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Sloučení

Peníze. Peníze všude kolem nás. Peníze hýbou světem. Jakožto 
student oboru ekonomického lycea bych měl být na podobné fráze 
zvyklý. Bohužel se však tyto výroky uplatňují i mimo naše úkolníčky 
pro předměty, jako je ekonomika nebo účetnictví.
Kromě obrovského kvanta jiných důležitých (či nedůležitých) udá-
lostí mají peníze na svědomí i optimalizaci středních škol našeho 
státu. Studentů je málo, kraje musí peníze uspořit a snížit nevyužité 
kapacity oborů. Musíme šetřit. Samozřejmě – šetříme. Propouštíme 
učitele, rušíme obory, ale stále dotujeme z 80 % soukromé školy, 
jejichž využité kapacity a úroveň vzdělání jsou na tom ve většině 
případů ještě hůře. Na ně je ale celý náš stát krátký a optimalizovat 
se nebudou.
Postihlo to tedy mj. nás – chudé studenty Obchodní akademie Břec-
lav, kteří si maturitu nejdou koupit. (Čest všem pilným žákům sou-
kromých škol, ukamenujte mne, prosím, až po přečtení celého člán-

ku.) Dostali jsme se pod břeclavskou průmyslovou školu. V podstatě 
se toho pro nás tolik nezměnilo – proběhlo jen několik málo obměn 
v sestavě učitelského sboru, denně navštěvujeme stejnou depresivně 
béžovozelenou budovu a krabice s papírovými ubrousky na záchod 
jsou označkovány razítkem „průmyslovky“ místo naší „obchodky“.
Kde jsme tedy ušetřili? Škola neotevřela obor ekonomické lyceum 
– přišli jsme o jedinou třídu oboru, který měl velký potenciál a byl 
žádaný. Časem budou třídy ubývat. Rok co rok bude o jednu třídu 
míň a možná se i počítá s tím, že se pak konečně ušetří za provoz celé 
budovy a OA se přesune na druhý břeh řeky Dyje.
Jen občas uvažuji, zda někdo sleduje demografické křivky. Abychom 
nemuseli řešit opačný problém, až do řádu středoškolského nastoupí 
silnější ročníky. Potom se budu modlit, abych svým dětem jednou 
byl schopen zaplatit alespoň to soukromé vzdělání. To státní možná 
nepřežije.       Jakub Osička 4. A

Státní vzdělání nepřežije

Jak sloučení pociťují ostatní studenti?
Tuto změnu jsem zatím nijak zásadně, alespoň co se týče výuky na 
naší škole, nezaznamenala, ale je to zatím příliš krátká doba na to, 
abych dělala ze stávajícího sloučení škol nějaké závěry. Pokud tento 
způsob úspor nebude mít vliv na kvalitu výuky, veškerých školních i 
mimoškolních aktivit, je mi zcela jedno, ze které budovy ředitel vede 
školu. Od této změny očekávám úzkou spolupráci s průmyslovkou, ať 
už se studenty nebo s profesory, kteří by nám, studentům 4. ročníků, 
mohli předat své znalosti z informatiky, a pomoci tak před maturitní 
zkouškou.

(Míša Bochníčková)

Rozhodně není pro dobro studentů pošlapání jména obchodní akade-
mie, školy, která přežila dokonce i vládu Hitlera a KSČ, ale bohužel 
už ne vládu ODS. 
Z prestižní školy se stal jen jakýsi obor, který se na veletrhu vzděláva-
cí nabídky středních škol krčí pod takovými názvy, jako je strojíren-
ství, mechanika a podobně, což je určitě velká škoda. Jednou si někdo 
uvědomí, že toto byl velmi chybný krok. My však můžeme pouze 
doufat, že už nebude pozdě.

(Olda)

Neznám nikoho z obchodní akademie, kdo by říkal, že se 
mu to sloučení líb, nebo že je to lepší než dříve. A není 
se vlastně proč divit, protože např. nám bylo zakázáno 
vyučování v učebnách vestavby, protože se prý musí šetřit 
na topení, divadelní soubor zůstává školní aktivitou, ale 
hodiny, které strávíme v době představení hraním, se nám 
nyní budou počítat do absence, v třídní knize přibyl arch  
s přehledem známek každého žáka – spousta studentů se 
brání, že známky jsou jejich soukromá věc, a nesouhlasí s 
tím, aby si je prohlížel každý, komu přijde třídní kniha do 
rukou.

(Bára Rosochová)

Myslím si, že jsou v našem okolí i méně kvalitní školy, kte-
rých se optimalizace kupodivu netýká. Střední průmyslová 
škola i obchodní akademie patří k nejlepším školám na Břec-
lavsku, proto je škoda slučovat dvě dobré školy v jednu, při-
tom si nejsou svým způsobem vůbec podobny. 

Nyní jsme sloučeni – měli bychom si být rovni, všechno však svědčí 
o opaku.  Jak žáci, tak profesoři vidí rozdíly, které pan ředitel dělá 
mezi našimi školami. Tzv. „třešničkou na dortu“ byl veletrh vzděláva-
cí nabídky středních škol v Břeclavi, kde průmyslová škola vystavila 
pouze své transparenty a nás téměř vystrčila. Jsem ráda, že jsem ve 
4. ročníku a nedočkám se dalších změn, které naši školu ještě čekají. 
Myslím si, že bude velká chyba, pokud naše škola jednou opravdu 
zanikne.

(Klára Myslíková)

Od nového pana ředitele je to celkem „vydírání“, když oznámil „Po-
kud nebude chodit na obědy do menzy alespoň padesát vašich studen-
tů, zavedeme polední pauzu i u vás.“ Sice se padesát studentů přihlá-
silo, ale všichni tam chodit určitě nebudou. A když se zavede polední 
pauza, pan ředitel nedocílí většího zájmu o školní jídelnu. Studenti 
budou spíše naštvaní a radši budou obědvat ve třídách nebo vůbec. 
Vzhledem k narůstání změn jsem ráda, že jsem na této škole poslední 
rok, teda doufám, že je poslední :). 

(Nikola Pláteníková)



3december 2012

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

Optimalizace na obchodní akademii
Rozhodnutím zastupitelstva JmK došlo od 1. 
července 2012 ke sloučení Střední odborné 
školy průmyslové Edvarda Beneše a Střed-
ního odborného učiliště, Břeclav s Obchodní 
akademií Břeclav. Vznikla tak největší škola 
v regionu s názvem Střední průmyslová škola 
Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břec-
lav. Obchodní akademie je tedy součástí nově 
vzniklé školy. Ředitelem se stal na základě 
výsledků konkurzu Ing. Jaroslav Glier (do 

doby optimalizace ředitel průmyslovky). 
Při schvalování výkonů pro školní rok 
2012/2013 i pro ten následující nám zřizova-
tel nepovolil otevřít třídu oboru Ekonomické 
lyceum. V prvním ročníku jsou tedy oteví-
rány dvě třídy tradičního oboru Obchodní 
akademie. Jeho výuka bude i nadále probí-
hat podle současného školního vzdělávacího 
programu a budou realizovány také všechny 
dosavadní osvědčené nadstandardní aktivity 

(např. Startovací týden nebo kroužky). Při-
bližně dva roky jsme připravovali nový obor 
Cestovní ruch, máme jej schválen na MŠMT. 
Bohužel ani tento obor nám zřizovatel nedo-
volil otevřít. Jsme tedy znovu na začátku a 
chystáme další alternativu k oboru Ekono-
mické lyceum. Mohl by jí být čtyřletý matu-
ritní obor Sociální činnost. 

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele

Co se optimalizací ještě změnilo pro obchodní akademii?
Sloučením došlo k některým personálním 
změnám. Počet zaměstnanců naší součásti 
školy se snížil: odešel bývalý ředitel, jeden 
učitel a dvě pracovnice kanceláře - ekono-
mické oddělení je na SPŠ společné pro celou 
školu, jedna učitelka nastoupila do důchodu. 
Pro OA zůstala jen jedna zástupkyně ředitele. 
K dnešnímu dni má celá sloučená škola 1 241 
žáků a 116 učitelů. Z toho na OA je 295 žáků, 
26 učitelů a 2 pedagogové, kteří mají zbývají-

cí úvazek na SPŠ.
Dále bylo v souvislosti s optimalizací nutné 
sladit účetnictví hlavní i vedlejší činnosti, in-
terní směrnice a řadu dalších úkolů, jako jsou 
např. plány výchovných poradců, preventistů 
SPJ nebo ples školy. Žáků se však tyto změ-
ny, snad s výjimkou nového školního řádu, 
nijak výrazně nedotknou. Problémy by mohly 
vzniknout pouze v případě, že by docházelo 
i nadále ke snižování počtu tříd a v důsledku 

toho k propouštění dalších učitelů. Nějaký čas 
bude ještě trvat, než se nám podaří vytvořit 
s ostatními součástmi školy jeden kompaktní 
celek, ale věřím, že dosavadní vysoká kvali-
ta ekonomického vzdělání sloučením nijak 
neutrpí. Zároveň také doufám, že budeme i 
nadále realizovat výuku ekonomických oborů 
v naší historické, moderně vybavené budově. 

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele

Jak jsme se vydali za krásami Katalánska
Na začátku září se studentky a studenti břec-
lavské obchodní akademie zúčastnili pod 
vedením Mgr. J. Řezáčové devítidenního 
poznávacího zájezdu nazvaného Za krásami 
Katalánska.   
Po vyčerpávající 23hodinové cestě přes Ra-
kousko, Itálii a Francii jsme ko-
nečně dorazili na pobřeží Costa 
del Maresme a ubytovali jsme se 
v Malgrat de Mar, nejsevernějším 
městečku této oblasti. V hotelu 
po krátkém odpočinku z nás úna-
va částečně opadla a vydali jsme 
se na procházku po pláži a do his-
torické části městečka. 
Následující den na nás na pobřeží 
čekala krásná výletní loď, která 
nás dopravila do historického 
letoviska Tossa de Mar, které 
svého času okouzlilo i malíře M. 
Chagalla. Naše první kroky vedly 
na starý hrad, prošli jsme se ma-
lebnými uličkami a pak už nás zlákalo moře  
s krásnou písečnou pláží. 
Konečně přišel dlouho očekávaný výlet do 
druhého největšího města Španělska, Bar-
celony. Toto město je neodmyslitelně spjato  
s významným katalánským architektem An-
toniem Gaudím. Nejprve jsme navštívili jeho 
park Güell, kde jsme se mimo jiné vyfotogra-
fovali na nejdelší lavici na světě, poté jsme si 

prohlédli jeho nejznámější stavbu -  katedrálu 
Sagrada Familia a domy Casa Batlló a Casa 
Milá. Byli mezi námi i fotbaloví nadšenci, a 
proto mezi naše další cíle patřil stadion FC 
Barcelona, známý také pod názvem CAMP 
NO. Kromě obrovského stadionu jsme si 

prohlédli také muzeum klubu, sbírku pohárů 
a kabiny hráčů. Po prohlídce stadionu násle-
dovala gotická čtvrť s katedrálou Barcelony a 
promenáda La Rambla, o které se říká, že kdo 
neprošel touto nejznámější promenádou, kte-
rá je pěší komunikací mezi mořem a centrem, 
jako by v Barceloně vůbec nebyl. Mezi krásy 
Katalánska, které jsme měli možnost vidět, 
patří také horský klášter Montserrat umístě-

ný ve stejnojmenném vápencovém pohoří, 
odkud je krásný výhled na celou Barcelonu. 
Po pěti vyčerpávajících dnech jsme si odpo-
činuli v Marinelandu, známém aquaparku  
s mořskou ZOO. Zde jsme zhlédli edukativní 
představení delfínů a lachtanů, pobavili se u 

cvičených papoušků a pak už nás 
čekal svět vodních atrakcí. 
Poslední den jsme navštívili Fi-
gueres, rodiště surrealistického 
umělce Salvadora Dalího, který 
obohatil město vlastním muzeem. 
Na všechny výlety nás dopro-
vázely české průvodkyně, které 
nám sdělily spoustu zajímavých 
informací nejen o památkách Špa-
nělska, ale i o životě a tamních 
zvycích. 
Mnozí z účastníků zájezdu si také 
prověřili, na jaké úrovni je jejich 
španělština.
Kvůli sloučení Obchodní aka-

demie a SPŠ Edvarda Beneše to byl nejspíš 
poslední poznávací zájezd, který naše škola 
absolvovala. Jsme moc rádi, že jsme se ho 
mohli zúčastnit, a proto bychom tímto rádi 
poděkovali nejen pí prof. Řezáčové, ale také 
dalším učitelkám, které nás na zájezdu do-
provázely.  

Abrahamová Eva
Válková Kamila

Ze života školy
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Ze života školy

Nová tvář Obchodní akademie

Pocity prváků

Profesor Martin Orel, rodák z Jihlavy, učí 
anglický jazyk na naší škole od 1. listopadu 
2012 výměnou za profesora Ško-
du, který nyní učí na Gymnáziu  
v Břeclavi.
   V roce 1985 emigroval do Ra-
kouska. I když našel zalíbení ve 
Vídni a říká o ní, že je to nejkrás-
nější město na světě, po čtyřmě-
síčním pobytu u našich jižních 
sousedů se mu naskytla mož-
nost odjet do Kanady, tak znovu 
emigroval. Vystudoval historii  
v Ottawě a práva ve Van-
couveru. Za oceánem jeho 
pozornost upoutaly zejmé-
na Niagarské vodopády, 
cestování prériemi a skalistými horami.  
V roce 2000 se vrátil zpět do České republiky. 

V letech 2000 – 2012 působil na Integrované 
střední škole v Sokolnicích, kde vyučoval an-

glický jazyk.
Každodenní dojíždění do Břeclavi profesorovi 

nevadí, cestování vlakem má rád. Čas stráve-
ný ve vlaku využívá k relaxaci a k pozorování 

krajiny. Rád chodí na výlety do 
přírody.
Není mu sympatická zima, pro-
to všechny dovolené směřují do 
slunečna a tepla. Rád cestuje a 
chtěl by se ještě podívat do Aus-
trálie a do Itálie, kde by chtěl 
objevit krásy Říma.
Jeho koníčkem je fotografování. 
Líbí se mu francouzské filmy s 
nádechem každodenního života.
A jaké jsou plány pana profeso-
ra do budoucna? Na naší škole 
se mu líbí, takže pokud to zdejší 
podmínky dovolí, chtěl by zde 

vyučovat nadále.
A. Filová

Letos nastoupilo do první ročníku obchodní 
akademie více než 50 nových žáků. Určitě 
přechod ze ZŠ na střední není pro ně jedno-
duchý. A jak se tady cítí po dvou měsících?
„Především je to trochu šok, nebyla jsem 
zvyklá tolik cestovat sama, ale rychle jsem 
si našla kamaráda, se kterým jezdím do ško-
ly i ze školy. Spolužáci jsou milí a zábavní, 
takže se kolikrát hodně zasmějeme. Mám 
velké štěstí, že jsem potkala tak pohodovou 
třídu. Také mě překvapivě baví některé hodi-
ny. Mám ráda otevřené debaty o daním uči-
vu s učiteli a líbí se mi přístup všech učitelů  
k žákům.“

(Kristýna Jahodová)
„Druhý týden (po návratu ze Startovacího 
týdne) byl horší. Všichni na nás vychrlili 
mnoho informací a školu mi trošku znechu-
tili. Měla jsem pocit, že je to jenom nějaký 
sen, že se ráno probudím a budou buď prázd-
niny, nebo budu pořád chodit na základku. 
Teď už takový pocit nemám, protože jsem si 
uvědomila, že je to realita a na tu základku se 
nevrátím….Učení je tady docela dost. Ale to 
asi všude. Pro mě depresivní. Jak to? Za prvé 
mi to nejde a za druhé mi to prostě nejde.“

(Dominika Křivková)
„Skvělí spolužáci, dobrý kolektiv, dobří uči-
telé. Samozřejmě jako všichni ostatní i já už 
mám představu, jaký kdo je, co si ke které-
mu učiteli můžeme dovolit. Prvních pár dní 
jsem se držela slov „zlatá základka“, ale teď 
jsem ráda, že jsem tady. Je to tady o hodně 
těžší, ale s tím jsem počítala. Každý jsme po-
stoupili dobrovolně ve svém životě dál, jsme 

starší, rozumnější, takže s námi nemůžou za-
cházet, jako kdyby  jsme byli z porcelánu.“

(Hana Růžičková)
„Myslím si, že tato škola není špatná, ale za-
tím mám smíšené pocity. Nejvíce se mi líbí, 
že můžeme sedět, s kým chceme, a nejsme 
rozsazeni. Ve škole máme dobře vybavené 
počítačové učebny, ale nelíbí se mi staré la-
vice v naší třídě. Myslím si, že ve třídě máme 
zatím dobré vztahy a doufám, že nám to vy-
drží až do čtvrťáku. Ale kdo ví?“ 

(Zuzana Bělochová)
O prázdninách jsem se nudila a těšila se do 
školy. Prvních pár dní na startovacím týdnu 
jsem se nudila a chtěla jsem domů, ale pak 
jsem se seznámila se spolužáky a začalo mě 
to bavit. Ze spolužáků jsem měla největší 
strach. Bála jsem se, že nezapadnu, nebudu 
si mít s kým co říct. …Učím se a není to vel-
ký rozdíl oproti ZŠ. Jsem spokojená a líbí se 
mi tady. Na druhou stranu mám ale obavy, 
jestli to budu zvládat. Jestli se tady čtyři roky 
udržím. Na takové úvahy je ale trochu brzy.“ 
(Dominika Bauerová) 
„Školní prostředí je celkem dobré, ale ty 
nové předměty a úplně jiné známkování než 
na základní škole – příšerné.“

(Hana Mrákavová)
„Od této školy očekávám to, že budu umět 
dobře jazyky, budu umět psát všemi deseti na 
PC a doufám, že zvládnu maturitu a dostanu 
se na VŠ.“

(Kamila Osičková)
„Je to tady těžší než na ZŠ, ale líbí se mi tady 
víc. Určitě je to i kvůli lepšímu kolektivu, 

protože na ZŠ jsme se bavili po skupinkách 
a tady se baví každý s každým. Zdá se mi, že 
i učitelé jsou tady lepší, ale jak kteří. I když 
ráno vstanu a říkám si zase ta škola, jsem 
rád, že jsem šel zrovna sem.“

(Adam Vrbík)
„Dost se mi nelíbí, že někteří starší studenti 
nás berou jako malé děti a chovají se k nám 
opravdu hnusně. I pár učitelů mi přijde moc 
přísných, ale na to si zvyknu, budu muset.“

(Veronika Městecká)
„Chvílemi bych se vrátila na základní ško-
lu, ale jsem ráda, že jsem tu. Myslím, že mi 
střední škola docela změnila život.“

(Aneta Řišicová)
„Doufal jsem, že na střední škole to bude 
jiní, a k mému překvapení i je. Nejen že jsem 
ve skvělém kolektivu, ale poznal jsem i lidi, 
kteří jsou naprosto…odlišní (na ZŠ jsem po-
znal, jak umí být děti kruté). Zdá se mi, jako 
by nebrali v potaz můj vzhled, ale zajímalo 
je jaký jsem. Opravdu nevím, jestli je to od-
měna, ale jestli ano, jsem za ni vděčný.“

(Martin Nejezchleba)
„Tady se mi zatím docela líbí, určitě bude 
ještě chvíli trvat, než si zvyknu. Třída jsme 
dobrá, utvořili jsme lepší kolektiv než na ZŠ. 
Jsou tu lepší lidé a učitelé jsou taky v po-
hodě.“

(Radim Dokoupil)
„Rozhodl jsem se, že půjdu na OA, abych 
nemusel dojíždět do jiného města, ale také 
proto, že bych chtěl v životě hodně dokázat, 
udělat si vysokou a vydělávat velké peníze.“ 

(Radek Svoboda)
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Ze života školy

Co se událo?
Den otevřených dveří
Na Obchodní akademii Břeclav proběhl ve dnech 
8. - 10. prosince  den otevřených dveří.

Stužkování
V minulých dnech a týdnech rovněž proběhly 
stužkovací večířky 4. A (na fotografii), 4. B a 4. C.

„Máme více povinností, ale také více kama-
rádů, které jsme poznali na startovacím týd-
nu. Ten byl skvělý, naučili jsme se navzájem 
si věřit. No prostě užili jsme si to. A klidně 
by se tam vrátila aspoň polovina z nás. My-
slím, že se tady naučím spoustu nových věcí 
a naučím se je využívat v běžném životě.“

(Renata Dřímalová)
„Na tuto školu jsem přešla z gymnázia, kde 
jsem byla od 5. třídy. 
Nechtěla jsem tam zů-
stat kvůli tomu, že tam 
můžete získat všeobecné 
vzdělání, a když se nedo-
stanete na VŠ, nic z vás 
prakticky není.“

(Aneta Haladyová)
„Tuto školu mi doporučila 
sestra, která sem před pěti 
lety chodila. Líbí se mi 
tu moc. Čekala jsem, že 
ten začátek bude těžší. Učitelé jsou tu skoro 
všichni milí a v pohodě. Můj nejoblíbenější 
předmět je biologie.“ 

(Claudia Molčíková)
„Spousta lidí, co mi tuto školu doporučila, 
mě ale zároveň mě strašila, že ze začátku se 
mi výrazně zhorší známky a bude to velmi 
náročné. No, mně se ani nezdá. Ano, znám-
kování je sice o něco tvrdší, ale alespoň mě 
to donutí snažit se ještě víc.“

(Milotová) 
„Abych se dostal na ekonomku, musel jsem 
se naučit víc, než co jsme vůbec probírali ve 
škole, a i když mi to dalo práci, jsem rád, že 
jsem se sem dostal. A škola rozhodně splnila 
mé očekávání.“

(Filip Hunkař)
„Školu mám blízko od domova a chodí sem 

i moje sestra. Sice někdy lituji, že jsem sem 
šla, ale není to zas tak špatná škola., akorát 
je takové horší, že teď už si dělá skoro každý 
obchodku.“

(Jitka Šurečková)
„Proč jsem si vybral tuhle školu? Po dlouhém 
hledání mezi středními školami mi padla do 
oka právě OA Břeclav. Bylo to jak láska na 
první pohled. Zaujme vás něčím netypickým, 

ale vše jednou omrzí a s přicházejícím časem 
odchází i má chuť sem chodit. Zvládnu to? 
Co ze mě bude? Co když neudělám maturitu, 
tyhle otázky si pokládám každý den. Nebylo 
by špatné znát odpovědi na mé otázky dříve, 
než je vyslovím.“

(Mirek Manda)
„Pro tuto školu jsem se rozhodl až na dru-
hý pokus, neboť jsem se hlásil do Znojma na 
obor obchod a podnikání. Myslel jsem si, že 
bude pro mě dobré, když budu na intru, pryč 
z domu a budu mít klid od rodičů a poznám 
nové prostředí a život z jiné perspektivy. 
Jenže po určité době jsem zjistil, že jsem 
se zmýlil, že mi chybí domov a moji blízcí. 
Rozhodl jsem se odejít ze Znojma a vrátit se 
domů.“

(Erich Hochman)

„Výběr školy byl hodně těžký. A jelikož 
jsem jedináček, neměl i kdo pomoct. No, tak 
skoro. O téhle škole jsem se dozvěděla od 
sestřenky, která sem také chodí a moc si tuto 
školu chválila. Ano, já také souhlasím s tím, 
že je tahle škola super. Super učitelé, bezva 
spolužáci a nejvíce se mi líbí to, co škola po-
řádá. Různé aktivity, výlety, zájezdy. Moc se 
mi líbil Startovací týden.“

(anonym)
„Proč jsem si vybrala 
tuto školu, netuším. 
V našem okolí jsem 
mohla jít jedině sem, 
na průmku nebo na 
gympl. Na gympl jsem 
moc blbá a na průmku 
moc chytrá.“

(Hašková)
„Opravdu nevím, osud 
mi napověděl, ať jdu 

touhle cestou, kterou teď právě kráčím. Do-
cela jsem ráda, že už mám základní školu za 
sebou, protože to, co jsem tam zažívala, už 
nikdy nechci znovu prožít. I přesto, že máme 
sedm vyučovacích hodin, nemáme odpoled-
ní vyučování, a to je úžasné.“

(Hana Krmíčková)
„Nevím, čím to je, ale má to tady na mě dob-
rý vliv. Optimismus se šíří z barevných stěn. 
Vrstevníci jsou mi každý den bližší. Baví 
mě sem chodit a těším se do školy. Byla to 
správná volba, ketré nelituji. Doufám, že mi 
to ty čtyři roky vydrží.“

(Kristýna Salajková)
„Líbí se mi, že jsme si mohli vybrat ze čtyř 
jazyků.“

(Anna Prátová)
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Divadlo

Nahlédnutí za oponu „DéBéKá“

„Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechá-
pe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich 
chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevi-
šti.“              (August Strindberg)
Osmou sezónu jsme začali podobně jako v roce 
minulém. Uspořádali jsme druhý ročník AMA-
FESTU, což je festival tvůrčích příležitostí pro 
amatérské divadelní soubory.
Oproti loňskému ročníku, který trval po tři 
pátky a jednu sobotu a konal se v břeclavském 
Domu kultury, byl ten letošní o něco skromněj-
ší. Konkrétně o dobu trvání (letos pouze dva 
pátky) a prostory, kde se festival odehrával.  
V žádném případě to však festivalu neubralo 
na kvalitě, ba naopak, taková ruská literární 
kavárna v prostorech břeclavské synagogy má 
své kouzlo.
Kromě našeho souboru jste během festivalu 
mohli zhlédnout divadelní soubor Svatopluk 
z Hodonína s inscenacemi „Baby z Babína“ a 
známé dílo ruského spisovatele N. V Gogola 
„Ženitba“. 
Z našeho repertoáru jste mohli v první festiva-
lový pátek navštívit inscenaci „Z dějin ruské 
literatury“, kterou, jak jsem již zmiňoval, jsme 
odehráli v břeclavské synagoze a představení 
tak dostalo zcela nový nádech a atmosféra byla 
naprosto odlišná oproti tomu, když tuto hru 
hrajeme například ve školní aule či nějakém 
sále. Druhý festivalový pátek jste se hned ráno 
mohli vrátit do dětských let díky představení  
„Z pohádky do pohádky“, po kterém následo-
valy „Veselé paničky windsorské“ v částečně 
novém obsazení, které letošní festival také 
ukončily, a sice ten den večer v sále břeclavské 
knihovny.
I když byl letošní ročník skromnější jak o pro-

story, tak o účinkující soubory, rozhodně ne o 
kvalitu, návštěvníky a kulturní zážitky, které si 
z festivalu odnášeli.
Druhou a již tradiční akcí podzimu byl semi-
nář ve Starém Městě u Uherského Hradiště, na 
kterém jsme cvičili jak již „zaběhnuté“ hry, tak 
zcela nové. A na co nového že se můžete v po-
dání našeho souboru těšit?
V první řadě na tragikomedii „Tlusté prase“ 
amerického dramatika N. LaButeho, která 

ukazuje povrchnost dnešního světa, ve kterém 
vzhled a názory okolí hrají pro některé z nás 
větší roli než láska a názory vlastní. Dále na 
komedii „Donaha!“, kde uvidíte několik kama-
rádů, jejichž problémy s přítelkyněmi, manžel-
kami, placením alimentů apod. mají společné-
ho jmenovatele: nemožnost sehnat práci. Tento 
problém vyřeší velmi svérázným a originálním 
způsobem. Do třetice jde o klasickou detektiv-
ní zápletku od známé spisovatelky A. Christie 

„A nezůstal už žádný“ (známou také pod ná-
zvem Deset malých černoušků), kde osm lidí 
z různých sociálních vrstev přijme pozvání od 
neznámého hostitele do odlehlého sídla. Ten 
po jejich příjezdu však chybí. Následně pak  
v duchu dětské písničky Deset malých čer-
noušků umírá podivnou smrtí jedna osoba za 
druhou.
Ani na tomto semináři nechyběli kvalitní lekto-
ři. Věra Pavúčková, která nás vždy naučí mno-
ho o jevištním pohybu, režisér a herec Robert 
Bellan, který působí i ve Slováckém divadle  
v Uherském Hradišti a můžete jej vidět třeba  
v seriálu Četnické humoresky, či herečka Měst-
ského divadla  v Brně Veronika Poláčková, kte-
rou můžete znát ze  seriálů Obchoďák, Život je 
ples nebo Ošklivka Katka.
Kromě toho jsme také, jak už tomu na podzim-
ním semináři bývá tradicí, mezi sebou přivítali 
nové členy, především tedy z řad prvních roč-
níků, kterým přeji mezi námi mnoho krásných 
zážitků a hlavně, aby jim vydrželo to nadšení,  
s jakým k nám do souboru přišli. 
A co se událo v minulém měsíci? Dne 8. pro-
since v 18:00 h jsme hráli Veselé paničky wind-
sorské v kulturním domě v Mikulčicích, 13. a 
14. 12. ve Znojmě představení Rychlé šípy,  
Z dějin ruské literatury a Veselé paničky wind-

sorské. 
S letošním rokem jsme se rozloučili 22. prosin-
ce v břeclavské knihovně  inscenací Z pohádky 
do pohádky.  
Nakonec se s vámi podělím o říkanku, která 
mě při psaní tohoto článku napadla: „TLUSTÁ 
PRASATA, co i přesto půjdou DONAHA, až 
nakonec NEZŮSTANE UŽ ŽÁDNÝ, ale stejně 
vystřelí jako RYCHLÉ ŠÍPY směrem k WIND-
SORU!“                    Oldřich Bělka (člen DBK)

aneb druhý ročník Amafestu a podzimní seminář jsou úspěšně za námi!
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Úspěchy

Talent z břeclavské „obchodky“
Žákyně 2. ročníku břeclavské obchodní akade-
mie Klára Pohlová obsadila 2. místo v celostátní 
soutěži Šenovský datel 2012. 
  Tato soutěž v psaní všemi deseti prsty na počíta-
čové klávesnici je určena žákům druhých ročníků 
středních škol a talentům ze základních škol. V le-
tošním osmém ročníku se soutěžící utkali ve třech 
disciplínách. Absolvovali opisy desetiminutových 
textů s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za chybu. 
Celé klání odstartoval pan Jaroslav Zaviačič, vi-
cemistr světa v psaní na stroji a autor výukového 
programu ZAV. Přítomna byla i devítinásobná 
mistryně světa ve zpracování textů na počítači paní 
Helena Zaviačičová.
  Mezi šedesáti osmi žáky ze čtyřiadvaceti škol  
z celé České republiky se žákyni Kláře Pohlové  
z OA v Břeclavi opravdu dařilo. Již v bodovaném 
tréninku obsadila 3. místo. Při samotné soutěži pak byla ve dvou opi-
sech druhá a v jednom pátá. Za 4 917 bodů jí patří celkové druhé mís-
to v kombinaci jednotlivců. Zejména výkon 478,7 čistých úhozů za 
minutu při opisu s penalizací 10 úhozů za chybu je příslibem dobrého 

umístění v blížících se dalších soutěžích. Sošku pro vítěze, datla ťuka-
jícího do klávesnice, si ze Šenova u Nového Jičína odnesla Karolína 
Foukalová z Rožnova pod Radhoštěm.   Ing. Jana Dyčková

zástupkyně ředitele 

Na konci listopadu 2012 se uskutečnila celostátní soutěž žáků střed-
ních škol „Středoškolák roku v účetnictví“. Tuto soutěž každoročně 
organizuje Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ve spolu-
práci se vzdělávacím střediskem Ing. Pavel Štohl.
Naši školu reprezentovali žáci čtvrtých ročníků oborů Obchodní aka-
demie a Ekonomického lyca. V konkurenci 859 žáků z celé ČR dosáh-
li vynikajícího úspěchu. Nejlé-
pe si vedl Jiří Rotter ze 4. A, 
který ziskem 48,5 bodu (z 50 
možných) obsadil 4. místo. Od 
stupňů vítězů jej dělilo jen 0,56 
bodu. Jeho spolužačka Hana 
Krevňáková byla 6., Nikola 
Pláteníková 8.a Lenka Uhrová 
získala 20. místo.
Soutěž probíhala formou on-
-line testů. O konečném pořadí 
rozhodla správnost odpovědí a 
v případě rovnosti bodů i jejich 
rychlost. Zadání obsahovalo 
jednak 25 teoretických otázek 
s uvedenými možnostmi od-
povědí (u každé otázky mohla 
být správně jedna až čtyři od-
povědi) a jednak 25 příkladů 
na zaúčtování. Za správnou od-
pověď byl jeden bod, v případě 
více správných možností mu-
sely být zodpovězeny všechny 
dobře, jinak se započítávala 
jen poměrná část. Za chybné 
odpovědi se body odečítaly. 
Čas na vypracování otázek byl 

maximálně 60 minut. Soutěžící, kteří se umístili na 1. až 20. místě  
v ČR, mají právo zúčastnit se další celostátní soutěže v účetnictví Má 
dáti – Dal 2012. Tímto způsobem však může být za každou školu 
přihlášen pouze jeden žák. Další členy našeho družstva vybereme  
z vítězů školního kola soutěže z účetnictví. 

Ing. Jana Dyčková

Úspěch v celostátní soutěži
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Zajímavé podujatia

Stalo sa...
Otvorenie školského roka 2012/2013
Slávnostné otvorenie školského roka SPŠE v Piešťanoch sa uskutoč-
nilo v Dome umenia 3.sept.embra2012. Slávnostný príhovor pred-
niesol riaditeľ školy Ing. Milan Tupý. Pedagogických  aj  nepedago-
gických pracovníkov školy predstavil študentom zástupca riaditeľa 
PhDr. Miroslav Donoval, ktorý ich zároveň oboznámil s organizač-
nými pokynmi. Podujatie moderovala Mgr. Daša Chrásteková. V kul-
túrnom programe vystúpili členovia FS Slnečnica.

Slávnosť vinobrania v Znojme
Si vychutnali učitelia SPŠE PN a upevnili československé priateľstvo 
, vďaka kolegovi Kolníkovi  (a jeho manželky). Približne 20 pracov-
níkov školy a ich rodinných príslušníkov prežili krásne dva dni spoje-
né s exkurziou do minulosti, aj ale do prítomnosti Znojma.

Kurzy ochrany života a zdravia
KOŽAZ študentov SPŠE v Piešťanoch sa uskutočnil v dvoch termí-
noch pre študentov tretieho ročníka.  Prvý kurz sa konal v dňoch 
17.-21. septembra v  Zuberci - Zverovke v Západných Tatrách – Ro-
háčoch. Druhý kurz sa konal v dňoch 1.-5. októbra vo Vyšnej Boci  
v Nízkych Tatrách na Liptove.  Náplňou  kurzov bola zdravotníc-
ka príprava,  topografická príprava,  pobyt v prírode a jej ochrana, 
dopravná výchova a civilná ochrana. Nechýbali ani niekoľkohodino-
vé túry do okolia.  V kultúrno -poznávacej časti navštívili študenti 
skanzen Múzeum oravskej dediny v Zuberci a študenti druhého kurzu 
zámok v Liptovskom Hrádku. 

Minimaratón 

4. októbra Ing. Ľ. Fapšo a učitelia telesnej výchovy zorganizovali 
ďalší ročník školského minimaratónu. Trať v dĺžke 4,2km  so štartom 
a cieľom na futbalovom štadióne  absolvovalo 50 študentov SPŠE  
v Piešťanoch. V kategórii chlapcov vyhral Filip Šima zo 4.B,  z diev-
čat bola najlepšia  Daniela Galbičková z 3.A.

Literárno – poznávacie exkurzie po Slovensku
Z iniciatívy zástupcu riaditeľa PhDr. Miroslava Donovala sa v ok-
tóbri uskutočnili dve exkurzie študentov SPŠE v Piešťanoch. Študenti 
videli rodiská a pôsobiská významných slovenských literátov a ná-
rodných buditeľov, historické pamiatky a mohli obdivovať aj krásy 
Slovenska. Exkurzia I.A triedy sa konala v dňoch 2. – 4. októbra 
(viacej v  článku).

Exkurzia 2.B triedy sa konala v dňoch 23.-25. októbra. Trasat sme-
rovala na stredné Slovensko. Predovšetkým  na Pohronie (Banská 
Štiavnica, Zvolen, Hronský Beňadik, Krupina), potom  nasledovali 
Vysoké Tatry (Poprad, Kežmarok), spiatočná cesta viedla od Liptova 
dolu Považím  okolo hradu Strečno. 
Deň otvorených dverí na SPŠE v Piešťanoch 4. októbra sa konal Deň 
župy Trnavského samosprávneho kraja. V priebehu dňa sa v rámci 
kraja uskutočnilo viacero spoločenských kultúrnych a športových 
podujatí. 
Pri tejto príležitosti SPŠE v Piešťanoch pripravila Deň otvorených 
dverí. Žiaci základných škôl piešťanského regiónu mali možnosť 
oboznámiť sa s našou strednou školou.

Exkurzia na výstavu ELOSYS Trenčín
V dňoch 9. a 10. októbra navštívili výstavu elektrotechnických za-
riadení a prístrojov ELOSYS v Trenčíne študenti II.B a III.B SPŠE 
v Piešťanoch.
Vo viacerých pavilónoch si študenti prezreli rôzne moderné elek-
trotechnické exponáty z meracej techniky, robotiky, inteligentnej 
domácnosti, termokamier, bezpečnostnej techniky, alternatívnych 
zdrojov energie a pod.

Exkurzia do Viedne

25. októbra pod vedením Ing. J. Nitrana a Mgr. T. Čížovej sa študenti 
3.B triedy a výberu z ďalších tried zúčastnili jednodňovej exkurzie do 
Viedne pri  príležitosti otvorených dverí všetkých múzeí.  Študenti 
navštívili letné sídlo Habsburgovcov v Schönbrunne, kde si prezreli 
Múzeum kočov. V Technickom múzeu si prezreli exponáty z rôznych 
technických odvetví, zaujali ich najmä historické vlaky, autá, lietadlá, 
parné stroje.

Imatrikulácia študentov SPŠE Piešťany
15. novembra sa v priestoroch závodu Chirana konala imatrikulácia 
študentov 1.ročníka SPŠE. Podujatie zorganizovali tradične študenti 
III.A ktorí sa v úvode predstavili vlastným kultúrnym programom. 
Po večeri nasledovali súťaže študentov  prvého ročníka. Vrcholom 
večera bol samotný imatrikulačný „krst“ prvákov. Na záver podujatia 
bola diskotéka.
Stužkové slávnosti
V novembri a začiatkom decembra sa konali stužkové slávnosti štu-
dentov 4.ročníka. Dve triedy ich mali v priestoroch reštaurácie Sema-
for, ďalšie dve triedy na Hotelovej akadémií Ľ. Wintera v Piešťanoch.
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Exkurzia

Literárno – poznávacia exkurzia

Študentov I.A triedy SPŠE v Piešťanoch, len pár týždňov po začiat-
ku školského roka, čakalo zaujímavé a poučné podujatie. V dňoch  
2.- 4.októbra 2012 absolvovali literárno-poznávací zájazd po  
Slovensku.
Študenti sa oboznámili s miestami, kde pôsobili významní slovenskí 
spisovatelia a národovci, mohli vidieť rôzne pamätihodnosti a záro-
veň obdivovať krásy slovenskej prírody. S historickými udalosťami a 
významnými osobnosťami ich oboznamoval zástupca riaditeľa PhDr. 
Miroslav Donoval. Podujatia sa zúčastnili tiež ich triedna Mgr. Lýdia 
Sarvašová  a Ing. Mária Kováčová.
Jednou z účastníčok bola študentka Patrícia Slamková, ktorej sme sa 
opýtali na jej dojmy z exkurzie:
Z Piešťan sme vyrazili hore Po-
važím smerom na Žilinu. Vedeli 
sme, že nás čaká veľa zážitkov 
a že získame nové vedomosti  
o Slovensku a jeho 
kultúrnych pamiatkach. Na našej 
trase sme spoznali veľa hradov, 
zámkov a ďalších pamätihod-
ností. 
Prvý deň sme videli hrady  Te-
matín,  Čachtický, Beckov, Tren-
čiansky, pevnosť v Ilave, Považ-
ský,  Bytčiansky zámok, Buda-
tínský zámok, Strečno, Starhrad, 
Oravský zámok a Likavský hrad. 
Samozrejme, že sme  navštívi-
li aj významné mestá a obce, a 
to Zemianske Podhradie, Novú 
Dubnicu, Považskú Bystricu, 
Žilinu, Martin, Veličnú, Námes-
tovo, Dolný Kubín, Leštiny, Ja-

seňovú, Valaskú Dubovú, Ružom-
berok a Ždiar,  kde sme  po oba dni 
aj nocovali. 
Naša prvá zastávka bola v  Žiline. 
Na námestí nám pán Donoval po-
rozprával o histórií mesta a veľa 
ďalších zaujímavostí. Pamiatky sme 
si odfotografovali a zapísali do po-
známkového bloku.
Potom sme odbočili na Oravu. Za-
stavili sme sa v Námestve, Dolnom 
Kubíne i v ďalších obciach, videli 
sme aj Oravskú priehradu. Potom 
sme pokračovali smerom na Liptov. 
Nocovali sme v obci Ždiar. Ubyto-
vali sme sa v penzióne Jánošík .
Druhý deň sme navštívili ďalšie 
mestá a hrady na Spiši. 
Navštívili sme Spišský hrad , Kež-
marok, Leštiny, Ľubicu, Levoču, 
Spišskú Novú Ves, 
Spišský Štvrtok. Zo Spišského hra-
du sme mali krásny výhľad na oko-
lie. V obci Leštiny sme 

obdivovali národnú kultúrnu pamiatku – artikulárny drevený kostol zo 
17. storočia. 
Tretí deň sme prišli do Vysokých Tatier. Prešli sme  Tatranskou Lom-
nicou, Starým Smokovcom. Dlhšie sme sa zastavili na Štrbskom plese. 
Videli sme aj zubačku do železničnej stanice Štrba a lyžiarsky areál v 
ústí Mlynickej doliny.
Pred odchodom sme sa postavili na stupienok, kde sme prezentovali to, 
čo sme sa mali naučiť o slovenských spisovateľoch. Spravili sme posled-
né fotografie a z okien autobusu sme sa rozlúčili s Vysokými Tatrami 
a pokračovali sme cestou späť domov. Na túto exkurziu budeme dlho 
spomínať.
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Súťaž

Súťaž ZENIT – školské kolo na SPŠE v Piešťanoch
Školské kolo súťaže ZENIT v programova-
ní sa na SPŠE v Piešťanoch uskutočnilo  
6. novembra. Organizátorkou súťaže a pred-
sedníčkou poroty bola Ing. Danica Bačová. 
Súťažilo sa v kategórii A (3. a 4. ročník), ví-
ťazom sa stal Jozef Mikuláš z III.C (získal 
cca 64%) a v kategórii B (1. a 2. ročník)  vy-
hral Ondrej Hrušovský z II.C (cca 63%). Do 
krajského kola postúpili prví dvaja z každej 
kategórie.
Školské kolo súťaže v mikroelektronike sa 
uskutočnilo 7. novembra, organizátorom sú-
ťaže bol Ing. Daniel Vido, predsedom poroty 
Ing. Jozef Dragula. Víťazom súťaže sa stal 
Jakub Krošlák z II.C, len o jediný bod pred 
Jurajom Giertlom zo IV.C.
Jozefovi Mikulášovi som položil niekoľko 
otázok.
1. Čo bolo obsahom súťaže?
Úlohou súťažiacich bolo naprogramovať pro-
gram podľa zadania, ktorý spravidla spraco-
váva údaje zo súboru. V praxi by však tento 
samotný program nemal žiadne využitie. 
Mohlo sa programovať v jazykoch C, C++ 
alebo Pascal. Každý rok je zadanie na inú 
tému, no v podstate ide vždy o to isté.
2. Pripravoval si sa na súťaž?
Na súťaž som sa obzvlášť nepripravoval, iba 
som si v krátkosti oprášil svoje priemerné 
znalosti. Potom som len dúfal, že mi téma 

sadne.
3. Ako prebiehala súťaž?
Súťaž trvala 4,5 hodiny, celý čas bol určený 
na programovanie. Boli sme rozdelení na dve 
skupiny, A a B. Zadanie bolo spoločné, hod-
notenie bolo zvlášť. Počas programovania 
sme používali internet, zošit alebo akýkoľvek 
iný zdroj. Ja som  si, pre istotu, priniesol aj 
moje riešenie ZENITU z predchádzajúceho 
roku. Počas súťaže sme nesmeli medzi sebou 
komunikovať.
4. Si so svojím výkonom spokojný?
Neviem síce posúdiť náročnosť tohtoročného 
zadania, ale programovalo sa mi dobre. Prvé 
príklady boli ľahšie, posledné ťažšie. Niekto-
ré úlohy som nevedel vyriešiť, alebo som ich 
z časových dôvodov ani nezačal riešiť. S do-
siahnutými 64%mi a postupom do krajského 
kola som spokojný, i keď viem, že tam budú 
náročnejšie úlohy, na ktoré by som sa mal 
pripraviť.
Otázky sme položili aj víťazovi súťaže v mik-
roelektronike Jakubovi Krošlákovi.
1. Súťaže ZENIT si sa zúčastnil aj v minu-
lom roku,  dostal si sa až do celoštátneho 
kola, kde si skončil na 5.tom mieste. Prečo 
si sa rozhodol súťažiť aj v tomto školskom 
roku?
Tejto súťaže som sa zúčastnil, pretože elekt-
ronika ako veda ma baví a už odmalička som 

bol k nej vedený otcom. V tejto súťaži mám 
možnosť overiť si moje znalosti v praxi, či už 
v odbornom teste, ale aj pri návrhu a výrobe 
daného zapojenia.
2. Pripravoval si sa na súťaž?
V podstate ani nie. Človek zdatný v elektro-
nike  musí vedieť takúto súťaž spraviť doslova 
„aj o pol noci“. Ale aj áno, pretože v teste sa 
objavujú otázky, ku ktorým človek neprichá-
dza často ku styku. 
3. Ako prebiehala samotná súťaž ?
Ráno sme sa zaregistrovali, pri zahájení sme 
dostali vlastný QR kód ako identifikáciu. 
Najprv písali sme odborný test, ktorý mal 30 
otázok a mali sme naň 60 minút. Ďalej sme 
vytvárali návrh plošného spoja podľa zadanej 
schémy. Potom sme podľa schémy vytvorili 
zapojenie na spájkovateľné vývojové pole. 
Nasledovalo odborné posúdenie výrobkov a 
nakoniec vyhodnotenie. 
4. Stal si sa víťazom o 1 bod pred ďalším 
úspešným riešiteľom Jurajom Giertlom. Si 
spokojný?
Víťazstvo ma prekvapilo, čakal som umiest-
nenie niekde v prvých troch priečkach. 
Takže, áno, som spokojný. Dúfam, že sa mi 
podarí popredne umiestniť sa aj na krajskom 
kole súťaže, na ktorej budem reprezentovať 
našu školu spolu s Jurajom Giertlom. 

Zhováral sa Martin Golier
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Ďalšie podujatia

Imatrikulácia 2012

Dňa 15.11.2012 sa konala imatrikulácia prvákov SPŠE v Pieš-
ťanoch. Cieľom imatrikulácie bolo oficiálne privítanie študen-
tov na strednú školu. O zábavu a program sa postarali študenti  
3. ročníka.  Program sa odohrával v budove Chirany od 17.00 
hodiny. 
Tretiaci mali najskôr príhovor a pripravený program. 
Súťaže sa začali prvou úlohou a to spievaním piesní vybratím 
dvoch párov. Mali pred sebou text a za úlohu ho mali zaspievať 

pred celým publikom. 
Druhá úloha bola však už 
náročnejšia. Štyria vybra-
ní mali v miske s múkou 
nájsť cukríky bez toho, 
aby použili ruky. Po tejto 
úlohe dostali aj odmenu, 
Tretia úloha bola určená 
chlapcom. Dostali ener-
getický nápoj a mali ho čo 
najskôr vypiť cez ponožku. 
Túto úlohu však zvládli 
rýchlo a bez komplikácií. 
V ďalšej úlohe mali chlap-
ci dostať šľahačku dole  
z tváre dievčat  a v  posled-
nej úlohe mali narúžovať 
ústa partnerky. Po týchto 
dlhých a náročných úlo-
hách nám bola podávaná 
večera.
Potom nasledoval dlho 
očakávaný imatrikulačný 

krst. Museli sme zjesť štipľavú pastu s cibuľou , vypiť vajcovú vodu 
, ponoriť ruku do rožkov a potom do octu. Nakoniec sme sa pod-
písali na papier, ktorý, potvrdil to, že sme boli „pokrstení“ a stali 
sme sa členmi elektrikárskej spoločnosti.
Na záver imatrikulácie bola diskotéka, kde sme sa mali možnosť 
vytancovať. Všetci sme sa výborne zabavili, spoznali a vytvorili 
nové priateľstvá.

Patrícia Slamková I.A

Podujatia koncom leta a začiatkom jesene
Aj v tomto období sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero spoločen-
ských podujatí.
Koncom augusta sa konal 14. ročník festivalu slovenskej a českej 
country hudby Lodenica 2012.Najväčší záujem divákov vyvolalo 
vystúpenie britského hudobníka Chrisa Normana.
V septembri sa v  Piešťanoch uskutočnil 7. ročník medzinárodné-
ho filmového festivalu Cinematik. Premietnutých bolo 123 filmov,  
z toho bolo 70 celovečerných. Čestnou riaditeľkou festivalu bola he-
rečka Božidara  Turzonovová. 
Na Námestí slobody, pod obrovským stanom sa konal Piešťanský 
pivný festival. Pre návštevníkov bolo pripravených viacero druhov 
pív a niektoré chutné jedlá.
Po viacerých rokoch čakania začali hokejisti ŠHK 37 Piešťany hrať 
v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži – extralige. V prvom domá-
com stretnutí vyhrali nad Skalicou, vo vypredanom hľadisku bol aj 
prezident SR Ivan Gašparovič. Piešťanskí hokejisti boli úspešní aj  
v ďalších zápasoch.
Na záver letnej sezóny sa v Piešťanoch uskutočnil 19. ročník národ-
nej súťaže v aranžovaní a viazaní  kvetov Victoria Regia i s medziná-
rodnou účasťou. V tomto roku boli súťažné práce venované 100.vý-
ročiu otvorenia reprezentačného secesného hotela Thermia Palace.
Zároveň sa uskutočnilo Kvetinové korzo. Pestrý kvetinový sprievod 
alegorických vozov, peších a skupinových alegórií prešiel centrom 

mesta za veľkého záujmu divákov tesniacich sa na chodníkoch.
Začiatkom októbra sa v Piešťanoch uskutočnili aj tradičné Dni zdra-
via. Pre návštevníkov boli pripravené stánky so zdravotnými služ-
bami, ochutnávky zdravých jedál a produktov a rôzne propagačno-
-náučné materiály.
V októbri sa konal 6.ročník filmového festivalu Astrofilm. Počas 
troch dní videli Piešťanci viacero zaujímavých filmov o vesmíre.
Konal sa tiež 14. ročník česko-slovenského divadelného festivalu 
Piešťanské randezvous.
Do Piešťan zavítali opäť známi herci Bolek Polívka a Milan Lasica.
V posledných rokoch sa Piešťany stali mestom džezu. Aj počas je-
sene sa v Art Jazz Gallery v Kursalone konali koncerty džezovej 
hudby.
V Galérii Fontána sa uskutočnil 7. ročník Slávností fotografie. Svo-
jimi snímkami sa prezentovali významní fotografi.
V novembri sa konal ďalší filmový festival. V kine Fontána prebiehal 
8. ročník prehliadky filmov o cestovaní, krajine a človeku Eurotour 
Piešťany 2012.
Na december pripadlo adventné obdobie. Na Winterovej ulici bol 
postavený veľký vianočný stromček a na Námestí slobody boli ot-
vorené vianočné trhy. Počas štyroch nedieľ predstavitelia mesta a 
cirkví zapálili adventné sviece. Zároveň sa konali vianočné kultúrne 
programy.             -am-
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Studentky 3. C navštívily v listopadu Mahenovo divadlo v Brně

Jak jsme sportovali na podzim
Ahojte, studenti,  tady jsem pro vás vytvořila přehled nej-
lepších výkonů v soutěžích skoku dalekém a v Corny stře-
doškolském poháru v atletice.

Skok daleký:
Jednotlivci 
hoši: 1. Tomáš Novák, 2. A. (body: 104,8); 2. Marek Chronc, 
2. B.  (body: 99,2); 3. Lukáš Stojkovič, 3. B. (body: 99,2);  
4. Jakub Zajíček, 4. C. (body 90).
dívky: 1. Veronika Hanáková, 3. B. (body: 77,6); 2. Kateřina 
Janíková, 3. A. (body: 74); 3. Martina Petrovičová, 4. C. 
(body: 73,6); 4. Monika Peterková, 3. A. (body: 72,8).
Třídy
hoši: 1. místo 3. B. (body: 286,8); 2. místo 2. A. (body: 285); 
3. místo 4. C. (body: 274,4); 4. místo 3. C. (body: 273,8).
dívky: 1. místo 3. A. (body: 287); 2. místo 4. A. (body: 278);  
3. místo 3. B. (body: 269); 4. místo 4. B. (body: 258).

Corny středoškolský pohár v atletice: 
hoši: 100 m – Hochman Erik; 400 m – Hloch Jan; 1 500 m 
– Wallish Matěj; vrh koulí 5 kg – Ferbar David; skok daleký 
– Novák Tomáš; skok vysoký – Novák Tomáš.
dívky: 60 m – Peterková Monika; 200m – Kováčková Pavla; 
800 m – Wunschová Denisa; vrh koulí 3 kg – Peterková 
Monika; skok daleký – Doležalová Denisa; skok vysoký – 
Doležalová Denisa.                Vaše Miška


