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Svět ze sedla koně

Prázdninové vzpomínky se pomalu rozpou-
ští ve školních povinnostech. Ale některým 
jakoby tento čas nekončil, protože se své 
zálibě věnují celoročně – tak jako ti, které 
vám nyní představíme. První z nich je Vero-
nika Blablová, která velkou část svého vol-
ného času věnuje koním. Je to ušlechtilý 
a pěkný “koníček” a pokud byste jí chtěli 
závidět, zamyslete se nad obsahem tohoto 
rozhovoru:
Veroniko, jak ses dostala ke své zálibě 
(odkud vztah ke koním? - rodiče, ka-
marádi ...?)
V Ostravě máme rodinný statek se spous-
tou zvířat i jezdeckou školou. Už od ma-
lička jsem jezdila k babičce na prázdniny a 
zálibu v koních jsem tak nějak pochytila od 
sestřenice. Navíc já osobně mám prostě sla-
bost pro zvířata všeho druhu.
 Odkdy jsi členkou Hipo-klubu? Co je 
podmínkou vstupu?
Do jezdecké školy mě přihlásila babička, 
když mi bylo asi 11 let. Tam jsem se učila 
jezdit na koních, starat se o ně a celkově chá-
pat jejich chování. 
Co všechno máš na starosti?  
Na statek jezdím pravidelně o prázdninách 
i o víkendech (jak vyjde čas), něco si při-
vydělat a zajezdit si. Starám se o koně, jak  
o ty, které vlastní jezdecká škola, tak o ostat-
ní, které tam mají majitelé ustájené a jezdí 
za nimi, jen když mají čas. Na starosti mám 
uklízení stájí, čištění a krmení koní. Dříve 
jsme s nimi chodili i na vyjížďky, ale teď 
tam máme moderní „kolotoč“, do kterého se 
koně umístí a chodí v něm, čímž si udržují 
fyzičku. 
Jaké akce jsi měla na starosti o prázdni-
nách?
O víkendech jsem mívala spolu s dalšími na 

starosti atrakci vození malých dětí na poní-
cích. 
Komu vděčíš za to, že ses naučila 
jezdit? Bála ses? Už jsi spadla a 
měla nějaké úrazy?

V jezdecké škole 
jsem měla 

velice hodného 
trenéra p. Kla-
petku, který 
mě vše nau-
čil. Přestože 
koně miluju, 
stále se jich 
trochu bojím. 
Samozřejmě že jsem ně-
kdy z koně spadla, ale nic 
to nebylo, hlavně když  
s holkama blbneme 
na ponících.  Jediný 
úraz, který jsem do-
sud měla, bylo kousnutí či kopnutí, což není 
vůbec příjemné. 
Jak se jmenuje kůň, co na něm jezdíš, co 
bys nám o něm řekla?
Jezdím převážně na Loretě. Je to docela živá 
a paličatá kobylka, ale jezdit jsem se na ní 
naučila. Ale stejně mám nejradši Korve-
tu, která patří mé tetě, ale já jsem si ji při-
vlastnila. Je už docela stará, takže se za ní 

chodím jen mazlit a někdy jí beru na krátké 
procházky.
Co Ti tato záliba přináší, čím Tě obo- 
hacuje?
 Jízda na koni a pobyt ve stáji je velice uvol-

ňující, pročišťuje hlavu a přivádí vás na jiné 
myšlenky. Miluju zvířata a jsem ráda, že 
dělám i něco užitečnějšího, než se pova-
lovat doma u počítače.
Co na to rodiče, přátelé a známí? 
Ve stáji  je skvělý kolektiv, mám tam 

spoustu přátel a sestřenice, které mě tam 
vždy velice rády vidí. Mamka 

se ze začátku bála, abych si 
neublížila, ale bránit mi  
v mém koníčku v koníč-
cích nemohla. 
Jaké máš plány do bu-
doucna?
Jednou bych si chtěla 
určitě pořídit vlastního 
koně, i kdybych za ním 
měla do Ostravy jezdit, 
jen když bych si našla 
čas. Jen doufám, že než 
se tak uskuteční, bude 
naše jezdecká škola stá-
le prosperovat. Ale dnes 
se lidé z měst rádi jezdí 

odreagovat na venkov. Takže obavy jdou 
stranou. 
Co bys poradila těm, kteří by to také chtě-
li zkusit?
Co vím, tak tady v okolí pár jízdáren je, a 
pro ty, kteří mají rádi zvířata nebo se chtějí 
naučit jezdit na koních, je to skvělá příleži-
tost. Hlavní je se nebát a najít si na to čas. Je 
dobré mít nějakou zálibu, ať už je váš koní-
ček třeba koníček.

Veronika Blablová

Můj “koníček” mi nedovolí válet se u počítače

Moderní drogy -  zábava mladých, berlička 
pro lidi v těžké životní situaci, ale hlavně   
každodenní potřeba závislých.  Různí lidé 
mají na ně různý názor a v mnoha životech 
hrají  jinou roli. Někdo proti nim bojuje  
a pro někoho jsou smyslem života. 
Nejoblíbenější drogou dneška hned po alko-
holu je marihuana. Podle údajů Organizace 
spojených národů 158,8 milionu lidí na ce-
lém světě kouří marihuanu, což je více než 
3,8 % obyvatelstva planety. Jsou tato čísla 
hrozbou do budoucna nebo je škodlivost ma-
rihuany pouze mediální bublinou?  
Mladší generace si žádnou zábavu nedokáže 

představit bez návykových látek, ať už je 
to sledování sportovního 
zápasu při půl litru vychla-
zeného piva, páteční zába-
va na diskotéce zpestřená 
nějakou taneční dro-
gou nebo grilování  
s přáteli ve společnos-
ti kolujícího jointu.
K rozšíření a vysoké obli-
bě marihuany, ale i ostat-
ních drog, napomáhá 
snadná dostupnost na českém trhu. 
Česká republika je významnou křižovatkou 

při distribuci drog v Evropě. Řada cizinec-
kých gangů sem přijela „podnikat“ kvůli 

výhodným podmínkám, které 
zde panují.

Měl by senát schválit zákony 
zpřísňující podmínky pro dro-

govou kriminalitu u nás? 
Nebo o drogách více 
informovat už od ma-

lička pomocí přednášek? Na 
tyto otázky si musí odpovědět 
každý sám a rozhodnout se, 
zda drogy řešit nebo tento 

problém přehlížet.               Matěj Starynský

Moderní drogy
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Práce s dětmi musí bavit

Úvod: „Milé děti, jestlipak víte, co máme 
dneska za den? Ano, je to Štědrý den. Sla-
víme Vánoce,“ hlásí hlavní vedoucí Monika 
na nástupu a přešlapuje přitom v žabkách 
po horkem vyprahlé zemi. „A jestlipak jste, 
děti, byly hodné a Ježíšek vám něco přine-
se? Aby vám něco přinesl, naučíte se kole-
du, budete s oddílem odpoledne vyrábět ře-
těz na stromeček a hlavně, děti,  musíte být 
celý den hodné,“  dodává Monika a utírá si 
zpocené čelo.
Tak jako v předešlých letech i letos se všem 
vedoucím i praktikantům zalíbil nápad 
uspořádat tábor, který se bude po celou dobu 

držet hesla: „Tábor plný svátků.“ Moje nad-
šení z představy, že ve třicetistupňovém hor-
ku budu zdobit vánoční stromeček nebo že 
budu zapíjet Nový rok dětským šampusem 
v noci z 29. na 30. července, bylo nevýslov-
né. Obzvlášť, když jsem podobné situace 
zažívala v době, kdy jsem na tábor jezdila 
ještě jako dítě. Tentokrát jsem si měla při-
vézt domů podobné zážitky, ovšem už coby 
praktikantka. 
Jaké bylo moje překvapení, když se mi  
v únoru letošního roku ozval v telefonu 
namísto známého hlasu „staré“ dobré hlav-
ní vedoucí Blanky hlas  Moniky, který mi 
sděloval, že letos bude hlavní vedoucí ona. 
Rovněž mě vybízel k účasti na táboře, již po 
druhé v roli praktikantky, čili pravé ruky ve-
doucího oddílu. Po loňských úžasných zku-
šenostech jsem s odpovědí neotálela. 

I letos jsem byla přidělena k milému čtyři-
cátníkovi, vedoucímu Petrovi, kterému ov-
šem nikdo neřekl jinak než Krejzy, neboť 
stačilo s tímto člověkem strávit pouhých pět 
minut a nedalo se pochybovat o skutečnos-
ti, že tuto přezdívku dostal Petr oprávněně.  
Bohužel jsme již nedostali oddíl s malými 
dětmi, nýbrž s dětmi ve věku od osmi do 
deseti let, pro mě velkými. Ač by se moh-
lo zdát, že rozdíl mezi dětmi, o které jsme 
se starali s Krejzym loni a letos, je jenom 
věkový, neboť v minulém roce dosahovalo 
„stáří“ našich dětí pátého až sedmého roku,  
opak byl pravdou. „Crazy smajlíci“, jak 

děti pojmenovaly svůj oddíl pod číslem tři, 
byly mnohem samostatnější než ratolesti, 
které tvořily náš oddíl loni. Nemuseli jsme 
jim připomínat každodenní výměnu alespoň 
spodního prádla, pravidelné a hlavně pocti-
vé čištění zubů, ba dokonce ani umývání 
vlasů. Většinou se také sami dokázaly sejít  
ve stanovený čas na stanoveném místě. Ov-
šem měly i svoje stinné stránky, a to ve chví-
lích, kdy slovo „vděčnost“ za hodiny stráve-
né přípravou programu pro jejich zabavení , 
byl pro ně pojem zcela neznámý, nebo když 
viděly do budoucna a přesvědčovaly mě 
s Krejzym, že „ta hra je stejně bavit nebu-
de, i když neví, jaká vlastně bude.“ Přesto 
jsem si však všechny děti oblíbila. Ve chvíli, 
kdy jsem si pročítala seznam „našich“ dětí 
a shlédla jsem jméno Helena Růžičková, 
pousmála jsem se. Avšak tato jmenovkyně 

známé české herečky, poněkud korpulent-
nější postavy, měla s představitelkou Máni 
Škopkové z trilogie Slunce, seno, společné 
pouze jméno. 
Jsem přesvědčena, že letošní tábor jsme si 
všichni opravdu užili, a to především díky 
pečlivě promyšlenému programu hlavní ve-
doucí. Pod její „taktovkou“ jsme pro děti 
připravili Vánoce, Velikonoce, ale také Sil-
vestra doprovázeného půlnočním ohňostro-
jem. 
Největší radost však měly všechny děti ze 
17. listopadu, kdy si zahrály na protestující 
studenty a se slovy „Máme holé ruce!“ šli 
proti členům VB, které představovali vedou-
cí. Nečekaným vyvrcholením byl pro děti 
příjezd hasičské jednotky z Vodňan, která se 
snažila rozehnat „studenty“ silným proudem 
vody. 
Den, na který jsem se naopak nejvíc  těšila 
já, začal vydatným deštěm doprovázeným 
blesky. Naštěstí odpoledne přece jen vysvitlo 
sluníčko, takže nám nic nebránilo v organi-
zaci svátku práce, tedy 1. máje a oslav s ním 
spojených. Mnozí dříve narození vedoucí si 
zavzpomínali, jak dříve oslavy tohoto vý-
znamného svátku probíhaly a nám mladším 
se naskytl úžasný pohled do minulosti. Na 
oslavách samozřejmě nesměli chybět vzácní 
hosté jako soudruh Gustav Anděl – revizor 
Dopravního podniku Praha, soudruh Bohu-
mil Stejskal  – delegát Socialistického svazu 
družstevníků, ale také nejvýkonnější dojička 
JZD Hoštice –soudružka Blažena Konopko-
vá. A tak se během okamžiku všichni vedou-
cí a praktikanti proměnili v soudruhy a sou-
družky v dobových kostýmech. Při pohledu 
na hemžící se postavy v retro oblečení jsem 
měla pocit, že se účastním natáčení filmu 
Rebelové nebo seriálu Vyprávěj. Dostalo se 
mi cti reprezentovat coby účetní soudruž-
ka Jiřina Smutná národní podnik Pohřební 
služby ČSSR. Po vyčerpávajícím proslovu 
vedoucího Standy se táborem neslo hlasité: 
„Ať žije první máj! Ať žije svátek dělníků, 
rolníků a pracujících celého světa!“ Na zá-
věr oslav byla uspořádána lidová veselice  
s dechovou hudbou. 
Vím, že takové zážitky, na které budu vzpo-
mínat celý život, bych si odjinud než ze 
Skočic,  malé vesničky v jižních Čechách, 
nepřivezla,. Proto věřím, že se mi příští rok 
opět naskytne příležitost k návštěvě tohoto 
krásného místa plného skvělých lidí, proto-
že největší odměnou pro člověka, který má 
rád děti tak jako já, jsou zářící dětské oči a  
úsměv.                                  Luďka Ferstlová 

Cokoliv pro dětský úsměv
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Ách jo!

Říkávala kdysi starší generace. A měla v lec-
čems pravdu. Když si uvědomíme, jaký vliv 
má prostředí kolem nás na naši náladu, vý-
kon, ale také bezpečnost, je zájem o čistotu a 
pořádek na místě.
Na naší škole má na starosti tyto práce „rych-
lá úklidová četa“ v tom-
to  složení:
Šestnáctý rok pracuje 
na škole paní Josefa Ku-
řilová, uklízí přízemí, 
tělocvičnu a posilovnu. 
Druhým rokem se o po-
řádek ve vestavbě, dru-
hém patře a aule stará 
paní Dagmar Benešová. 
Paní Eva Janíčková  již 
sedmnáctým rokem vál-
čí s nepořádkem ve dru-
hém patře, v učebnách 
ve vestavbě a přilehlých 
chodbách.
Osmnáct let to ve ško-
le vydržela paní Iveta 
Peteříková. Uklízí celé 
první patro.
K těmto „soustům“ má 
každá z nich ještě na 
úklid přiřazenu část su-
terénu. 
Nejen dobře uklidit, 
ale vytvořit pěkné prostředí, je práce ná-
ročná. Nejvíc je jí paradoxně o prázdni-
nách, a tak ostatní ani netuší, co všechno 
se  musí stihnout.
V tomto období toho musíme opravdu stih-
nout daleko víc! Sice tu nedělají nepořádek 
žáci, ale čeká nás umýt zhruba devadesát 
oken (vrchní a spodní část se umývá zvlášť).
Umýváme veškerý nábytek, čistíme topení 
a drhneme podlahy, abychom odstranily ne-
pěkné tmavé čáry vzniklé od bot. Je to tím, že 
se mnozí nepřezouvají.
Čistíme záchody, mísy a obklady, rámy a 
dveře.
Samozřejmě uklízíme po řemeslnících, kteří 
o prázdninách pravidelně něco opravují nebo 
malují. 
Úplně ale nejpříšernější práce je odstraňo-
vání žvýkaček. Jsou opravdu všude! Když 
otočíte lavici, je to jak korálový útes – de-
sítky nalepených jedna na druhou. Po tako-
vém pohledu kolikrát člověka přejde chuť  
i na jídlo. Jsou rozšlapané na všech podla-
hách. Umíme si představit, jak by „miláčko-
vé“ vyváděli, kdyby to museli sami uklízet! 
Doma si to nedovolí, ale tady zahodí žvýkač-

ku, kde je napadne.
Dobře uklízet znamená si vše promýšlet, 
ale také volit ty správné čisticí prostředky. 
Můžete nám poradit, se kterými máte dob-
ré zkušenosti?
To je dnes skutečně věda. Na každý materi-

ál je dnes celá škála účinných přípravků, je  
z čeho vybírat.
Při údržbě oken umyjeme rámy vodou s Ja-
rem a sklo přípravkem Clin. Používáme stěr-
ky a leštíme švédskými utěrkami.
Na usazeniny v záchodových mísách se nám 
nejvíce osvědčil Domestos, ale používáme 
také Fixinelu, Lumilu, WC Rewo (příjemná 
vůně, výhodná cena).
Na baterie a vodní kámen je výborný Puli-
rapid, přípravkem Raky drhneme čáry na 
podlahách a pak ještě používáme Cif – ten 
je dobrý na mastnotu a další druhy nečistot. 
Je označen barvami podle toho, na co se po-
užívá. (Cifem se dají také výborně vyčistit 
botasky!)
Jak to vypadá s pořádkem ve třídách? 
Které nejčastější nedostatky registrujete?
Mezi třídami, co se pořádku týče, jsou značné 
rozdíly, ale i mezi žáky samotnými. Obecně 
lze říci, že po vyučování ve většině učebnách 
nejsou židličky na stolech, v lavicích je nepo-
řádek. Je to vizitka výchovy žáků v rodinách, 
ale také, jak si plní své povinnosti učitelé  
v posledních hodinách. Uklidit si místo a dát 
židli na stůl je otázkou minuty, pro nás je to 

ale jako nedobrovolné cvičení v posilovně – 
a o těch nedojedených svačinách a posmrka-
ných kapesnících v lavicích ani nemluvě.
Na žvýkačky jsme si už stěžovaly, ale dal-
ším nešvarem jsou papírky pozastrkované  
v různých škvírách – v topení a v mezerách 

na klávesnicích počítačů.
Další chuťovky jsou rozlité 
minerálky a různé sladké te-
kutiny, které lepí a špatně se 
umývají. 
Dalo by se to nějak zlep-
šit? Jsou všichni nepořádní 
nebo se jedná o jedince? Co 
byste navrhovaly pro zlep-
šení stavu?
Stačí přece jen dodržovat 
školní řád, tam jsou napsané 
všechny povinnosti. Větší do-
hled ze strany učitelů v prů-
běhu vyučování, ale hlavně  
v posledních hodinách.
I ten smysl pro pořádek hod-
ně o našich dětech napoví: 
většinou žádná úcta k majet-
ku, ale hlavně, že mám znač-
kové oblečení!
Na naší škole máme mož-
nost třídit odpad, který to 
je a kde jsou na to nádoby? 
Využívá se to?

Ve třídě jsou vedle koše krabice. Je třeba 
zdůraznit, že jsou na papír! Žáci tam do nich 
bohužel házejí všechno. Na záchodech jsou 
koše na PET lahve, v suterénu je nádoba na 
použité baterie, koš na sklo a na papír. Využí-
vá se to všechno málo.

„Pořádek musí být, kdyby na chleba nebylo“ …
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Nejcennější tekutina

Ke zlepšení prostředí kromě úklidu patří 
i květinová výzdoba. Kdo se o ni stará a  
z jakých prostředků se pořizují? Jak se ke 
kytkám chovají studenti?
Snažíme se květinovou výzdobou zlepšit  
a zpříjemnit prostředí ve škole. Je kolem toho 
hodně práce – zalívat, hnojit, přesazovat, stří-
hat – a tak se staráme o ty, které jsou na patře, 
kde která uklízíme.
Mrzí nás proto, že skoro každodenně nachá-
zíme něco ulomeného, v květináčích jsou 
ohryzky, papírky a jiný odpad, žáci tam vy-
lívají zbytky svých nápojů – a to rostlinám 

škodí. A také občas najdeme úplně rozbitý 
květináč.
Chcete ještě něco dodat?
Když se nad vším zamyslíme, musíme říct, 
že se vytrácí slušnost, úcta, chuť pracovat. 
Vítězí sobeckost, hlavně, že mám já! Jen ta-
kový jednoduchý příklad – papírové ručníky 
na WC: na utření rukou stačí vzít maximálně 
dva, ale je pravidlem utrhnout zbytečně celý 
štos, zmuchlat ho a zahodit (kdyby aspoň 
do koše)! Na takovéto plýtvání prostě škola 
nemá peníze. 
Také nechápeme, proč žáci olupují nátěry na 

lavicích a vyrývají do nich různé malůvky  
a nápisy. Zdevastovaný majetek za desítky 
tisíc! Nechali bychom je to zaplatit.
Byly jsme zvyklé, že je slušností a povinností 
zdravit starší osoby. Ale většina žáků nás ne-
pozdraví, jako bychom byly vzduch!
Ale přesto se tu najdou jedinci, kteří zdraví 
vesele a zdaleka, dokonce několikrát za den. 
A to si pak člověk řekne, že to s tou naší mla-
dou generací nebude tak zlé.
Ale co z nich bude, a nejedná se jen o pořá-
dek, záleží také na nás starších.

red + eš

„Mohla bych jít někdy s tebou?“ zeptala 
jsem se tety při pohledu na odznak kapičky 
krve připnutý na její kabelce. „Samozřej-
mě,“ odpověděla bez váhání a já jsem v tu 
chvíli věděla, že jsem se rozhodla udělat 
správnou věc.
„Zítra je den D. Vyzvednu tě v půl sedmé. 
Ráno nesnídej, dej si jenom čaj. Nemáš se 
čeho bát,“ zněla sms od tety, ale já jsem 
cítila, že i přes její uklidňování mám přece 
jenom strach. 
Ve chvíli, kdy jsme dorazily do čekárny 
transfuzní stanice břeclavské nemocnice, 
jsem němě zůstala stát ve dveřích. Poklá-
dala jsem si otázku, jestli je opravdu 
tolik dobrých lidí, kteří se rozhodli 
pomoci druhým a darovat krev, nebo 
jestli jsou mezi takovým množ-
stvím jenom ti, kteří si chtějí 
udělat prodloužený víkend. Byl 
totiž pátek a člověk, který jde 
darovat krev, má ten den nárok 
na volno, ať již ze zaměstnání 
či ze školy. 
Po příchodu zdravotních ses-
ter jsem se postavila s tetou do 
fronty a společně jsme čekaly, 
až na nás přijde řada. „Jak to, že 
u sebe nemáte kartičku zdravotní 
pojišťovny a občanský průkaz? Odkud 
jste?“ oslovila nemile překvapená sestřička 
mladého muže stojícího přede mnou. „Z 
Bořetic,“ odpověděl jí sklesle. Tiše jsme 
na sebe s tetou pohlédly a já znovu nejistě, 
už po několikáté kontrolovala, zda  mám  
u sebe všechny potřebné doklady. „Vy jdete 
darovat poprvé, slečno?“ zeptala se mě vlíd-
ně sestřička. Se souhlasným přikývnutím 
jsem jí podala doklady, které mladík v řadě 
přede mnou zapomněl doma. Na oplátku 
jsem dostala do rukou formulář s výstižným 
názvem „Dotazník.“ Otázky byly zaměřeny 
na prodělané choroby, požívání léků a cel-

kový zdravotní stav dárce krve. Na tetě byla 
znát pětadvacetiletá praxe, neboť než já jsem 
si důkladně přečetla deset otázek a následně 
na ně odpověděla, ona měla již celý dotazník 
vyplněný a podepsaný. 
Po jeho odevzdání  mi sestřička podala tep-
loměr, načež si jiná zapsala do karty moji 
teplotu a změřila mi tlak. Poté jsem zamířila 
k sestřičce, kterou jsem velmi dobře znala, 
a tak zatímco mi brala krev „na zkoušku“ 
a povídali jsme si, spadla ze mě nervozita 

úplně. 
Nezbývalo nám s tetou tedy 

nic jiného, než se posadit 
do velké místnosti plné 
stolů a židlí a čekat, až 
budeme podle čísla, kte-

ré nám bylo při příchodu při-
děleno, zavolány do ordinace 
lékařky. „Slečno, krev máte v 
pořádku, dnes můžete jít da-
rovat,“ řekla mi s úsměvem 
paní doktorka a začala si se 
mnou povídat, takže jsem se 
snad poprvé v ordinaci cíti-
la opravdu skvěle. 
Odtud jsem přešla rovnou 

do čekárny, kde již sedě-
lo několik lidí. Mnozí teprve 

jako já čekali a někteří si již rukou 
přidržovali vatičku v místě, kde ještě před 
chvílí měli vpíchnutou jehlu. „Slečna Luď-
ka Ferstlová, ročník 1992?“ zeptala se mě 
sestřička připomínající za psacím stolem 
spíše úřednici než členku zdravotnického 
personálu. „Ano,“ polkla jsem. „Běžte si 
umýt loketní jamky. Slečno, vy jste zelená 
a ještě jste ani nebyla uvnitř. Je vám špat-
ně?“ Moje slova nesouhlasu ji zřejmě moc 
nepřesvědčila, přesto mi podala moji kar-
tu a „sáček“, z něho vyčnívalo nepřeberné 
množství spletitých hadiček. „Vzorek krve 
mi brala sestřička z levé ruky, tak si nechám 

vzít z pravé. Tam mám údajně také dobře 
viditelnou žílu,“ oznámila jsem tetě a hrdin-
ně vykročila směrem k volnému lůžku, kde 
probíhal odběr krve z pravé ruky. 
Při vpichu jehly jsem raději hlavu otočila 
bokem, ale poté už jsem s klidem mačkala 
balonek, aby krev lépe tekla, a mluvila s mi-
lou zdravotní sestřičkou. Trvalo to jen pár 
minut a i já vycházela s vatičkou a náplastí 
přitisknutou v loketní jamce. Necítila jsem 
se nejlépe, ale hřál mě pocit, že tímto skut-
kem možná někomu zachráním život. Zdra-
votní sestra ve věku mojí babičky sedící za 
psacím stolem mi podala potvrzení do školy, 
doklad pro vrácení cestovného, lísteček při-
pomínající stravenku, na který nám měla být 
vydána snídaně, také krabičku s tabletami na 
podporu tvorby krvinek jako poděkování od 
pojišťovny. Jiné pojišťovny dávaly jako dar 
klíčenku, teploměr či šátek s jejich logem. 
Opět jsme s tetou zamířily do velké míst-
nosti, na jejímž konci se nacházel pult. Zde 
jsme paní kuchařce odevzdali „lístečky“ vý-
měnou za podnos. Na něm byly dva párky, 
sáček s hořčicí, dva rohlíky, čokoláda a tu-
recká káva. Po takto náročné snídaní jsem 
se pomalu ubírala k domovu. Lehčí o 480 
ml krve, ošizená o jeden školní den, avšak  
s dojmem, že jsem někomu pomohla. 
Po několika dnech mi přišla poštou legitima-
ce dobrovolného dárce krve, v níž jsem se 
dočetla, že moje krevní skupina je 0+, tudíž 
mohu podle slov pana doktora darovat krev 
komukoliv. Tato zpráva mne velmi potěšila. 
Nedávno nečekaně odvezli sestru mého dě-
dečka do nemocnice, kde podstoupila řadu 
náročných operací. Na záchranu jejího ži-
vota bylo potřeba velkého množství krve. 
Cítím se proto velkým dlužníkem, neboť se 
jedná o člověka mě velmi blízkého. 
Je to rozhodně důvod k zamyšlení, protože 
přece nikdy nevíte, kdy ji budete vy nebo 
váš blízký potřebovat.         Luďka Ferstlová 

Nikdy nevíš, kdy ji budeš potřebovat
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Celý svět ...

V našem časopise přiná-
šíme také zážitky z cest do 
zajímavých zemí. Proto si 
dnes naši pozornost určitě 
zaslouží náš mladý profes-
sor Petr Škoda, který navští-
vil se svým kamarádem za-
jímavou destinaci – Island.
Proč právě Island – splně-
ní tajného snu?
Na Island jsem se vypravil 
hlavně proto, že mám rád 
jednoduchost a tou severské 
země podle mě oplývají. Ať 
už je to jednoduchost pří-
rody, jednoduchost počasí 
(většinu času je zataženo a 
mrholí), nebo jednoduché podmínky, ve kte-
rých na takových výletech většinou žijeme. 
Taky mě fascinuje spojení ledu a sopečné 
krajiny. Island byl navíc po Norsku a Skot-
sku, které jsem procestoval v minulých třech 
letech, jaksi logický krok. V neposlední řadě 
mám rád islandskou hudbu.
Příprava na cestu, vybavení?Jaké bylo 
cestování ?
Na cestu jsem se nijak zvlášť nepřipravoval. 
Musel jsem jenom obnovit svůj arzenál, tak-
že jsem koupil menší spacák (aby nezabral  
 

v batohu moc místa), nový batoh a pár no-
vých ponožek (nemyslím tím jenom dvě). 
Vlastně jsem si koupil ještě pořádnou gore-
texovou bundu.
S kamarádem Vítkem, který se mnou ces-
toval, jsme pročetli průvodce po Islandu a 
taky spoustu blogů a cestopisů na interne-
tu. Jedním z našich hlavních cílů byla trasa 
Laugavegur (55km), která je atraktivní pře-
devším tím, že zahrnuje různé typy krajiny.  
Najdete zde Duhové hory, které hrají odstí-
ny červené díky hornině zvané ryolit, sníh, 
krásné zelené údolí kolem jezera Alftavatn, 
měsíční krajinu, která je pokrytá černým so-
pečným popelem i kus březového lesa.

Na Island jsme letěli 
z Vídně, s přestupem  
v Německu. Let trval 
něco málo přes čtyři 
hodiny. Jinak na Islan-
du je dost dobrá síť au-
tobusů, a protože jsme 
byli jenom dva, tak půj-
čit si auto z finančních 
důvodů nepřipadalo  
v úvahu. Abych nezapo-
mněl, taky jsme chodili 
dost pěšky. Počítám, že 
za těch čtrnáct dní jsme 
nachodili tak sto kilo-
metrů.
Celý špás vyšel na dva-

cet pět tisíc korun. Letenku jsme sehnali 
za deset tisíc. Myslím, že je to nejspodnější 
částka, za kterou se dá dvoutýdenní výlet na 
Island podniknout.
 Je potřeba pas? Vízum? Je omezen dovoz 
některých komodit? Jak probíhá hranič-
ní a celní kontrola?
Přestože Island není členem EU, platí tu pra-
vidla Schengenu. Stejně jako např. v Nor-
sku. Pas tudíž není potřeba, stačí občanka. 
Žádná celní kontrola se nekonala, jenom 
bezpečnostní a ta v dnešní době na někte-
rých letištích probíhá tak, že vás vyzují i  
z bot a sundají vám pásek od kalhot.
Jak se chovají k cizincům, k turistům?

K cizincům se chovají nadmíru hezky.  
V severských zemích je kvalita 

Island – země kontrastů a překvapení
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... čeká jenom na vás

služeb na dost vysoké úrovni. Devadesát de-
vět procent lidí tam umí anglicky, takže není 
problém se domluvit. 
Co se týče chování k turistům, tak to je su-
per. Každý vás pozdraví, usměje se, pomůže. 
Když jsem nakupoval v obchodě u Geysiru, 
tak mě docela překvapil prodavač, který, 
když si vzal moji kreditní kartu, pozdravil 
“Dobrý den”. Čech, který tam žije a pracuje 
už nějaký ten pátek. Obecně řečeno, Čechů 
tam bylo poměrně hodně. Je to pro nás dost 
atraktivní země.
Jaká je životní úroveň Islanďanů - kolik 
např.stojí základní potraviny?
Myslím, že i poté, co je zasáhla krize v po-
době krachu jejich bank, tak si Islanďané žijí 
docela na vysoké noze. Před krizí to byl je-
den ze států s nejlepší životní životní úrovní 
na světě. Ale těžko říct, jak je to teď po krizi, 
nikoho jsem se na to neptal. Jediným viditel-
ným znakem stále trvající ekonomické krize 
byly opuštěné rozestavěné domy na před-
městí Reykjaviku. Island kvůli špatné eko-
nomické situaci zažívá poprvé ve své historii 
úbytek obyvatel. Lidé se zkrátka stěhují za 
prací jinam.
Jinak pro Čecha je na Islandu dost draho. 
Cenu potravin si moc nepama-
tuju. Pamatuju si ale cenu toče-
ného piva. Ta byla kolem 900 
islandských korun (ISK), což je  
v přepočtu zhruba 130 korun. Kafe 
stálo kolem 200 ISK. Když jsme u 
těch potravin, tak jedna kuriozita: 
Island je druhým největším evrop-
ským pěstitelem banánů!
Jak se chovají ke své přírodě?
Už mi je to trošku blbé, takhle 
pořád vychvalovat severské země, 
ale tady budu muset chválit taky. 
Spíš k ekologii než k přírodě:  Za 
prvé, Island využívá poměrně lev-
né geotermální energie. Za druhé 
se mi líbilo, že v kempech bylo 
místo, kde jste mohli nechat věci, 
které jste už nepotřebovali či ne-
mohli vzít do letadla, včetně polo-
tovarů k vaření, plynových bomb 
atd. U nás by tyhle “zbytky” při 
odchodu z kempu každý nejspíš 
vyhodil. 
Popiš trasu celého putování a co 
Tě v jednotlivých lokalitách nej-
víc zaujalo? 
Jedním z našich hlavních cílů byla 
již výše zmíněna trasa Laugave-
gur, kterou jsme začali v termál-
ních pramenech v Landmannalau-
garu. Představte si zelenou louku 

posetou blatouchy, kterou protíná termální 
potok. To vše zasazeno do úžasné horské 
scenérie. Pak jsme navštívili národní park 
Skaftafell, kde je k vidění splaz největšího 
evropského ledovce Vatnajökullu. Poté při-
šel oblíbený a pro návštěvníka Islandu ob-
ligátní Zlatý okruh - tedy Geysir, vodopád 
Gullfoss a Thingvellir, což je místo, kde lze 
pouhým okem vidět předěl mezi americkou 
a eurasijskou deskou. Za zmínku stojí i výlet 
na Vestmanské ostrovy, které jsou geologic-
ky mladé - v roce 1976 zde vybuchla sopka 
a kromě spouště, kterou způsobila, zvětšila 
ostrov Heimay o dva kilometry čtvereční. 
Nicméně, my jsme z celého ostrova nic ne-
měli, poněvadž byla mlha a šíleně pršelo. 
Takže jsme obešli všechny kavárny, které 
byly na ostrově, a jeli zpět. V několikrát 
zmiňovaném hlavním městě Reykjaviku 
jsme strávili asi sedm dní.
Národní jídlo? Způsob oblékání? Zájmy 
mladých?
Když jsem do googlu zadal “Island národní 
jídlo”, tak mi vyjel odkaz na článek na slo-
venském blogu s názvem “Zhnitý žralok a 
čierna smrť,” což čtenáře odkazuje skutečně 
na jeden z islandských typických pokrmů 

a pálenku zvanou Brennivín, která se k to-
muto jídlu pije. Žralok se připraví tak, že se 
na několik dní zakope do země a když už 
je “hotový” , tak se vyhrabe a konzumuje. 
Jestli si myslíte, že bych to pozřel, tak to 
opravdu ne. Z těch “normálnějších” jídel 
jsme vlastně nezkusili ani jehněčí, které je 
prý na Islandu výborné. Sem tam jsme se 
krmili pylsou, což není nic jiného než párek  
v rohlíku, nicméně si k tomu našemu ne-
může ani čuchnout, poněvadž pylsa se po-
dává do křupavého rohlíku s různými typy 
hořčice a je posypaná čerstvou či smaženou 
cibulkou (právě mi ukápla slina).
Móda je na Islandu jedna z věcí, která 
mi dost vyrazila dech. Mladí lidé jsou ve 
výběru oblečení dost kreativní a Středoev-
ropan, který je zvyklý na uhlazenou módu 
českého maloměsta, může být dost překva-
pen. Abych aspoň trochu popsal nepopsa-
telné (protože to se musí vidět): spousta lidí  
v Reykjaviku nosila nejrůznější huňaté svet-
ry, vesty a anoraky z islandské vlny, k tomu 
výstřední účesy. Kdybych měl reykjavickou 
módu popsat jednoduše, tak použiju slova 
jako oldschool, Indie, underground. Tenhle 
styl oblékání nám byl dost sympatický a 

Vítek to shrnul větou: “Proč 
neudává módní trendy kromě 
Londýna, Paříže a Milána aj 
Reykjavik?”
 Teď po návštěvě této země 
– jak bys charakterizoval 
rozdíl mezi představou a 
skutečností? Na co nikdy ne-
zapomeneš?
Představu si člověk udělá do-
cela dobrou, když se podívá 
na fotky, shlédne videa a něco 
o té zemi přečte. Dech mi ale 
stejně vyrazily svou obrov-
skou rozlohou ledovce a taky 
fakt, že vedle sněhu, který 
zůstal ležet od minulé zimy, 
ze země syčí pára, která vás 
může slušně popálit. Zážitků 
bylo dost, ale asi nikdy ne-
zapomenu na kanadský pár, 
který ušel 55 km (tu stejnou 
trasu, kterou my jsme ušli za 
tři dny) za čtyři dny, ale dva-
krát! A taky nezapomenu, jak 
jsem u největšího evropského 
ledovce málem spadl do vody, 
která z toho ledovce vytékala. 
Chtěl bys tam žít?
Dokážu si představit, že bych 
tam žil. Ano.

Připravila RR + eš
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Zajímavé nárory ...

Studenti čtou a píší noviny
¨Přečtěte si zajímavé názory našich studentů v následujících článcích. Všechny vznikly v rámci zajímavé spolu-
práce s deníkem MFDnes, v rámci projektu „Studenti čtou a píší noviny“.

Rozhodně si myslím, že my jsme generace líných teenagerů. Ale taky 
si myslím, že ti, co jsou ještě o rok a více mladší než my, kterým je 
osmnáct, jsou líní ještě více. Takové chování vidím i v naší třídě. Ti, 
co mají špatné známky a měli by se hodně snažit, na to kašlou ještě 
víc, nic se jim nechce, a když dostanou špatnou známku, tak si ještě 
stěžují, a ti, co mají známky dobré, tak se snaží být ještě lepší. Nevím, 
čím to je, asi je to povahou konkrétního člověka. Já za sebe ale můžu 
říct, že když vím, že mám něco udělat, tak to prostě udělám, protože 
je to moje povinnost. Učit se mi sice nechce, ale vybrala jsem si školu, 
kterou se budu v budoucnu živit, tak se to naučit musím. Určitě se na 

to nevykašlu kvůli tomu, že se mi nechce. Myslím si, že za takové 
odkládání povinností může z velké míry internet. Vždyť někteří vydrží 
u internetu sedět klidně i celý den a pak jim vlastně na nic jiného ne-
zbude čas. Za dob, kdy chodili do školy naši rodiče, a internet nebyl, 
to bylo určitě jiné. Víc se snažili, byli cílevědomější a nenechávali 
všechno náhodě. Chtěli to v životě dotáhnout co nejdál. V této době 
by chtěl každý jenom peníze a aby pro to nemusel hnout ani prstem. 
Podle mě je to všechno špatně, ale nenapadá mě žádné řešení, jak 
tomu zamezit.

Kristýna Gálová

Jsem ve čtvrtém ročníku obchodní akademie, kde jsem zcela spo-
kojena. Snad už od prvního stupně jsem věděla, že právě obchodka 
je škola pro mne. Odmalička jsem byla velmi cílevědomá, což mi 
zůstalo doteď. Ale už při nástupu na střední školu jsem byla velmi 
překvapena. Čekala jsem, že budeme kolektiv „účtařů“ a velkých ka-
marádů.  Ovšem postupem času se projevovalo, že ne všichni jsou na 
téhle škole z vlastní vůle. Rodiče si přáli, aby z dětí něco bylo, tak 
je dali právě sem. Přitom mnoho spolužáků by bavilo něco jiného. 
Tomuhle také odpovídají známky. Většina třídy je zaměřena na to, 
aby udělala ročník a došla k maturitě. Z toho důvodu se známky blíží 
spíše k průměru až podprůměru. Ze začátku bylo obzvlášť těžké ustát 
neustále narážky na to, že se učím. Také stále s úžasem sleduji, jak to, 
že  někteří  ročník vůbec udělají. Ti, co jsou podprůměrní, mohou mít 
známky lepší. Ale stojí jim to za ten výsměch, že se učí? Stačí chodit 
do školy. Většinu učiva slyšíte právě tam a učení je pak jednodušší. Já 

také netrávím celé dny u učení a výsledky jsou nadprůměrné. Když 
dáváte pozor právě v hodině, máte pak celé odpoledne pro sebe. Sta-
čí přečíst pár poznámek a vybavíte si všechno. A díky mé docházce 
mám lepší známky než ostatní. Někteří přijdou jen na testy, ale to 
je právě ta chyba. Musí se jen chtít. Celá třída má na víc. Všichni, i 
ti, kteří chtěli být někde jinde. Alespoň malá iniciativa, vždyť každý, 
kdo dostane dobrou známku, je pak šťastný. Jenže jakmile se někdo 
začne snažit, je označen za „šprta“ a jde z kola ven. Proto se také naše 
třída dělí na dvě poloviny. Ti horší se spolu scházejí a baví, ti lepší se 
úmyslně horší, aby zapadli. Někteří radši nechodí vůbec a pak neví, 
kam se zařadit. Je zajímavé, že na základce chodili do školy všichni.  
A kdo nechodil, ten byl podle toho potrestán. Tady se to moc neřeší, 
tak proč sem chodit. Moje rada je, protože je to nejlepší návod na uče-
ní: Odseďte si ve škole dopoledne, poslechněte si látku a odpoledne 
máte pro sebe.                                                                     Ivana Zemánková

Snad každý se chce mít v životě co nejlépe, koupit si vysněné auto, posta-
vit dům a uspokojit své potřeby. A k tomu všemu samozřejmě je potřeba 
mít peníze. Pokud je chceme, musíme pro to něco dělat. Když nebudeme 
mít takové štěstí jako někteří z nás, kteří se narodili do bohaté rodiny nebo 
něco nezdědili, budeme si muset sami je vydělat. Někdo pracuje proto, 
aby měl vysoký plat, ale práce ho nebaví. Takhle bych to nechtěla. Chci 
mít práci, která mi vystačí na moje potřeby, ale také by mě měla hlavně 

bavit. Chodit do práce s nechutí není pro mě. Už teď se snažím pro to něco 
dělat. Nejvíce usiluji o to, abych získala hodně znalostí z ekonomie a účet-
nictví. Tyto předměty mě baví, a proto bych chtěla jít na vysokou školu 
s tímto zaměřením. A navíc se mi tyto znalosti hodí i do běžného života. 
Poté, co dostuduji, bych si chtěla zajistit práci podle svého přání. Vím, 
že to může být úplně jinak, ale chci už teď začít budoucnost ovlivňovat.

Lenka Komoňová

Prokrastinace. Hm. Sám jsem s dobrovolným úkolem napsat  sloho-
vou práci do novin počkal až na poslední termín. Po menším přemýš-
lení jsem si uvědomil, že touhle „chorobou“ opravdu trpí hodně mých 
kamarádů a spolužáků. Záleží na tom, jestli si to odkládání dokážeme 
naplánovat nebo ne. Nevím, co bych chtěl v budoucnosti dělat, sice 
menší představu mám, ale je to pořád málo. Lidi v mém věku moc 
nezajímá budoucnost. Žijeme pro současnost a snažíme si to užít... 
tedy aspoň já. Ve škole se nějak moc extra nesnažím a to, myslím, je 
problém každého druhého žáka v mém věku. Pořád myslíme na to, 
jak bude budoucnost zářivá a že zrovna my budeme mít to štěstí a 
sáhneme si na hvězdy. Sám jsem takový a věřím, že to dám a dokážu 

to. Nepřemýšlím moc o nějaké regulérní práci, je tu možná šance, že 
do ní „spadnu“. Vůbec se nechci protloukat v nějaké firmě do vyšších 
pozic, to je podle mně ztráta času. Nevím, jak je to s jinými žáky, 
ale myslím, že já jsem udělal chybu, kterou dělá snad každý druhý 
lenoch: vybral jsem si školu, do které mě nahnali rodiče a bydlím od 
ní pár metrů. Dva roky na to zjišťuju, že se tam musí účtovat a učit 
různé normy, což absolutně není to, co chci dělat. Je to něco, co asi ani 
nevyužiju, ale nějak se s tím musím už vypořádat. Dostal jsem s tím i 
cennou lekci, že v životě to není vždycky takové, jak si to představuju 
...  A taky že musím bojovat.

Adam Zloch

Generace lenochů

Jak to vidím v naší třídě

Chci mít práci, která mě bude bavit

Začal jsem špatně, ale budu bojovat
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... našich studentů

Na začátek bych chtěl podotknout, že doba jde hodně rychle dopředu a 
léta, kdy internet nebyl nebo pomalu začínal, jsou už dávno pryč a nyní 
se všichni předháníme, kdo z nás donese lepší mobil, kdo napíše na 
„facebook“ více statusů a kdo dostane víc „like“. Přijde mi, že dnešní 
doba na nás klade obrovský nátlak ze všech stran a v mnoha oborech. 
Dříve to bylo daleko více omezené, protože takové informace, ke kte-
rým máme dnes přístup, moji rodiče neměli, protože to režim nedovolo-
val. Je možná fakt, že dříve se dával větší důraz na učení, avšak nemohli 
se dělat věci, jako můžeme dělat dnes. Například svobodně podnikat, 
můžeme odcestovat do ciziny anebo můžeme dělat cokoli jiného, co nás 
napadne, samozřejmě tak, abychom neporušovali žádná pravidla.
Navzdory všemu, co dneska můžeme dělat, si možností, které máme, 
drtivá většina mých vrstevníků neváží. Více jak polovina jich neví, co 
budou dělat po střední škole, natož po vystudování vysoké. Navíc si 
mnoho vrstevníků, které znám, vůbec neuvědomuje, že jednou přijde 
doba, kdy už jim rodiče nedají peníze, aby mohli jít ven na diskotéku. 
Kdy budou muset uživit sebe i své rodiny. Jestli chtějí mít aspoň trochu 

hodnotný život, tak už teď by měli dělat něco navíc. Nemyslím tím mít 
samé jedničky a učit se od nevidím do nevidím. Ale aspoň si uvědomit, 
co bych chtěl dělat, co bych chtěl mít anebo třeba jakým člověkem bych 
chtěl být třeba za deset let. Toto je hodně důležité, protože když si nic 
nenaplánujete do budoucna, tak je vám najednou čtyřicet a více jak po-
lovinu života za sebou a pořádně jste nic neudělali.
Sám za sebe můžu říct, že mám u většiny těchto věcí jasno a nebojím 
se o svou budoucnost. Už teď se snažím vytvářet nějaké aktivum do 
budoucna, které mi po vysoké škole zajistí aspoň nějaký příjem. Vím, 
že než řeknu „švec“, tak jsem ze střední školy pryč. Tak to půjde pořád 
a pořád a najednou bude pryč celý život. Až ta doba nastane, tak si chci 
říct: „Ten můj život za to stál“! Moc dobře vím, že jestli se budu chovat 
jako většina mých vrstevníků, kteří si rádoby užívají život teď, tak za 
pár let to můžu mít hodně těžké a mohl bych mít velké problémy. Vím, 
že teď je ta pravá doba se nejvíc věcí naučit a začít už nyní něco dělat, 
abych měl hodnotný celý život. A nejen to, co je právě teď.

Dalibor Bukovský

Už jako malá jsem si plánovala, že jednou budu studovat na vysoké 
škole. Zanedlouho se budu muset rozhodnout, kterou zvolím. Nejraději 
bych studovala v Praze na Karlově univerzitě obchodní právo. 
Po dokončení studia chci strávit dva nebo tři roky v zahraničí, abych 
si zlepšila své jazykové znalosti angličtiny a francouzštiny. Láká mě 
Londýn nebo Paříž. 
Po návratu ze zahraničí si založím firmu zabývající se prodejem aut. 
Stačí mi pouze menší společnost s pár zaměstnanci.
Obávám se však, zda mi podnik bude prosperovat, jelikož nejsem spo-
kojená se svým přístupem k povinnostem. Skoro pokaždé je odkládám 

a vše dělám na poslední chvíli. S každým novým úkolem si řeknu, že 
bych ho měla hned splnit, ale ne vždy se mi to povede. Ráda bych se 
změnila, ale bohužel se mi to zatím nedaří. 
Možná trpím tzv. prokrastinací, což znamená chorobné odkládání plnění 
úkolů a povinností, zejména těch nepříjemných. Je to nemoc, ale nemy-
slím si, že by se dala stoprocentně vyléčit. Záleží na konkrétním jedinci. 
A proto si nejsem jistá, zda je dobrý nápad založit si vlastní podnik.
Je mi teprve osmnáct roků a nevím, co bude za pár let. Možná budu stu-
dovat úplně jiný obor a místo svojí vlastní firmy se nechám zaměstnat. 
To všechno ukáže čas.   Natálie Sekaninová

Abych řekla pravdu, tak o takové téma jsem se nikdy nezajímala. 
Proto jsem si nejprve musela přečíst pár příspěvků na internetu, 
abych si udělala vlastní názor. Podle mě je více než rozumné si na 
důchod začít spořit už v mládí. Snad všichni lidé v penzi si stěžují, že 
je vše moc drahé, že na to nemají peníze, protože mají nízký důchod. 
Ale to je přece jejich vina. Já bych to určitě nenechala zajít tak da-
leko. Ten, kdo má rozum, si začne na penzi spořit hned, jak si najde 
nějaké dobré pracovní místo. Vždyť to nemusí být nějaká převratná 
částka, ale za ty roky se to naskládá a potom to bude jenom k dobru. 
Moc se mi nelíbí to, že ti, co pracují, musí dávat část své výplaty na 

to, aby bylo z čeho starým lidem vyplatit důchod. Tohle bych hned 
zrušila a povinně bych nakázala, aby si každý spořil na svůj důchod 
už od mládí. Vždyť stejně všichni staří lidé, které potkáváme denně 
na ulici, v MHD, v obchodech jsou zamračení, protivní k ostatním 
a někteří dokonce i zlí na mladší, tak proč bychom my na ně měli 
brát takové ohledy? Občas mi to připadne, že se tak chovají proto, že 
závidí těm mladším, že mají všechno před sebou. Z mého pohledu 
se najde hodně sporů mezi těmito dvěma generacemi a bohužel mě 
nenapadá nic, jak tomu předejít. 

Kristýna Gálová

Před nedávnem jsme byli s našimi přáteli na horách a došlo i na disku-
zi na tohle téma. Nemyslím, že konflikt generací je správné vyjádření 
k danému problému, co se týče financování důchodů.
Dále považuji za nešťastné, jak stát zasahuje do ekonomiky a tak vy-
tváří podmínky pro to, abychom byli na něm do jisté míry závislí. 
Vždyť třetina Čechů pobírá důchod, ať jde o starobní či invalidní nebo 
jiný důchod a další třetina obyvatelů České republiky pobírá různé 
sociální dávky. 
Taky nesmíme zapomenout, že dluh českých domácností je přes 1 bi-
lion korun, což je zhruba 91000 Kč na jednoho obyvatele. Mladá ge-
nerace není moc ekonomicky aktivní, velké množství z nás mladých 

se drží maminčiny sukně, co to jen jde. Nezapomeňme, že žijeme na 
dluh, to znamená  nad poměry.
Víte, co jsou peníze v dnešní podobě? Nic, jenom papírky, nejsou ni-
čím podloženy. Jenom mezinárodní měnový fond zaznamenává tyto 
dluhy a při velkých dluzích jednotlivých států zasahuje, jak se stalo 
například v Řecku. Kde má tedy stát vzít peníze na financování dů-
chodů? Jednoduše si je natisknout a tak zvýšit státní dluh, protože 
kdyby je chtěl vybrat od nás, tak to nic nevyřeší, to by potom taky 
mohlo vést k pádu demokratického režimu a to přece nechceme. Je to 
začarovaný kruh.

Ladislav Jelen

Když se nepostarám sám, kdo za mě bude žít?

Nechci dělat věci na poslední chvíli

Proč přispívat starším lidem na důchody?

Kde vzít peníze na důchody ?
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Cestujeme do ...

Kde jsme o prázdninách trávili svoji dovolenou?
Prázdniny nám sice již skončily, ale nic nám nebrání v tom, abychom se podívali, kde jsme strávili svoji dovolenou. Nebudu se zde zdržovat 
nějakým zbytečnostmi, takže se na to rovnou vrhnu.

CHORVATSKO 
Jednoznačně na prvním místě, co se navštívených destinací týče.  
Ročně se sem přijíždí podívat až sedm set tisíc českých turistů.  
A není divu: poměrně levné ubytování a příjemní Chorvaté umožňu-
jící většině rodin strávit svoji dovolenou u moře. Čtyřicet procent na-
šich studentů, kteří  zavítali letos do zahraničí, navštívili právě zmí-
něné Chorvatsko. A kde konkrétně si užívali moře? Dalo by se říci, 
že různě … Město Novalja (ostrov Pag), Podgora (střední Dalmácie), 
Vodice (severní Dalmácie), a tak dále ...

Romča Štýblová – 3. A

SKOTSKO 
Příliš mnoho lidí nevyhledává pobyt ve Skotsku, avšak najdou se  
i výjimky a jednou z nich je i moje spolužačka Beata Bilkovičová, 
která zde strávila celé dva měsíce prázdnin se svým přítelem a kama-
rádkou Dominikou Horákovou  ze 3.C. 
Beo, kde přesně jsi byla? 
Byla jsem v Glasgow. Je to krásné město, které mohu všem jen do-
poručit. 
Skotsko, a vůbec celá Velká Británie, je známé tím, že zde po vět-
šinu roku prší. Jak vyšlo počasí tobě?
Bohužel, je to tak, prší zde opravdu často a o prázdninách tomu ne-
bylo jinak. S tím se nedá nic dělat. Navíc místní obyvatelé už jsou na 
tohle deštivé podnebí celkem zvyklí.

Beata Bilkovičová u koncertní haly připomínající operu v 
Sydney.

Moje další spolužačka, Štěpánka Stratilová, strávila nádherné tři 
týdny na ostrově Chalkidiki poblíž města Neos Marmaras – logo  
s mořským koníkem (v rámci ozdravného pobytu VZP pro chronicky 
nemocné děti).
Prozradím čtenářům, že jsi navštívila celkem známé město 
Olymp. Jak se ti líbilo?
S výletem na Olymp jsem nebyla moc spokojená. Dostali jsme se po 

ŘECKO 

Další z nádherných přímořských států je Itálie. I zde bylo několik na-
šich spolužáků a jedním z nich je i Tomáš Svoboda, který zde pobyl 
dva týdny v městečku zvaném Caorle.

ITÁLIE

Tomáš Svoboda se svým kamarádem

Co nám povíš o své dovolené?
Snad jen to, že jsem si ji náramně užil! Byl jsem v Itálii už poněkoli-
káté a pokaždé je to super. Rád se sem vracím ...  
Proč ses rozhodl právě pro Itálií?
Tak co jiného o prázdninách dělat, než chytat bronz na pláži v Itálii? 
To je pravda, musím s tebou souhlasit, a byl jsi zde s rodinou či 
kamarády?
Obojí. Jel jsem s tetou a kamarádem.
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... různých zemí

Na závěr jsem si nechal svoji dovolenou. Tu jsem strávil ve Spojených 
státech, kde mám svoji rodinu. Každému se nenaskytne příležitost 
navštívit Ameriku, a tak jsem neváhal a  měsíc cestoval po USA. Bě-
hem čtyř týdnů jsem navštívil celkem jedenáct států a  několik měst. 
Jedním z nich je například New York. I když počasí příliš nepřálo, byl 
to pro mě nezapomenutelný zážitek. Je to skutečně město ruchu, kde 
to pořád žije a nezáleží na tom, jestli je den či noc. Tohle město nikdy 
nespí. Po dvou týdnech povalování se na pláži ve Virginia Beach jsem 
se známými vyrazil na týden na Floridu. Zde jsme navštívili známá 
města jako je Orlando, Miami a nakonec nejjižnější bod celé Severní 
Ameriky - Key West. Měsíc utekl jako voda a byl jsem zpátky doma 
v Česku se spoustou skvělých vzpomínek!

ŠPANĚLSKO
Navštívit prosluněné Španělsko, Barcelonu či Madrid, je snem mno-
ha lidí po celém světě.  Splnil se Alexandře Blanářové z 3. C, která 
zavítala do Barcelony.
Mohu se zeptat, jak dlouho jsi byla ve Španělsku a jak se ti tam 
líbilo?
Byla jsem zde deset dní se svým přítelem a byl to opravdu nezapo-
menutelný zážitek.
Co tě nejvíce uchvátilo? 
Barcelona. Člověk si tohle město buď ihned zamiluje, anebo se vám 
vůbec nelíbí. Mě uchvátilo. Je to nádherné město.
A největší zážitek ze Španělska?
Jeden z nezapomenutelných zážitků byla tropická zahrada v Blanes 
přibližně dvanáct kilometrů od místa, kde jsme bydleli. Dělila se na 
čtyři různé druhy zahrad, my byli právě v tropical, kde rostly obrov-
ské kaktusy různých rozměrů a druhů.

Štěpánka Stratilová s dalšími kamarádkami z ozdravného 
pobytu v Řecku.

Země, ležící z větší části v Malé Asii, rozlohou desetkrát větší než 
Česká republika a počtem obyvatel asi sedmkrát větší, se řadí mezi 
destinace, kam podívala moje další známá Ela Darmovzalová. Na-
vštívila město Alanya, ležící na samotném jihu Turecka. Strávila zde 
jedenáct dní s rodinou. 
Ela vypráví: „Byli jsme na Kleopatřině pláži, kde v dohledu  plavali 
delfíni v nádherně tyrkysové vodě. Tohle místo mohu všem jen a jen 
doporučit.“ 
A co tvůj zatím nesplněný sen? Kam by ses chtěla alespoň jednou 
v životě podívat?
Rozhodně bych  chtěla jet na Maledivy. Byl by to opravdu zážitek na 
celý život. 

TURECKO

Ela Darmovzalová v centru města Alanya.

USA

 Autor článku: Dominik Ryšánek, 2. B

čtyřech hodinách cesty na místo, kde lidé postavili chrámy. Bohužel 
teď se tam nacházely jen bažiny, železné mosty a k tomu nějaká roz-
bořená socha, která mohla být podle průvodce Afrodita... Po nějaké 
té hodince jsme se dostali na samotné pohoří Olymp a to byl teprve 
zážitek!

Dominik v nočním New Yorku
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Začali si vážit studia

Vydělávat penízky není žádná legrace  
Žijeme v době, kdy se vše neustále zdražuje a spousta rodičů nemů-
že své ratolesti finančně podporovat při jejich letních radovánkách. 
Proto si někteří studenti hledají letní brigády, aby si  prázdniny užili 
alespoň částečně dle svých představ. Vyšli jsme tedy do terénu ptát 
se našich spolužáků a dalších známých ve škole na jejich zážitky a 
zkušenosti při vydělávání peněz. 
Zjistili jsme, že asi šedesát procent dotázaných chodilo na letní brigá-
dy. Náplň vykonávané práce lze zhruba rozdělit do dvou skupin: Buď 
pracovali v restauracích, barech, bufetech průměrně za 50 – 60 Kč/h. 
Tato práce je méně náročná, proto zde studenti vydrželi déle. Nebo si 
zvolili náročnější práci ve vinohradě, v sadu apod.  Jedná se o manu-
ální práci v terénu, která se většinou provádí za každého počasí. Proto 
je také lépe ohodnocená (průměrně 70 – 90 Kč/h). Většina ale s touto 
velkou zátěží při nástupu nepočítala, a proto se v tomto směru jedná 
spíše o krátkodobější práce.
Při rozhovorech jsme také zjistili, že někteří z naší školy jsou odváž-
nější a za prací a vyšším výdělkem se rozhodli odcestovat. Kromě 
větších měst naší republiky navštívili také zahraničí, kde se podobné 
práce hodnotí až dvojnásobnou finanční taxou oproti tuzemsku.
Kdo už ale někdy práci či brigádu hledal, tak ví, že to není věc jed-
noduchá. Proto ji většina zájemců shání přes rodiče, známé nebo ka-
marády. 
Pro vaši inspiraci jsem vybrala pár zajímavých brigád. Jejich účastní-
kům jsem položila několik otázek.

Beato, ty jsi v dotazníku psala, že jsi pracovala v baru. Jak se ti 
tato pozice líbila?
Bylo to tak na půl. Líbilo se mi finanční ohodnocení, ale na druhou 
stranu mě mrzí, že jsem tam byla jen krátkou dobu.
Kde jsi pracovala?
Ve Skotsku jako barmanka na diskotékách.
Jak ses tam dostala?
Přes mého přítele. On totiž ve Skotsku bydlí a hraje tam profesionálně 
fotbal.
Jak sis zvykla na „noční režim“?
Nedělalo mi to žádné problémy.
Myslíš si, že je nějaký rozdíl v tom, když vykonáváš stejnou práci 
u nás a v zahraničí?
Ano a velký. Práce v zahraničí je o mnoho lépe placená!

 

Kde ses realizovala ty?                  
 Na jedné zahrádce za barem.
Bylo to nějak náročné?
Ani moc ne. Jenom jsem někdy musela stát osm hodin v kuse na no-
hou a pak mě všechno bolelo.
Jak jsi tuto práci sehnala?
Mamka mi ji domluvila s majitelem restaurace.
Myslíš si, že je v tom nějaký rozdíl, když  děláš stejnou u nás a  
v zahraničí?
Nemyslím, ale vím: V zahraničí bych si vydělala mnohem více než 
u nás.

Čemu ses věnoval?
Vybíral jsem parkovné v obci Klentnice.
Jak jsi ji sháněl?
Snadno. Přes otce. On je právě starostou v této vesnici.
Asi to nebylo moc náročné. Měl jsi stále co dělat? Nenudil ses 
trochu?
Moc jsem se tedy nenadřel. Když jsem měl čas, četl jsem si povinnou 
četbu do školy.

Čemu ses věnoval?
Sbíral jsem meruňky u svého dědy.
Jak se ti tato práce líbila?
Byl jsem velice spokojený.
Měl jsi za tuto námahu odpovídající finanční ohodnocení?
Určitě, dostával jsem 100 Kč/h.

Ne všichni mají takové štěstí při hledání brigády. V některých si člo-
věk protáhne tělo lépe než při hodině tělocviku. Třeba jako Mirek 
Kosík, který si přivydělával přetrháváním kukuřice. Dle jeho slov byly 
podmínky „HROZNÉ“. V parních letních dnech pracoval kvůli své 
bezpečnosti ve svetru a teplákách! 

Spousta studentů v hodnocení poukazuje na náročnost různých za-
městnání. Poznali, že vydělávat peníze není vůbec jednoduché. Není 
na škodu uvědomit si, jak důležité je na trhu práce vzdělání!

Připravila Bára Formanová

Beata Bilkovičová – barmanka ve Skotsku 

Podobnou pozici jako Beata měla i Katka 
Maroušová, avšak její finanční ohodnocení 
bylo mnohem menší …

Za další zajímavou brigádu považuji tu, které se 
v létě zúčastnil Adam Koprivňanský.

Také Lukáš Stojkovíč pracoval v sadu.

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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Buďte kreativní

Studenti druhých a třetích ročníků Obchodní akademie Břeclav se o 
prázdninách zúčastnili několika zajímavých festivalů a dalších kul-
turních událostí, ke kterým určitě patří i hodové zábavy.
Mezi nejoblíbenější patří především krojované hody. Letos mí zná-
mí ze školy, jak jsem zjišťovala, navštívili něco kolem dvaceti měst 
a obcí, kde zrovna hody probíhaly. Nejnavštěvovanější jsou zábavy 
ve Velkých Pavlovicích, Hustopečích,  Rakvicích a ve Vrbici. Ostatní 
obce samozřejmě nejsou o nic horší a i tady se dobře pobavíte. K dal-
ším kulturním akcím a památkám, navštěvovaných našimi žáky letos 
o prázdninách, patří například Sirotčí hrádek v Klentnici, Benátky, či 
BosFest v Ladné se známou kapelou Desmod. Naše spoluredaktorka 
Bára Formanová navštívila hudební festival FerbyFest, na kterém se 
objevily kapely jako například Rybičky 48, Alkehol, Mandrage, Har-
lej a další. Koncert se jí líbil a navštívila by ho znovu. Festival se ko-
nal ve Velkých Bílovicích a lístek stál 350 Kč. Má spolužačka Nikola 

Pinterová pro změnu navštívila Vinobraní ve 
Velkých Pavlovicích a velice si tuto akci 
chválila. Také Summer Night Party zno-
vu ve Velkých Pavlovicích nemůže zůstat 
opomíjena a je nutno se o ní zmínit. Kaž-
dých čtrnáct dní o prázdninách tam bý-
vají různé akce - například Zpátky do 
minulosti, Mexická noc, Ruská noc, 
Hodovní diskotéka, Mega Tullamore 
and Laser show a další. Myslím, že 
si můžu jménem všech oslovených 
dovolit říct, že si letošní prázdni-
ny užili a jediným problém je, 
že byly příliš krátké.                 

Veronika Stará                                                                                     

Hody, festivaly a koncerty hudebních skupin

S touto otázkou jsem se poprvé potýkal zhruba před třemi roky, kdy 
jsem zakládal kapelu The Flingers, o které jste mohli číst v některém 
z dřívějších vydání Pikniku. Rozhodně nejdůležitější bylo najít členy, 
které bude spojovat chuť zkoušet a hrát spo-
lečně. Neméně podstatné také bylo, abychom 
všichni poslouchali aspoň trochu podobný 
hudební žánr. Kapela nemůže nikdy fungovat 
bez problémů, když bude chtít kytarista hrát 
pop-punk a bubeník metal. Jsou to dva napros-
to rozdílné hudební styly, a tak by docházelo  
k neshodám. Bohužel s tímto problémem jsme 
se ve Flingers potýkali, a proto v dnešní době 
už spolu nehrajeme. Další chybou, kterou jsme 
udělali, byla ta, že jsme si zapomněli vytyčit 
cíl. Některé kapely jsou odjakživa v malých 
klubech a nikdy se nepodívají na velký festi-
val. Když si řeknete, že si chcete zahrát s vaším 
oblíbeným interpretem na podiu, bude vás to 
motivovat a tlačit kupředu k lepším a lepším 
výkonům.
Ale jak už to tak bývá, k úspěšnému fungování 
všech kapel a vlastně všeho, jsou potřeba určité 
finanční prostředky. Jak už ke koupi nástroje, 
tak i aparatury kvůli koncertování a zkoušení. Kvalitní výbava mě 
stála v řádu desetitisíců. Ale na co všechny tyto věci, když není kde 
zkoušet? Tím jsem se dostal k další důležité věci, a tou je zkušebna. 
Nejlepší místo je to, kde to nebude nikoho rušit a bude tam aspoň 

trochu pohodlí a místa. Klidně postačí i garáž. Každou zkušebnu, co 
jsme měli, jsme se  snažili co nejvíce odhlučnit. A věřte mi, že sehnat 
takové obstojné místo  je někdy nadlidský výkon.

Po určité době strávené ve zkušebně se chce 
každá kapela někde ukázat, zviditelnit. Za-
čne se ptát po koncertech. Teď jsme se dostali  
k tomu nejdůležitějšímu, a to jsou kontakty. 
Bez velkého množství kontaktů na správné lidi 
je těžké si zahrát na nějakém lepším koncertě. 
V zásadě se dá říct, že čím víc fanoušků máte, 
tím víc možností bude pro hraní jinde než ve 
zkušebně. V dnešní době existuje spousta mož-
ností jak se zviditelnit a to především na in-
ternetu. Existují specializované portály právě 
pro kapely jako je bandzone.cz a rock.cz a sa-
mozřejmě všem známý Facebook, MySpace a  
v dnešní době už i Google+. Jako první jsme si 
s klukama založili bandzone a posléze i Face-
book.
Mít kapelu je skvělý a zábavný koníček, ale 
také obnáší spoustu povinností. Ale pokud hra-
jete na hudební nástroj, neváhejte a sežeňte si 
k sobě pár dobrých lidí a dejte své hudbě nový 

rozměr. Ať už se jedná o dechovku, hip-hop nebo metal. Hudba nás 
dokáže spojit všechny. :)
Poslechněte si také náš nový projet Escape This Day na www.band-
zone.cz/escapethisday.                                                                 Zajaa

Moje zkušenosti a poznatky se zakládáním kapely

Studentský parlament je samosprávný or-
gán studentů, který hájí jejich názory a 
postoje při jednání s pedagogickým sborem 
a vedením školy. Každá třída si do něho 
zvolí dva zástupce, celkem má tedy 24 čle-
nů. V čele stojí předseda, kterým je již dru-
hým rokem zvolen Oldřich Bělka ze 4. A. 
Místopředsedou je Tomáš Svoboda ze 2. B. 
Patronát a „ochrannou ruku“ nad námi drží  

Mgr. Veronika Hanáková. Zatímco volební 
období zástupců trvá od září do června, před-
seda s místopředsedou jsou voleni od dubna 
do dubna a to z důvodu, že předseda je větši-
nou student či studentka 4. ročníku a musí se 
začít plně věnovat přípravě na maturitu. Parla-
ment má povinnost scházet se alespoň jednou 
za dva měsíce, studenti se však podle aktuál-
ních problémů mohou scházet častěji. Pravi-

delně každý rok v červnu se parlament schází 
s vedením školy na závěrečné velké schůzi, 
kde zhodnotí uplynulý školní rok a předloží 
své návrhy pro ten nadcházející. Každoročně 
také připravuje program Vánoční zamyšlení, 
který se na naší škole stal již tradicí. 
Letos členové parlamentu také poprvé uspo-
řádali burzu učebnic pro studenty školy.

Oldřich Bělka

Studentský parlament na obchodní akademii 
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Opatrně s opalováním

Dnes cestou k doktorovi mě políbila múza. 
Šla okolo v podobě malé skroucené tetičky, 
opírající se o dvě berly, s kapkami potu na 
čele, protože opět uhodila krutá vedra. Jela 
jsem na kole a u pana doktora  se otočila na 
patě a odjela. Nebyla to tak krátká prohlídka,  
doktor měl dovolenou, ale na internetových 
stránkách obce samozřejmě nic nebylo a ani 
rozhlas tuto skutečnost nehlásil. 
Byla jsem naštvaná kvůli zbytečné cestě, ale 
jak mi bylo líto té tetičky, která se, chudák 
malá, namáhala zbytečně. Cesta jí zabrala 
minimálně dvakrát tolik než mně. Nenadáva-
la, jen si tiše vzdychla po přečtení vzkazu na 
dveřích, otočila se a vydala na zpáteční cestu. 
A tento zážitek se mi hluboce vryl do paměti 
a vyvolal ve mně pocit, že není dostatek úcty  
k lidem. 
Obvodní lékař je tu přece především pro staré 
lidi, mladí chodí ještě do škol a ne každý má 
lékaře v místě bydliště. Ale staří lidé spoléhají 
většinou jen na pomoc v místě. Někteří mohou 

říct, že senioři chodí tak často k lékaři, že se u 
nich nedá ani nic zanedbat, ale nemyslím si to. 
Určitě by si tetička nevyšlápla na výlet jen tak, 
když jí to očividně činilo potíže. Lékař, který 
by měl být především pro lidi, si prostě vezme 
dovolenou a nedá nikomu vědět. Není to jen 
neúcta, ale taky nedbalost a nezodpovědnost.
Nejsem žádný svatoušek, taky jsem ráda, když 
si v autobuse sednu a místo mě pustí sednout 
starého člověka někdo jiný, ale pokud by tak 
nikdo neudělal, klidně místo uvolním. Staré 
lidi mám ráda a je mi vždycky velmi líto, když 
vidím, že trpí. Moji prarodiče byli  pro mě ti 
nejlepší na světě.
Samozřejmě můžete namítnout, že ne všichni  
senioři jsou roztomilí dědouškové a hodné ba-
bičky. Často jsou také zlí, nemají o nic zájem, 
nechtějí pomoct v péči o vnoučata a třeba jen 
sedí a poroučejí, co se má udělat. A i když to 
uděláte, je to vždy špatně. Ale i s takovými lid-
mi se musí po dobrém. Už jsou staří, mají za 
sebou mnohdy život poznamenaný ještě vál-

kou a špatnými životními zkušenostmi. Možná 
jsou tak zapšklí právě proto, že jsou staří, zá-
vidí mladým jejich mládí a mají strach, že až 
budou umírat, zůstanou sami. A právě tito lidé 
potřebují naši úctu a lásku úplně nejvíc.  
Každý člověk si zaslouží úctu, ale podle mě 
se lépe chovají lidé starší, kteří jsou tu déle 
než my, zažili více  a mají nám co nabídnout. 
Jen my mladší nemáme čas a možná ani chuť 
poslouchat. Kdybychom se totiž s nimi zasta-
vili, přišli bychom na zákonitou věc, že jed-
nou  tak dopadneme taky a nebude nikoho, kdo 
by se zastavil, podal nám ruku a vyjádřil úctu  
k  životu, jaký jsme žili a možná právě teď do-
žíváme. 
Je to tak trošku morbidní téma, ale jednou 
jsem někde na hřbitově viděla nápis: „Jací jste 
vy, byli jme i my. Jací jsme my, budete i vy.“  
A přesně tak to funguje v životě. Jsme mladí, 
ale budeme také staří a budeme očekávat stej-
nou úctu, jakou jim dáváme my teď. 

Miroslava Rylková

Úcta ke stáří a starým lidem

Denně  se setkáváme s upozorněními typu –  
– Kouření způsobuje rakovinu, Kouření ško-
dí vám i lidem ve vašem okolí. V každé pro-
dejně jsou další tabulky s nápisy, např. Zá-
kaz prodeje alkoholických nápojů mladším 
18 let. Ale jsou jenom tato „volně“ dostupná 
zla? Určitě ne.
K napsání tohoto článku mě přiměla rea-
lita. Nebezpečí, které tu je, ale kterému se  
v poslední době nevěnuje tolik pozornosti a 
přehlíží se. Jsou to tři roky, kdy jsem byla  
v soláriu poprvé. Tehdy mi bylo patnáct roků 
a nikdo se mě neptal: ,,Kolik ti je? Víš, že 
sem nesmí mladé slečny?“ V žádném 
studiu jsem neviděla kromě osvědčení, 
pravidel pro správné opalování, popisky 
jednotlivých fototypů - tabulku, list nebo 
jakýkoliv kus papíru, kde by bylo napsané 
nějaké varování. Nic. Lidi kolem mě mi to 
říkali, ale chtěla jsem být opálená i v zimě, 
tak jsem je nikdy nebrala moc vážně. Spousta 
studií byla vybavena novými moderními so-
lárii ale to, ve kterém jsem se opalovala po 
dva roky, bylo starší. Při té vzpomínce mi 
běhá mráz po zádech.. Postupně jsem nachá-
zela takové věci, že se mi chtělo brečet.   
A teď pár základních informací:
Solárium je technické zařízení pro ozařo-
vání lidského těla UV zářením (umělým 
,,horským sluncem“). Obvykle se používá  
z kosmetických důvodů pro navození tmavé-
ho zbarvení kůže podobného jako při opalo-

vání na slunci.
Fakta:
- 20 minut v soláriu = 1 den na slunci
- 75% větší pravděpodobnost rakoviny kůže
- stejné nebezpečí, jako kouření cigaret
- je ve 2. nejhorší skupině spolu s cigaretami 
a arzenem,..
- 15x silnější UV záření jak na slunci
- ročně v Česku zemře 200 lidí na rakovinu 
kůže (Z deseti z nich osm neprošlo kontrolou 
u lékaře)

- ve většině zemí je zakázané! 
V soláriu nemají co dělat lidé mladší 18 let. 
Jestliže máme pokožku s fototypem 1 nebo 
2. Pokud někdo v rodině měl kožní nádor.  
A jestli máme velké množství znamének. 
Teď vám uvedu 6 základních fototypů pokož-
ky, každý by měl ten svůj znát nebo alespoň 
zhruba vědět. 

- Fototyp 1 - Nápadně světlá pleť, rezavé vla-
sy, velké množství pih, modré oči. Při pobytu 
na slunci se prakticky vždy spálí, opálí se jen 
do červena, kůže nezhnědne. 
- Fototyp 2 - Světlá pleť, pihy řídké, světlé 
vlasy, zelené či šedé oči. Opalují se do červe-
na, často se spálí. 
- Fototyp 3 - Světle hnědá pleť, hnědé až 
tmavé vlasy, hnědé oči. Dobře se opalují, má-
lokdy se spálí, spálení mírné. 
- Fototyp 4 - Tmavá pleť, velmi tmavé vlasy i 

oči. Prakticky nikdy se nespálí. 
- Fototyp 5 - Velmi tmavá kůže, tma-
vé až černé vlasy (kůže indiánů či 

arabské populace). Nikdy se nespálí. 
- Fototyp 6 - Nejtmavší typ, nikdy se nespálí 
(kůže Afričanů).  

Nebudu a nechci dělat soláriím 
negativní reklamu, ale když se 

 i přes to všechno rozhodnete tam 
jít, je zapotřebí, abyste měli speci-
ální krém nebo olejíček do solaria. 

Bez natření se spálíte, neucítíte to hned 
po opuštění studia, ale po pár hodinách. Před 
vstupem do solária je lepší být nenalíčení 
(špatně odlíčený make-up může být příčinou 
nežádoucích fleků na obličeji). Na těle nesmí 
zůstat žádné šperky, náušnice, piercingy na 
viditelném místě (v pupíku, v obočí, nose, 
bradě, atd.). A opalovat se jdeme bez obleče-
ní. Pro delší opálení je důležité, abychom se 
v den opalování neumývali.  Bětka Filová

Mé zkušenosti se “solárkem”  
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Vzdělávací kurzy

Od března 2010 je ve škole realizován projekt 
s názvem Příležitost pro každého. V rámci něj 
probíhají různé vzdělávací kurzy rozšiřující 
výuku. Jedním z nich byl ve druhém pololetí 
loňského školního roku také dvacetihodinový 
kurz přípravy na státní zkoušku z kancelář-
ského psaní na klávesnici (podpořený projek-
tem již potřetí).
Ten absolvovala většina žáků třídy 3. A, 17  
z nich se pak rozhodlo konat zkoušku. V září 
škola obdržela vyhodnocení – 16 žáků pro-
spělo, v 8 případech dokonce se samými 
jedničkami (Baxová, Brymová, Bukvová, 
Kosíková, Strakušová, Špilmanová, Švásta a 
Volf). Na vysvědčení mají dvě známky - zvlášť 
za desetiminutový opis z papírové předlohy  

(rychlost minimálně 200 čistých úhozů za mi-
nutu s přesností nejméně 99,50 %, za chybu 
se odečítá 10 úhozů) a zvlášť za vypracování 
písemností – obchodního dopisu a tabulky. 
Škoda, že kvůli opisu se zkouška jednomu  
z účastníků nepodařila. 
Dosažené výsledky jsou vynikají a v novodobé 
historii školy ojedinělé. Jednak s ohledem na 
počet žáků jedné třídy, kteří zkoušku úspěšně 
zvládli (16 z 29 osob, tj. 55 %), jednak pro vý-
borné známky (opis - průměr 1,31 a písemnos-
ti - průměr 1,56) a v neposlední řadě také pro-
to, že se jde o žáky oboru ekonomické lyceum. 
U nich je totiž předmět písemná a elektronická 
komunikace dotován nižším počtem hodin než 
u oboru obchodní akademie. V prvním ročníku 

se za tři hodiny týdně naučí ovládat klávesnici 
desetiprstovou hmatovou metodou, v druhém 
se předmět nevyučuje a až teprve ve třetím za-
číná výuka obchodní korespondence. 
Absolventi střední školy nemají za sebou příliš 
mnoho pracovních zkušeností. Je tedy výho-
dou, že ti, kteří u státní zkoušky uspěli, mohou 
svůj životopis a žádost o místo doplnit o další 
vysvědčení dokládající část jejich profesních 
znalostí a dovedností. Možná, že tím zvýší 
naději na uplatnění na trhu práce, případně na 
lepší finanční ohodnocení. Minimálně však 
navíc vydanou energii zúročí u maturity – při 
praktické zkoušce z odborných předmětů.

Ing. Jana Dyčková
vyučující PEK a lektorka kurzu

Úspěšní žáci ekonomického lycea

Ve školním roce 2010/2011 poprvé proběhly 
u nás ve škole (stejně jako na všech ostat-
ních  SŠ a SOU v ČR) maturitní zkoušky 
podle nové vyhlášky. Maturita se skládala 
ze dvou částí – společné (státní) a profilové 
(školní). Po jejím ukončení lze konstatovat, 
že kromě didaktických testů je její současný 
obsah velmi podobný tomu, který jsme reali-
zovali v uplynulých letech. Jen organizační 
zajištění a systém oprav je výrazně nároč-
nější. 
A jaké jsou výsledky po jarním a podzim-
ním termínu? Ve srovnání s dlouhodobými 
školními statistikami jsou průměrné známky 
lepší, ale počet neúspěšných žáků vyšší. Z 81 
žáků 4. ročníků 8 prospělo s vyznamenáním,  

64 prospělo, 5 neprospělo a 4 neukončili roč-
ník a k maturitě vůbec nepostoupili. Nejlep-
ších výsledků dosáhli maturanti z účetnictví, 
ekonomiky a jazyka anglického. Neprospíva-
jící jsou výhradně z oboru obchodní akade-
mie, nezvládli některý z předmětů státní části 
– matematiku nebo český jazyk. Zkoušky ko-
nala také jedna žákyně, která neodmaturova-
la v loňském školním roce. Té se však nové 
podmínky netýkaly, opakovala ještě podle 
„staré“ vyhlášky. Bohužel opět neúspěšně.
Slavnostní zakončení maturit se za účas-
ti rodinných příslušníků a přátel konalo 
již tradičně v aule školy. Tentokrát blaho-
přál absolventům také starosta Břeclavi  
MUDr. Ryšavý. Žáci obdrželi kromě matu-

ritního vysvědčení a protokolu o výsledcích 
společné části maturitní zkoušky také Euro-
pass-dodatek k osvědčení. Tento dokument je 
přílohou maturitního vysvědčení, je  k dispo-
zici absolventům škol napříč celou Evropou a 
popisuje v mateřském a jednom cizím jazyce 
znalosti, dovednosti a kompetence získané  
v daném oboru. Poskytuje tak nositeli kvalit-
ní podporu pro případné uplatnění na evrop-
ském trhu práce nebo při dalším studiu. Naše 
škola se dobrovolně do této společné aktivi-
ty MŠMT a EU přihlásila a veškeré služby 
spojené s projektem Europass byly pro ni  
i samotné absolventy bezplatné.

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele

Maturitní zkoušky
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V průběhu dvou let se naše škola podílela na 
realizaci přeshraničního projektu s názvem 
Education Twinning for European Citizen-
ship (zkráceně EdTwin), jehož součástí je 
kooperace řady českých a rakouských škol. 
Projekt vznikl z iniciativy Evropské kance-
láře Městské školní rady pro Vídeň, hlavním 
organizátorem je SSŠ Brno ve spolupráci  
s Lead partnerem Stadtschulrat Wien.  Na-
vázali jsme spolupráci s Obchodní akademií 
ve Vídni a za dobu trvání projektu uskuteč-
nili devět společných aktivit. 
První část z nich byla zaměřena na práce 
fiktivních firem v obou školách. Naši žáci se 

zúčastnili semináře a jako vystavovatel me-
zinárodního a později také školního veletrhu 
fiktivních firem ve Vídni. Prohlédli si vídeň-
skou školu, s rakouskými žáky si vzájemně 
představili své firmy a nacvičovali operace 
potřebné pro mezinárodní obchodování. 
Druhou zajímavou oblastí spolupráce byla 
setkání žáků a učitelů zaměřená na prohlou-
bení poznatků a vědomostí o historii, kultuře 
a tradicích partnerské země. Průvodci byli 
vždy žáci hostitelské školy a používali ke 
komunikaci jazyk německý nebo anglický. 
Jazykové schopnosti rozvíjeli také při sku-
pinových prezentacích vybraných témat a 

seznamovacích hrách. Rakouští žáci si pro-
hlédli nejen naši školu, ale i město Břeclav, 
historické a přírodní památky v Lednici, ex-
pozici archeologického naleziště na Pohan-
sku, slovanské hradiště v Mikulčicích nebo 
archeologické muzeum v Dolních Věstoni-
cích. Navštívili také pamětihodnosti v Mi-
kulově a Brně. Naopak naši žáci absolvovali 
exkurzi do centra Vídně, zámku Schönbrunn 
a archeologického naleziště Carnuntum. 
Členové školního Divadla Bedřicha Kaněry 
vystoupili na mezinárodním divadelním fes-
tivalu Kukiz ve Vídni.
Ze všech akcí mají obě školy k dispozici pra-
covní dokumenty, jako například katalogy 
fiktivních firem, tematické dvojjazyčné po-
werpointové prezentace, scénář divadelního 
představení a další materiály, které budou 
moci dále používat ve vyučování. Aktivity 
jsou zdokumentovány řadou fotografií, na 
webových stránkách a v projektové brožuře. 
Díky realizaci projektu se podařilo navázat 
vzájemně prospěšné partnerství a rozvíjet 
spolupráci v oblasti odborného a jazykového 
vzdělávání, poznávání historie, umění a kul-
tury. Věříme proto, že naše kontakty budou 
pokračovat i v budoucnu.

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele

EdTwin - spolupracujeme v EU

Pro nezasvěcené: Jmenuji se Míša Hlavatá, 
studuji na obchodní akademii druhým ro-
kem a jsem na vozíčku. 
Určitě si položíte otázku, co bych já, postiže-
ná holka, mohla dělat ve volném čase. Chci 
vám říct, že i já si užívám prázdniny a ví-
kendy naplno. Byla jsem měsíc v lázních ve 
Velkých Losinách, kde jsem poznala spoustu 
nových  přátel, na které se nezapomíná. Byla 
s nimi legrace a připadala jsem si po dlou-
hé době, že někam patřím. Po návratu domů 
jsem myslela, že už nic zajímavého nezažiju, 
ale mamka se mě večer zeptala, jestli náho-
dou nechci jet do Ladné na skupinu Desmod, 
i když vystupovali v pozdních večerních ho-
dinách.  No a druhý den jsme jeli na koncert 
Kristiny do Dubňan. Dozvěděli jsme se to 
prostřednictvím rádia. Musím však říct, že 
tenhle koncert se moc nevyvedl. A protože 
nechci sedět zavřená doma, začala jsem pát-
rat po dalších koncertech ve svém okolí, a tak 
jsem se vydala i s rodiči na koncert Markéty 
Konvičkové do Hodonína.  Koncert byl su-
per. No a pak jsem náhodou na facebooku ob-
jevila upozornění, že bude v Lukově u Zlína 

Miro Šmajda se svojí kapelou. Nebrala jsem 
to nějak na zřetel, ale můj taťka  se mě zeptal, 
jestli tam nechci jet. Nejdřív jsem nevěděla, 
ale pak jsem si vzpomněla, že někde u Zlína 
bydlí kámoška z lázní, a nakonec jsem zjis-

tila, že je přímo z Lukova. Když souhlasila 
s účastí na koncertu, už nebylo co řešit. Tě-
šila jsem se spíše na ni než na Miru Šmajdu, 

protože jsem jeho hudbu moc neposlouchala. 
Ale nakonec jsem byla strašně šťastná, proto-
že jak Miro, tak jeho kluci z kapely – Adam-
ko, Tomi a Jaro jsou skvělí. 
Jelikož jsem se nechtěla nudit ani o víken-
dech, tak jsem se vydala i s rodiči na koncert 
Lucie Bílé do Skalice, kam mě mimochodem 
pozval Kuli z kapely Desmod. Lucka je taky 
příjemná paní a hlas má neuvěřitelný. Jelikož 
jsem chytla ,,Šmajdománii‘‘, tak jsem neodo-
lala a koncem září jsme se zase celá rodina 
vydali do Zlína na jeho koncert. Tam jsem 
se s ním mohla setkat a dokonce si  potykat, 
když mě k tomu vyzval. No a teď sice jsem 
doma, ale jen v říjnu, v listopadu zase začnu 
řádit na různých akcích. 
Tímto článkem jsem vám chtěla ukázat, že  
i když máte nějaké postižení, že to nezname-
ná konec světa. Mám také někdy dny, kdy si 
říkám, proč zrovna já, ale stačí mít skvělé ro-
diče a přátele, kteří vás podporují,  a pak je 
život super. Já žiju strašně ráda. Proto hlavu 
vzhůru, nikdy není tak zle, aby nemohlo být 
hůř.

Vaše Miška 

I já si mohu užívat života naplno

S Miro Šmajdou

Miro je borec
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Smyslem vydávání školního časopisu je také 
to, že se vzájemně více poznáváme. 
A my učitelé bychom měli umět nahlédnout 
pod slupku, kterou je jméno v seznamu  
a vidět pod ní mladého člověka, kterého ne-
budeme posuzovat jenom podle výsledků ve 
svém předmětu. 
Jedním z velkých překvapení je pro mě To-
máš Holešinský, který ve volném čase pra-
cuje jako DJ.
Jak ses k této činnosti dostal?  
Lidově řečeno - dostal jsem se k tomu „jako 
slepý k houslím“... Jednoho večera jsme byli 
s kamarádama v klubu. Tam jsem potkal svou 
kamarádku, která v té době chodila s klukem, 
který v tom klubu hrával. Tak jsem zašel  
i s ní za ním nahoru,slovo dalo slovo a za-
čali jsme se vídat častěji, on mě seznamoval  
s technikou a dnes je to můj nerozlučný par-
ťák a kamarád.
Pracuješ pod nějakou agenturou nebo na 
živnosťák?
Ano, je to konkrétně agentura v Břeclavi Dj 
Lucas Music Agency... Samozřejmě musíme 
mít živnostenský list, bez toho to nelze pro-
vozovat.
Jak často a kde hraješ?
Byly doby, kdy jsem hrával nonstop víken-
dy, a to v časovém úseku zhruba posledních 
šest měsíců; nyní se snažím tohle své hobby 
skloubit se školou, což není zrovna ideální 
kombinace ..Člověk musí dodržovat správně 
životosprávu, jinak se po pár týdnech dostaví 
vyčerpání a projeví se spánkový deficit.
Je to časově náročné? Můžou si tě lidi ob-
jednat? 
Časově náročné? Je to spíše o tom, jak dlou-
ho strávíte přípravou na individuální akci, 
každá vyžaduje jiný styl hudby, do toho se 
zahrnuje instalace světel, které ale už mám 
většinou připravené předem... Nic se nesmí 
nechat náhodě.
Jaké písničky chtějí lidé poslouchat?
Každé místo v našem okrese je svým hudeb-

ním vkusem hrozně specifické... Nesetkal 
jsem se zatím s lokalitou, kde by se hrála 
stejná hudba jako ve vedlejším městě. Každý 
si chce přijít na to svoje a tahle nádherná roz-
manitost mě hrozně fascinuje.
Odkud bereš zdroje - myslím ty písničky?
V dnešní době už jsou na ústupu CD nosiče  
a vše přešlo na příjemnější a pohodlnější 
podporu PC tzv. MIDI kontrolerů  Done-
dávna jsem hrával čistě z CD, ale je to jako 
starat se o malé dítě. Pokud údržbě, to zna-
mená čištění, nevěnujete dostatečnou 
pozornost, projeví se to později na 
vašem výkonu, což znamená že do 
éteru se dostane velice nepříjemné 
šustění až chrastění ..Takže tak jak 
nám doba diktuje své tempo, tak se 
musíme přizpůsobovat i my jí...
Jinak mp3 se dnes dají stáhnout ze 
širokých zdrojů, ale musíte si dávat 
pozor na nelegální servery, ale 
i ti nejlepší hrají z pálených 
CD... Protože když si to 
vezmeme logic-
ky, David Gu-
etta taky ne-
může přijít do 
obchodu a říct: 
„Dobrý den, chtěl 
bych svoje nové album 
Nothing But the Beat“... 
Vypadalo by to zvláštně.
Jaké máš zajímavé postřehy –  
– třeba kde se tančilo nejdéle, 
jaký jsi měl nejdelší zápřah? 
Zážitků je hrozné kvantum ..Ale můžu  
z vlastního hlediska říct, že každý kout naše-
ho okresu je velice specifický, jak z hledis-
ka hudby, tak i povahy lidí ..To je na tomhle 
to nejlepší... Poznáte lidi z různých stran, a 
když se na totéž místo vrátíte, tak už víte, co 
mají rádi ..Můj rekord v odehraných hodi-
nách na akcích je zatím zaručeně v Mikulo-
vě, kde jsem hrál na Silvestra a za mixpultem 

jsem strávil  třináct hodin, což je pořádná 
porce času... Ke konci akce jsem měl vše tak 
převrácené, že dva dny potom jsem se ještě 
dával dohromady. Ale bylo to moc fajn.
Dá se touto činností uživit?
Uživit se Dj-ingem určitě dá, ale tohle potká 
pouze vyvolené, pro ostatní je to příjemný 
koníček, styl jejich života ..Pokud ovládáte 
techniku mixování a vše je tak, já má být, tak 
potom záleží, co si budeme povídat, na kone-
xích... Ale pokud se tohle vše povede, tak to 

jde rychlým spádem 
Co ti vlastně tato činnost dává, čím tě 

uspokojuje? 
Stále potřebuju někoho, od 
koho můžu přebrat to nej-
cennější, a to jeho vlastní 
know-how... Na začátku 
se do toho nemůžete 
vrhnou střemhlav jako 
jestřáb, ale tak jako  
u všeho to chce trpěli-
vost a píli na sobě pra-
covat... Někdo po pár 
měsících zjistí, že to, 
co si naložil, nezvlád-
ne  a vzdá to..Ale přes 
tyhle nesnáze se musí 

každý přenést, s každou 
odehranou akcí se to 
zlepšuje čím dál víc  
a člověk potom najed-

nou cítí pocit satisfak-
ce za to, co dokázal a poté si toho 

začnou všímat i lidi okolo vás, což otevírá 
bránu do tohohle širokospektrálního světa pl-
ného vzrušení, radosti a volnosti... 
Lidi si k nám o víkendu přicházejí zklidnit 
svoje myšlenky, naprosto vypnout od jaké-
hokoliv stresu a odcházejí (i když někdy po-
tom o sobě moc nevědí ) spokojení domů a 
to je ten náš hlavní cíl. Plný parket šťastných  
a spokojených lidí! 

připravila eš

„Dýdžej“ Thomas to umí roztočit …

Když jsme vyhodnocovali anketu, která pro-
běhla  ve všech prvních ročnících, jistili jsme, 
že jsou to velmi aktivní a zajímaví mladí lidé. 
Sportují a mají zajímavé koníčky. Oslovila 
jsem náhodně zatím jen dvě děvčata z 1. B.  
V dalších číslech budeme s těmito „zpověď-
mi“ pokračovat.
Například Johana Kovačičová má zálibu  
v raftech.
Jak ses k tomuto koníčku dostala? Jak dlou-

ho se mu věnuješ?
S kamarády, jednou jsme jeli na týden do Pra-
hy a tam sjeli Vltavu a začalo nás to bavit. 
Věnuji se mu asi dva roky, většinou o prázdni-
nách, moc dalších příležitostí není.
Byla jsi i letos na raftu?
Ano. Tyto prázdniny jsme sjížděli Moravu  
a Dunaj a byla to paráda.
Další „zpovídanou“ z 1. B je Kristýna Löffle-
rová.

Co je tvým koníčkem? A jak ses k němu do-
stala? Baví tě to? Jak často trénuješ?
Závodně se věnuji atletice již od 8 let. Jako 
malá jsem se zúčastnila dětských závodů a klu-
bový trenér si mě všiml. Řekl že jsem šikovná, 
tak jsem začala trénovat.
Jaké disciplíny konkrétně děláš?
Jsem zaměřená na skok do dálky a na sprinty  
a trénuji 4-5krát týdně po dvou hodinách. A 
pořád mě to baví.  Připravila Zuzana Loučková

Zajímavé koníčky našich „prváčků“ –minirozhovory

Neznámý Tomáš
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Ideální místo na zemi? 
Postel (5 lidí), WC (2), Škola (1), s milova-
ným člověkem (1)
Zlozvyk..? 
Kousání nehtů (6), třepání nohou při psaní 
(2), nemám (2), hyperaktivita (1)
Ráno mě první zajímá? 
Čas (5), jídlo (3), vzhled (3), co se tento 
den asi stane  (1)          
Kterým TV pořadům dáváš přednost?         

Komedie (8),  How I Met Your Mother  (5)             
Máš nějaké zájmy nebo koníčky?
Sport (13), hudební nástroj (2), jazyky (2), 
zbraně (1)
Jak dlouhou dobu strávíš u PC?
 1 – 2 hodiny (10),  2 – 3 hodiny (5),  3 – 4 
hodiny (5), 5 hodin a více (3) 
Oblíbené jídlo, pití?
 Řízek (3), svíčková (3), Fast Food (4), ko-
fola  (5), pivo (2)

Proč jsi šel/šla právě na naši školu?
Líbí se mi (7),  škola má dobré jméno (1)
Kdo ti ji doporučil? 
Rodina (5), kamarád (8)
Máš nějakou představu o svém budou-
cím povolání?
Psycholog (1), manažer / účetní (5),  žurna-
listka (1 člověk)
                                                     

Jací jsou naši bažanti?
Snad se nikdo neurazí za to označení pro naše prváky. Tak se říkalo na vojně těm, kteří začínali. Pak už to byli mazáci. V letošních prvních 
ročnících je celkem 76 žáků. V áčku 26, v béčku 28 a v céčku 22. Ale k věci: vytvořili jsme malou anketu a dozvěděli jsme se spoustu zají-
mavých věcí. Posuďte sami.

Co na sebe prozradili v  1.A

 Ideální místo na zemi?
Postel (7), tam kde jsou přátelé (1), WC (2), 
Hawai (2)
 Zlozvyk?
Kousání nehtů a tužek (6), žvýkání (2), PC 
(3)    
Ráno mě první zajímá?
Kdy půjdu zase spát (2), jaké mám vlasy (4), 
čas (7), jak dlouho budu moct zůstat ještě  
v posteli než budu muset vstát (1) 
Máš nějaké zájmy nebo koníčky?

Sport (11), nákupy,diskotéky a přátelé (4), 
hasiči (2), hra na kytaru, bicí (2)
Jak dlouhou dobu strávíš průměrně denně 
u PC?
1 - 2 hodiny (5),  2 – 3 hodiny (4), 3 – 4 hodi-
ny (8), 5 hodin a více (10) 
Oblíbené jídlo, pití? 
Pizza (5), Coca Cola (15), maminčiny řízečky
Proč jsi šel/šla právě na naši školu?                                                                                                                    
Kvalitní výuka (2), mým cílem je mít dobré 
uplatnění (1), je pro mě zajímavá (1), je blíz-

ko mého bydliště (2)                                           
Kdo ti ji doporučil? 
Můj sen už od školky (1), cíl od 7. třídy (1), 
rodina (6)                                      
Jakým TV pořadům dáváš přednost?
Zábavné (4), sportovní (6), animáky (4), vě-
domostní (3) 
Tvá oblíbená barva?
Modrá (7), černá (4), červená (3), zelená (4), 
růžová (2), žlutá (1), fialová (2), stříbrná (1), 
bílá (2)

A co nám sdělili v 1. B

Nejvíce milují modrou
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Tvá oblíbená barva?
Modrá (9), černá (4), zelená (1), fialová 
(3), červená (3), žlutá (1), bílá (2)
Ideální místo na zemi?
Postel (2), cizí země (11), můj domov (2)
Zlozvyk?
Cvakání propiskou (2), zvedání obočí (1), 
kousání nehtů (3), Facebook (2) 
Ráno mě první zajímá?
Čas (9), co je dneska za den (2), jestli 
musím do školy (1), jak dlouho smím ješ-

tě spát (3), jaké je venku počasí (2), co si 
mám obléct (2)
Oblíbené jídlo a pití?
Pizza (3), těstoviny (4), hranolky (6), řízek 
(3), Coca Cola (7) 
Jakým TV pořadům dáváš přednost?
Hudební (3), komedie (7), sportovní (2), 
dokumenty (1)
Jak dlouhou dobu strávíš u PC?
1 – 2 hodiny (11), 3 – 4 hodiny (11), 5 ho-
din a více (1)

Máš nějaké koníčky nebo zájmy?
Sport (10), tanec (6), přátelé, nákupy (3), 
jízda na koni (1) 
Proč jsi šel/šla právě na naši školu?
Líbila se mi (4), velký výběr jazyků (1), 
kvalitní výuka (1), chtěl/a jsem (3), chtěla 
bych poznat nové lidi (1), dobré uplatnění 
absolventů (3)
Kdo ti ji doporučil?
Vybral/a jsem si ji sám/a (9), kamarád (3), 
rodina (3)     zpracovala Sára Kostrhonová

Co na sebe „práskli“ v 1.C

a hodně sportují
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Slávnostné otvorenie školského roka 2011/2012 na SPŠE v Piešťa-
noch sa uskutočnilo 5. septembra 2011 v Dome umenia. Divákmi  
v hľadisku boli študenti, pedagogickí pracovníci sedeli na javisku. 
Slávnostný príhovor mal riaditeľ školy Ing. Milan Tupý, potom zá-
stupca riaditeľa PhDr. Miroslav Donoval predstavil pedagógov a štu-
dentov oboznámil s organizačnými pokynmi. V kultúrnom programe 
vystúpili členovia FS Slnečnica.

KOŽAZ študentov 3. ročníka SPŠE sa uskutočnil v dvoch termínoch. 
Prvý KOŽAZ sa konal v dňoch 19. až 23. septembra v Zuberci a dru-
hý v dňoch 4. až 6. októbra na Vyšnej Boci.

Pracovné stretnutie redakčných rád oboch partnerských škôl z Piešťan 
a Břeclavi sa uskutočnilo v dňoch 26. až 29. septembra. Pracovalo sa 
na príprave ďalšieho čísla časopisu Piknik. 

V dňoch 3. až 5. októbra 2011 študenti I.A a II.A triedy SPŠE absol-
vovali poznávaciu exkurziu po Slovensku pod vedením PhDr. M. Do-
novala a Ing. Ľ. Domka. Na nej spoznávali krásy slovenskej krajiny a 
jej pamätihodnosti. Prvý deň exkurzie zavítali na stredné Slovensko, 
ďalšie dni si to namierili na sever, do oblasti Spiša, Tatier a Liptova. 
Študentov najviac zaujal oltár Majstra Pavla v Levoči , Štrbské pleso 
a Spišský hrad. 

4. októbra 2011 sa študenti maturitných ročníkov IV.A, IV.B a IV.C 
triedy pod vedením svojich pedagógov Mgr. Mareka, Ing. Pospíši-
lovej, Ing. Nitrana, Ing. Solovica, Mgr. Líšku a Mgr. Čížovej a na-
sledujúci deň aj študenti IV.D triedy pod vedením RNDr. Ľ. Fapša a  

Ing. J. Třísku zavítali do Bratislavy. Tam sa zúčastnili veľtrhu vzdelá-
vania AKADÉMIA a veľtrhu práce a cestovania VAPAC. 
Ako budúci maturanti sa oboznámili s možnosťami vzdelávania na 
vysokých školách v SR i v zahraničí a tiež s možnosťami pracovných 
príležitostí po skončení strednej školy.

Trnavský samosprávny kraj usporiadal 6. októbra 2011 podujatie Ot-
vorená samospráva, ktorého súčasťou bolo aj množstvo sprievodných 
podujatí. V priebehu dňa sa v Trnavskom kraji uskutočnilo viacero 
spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Na SPŠE v Piešťa-
noch, ako i na ďalších stredných školách, sa uskutočnil Deň otvore-
ných dverí. Túto príležitosť využili žiaci základných škôl na obozná-
menie so strednou školou, do ktorej možno budúci rok nastúpia štu-
dovať.

Dňa 6. októbra 2011 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnilo 
slávnostné stretnutie predstaviteľov Trnavského samosprávneho kraja 
s jednotlivcami a inštitúciami, ktoré vynikli v oblasti kultúry. Pamätná 
medaila predsedu TTSK bola udelená aj FS Slnečnica, a to za roz-
voj a šírenie kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji pri príležitosti  
25. výročia založenia súboru. Z rúk predsedu TTSK Ing. Tibora Mi-
kuša medailu prevzal vedúci súboru PhDr. Miroslav Donoval.

6. októbra 2011 sa uskutočnil 5. ročník bežeckého minimaratónu štu-
dentov SPŠE v Piešťanoch. Podujatie tradične pripravil RNDr. Ľubo-
mír Fapšo v spolupráci s učiteľmi telesnej výchovy. Štart a cieľ trate 
bol na futbalovom štadióne.

Jesenného upratovania v meste sa zúčastnila aj SPŠE. 6. októbra 2011 
skupina študentov vyčistila od odpadkov Broskyňovú ulicu pri zim-
nom štadióne.

Ing. Alexander Murín

Stalo sa... 
Otvorenie šk. roka 2011 / 2012

Kurzy ochrany života a zdravia študentov 
SPŠE

Stretnutie redakčných rád časopisu Piknik

Poznávacia exkurzia študentov po 
Slovensku

Exkurzia študentov 4. ročníka do 
Bratislavy

Krajské podujatie Otvorená samospráva – 
– Deň župy

Ocenenie folklórneho súboru Slnečnica 
Trnavským samosprávnym krajom

Bežecký minimaratón

Jesenné upratovanie v meste

Samostatná Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch 
vznikla roku 1968. Za uplynulé obdobie vyše 40 rokov už škola vy-
chovala tisícky odborníkov v oblasti elektrotechniky. Už ako študenti 
z nich viacerí vynikli v elektrotechnike, ale aj v matematike, ekono-

mike, cudzích jazykoch, tiež v oblasti športu, kultúry a záujmových 
činností. O tých najlepších je zmienka v nasledujúcich riadkoch.
Od školského roku 1978/79 študenti SPŠE súťažili v rámci Stredo-
školskej odbornej činnosti (SOČ). V roku 2000 na celoštátnej preh-

Úspechy študentov SPŠE v histórií školy

Dôležité 
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liadke prác SOČ, ktorá sa konala v Martine, získal  Luboš Kosterec 
1.miesto v odbore elektronika s prácou Sound Master. Aj Michal Ma-
saryk a Karol Suchánek získali 1.miesto prácou Multimediálne tablo 
v odbore teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby. Študenti SPŠE  
získali v rámci SOČ viacero prvenstiev v krajských kolách nielen  
v elektrotechnických odboroch, ale aj v matematických i ďalších od-
boroch. Napr. v školskom roku 1980/81 obsadila Yveta Danešová  
v matematike v krajskom kole 1. miesto.
Od školského roka 1980/81 sa študen-
ti SPŠE začali zúčastňovať aj súťaže 
zručnosti ZENIT, ktorá sa stala ďalšou 
formou odbornej záujmovej činnosti 
študentov. Do tejto súťaže sa naši štu-
denti každoročne zapájali v odboroch 
mikroelektronika a programovanie, kde 
sa umiestňovali na popredných mies-
tach. V roku 2000 na celoštátnom finále 
súťaže ZENIT sa absolútnym víťazom 
v kategórií mikroelektronika, ktoré sa 
konali v Piešťanoch, stal študent SPŠE 
Peter Otépka.
Študent Tomáš Pavlíček v celoštátnom 
kole súťaže ZENIT v roku 2005 v Pre-
šove obsadil v elektronike 2.miesto. 
Úspešný bol aj v matematike, keď v ce-
loštátnej súťaži pre SOŚ a SOU Praktic-
ká matematika obsadil 1.miesto.
Študenti SPŠE sa zúčastňovali aj olym-
piád - matematickej, fyzikálnej, nemec-
kého jazyka, anglického jazyka a pod., 
kde získali viacero prvenstiev v kraj-
ských kolách.
Úspešní boli aj v ďalších súťažiach. V umeleckom prednese poézie a 
prózy Hollého pamätník v roku 2004 obsadila Ivana Rosová v regio-
nálnom kole 1.miesto.
V roku 1987 bol na škole založený folklórny krúžok, z ktorého ná-
sledne vznikol FS Slnečnica. Súbor aj v súčasnosti prezentuje ľudovú 
kultúru v Piešťanoch, na Slovensku i v zahraničí, jeho členovia boli aj 

sú študenti SPŠE.
Študenti SPŠE vynikli aj v oblastiach športu. Úspešní boli v rôznych 
športových a branných disciplínach, najmä v pretekoch brannej vše-
strannosti, streľbe, letnom biatlone a pod.
V roku 2000 v celoslovenskom finále stredných škôl v letnom biatlo-
ne, ktoré sa konalo v Liptovskom Hrádku, obsadilo družstvo dievčat 
SPŠE 1.miesto.

V celoštátnej súťaži športovej aktivity 
študentov Škola roka sa v školskom 
roku 2000/2001 chlapci SPŠE umiest-
nili  na 3. až 5. mieste na Slovensku  
v kategórii stredných škôl.
Niektorí študenti SPŠE Piešťany v špor-
te obzvlášť vynikli a už počas štúdia sa 
stali reprezentantmi Slovenska.
V roku 2004 Daniel Krajčík spolu  
s Piešťancom Pavlom Zvončekom sa 
stali juniorskými majstrami Slovenska 
v nohejbale dvojíc.
Veronika Kolníková bola od roku 2005 
juniorskou reprezentantkou Sloven-
ska v plávaní, získala niekoľko titulov 
majsterky SR a zúčastnila sa majs-
trovstiev Európy. V súčasnosti trénuje 
v Znojme.
Matej Rusnák  v roku 2006 na majstrov-
stvách sveta v kanoistickom maratóne 
vo Francúzku obsadil v juniorskej kate-
górii 2. miesto.
Na Majstrovstvách Slovenska v silo-
vom trojboji v máji 2009 vybojoval 
Mário Kraus 1. miesto, v máji 2009 na 

európskom championáte v Nemecku v Herzbergu tak isto 1. miesto, 
ktoré obhájil aj na majstrovstvách sveta Powerlifting World Champi-
onships vo Francúzsku.
Naposledy v roku 2011 Mário Janča na juniorských majstrovstvách 
sveta v kanoistike v nemeckom Brandenburgu sa v dvojkajaku stal 
majstrom sveta.                                                    Ing. Alexander Murín

Mario Kraus

Naša trieda 1.A, tá je veľmi bláznivá.
Naša Katka predsedníčka, 

červenajú sa jej líčka.
Ľubka sedí vedľa nej, 

bude predsa niečo z nej.
A Kadlíček podpredseda,

 to je ale veľká veda.
Sestrenice Grznárové, 
vymýšľajú triky nové.
Paľo je náš kanoista, 
zvíťazí vraj dozaista.
Soňa naša blondína, 

z vyučovania zdrhne aj do Londýna.
Cabalová taká istá, 

tá sa na to hneď prichystá.
Tomáš, lyžiar šikovný, 

vodné vlny pokorí.
Mačkou našou Maťka je, 

len lízanky kupuje.
Marko to je komik náš, 
rozosmeje všetkých nás. 

Martin Žamba to je už hej,
 bude z neho disk-jockey?

Futbalisti našej triedy, 
majú radi všetky vedy.
Marek, to je náhoda, 
na Šreka sa podobá.

My dievčatá z ruže kvet, 
skrášlime raz celý svet.

Vráblová je triedna naša, 
ľutujte, že nie je vaša.

Imatrikulácia
Martin Žamba 

Načo sú nám vojny vo svete,
keď prinášajú iba nevinné obete...?

najmocnejší sedia a pozerajú sa,
kým tí biedni nepozabíjajú sa,
Nevyrieši sa hlad, chudoba,
ba ani najmenšia choroba.
poničia sa mestá, dediny,

pozabíjajú sa členovia jednej veľkej rodiny.
Ruky si navzájom podajme,

ako bratia sa spolu zhovárajme.
Zbrane vyrábať skončime,

hladné deti poriadne nasýťme.
Hľadajme lieky na nové choroby,

zbavme sa hladu, chudoby.
Neničme si svoje domovy
A uzavrime mier svetový.

Vojna?
Tomáš Beluský

podujatia
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Študent 3.C triedy SPŠE v Piešťanoch Má-
rio Janča je nielen dobrým študentom, ale 
aj vynikajúcim a skromným športovcom. Je 
juniorskym reprezentantom SR v rýchlostnej 
kanoistike.
Úspešný si bol už v roku 2010, keď si re-
prezentoval Slovensko na juniorských 
majstrovstvách    Európy v rýchlost-
nej kanoistike v Moskve, kde si v K4  
(v štvorkajaku) obsadil 3. miesto.  
V roku 2011 si však štartoval aj na maj-
strovstvách Európy a majstrovstvách 
sveta a bol si ešte lepší.
Áno, rok 2001 bol veľmi vydarený. Spo-
lu s Viktorom Deminom z Komárna sme 
si na jarnom sústredení v talianskej Sa-
baudii vyskúšali K2 (dvojkajak), čo nám 
vyhovovalo.. Potom sme spolu  trénovali. 
Na juniorských majstrovstvách Európy  
v kanoistike v Zágrebe koncom júna sme 
v K2 obsadili skvelé 2.miesto na 1000 m a  
1. miesto na 500 m trati, čím sme sa kva-
lifikovali na juniorske majstrovstvá sveta 
v nemeckom Brandenburgu. Na týchto 
majstrovstvách sveta sme obhájili výbor-
ný výsledok z ME v Zágrebe. To znamená, 
že v K2 na 1000 m sme obsadili 2. miesto a na 
500 m sme získali titul juniorskych majstrov 
sveta. 
Aké  preteky ťa čakajú? Chceš sa zamerať 
na kajak jednotlivcov, alebo dvoj, či štvor-
kajak?

Tento rok som skončil s juniorskymi pretekmi 
a od budúceho roku som v mužskej kategórii. 
Chcel by som aj v budúcnosti sa zamerať na 
K2 s Viktorom Deminom, ale neviem, čo nám 
prinesie budúca sezóna.

V súčasnom jesennom období pokračujem  
v príprave na jesennú sezónu. My kanoisti 
chceme čo najdlhšie zostať na vode. Na pieš-
ťanskom jazere Sĺňava sa budeme pripravovať 
do konca októbra. Reprezentanti SR potom 
budú chodiť na sústredenia do teplejších krajín.

Teraz si junior, medzi mužmi to bude ťaž-
šie. Ostaneš naďalej verný piešťanskej TJ 
Sĺňava?
Samozrejme, že to bude ťažšie. Časom sa bu-
dem snažiť dobehnúť starších, ale uvidíme. 

Pokiaľ budem študovať v Pieštanoch, tak 
by som rád zostal trénovať v TJ Sĺňava 
Piešťany.
Ako sa ti darí v škole? Dokážeš zosúla-
diť učenie s tréningom?
Mám individuálny študíjný plán a škola 
mi vychádza veľmi v ústrety. Takže mô-
žem zosúladiť aj šport aj školu. 2. ročník 
štúdia na SPŠE som skončil s vyznamena-
ním (3 dvojky). 
Čo plánuješ robiť po maturite? Budeš 
pokračovať v štúdiu elektrotechniky? 
Budeš sa venovať aj naďalej pretekár-
skemu športu?
Kedže ma zaujíma technika, v budúcnosti 
plánujem ísť na vysokú školu s týmto za-
meraním. Ak mi to zdravie a podmienky 
dovolia, chcel by som aj naďalej aktívne 
športovať a reprezentovať SR.
Máš čas aj na ďalšie svoje záľuby? 
Čomu sa venuješ vo svojom voľnom 

čase, ak nejaký máš? 
Ak sa medzi ne môžu zaradiť aj tréning  
a zbieranie nových informácíi (učenie), tak 
áno. Voľný čas, ak ho trochu mám, najradšej 
trávim s rodinou.

Zhováral sa Martin Golier

Rýchlejšie, vyššie, silnejšie

Vo štvrtok 6. októbra sa opäť konal na našej 
škole minimaratón. Aj keď sa počasie najprv 
netvárilo najprívetivejšie, už 5. ročník tohto 
podujatia sa niesol v duchu pohody a dobrej 
nálady. Štartovalo sa o 9:00 z miestneho futba-
lového štadióna. Behu sa zúčastnilo 57 študen-
tov SPŠE v Piešťanoch, z toho 52 
chlapcov a 5 dievčat. Skúsený ma-
ratónec a zároveň organizátor mini-
maratónu  RNDr. Ľubomír Fapšo, 
bežcov povzbudil radou: ,,Šetri sa, 
bude horšie.“ Trať bola dlhá 4,2km 
a viedla zo  štadióna na val Váhu, po 
ktorom sa bežalo až k „železnému 
mostu“. Tu sa bežci otáčali a po ces-
te pod valom bežali naspäť na šta-
dión. Na fair-play v bode otáčania 
dohliadal Ing. Dušan Solovic. Ako 
prvý – za rových 16 minút - dobehol 
Martin Bališ (IV.C), za ním s 13 sekundovou 
stratou Marek Ďuračka (IV.D). Tretí bol Marek 
Lednický (IV.D) s časom 17:09. V kategórii 

dievčat dobehla prvá Daniela Galbičová (II.A) 
s časom 17:04. Druhá bola Martina Žlnayová 
(IV.A) s časom 21:52 a tretia Petra Maťašová 
(IV.A) s časom 23:10. Medaily odovzdal riadi-
teľ školy Ing. Milan Tupý. Prinášame vám tiež 
exkluzívny rozhovor s víťazom:

Obhájil si minuloročné víťazstvo, bola vý-
hra od začiatku tvoj cieľ?? 
Áno chcel som vyhrať a obhájiť prvenstvo  

z minulého roka. 
Takže si sa aj špeciálne pripravoval...
Nie nič špeciálne v tom nebolo. Klasika, ako 
pred každým futbalovým zápasom - dlhý spá-
nok a veľa tekutín.
Ako hodnotíš priebeh závodu? Marek Ďu-

račka bol celý čas tvojím rivalom, 
ako sa ti ho nakoniec podarilo po-
raziť?
Tým, že sa behalo aj na štadióne,  
bolo to náročnejšie ako minulý rok. 
Bol som dosť prekvapený z toho, ako 
sa Marek držal. Obaja sme štartova-
li medzi poslednými, a kým sme sa 
dostali na čelo, stálo nás to dosť síl. 
Celý závod som sa snažil nepustiť ho 
pred seba, aj keď v závere tomu moc 
nechýbalo.
Plánuješ výhru aj osláviť?

Toto víťazstvo si vážim, ale na nejaké veľké 
oslavy nie je čas. Možno len doma otvoríme 
šampanské :D       zhováral sa Martin Varšava

Bež koľko vládzeš

Zlava M.Duracka, M.Balis, M.Lednicky

Výhra sa má osláviť
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„Nie je nutné vedieť, kam ideš, nie je nut-
né vedieť, prečo ideš, jediné, čo je nutné 
vedieť, je, že ideš s radosťou. Lebo keď ideš 
s radosťou, nemôžeš ísť zle.“
Toto sú slová Osha, vlastným menom 
Bhagawan Srí Rajneesh-a. Guru, mysliteľ, 
filozof, Zen Master, vlastník 96-tich Ro-
lls Royceov, kritik všetkých náboženstiev  
a prehnitých systémov, možno jeden z naj-
kontroverznejších ľudí, akí kedy po tejto 
Zemi chodili. Človek, ktorý hľadal a na-
šiel. A chcel svoje poznanie 
odovzdať aj druhým. Zatra-
covaný aj milovaný. Odsu-
dzovaný pre svoju opováž-
livosť a úprimnosť. Nemal 
strach šokovať publikum 
pravdou. 
Narodil sa 11. decembra 
1931 v indickej Kuchwan-
de. Jeho cesta hľadania 
pravdy bola voľná už od 
narodenia, keďže svojich 
prvých sedem rokov prežil 
u starých rodičov, ktorí mu 
poskytovali slobodu a pod-
poru v hľadaní pravdy o ži-
vote. Po smrti starého otca 
sa aj s babičkou presťaho-
vali k jeho rodičom do Ga-
dawary. Jeho stará mama sa 
považovala za jeho žiačku a 
až do skonania mu zostala 
vernou priateľkou a blízkou 
dušou.
Dosiahnutie osvietenia sa 
oficiálne datuje jeho dvad-
siatym prvým rokom života. 
Zo začiatku sa jeho neustále pokusy o čo 
najhlbšiu meditáciu a pravé poznanie od-
zrkadlili na chabom zdraví. No Osho tento 
stav prekonal. V januári toho roku zomrel. 
Jeho telo bolo veľmi zoslabnuté a mal 
nepravidelný pulz. Na lekárovu ponuku 
pripravenia srdečnej resuscitácie však od-
povedal: „Nie, nechajte ma ísť. Existencia 
rozhodla, že nadišiel čas.“ To sú oficiálne 
údaje. Avšak o príčine jeho smrti sa veľmi 
nehovorí. Osho tvrdil, že bol otrávený ame-
rickou CIA. Už len fakt, že bol neprávom 
väznený, by to však potvrdzoval. Mnoho-
krát bol prenasledovaný vládami a rôzny-
mi štátnymi orgánmi pre svoje odvážne 
myšlienky. Nikdy sa totiž netajil svojím 
odporom voči manipulujúcim autoritám a 
systémom. Okolo jeho úmrtia teda naďalej 
zostáva rúško tajomstva.

Osho založil ašrám, ktorý je dnes známy 
pod názvom Osho Commune International, 
napísal okolo sedemsto kníh, vrátane pre-
pisov jeho prednášok v ašráme, poskytoval 
prednášky, cestoval po celom svete a šíril 
svoje poznanie. Zaoberal sa existenciou, 
mysľou, vzťahmi, všetkým čo tvorí tento 
svet. Odhaľoval skryté súvislosti, ktoré na 
prvýkrát nezočíme a odkrýval nitky, kto-
ré vedú k bohatým a mocným tohto sveta. 
Jeho knihy vás primäjú k zamysleniu a po-

núknu nový pohľad. Interpretácia jeho myš-
lienok je náročná, a preto radšej uvediem 
niekoľko citátov.
„Život je čosi neuveriteľné. Niečo, čo by 
nemalo existovať, a predsa existuje. Je 
zázračné, že existujeme my ľudia, že exis-
tujú stromy a vtáci. Je to skutočný zázrak. 
Milióny hviezd a milióny slnečných sústav 
sú bez života. Len na našej malej planéte 
Zem, ktorá je ako nič - ak si uvedomíte jej 
rozmery, je podobná zrnku prachu - prá-
ve tu vznikol Život. Tu je to najšťastnejšie 
miesto všetkej existencie. Spievajú tu vtáci, 
rastú kvety a kvitnú tu stromy, žijú tu ľudia, 
ktorí milujú, spievajú a tancujú. Stalo sa 
niečo neuveriteľné.“ (Osho – Život, láska 
a smiech)
„Život je nádherný kozmický žart. Nie je na 
ňom nič vážne - len berte život vážne a bu-

dete sa s ním míňať. Životu môžete porozu-
mieť iba prostredníctvom smiechu.“
„Láska je naliehavé nutkanie byť zajedno 
s celkom, hlboké nutkanie rozpustiť seba  
i teba a dosiahnuť tak jednoty. Láska je 
takáto preto, lebo sme odtrhnutí od svoj-
ho vlastného zdroja, a z tohto oddelenia 
vzniká túžba vrátiť sa naspäť k celku, byť  
s ním zajedno. Keď vytrhnete zo zeme strom 
aj s koreňmi, bude túžiť po tom, aby mohol 
zase zakoreniť, pretože to bol jeho skutoč-

ný život. Teraz ale umiera. 
Oddelený od zeme, nemôže 
strom existovať. Strom musí 
existovať v zemi, so zemou 
a skrz zem. A taká je aj lás-
ka...“ (Osho – život, láska a 
smiech)
Vzácny to muž a vzácne to 
myšlienky. O to viac stúpa 
hodnota kníh, pretože za-
chovali a šíria jeho slová aj 
po jeho smrti.

Prečo OSHO? 
Pretože ako sám povedal, 
všetko čo odovzdáva ľuďom, 
robí preto, aby ich zanechal 
nepoškvrnených egom, zá-
roveň múdrejších o pozna-
nie vlastnej meditatívnej 
energie. Osobná knižnica 
majstra Osha obsahovala 
viac ako 150 tisíc kníh, kto-
ré čítal až sa jedného dňa 
uzniesol, že čítanie už mu 
nič nové neprináša. A to 
vraj, keď bol malý, nedbal 

by kvôli knihám aj kradnúť, teda aspoň to 
použil ako argument, aby dostal peniaze na 
nákup kníh. Vysvetlivky konceptu Boha, 
smrti, meditácie, duchovného rastu vlastne 
takmer každej teologickej, filozofickej či 
osobnej otázky mu nerobili žiaden prob-
lém a na svoje odpovedi žiakom sa nikdy 
vopred nepripravoval. Týmto osvieteným 
človekom som osobne nádherne uchváte-
ný a to najlepšie čo môžem odporučiť je: 
vyhľadajte si jeho meno na you tube, alebo 
akúkoľvek zo stránok o jeho náuke na inter-
nete. Máte na dosah dobré kníhkupectvo? 
Pohľadajte si niektoré z jeho kníh. Sám na 
sebe mám totiž odskúšané, že s pochope-
ním a prijatím sa vám vaša investícia tisíc-
krát vráti a váš život bude o to naplnenejší, 
čím pozornejšie sa ho naučíte vnímať.
Buďte šťastní                         Lukáš Pavlíček

Rebel z Východu

Je život kozmický žart
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Miesto, kde sa môžete dotknúť nebies, zem 
plná duchovného bohatstva, no zároveň 
aj veľmi chudobná, najmä kvôli politickej 
nestabilite. Krajina, kam mnohí idú nájsť 
duševnú rovnováhu a aspoň na chvíľu sa 
vzniesť nad oblaky. Nepál je oázou. Miestom 
sebapoznania.
Celým Nepálom prestupujú majestátne Hi-
maláje, v ktorých leží aj najvyšší štít sveta 
– Mount Everest (Sagar-
matha, 8 848 m n. m.) ako 
súčasť Veľkých Himalájí, 
ktoré tvoria severnú hra-
nicu krajiny. Nepál je plný 
mohutných vrcholov, ale 
aj úrodných údolí. Nížiny 
nachádzajúce sa na juhu 
– teraie (Tarái) – sa strie-
dajú s tropickými džung-
ľami. Domorodci tvrdia, 
že názov Nepál znamená 
Never Ending Peace and 
Love. Keďže je tak plný 
budhistického pokoja  
a vyrovnanosti, niet o 
čom pochybovať.
Nepálčania sú poväčšine 
jednoduchí ľudkovia, kto-
rí sa živia najmä tým, čo 
im pôda dovolí vypesto-
vať. Na úpätí Himalájí v nesmiernej výške si 
pestujú napríklad ryžu, pšenicu, strukoviny, 
koreniny a olejniny,  ktoré im vystačia len 
pre vlastnú spotrebu. Pri svojich obydliach 
si často chovajú jedno alebo viac zvierat na 
praktické účely. Kozy, ovce, byvoly, ale aj 
pre nich posvätné kravy. Najväčším zdro-
jom príjmov je pre Nepál turizmus. Priemy-

sel rozvinutý nie je a podporné hospodárske 
projekty často padajú práve kvôli politickým 
nerovnostiam. Už od roku 2009 tu podľa in-
formácií Ministerstva zahraničných vecí trvá 
patová situácia medzi prezidentom a silnou 
maoistickou stranou (strana komunistickej 
ideológie).
Horolezci, dobrodruhovia, ale aj ľudia túžiaci 
po vnútornej harmónii prichádzajú do Nepá-

lu rok, čo rok. Káthmandú, hlavné mesto, je 
permanentne plné turistov a je považované 
za jedno z najkrajších miest sveta. No zá-
roveň býva aj označované ako mesto dvoch 
tvárí. Na jednej strane nádherné chrámy a 
pokoj sálajúci mnísi, na strane druhej ulice 
plné žobrákov a benzínových výparov. Podľa 
domorodcov je ďalším názvom tohto mesta 

Kantipur, čo znamená: „Miesto, kde prebýva 
bohyňa Lakšmí“. Káthmandú je aj útočiskom 
pre dosť početnú skupinu tibetských utečen-
cov. Myslím, že toto mesto nemožno dosta-
točne opísať bez vlastnej skúsenosti, no pred-
stavujem si ho s výraznou vôňou korenia. 
Nepál je plný miest, ktoré si priam žiadajú 
obdiv. Napríklad budhistická stupa Bodnath 
– najslávnejšia budhistická pamiatka Nepálu. 

Zlatá špirála na vrcholu 
stupy, obklopená množ-
stvom vlajok, ktoré sym-
bolizujú jednotlivé ele-
menty Vesmíru. Červená 
je oheň, zelená voda, 
biela predstavuje oblaky, 
žltá zem a modrá ne-
besá. Žiarivá farebnosť 
splývajúca s posvätnos-
ťou tohto miesta. 
Taký je Nepál. Plný 
chrámov, starých kráľov-
ských palácov, prekrás-
nych národných parkov 
a najmä nebotyčných 
hôr. Mnohí sa o svojej 
ceste do Nepálu vy-
jadrujú ako o očistnom 
zážitku, ako o neopa-
kovateľnom dobrodruž-

stve. Nepál je plný krás, ale aj smutných sú-
častí života. Je však úžasné sledovať pokoru  
a pokoj miestnych obyvateľov, obrábajúcich 
si svoje skromné políčka. Nie je žiadne iné 
miesto ako Nepál. Tak ako všetky ostatné, je 
jedinečný a neopakovateľný. No úplne iným 
spôsobom. 

Lukáš Pavlíček

O päťtisíc metrov bližšie k Bohu

Na tomto svete žijú miliardy ľudí. Pre nie-
ktorých znamená život samé utrpenie a bo-
lesť, pre iných pomstu, ale sú aj takí, pre 
ktorých život už dávno stratil zmysel. A pred-
sa si myslím, že nás niečo spája. Je to pocit 
skutočného šťastia, ktorý chce aspoň raz  
v živote zažiť každý. Čo je teda šťastie? 
Myslím, že je to stav, keď sa cítime tak, že 
to slovami nedokážeme vyjadriť. Je to pocit, 
keď nám je dobre a zo všetkého máme radosť. 
Dokážeme sa smiať a nemať k tomu dôvod, 
rozdávať radosť a nič zato nechcieť. Všetko 
sa nám zdá krajšie, všetko sa nám darí lepšie 
a aj k najväčším problémom dokážeme nájsť 
riešenie. Jednoducho, keď je človek šťastný, 
nič preňho nie je nemožné a aj to zlé vidí zra-

zu z tej lepšej stránky. Tiež si myslím, že ľu-
dia ktorí trpia nejakým hendikepom sa často 
krát dokážu zo života radovať viac ako tí, 
ktorí sú zdraví. My máme všetko a berieme 
to ako samozrejmosť. Oni majú ale schopnosť 
rozdávať radosť a to ich robí šťastnými. Ve-
dia takto cítiť všetci ľudia? Sú naozaj šťastní? 
Myslím, že nie. Pretože život má aj tienisté 
stránky. Niektorí ich nevidia a iní ich nechcú 
vidieť. Možno bolo a aj je na svete veľa ta-
kých, ktorí v živote nepocítia šťastie. Možno 
ich to všetko ešte len čaká a možno sa toho 
nikdy nedožijú.
     Myslím, že život nie je fér. Vyberá si daň 
od tých, ktorí  by si zaslúžili najviac šťastia. 
Napríklad od takých, ktorí celý život trpia 

rôznymi chorobami. Niektorí sa naučia prijí-
mať bolesť ako súčasť života a snažia sa na ňu 
nemyslieť. Jednoducho chcú byť šťastní, ale 
nie vždy sa to dá. Sú to obete a ich blízki, rov-
nako ako ľudia, ktorí s nimi súcitia sa často 
krát pýtajú sami seba: Prečo on, prečo práve 
moje dieťa? Prečo? Je to osud alebo trest? Ak 
áno, tak za čo? Čo také zlé v živote urobili, 
aby museli trpieť? Často krát som nad tým 
uvažovala, ale na tieto otázky skutočne ne-
dokážem odpovedať. Ale viem, že každý má 
právo byť šťastný. A keby som mala možnosť 
troch želaní, chcela by som, aby sa všetci na 
svete mali radi a  boli šťastní, pretože zdravie, 
šťastie a láska sa nedajú nahradiť ničím.

Lucia Majzelová

Čo je to šťastie?

Pohoří Himálaj z vrcholu Gokyo Ri (Nepál)

Nepál
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Záujmové krúžky majú na našej škole dl-
horočnú tradíciu. Študenti si môžu vybrať z 
bohatej ponuky – elektrotechnika, anglicky 
jazyk, break dance, kondičná kulturistika...
Oslovili sme pani profesorku Emília Sed-
láčikovú, ktorá vedie strelecký krúžok a jej 
energia vám nedovolí pre-
hliadnuť ju. 
Kedy vznikol strelecký krú-
žok a prečo práve strelec-
ký...?
Strelecký krúžok v škole pra-
cuje už dvadsať rokov, po 
mojom príchode na SPŠE. A 
prečo práve strelecký? Sama 
som sa športovej streľbe ve-
novala pretekársky a na FTVŠ 
som si spravila kurz cvičiteľa,  
a  keďže na našej škole sú sko-
ro samí chlapci, bolo len priro-
dzené, že sa im moja ponuka 
zapáčila.
Ako často sa stretávate,  kde 
trénujete, aké podmienky máte na tré-
ning?
Stretávame sa pravidelne raz v týždni na dve 
až tri hodiny. Podmienky na streľbu  nie sú 
práve najideálnejšie. Strieľame v našej vše-
účelovej hale (xixi), a niekedy aj vonku na 
školskom dvore, hlavne keď sa potrebujeme 
pripravovať na letný biatlon. 
Strelecký krúžok, to nie je len strieľanie do 
terča, ale aj súťaže. Akých ste sa zúčastnili/

zúčastňujete  pravidelne?
Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží, ktoré 
usporadúva  SAŠŠ - sú to hlavne letný biat-
lon, ale aj v zimnej sezóne strelecká liga zo 
vzduchových zbraní a v letnej sezóne z malo-
rážky. Tiež sa pravidelne  zúčastňujeme  MS  

SR v brannom päťboji, ktorého súčasťou je aj 
streľba zo vzduchovej pušky. 
Úspechy v súťažiach, najúspešnejší štu-
denti?
Na súťažiach dosahujeme celkom slušné 
umiestnenia. V krajských kolách dievčatá aj 
chlapci sú vždy v prvej trojke, aj keď by sa 
mohlo zdať, že je to malým záujmom medzi 
ostatnými študentmi, výsledky v lige len po-
tvrdzujú, že úroveň našich strelcov je slušná. 

V minulosti sme mali víťazky na Ms. SR  
v letnom biatlone družstiev aj jednotlivcov. 
V brannom päťboji rovnako. V súčasnosti 
úspešne reprezentujú školu z chlapcov napr. 
Róbert Uhrín a z dievčat Barbora Letrichová. 
Pokračujú bývalí študenti v tomto športe 

- ktorí, čo robia teraz a úspe-
chy v streľbe?
Bývalí študenti, ktorí chodili 
do krúžku športovej streľby zo-
stali tomuto športu verní. Or-
ganizovaní sú teraz v Športovo 
streleckom klube v PN. Zú-
častňujú sa Krajskej streleckej 
ligy, Slovenskej streleckej ligy 
v športovej streľbe, ale máme 
zastúpenie aj v sekcii perkus-
ných disciplín, kde náš bývalý 
študent Tomáš Žlnay dosahuje 
európsku úroveň. Nedá mi ne-
spomenúť aj bývalých študen-
tov ako Filip Figura, ktorý sa 
venuje streľbe v pištoľových 

disciplínach, Marian Komadel a Juraj Garaj 
sa venujú streľbe v puškových disciplínach a 
sami sú už tiež cvičiteľmi mládeže. Mládeži 
sa tiež venuje aj náš ešte donedávna študent, 
teraz vysokoškolák Maroš Perlák. Bývalí čle-
novia krúžku sa sporadicky zastavujú na
tréningoch a nostalgicky spomínajú na pre-
teky, ktorých sa zúčastnili a na umiestnenia, 
ktoré dosiahli. Diplomy na chodbách školy 
sú dôkazom ich úspechov.                        (de)

Vie si dobre vystreliť...

„Poslušne hlásim, že počas mojich prázd-
nin sa nič zvláštneho nestalo!“,  teda vlast-
ne stalo.  Nesedel za PC deň čo deň fulltime 
vyše 60 dní. 
Klasicky sa to celé začalo obvyklými party 
k začiatku zaslúženého voľna. Necelý týž-
deň na to udalosť roka, čiže Pohoda open air 
festival na trenčianskom letisku. Keď som 
tam minulý rok šiel prvýkrát, nechcelo sa mi 
veriť, že  je to pre mnohých ľudí viac ako 
Vianoce. Teraz by som to tvrdenie naozaj 
nezmenil...   Vyše 50 kapiel z celého sveta, 
vyše 30 000 návštevníkov z celého Sloven-
ska i iných štátov a hlavne všadeprítomná 
pohoda. Už mám aj kúpené vstupenky na 
ďalší ročník. Pochopiteľne festivaly nie sú 
zadarmo, takže asi ako každý,  rozhodil som 
siete na lapanie pracovných ponúk. Niečo 
vyše troch týždňov som strávil na stavbe, 
kde stavebná firma kamošovho otca rekon-
štruovala rozpadnutý kravín. Veľmi som sa 

nestrhal, zarobil som cash a navyše sledovať 
bociany, ako so svojimi širokými krídlami 
plachtia naokolo, bolo niečo úžasné. Okrem 
iného nemôžem nespomenúť  hrebeňovku 
Roháčov, na ktorú sme sa s troma kamarát-
mi vydali začiatkom augusta. Jedinou ne-
výhodou bolo, že nás prvý deň na hrebeni 
chytil studený dážď, takže sme ilegal  bivak 
v Baníkovskom sedle takmer nerozložili pre 
skrehnuté ruky. Ba čo viac okolo desiatej 
večer  nám dokonca zasnežilo, kým sme sa 
premočení v stanoch snažili zahriať a dožiť 
sa rána. Oplatilo sa. Prebrali sme sa do čistej 
slnečnej oblohy, Poľsko aj Liptovská Mara 
bola skrytá pod mliekom inverzie, a keď sme 
si našli stranu hrebeňa, kde nefúkalo a mohli 
sme raňajkovať, zočili sme pod sebou v do-
line asi 9 kamzíkov, ktorí prišli na zelene 
švédske stoly  v skalách ešte pred príchodom 
prvých turistov. Pochopiteľne medzitým, 
ako to už cez prazky býva, som chodieval 

plávať na našu štrkovku, transport na  biku 
takmer nonstop, a už tu máme koniec augus-
ta a s ním ďalšie hory. S miľúbenou sme sa 
vybrali do Nízkych Tatier. Prvý deň vlakom 
do Liptovského Mikuláša, ubytovať sa a rov-
no do tatralandského aquaparku, druhý deň 
sme vybehli na Chopok a južným svahom na 
Trangošku na Srdiečku (druhá strana hrebe-
ňa), kde sa jeden kamarát z Hlohovca stará 
o horský hotel. Takže s ubytovaním sme ne-
mali žiaden problém. Na hoteli práve prebie-
hala tatérska súťaž, takže bolo na čo pozerať 
a aj čo počúvať, keďže večer koncertovala 
death metalová kapela. Ráno na to znova tu-
ristika a večer znova koncert, tento raz blues 
v podaní jedného z najlepších slovenských 
gitaristov Réneho Lacka.  Nuž a to bol vlast-
ne rovno záver prázdnin, keďže sa končil aj 
predĺžený týždeň, znova škola, so školou 
znova Břeclav a zážitky nikdy nekončia...

Lukáš Pavlíček

Moje leto

Zážitky nikdy nekončia
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Patrí sa zhodnotiť po roku činnosti výsledky 
robotického krúžku na našej škole. Zaháji-
la ho skupina tretiakov (teraz už štvrtáci), 
ktorí sa dohodli na variante robota Bender, 
čo je koncepcia Adama Heinricha z Opavy, 
a predstavuje vlastne autonomného robota 
riadeného procesorom ATMEGA16 typu 
AVR. 
Ako podvozok bol použitý vozík UMU 010. 
Hovorím o koncepciách, lebo každý robot 
postavený na báze robota Bender je iný. Bude 
sa líšiť od ostatných umiestnením senzorov, 
ich typom, počtom a hlavne programom,  
v ktorom autor použil svoju taktiku postupu 
a metodiku prekonávania prekážok. Členovia 
krúžku robili na dvoch variantoch. 
Adam Gluch, Patrik Dusík a Ľudo 
Benedik pracovali na variante pre 
zápas MiniSumo. Druhá skupina, 
Matúš Bokor a Matejka, pripravo-
vala robota na súťažnú disciplínu 
Linefollower/Stopár. Chlapci urobili 
dobre, že začali so stavbou robotov 
už v treťom ročníku, lebo náročnosť 
letovacích a oživovacích prác robota 
terajšej úrovne veru dá zabrať. Ruč-
né osadzovanie SMD súčiastok, prá-
ca s jemným hrotom pod lupou, po-
užívanie špeciálnych kontaktových 
polí pod Bluetooth modul je charakteristické 
skôr pre profesionálne pracoviska, ale oni 
to zvládli. Roboty žijú a už ich nemusíme 

programovať pevným káb-
lom, ale začíname s bezdrô-
tovým programovaním cez 
Bluetooth modul. V tomto 
roku majú v pláne vyvinúť 
každý svoj vlastný program 
(v C-čku) a niekedy na jar 
by mohlo byť školské kolo 
MiniSumo a Linefollower/Stopár. Stihnúť by 
ho mohli aj noví členovia (sú aj z prvého roč-
níka), lebo naše doterajšie skúsenosti umož-
nia urobiť si vlastného robota už do Vianoc 
a po nich môžeme s novými členmi robiť na 
programoch. Samozrejme, stavať  robota nie 
je lacná záležitosť. Materiál na robota úrovne 

Bender stojí (pri hromadnom objednávaní) 
asi 100 eur a chce to navyše veľa piplavej prá-
ce a trpezlivosti pri letovaní a oživovaní. Náš 

krúžok posilnil v tomto školskom 
roku aj robotik s medzinárodný-
mi skúsenosťami, Jakub Krošlák, 
ktorý sa zúčastnil medzinárodnej 
súťaže Základných škôl  Robo-
soccer v Belgicku, a bol členom 
víťazného tímu.
Zaujímavá bola  aj účasť niekto-

rých členov robotického krúžku na  súťaži 
Istrobot 2011 v Bratislave. Tu sme sa mohli 
stretnúť s autorom koncepcie Bender, Ada-
mom Heinrichom a samozrejme zažiť samot-
ný Istrobot a jeho súťaže. O tom ale v inom 
článku.
Robotický krúžok nie je len o robotoch. Juraj 

Giertl zostrojil na báze procesora 
veľmi zaujímavý rotačný LED 
display pre hodiny. Je to veľmi 
zaujímavý a efektný smer použi-
tia malých procesorov.
Odkaz pre tých, ktorí chcú praco-
vať v robotickom  krúžku a ešte 
ho nenavštívili: „Stretávame sa  
v piatok počas 6. a 7. vyučovacej 
hodiny v kabinete č. 76 na  prvom 
poschodí a prihlásiť sa tu môžete 
kedykoľvek cez prestávku. Keď-
že máme aj dosť nových členov, 
vytvoríme ešte jeden termín na 

stretnutia cez týždeň, lebo piatok nevyhovuje 
všetkým. Neváhajte a zastavte sa v kabinete.“

Ing. J. Dragula

Človek versus robot

Každý raz zažil pocit, keď preklínal celý svet 
a pýtal sa „prečo práve ja?“ Niekto ho zažil 
raz, iní ho zažívajú často. Niekedy nám ži-
vot  kladie pod nohy prekážky, ktoré sa zdajú 
byť neprekonateľné. Stačí len, keď si človek 
myslí, že je odlišný, neschopný dosiahnuť 
určitý cieľ, alebo len zažíva problémy každo-
denného života. Mnohí upadajú do depresií, 
možno ich nedávajú najavo, ale zožierajú 
ich zvnútra. Počase sa z nich niektorí do-
stanú, no iných zožierajú ďalej. Nedajú si 
nádej, že to zvládnu, ale iba sa preklínajú. 
Ale vžite sa do kože človeka, ktorý sa naro-
dil bez rúk a bez nôh. Nick Vujicic sa narodil 
4.decembra 1982 v Austrálii. Prišiel na svet 
bez končatín, okrem dvoch prstov, ktoré má 
na mieste ľavej nohy. Jeho rodičia z toho boli 
zdrvení, aj keď bol inak úplne zdravý. Začal 
chodiť do bežnej školy, no stretol sa so šika-
nou a v ôsmich rokoch rozmýšľal prvýkrát  o 
samovražde. V desiatich sa pokúsil utopiť, ale 
nedokázal to kvôli rodičom. Postupom času 

si začal uvedomovať, 
že nie je sám s takýmto 
osudom a začal svoje po-
stihnutie prijímať.
Začal zvládať každo-
denné problémy života, 
naučil sa písať, pracovať 
s počítačom. Dokáže si 
sám vyčistiť zuby, učesať 
sa, oholiť sa, alebo vy-
piť pohár vody. Dokázal 
veci, ktoré sa spočiatku 
zdali nemožné. Stal sa 
kapitánom školy a začal 
pracovať pre charitatívne 
organizácie. V sedem-
nástich rokoch dával 
prvé rozhovory a založil 
neziskovú organizáciu 
„Život bez končatín“, 
ktorá pomáha ľuďom  
z rôznym postihnutím. 

Dokázal vyštudovať vy-
sokú školu a žiť svoj ži-
vot plnohodnotne.
Prednášal viac ako trom 
milíonom luďom vo 24 
krajinách sveta. Napísal 
niekoľko kníh a natočil 
niekoľko motivačných 
filmov. Jeho najzná-
mejšie DVD „Bez rúk, 
bez nôh, bez problé-
mov“, je pre mladých 
luďí,  ktorí strácajú chuť 
do života. Na interne-
te nájdete mnoho videí  
z jeho prednášok. A každá  
z nich vám ukáže, s akou 
silou a radosťou sa dá ísť 
životom, aj keď prekáž-
ky pred vami sa zdajú 
neprekonateľné.

Martin Sumera

Bez rúk, bez nôh, bez problémov

Trojica bojovníkov MiniSumo, zľava P. Dusík, Ľ. Benedik,  
A. Gluch zo IV. C

Raduj sa zo života
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KOŽAZ (alebo známy aj podľa starého ná-
zvu - KOČAP) je kurz, na ktorom sa každo-
ročne študenti tretieho ročníka dozvedajú o 
ochrane prírody, života a zdravia. My, žiaci 
III.C a III.D sme sa ho zúčastnili od 19. do 
24. septembra. Kurz sa konal v Tatrách, resp.  
v Západných Tatrách - Roháčoch. Ako peda-
gogický dozor boli s nami pani profesorka 
Pospíšilová a páni profesori Lukáč, Hrčka, 
Legenza a Kolník.
Prvý deň sme sa stretli na železničnej stani-
ci v Piešťanoch o 8:30. Po nástupe na vlak 
sa začala naša cesta do Kraľovian, kde sme 
prestúpili na pohodlný elektrický vlak pre-
zývaný „Anča“. Našou ďalšou zastávkou bol 
Podbiel. Tu sme prestúpili na autobus a blí-
žili sa k nášmu cieľu – chate Zverovka. Hneď 
po príchode sme sa vybalili a išli sa zoznámiť  
s okolím. Tým bolo najnižšie položené pleso  
v Tatrách - Maras. Tu sme sa dozvedeli o tom, 
ako pleso vzniklo. Vrátili sme sa pred veče-
rou, ktorá bývala každý deň o 18:00. Potom 
sme sa rozišli po izbách a do večierky o 22:00 
sme mali osobné voľno.

Nasledujúci deň, utorok, sme po raňajkách 
vyrazili na prvú spoločnú túru. Cieľom boli 
Roháčske plesá. Vyšlo nám krásne počasie, a 
keďže sme šli vychádzkovým tempom, mohli 
sme sa kochať prekrásnou prírodou rozprestie-
rajúcou sa okolo nás. K plesám sme dorazili 
okolo obeda a hneď sme vytiahli zásoby, čo 
sme si niesli so sebou. Po ceste naspäť sme 
sa zastavili na Tatliakovej chate. Tu prebehlo 
školenie, riešené formou stanovísk. Pán pro-
fesor Legenza nám hovoril o doprave, pán 
profesor Lukáč o správaní a orientovaní sa  
v prírode a pán profesor Kolník o zdravotnej 
príprave. Pri každom stanovisku sme strávili 
asi pol hodinu počúvaním a rozhovorom. Na 
chatky sme prišli pred večerou.
V stredu, sme mali na výber z dvoch mož-
ností. Jednou bola 9-hodinová túra po hrebeni 
cez Salatín do Baníkovského sedla. Druhou 
možnosťou bola kratšia turistika na vrch Rá-
koň. Ja a hŕstka „odvážnych“ sme sa vybrali 
na hrebeňovku. Počasie nám prialo a hneď 
po vystúpení na vrch Salatín sa nám naskytol 
neopakovateľný výhľad na celé okolie. Celý 

zvyšok cesty pokračoval v tomto duchu, takže  
v Baníkovskom sedle sme všetci skonštatova-
li, že to za tú námahu stálo. Späť na chate sme 
boli po 17-tej hodine.
Štvrtý deň sme mali opäť na výber z dvoch 
možností. Prvá bola hrebeňovka Smutné sedlo 
- Baníkovské sedlo cez Tri kopy, Hrubú kopu 
a Baníkov. Druhou možnosťou bol výstup 
do Smutného sedla a návrat tou istou cestou 
na Tatliakovu chatu. Aj na druhý deň sme sa  
v takmer nezmenenom kolektíve „odvážnych“ 
vybrali na hrebeňovku, no tento raz nám už 
počasie nevyšlo tak, ako sme si priali. Už po 
ceste do sedla sme vošli do mrakov, takže sme 
celý čas nevideli ďalej ako pár metrov pred 
seba. V sedle sme mali prvú prestávku na do-
plnenie síl a psychickú prípravu, pretože cesta 
čo nás čakala, patrí medzi veľmi exponované. 
Obednú prestávku pred zostupom sme mali 
v Smutnom sedle, kde nás privítalo „príjem-
ných“ 7°C. Príchod na chatu bol približne rov-
nako ako deň predtým.
Posledný deň sme pred raňajkami upratovali 
izby a balili sa na odchod . Po raňajkách sme 
sa stretli pred chatou o 10:00 a v „plnej zbro-
ji“, s batožinou sme šli hodinu do Múzea orav-
skej dediny. Bola to príjemná zastávka, pri 
ktorej sme mohli vidieť, ako žili prostí ľudia 
svoj život bez elektriny a všetkých moderných 
vymožeností. Po prehliadke nás vyzdvihol au-
tobus, ktorý nás zaviezol na železničnú stani-
cu v Podbieli. Príchod do Piešťan bol o 17:04.
Výlet sa nám všetkým páčil a v každom z nás 
zanechal nezabudnuteľné zážitky a veľa no-
vých informácií. Dúfam v mene nás všetkých, 
že podobných akcií zažijeme čo najviac.

Martin Golier

KOŽAZ študentov SPŠE

Veronika maturovala na SPŠE v Piešťanoch 
v roku 2010. Zároveň bola vtedy aj člen-
kou redakčnej rady časopisu PIK-
NIK. 
Navštívila nás po roku, aby si za-
spomínala na roky prežité na našej 
škole a tiež, aby nám povedala, 
ako sa jej darí v štúdiu na vyso-
kej škole i v súkromnom živote.
Spomínaš občas na roky preži-
té na škole? Čo ti najviac utkve-
lo v pamäti?
Na školu spomínam pomer-
ne dosť často. Samozrejme len  
v dobrom. Chýba mi škola, ale ži-
vot ide ďalej a my s ním.  Čo mi 
utkvelo v pamäti najviac? Poprav-

de asi nič a zároveň všetko. 
Čo si robila v lete po maturite?

Po maturite som začala brigádovať  
v reštaurácii ako čašníčka. V auguste 

som si užívala prázdniny s kamarátmi 
a rodinou. Po niekoľkých výletoch 

nastal 13. september, a to bol 
deň, keď sa skončili moje 
zatiaľ najdlhšie prázdniny 
a nastúpila som na novú 
školu.
Na akej vysokej škole 
študuješ? Prvý rok máš 
za sebou. Darilo sa ti?

Š t u - dujem na STU, fakulta 
materiálovo-technologická v Trnave, od-

bor priemyselné manažérstvo. Rozbeh na no-

vej škole bol trochu ťažký, ale nakoniec som 
to úspešne zvládla a pokračujem druhým roč-
níkom. 
Aký je tvoj súkromný život? Máš už vážnu 
známosť? Aké sú tvoje záľuby?
V súkromnom živote sa mi darí. Popri škole 
si stíham privyrábať a momentálne si robím 
aj vodičák. Vážnu známosť mám už dva a pol 
roka, takže v tomto som tiež spokojná. Moje 
záľuby sú korčuľovanie, cestovanie a čítanie 
kníh.
Čo budeš robiť ďalej? 
Ďalšie štyri roky ma čaká škola a dúfam, že 
po úspešnom zvládnutí školy, dostanem titul 
Ing. Čo bude potom? To je ešte vo hviezdach, 
takže ako sa hovorí o tom-potom.

Zhováral sa Martin Golier

Čas plynie  – spomienky zostávajú

Nostalgia
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Vtipy

-A je ten chlapec po vás ?
-Bezpochyby, aj on pije len z fľašky.

Týždeň pred svadbou hovorí dcéra ma-
mičke:

-Bude z toho asi veľký škandál, ale ne-
môžem sa za Lojza vydať! Len včera som 
sa dozvedela, že je neveriaci, a že dokon-

ca neverí ani v nebo ani v peklo!
-To nič, hovorí mamička, -len si ho vez-
mi. Keď bude žiť s tebou, naučí sa veriť 

v peklo a viera v nebo mu bude sladkým 
potešením.

-Skutočne je Margaréta taká šetrná?
-Samozrejme, dokonca i do baru chodí 

stále s cudzími chlapmi, len aby ušetrila 
vlastnému mužovi peniaze. 

Sedliak prichytil chlapca od susedov na 
svojej jabloni.

-Len počkaj! Kričí na neho, večer po-
viem otcovi, že si mi kradol jablká!

-Môžete mu to povedať hneď, odpovie 
chlapec, tatko sedí na konári nado mnou.

-Počul som, že ste sa stali šťastným ot-
com. Ako sa má pani manželka?

-Tá o tom zatiaľ ešte našťastie nevie.

-Viete, čo dostanete za tie ukradnuté 
husle?

-Viem, basu!

Na svadbe ohovárajú nevestu:
-Pozrite, aká je chudá!

-Čo by nie, veď sa voľačo nabehala, kým 
si ho chytila.

Žena sa pýta muža:
-A máš ty vôbec milenku?

-Samozrejme, že mám.
-No veď preto, už som sa bála, že na to 

nemáme.

Čuduje sa dcéra:
-Nechápem, čo máte stále proti môjmu 

Petrovi? Je to poriadny, slušný a poctivý 
chlapec!

-Veď práve. Kedy sa pri takom dočkáš 
auta, chaty, o vile ani nehovoriac?!

-Keď budeš mojím manželom, podelíš sa 
so mnou o všetky svoje starosti?

-Ja žiadne nemám.
-Neboj sa, keď si ma vezmeš, budeš ich 

mať.

V tmavej uličke stojí zaparkované auto, v 
ktorom sa bozkávajú zaľúbenci.

K autu zrazu pristúpi muž a klope na 
predné sklo:

-Čo chcete, veď to nie je vaše auto! Roz-
čuľuje sa muž v aute.

-Auto nie, ale žena v ňom je moja!

Povzdychne si sklamaný novomanžel:
-Hovorí sa, že svadobná noc je najkrajšia 
v živote. Celú noc som sa pozeral z oblo-
ka a nič pozoruhodné som tam nevidel.

V škótskej nemocnici operujú chlapčeka, 
ktorý prehltol penny. Pred operačnou 
sálou nervózne pobehuje Mc Bulfars. 

Pristaví sa pri ňom lekár a pýta sa:
-Vy ste otec dieťaťa?
-Nie, majiteľ penny.Do blázinca vymenovali nového riadite-

ľa, o čom sa ešte nevedelo. Ten sa vybral 
obhliadnuť nemocničné priestory. Na 

chodbe stretne dvoch ošetrovateľov, ktorí 
ho oslovia: 

-A ty čo tu hľadáš?
-Ja som tu nový riaditeľ!

-Čo nepovieš. No, poď s nami, my ti to 
pod studenou sprchou raz-dva vytlčieme 

z hlavy.

Do kelu! Zase ráno. Musím vstávať, 
lebo mamin škrekľavý hlas mi ozna-
muje, že je sedem hodín. Ale mne sa 
tak nechce. S nechuťou vstávam. Idem 
do kúpeľne, kde sa aspoň trochu pre-
beriem. Až po ovlažení tváre studenou 
vodou dokážem vnímať mojich spolu-
bývajúcich. Ako som s radosťou zistila, 
môj brat má so vstávaním ešte väčší 
problém ako ja. Pri obliekaní sa neviem 
rozhodnúť, čo na seba. Pozerám z okna. 
Fúka! „Asi bude zima“, pomyslím si. 
Naobliekam sa ako cibuľa, aby som 
náhodou cestou do školy nezmrzla. 
Pozriem na hodinky a zhrozene zisťu-
jem, že by som už mala vyraziť z domu, 
aby som bola v škole načas. Ale ešte 
nemám pobalenú desiatu a ja sa bez 
jedla nezaobídem. Vezmem do ruky 

prvú vec na jedenie, ktorá mi padne do 
oka. Zdravím zvyšok rodiny. Idem už 
zabuchnúť dvere, ale spomenula som si, 
že nemám prezuvky. Ale kde sú? Vra-
ciam sa do izby. Našťastie som ich hneď 
našla. Rýchlo vyrazím z bytu, beriem 
bicykel a už som na ceste. Mala by som 
si pohnúť. Ešte že som sa vyobliekala, 
lebo je fakt zima. bicyklu dávam za-
brať, šliapnem ako sa len dá. Už mi za-
čína byť horúco. Je asi 7:58 a ja som už 
pri škole. Rýchlo si zamknem bicykel, 
prezúvam sa a celá upotená vchádzam 
do triedy. Zadychčaná, smädná a hneď 
z rána unavená si sadám. Aká som rada, 
že som to dnes zvládla. Ale bojím sa, či 
to zvládnem aj nabudúce. Tie rána ma 
určite zničia! 

Mária

Ranný kolotoč

Rána ma zničia
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V kúpeľnom meste Piešťany sa v letnom období uskutočnilo viacero 
spoločenských podujatí, či už kultúrnych, športových, alebo zábav-
ných, bolo ich okolo stovky.
4.júna sa uskutočnilo slávnostné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny  
v Piešťanoch. Zúčastnilo sa ho viacero významných hostí zo Sloven-
ska i zo zahraničia, medzi nimi aj prezident SR Ivan Gašparovič. Oby-
vatelia mesta, kúpeľní hostia a ďalší návštevníci sledovali slávnostný 
sprievod prechádzajúci centrom mesta a prezentáciu jeho účastníkov 
pred Domom umenia, kde sa uskutočnilo slávnostné otvorenie letnej 
sezóny. V sprievode boli aj študenti SPŠE v Piešťanoch s riaditeľom 
školy a tanečníkmi folklórneho súboru Slnečnica. Prišli aj zástupco-
via partnerských miest z Piešťan, medzi nimi aj z Luhačovíc. Konali 

sa kultúrne vystúpenia a zábavné hry pre deti a tiež 
viacero sprievodných podujatí. V rámci OLKS vy-
stúpil s galaprogramom aj FS Slnečnica s orchestrom 
Zlaté husle. Viacero kultúrno-spoločenských podujatí 
bolo medzinárodného charakteru.
V predvečer otvorenia letnej sezóny sa v galérií Fon-
tána uskutočnila vernisáž výstavy MOSTY IX. Svoje 
diela prezentovalo 13 škótskych výtvarníkov, z ktorých 
4 pricestovali do Piešťan a 13 slovenských výtvarníkov.
V rámci otvorenia letnej sezóny sa tiež uskutočnila sú-
ťažná prehliadka krásy historických vozidiel Piešťan-
ské zlaté stuhy – Concours d´Elegance. V Piešťa-
noch sa prezentovalo 40 posádok historických vozidiel 
zo šietichtich krajín, ktorí boli oblečení v dobových 
kostýmoch. V jednom historickom vozidle sa na čele 
slávnostného sprievodu otvorenia letnej kúpeľnej sezó-
ny viezli aj primátor mesta a prezident SR.
Piešťany sa pričinením hudobníka Jozefa Doda Šošoku stali mestom 
džezovej hudby. Počas roka tu koncertuje viacero džezových sólistov 
a skupín. V júni sa uskutočnil 3.ročník džezového Festivalu Doda 
Šošoku, venovaného pamiatke zomrelého hudobníka.
V Piešťanoch má dlhé roky svoje miesto aj vážna hudba. V júni a  
v júli sa konal už 56. ročník Piešťanského festivalu. Koncerty sa ko-
nali v Dome umenia a v Spoločenskom centre  Slovenských liečeb-
ných kúpeľov.
Medzi významné podujatia patria aj výstavy sôch. Počas leta prebie-
hala tradičná výstava Socha piešťanských parkov. Desiatky sôch a 

výtvarných diel boli umiestnené vo vnútri i v okolí KSC Fontána. Na 
Kúpeľnom ostrove sa uskutočnila výstavy Socha a objekt.
Koncom augusta sa v Piešťanoch pri vodnej nádrži Sĺňava za veľkého 
záujmu verejnosti konal 3-dňový festival country a folkovej hudby 
Lodenica 2011. Kemping a jeho okolie bolo preplnené návštevníkmi, 
ktorí sledovali vystúpenia slovenských i zahraničných hudobníkov a 
spevákov. Záveru festivalu zastihla búrka, ktorá prekazila vystúpenie 
kapely Čechomor.
Aj na piešťanskom letisku sa v lete uskutočnilo niekoľko medzinárod-
ných podujatí. V júni sa tam konal zraz truckov (ťahačov) pod názvom 
Truck aréna a následne stretnutie vyznávačov rýchlych áut Carat 
Tunning Party. V auguste sa na letisku za veľkého záujmu, najmä 

mladých ľudí, uskutočnil hudobný Grape festival 
zameraný na alternatívnu hudbu.
V auguste sa uskutočnilo medzinárodné podujatie 
Organové dni. Koncerty sa konali v Dome umenia 
a v kostole sv. Cyrila a Metoda.
Veľký záujem verejnosti opäť vyvolal medziná-
rodný filmový festival Cinematik Piešťany.  Po-
čas 6-tich septembrových dní bolo premietaných  
126 filmov slovenskej a svetovej kinematografie.
V letnej sezóne sa v Piešťanoch uskutočnilo aj via-
cero športových podujatí s medzinárodnou účasťou 
či už v tenise, hokeji, vodnom lyžovaní, golfe a 
pod.
V júli sa konali tenisové majstrovstvá Európy druž-
stiev chlapcov do 18 rokov Galea/Valerio Cup.  
V auguste sa na zimnom štadióne uskutočnil hoke-

jový turnaj hráčov do 18 rokov Memoriál Ivana Hlinku. Na jazere 
Sĺňava sa konali Majstrovstvá SR vo vodnom lyžovaní.
Na záver letnej sezóny sa v Piešťanoch koncom septembra uskutoč-
nila tradičná národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov Victoria 
Regia. Kvetinová súťaž a prehliadka boli v tomto roku venované téme 
o rodine Winterovcov, ktorá sa veľkou mierou zaslúžila o zveľadenie 
mesta a kúpeľov. Zároveň sa uskutočnilo Kvetinové korzo, sprievod 
pozostával z kvetových alegórií a alegorických vozov.
Záveru tohtoročnej letnej sezóny prialo aj počasie, lebo bolo slnečno 
a teplo ešte aj začiatkom októbra.

Ing. Alexander Murín

Podujatia leta v Piešťanoch

Prialo aj počasie
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Európa veľmi stará,
kto sa o ňu teraz stará?

Rozmanitá reč, rozmanitý ľud,
ale veď všetci chceme kľud!

Škoda, že na tomto svete
čím ďalej, tým viac hlúposť kvetie!
Každý len mamon, peniaze vidí,

každý sa na druhom živí.
Nik nerozmýšľa nad tým,

čo potom, keď sa všetko stratí?
Kde budeme potom ty a ja,
kto bude s kým i my obaja

Európa vo svete  
a svet v Európe

Alena Stanková

Báseň je horúce a prosté ľudské slovo, adresované 
všetkým ľuďom

(Literárna tvorba študentov SPŠE)

Keď mi každé ráno budík zazvoní,
trvá mi dosť, kým sa prebudím,

oči sa mi otvárajú veľmi pomaly,
moje myslenie sa mi tým veľmi spomalí.

Ešte tak hodinku želám si poležať
a všetky problémy za hlavu si dať.

Keď si len pomyslím, že idem do školy,
vtedy si spomeniem na všetky úlohy.

Nič horšie nepoznám ako to vstávanie,
ako len predĺžiť to moje spávanie, 
to je otázka, ktorá ma vždy trápi,

keby som len mohol, tak sa do nej vrátim.

Rýchlo však utekám navštíviť kúpelku, 
tak tiež občas stíham sadnúť si pred telku.

potom, keď odzvoní hodina odchodu,
pozbieram si veci a utekám z domu.

Moje ráno
Ján Bejdák

Nervozita, obavy,
samé veľké prípravy.
Obleky a šaty krásne,
aj účesy preúžasné.

Chaos a panika
celým telom preniká,

Občas hádky, nezhoda,
no neskôr je to pohoda.

Rodičia hľadia s hrdosťou,
s neskrývanou radosťou.

Profesori prekvapení,
naším zjavom pomätení.

Ani nevieš ako tvoje meno volajú
a zelenú stužku ti dávajú.
Možno nejaká slza padne,

každý verí, že zle to nedopadne.
No potom všetky obavy

vyhodíš von z hlavy a chytíš sa zábavy.
Celé to utečie ako voda,
že čas zastaviť sa nedá , 

je veľká škoda.
Bolo to krásne,

neskutočné – trochu zvláštne.
Ešte raz sa tam vrátiť 

a znovu to zažiť.
Tento deň bude mať každý

v pamäti už navždy...!

Stužková
Katarína Švecová

Slnko nad oblokom  vyjde
a ja stále spím, 

naraz krásny sen mi príde,
 srdce moje rozbuší. 

Tam v tom slnečnom svite,
krásna žena stojí,

stojí na krásnom kvete, 
ktorý ju čistou robí.

Čistou na tele i na duši,
v očiach má slnečný deň,
ja s ňou stále byť chcem.

Tie oči neskrotné,
ktoré nedajú spánku kľud 
tie ja milujem bezbožne
 sťa krásny slnečný lúč.  

Ty si tá jediná, moja láska vysnená, 
s Tebou ja byť chcem, 

len teba milujem.

Ty si tá jediná
Radoslav Kvinta

Chýbaš mi. Kto si? Neviem.
Za nami sú ťažké roky

(city, slzy, galeje).
Chýbam ti. Kto som? Nevieš.

Zostali len bludné kroky
(city, slzy, nádeje).

Snívaš svoj cryo – sen,
 vypínam systémy, blednú...

kontrolky, svetlá, životy, tvoje pery 
akosi zamrzli.

Sedíš pod gaštanom. Suchý lístok padá na 
zem. Skúmam tvoju tvár.

Prameň vlasov padá do očí.
Sú plné zmien.

Naša jeseň padá na svet.

Medzi stenami Jesene
Miroslav Bartovič

Som šťastná,
keď sa na mňa usmievaš,

som šťastná
keď sa so mnou rozprávaš.

Povedať, som šťastná,
že ma máš rád, to nemôžem,

pretože mi len
priateľstvo chceš dať.

Ale prečo?
Veď ja ťa veľmi rada mám,

tak skús to aj ty
a ja ti všetko dám.

Dám ti lásku,
srdce a i to priateľstvo

ti môžem každý deň dať.
Tak skús to aj ty

a maj ma rád.
Potom budem môcť konečne povedať

„som šťastná“,
lebo pri sebe teba budem mať

a dúfam,
že i ty ma budeš verne milovať.

Šťastie
Tatiana Forgáčová

Mlčíme spolu. Ticho z olova.
Rozprávame sa očami.

Dívame sa perami.
Mlčíme o tom istom – obaja.
Rozhovor hlbokých pohľadov.

Slová ticha.
Je to reč, ktorá sa iba dýcha.

Rozhovor ticha
Keri

Literárna tvorba
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Redaktorom školského časopisu Piknik za 
SPŠE Piešťany som už druhý rok. V súčas-
nom období sme ako redaktori zostali už 
len štyria a náš šéfredaktor Ing. Alexander 
Murín. Mnoho z našich radov už s nami ne-
pracuje, nakoľko už sú dávno po maturite a 
rozlezení po vysokých školách.
Členom redakčnej rady som sa stal, spolu  
s Martinom Varšavom,  začiatkom tretieho 
ročníka, potom čo nás oslovila naša profesor-
ka Mgr. Daša Chrásteková. V prvom rade sme 
sa pre túto prácu rozhodli kvôli  možnostiam 

ďalších aktivít okrem každodenného vysedá-
vania v učebniach. Naskytla sa nám možnosť 
venovať sa tvorivej činnosti v podobe vytvá-
rania článkov do časopisu, rovnako ako zo-
znamovania sa s mnohými novým ľuďmi  u 
susedov v Českej republike, čo samozrejme 
prinieslo aj cestovanie za mnohými novými 
nepoznanými krásami v okolí Břeclavi na 
južnej Morave. 
Asi najväčšími udalosťami projektu by som 
označil naše vzájomné stáže v Piešťanoch a 
Břeclavi, pri ktorých sme okrem písania zaží-

vali super chvíle s Břeclavákmi.
Po čase som si uvedomil aj význam vydáva-
nia časopisu Piknik pre študentov oboch škôl, 
čo viedlo k rozvoju čítania, spoznávania ži-
vota rovesníkov oboch krajín a spoznávania 
našich tak blízkych jazykov. Naši študenti s 
češtinou a rovnako Břeclaváci so slovenči-
nou. 
Naposledy sa stretnutie redakčných rád usku-
točnilo v septembri v Břeclavi. V prvom rade 
sme samozrejme dávali dohromady články 
do tohto čísla Pikniku, po pracovnom čase 

sme sa venovali voľnej zábave, 
či už bowlingu, objavovaniu 
krás mesta a v neposlednom 
rade cez Deň Českej štátnosti 
aj bicyklovaniu po Valticko - 
Lednickom areáli. Ba dokonca 
sme na obed zašli až do Miku-
lova.
Zatiaľ sa nevie, či bude náš 
časopis vychádzať aj v nasle-
dujúcich rokoch, ale osobne si 
myslím, že by bola veľká škoda 
prestať práve teraz, keď sa celý 
projekt tak krásne rozbehol, či 
už vďaka našim predchodcom, 
alebo aj našim pričinením. Štu-
denti z oboch miest by naďalej 
mohli spoznávať aj krásy a pa-
mätihodnosti oboch štátov.
Mojej účasti jednoznačne neľu-
tujem.                Lukáš Pavlíček

Čo mi dal Piknik

Zuzana Loučková
Tohoto projektu se účastním třetím rokem.  
Dovolím si za všechny tvrdit, že nám dal všem 
opravdu hodně. Poznali jsme nejen spoustu 
nových lidí, rozšířili jsme si obzory a mohli 
udržovat zahraniční kontakty. Myslím, že kaž-
dý, kdo se ho zúčastnil, má chuť říct svůj názor 
a své pocity …
Bára Formanová
„Hodně jsem se toho naučila. Chtěla bych se 

žurnalistice, jestli to vyjde, věnovat na vysoké 
škole. Seznámila jsem se s novými lidmi a na-
vštívila jsem mnoho historických památek. Na 
tuhle zkušenost nikdy v životě  nezapomenu..“
Dominik Ryšánek
„Mrzí mě, že náš časopis končí zrovna, když 
jsem na tuhle školu přišel. I když jsem v redak-
ci strávil jen něco málo přes rok, našel jsem 
si spoustu nových kamarádů, zlepšil jsem se  
v psaní slohových prací a v neposlední řadě si 

užil plno skvělých exkurzí.“                           
Martin Varšava
„Tak v prvom rade nových priateľov. Nie je ich 
moc, ale sú to fakt fajn ľudia. Potom samo-
zrejme možnosť občas sa uliať z vyučovania. 
Rozhodne to, že som členom redakcie neľutu-
jem a prajem aj ďalším študentom, ktorí prídu 
po mne, nech majú aspoň podobné možnosti 
na spoznávanie ľudí v zahraničí a sebarealizá-
ciu.“                      

Co nám přinesl tento projekt?

Určitě hodně. Především se mi naskytla pří-
ležitost poznat při stážích krásy lázeňského 
města Piešťany, ale také mentalitu, laskavost 
a vstřícnost tamních obyvatel. Seznámila 
jsem se s řadou mladých lidí, a to nejenom  
s našimi slovenskými kolegy. Navštívila jsem 
několik divadelních představení, absolvovala 
exkurze v Mikulčicích i v Lednici. Především 

jsem získala spoustu nezapomenutelných zá-
žitků, které se mi vybaví při každé vzpomínce 
na obchodní akademii v Břeclavi. To všechno 
díky spolupráci na projektu. Ráda využiji pří-
ležitosti podělit se s ostatními o své dojmy. 
Také bych touto cesto chtěla jménem všech 
členů redakční rady, kteří se zúčastnili stáží 
v Piešťanech, poděkovat celému personálu 

střední hotelové školy, kde jsme byli ubyto-
vaní, za jeho ochotu a obětavost. Moje velké 
díky patří samozřejmě také dvěma báječným 
lidem za slovenské strany, a to panu Milanu 
Tupému a panu Alexandru Murínovi. V ne-
poslední řadě posílám slova vděčnosti  paní 
profesorce Evě Šupinové, která vždy kráčela 
dál, přestože ostatní stáli.     Luďka Ferstlová

Co mi dala účast na projektu „Československý časopis“ (Piknik)

Výlet na bicykloch (Lednicko-valtický areál)

Řekli o projektu
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Všechno jednou skončí a to velmi rychle, jedná-li se o horizont pou-
hých tří let. To byl čas vymezený našemu projektu. Pro mnohé zá-
bava, cestování a poznávání jiných lidí a pro několik jedinců takřka 
každodenní dřina. 
Ať už se každý podílel na tvorbě časopisu jakýmkoli způsobem, vždy 
se našla pracovitá skupinka, která byla schopna dotáhnout vše do 
zdárného konce.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se této kreativní práci věnova-
li. Celému týmu, jak slovenskému tak českému, který se v průběhu 
let proměňoval. Měla jsem možnost zažít spoustu krásných setkání  

a utvrdit se v tom, že oba naše národy mají k sobě stále blízko. 
Zvláštní poděkování patří mým nejbližším spolupracovníkům, na kte-
ré bylo vždy perfektní spolehnutí. 
Byli jsme si vzájemně oporou a rádci v mnohých těžkých chvilkách.
První z nich je paní Mgr. Daša Chrásteková, která se věnovala slo-
venským korekturám a druhým Vlastik Krmíček, dnes již student VŠ, 
který zajišťoval sazbu a tisk časopisu.
Vážím si všech nových přátelství, jsou pro mě obohacením a novým 
rozměrem. 
Je potěšitelné, že je přání a vůle ve vydávání časopisu pokračovat. eš

eš
                                                                                   

Čas sklizně

Není nad první burčák

Lanžhot 2010: Vrátím se ještě? 


