve škole to s ni-
mi všichni myslí pouze a jenom v dobrém.                                                                                           

     Připravila eš

Tělocvikářka hraje závodně volejbal

Další novou tvář ve škole, Mgr. Lenku Fa-
bikovičovou, která učí od září 2009 tělocvik, 
vyzpovídala Hedvika Hrdá:  
Odkud pocházíte? Kde jste studovala?
Pocházím z Brna, takže jsem OA  neabsolvo-
vala. Studovala jsem na gymnáziu a pak na 
Pedagogické fakultě MU, taktéž v Brně.
Už jste někde učila? Lákalo vás toto po-
volání?

Ano, již dříve na ZŠ a teď 
učím po pětileté mateřské 
dovolené. Učitelkou jsem 
možná někdy chtěla být, 
ale měla jsem vždycky 
hodně i jiných zájmů.
Jaké máte rodinné záze-
mí a koníčky? 
Mám dvě děti – pětiletého 
Daniela a tříletou Andreu 
a ty ujídají pořádný kra-
jíc z mého času.  Jinak 
hraju závodně volejbal 
(za Lokomotivu Břeclav 
II. ligu).
Jak se vám líbí na škole?
Ke škole mám zatím ne-

utrální vztah - po několika měsících je ještě 
brzo na soudy. :-)
Malý dotazníček
Knížka nebo film, hory nebo moře (hlavně 
oboje aktivně!), partnerství nebo manželství, 
pivo nebo víno (obojí), knedlo-vepřo-zelo 
nebo pizza,  sport nebo televize, blondýn 
nebo brunet.

Hevíík 

„Mým koníčkem je 
zatím výchova dětí“,
říká o sobě další 
nová tvář ve škole, 
paní Ing. Kateřina 
Vlková a pokra-
čuje:
Pocházím z Hlo-
hovce a jsem 
v současné době na 
mateřské dovolené. 
Mám dva kluky (3+1) a ti mi dávají docela 
zabrat. Učím  čtyři hodiny týdně ekonomiku 
v 1. C. Je to pro mě takové osvěžení z denní-
ho stereotypu.
Ve škole se mi líbí a učení mě baví, studenti 
reagují, i když jsou občas ukecaní. Třídy jsou 
tu hodně početné, učila jsem už na jiné škole 
a tam jich byla ve třídě polovina. 
A jak vidím svou budoucnost? Chtěla bych 
učit, přitahuje mě toto povolání a pro rodinu 
s malými dětmi jsou zajímavé nejen prázdni-
ny, ale také pracovní doba.
Studentům vzkazuji: Víc se učte, vzdělání 
je hodnota, kterou vám nikdo nevezme!                                                                                           

eš

Učit se jim líbí
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„Říkejte mi pane Mank“
Hned úvod našeho rozhovoru byl úsměvný, 
nevěděla jsem totiž, jak správně oslovit pana 
Františka Manka, který od září vykonává 
funkci školníka. „Říkejte mi pane Mank“, sdě-
lil mi jednoduše a dodal: „nemám rád, když se 
mi říká jinak. Jsem vyučený strojní zámečník. 
Pocházím z Rakvic, ale už 
dlouho bydlíme v Břecla-
vi.V minulém režimu bych 
asi dostal nálepku „fluk-
tuant“, neboť jsem prošel 
už mnoha zaměstnáními, 
většinou jako údržbář“.
Na které místo vzpomí-
náte nejraději? 
Já jsem byl všude rád a měl jsem dobré vztahy 
s lidmi. Přizpůsobil jsem se všemu, co bylo 
potřeba. Například v Lednici na školním ze-
mědělském statku jsem  po parku jezdil s trak-
torem, oral, vláčel, převážel sazenice, ale také 
topil a opravil, co bylo potřeba. Těšilo mě, že 
jsem v krásném a zajímavém prostředí. Dostal 

jsem se třeba do katakomb pod skleníkem a 
na jiná místa, mohl bych vyprávět. Pracoval 
jsem v Gumotexu, ale tam jsou některé látky 
opravdu zdraví škodlivé (jako např. izokyanát). 
Vzpomínám rád i na místo v Moraviapresu, 
tam bylo skutečně vysoké pracovní tempo.

Kde jste pracoval před 
tím, než jste se dostal na 
naši školu?
Bylo to v Hutním mate-
riálu, s.r.o., jako skladník 
– v podstatě jsem připra-
voval materiál k prodeji. 
Byl jsem spokojený, ale 

v obrovské hale mě trápil neustálý průvan. A 
tak jsem se přihlásil do konkurzu vypsaného 
školou. Ale před tím průvanem jsem neutekl 
– o prázdninách to tu bylo hrozné.
Jak jste zatím na škole spokojený? 
Práce je tu jednodušší, než na jakou jsem byl 
zvyklý, je tu pohoda, všechno se dá zvládnout. 
Mám na starosti i topení, chodím si ho kontro-

lovat už v neděli, aby tady bylo teplo a bylo vše 
v pořádku.
A nějaké postřehy z nového prostředí…cho-
vání studentů… ?
Všímám si věcí kolem sebe a možná bych měl 
náměty na zlepšení, ale to se ještě vykrystalizu-
je. Já jsem ještě ze staré školy, byl jsem zvyklý 
zdravit starší. Většina studentů mě pozdraví, 
až když něco potřebují. Také mi vadí neúcta 
k majetku. Viděla jste tu vystavenou počmára-
nou lavici? Já bych věděl, jak to vyřešit, nový 
nátěr na jednu stojí šest stovek, nechal bych je 
to zaplatit.
A máte ještě nějakého koníčka?
Ale ano, zahradu. Máme tam postavenou i cha-
tu, vlastně takové letní bydlení a tam si chodím 
vyčistit hlavu, posedět s přáteli, odpočinout si. 
Co k tomu dodat? Brzy jsme si všimli, že klid-
ný, usměvavý a nenápadný pan Mank vždy 
rychle a dobře udělá, co slíbí.  Přejme si, aby 
byl spokojený také, aby se mu u nás co nejvíc 
líbilo.                                                               eš                        

Predstavujeme nových učiteľov SPŠE Piešťany
V školskom roku 2009/2010 sa zvýšil počet vyučovacích hodín 
elektrotechnických predmetov. Z toho dôvodu pribudli noví odborní 
učitelia, ale aj učitelia cudzích jazykov. Predstavíme vám štyroch 
a v ďalšom čísle tiež štyroch. 

V roku 1966 ukončil štúdium na Elektro-
technickej fakulte SVŠT v Bratislave. V roku 
1980 – 1983 absolvoval postgraduálne štúdi-
um mikroelektrotechniky na ČVUT v Prahe 
a v roku 1995 ukončil pedagogické doplnkové 
štúdium. 
V rokoch 1966 – 1987 pracoval v podniku 
Tesla Piešťany, najprv ako samostatný techno-

lóg, a potom ako vedúci výroby polovodičových súčiastok. V podniku 
Tesla mal 4 patenty a podal12 zlepšovacích návrhov.  Od roku 1987 
pôsobil ako učiteľ, od roku 2003 ako vedúci oddelenia ochrany spotre-
biteľa proti žiareniu a od februára 2009 vyučuje na SPŠE v Piešťanoch 
elektrotechnické predmety.
Medzi jeho záujmy patrí motorizmus, elektronika a elektrotechno-
lógia.

Vysokú školu ukončila v roku 1995, študo-
vala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, odbor geografia 
– kartografia so špecializáciou na geoekoló-
giu. Do roku 2001 žila v USA. V roku 2003 
ukončila štúdium anglického jazyka štátnou 
skúškou a v roku 2006 doplnkovým pedago-
gickým štúdiom..     
V rokoch 2003 – 2009 vyučovala anglický jazyk na SPŠP v Rakovi-

ciach pri Piešťanoch, okrem toho externe učila na Inštitúte balneológie 
a fyzikálnej terapie v Piešťanoch a tiež pôsobí ako lektorka pre jazyko-
vé školy a súkromné inštitúcie. Od septembra 2009 vyučuje na SPŠE 
v Piešťanoch anglický jazyk. 
Medzi jej záľuby patrí štúdium cudzích jazykov, literatúra, cestovanie 
a chov psov.

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Elek-
trotechnickej fakulte STV v Bratislave.
V rokoch 1993 – 2002 učil na SPŠ v Novom 
Meste nad Váhom elektrotechnické predmety. 
Potom pracoval ako elektrokonštruktér v med-
zinárodnej firme s celosvetovou pôsobnosťou.
Od septembra 2009 vyučuje na SPŠE v Pieš-
ťanoch elektrotechnické predmety.

K jeho záľubám patrí šport, najmä cyklistika a plávanie a vo voľnom 
čase aj štúdium anglického jazyka. 

Po maturite študovala na Hotelovej akadémii 
Ľudovíta Wintera nadstavbové štúdium ces-
tovný ruch – sprievodcovstvo. Vysokú školu 
absolvovala na Univerzite J.A.Komenského 
v Bratislave, na pedagogickej fakulte, odbor 
nemecký jazyk a literatúra.
Ako učiteľka pôsobila najprv na ZŠ v Pieš-
ťanoch, potom na SOŠ potravinársko-poľ-
nohospodárskej v Novom Meste nad Váhom 
a od septembra 2009 vyučuje nemecký jazyk na našej škole.
Medzi jej záujmy patrí literatúra, bytová architektúra, turistika a plá-
vanie.                                                                     Ing. Alexander Murín

Ing. Dušan Solovic

Ing. Cyril Pospiech

Mgr. Andrea Karšayová

Mgr. Zuzana Horáková

Nové tváře
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Stalo sa...
Slávnostné otvorenie nového šk. roka 2009/2010 sa na SPŠE v Pieš-
ťanoch sa uskutočnilo 2. septembra v Dome umenia. Bolo spojené 
s predstavovaním členov pedagogického zboru. Novým riaditeľom sa 
stal Ing. Milan Tupý. Zástupcom riaditeľa pre technicko-ekonomickú 
činnosť sa stal Ing. Ľubomír Tuchscher, zástupcom riaditeľa pre teore-
tické vyučovanie PhDr. Miroslav Donoval  a zástupcom pre praktické 
vyučovanie Ing. Anton Hrčka. Novou hospodárkou školy sa stala 
Ing. Alena Galbavá. 

V jesennom období sa uskutočnili stužkové slávnosti tried 4. roč-
níka. Netradičnú stužkovú slávnosť mali študenti 4. B triedy, kto-
rá sa uskutočnila už v septembri na ostrove Ugljan v Chorvátsku. 
Ďalšie stužkové sa konali v novembri už tradičným spôsobom. 
Trieda 4. A ju mala 13. novembra na Hotelovej akadémii Ľudo-
víta Wintera, trieda 4. C 14. novembra v Kursalóne a trieda 4. D 
v hoteli Piešťany na sídlisku Adam Trajan. 

23. septembra – výber študentov SPŠE navštívil partnerskú školu OA 
v Břeclavi. Počas návštevy si prezreli zámok Lednice. 

Zároveň v dňoch 23. – 25. septembra sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie redakčných rád oboch škôl. Venovali sa príprave 
3. čísla časopisu PIKNIK. 

V dňoch 5. – 9. októbra študenti 3. A a 3. B triedy absolvovali vo 
Vyšnej Boci v Nízkych Tatrách Kurz ochrany človeka a prírody 
(KOČAP). Pod vedením svojich profesorov Mgr. E. Sedláčikovej, 
Mgr. J. Kolníka, Ing. Ľ. Tuchschera a Ing. A. Hrčku sa zdokonalili 
v oblasti turistiky, zdravotníctva, topografie a dopravy. 

Dňa 23. 9. sme spolu s triedou 3. B vyrazili na návštevu do Břeclavi. 
Po miernom blúdení po meste, sme sa konečne dostali k budove ob-
chodnej akadémie, kde nás vrúcne privítal pán riaditeľ. Nasledovala 
prehliadka školy, pri ktorej nás previedli niekoľkými triedami, telo-
cvičňou, dokonca aj klubovňou, ktorú my na škole nemáme, takže 
môžeme len tíško závidieť. Po prehliadke školy sme sa mohli pobrať 
na obed a po skvelom obede sme sa opať vrátili ku škole, odkiaľ sme 
sa spolu aj s pani profesorkou Šupinovou a niektorými dievčatami 
z českej redakčnej rady vybrali na zámok v Ledniciach. Už pri 
príchode na parkovisko sme videli, že nás čaká krásny zážitok. 
Zaplatili sme nejaké to vstupné a hurá na prehliadku. Pani sprievod-
kyňa nás oboznámila s históriou zámku a previedla nás vstupnou 
halou, kde sa nachádzal krásny luster, ktorý siahal cez tri poschodia. 
Presunuli sme sa ďalej, smerom k poľovníckej hale a potom ďalej 
k obývacím izbám, pričom v jednej z nich dievčenskú časť našej 

skupinky asi najviac zaujala ob-
rovská mramorová vaňa. V kniž-
nici ma zaujalo nádherne vyrezá-
vané točité schodisko. Odtiaľ sme 
sa presunuli do niekoľkých spo-
ločenských izieb, kde sme mohli 
vidieť krásne vyrezávané drevené 
stropy. Po prehliadke sme sa vy-
brali na prechádzku k minaretu, 
odkiaľ bol nádherný výhľad na 
celý areál zámku. Blížila sa 
však hodina odchodu, tak sme 
sa vrátili  späť k autobusu.  Spolu 
s mojimi tromi spoluredaktorka-

mi sme zostali až do piatku na tunajšom internáte. V Břeclavi sa  
konali Svatováclavské slávnosti, na ktoré sme boli srdečne pozvané. 
Nasledujúci deň nás čakala jedna príjemná udalosť, a to svadba 
Bruna a Filomény. Ich spoločný príbeh vám budeme predstavovať 
v nasledujúcich číslach nášho časopisu. Z internátu sme sa premi-
estnili do školy, kde sme sa nahodili do gala a obrad mohol začať. 
Snúbenci si povedali svoje áno, vymenili si prstienky a nechýbalo 

Na návšteve v Břeclavi

ani typické hádzanie kytice. Neskôr sme sa zase prezliekli a spolu 
s doprovodom premiestnili k tunajšiemu zámku, kde sa slávnosti 
konali. Boli sme svedkami stavania Mája. Po dlhom očakávaní sa 
napokon “ Máju” , ako ju tu volali, podarilo postaviť. Hoci spočiatku 
sme mali o jej rovnováhe trochu pochybností. Hlavný program však 
začínal až v piatok, ale my sme v tento deň  mali odchádať domov, 
tak sme si stihli  pozrieť len vystúpenie brušných tanečníc a hip-
-hopovej tanečnej skupiny, v ktorej sa predstavili najmä malé deti.   
Prežili sme nezabudnuteľné tri dni, a preto sme sa lúčili s ťažkým 
srdcom a so slzami v očiach…                                                     

Vacka

OZŽ (známy aj ako, podľa starého názvu, KOČAP) je kurz zao-
berajúci sa ochranou zdravia a  života. Môže mať dve formy, a to 
dennú formu výletov alebo formu turistického kurzu. Naša trieda 

OZŽ (KOČAP)

Jak se družíme
Kde bolo tam bolo, boli dve stredné školy. V jedné žila překrásná 
neprovdaná děvčica Filoména a v druhé studoval krásný svobodný 
mladý muž jménem Bruno. Čo osud nechcel, prišiel na bielom au-
tobuse šarmantný Bruno za prácou v česko-slovenskom časopise 

PIKNIK. Jak tak plynul čas, dvě mladé duše se spojili v „knajpě“ 
za přítomnosti svých družiček. Písal sa deň 24. október 2009, kedy 
preskočila iskrička lásky medzi Filoménou a Brunom. Protože jejich 
láska byla tak hořící, že by se i zlato rozteklo, na druhý den svoji 
neskutečnou lásku spojili svazkem manželským. Svoje „áno“ si po-
vedali pred zrakom svojich verných družičiek a priateliek Gertúdy, 
Felicity a Matildy. Manželova láska k družičkám byla stále silnější, 
a proto na svatební cestu odjel i se žárlivými milenkami Gertúdou, 
Felicitou a Matildou.  Zaujíma vás osud milovanej Filomény? To se 
dočtete v dalším čísle PIKNIKU.... TO BE CONTINUED...       

Hedvika a Marianna

Dôležité
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6. októbra študenti 4. ročníka SPŠE navštívili v Bratislave veľtrh 
pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA a veľtrh VAPAC (vzde-
lávanie, práca a cestovanie v zahraničí). Rozšírili si tak obzor 
možností ďalšieho vzdelávania alebo práce. 

6. októbra sa v rámci 11. ročníka česko-slovenského festivalu Pieš-
ťanské randezvous uskutočnilo divadelné predstavenie pre študentov 
SPŠE. Vystúpilo divadlo LUDUS z Bratislavy s hrou  Čiernobiele 
srdce Charlieho Chaplina. 
V rámci festivalu zavíta každoročne do Piešťan Bolek Polívka, tiež 
Divadlo Bolka Polívky Brno a Divadelní spolek Frída Brno. V tomto 
roku sa 22. októbra v Piešťanoch konala premiéra filmu Operace Du-
naj, ktorej sa zúčastnili herci Bolek Polívka a Eva Holubová. 

V dňoch 19. – 21. októbra sa uskutočnila literárno-poznávacia ex-
kurzia po Slovensku. Pod vedením PhDr. Miroslava Donovala sa jej 
zúčastnili študenti 4.A a 4.D triedy.

22. októbra sa na Strednej záhradníckej škole uskutočnila Burza 
stredných škôl a trhu práce, ktorá bola určená pre žiakov základ-
ných škôl a študentov stredných škôl. Zúčastnili sa jej aj študenti 
SPŠE v Piešťanoch, ktorí na burze prezentovali našu školu. 

26. októbra navštívili Viedeň študenti 1. B triedy pod vedením  
RNDr. Ľubice Mlčúchovej a Mgr. Tatiany Čížovej. Pri príležitosti 
štátneho sviatku Rakúskej republiky sa konal Deň otvorených múzeí. 

6. novembra sa na SPŠE v Piešťanoch sa konalo školské kolo súťa-
že zručnosti ZENIT v programovaní. Krajské kolo súťaže ZENIT 
v elektronike sa konalo na SPŠE 3. decembra a v programovaní 
na Školskom výpočtovom stredisku v Piešťanoch.

16. novembra sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné 
odovzdanie certifikátov 13-tim študentom SPŠE, ktorí ako prví úspeš-
ne absolvovali prvý semester celosvetového projektu Cisco Systems 
Networking Academy ( CCNA). 
Certifikáty odovzdávali koordinátor akademického programu Cisco 
na Slovensku Doc. František Jakab, riaditeľ školy Ing. Milan Tupý 
a koordinátor programu Cisco na SPŠE Ing. Jaromír Tříska, ktorý 
študentov viedol a pripravoval.V kultúrnom programe vystúpil pieš-
ťanský folklórny súbor Slnečnica.  
SPŠE v Piešťanoch sa do systému sieťových akadémií zapojila pro-
stredníctvom programu, v ktorom sa študenti zaoberajú hlavne inter-
netovými sieťami, technológiami sietí a prenosom dát po internete. 
Štúdium je určené pre jazykovo zdatných, pretože sa uskutočňuje 
v anglickom jazyku. 

16. novembra sa uskutočnil Deň otvorených dverí na SPŠE 
v Piešťanoch. Našu školu navštívili žiaci základných škôl regiónu 
Piešťan, ktorí sa oboznámili s obsahom štúdia a vybavením školy. 

V dňoch 18. a 20. novembra navštívili Piešťany študenti OA Břeclav. 
Počas návštevy sa oboznámili s mestom a navštívili Balneologické 
múzeum v Piešťanoch. 
Zároveň sa v dňoch 18. – 20. novembra uskutočnilo pracovné stretnu-
tie redakčných  rád oboch škôl.

18. novembra sa uskutočnila imatrikulácia študentov 1. ročníka. 
Študenti 3. A triedy pripravili pestrý zábavný program. Na podu-
jatí boli privítaní aj členovia redakčnej rady z OA Břeclav.

Ing. Alexander Murín

3. B spolu s 3. A sa rozhodla pre druhú možnosť. A tak sme sa vybra-
li do Nízkych Tatier na Vyšnú Bocu. Ako pedagogický dozor boli 
s nami páni profesori Hrčka, Tuchscher, Kolník a pani profesorka 
Sedláčiková. 
Prvý deň, dňa 5. októbra 2009, sme sa o 08:30 stretli na vlakovej 
stanici v Piešťanoch.  Tam sme nastúpili na vlak a vyrazili na cestu. 
Vlakom sme šli do Liptovského Mikuláša, kde sme  nastúpili do 
autobusu, ktorý nás odviezol na miesto nášho pobytu. Hneď po 
príchode sme sa vybalili a šli na prechádzku po dedine. Vrátili sme 
sa až na večeru, ktorá bola o 18:00. Po večeri sme sa „rozliezli po 
izbách“. Avšak nie nadlho, keďže večierku sme mali do 22:00. Ráno 
sme vstávali o 07:00 a o 08:00 sme mali raňajky v reštaurácii ho-
tela. O 09:00 sme mali zraz pred hotelom a vybrali sme sa na prvú 
túru, na chatu Čertovica. O 12:00 sme dorazili na chatu, na ktorej 
sme sa naobedovali. Späť sme šli podstatne dlhšou cestou, ale veľmi 
peknou. Bolo to také mierne vychádzkové tempo v prostredí krásnej 
prírody. Na hotel sme sa vrátili okolo 16:30.  

Ďalší deň bol oddychový, avšak veľmi náučný. Všetci sme museli 
prejsť štyri stanoviská a na každom sme sa dozvedeli niečo iné. 
Pani profesorka Sedláčiková nám rozprávala o prírode, pán profesor 
Tuchscher o mapách, pán profesor Hrčka o doprave a pán Kolník 
o zdravotnej  príprave. Na každom stanovišti sme sa zdržali 30 min-
út, takže sme mali prevažne voľný deň. Keďže hotel ponúkal množ-
stvo činností mali sme si z čoho vybrať. Niektorí si zahrali bowling 
alebo tenis, iní navštívili saunu alebo vírivku. 
Štvrtý deň sme šli na najväčšiu túru. Tá však bola nepovinná a tak sa 
z nej väčšina mojich úžasne lenivých spolužiakov (týmto ich chcem 
pozdraviť) vyzula. My ostatní sme  vybrali na Ďumbier, avšak kvôli 
časovej tiesni a namáhavej ceste, sme našu cestu ukončili na chate 
pod Ďumbierom (cca 1 hodina od Ďumbiera).  Na hotel sme sa vrá-
tili tesne pred večerou. 
Posledný deň nášho pobytu sme strávili balením a cestovaním. Vý-
let sa nám veľmi páčil a odniesli sme si z neho množstvo krásnych 
zážitkov a spomienok.                                                            LivuiQ

akcie
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Stalo se…
Vybráno ze zajímavých akcí v období od září do prosince 2009

Ve dnech 31. 8. – 4. 9. proběhl „Startovací týden“ pro žáky 
1. ročníků. Pod vedením zkušených instruktorů a pedagogů v čele 
s Ing. Danou Vilímkovou plnili mladí lidé různé úkoly a při vzá-
jemném poznávání se vytvářely základy třídních kolektivů.

3. 9. proběhla v kině Koruna zajímavá přednáška „Česká restaurátor-
ská škola v Angkoru v Kambodži.“ Je to největší komplex historic-
kých církevních staveb na světě.

Ve dnech 9. – 12. 9. proběhly oslavy 90. výročí založení školy.

Ve dnech 15. – 17. 9. se uskutečnila exkurze 4. A do Prahy. Při 
návštěvě hlavního města mají studenti 4. ročníků bohatý program. 
Prohlédnou si kulturní památky a státní instituce a navštíví zajímavé 
divadelní představení. 4. B pobývala v Praze ve dnech 23. – 25. 9. 
a 4. C od 29. 9. do 1. 10.
                                                                                                                              

Dne 14. 10.  naši školu navštívila novinářka, která pracuje v MF 
Dnes a dělá korektury všech textů, které přicházejí a vytvářejí se 
v jejich brněnské redakci. Paní Hana Černohorská se členy re-

dakční rady školního časopisu Piknik (a dalšími zájemci ze všech 
tříd) uspořádala besedu, kde jsme se jí mohli ptát na vše, co nás 
zajímalo, kromě jejího platu :-).
Otázky byly různorodé: Jak vás napadla právě novinařina, jak 
jste dostala tak slušné místo, co máte za školu….?
Paní Černohorská byla velmi milá a radila nám – snad začínají-
cím novinářům – jak na to. 
Beseda  s ní byla velmi zajímavá a myslím si, že by do budoucna 
mohla škola zařídit setkání i s dalšími zajímavými lidmi, kteří by 
nás mohli pozitivně ovlivnit v činnosti kroužků, které máme na 
škole. Divadelníci by jistě uvítali nějakého herce nebo režiséra a 
i my si klidně dáme ještě posezení s nějakým panem spisovatelem. 

Děkujeme Mirečka:-)
      

Ve dnech 20. – 21. 10. se uskutečnil v Domě školství v Břeclavi vele-
trh vzdělávací nabídky středních škol. O stánek a materiály naší školy 
byl velký zájem.

22. 10. proběhlo okrskové kolo v kopané, pod dozorem Mgr. Pe-
kárka. Naši hoši vyhráli a postoupili do okresního kola.
27. 10. se uskutečnilo okresní kolo kopané a stalo se to, co nikdo 
nečekal: naše družstvo, ve složení Jiří Paulík, Tomáš Gräf, Sta-
nislav Koryčánek, Josef Chromeček, Lukáš Tesařík, Jan Bílek, 
Adrian Segundo, Michal Čech, Marek Svoboda, Radek Lesák, 
Tomáš Janulík, David Ferbar, Zdeněk Janulík a další Tomáš 
Janulík, Petr Horák, Zdeněk Rumpa a Patrik Němec, se stalo 
celkovým vítězem turnaje. Znamená to, že na škole máme velmi 
kvalitní fotbalisty. Blahopřejeme!

,,Hi girls, my name is Jason…“ Tak přesně takhle začala naše tří-
denní exkurze do Prahy. Poslední nákupy jídla, mraky lidí a málo 
míst k sezení ve vlaku zapříčinilo, že jsme nakonec   my holky 
zavítaly do kupéčka k pánovi  „sympaťákovi“ s notebookem na 
klíně. Po nějaké té půlhodince a několika letmých pohledech jsme 
se dali všichni do řeči, samozřejmě anglicky. Za pár minut se z to-
ho vyklubala seznamka jako vyšitá. Jason žije v Chicagu a právě 
cestoval přes celou Evropu, z Řecka přes Egypt, Itálii a Českou 
republiku až do Berlína. A jen tak mezi námi děvčaty, Dr. House 
jako by mu z oka vypadl!
Tak, už jenom poslední foto s Jasonem na památku a vyráží se do 
naší krásné metropole. Houfy lidí všech různých barev a národ-
ností, nekonečné eskalátory, tlačenice v metru, vůně fast foodu 
na každém rohu a dopravní špička po celém městě – ano prosím, 
vítejte v Praze! A už vidíme náš motel Emma. Na první pohled 
celkem zastaralá architektura, ale po vstupu dovnitř rychle měníme 
názor. Následné ubytování, zabydlení se v pětilůžkových pokojích 
a menší oddech po náročné cestě všichni vřele uvítali. Jenže to 
nejnamáhavější nás všechny teprve čekalo. Památky, památky a 
zase památky. A to celé tři dny! Ale zas tak zničující to nebylo, 
nebojte se. První den jsme se parádně vyřádili v zrcadlovém blu-
dišti na Petříně. V  zahradě Valdštejnského paláce pak Dejv uháněl 
odpočívající a bezbranné pávy. Procházky v centru města byly 
doplněny vtipnými poznámkami a fůrou zážitků. Pak divadlo, při 
kterém někteří skoro až brečeli smíchy a noc - radši no comment! 
Jednoduše řečeno, žádná památka nebo významné místo není nud-
né, když cestujete se super spolužáky, které znáte už skoro čtyři 
roky. Není to jen školní povinná akce pro čtvrťáky. Je to taková po-
slední příležitost užít si ty nejlepší chvíle s partou lidí, se kterými 
trávíte ve škole téměř víc času než třeba doma s rodiči. Je to něco, 
na co budete vzpomínat hodně dlouho a možná o tom budete někdy 
vyprávět i svým vnoučatům. To, co jste tehdy v roce 2009 zažili 
v naší matičce Praze.                                                         Marfinka

Praha  není jenom most a Hrad

Škola není...
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Dne 6. 11. byl zasazen před školou památný strom Bedřicha Ka-
něry. Pěkná pietní akce se uskutečnila na popud jeho bývalých žáků 
z Poštorné, jejichž mluvčí se stala Zdeňka Košárková. A proč tolik 
vzpomínání a slávy? Pan profesor byl nejen vynikajícím učitelem 
češtiny a literatury, ale jako milovník poezie se zviditelnil  v břeclav-

ském regionu v kulturní oblasti. 
Na ekonomické škole založil 
recitační soubor D7, společně 
se svou ženou Janou vedli další 
soubor REGINA na gymnáziu 
v Břeclavi. Působil v amatér-
ském souboru BŘETISLAV a 
založil také DIVADLO POEZIE 
PROMĚNA při Lidové knihov-
ně v Břeclavi, které vedl 25 let. 
Všechny tři soubory se téměř 
každoročně zúčastňovaly celo-
státních festivalů WOLKRŮV 
PROSTĚJOV a  ŠRÁMKŮV  
PÍSEK a  za celá léta získaly 
mnoho prestižních cen.

Na nástěnce ve 3. B  jsem objevila tuto zajímavou fotografii. 
Vznikla letos při lyžařském zájezdu na horách, při přípravě 
večerního zábavného programu. Říkala jsem si, jaké reakce by 
asi vyvolala v dřívějších dobách, kdy zde byla vláda jedné strany. 
A tak jsem se děvčat zeptala, co ví o této době a co jim říká datum 
17. listopad. Vždyť letos uběhlo již neuvěřitelných 20 let, co se 
naše společnost vymanila z otěží totality.
Petra Knötigová: „Myslím, že to byl začátek sametové revoluce, 
dříve byl v kalendáři Den studentů, skončili komunisti a mohlo se 
začít jezdit do jiných zemí. Toto datum mám spojeno se jménem 
Havel“.
Monika Daňková: „Předtím se volili jen komunisti a ti, kteří jimi 
byli schváleni. Začíná se rozvíjet demokracie, nejdřív vzniklo OF, 
na Slovensku VPN, vznikají nové strany. Taťka teď pracuje v Ra-
kousku a to by dříve nešlo.“
Co říkáte jejich odpovědím? Jsou zasvěcené, na to, že se obě naro-
dily několik let po této události.

eš

Zajímavá beseda
V průběhu října jsme jako třída dostali 
nabídku na uspořádání besídky s člověkem, 
který zažil minulý režim. Spolužáci byli 
nadšeni, zase se ulijeme ze školy, to bude 
paráda! Zádrhel ovšem nastal ve chvíli, kdy 
nám naše profesorka dějepisu s jemným 
úsměvem dodala, že toho člověka si 
musíme najít sami. „Jak? A kde? To je 
těžké!“, ozývalo se z lavic. Ale tak jako 
všude, i mezi námi se našla osoba, která 
se úkolu zodpovědně ujala. Naše spolu-
žačka Marťa se na ,,vlastní pěst“ vydala 
do břeclavského domova důchodců. Jak 
ji to napadlo a koho nám nakonec našla, 
jsem se zeptala právě jí:
Jak tě napadl právě domov důchodců a 
byla první výprava úspěšná?
Ten nápad vznikl proto, že tam žije hodně 
starších lidí pohromadě, tak jsem si říkala, že 
bych mohla mít štěstí. A měla jsem. Objevila 
jsem jednoho pána, za kterým jsem se vy-
dala, abych ho požádala o besedu. Při první 

návštěvě mi sice jen slíbil, že si to rozmyslí, 
ale další návštěva už byla úspěšná.
Bylo těžké oslovit někoho, aby nám jako 
třídě udělal besedu? Koho jsi nakonec 
sehnala?

Nebyl lehký úkol přijít do domova důchodců 
a jen tak se úplně cizího člověka zeptat, jestli 
by nebyl ochotný s námi besedu udělat, ale 
nakonec to dopadlo dobře. Oslovila jsem 

pana Františka Trčku, který dříve bydlel 
v Lanžhotě a který má s minulým režimem 
své zkušenosti.
Beseda se nakonec uskutečnila v listopadu 
přímo v prostorách domu seniorů. Pan Trčka 

s celým personálem a naše třída jsme spo-
lečně strávili chvíle, které nás vzájemně 
obohatily.
Přinesla ti tato zkušenost něco?
Myslím, že jsme se všichni dozvěděli 
spoustu věcí o předešlé době, o kterých 
řada z nás vůbec nic nevěděla. Také jsme 
zjistili, jaké podmínky byly ve vězení 
a na nucených pracích. Poslouchali jsme 
poutavý příběh dvou bratrů, kteří zažili ne-
lidskost komunistického režimu na vlastní 
kůži. Myslím, že je rozdíl, když některé 
události vidíme v televizi, na videu nebo 

DVD. Mluvený projev a subjektivní pocity 
budou mít vždy větší váhu, alespoň pro mě. 
Lépe si je zapamatuji.                                                              

        Ptala se Michaela Raddová, III. A

... jenom učení

Paní profesorka Kaněrová 
se synem Hynkem.
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Kto mi v živote najviac pomáha
Človek, o ktorom som sa rozhodol napísať, 
nie raz môj život vytiahol z tých najväčších 
hlbín mora. Nie je to človek, ktorého by som 
poznal desať rokov, ale myslím si, že naše 
priateľstvo je také, ako by som ho poznal 
celý život. Vždy, keď som mal nejaké pro-
blémy, tak si ma vypočul, skoro vždy mi po-
radil, čo by som mal spraviť a ako ďalej. Je 
to jeden z milióna ľudí, ktorý sa vám nikdy 
neotočí chrbtom.
 Dokážem sa mu zdôveriť so všetkým. Veď 
nakoniec on vie o mne viac ako moja mama.
A zase, keď má nejaký problém on, vždy 
sa mu snažím nejako pomôcť. Keď som tak 
rozmýšľal, čo  o ňom napísať, tak mi napadali 
samé otrepané frázy. Napíšem radšej, čo sa 
nám raz stalo.
Bolo to asi minulý rok a  boli sme spolu na 
pretekoch. Deň bol  ako stvorený na preteky, 
super počasie, špicová trať. No to som ešte 
nevedel, čo sa mi stane. Na rozjazdových 
kolách nám to išlo vážne dobre a vyzeralo to, 
že je šanca  celkom dobre sa umiestniť. Prišla 

prvá jazda na ostro ,,číslo 407“. Išlo o všetko, 
chcel som sa dobre umiestniť. Musel som ísť 
bezchybne. Prvý kilometer bol super, mal 
som dobrý čas a žiadne problémy, no to som 
netušil, čo príde. Asi v polovičke som začal 
naberať moc veľkú rýchlosť, myslel som si, 
že to ešte zvládnem, že to niekde dobrzdím. 
No mýlil som sa. Rýchlosť sa stále zväčšova-
la a ja som už nevedel, čo mám robiť. Prišla 
moja najobávanejšia zákruta, ktorej som sa 
dosť bál, lebo bola kamenistá a okolo všade 
stromy. A vtom sa to stalo. Moja rýchlosť 
bola moc veľká, vedel som, že ju nezvlád-
nem. Spadol som na zem a šúchal som sa po 
štrku a po kameňoch. Nakoniec som narazil 
do stromu. Moc si nepamätám. Len to, že ma 
strašne bolela noha. Bol to úsek v lese, kde 
nikto nebol, iba jeden organizátor. Taký 16 
ročný chalan. Našťastie Roman išiel asi tak 
po dvoch jazdcoch po mne. Keď uvidel, že 
tam leží môj bicykel, hneď zabrzdil a pribe-
hol ku mne. Keďže sa ku mne nemali ako do-
stať zdravoťáci, tak ma Roman zniesol skoro 

až dole. Neviem, ako to dokázal, lebo ja som 
na tú nohu nemohol ani stupiť. Dole ma hneď 
ošetrili a odviezli do nemocnice na vyšetre-
nia. Kvôli mne Roman nedokončil preteky, 
pretože išiel so mnou do nemocnice. Čakal 
na mňa skoro celý deň, až kým ma pustili. 
Mrzelo ma, že kvôli mne skončil predposled-
ný, posledný som bol ja.
Ale tak čo už, aj to sa stáva. Neviem si 
predstaviť, že by tam nebol. Tam sa pri vás 
nikto nezastaví, že či vám niečo je. To je 
normálne, že veľa cyklistov padne. Neviem, 
čo by som robil, keby tam neprišiel Roman. 
Ten organizátor spanikáril a nevedel, čo má 
robiť. Nebyť Romana neviem, ako by som do-
padol. Našťastie sa moja noha celkom dobre 
zotavila a už zase spolu chodíme na preteky. 
No ja som mu za to, čo spravil, veľmi vďačný 
a vždy budem. 
Keby mi aj o pol noci zazvonil mobil a bol 
by to Roman,  že niečo potrebuje, tak pôjdem 
a pomôžem mu.                      

Patrik Miskolci

Za kým ideš, keď máš problémy?
Dlho som premýšľala nad tým,  čo by som 
napísala, keďže v mojom živote hrá viacero 
ľudí veľkú rolu. Mnoho ľudí, ktorí „účinku-
jú“ v mojom živote  mi pomohlo v ťažkých 
chvíľach, pri problémoch a ťažkostiach. 
Mám ich veľmi rada, a preto dúfam, že  ani 
na jednu nezabudnem.
V prvom rade by som ako 
každý správny človek a ako 
dcéra chcela pripomenúť 
mojich rodičov. Nikdy som 
im nebola ľahostajná a stále, 
aj doteraz, mi pomáhajú , či 
v malých, alebo aj  väčších 
problémoch. Doteraz sa mi 
nestalo, že by ma nechali 
v štichu, čo znamená, že ma 
majú veľmi radi. Viem, že 
budú stáť stále pri mne, aj 
keď budem dospelá a viem aj 
to, že ma budú mať vždy radi. 
Predsa takí sú všetci rodičia, 
len máloktorí synovia, či dcé-
ry si to uvedomujú. Ja som 
si to uvedomila a som veľmi  
rada, že ich mám. Avšak sú aj 
problémy, s ktorými za nimi nechodím…
Vtedy idem za svojou najlepšiou kamarátkou 
Veronikou. Poznám sa s ňou už od detstva a 
vždy ma vypočula, vždy bola „mojím najlep-
ším ANJELOM STRÁŽNYM“. Sme z tej 

istej dediny, a tak nie je problém  stretnúť 
sa,  ísť spolu na kofolu. Veronika je pre mňa 
jako ďalšia sestra. Môžem sa jej zdôveriť so 
všelijakým problémom a ona vždy nájde 
riešenie, ktorým by mi pomohla s mojím 
trápením. Je to pravá kamarátka, ktorú mám 
nadovšetko rada. Nikdy nezabudnem, ako 

mi pomáhala na základnej škole, keď som to 
potrebovala.  Keď ma niečo trápi, alebo mám 
nejaký problém, vždy sa do neho „obuje“ ako 
do vlastného a chce mi s ním pomôcť. Teraz 
však chodí na vysokú školu, a tak sa už tak 

často nestretávame. No vždy, keď na víkend 
príde, sadneme si buď u nich, alebo u nás a 
preklebetíme celý večer. Je to super osoba.
Samozrejme, sú tu aj moje sestry, ktoré 
musím spomenúť.  Pomáhajú mi s písaním 
úloh, alebo keď potrebujem, aby ma niekto 
vyskúšal látku, z ktorej na druhý deň budem 

odpovedať. Ale aj to sa veľmi 
ráta.  Jedno je  však isté. Naj-
lepšie si rozumiem s nimi, čo 
sa týka frajerov, pretože aj oni 
ich majú. :-) 
Najdôležijejšou osobou, ktorá 
mi v poslednom čase najviac  
pomáha  zvládať stresy, ťažké 
chvíle doma, chvíle, na ktoré 
nechcem myslieť, je môj pria-
teľ. Myslím si, že každý by 
mal mať osobu, ktorej môže 
povedať úplne všetko a ja 
viem, že on to je. Pomôže mi 
so všetkým,  a preto ho mám 
veľmi rada.
Toto je šesť osôb, za ktorými 
idem, keď mám problém. Sú 
môjmu srdiečku najbližšie 

a viem, že im môžem vo všetkom veriť. Dú-
fam len, že ma nikdy nezklamú, a tak isto ich 
nesklamem ani ja. Mám ich všetkých moc 
rada.

Maja

Literární soutěž
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Jaké zvyky dodržujete na Vánoce?
Vánoce, jak nám každý rok všichni před-
hazují, jsou svátky plné klidu, pohody a 
míru. Lidé by měli myslet na své bližní bla 
bla bla…
Přitom moc dobře všichni víme, jak to do-
opravdy je. V obchodech jsou mačkanice, 
abychom ukořistili ty nejlepší dárky, 
pokud možno nedali za ně zrovna mi-
lion, ale aby byly opravdu pořádné. 
Dohadujeme se, kdo koho předběhl, 
kdo do koho vrazil. A všude okolo 
jsou Santové a plakáty: Vánoce se 
kvapem blíží.
Tak takhle si Vánoce nepřed-
stavuji, leč je to opravdu 
velmi častý obrázek Vánoc 
v 21. století. 
Chci vám povědět něco o 
vánočních zvycích, které 
už mnoho rodin nedodr-
žuje, ale o kterých mi 
vyprávěla moje ba-
bička.
Vánoce v dřívějších 
dobách byly oprav-
du časem pohody, 
klidu a míru. Lidé nemysleli jen na sebe, 
ale i na domácí zvířata. Dávali jim dobroty 
ze štědrovečerního stolu a děkovali jim za ce-
loroční práci. Stromeček pořádně ani nebyl, 
jen větvičky s ozdobami, které si děti dělaly 
samy. Žádné drahé dárky nedostávaly, ale 
zato si každé byť sebemenší maličkosti pa-

třičně vážily. Dostávaly vyřezávané dřevěné 
hračky, hadrové panenky nebo sáňky. Ale to 
v každé rodině taky nebývalo.
Děti čekaly na první hvězdičku, která vyjde, 
aby se mohly jít podívat pod stromeček. Po 

vodě, třeba v lavoru, se pouštěly skořáp-
ky z ořechů se svíčkou. Když se vzda-
lovala a dlouho hořela od ostatních, šel 
ten, komu loďka patřila, do světa. Mla-

dé dívky házely střevícem přes práh 
domu. Padla-li bota špičkou ven, 

dívka se do roka vydala. Byla-li 
špička do domu, dívka tento rok 

ještě zůstala v rodném domě. 
Také se lilo olovo a symboly, 
které vznikaly, dávaly lidem 
do budoucna  klíč k tomu, 
co je možná bude čekat. 
Krájela se jablíčka, když 
po rozkrojení vznikla 

krásná hvězdička 
z jádřince, člověk 

byl další rok 
zdravý. Když 
však hvězdič-

ka nebyla nebo 
bylo jablko červivé, značilo to mnohdy 

i smrt.
U stolu byl vždy jeden talíř navíc. Pro ná-
vštěvu, pro poutníka, který do těchto končin 
třeba zavítal. Zámožnější rodiny dávaly pod 
svůj talíř peníz, aby se u nich po celý další 
rok držely.

Hlavním smyslem Vánoc nebyly dárky, ani 
tyto krásné zvyky, leč jít na půlnoční mši do 
kostela. Šel každý, kdo mohl. Mladí, staří, 
všichni spěchali do okolních vesnic, pokud 
kostel neměli, na mši. A tam vám to byla 
teprve krása. Sedíte v lavici, posloucháte Ry-
bovu vánoční mši, venku se tiše snáší sníh. 
A všude opravdu klid a mír. Když vyjdete 
z kostela, vaše stopy už nejsou ani vidět. 
Kam oko dohlédne, všude sníh. Stromy jsou 
obalené a vy křupete snížkem k domovu.
Takový byl obraz Vánoc na venkově kdysi 
dávno.
Teď se sem tam nějaký zvyk dodrží, ale ukaž-
te mi dívku, která háže střevícem. Žádná, že? 
Možná jen ty skořápky a krájení jablek pře-
trvaly dodnes. Mnozí lidí, kteří třeba vůbec 
do kostela nechodí, na Vánoce přece jenom 
jdou. Je to krása nejen pro věřícího, ale i 
pro ateistu. Jen tak sedět a poslouchat… Pro 
ostatní jsou však mnohem důležitější  drahé 
dary,  no a samozřejmě stromeček podle po-
slední módy.
Vánoce, jak je někteří znali dříve, jsou ne-
návratně pryč. Zůstaly už jen v srdcích té 
starší generace, která si jich neskutečně váží 
a nedokáže pochopit současné změny. A já se 
jim nedivím.
Přeji vám požehnané Vánoce. Zkuste je ten-
tokrát prožít trochu jinak. Zamyslete se nad 
krásou a nad tím, co má skutečnou cenu. Ne-
nutím vás do kostela, ale aspoň to jablíčko si 
rozkrojte...                        Miroslava Rylková

Vianoce na Slovensku
Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a ne-
nápadne. Čarovné a bohaté Vianoce, niet 
vari krajších sviatkov.
Vianočné obdobie a ich oslavovanie je spo-
jené s mnohými tradíciami. Podľa našich 
predkov začína už štyri nedele pred Šted-
rým dňom, pričom každú nedeľu sa zvykne 
zapáliť jedna sviečka na adventnom venci. 
V tom období sú už mestá, obchody a dedi-
ny zdobené vianočnou výzdobou, čo na nás 
vplýva tajomnou atmosférou sprevádzajúcou 
Vianoce. 
Najprv s radosťou pripravujeme zdobenie 
stromčeka, darčeky pre najbližších, či dob-
roty na štedrú večeru. V tento deň sa rodina 
stretáva pri spoločnej večeri a každý je plný 
očakávania z príchodu malého Ježiška. Podľa 
tradície na štedrovečernom stole by sa mali 
taniere prestierať do párneho počtu. V prí-
pade nepárneho by si pre stolovníka prišla 
smrť. Aby sme boli bohatí, mali by sme sa 

ulakomiť a pod tanier vložiť nejaké to „euro“. 
Naopak, bieda hrozí, ak pod stromčekom 
nikoho neobdarujú. Ďalším rituá-
lom je omotanie nitky okolo 
stola, čo by nás 
teoreticky malo 
ochrániť pred 
zlodejmi.
Na večeru sa už 
tradične podáva 
vianočná oblátka 
s medom, zvykne sa 
aj ovocie, najčastejšie 
jablko, pri ktorom sa 
zvykne rozkrojiť na polo-
vičku. Ak sa objaví hviezdička, 
znamená to šťastie, a ak sa objaví kríž 
znamená, že sa objaví choroba. Nasleduje 
polievka, v rôznych regiónoch sa podáva 
iný druh (hrachová, kapustnicová, šošovico-
vá, rybacia...) ďalší chod je zemiakový šalát 

s rybou. Po výdatnej večeri môžeme prejsť 
k poslednému chodu, a to rozbaľovanie dar-
čekov, ktoré už netrpezlivo čupia pod vianoč-

ným stromčekom.
Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na 

menšie vianočné rituály pre slobod-
ných. Slobodné dievčatá by mali 

dodržiavať tieto rituály: čím 
prísnejší pôst, tým skôr do-
stanú lepšieho muža alebo 

šupka z jablka sa okrája a hodí 
za hlavu, ktorému písmenku 
sa bude najviac podobať, také 

bude začiatočné písmenko jej 
milého. Rituál hľadania dievčiny 

máme aj pre chlapcov. Pokiaľ sa 
chce ženiť, stačí ak zabúcha po plo-

te, a z ktorej strany sa ozve najbližší 
zvuk, odtiaľ príde jeho nastávajúca. Mož-

no sa niekomu aj pošťastí.         
Veronika Miháliková

Vánoce – svátky míru
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Soutěžili jsme…
Redakce našeho časopisu pořádala ve dnech 
22. – 30. 10. 2009  internetovou soutěž ve 
znalostech slovenského jazyka. V časovém 
limitu hledali soutěžící ke slovenským vý-
razům české ekvivalenty. V kategorii pro 
střední školy zvítězila Pavlína Mácsaiová, 
druhá se umístila Luďka Ferstlová a třetí 
byl Tomáš Janulík (všichni z OA Břeclav).

Ve druhé kategorii pro základní školy byla 
nejúspěšnější Tereza Blažková (ZŠ Na Val-
tické, 9.A), na druhou příčku dosáhl Lukáš 
Mácsai  (ZŠ Slovácká, 8. A) a třetí Lucie 
Režná (ZŠ Hustopeče, 8. A).

Všichni výherci získali hodnotné ceny. Další 
podobná internetová soutěž proběhne 
ve dnech 8. – 15. 12. 2009. 
Pro členy české 
a slovenské 
r e d a k č n í 
rady byla ur-
čena literární 
soutěž na téma 
„Za kým jdu, 
když mám problé-
my“, jejíž výsledky 
byly vyhodnoceny 
18. 11. 2009 při návště-
vě Piešťan.  Na slovenské straně 
měli možnost práci na dané téma 
odevzdat i další dobrovolníci a 
tak se prof. Chrástekové sešlo 
na mailu asi 50 zajímavých 
příspěvků (proto jsou na str. 
14 dva z nich uveřejněny). Nejlepší českou 
práci napsala Miroslava Rylková a slo-
venskou Mária Tomková. Tato soutěž byla 
velmi úspěšná nejen počtem zúčastněných, 
ale i ochotou některých otevřeně napsat o 

problémech, které řeší. Děkujeme 
za důvěru.  
A do třetice. Ve středu 18. 11. 

se utkala slovenská a česká 
družstva. První část úkolu 
zjišťovala, jak si rozumíme, 
jednalo se tedy o překlad 

z češtiny do slovenštiny a 
naopak. Ve druhé 

části soutěžící vyplňo-
vali vědomostní kvíz. Vítězem za slovenskou 
stranu se stal Mojmír Knápek a dvojici do-
plňuje naše Markéta Hrdá. Všichni soutěží-
cí dostali diplomy a věcné ceny.                 eš

Výherci soutěže po předání diplomů a cen
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