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Ze života školy

    V pátek 23. 10. 2015 se uskutečnilo na hřišti TJ Moravan 
Lednice okresní kolo středoškolských her v kopané za účasti čtyř 
družstev.
    V prvním zápase porazilo družstvo Gymnázia Břeclav družstvo 
SOŠ a SOU Hustopeče  2 : 1. V druhém utkání vyhrálo družstvo 
SPŠ a OA Břeclav nad družstvem Střední vinařské školy Valtice      
5 : 0. V boji o třetí místo zvítězilo družstvo SOŠ a SOU Hustopeče 
nad družstvem Střední vinařské školy Valtice 3 : 1.
   
    V rozhodujícím boji o první místo se utkala mužstva SPŠ a OA 
Břeclav a Gymnazia Břeclav. Po pěkném, důstojném utkání zvítězi-
lo družstvo SPŠ a OA Břeclav 5 : 2.
   Konečné pořadí :  
 1. SPŠ a OA Břeclav
 2. Gymnázium Břeclav
 3. SOŠ a SOU Hustopeče
 4. Střední vinařská škola Valtice
    Vítěz celého turnaje o pohár J.Masopusta postupuje do krajského 
finále, které se uskuteční na jaře 2016 v Blansku.
  
Na tomto úspěchu se podíleli : Bílek Daniel, Svoboda Radek, Rych-
lík Daniel, Trang Trun Kien, Krevňák Martin, Kacr Viktor,Hochman 
Erik, Horčička Tomáš všichni z Obchodní akademie. Košut Tomáš, 

Šimánek David, Fungáč Denis, Florus Tomáš, Kocourek Tomáš, 
Sedláček Roman, všichni z průmyslovky.
   
   Blahopřejeme!

 
Mgr. Antonín Košťál

Okresní kolo o pohár J. Masopusta 23.10.2015

4.B se na exkurzi v Praze podařilo po 
představení Dohazovačka  vyfotit s herečkou 
Eliškou Balzerovou!
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   Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Ale stejně se to 
stalo. Když jsme stáli minulou sobotu v prvním patře naší alma 
mater, tak Radek Sedláček řekl, že když zavře oči a pak je otevře, 
jako by se přenesl do sedmdesátých let. 
   
    A v tu chvíli jsme se zase stali na chviličku studenty druhého, či 
třetího ročníku, stáli jsme o přestávce na chodbě a čekali na další 
hodinu.  Na té chodbě se téměř nic nezměnilo, snad jen nástěnky pa-
tří do tohoto století, jinak je všechno tak jako kdysi.  Vidíte, kdysi. 
Je to strašné to slyšet a ještě horší to číst. Čtyřicet let -  hrůza. Ale 
stejně, bylo to opravdu krásné zase znovu vidět ty třídy, kde jsme 
sedávali v lavicích, dokonce  vidět  (k mému naprostému úžasu) i 
archaický „stroj“, na kterém jsme společně s Radkem Sedláčkem,  
každý týden o polední přestávce „vysílali“ rozhlasové hudební rela-
ce a někomu možná poprvé dali možnost slyšet Beatles, Beach Boys 
a tehdejší ikony „západního“ hudebního světa.  Málem jsem za-
máčknul slzu, když jsem ten přístroj viděl. To jsem si prostě musel 
vyfotit, abych to jednou ukázal svým dětem.  
  
     Ale abychom nemluvili jen o minulosti. Záviděli jsme součas-
ným studentíkům jejich počítačové učebny.  Jaký rozdíl proti tehdej-
ším kalkulačkám coby výdobytkům techniky, nebo strojům na děrné 
štítky, na které jsme tehdy koukali „jako vyoraná myš“.  A to dnešní 
studenti ani netuší, co to děrné štítky byly. Stejně tak jsme záviděli 
ten neskutečný výhled z horního patra moderní dostavby, studentský 
klub a další výdobytky dvacátého prvního století.     

    Zkrátka,  bylo to úžasné odpoledne jak ve škole, tak poté v re-
stauraci, kde jsme si mohli v klidu popovídat o našich životních 
osudech.  Pravda, někteří z nás už jsou v důchodě, někteří se na něj 
horečně chystají a někteří  by v něm už rádi byli, ale jeho začátek 
je někde daleko v nedohlednu.  Téměř všichni jsme se shodli, že to 
byla neskutečná atmosféra, kdy nikdo nikam nespěchal, nikoho v 
tu chvíli netrápily starosti běžného života.  Kéž by takových setkání 
bylo víc a kéž by i dnešní studenti mohli za pár desítek let zažít 
stejné okamžiky znovuobnoveného kamarádství, které pečetily čtyři 
společné roky v lavicích naší SEŠ Břeclav. 
   
    Mějte se všichni krásně a vězte,  ač to zní jako fráze, že mít ka-
marády a setkávat se s nimi po létech, je to nejkrásnější co Vás může 
potkat.  Nezapomínejte na své spolužáky, jednou budete rádi, že je 
máte.
   
    To Vám všem přejí   Dagmar Welchovich, Dana Dašová, Lydia 
Fraňová, Petr Goliáš, Václav Kadlec,  Miluše Kašparová, Evžen 
Koudela,  Alena Langová, Jiřina Malíková, Hana Masaříková,  
Jitka Novosáková, Miloš Ondrušek, Eva Plevová, Anna Rujzlová, 
Radek Sedláček,  Helena Strmisková, Růžena Vališová, Anna Vrba-
sová , Ludmila Zíková a Roman Schwanzer.

V Brně, 14. října 2015
Ing. Roman Schwarzner

Psaní studentům obchodní akademie v Břeclavi

   Poslední pátek školního roku si žáci Střední průmyslové školy 
Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav spolu s vrstevníky z 
ekonomické školy BHAK&BHAS v Laa an der Thaya dali dostave-
níčko na řece Dyji.
   Akce se uskutečnila v rámci přeshraničního projektu „Rafts“. 
Ráno jsme vybalili a nafoukli čluny, připravili pádla, helmy a vesty. 
Po příjezdu a přivítání našich rakouských partnerů mohly vodní 
hrátky začít. Sjížděli jsme řeku, uspořádali rychlostní soutěž a došlo 
i na souboje člunů. Sice bylo málo vody, ale rafty o dno nedrhly. Po 
proudu to šlo lehce, cesta zpět však vyžadovala větší úsilí.
   Po skončení programu naši žáci umývali čluny a chystali je k 

vysušení na slunci, žáci a učitelé z Laa si prohlédli naši školu – ob-
chodku. Při vzájemných rozhovorech jsem probrali řadu témat a do-
věděli se i některé zajímavosti. Například to, že na rozdíl od nás je 
v partnerské škole studium oboru obchodní akademie pětileté. Mile 
nás překvapilo také to, že jedna z přítomných rakouských učitelek 
a dvě žačky se učí česky. Na škole mají totiž jako volitelný předmět 
češtinu. Proč ne, vždyť z Laa je to jako když kamenem dohodí. 
   Rakouští přátelé byli akcí nadšeni a protože se povedly i ostatnní 
aktivity realizované v rámci projektu, uvažujeme o vzájemné spolu-
práci i v budoucnu.

Mgr. Maroš Ščerbík

Mezinárodní hry na vodě
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Dnes už absolventka Obchodní akademie Klára Pohlová (matu-
rovala ve třídě 4. A Ekonomické lyceum v roce 2015), o které jste 
vícekrát četli jako o reprezentantce naší školy v soutěžích v oboru 
psaní na klávesnici, dosáhla dalšího úspěchu. Přinášíme o tom 
zprávu.

V rámci jubilejního 50. ročníku Kongresu Intersteno 2015 se ve 
druhé polovině července konalo v Budapešti Mistrovství světa ve 
zpracování textu na klávesnici. Zúčastnilo se jej 530 soutěžících z 
30 zemí světa. Českou republiku reprezentovalo ve třech věkových 
kategoriích 45 závodníků. 
Klára vybojovala bronzovou medaili v disciplíně Korektura textů. 
V další velmi náročné a nejtěžší soutěži „Korespondence a protoko-
lování“ se jí podařilo opět vystoupit na stupně vítězů a obsadit po-
druhé 3. místo. a za „kombinaci všech disciplín“ (tzv. klávesnicový 
sedmiboj)  získala tu nejcennější medaili – stříbrnou. 
Na dálku posíláme Kláře velké blahopřání a doufáme, že o ní nesly-
šíme naposled.

Klára Pohlová přivezla tři medaile z mistrovství

    Milovníci tenisu jméno Pavla Kováčová znají.  Je to jedna z 
nadějných  českých hráček, juniorská mistryně ČR. Protože za 
pár měsíců mou 4.B i naši školu opustí, rozhodla jsem se ji trochu 
vyzpovídat.

  1.Jak dopadlo Mistrovství České republiky, kterého ses v listopadu 
zúčastnila?
    Prvním rokem hraju kategorii dospělých a na MČR se mi podaři-
lo dostat mezi šestnáct nejlepších hráček.

  2. Odkdy se tenisu věnuješ a kdo tě k němu přivedl?
    Tenisu se věnuji od čtyř let. Přivedli mě k němu rodiče, protože 
ho hrávali, a možná taky proto, že náš dům stojí hned vedle teniso-
vých kurtů.

  3. Jak často trénuješ?
    Tenis je časově hodně náročný. Jenom  tréninky mi zaberou deset 
hodin týdně, v zimě a o prázdninách  tak patnáct hodin. K tomu je 
ale potřeba dělat ještě kondiční přípravu, která  bývá kolem pěti 
hodin za týden.
  4. Co považuješ za svůj největší úspěch?
    Můj největší úspěch byl, že jsme ve čtyřhře vyhrály Pardubickou 
juniorku, Mistrovství ČR staršího dorostu, a naši dorosteneckou 
kategorii tak zakončily jako mistryně ČR.

  5. Čeho bys chtěla ve své kariéře dosáhnout a jak vidíš svou teni-
sovou budoucnost?
    Chtěla bych se dostat na světový žebříček (WTA). Těžko říct, jak 
vidím svoji tenisovou budoucnost. Asi bude záležet na tom, jak se 
mi bude dařit na mezinárodních turnajích.

  6. Letos budeš maturovat, takže škola zabírá spoustu času. Zbývá ti 
ještě čas na nějaký koníček nebo třeba na lásku?
    Časově jsem dost vytížená, jiný koníček nemám, ale na lásku si 
čas najdu vždycky. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů jak u maturity, tak i v 
tenisové kariéře.

Mgr. Lenka Grandičová

Nenápadná, ale velmi úspěšná
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Den imunity

    Den imunity- proběhl 26.11. Žáci, kteří ten den přišli v předepsaném oblečení - v černých kalhotách, bílé košili a kravatě, nemohli být 
ten den zkoušeni. Pokud byli stejně oblečeni i učitelé, imunita žáků byla zrušena. V předepsaném oblečení dorazily v tento  den do školy 
dvě třetiny studentů.

    V pátek 27. listopadu se u nás ve škole, na součásti Obchodní 
akademie, konala talentová soutěž žáků základních škol v psaní na 
počítačové klávesnici v programu ZAV.

    Jejím cílem bylo zábavnou formou seznámit žáky ZŠ s techni-
kou a výhodami psaní na PC klávesnici desetiprstovou hmatovou 
metodou a přispět tak k rozvoji počítačové gramotnosti mládeže v 
regionu. Soutěže se zúčastnilo 24 žáků z pěti základních škol - čtyř 
břeclavských (Na Valtické, Komenského, Kupkova a Kpt. Nálepky) 
a jedné mimobřeclavské (Tvrdonice).

    Po krátké prezentaci o historii záznamu myšlenek a exhibicích 
našeho prváka Michala Cetla a druhačky Adély Čermákové, kteří 
předvedli tzv. rychlou větu a minutový opis, následovalo vlastní 

půlhodinové klání. Úkolem soutěžících bylo postoupit v programu 
co nejdále. Stupně vítězů obsadili Bára Tučková ze ZŠ Tvrdonice 
(86 cvičení), Denis Šarközy z ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova (64 cv.) a 
Karin Kouřilová ze ZŠ Komenského Břeclav (63 cv.). Prvních šest 
písařů z výsledkové listiny získalo věcné ceny. 

    I když školní rekord soutěže (116 cv., rok 2007, Gabriela Fabi-
čovicová, ZŠ Slovácká, Břeclav) stále nebyl pokořen, celá akce se 
vydařila. Uvidíme, zda letošní výkony budou stačit na dobré umístě-
ní v republikovém srovnání.

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele

Dvanáctý ročník talentové soutěže 

Pořadí tříd k 3.12.2015:
1. místo     3.  A  12 770 bodů
2. místo     2.  B             2 620 bodů
3. místo     2.  A             2 520 bodů

Soutěž nadále pokračuje.

Aktuální výsledky soutěže Reclík ve sběru 
odpadů:
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    Každým rokem se žáci třetích ročníků účastní Kurzu ochrany 
člověka za mimořádných situací, ovšem nejznámější je tento kurz 
pod názvem „braňák“. 
    
    Naším úkolem nebylo se pouze pobavit a stmelit kolektiv, ale 
dozvědět se o postupech v různých krizových situací jako např. při 
povodni, požáru, výbuchu jaderné elektrárny či dopadu meteoritu, 
no, u toho posledního bychom nejspíš nic neudělali.     
    Náš kurz započal hned v pondělí na školním hřišti, kde jsme 
byli roztříděni do družstev a byli zvoleni jejich kapitáni. Pro někte-
ré první radost, že to nepadlo na zrovna ně. Největší zábavou pro 
nás byla střelba ze vzduchovek i následná bouřka, která nás kvapí-
kem zahnala zpět do budovy školy. Někteří už měli jasné, že se ten 
den nebudou muset sprchovat.
    Následovaly dny, kdy jsme jezdili na kolech. Panečku, celkem 
fuška, ale hrdě jsme zdolávali kopečky, teda jen ty dolů, rovinky, 

na kterých jsme se vyhýbali tvrdým střetům, či zatáčky, kde někteří 
zapomněli brzdit. Při jízdách jsme poznali ukazovali široké okolí, 
ve kterém žijeme, od malých potůčků, drkotavých cest i necest, 
památek a lesních krás až po obyčejná místa, kterých si běžně ani 
nevšímáme. 
    Ale jednu věc musíme uznat. Když pán učitel Košťál dupl do 
pedálů, byli jsme ještě dlouho daleko vzadu jako brzda skupiny. 
Naštěstí i přes nesnáze s navigací, kdy se nám místo k malému 
Františkovu rybníku podařilo dojet až do samotného Rakouska, 
jsme vždy měli po ruce naši třídní, paní učitelku Maděřičovou, 
která nám vždy pomohla vrátit se na cestu, abychom vůbec našli 
zbytek rychlejší skupiny. Díky bohu za zastávky na naší cestě. Člo-
věk někdy přece jen musí popadnout dech. Ale nakonec už stačí 
jen říct: „Kolům zdar!“

Martin Nejezchleba, 3. A

Naše malé potrápení aneb branný kurz 3. A

I nás na obchodce navštívil Mikuláš
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     Dne 4. 11. se v audiovizuální učebně střední průmyslové školy 
sešlo 19 pišqworkově naladěných týmů, aby se utkaly v nelítost-
ných XO střetnutích a vybojovaly v oblastním kole pro sebe jedno 
ze tří postupových míst do kola krajského. 

    Do oblastního kola postupovala vítězná družstva školních kol, 
střední průmyslovou školu tak reprezentoval tým „BBSHL“ ve 
složení Pavel Hájek, Jiří Lučan, David Šimek, Jiří Boleček, Vojtěch 
Boleček (viz foto)
    Díky psychické odolnosti a taktice si prvenství vybojoval tým 
Llanfair z Gymnázia, SOŠ a SOU Mikulov, dalšími postupujícími 

jsou Tři celé jedna čtyři a tak dále (opět G, SOŠ a SOU Mikulov) a 
Klub abstinentů z Gymnázia a JŠ Břeclav.  

    Našemu týmu se letos nedařilo, ale co nebylo letos, může být 
příští rok. Důležité je zúčastnit se 
    Oblastní kolo  organizuje naše škola od roku 2009. Soutěž 
pořádá občanské sdružení Student Cyber Games Brno, což je or-
ganizace mladých lidí, převážně studentů středních a vysokých 
škol.       
 

Bc. Filip Doskočil, SPŠ

Tradice koleček a křížků na průmyslovce – 
pIšQworky!

 Už pěknou řádku let probíhají každoročně 
tradiční krojované hody u nás, ve Velkých 
Bílovicích.

     Odehrávají se v září první neděli 
po svátku Narození Panny Marie 
(8.9.). Začínají v sobotu, kdy se ruč-
ně staví mája a další tři dny probíhá 
zábava na sóle. Tradiční hody zahrnují 
krojovaný průvod, mnoho atrakcí a 
stánků, hodovou neděli – průvod od 
stárků na hodové sólo, zábavu pod ši-
rým nebem do časných ranních hodin 
a hodové úterý s maškarami (takzvané 
hody naruby). 
    Patříme do oblasti Hanácké Slo-
vácko, tomu také odpovídá náš kroj. 
Pro kluky jsou typické „žlutice“ , pro 
děvčata zase pět i více naškrobených 
sukní a velký rozsah barev, látek, 
mašlí apod. Každoročně se do kroje 
obleče hodně mladých lidí, letos ale 

byl rekordní počet,  69 párů! 
    Přijďte  i vy navštívit  naši oblíbenou 
slavnost!   Karolína Konečná, 2. A

Hody Velké Bílovice 2015
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    V letošním roce oslavil divadelní soubor při obchodní akademii desáté výročí svého vzniku. Proto bychom chtěli činnost divadla při-
pomenout i v našem časopise. Vzpomeňte si spolu s divadelníky na jejich úspěšné inscenace a také členy souboru, vždyť celým souborem 
prošlo za těch deset let 135 členů!
    
    Jak to tedy bylo na počátku?
    
    V září 2005 se sešlo pár studentů tehdejší obchodní akademie s  učitelkou Danou Vilímkovou. Dohodli se na realizaci projektu „Příběh 
posledních sedmi Ježíšových dní“. Jednalo se o ztvárnění Ježíšova utrpení výrazovým tancem na motivy světově známého muzikálu Jesus 
Christ Superstar. Dalo by se říct, že těchto původních čtrnáct členů dalo základ rodícímu se studentskému divadelnímu souboru.
    Celá práce vyvrcholila  celkem šesti představeními. Jedno z posledních představení bylo v dubnu 2006 v břeclavské synagoze. Poté se 
představitel Ježíše (Ondřej Černý) nechal raději ostříhat, aby byl volný. Dalšími herci tehdy byli Lukáš Kalabis (Jidáš), Markéta Turčíková 
(Máří Magdalská). K tomuto představení se soubor vrátil ještě jednou, a to na podzim v aule Gymnázia Jana Ámose Komenského ve Vídni. 

    Další roky byly zasvěceny úplně jinému tématu. Začala „slavná éra“ Rychlých šípů, se kterými soubor získal mnoho ocenění a nominací 
na celostátní a nadnárodní přehlídky (Krajská soutěžní přehlídka MUMRAJ v Hodoníně, Prima sezóna Náchod, Kulturní léto Brno, mezi-
národní festival pouličních divadel Open Air v Hradci Králové a další). Z hlavních představitelů v souboru stále zůstávají Štěpán Tomešek 
(Mirek Dušín), Adam Polášek (Dlouhé Bidlo, Jarka Metelka) a Lukáš Tomešek (Štětináč). V dalších rolích Martin Juchelka, Martin Štoll, 
Marek Svoboda, Jan Štockmann (Rychlonožka), Radek Varmuža, Jindřich Košťál (Červenáček), Jaroslav Švenda, Martin Galetka (Jindra 
Hojer), Lucie Malhocká, Petra Štollová (Bohouš). I s představením Rychlé šípy aneb Hlídka mladého skauta se studenti, působíci pod no-
vým názvem Divadlo Bedřicha Kaněry, představili znovu na Vídeňském gymnáziu. S dalšími díly, Sněhová mise a Stínadla se bouří, slavil 
soubor také velké úspěchy. Dosud bylo odehráno s „Rychlými šípy“ 115 představení.

Deset let divadla Bedřicha Kaněry
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    Další „nesmrtelné“ představení, které hraje soubor od roku 2010 dodnes, je Shakespearova komedie Veselé paničky windsorské, ve které 
excelovalo mnoho členů souborů, mimo již výše jmenované v hlavních rolích také Jana Krásná, Kristýna Šoupalová (Vodičková), Blanka 
Hostinská, Lucie Chomátová, Tereza Kořínková (Hošková), Tomáš Šenk, Vojtěch Vyhnálek (Fenton), Jinřich Košťál (Vodička), Michal Čech, 
Martin Galetka, Josef Vilímek (Hošek), Kristýna Klepáčková, Dáša Nováková, Jana Gajdová, Sabina Prajková (Anička), Jakub Bašta, Oldřich 
Bělka (Veleba), Pavla Zayats, Kristýna Sokolová, Dalibor Toncer, Filip Buňkař (Tintik), Tomáš Sindl, Kateřina Jankovičová (hospodský), 
Simona Vrbová (panna Čiperná) a další.

    V roce 2011 se soubor pustil do diametrálně odlišného žánru 
– absurdní drama. Zpracování díla Daniela Charmse s názvem Z 
dějin ruské literatury poslalo  studenty již podruhé na celostátní 
přehlídku studentských souborů Mladá  scéna, tentokrát do Ústí 
nad Orlicí, a také na Open Air do Hradce Králové. 
    V tomtéž roce  nacvičili  studenti autorskou komedii Rošáda, 
která se zabývala sousedskými vztahy v paneláku.

    

V současné době má soubor na repertoáru detektivní komedii 
A nezůstal už žádný… (na motivy A. Christie Deset malých 
černoušků) a černou komedii ze současnosti Tlustý prase. V 
těchto hrách mimo výše zmíněné zazářili Petr Veselský, Soňa 
Horváthová, Josef Kelemen, Tereza Kořínková, Filip Hunkař. 
I s těmito hrami studenti slavili úspěchy na krajské soutěži 
MUMRAJ v Hodoníně, na festivalu DIF v Hořicích, na Prima 
sezóně v Náchodě, a s hrou Tlustý prase dokonce i na celostát-
ním festivalu Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.
Pro děti nabízí studenti autorskou hru Z pohádky do pohádky s 
dalšími herci (Michaela Sklenářová, Alena Nečasová, Petr Jo-
sífek, Lukáš Mácsai,Martin Mičík, Simona Pilarčíková, Robert Kolomazník).

Aby byl výčet 
úplný, je třeba 
také vzpome-
nout na cha-
ritativní akce 
pro postižené 
občany a děti, 
pro které Di-
vadlo Bedři-
cha Kaněry  
nastudovalo  
Možná přijde 
kouzelník, Z 
pohádky do 

pohádky a již zmiňovaný Pohádkový svět, a každý rok připravuje Rozloučení s prázdninami, AMAFEST a Mikulášský advent.

Podle materiálů Ing. Vilímkové upravila Mgr. Klimovičová
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    Na začátku října měli obdivovatelé legendami opředeného vlaku 
svátek. Orient-Express na  své obvyklé trase z Benátek do Lon-
dýna  zastavil na 45 minut v Břeclavi, odkud pak pokračoval do 
Prahy. 
    Tuto příležitost si nenechali ujít studenti druhého ročníku střed-
ní průmyslové školy. Přinášíme několik fotografií z archívu Karla 
Rosendorfa z EL 2.B. 
    Orient-Express označoval luxusní železniční spojení mezi zá-
padní Evropou a Balkánským poloostrovem. Na svou první cestu, 
tenkrát z Paříže (do rumunského Giurgiu, kde pasažéři přestoupili 
na trajekt  přes Dunaj, pokračovali obyčejným vlakem do bulharské 
Varny a lodí do dnešního Istanbulu), se vlak vydal  4. 10. 1883.    
    Později byla trasa rozšířena o zastávku  v Londýně. Vlak proslulý 

luxusním vybavením a cestujícími představujícími tehdejší evrop-
skou společenskou smetánku proslavil i detektivní román Agáthy 
Christie Vražda v Orient- Expressu s Herculem Poirotem.   
    Po druhé světové válce jezdil s přestávkami v různých obměnách, 
až nakonec zcela zmizel z nabídky. Provoz byl ukončen po 126 
letech 14. prosince 2009.
    Historická verze vlaku je dnes už jen turistickou atrakcí pro bo-
haté - cesta do Teheránu stojí v řádu tisíců eur. Sedm tisíc kilometrů 
dlouhou trasu absolvuje vlak s několika celodenními zastávkami a 
programem pro sedm desítek cestujících. Vždy ale budí zájem nad-
šenců, kteří se snaží zachytit jeho lesk alespoň zvenku.

PhDr. Dana Grégrová

Orient-Express na břeclavském nádraží

Opravdu mimořádného úspěchu dosáhli studenti oboru Elektro-
technika – Informační technologie ze Střední průmyslové školy 
Edvarda Beneše a Obchodní akademie v Břeclavi. 
    Na celostátní technické soutěži Merkur perFEKT challenge po-
řádané Vysokým učením technickým dne 24.11.2015 v Brně získali 
1x první, 2x druhé a 1x třetí místo v jednotlivých kategoriích. Sou-
těž je pořádána každoročně s cílem motivovat středoškoláky ke stu-
diu technických oborů. Tým ve složení Martin Rejthar, Vít Pochylý, 
Lukáš Horák a Jakub Košutek získali první místo  a zlatou medaili v 
kategorii „Konstrukce autonomního dopravního prostředku“. Tímto 
výsledkem postoupili do finálového boje o putovní pohár. Další dvě 

stříbrné a jednu bronzovou  medaili získaly tři  týmy z průmyslovky 
v kategoriích: ještě jednou v  „Konstrukci autonomního  dopravního 
prostředku“, v „Realizaci řízení robota od oka“ a v „Konstrukci 
pásovce řízeného barevnými značkami na dráze“. Soutěže se  zú-
častnilo celkem dvacet studentů z průmyslovky a šestnáct z nich 
přivezlo ocenění. 
    Vzhledem k tomu, že všech dvacet soutěžících splnilo zadání, 
získali tak studenti možnost po vykonání maturity zahájit studium 
na VUT FEKT Brno bez přijímacích zkoušek. 

Ing. Vilém Závodný, SPŠ

Propagace oboru Elektrotechnika – Informační 
technologie, máme se čím chlubit
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    Opravdu mimořádného úspěchu dosáhli studenti oboru Elekt-
rotechnika – Informační technologie ze Střední průmyslové školy 
Edvarda Beneše a Obchodní akademie v Břeclavi. 

    Na celostátní technické soutěži Merkur perFEKT challenge po-
řádané Vysokým učením technickým dne 24.11.2015 v Brně získali 
1x první, 2x druhé a 1x třetí místo v jednotlivých kategoriích. Sou-
těž je pořádána každoročně s cílem motivovat středoškoláky ke stu-
diu technických oborů. Tým ve složení Martin Rejthar, Vít Pochylý, 
Lukáš Horák a Jakub Košutek získali první místo  a zlatou medaili v 
kategorii „Konstrukce autonomního dopravního prostředku“. Tímto 
výsledkem postoupili do finálového boje o putovní pohár. Další dvě 

stříbrné a jednu bronzovou  medaili získaly tři  týmy z průmyslovky 
v kategoriích: ještě jednou v  „Konstrukci autonomního  dopravního 
prostředku“, v „Realizaci řízení robota od oka“ a v „Konstrukci 
pásovce řízeného barevnými značkami na dráze“. Soutěže se  zú-
častnilo celkem dvacet studentů z průmyslovky a šestnáct z nich 
přivezlo ocenění. 
    Vzhledem k tomu, že všech dvacet soutěžících splnilo zadání, 
získali tak studenti možnost po vykonání maturity zahájit studium 
na VUT FEKT Brno bez přijímacích zkoušek. 

Ing. Vilém Závodný, SPŠ

Mimořádný úspěch studentů průmyslovky

    V polovině října jsme s naší třídou EL1. B a dalšími studenty  
byli svědky velmi poutavého divadelního představení s názvem 
Normální debil aneb Deník puberťáka. Jeho předlohou byla stej-
nojmenná autobiografická kniha  Roberta Bellana, účinkovali 
herci  divadelního souboru Pecka v Uherském Hradišti.

    Představení nás formou humorných scének zavedlo do autorova 
dětství a dospívání v období socialistického Československa. Jedná 
se o takzvanou retro komedii, scénky byly doprovázeny hudební 
hity té doby.
    Po nástupu herců na scénu a následném začátku představení jsme 
v první chvíli byli docela na vážkách, jelikož se zde objevovala 
spousta vulgarismů a nepěkné zacházení otce tyrana s členy vlastní 
rodiny. Postupně však, jak jsme byli vtahováni do děje, jsme za-
čali chápat podstatu. Hlavním hrdinou je chlapec jménem Norbert 
Intribus, který právě prochází obdobím dospívání a zažívá peklo v 
rodině, které vytvářel nejen zmíněný otec, jenž se věčně vracel z 
hospody nepříčetný a rodinu přestal respektovat jako lidi, ale také 

svérázná matka.
    Celý příběh je rozčleněn do několika scének, které nás zavedly 
do tehdejší školy, kde hlavní hrdina bojuje s učiteli, má problémy s 
prospěchem a  chováním. Viděli jsme, jak si užívá zábavu s přáteli, 
sledovali jsme život v rodině, kterou měl pod taktovkou jeho vul-
gární otec. Možná se v tom někdo i našel nebo mu to připomínalo 
zkušenost z vlastního života. Vždyť problémy se školou, s rodiči, 
někdy prchlivými, s kamarády zažívá v určitém věku každý z nás. 
Herci se svých rolí zhostili dokonale. Představení bylo zábavné, 
mělo zajímavé zápletky a záživný děj, užití vulgarismů bylo určitě 
na místě, představení tak bylo přesvědčivější.
    Kdybych měl říct, zda bych na představení šel znovu, bez váhání 
bych odpověděl ano. 
    Jelikož jsem zastáncem komedií, vystoupení mohu jen doporučit. 

R. Danielisz, SPŠ

Normální debil
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    Dne 3. 11. 2015 jsme se vydali na dvoudenní výlet, jehož hlav-
ním cílem byla návštěva místa s velikým „geniem loci“ – tedy 
Osvětim. 

    První den našeho zájezdu byl velmi příjemný – navštívili jsme 
bývalé polské sídelní město Krakov. Krakovské historické centrum 
je úchvatné, škoda jen, že díky ročnímu období jsme museli pro-
hlídku ukončit časně. Odměnou nám ale byla procházka rafinovaně 
nasvíceným areálem královského sídla Wawel. 
    Druhý den časně ráno jsme vyrazili  do Osvětimi, místa, které je 
spojeno s tragickým osudem nejen Židů, ale i příslušníků dalších 
evropských národů. Auschwitz, jak je toto město běžně nazýváno, 
bylo „továrnou na smrt“ – velmi efektní a sofistikovaně vystavěnou 
továrnou. Ani 70 roků po skončení 2. světové války není toto mís-
to opuštěné a  stojící mimo zájem. Během prohlídky jsme potkali 
příslušníky snad všech evropských národů, kteří se přišli poklonit 
památce ubitých a umučených lidí, které od roku 1940 vítala Osvě-
tim optimistickým nápisem ARBEIT MACHT FREI. 
Se studenty jsme přemýšleli, jaké adjektivum přidat před slovo ZÁ-
ŽITEK, názory byly velmi rozmanité – posuďte sami, co si studenti 
o návštěvě Osvětimi myslí: 
    „ Osvětim pro mě byl skvělý zážitek. Protože jsem se o toto téma 
v minulosti aktivně zajímal. Nikdy jsem ale neměl možnost tam 
opravdu být. První, co na mě zapůsobilo, když jsem si uvědomil, že 
ta zvěrstva se děla na místech, po kterých jsme dnes chodili my – 
běhal mi mráz po zádech. Něco jiného je o tom jen číst na internetu 
a potom tam doopravdy jet.  Na některých místech jsem měl stís-
něné pocity. Hrůza!  Je to zážitek na celý život a jsem za něj rád.                                                                                                                                             
                                          

 Jarek Rez EL 2.B
    

  
  „ Stojí to za to Osvětim navštívit, podle mého názoru se musí stále 
připomínat, aby lidi uvědomili, co se dělo v naší blízkosti, a aby se 
to neopakovalo.“                                                                                                                                

Boris Hasil ST 1. 

    „ Na tuto exkurzi by měl jet každý povinně.“   
Vašek Dolák ST 1.

    „Před hlavní branou se ve mně probudily vzpomínky na hodiny 
dějepisu na základní škole, kdy nám byly líčeny hrůzy 2. světové 
války. Ve skutečnosti jsem si ale neuměl představit, co všechno mu-
seli prožít muži, ženy a děti, kteří sem byli deportováni. Teprve dnes, 
při prohlídce koncentračního tábora, jsem si částečně uvědomil, čím 
vším museli ti lidé projít. Pro většinu z nich to byla bohužel cesta 
poslední, protože za ploty koncentračního tábora se skrývalo poni-
žování, mučení a přežívání v nelidských podmínkách a prakticky jis-
tá smrt. Dodnes nedokážu pochopit, že se lidé dokážou chovat jako 
hyeny. Prohlídky koncentračního tábora slouží  k tomu, aby  mladá 
generace nezapomněla, co vše se v naší historii odehrálo a čemu je 
třeba zabránit, aby se s lidským životem nezacházelo jako s kusem 
hadru ... Určitě se na toto místo ještě jednou vrátím, a to se svými 
dětmi, aby i ony poznaly, jaké hrůzy přinášela 2. světová válka.        

Martin Strýček EL 3.A     

    Myslím, že tyto výpovědi studentů jsou nad všechny komentáře.    

Mgr. Naďa Belicová, SPŠ

Exkurze do Krakova a Osvětimi

Leto rýchlo uletelo, začala škola, povinnosti a zorientovať sa v no-
vých priestoroch. Spýtali sme sa našich spolužiakov na ich názor, 
ako vnímajú zmenu školských priestorov.

Čo sa ti na novej škole páči?
Kristián: Škola sa nachádza v peknom areáli, cítite sa ako v parku, 
cez prestávky máme možnosť poprechádzať. Ďalej je tu veľká telo-
cvičňa, futbalové, basketbalové ihrisko a trať na behanie. Priamo v 
škole je jedáleň, takže všetko je pod jednou strechou.

Čo sa ti na novej škole nepáči?
Matej: V budove sa nachádzajú dve školy a je to nepríjemné pre 
obidve strany. Nevýhodou je, že škola je riešená do štvorca, vnútri 
je pekné átarium, ale prechodné je „učko“, tak musíme chodiť stále 
dokola, hore-dolu, keď sa chceme dostať do triedy alebo do labá-
ku. Nachádzame sa ďaleko od centra mesta, v niektorých triedach 

chýbajú umývadlá  a stále nemáme sľúbené nádoby na vodu, staré 
počítače, ktoré nezvládajú programy potrebné na vyučovanie pre 
elektrikárov a tiskárov.

Všetko má svoje plusy aj mínusy a veríme študentom sa na novej 
škole budú úspešní a spokojní.   

                                                         Dovičičová, III.A

Nový školský rok – nová škola
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SPŠE Piešťany - SŠIER Rož-
nov pod Radhoštěm
 
    V rámci dlhodobého part-
nerského vzťahu oboch škôl, 
zavítala na SPŠE v Piešťanoch 
v dňoch 10. až 11. novembra 
2015 na výmennú stáž skupina 
študentov a učiteľov zo Strednej 
školy informatiky, elektrotech-
niky a řemesel v Rožnove pod 
Radhoštěm. 
   

 

Študenti sa zaoberali proble-
matikou programovania mikro-
kontrolerov ARM (32 bitové). 
Bola to príprava na možnú účasť 
v súťaži Freescalecup. V tejto 
súťaži pretekajú miniformule 
po ihrisku s čiernou vodiacou 
čiarou a s navigáciou pomocou 
kamery.

SPŠE Piešťany - SPŠ E.Beneše 
a OA Břeclav

    V rámci realizácie projektu 
cezhraničnej spolupráce sa 
18.novembra 2015 na SPŠE v 
Piešťanoch uskutočnilo stretnu-
tie zástupcov oboch škôl.
    Skupinu študentov z Břeclavi 
viedli šéfredaktorky spoločného 
študentského časopisu PIKNIK. 
Po privítaní riaditeľom školy si 

prezreli učebne a laboratória. 
Zároveň sme sa dohodli na po-
kračovaní vzájomnej spolupráce 
v roku 2016, pri vydávaní časo-
pisu PIKNIK, mobility a súťaží 
študentov. Hostia z Břeclavi si 
tiež prezreli mesto Piešťany a 
pokračovali v exkurzii k mohyle 
M.R.Štefánika na Bradle pri 
Brezovej pod Bradlom.

Cezhraničné vzťahy SPŠE Piešťany

    19. novembra 2015 sa študenti štyroch tried 
1.ročníka SPŠE v Piešťanoch zúčastnili svojej 
imatrikulácie. Program pripravila III.A trieda na 
tému Western. Na imatrikuláciu sme sa tešili, aj 
keď´ niektorí sme mali obavy.
    Už pri vchode do budovy nás prekvapil, nastrie-
kali nás penou a tiež nás pomaľovali. Keď sme sa 
usadili, začal sa program. Sledovalo ho aj vedenie 
školy a triedni učitelia. Naša I.A trieda sa predsta-
vila tancom. Nasledovali zábavné súťaže. Boli sme 
spokojní aj s večerou, pozostávala z rezňa a šalátu.
    Potom nasledoval proces samotnej imatrikulá-
cie. Bolo to dosť náročné. Čakali nás rôzne úkony, 
museli sme zjesť a vypiť zvláštne pokrmy a nápoje 
a nakoniec sme sľúbili, že sa budeme dobre učiť. 
Pomaľovali nás tiež liečivým piešťanským bahnom.
    Potom nasledovala diskotéka, najprv začali 
tancovať dievčatá a potom sa pridali aj chlapci. 
DJ bol dobrý, aj keď niektorým chlapcom nechcel 
zahrať skladby na želanie. Imatrikulácia bola pre 
nás zážitkom na celý život.
     Victoria Lehutová, Veronika Prvá, 1.A

Imatrikulácia študentov 1. ročníka
Redakční rady SPŠE Piešťany a OA Břeclav
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Stredná priemyselná škola elektrotech-
nická v Piešťanoch začala 
školský rok 2015/2016 v no-
vých priestoroch. Do voľných 
priestorov Strednej odbornej 
školy záhradníckej v Pieš-
ťanoch, ktorú navštevuje 
takmer  100 študentov, pri-
budlo ďalších, vyše 400 štu-
dentov. V jednom školskom 
objekte už pôsobia dve školy.

    Slávnostné otvorenie no-
vého školského roka usku-
točnili 2. septembra obe školy spoločne. Po 

príhovoroch riaditeľky  SOŠ Zá Ing. Evy 

Stručkovej a riaditeľa SPŠE Mgr. Jozefa 

Kolníka, pozdravil prítomných aj predseda 
Trnavského samosprávneho kraja Ing. 
Tibor Mikuš. K začiatku školského roka 
došlo v SPŠE k niekoľkým personálnym 
zmenám. Novým zástupcom riaditeľa pre 
ekonomickú činnosť sa stal Ing. Daniel 
Vido, ktorý v tejto funkcii vymenil Ing. 
Antona Hrčku.

    Z pedagógov zo školy odišli Ing. Má-
ria Kováčová a Mgr. Ján Líška, pribudli 
elektrotechnici Ing. Juraj Gabriš a Ing. 
Nataša Petrušová, slovenčinárka Mgr. 
Petra Klasovitá a matematikár Mgr. 

Ladislav Nikodem. 

SPŠE Piešťany zmenila sídlo

    V posledných rokoch dosiahli študenti 
SPŠE Piešťany viacero úspechov v robo-
tike. Aj v tomto školskom roku pokračuje 
na škole krúžok robotiky pod vedením Ing. 
Jozefa Dragulu. Položili sme mu niekoľko 
otázok.

1. Aké úspechy v robotike dosiahli študenti, 
ktorých ste pripravovali?
    V roku 2014 a v roku 2015 študenti Mi-
chal Košík so svojím robotom obsadil 1. 
miesto v celoslovenskej súťaží Trenčiansky 
robotický deň. Navyše v roku 2015 vyhral 

aj súťaž Mladý tvorca na výstave v Nitre.
    V júli 2015 absolvent našej školy Jakub 
Krošlák obsadil 1. miesto v Robo Cup v 
Číne v meste Hefei v kategórii Superteam.

2. V súčasnosti pracujete s novými študent-
mi. Na čo sa zameriavate?
    V tomto školskom roku sa pripravujeme 
na súťaž Freescalecup, čo je vlastne pretek 
miniformuliek na ihrisku s vodiacou čia-
rou. Postavili sme jedno prvácke a jedno 
tretiacke družstvo. Ostatní členovia krúžku 

stavajú nadstavby do svojich robotov.

3. Aké máte plány do budúcnosti?
    Chceli by sme sa opäť zúčastniť súťaže 
Trenčiansky robotický deň a súťaže Mladý 
tvorca v Nitre. Hlavným cieľom je však ro-
botická súťaž ISTROROBOT v Bratislave, 
ktorej sa zúčastníme prvýkrát. Časť študen-
tov sa bude pripravovať na súťaž Yrobot cup 
v Žilinskej univerzite.

Zhováral sa Adam Ondrejkovič

Študenti SPŠE sa naďalej venujú robotike

    IV.C trieda mala stužkovú 6.novembra 
v reštaurácií Važinka v Maduniciach pri 
Piešťanoch, IV.B v priestoroch našej no-
vej školskej budovy 13.novembra, IV.A             
v reštaurácii Semafor 20.novembra a po-
sledná stužková 4.D sa konala v Hotelovej 
akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch 
4.decembra.
    Svoju stužkovú majú za sebou aj naše dve 
redaktorky časopisu PIKNIK Patrícia Slam-
ková a Kristína Pavlovičová, ktoré nasledov-
ne popísali jej priebeh.
    Pred začiatkom sme sa ešte stretli a zopa-
kovali si program. Po slávnostnom nástupe 
nasledovali príhovory študentov, riaditeľa, 
triednej a rodiča. Potom bolo stužkovanie, 

zaspievali sme študentskú hymnu a nasledo-
val tanec s rodičmi a učiteľmi.
    Po večeri nasledoval zábavný program. 
My dievčatá sme zatancovali ľudové tance 
a potom nasledovali viaceré zábavné scén-

ky v podaní chlapcov i dievčat. Na záver 
bola tombola a diskotéka. Našu stužkovú 
hodnotili naši rodičia i učitelia ako veľmi 
vydarenú.

Stužkové slávnosti študentov SPŠE v 
Piešťanoch
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    9. Novembra 2015 študenti IV.A a IV.D triedy SPŠE navští-
vili Infocentrum spoločnosti JAVYS pri jadrovej elektrárni V1 
v Jaslovských Bohuniciach. Centrum slúži na prezentáciu a 
poskytovanie informácii o jadrovej energetike.

    Počas prehliadky nám premietli 3D film o vyraďovaní JE V1, 
videli sme modely JE V1, reaktora VVER a ďalšie zaujímavé 
exponáty. Osem pohyblivých interaktívnych exponátov tu de-
monštruje niektoré fyzikálne a prírodné javy, napríklad ionizujú-
ce žiarenie alebo polčas rozpadu rádioaktívnej látky.
    Okrem toho si mohli študenti vyskúšať výrobu elektriny na 
rotopédoch, otestovali sa na teste stresu, poskladali prevodovku, 
osvojili si princíp magnetizmu, preverovali odolnosť budovy pri 
zemetrasení, poučili sa o ochrane pred ionizujúcim žiarením a o 
dobe polpremeny rádioaktívnych prvkov.

Ing. Ľubomír Tuchscher

Návšteva informačného centra pri jadrovej 
elektrárni

    V októbri 2015 sa naša I.A trieda zúčastnila trojdňovej literár-
no-poznávacej exkurzie po Slovensku.

    Zástupca riaditeľa PhDr. Miroslav Donoval spolu s Mgr. Emíliou 
Sedláčikovou a Mgr. Petrou Klasovitou nás oboznamovali s mies-
tami, kde žili a tvorili významní slovenskí národovci a spisovatelia. 
Videli sme viaceré pamätihodnosti a obdivovali prírodu stredného a 
južného Slovenska.
    Prvý deň sme prešli cez Madunice pri Piešťanoch, kde žil a pô-
sobil Ján Hollý, ktorý písal svoje diela v bernolákovčine, jazykom 
predchádzajúcim štúrovskú slovenčinu. Nasledovala starobylá Nitra 
a Hronský Beňadik, kde sa nachádza benediktínsky kláštor, ktorý je 
národnou kultúrnou pamiatkou. Ďalšia trasa viedla cez Svätý Anton, 
Banskú Štiavnicu a Krupinu, kde prežil svoju mladosť slovenský 
básnik Andrej Sládkovič a potom cez Zvolen, Banskú Bystricu, 

Brezno až do Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách, kde sme prenocovali.
    Druhý deň sme namierili na južné Slovensko. Naša trasa viedla 
cez Čierny Balog, Hriňovú, Abélovú, Polichno do Lučenca a späť. 
V Polichne sa narodila slovenská spisovateľka Božena Slančíková-
-Timrava, neskôr žila v neďalekej Ábelovej.
    Tretí deň sme prešli cez Hornú Lehotu pri Brezne, kde pôsobil 
slovenský básnik a aktívny člen Matice slovenskej Samo Chalupka, 
ktorý bol mladším bratom dramatika Jána Chalupku. Potom sme 
prešli cez Hrochoť, Banskú Bystricu a Zvolen späť do Piešťan.
Exkurzia sa nám veľmi páčila a získali sme veľa poznatkov o našom 
Slovensku.

Victoria Sarah Lehutová, I.A

Spoznávame Slovensko
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