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Všichni ji známe. Potřebujete potvrzení 
o studiu?  Potvrdit přihlášku do školní 
jídelny? Zapomněli jste, či dokonce ztratili 
klíček od šatní skříňky? Nechali jste doma 
klíče od kabinetu? Zlobí vás počítač či ko-
pírka? Pak vaše kroky vedou do kanceláře, 
jíž vládne Jitka Pilná, sekretářka, pra-
vá ruka paní zástupkyně. Nenápadná, 
svědomitá, spolehlivá, vždy ochotná 
pomoci, pracovitá, zkrátka pilná :-)
   Víte ale, že je rovněž úspěšnou spor-
tovkyní? V první polovině září se v 
Břeclavi konaly běžecké závody Po-
běžíme, uvidíme, a to půlmaratón (21 
km) a klasická desítka. A právě mezi 
ženami závod na 10 km vyhrála Jitka 
Pilná s časem 48:27 minut.
   Položili jsme paní sekretářce několik 
otázek. (Protože je Jitka absolventkou 
naší školy a já jsem ji učila, tykám jí.)

Jak ses na tento závod připravovala? 
Měla jsi trenéra?
V první řadě chci říci, že z vlastní 
iniciativy bych se závodu neúčastnila. 

Chodívám běhat jen tak pro radost. K závo-
du mě přemluvil kamarád Martin. Asi dva 
dny před závodem jsem si byla zaběhat 10 
km. Nebyl to můj první desetikilometrový 
závod. Nijak zvlášť jsem se tedy nepřipravo-
vala. Nemám za cíl vyhrát, ale zúčastnit se. 

Trenéra nemám, takto profesionálně to zase 
neberu.

Jaké bylo věkové rozpětí závodnic?
Všechny závodnice byly v kategorii A, tzn. 
věkové rozpětí od 15 do 39 let. 

Co tě na samotném závodě překvapilo?
Překvapilo mě mé vítězství. Soupeřky totiž 
vypadaly jako atletky nejen postavou, ale 
i oblečením. Vůbec se mi do závodu ne-
chtělo, když jsem je viděla, bála jsem se, 
že „doma“ skončím poslední. O to víc jsem 
byla v cíli překvapená. Sice jsem trochu 
„přepálila“ začátek, ale zvládla jsem to. A 
pak už přišla jen velká radost z vítězství, 
kterou se mnou sdíleli také rodina a přátelé. 
Na samotném závodě nic překvapujícího 
nebylo, spíše naopak. S porovnáním s ostat-
ními závody byl tento závod organizačně 
nepřipraven. Jak trať, tak ceny pro vítěze.

Naše čtenáře také zajímá, co jsi vyhrála? 
Vyhrála jsem 

Dne 9. října 2014 zemřel učitel naší školy 
pan Mgr. Alois Michálek. Dovolte nám 
malé připomenutí jeho životních osudů.
   Alois Michálek se narodil 18. března 
1943 v Uherském Hradišti. Po absolvování 

Průmyslové 
školy textilní 
a papírnické v 
Ružomberku 
pracoval krát-
ce v textilním 
závodě Meri-
na v Trenčíně. 
Poté vystu-
doval na Fa-
kultě tělesné 
výchovy UK 
v Bratislavě 
obor učitelství 
tělesné výcho-
vy a zeměpi-
su. Absolvoval 
také postgra-
duální studi-
um tělesné 

výchovy na Fakultě tělesné výchovy UK v 
Praze a postgraduální studium geografie na 
Přírodovědecké fakultě UK v Bratislavě.
   V roce 1968 začal svou pedagogickou 
dráhu na SEŠ v Třebíči a v letech 1971-
2006 učil tělesnou výchovu a zeměpis na 
SEŠ, pozdější Obchodní akademii v Břec-
lavi. Několik let vedl geografické semináře 
pro studenty Přírodovědeckých fakult MU 
v Brně a UK v Praze. Kromě pedagogické 
práce se věnoval publikační činnosti - je 
spoluautorem gymnaziální učebnice země-
pisu a napsal také celou řadu článků a statí 
jak k problematice zeměpisu, tak i tělesné 
výchovy. Podílel se na expertním posou-
zení obsahu vzdělávání nového předmětu 
Výchova ke zdraví a na koncepci výuky 
geografie na obchodních akademiích. Až 
do svého odchodu do penze byl předsedou 
komise pro hodnocení prací Středoškolské 
odborné činnosti v oboru geologie-geogra-
fie v Brně. V 70. letech vykonával funkci 
okresního metodika tělesné výchovy a od 
90. let až do své smrti funkci předsedy 
okresní Asociace školních sportovních 

klubů. Za celoživotní práci v oblasti těles-
né výchovy byl v roce 2007 vyznamenán 
ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 
Školní cenou Fair Play. Na konci března 
2013 byl oceněn při příležitosti Dne uči-
telů za kvalitní pedagogickou práci při 
výchově a vzdělávání žáků. Od starosty 
Břeclavi převzal plaketu Jana Amose Ko-
menského.
   Vedle plnění svých standardních pe-
dagogických povinností vždy usiloval o 
dobrou reprezentaci školy. Pod jeho ve-
dením dosáhli žáci významných úspěchů 
na celostátní úrovni jak ve sportu, tak ve 
středoškolské odborné činnosti. Žákům se 
věnoval i ve volném čase, pravidelně pro 
ně organizoval zájezdy na zajímavá místa. 
Inicioval vybudování školního hřiště, posi-
lovny a další nářaďovny. Svůj dlouhodobý 
zájem o obchodní akademii, ve které strá-
vil většinu pedagogického života, naplňo-
val až do posledních dnů zpracováním její 
historie.

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele

Vzpomínka na kolegu a učitele

Utajený talent v kanceláři
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burčák a víno, tedy ideální ceny pro spor-
tovce po výkonu. Trochu mě zklamalo, že 
nebyly diplomy ani medaile na památku.

Při sportování je určitě důležitý i jídelní-
ček. Jak vypadal ten tvůj před závodem?
Tři hodiny před jakýmkoli závodem nejím, 
abych neběžela s plným žaludkem. Ale 
jelikož neberu závody zas tolik vážně, jídel-
níček nijak neupravuji.

Uvažovala jsi někdy o tom, věnovat se 
sportu závodně?

Od malička jsem byla sportovně založená. 
Šlo mi od všeho něco – tenis, stolní tenis, 
z atletiky běh a hod koulí, fotbal, volejbal 
atd. Přiznám se, že mě nikdy nenapadlo 
se věnovat něčemu závodně. Nevím proč, 
kdybych měla druhou šanci, asi bych něco 
zkusila.

Věnuješ se i jiným sportům než běhu?
Kromě běhu pravidelně 2x týdně chodím 
do posilovny, hraji tenis, jezdím na in-line 
bruslích a jsem fanynkou hokejových Lvů. 
Je hezkým zvykem, že vždy po sezóně si 

fanoušci včetně mě zahrají s nimi hokej.

Jaké jsou tvé další sportovní plány?
Nemám ambice dělat sportovní kariéru, ale 
chci chodit dále běhat a účastnit se dalších 
závodů, které mě docela zaujaly, ale teď už 
pod heslem Není důležité zúčastnit se, ale 
vyhrát  Nebudu omezovat ani ostatní spor-
tovní aktivity, o kterých jsem psala výše. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 
úspěchů a radosti ze sportu! 

DaG

Studenti čtou a píší noviny DNES
Letošní podzim se naše škola opět zapojila 
do projektu Studenti čtou a píší noviny 

DNES.První téma Máme se bát války naše 
žáky příliš neoslovilo, druhé Čím nakrmit 

žárovku je zaujalo víc. Z jejich článků při-
nášíme ukázky.

Je to i náš problém
Na světě je spousta věcí, bez kterých bychom 
si nedokázali zřejmě život ani představit. Jed-
nou z nich je bez pochyby elektrická energie, 
která je již naší nedílnou součástí. 
   Na elektřině nejsem „závislý“ jen kvůli 
počítači, televizi, xboxu, playstationu, ale 
také kvůli milionu dalších věcí, které jsou 
takřka životu nezbytné.  Asi jen velmi těžko 
by například lékaři operovali bez dnes již 
moderních přístrojů.
   Podle mě některé elektrárny spíš člověku 

škodí, než prospívají. Myslím tím jaderné 
a tepelné elektrárny, které ke svému chodu 
využívají přírodních zdrojů, které jsou těžko 
obnovitelné. Lidé by se spíš měli zaměřit na 
větrné, vodní a sluneční zdroje.
   Já osobně moc výhod v tepelných a ja-
derných elektrárnách nevidím. Sice jsou 
výkonnější, tudíž vyrobí hodně energie, ale 
za jakých podmínek? Krajina je zdevastovaná 
a to nemluvím o zplodinách, které elektrárny 
vypouští do ovzduší.

   Ale zase na jednu stranu, když má určitá 
země přebytek uhlí, proč ho nevyužít? Jader-
né elektrárny bych zrušil úplně, lidstvo by se 
mělo konečně poučit z Černobylu a Fukuši-
mi. O jaderném odpadu se ani nezmiňuji.
   Závěrem bych chtěl říct, že lidé by určitě 
neměli elektrickou energií plýtvat. Všichni 
jsme součástí tohoto světa a měli bychom se 
my přizpůsobit jemu, ne on nám. V budouc-
nu by to mohlo mít fatální důsledky.

Marek Chronc

Energie 21. století
V dnešní moderní době je celý svět na ener-
gii tak závislý, že si snad nikdo nedokáže 
představit být od ní jen na malou chvíli od-
staven. Pro většinu lidí na naší planetě Zemi 
je energie velmi důležitá. Vědci, politici, 
ochranné složky i prostí lidé potřebují ke své 
každodenní práci minimálně světlo, které 
někdy slunce nemůže poskytnout, a proto 
svítí umělými osvětleními. Ovšem v dnešní 
vyspělé době to není jen o světle. Jsou to 
hlavně počítače, které jsou důležité. Já sám 

počítač používám každý den, ať už k vyhle-
dávání informací, zpráv o dění ve světě nebo 
k zábavě.
   Jak by vypadal můj život bez energie? Ač-
koliv mám rád přírodu a vše kolem ní, nedo-
kážu si představit žít bez energie. Pro mě je 
životně důležitá, potřebuji ji každý den. Díky 
energii můžeme vařit jídlo, bez kterého by-
chom jen těžko mohli žít, sledovat nejnovější 
zprávy v televizi, na počítači nebo v rádiu, 
jezdit autem a přes zimu topit radiátorem.

   Rozdíl je ve věku. Mladí lidé jsou na ener-
gii závislí o dost víc než ti starší. Staří lidé 
chodí do přírody a tráví spoustu času venku. 
Tím pádem potřebují energii pouze k základ-
ním věcem, jako je například svícení nebo 
vaření. Naopak mladí lidé tráví hodně času 
doma u televizí, počítačů, mobilů a tabletů. 
   Záleží na každém z nás a sami rozhoduje-
me o tom, na kolik je pro nás energie důleži-
tá. Dle mého názoru se bez energie nedá žít.

Ivo Tetur

Elektřina je v dnešní době neodmyslitelnou 
součástí našeho každodenního života a jen 
velmi málo z nás by si dokázalo představit 
bez elektrické energie běžně fungovat. Lid-
stvo je na proudu závislé a někteří z nás už 
jen při hodinovém výpadku elektřiny propa-
dají panice. Nikdo už si nepředstaví svůj den, 
aniž by zhlédl večerní televizní noviny, roz-
svítil světlo nebo se připojil k internetu.
   První věc, kterou udělám, když ráno vstanu, 
je, že rozsvítím světla téměř po celém domě, 
uvařím si kávu a v neposlední řadě si jdu do 
lednice pro snídani. Každodenně používám 
také žehličku na vlasy a podobné přístroje. 

Nic z toho bych ale nemohla udělat, kdyby 
nefungovala elektřina. I během dne se s ní se-
tkávám opravdu na každém kroku. Bez elek-
třiny bych se ani nedostala do školy, a pokud 
ano, výuka by byla velmi omezená. Doma 
bych na tom nebyla o moc lépe, protože 
máme skoro vše na elektřinu – ať už garážová 
vrata nebo odpadkový koš. Myslím si také, že 
by nastalo doma divné ticho, jsme totiž zvyk-
lí, že celý den je v obýváku puštěná televize, 
a to většinou jen jako zvuková kulisa. Každý 
člen naší domácnosti má svůj počítač, tablet a 
také mobil, takže nic z toho by nebylo možno 
používat. Stravování by bylo také kompliko-

vané, neboť veškeré vybavení kuchyně je na 
elektrický pohon. Popravdě - bez elektřiny si 
nedokážu představit většinu činností.
   Podle mého názoru je elektřina běžnou sou-
částí dne a lidstvo by bez ní nedokázalo přežít 
ani pár hodin, natož dní nebo dokonce let. 
Vše ale souvisí s pohodlností a luxusem, kte-
rý nám dnešní doba nabízí. Lidé považují za  
zbytečné jezdit do práce na kole, když mají v 
garáži tři auta nebo metro přímo za domem. 
Je to mnohem snadnější a hlavně také rych-
lejší. A čas hraje v našem životě obrovskou a 
zásadní roli. Bohužel, bohudík.

Veronika Zárubová

Čím nakrmit žárovku
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Lze parkurové skákání považovat za sport? 
O tom nám více poví Josef Kelemen z 3. B, 
který se této aktivitě věnuje již od útlého 
mládí.
Ahoj Pepo, mohl bys nám vlastně říci, co 
to parkurové skákání je? A zda se to dá 
označit za sport?
Ahoj Anet, ovšemže je to sport. A jako kaž-
dý sport vyžaduje tvrdý trénink a hodně píle. 
Dá to práci, než se s koněm naučíte skákat, 
natož abyste celou závodní trasu projeli co 
nejrychleji a pokud možno bez chyb.
Jak ses  vlastně k takovému sportu dostal?
V devíti  letech jsem začal jezdit na koni, 
kterého mi koupil děda k narozeninám. Kůň 
se jmenuje Titan, je mu 11 let a je to sloven-
ský teplokrevník. Ve dvanácti letech jsem si 
udělal licenci na parkurové skákání, čemuž 
se věnuji až doteď.
Máš i nějaké úspěchy?
Ano, mám za sebou již hodně závodů i úspě-
chů, z větší části jsme získali umístění do 
pátého místa. Jednou dokonce i první místo.
Tak to je super. 
A kdy vlastně trénuješ? 
Takový sport musí vyžadovat spoustu času.
Nyní trénuji v Josefově, kde mám též ustá-
jeného koně. Trénuji třikrát do týdně, asi tak 
dvě hodiny denně. Je to náročný sport jak ča-
sově a finančně, tak i fyzicky.
Kdo tento sport může provozovat?
Absolutně kdokoliv. Sport je určen jak dív-

kám, tak chlapcům, stačí jen mít talent, trpě-
livost a odvahu.
Zajímalo by nás, jaký máš pocit z jízdy?
Nejlepší pocit je cválat po rozlehlé louce. 
Nasávat tu atmosféru, ten harmonický klid, 
pozorovat zvěř. Je 
to opravdu nepo-
psatelný pocit. 
Co tě na tom nej-
více baví?
Baví mě, že dělám 
něco neobvyklého, 
co se jen tak u ně-
koho nevidí. Každý 
hraje fotbal nebo 
basketbal, ale kdo 
jezdí na koni?
Máš i nějaký vtip-
ný zážitek, se kte-
rým by ses čtená-
řům svěřil?
Vtipný zážitek? 
Hmm… Nejspíše 
můj první pád. Šlo 
o můj první velký 
skok. Chystal jsem 
se ke skoku, když 
v tom kůň prudce 
zastavil a já díky 
setrvačnosti „letěl“ 
dál. Naštěstí se mi 
nic vážného nestalo 

a dodnes na to rád vzpomínám (směje se).
Děkuji Pepovi za ochotu, že se s námi      
podělil o své zážitky.  A co vy? Neláká vás 
taky vyzkoušet parkurové skákání?    
         Aneta Lyčková, 4.  A

Představíme vám dva naše žáky, kteří závodí 
i vyhrávají v docela neobvyklých sportovních 
disciplínách.První je studentka druhého 
ročníku OA Barbora Helešicová.
Prozradíš nám něco víc, co vlastně děláš za 
sport? 
Závodně střílím z pušky. V létě z malorážky a 
v zimě ze vzduchovky.
A jak ses k takovému sportu dostala?
Přes mého otce. On střílel už na základní ško-
le v kroužku a později na učilišti. Když se ale 
vrátil z vojny, většina střeleckých klubů za-
nikla a musel se svého koníčku vzdát. Před 
pár lety se ale chtěl ke střelbě vrátit a poprosil 
svého otce, aby mu  domluvil členství v klu-
bu na Slovensku v Holíči. Jelikož jsem s ním 
často na střelnici jezdila, nechával mě poka-
ždé vystřelit. No, a ono mi to šlo. Tak jsem 
to zkusila doma s provizorním vybavením v 
obýváku ze vzduchovky a už jsem u toho zů-
stala.

Jak dlouho tě už tahle záliba drží? 
Závodit jsem začala před čtyřmi lety, od 
7. třídy. Ale jen tak jsem si chodila vystřelit už 
jako sedniletá.
Jistě do toho musíte hodně peněž vkládat, 
tak zhruba kolik za co nejvíc utratíte, co je 
nezbytné?
Střelba je jedním z nejdražších a nejnáročněj-
ších sportů, tak jde poměrně o velké finance. 
Určitě se neobejdete bez zbraně. Vzduchovka 
se pohybuje okolo 40 000,- a ty profesionál-
nější něco okolo 60 000,-. Samozřejmě se dají 
koupit i levněji. Malorážka je k dostání okolo 
50 000,-, ale i dráž. Dále je potřeba střelecké 
oblečení, které se dá koupit jako sériové zboží 
nebo ušít na míru. Kompletní oblečení (kabát, 
kalhoty, boty, spodní oblečení, rukavice) je 
asi okolo 15 000,- a na míru by to bylo zhruba 
23 000,-. Ještě potřebuji náboje, stativ, dale-
kohled, řemen, váleček, různé nástavce na 
pušku, ... Ceny jsou jenom odhadem.  

A jak stíháš školu? Nemáš problémy s ča-
sem?
Ano, řekla bych, že docela dost (smích). 
Vzhledem k tomu, že jsem téměř každý ví-
kend na závodě a nezbývá mi tolik času na 
učení, snažím se udělat si úkoly ještě v pátek 
a brát si učení na závody s sebou. Nějaký čas 
zabere také trénink. Také dost školu kvůli zá-
vodům vynechávám. Ne, že by mi to vadilo 
(smích), ale dohánění a dopisování učiva už 
taková sranda není.
Jaké jsou tvoje nejlepší výkony, když tomu 
věnuješ tolik času?
Moje největší úspěchy jsou: vícemistryně 
v poloze 3X20 ve vzduchové pušce pro rok 
2013 a 2014, vítězka národní ligy mládeže 
2013. Byla jsem nominovaná a oceněná spolu 
s dalšími na cenu sportovec roku města Holíč.
Děkuji ti za rozhovor o zajímavém sportu, 
který jen tak někdo nedělá.

Pavlína Zugarová, 1. A

Sportovní střelkyně

Parkurové skákání
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Náš časopis tvoříme  společně se SPŠ Piešťany 
a kromě kontaktů přes internet  se také potká-
váme osobně. 
Vloni jsme navštívili Piešťany a letos v červnu 

k nám do Břeclavi přijeli slovenští přátelé. 
Společně jsme probrali plány na další spolu-
práci.  Protože jsme druhým rokem sloučeni s 
průmyslovkou, domluvili jsme setkání sloven-

ských hostů s naším ředitelem Ing. J. Glierem. 
Žáci se spolu při procházce Břeclaví bavili  
hlavně o záležitostech kolem studia. 

Helena Klimovičová

Setkání partnerských škol

Ve dnech 1. 3. - 7. 3. 2014 se studenti 
2. ročníků zúčastnili lyžařského a snowbor-
dového výcviku na Říčkách v Orlických 
horách. Počasí jim příliš nepřálo. Provázelo 
je spíše jarní počasí, bylo nečekané teplo 
a na sjezdovkách byl pouze technický sníh.
Velký počet lyžařů a sněžná děla výcvik 
vůbec neulehčovaly, ale přesto všichni od-
jížděli s pocitem, že se něco naučili.

Dne 19. 3. 2014 se v tělocvičně obchodní 
akademie konalo okresní finále silového 
čtyřboje chlapců a dívek. Naši studenti si 
vedli velmi dobře a zaslouženě si odnes-
li   1. místo. Z chlapců nás reprezentovali 
David Švarcer, Tomáš Horčička, Tomáš 
Konečný,  z dívek Kamila Osičková, Denisa 
Wunschová, Kristýna Lofflerová, Kateřina 
Jochmanová, Ivana Kneeová, Pavla 
Kováčová a Pavla Zajíčková. 

Dne 26. 3. 2014 se v Brně konalo krajské fi-
nále středních škol ve florbale. Odjíždělo se 
časně ráno, tudíž naši chlapci byli nevyspalí 
a to se projevilo i na jejich výkonech. Smůla 
se jim lepila na paty a po pár prohraných 
zápasech se „hecli“ a začali konečně hrát. 
Silná motivace v podobě nových florbalo-
vých hokejek je dokázala umístit na krásné 
4. místo. Za vzornou reperezentaci patří 
dík Peteru Veselskému, Dominiku Kunic-
kému, Tomáši Novákovi, Marku Prajkovi. 
Nesmíme zapomenout ani na pana učitele             
F. Svačinu ze SPŠ, který psychicky naše 
kluky podržel. 

V Blansku se dne 16.4. 2014  se odehrálo 
krajské finále v kopané, kde naši kluci i za 
nepříznivého počasí dokázali uhrát parádní 
výsledky v Turnaji J. Masopusta. Klíčovými 
hráči byli  Radek Svoboda a Matěj Wallisch, 
kteří v zápase proti Ostravě dali  po jedom 

gólu. I přes velkou snahu všech hráčů nedo-
kázali zvítězit, tudíž si museli zahrát 
o 3. místo, kde dokázali uhrát tři branky 
proti dominantímu Brnu, které za poslední 
dva roky v Turnaji J. Masopusta neprohrálo 
ani jediný zápas. Avšak nebýt Davida Buc-
ňáka, který za stavu 2:2 po přihrávce od Ivo 
Tetura zavěsil parádní střelou k levé horní 
tyčce a touto jedinečnou brankou tak  za-
jistil krásné 3 místo, naši by se neradovali. 
Tímto gratulujeme   Filipu Kratochvílovi, 
Lukáši Stojkovičovi, Tomáši Košutovi, 
Davidu Kolajovi, Dominiku Kunickému, 
Janu Hlochovi, Jiřímu Stávkovi, Luboru 
Slunskému, Matěji Wallischovi, Ivo 
Teturovi, Ondřeji Pohankovi, Danu Bílkovi,
Radku Svobodovi, Tomáši Novákovi,      
Davidu Bucňákovi a taky panu profesoru 
Košťálovi.  Přejeme mnoho úspěchů a 
dalších  kovových medailí!   

             Martin Krevňák a Kien Tran Ttung

Ze světa sportu
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Poslední zvonění

4. A

4. B

4. C
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Křížovka



 
8 Říjen 2014

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

Křížovky připravila Kristýna Kabelová ze 4. B
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Pred maturitnými skúškami sme oslovili 
dvoch študentov 4. ročníka SPŠE v Pieš-
ťanoch, aby sme zistili, ako sa na maturi-
tu pripravovali. Potom, ako úspešne zma-
turovali, sme boli zvedaví na ich pocity a 
na ich plány do budúcnosti.

Otázky:
1. Aký bol priebeh maturitných skúšok? 
Mal(a) si obavy?
2. Témy ti vyšli? Si spokojný(á) s výsled-
kom?
3. Aké máš pocity? Necnie sa ti za školou?
4. Čo plánuješ ďalej? Budeš pokračovať v 
štúdiu alebo pôjdeš pracovať?

Dominik Gotthardt:
1. Maturitné skúšky boli vyčerpávajú-
ce. Niektoré predmety prešli rýchlo, iné 
nemali konca. Obavy som mal hlavne z 
odbornej časti, nakoľko otázky pozostávali 
z odborných predmetov, ktoré sme mali 
počas štyroch rokov štúdia. Niektoré sme 
mali len v prvom ročníku, a potom sme sa 

s nimi už nestretli.

2. S témami, ktoré som si vytiahol som bol 
veľmi spokojný. Najviac ma potešila téma 
z odborných predmetov a tiež z angličti-
ny. Boli podľa mojich predstáv, no mohli 
byť lepšie, ale i horšie. S výsledkami som 
veľmi spokojný.

3. Po maturitných skúškach som mal veľkú 
radosť, že už mám všetky skúšky úspešne 
za sebou. 

4. Cez leto si budem hľadať brigádu a 
chcel by som následne pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole v Zlíne na Univerzite 
Tomáše Bati. 

Katarína Hornáková:
1.Priebeh maturitných skúšok nebol až 
tak hrozivý, ako to niektorí popisovali. 
Samozrejme, obavy som mala, pretože 
som netušila, ako to bude prebiehať. Stres 
opadol, až keď som sa začala pripravovať. 

Potom na stres, či zapĺňanie mysle niečím 
iným, nebol čas.

2.Pri ťahaní tém stáli pri mne všetci anje-
li. Nevytiahla som si témy, ktoré som si 
predstavovala, ale napodiv som si poradila 
aj s tými, ktoré mi do cesty hodil osud. S 
výsledkami som nadmieru spokojná. Prav-
dupovediac netušila som, že to môže aj 
takto skvele dopadnúť.

3.Pocity po skončení školy mám asi také, 
že mi ešte ani poriadne nedochádza, kde 
sa moje 4 roky života na strednej škole 
vyparili. Neviem teda ani posúdiť, či sa 
mi cnie, alebo necnie. To zistím asi až 
postupom času. Samozrejme, že na školu 
nikdy nezabudnem, pretože mi dala veľa 
do života.
 
4.Po skončení školy som začala hneď 
pracovať. S prácou som veľmi spokojná. 
Zatiaľ spĺňa moje očakávania. O rok však 
pôjdem aj externe na vysokú školu.

Zmaturovali sme.......

V prvej polovici júna sme so skupinou štu-
dentov navštívili Anglicko. V tejto dobe sa 
odohrávalo niekoľko významných udalostí: 
milióny ľudí si pripomenuli 70. výročie 
vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii 
v roku 1944. Na oslave tohto výročia sa zú-
častnili predovšetkým predstavitelia zúčast-
nených štátov a ešte žijúci veteráni. Ďalej 
to boli oslavy narodenín kráľovnej Alžbety 
II. a tiež aj svetový šampionát vo futbale v 
Brazílii, v Anglicku veľmi sledovaný.
   Z francúzskeho Calais sme sa presunuli na 
trajekt. Východ slnka nad morom bol pre-
krásny, rovnako ako blížiace sa majestátne 
vápencové útesy v blízkosti mesta Dover.
   Privítala nás krajina úrodných nížin, polí, 
záhrad sviežej zelene a charakteristických 
budov, s tehlovou fasádou v grófstve Kent. 
Všetky národy, ktoré kedysi obývali Britské 
ostrovy, boli v minulosti raz v úlohe útoč-
níkov, inokedy zasa obrancov zeme, ktorá 
veľmi úspešne spája odkaz histórie s moder-
ným spôsobom života.
   Našou prvou zastávkou bolo mesto Gree-
nwich, svetoznáme nultým poludníkom, 
označeným kovovou líniou. Videli sme 
aj Klipper Cutty Sark, ktorý privážal čaj 
z Číny. Krásne budovy Queen´s House, 
National Maritime Museum a Royal Naval 
College si zaslúžili náš obdiv.

   Pri nasledujúcej plavbe loďou po rieke 
Temži, sme sa zároveň snažili zachytiť vý-
znamné budovy na brehoch, ako aj porovná-
vať vzhľad mostov.
   Po prechádzke okolo Buckinghamské-
ho paláca sme prišli na Trafalgar Square. 
Účinkujúci, aj návštevníci Brazílskeho dňa, 
okolo seba šírili radostnú atmosféru, plnú 
hudby a tanca. Náš prvý deň ukončil výhľad 
z novodobej pamätihodnosti – London Eye.
   Další deň sme išli v blízkosti hradu Tower, 
mohutného komplexu budov, ktorý bol v 
minulosti napr. sídlom panovníka, mincov-
ňou, zoo, obávaným väzením, miestom po-
práv a dnes uchováva korunovačné klenoty a 
zbierky zbraní. Vonkajšia prehliadka mostu 
Tower Bridge nás upútala farebnosťou, vn-
útornou precíznou konštrukciou, výstavou 
obrazov, premietaným filmom, sklenenými 
zobrazeniami pamiatok Londýna. Navštívili 
sme aj strojovňu, ktorá umožňuje zdvíhanie 
mosta.
   Pri prechádzke nábrežím Temže sme 
nemohli prehliadnuť obrovskú vojnovú loď 
z doby Henricha VIII. Z nasledujúceho 
obdobia pochádza aj Shakespearovo divadlo 
Globe. Práve v období renesancie, za vlády 
dynastie Tudorovcov, sa z Anglicka začala 
stávať krajina svetového významu.
   Väčšie zastúpenie tradičných pamiatok 

vyvážila návšteva modernej Tate Gallery. 
Katedrála sv. Pavla je majstrovským dielom 
geniálneho architekta Christophera Wrena.
   Tvorcom diel, zhromaždených v Britskom 
múzeu, sú obyvatelia našej planéty, a pre-
to sú aj všetkým návštevníkom bezplatne 
prístupné. Sú zreštaurované a výborne udr-
žiavané. Aktuálna prezentácia vypovedala o 
živote Vikingov, ktorí v stredoveku výrazne 
zasiahli do vývoja Británie.
   Odpočinok v mieste nášho ubytovania 
(All hallows on sea) sa dal využiť aj k ná-
všteve pobrežia, kde už prechádza ústie 
Temže do mora. Večer sa obzor rozžiaril 
svetlami mesta Southend- on – sea na sever-
nom brehu.
   Tretí deň v Londýne mal pre nás dve 
výrazné dominancie – návšteva unikátne-
ho Natural History Museum a nákupy na 
Oxford Street s východiskovým bodom pri 
Marble Arch. Milióny ľudí, ktorí sa denne 
pohybujú Londýnom, zvládajú túto kon-
centráciu vďaka svojej disciplinovanosti a 
schopnosti udržiavať poriadok.
   Posledné dopoludnie sme strávili v Can-
terbury, obklopení stredovekými domami, 
obchodmi so suvenírmi, živou hudbou 
umelcov v uliciach. Mestu dominuje obrov-
ská katedrála, sídlo hlavy anglikánskej cirk-
vi, pútnické miesto od čias zavraždenia

Welcome in England
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Thomasa Becketa v roku 1170.
   Náš výlet nebol časovo dlhý, ale dal nám 
možnosť vidieť kúsok Anglicka, inšpiráciu 
a motiváciu spoznávať niečo nové.
   V deň nášho návratu priniesli masmédiá 
správu, že v Prahe bol inštalovaný Pamät-
ník okrídleného leva, ktorý venovala ko-
munita Britov, žijúcich v ČR, ako pamiatku 
na 2500 československých letcov z 2. sve-
tovej vojny. Prítomný bol aj vnuk Winstona 
Churchilla. Počas našej návštevy Londýna 
sme prechádzali v blízkosti miesta, odkiaľ 
z podzemných priestorov výborne vybave-
ného centra velil vojskám jeho starý otec, 
predseda vlády, počas bojov s fašistickým 
Nemeckom.

Ivana Pavelková

Wie gefällt dir Wien?
Náš výlet do Viedne začal skoro ráno a 
počas celej cesty nám pani profesorka 
Čížová rozprávala zaujímavosti z histórie o 
všetkom, okolo čoho sme prešli.
Náš pán šofér najskôr urobil okruh po ce-
lom meste a pani profesorka rozprávala o 
okolitých budovách a objektoch. Vystúpili 
sme pri letnom sídle Habsburgovcov – 
veľká, starobylá, ale stále krásna budova. 
Obklopuje ju velikánsky, pekne upravený 
park, obrovské nádvorie a veľkolepá fontá-

na. Navštívili sme múzeum kočov a mohli 
sme si ich zblízka prezrieť – rôznych veľ-
kostí a na rôzne príležitosti, ako sú svadby 
a pohreby. Vystavený bol aj jeden z prvých 
automobilov.
Peši sme sa presunuli do  technického 
múzea, ktoré je najväčšie v strednej Euró-
pe. Má päť poschodí a bolo skutočne na čo 
pozerať – solárne panely, rôzne elektrické 
vynálezy, parné lokomotívy, pece na výrobu 
železa, motocykle, elektronika, lietadlá, 

žiarovky a mnoho ďalších vynálezov. Au-
tobusom sme sa presunuli do centra mesta, 
prezreli si Stephans dom a túlali sa ulička-
mi.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na 
zaujímavej ulici, ktorej dominoval Hunder-
twasserhaus. Všetko bolo asymetrické, zo 
stien vyrastali stromy, ani jedna podlaha, 
poschodie, stena  neboli rovné.
Auf Wiedersehen Wien.....                   
                                       Jakub Orviský I. D
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   Asi mi v hlave preskočilo. Neviem si 
predstaviť, kto by vstal o pol tretej v noci 
a sám išiel na bicykli na nočnú túru do 
hôr. Ja som si vybral okružnú trasu, ktorá 
viedla z Piešťan lesmi pohoria Považský 
Inovec. 
   Po nepokojnom, krátkom 4-hodinovom 
spánku, sa to začalo. Vyrazil som na bi-
cykli za veľkej tmy. Svetlo vpredu mi ro-
bila čelovka Petzl, a aby ma nejaký divoch 
nezrazil, mal som aj zadné svetlo. Mesto 
bolo tiché, ulice zívali prázdnotou. Prešiel 
som Krajinským mostom ponad rieku Váh 
a už som šliapal hore Červenou vežou, pr-
vým lesným kopcom nad mestom. Na zemi 
bolo veľa šišiek, prekážali mi aj konáre, 
nepresvedčilo ma to však, aby som tento 
úsek išiel peši. 
   Trasa potom pokračovala po poľnej ceste. 
Za výšľapu som hľadel do diaľky, kde sa 
jagali tisíce malých sviečok, predstavujúce 
dediny, mestá, ale aj autá a lietadlá. Prešiel 
som okolo objektu starej Bacchus vily, 
kde sa nachádza reštaurácia Furman. Ďalej 
som už išiel cez les. Vtedy túra nabrala tú 
správnu atmosféru. Celý zadychčaný som 
dorazil na vrch Havran. Odtiaľ viedla po 
hrebeni dlhá lesná cestička k Marhátu, 
najvyššiemu vrchu tohto regiónu.
   V temnote sa zrazu zaleskli dva páry očí 

a mňa pochytil strach. Boli to však len dve 
srny, no ale čo, keby ich sprevádzal jeleň ? 
Začal som prudko šliapať, neustále som ich 
obzeral na obe strany, všímal som si najmä 
stromy ako potenciálne miesta na útek. 
Bicyklu sa moja nepozornosť ani trochu 
nepáčila. Za trest ma niekoľkokrát zhodil, 
keď som vybehol na koreň, alebo som 
vybočil mimo chodník do bujného porastu. 
Po polhodine som sa trochu upokojil, ale aj 
tak mi zrak občas uletel do tmy, hľadajúc 
odraz v očiach predátora. 
   Moja guráž zmizla, bol som krotký ako 
mačiatko. Pochopil som, že cez deň „patrí“ 
les ľuďom, v noci však zvieratám, ktoré ne-
vítanému návštevníkovi dovolia prejsť, len 
ony samé chcú. My máme strach zo zvierat 
v noci, ony zasa z nás cez deň. Budúcich 
odvážlivcov nočných túr chcem upozorniť, 
že netreba sa v noci ľakať všetkého, čo od-
ráža svetlo. Môžu to byť aj odpadky, ktoré 
v lese zanechali nezodpovední ľudia.
   Obloha trochu zbledla, ale les bol na-
ďalej tmavý. Z času na čas mi pred tvárou 
preletel vták, či netopier. Keď som prechá-
dzal kus od objektu slnečnej elektrárne, 
začul som hlasné praskanie konárov. Za-
tajil som dych až do doby, kým sa zvuky 
nevzdialili.
   Ďalšiu krátku prestávku som mal na lúč-

ke nad lazmi. Začalo sa už brieždiť, leskla 
sa čerstvá ranná rosa, vzduch bol krásne 
čistý a príjemne chladný.
   Konečne som dorazil k ďalšiemu cieľu, k 
lyžiarskému stredisku Bezovec nad obcou 
Stará Lehota. Opäť som natrafil na srny, ale 
keďže bolo už pomerne vidno, tentokrát sa 
zľakli ony mňa a podráždene odcupitali. 
Čakal ma tam ešte jeden dlhý a strmý ko-
pec, ktorý bolo treba vytlačiť. Zrazu prišla 
na mňa únava a strelila mi poriadnu facku.
   Pokračoval som ďalej v jazde lesom až 
k zrúcaninám hradu Tematín. Pod hradom 
som naposledy chvíľu oddychoval.
   Už dosť unavený som vyrazil na posled-
ný zjazd, musel som však dávať pozor, lebo 
zo zeme nebezpečne trčali skaly. Tiež mi 
ostalo chladno, husia koža ma pokryla ako 
brnenie.
   Posledný úsek trasy do Piešťan som ab-
solvoval už po asfaltovej ceste. Z posled-
ných síl som na ťažkom prevode uháňal 
domov, na to miesto tepla, jedla a hlavne 
mäkkej postele. 
   To, že som túto cyklotúru zvládol, po-
kladám za veľký úspech. Teraz sa už iba 
smejem, aký som bol vtedy vystrašený. 
Celá túra trvala štyri hodiny a desať minút, 
ale stálo to za to.

Jakub Lacika, 2.B

Nočná cyklotúra

Nový riaditeľ SPŠE v Piešťanoch
Novým riaditeľom SPŠE v Piešťanoch je od 
1.júla 2014 Mgr. Jozef Kolník. Požiadali 
sme ho, aby nám povedal niečo o sebe a 
plánoch, týkajúcich sa činnosti našej školy.

1. Aké bolo vaše doterajšie pracovné 
pôsobenie?
Pracoval som v oblasti manažmentu. V 
posledných rokoch som pôsobil na našej 
škole ako učiteľ telesnej výchovy, podieľal 
som sa na športových úspechoch našich 
študentov, inicioval som vybudovanie 
posilňovne. 

2. Čo považujete za prioritné pre školu 
v nasledujúcom období ?
Najdôležitejšie v tomto období je zabez-
pečiť chod školy, vyriešiť ekonomiku a 
personalistiku. 

3. Aké sú vaše osobné záujmy ?
V minulosti som aktívne hrával futbal, 
potom som sa venoval trénerstvu. 

4. Aký máte vzťah k južnej Morave? 
Dozvedeli sme sa, že vaša dcéra Vero-
nika, bývalá študentka našej školy, je 
vynikajúcou plavkyňou, držiteľkou slo-

venských rekordov. 
Dá sa povedať, že môj vzťah k južnej Mo-
rave je osobný, vzhľadom k osemročnému 
pôsobeniu mojej dcéry v Znojme. 

5. V súčasnosti prebieha realizácia pro-
jektu cezhraničnej spolupráce medzi 
školami v Břeclavi a v Piešťanoch. Plá-
nujete v budúcnosti realizovať aj ďalší 
spoločný projekt ?
Nevyhýbam sa spolupráci, len to treba 
vypracovať tak, aby to bolo prospešné pre 
našu školu.
 Zhováral sa: Ján Vydarený
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