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Ze života školy

Beseda s nevidomou dívkou
31.10. 2013 se v naší třídě uskutečnila beseda s nevidomou dívkou, 
která byla jen o pár let starší než já. 
Hlavou mi ze začátku proběhly myšlenky, jak je to hrozné, a pohltily 
mne pocity, které nebyly moc příjemné. Avšak později, jakmile se ta 
nevidomá dívka rozmluvila a já viděl, jak si ráda s námi povídá a dělá 
jí dobře, že ji posloucháme, ulevilo se mi.
  Sdělila nám nejrůznější informace a zajímavosti. S úsměvem za-
vzpomínala na dobu, kdy se začala vzdělávat. Usmála se, jak se vyu-
čující museli naučit opravovat její písemky a testy psané Brailovým 
písmem nebo jak vlastně poznává, kolik je hodin. 
Také nám ukázala červený strojek se třemi olověnými kolíky, kte-
rý vibroval při jakémkoliv dotyku. Byl totiž určený pro vaření čajů, 

kávy a jiných nápojů. Názorně nám ukázala, jak rozpozná bankovky 
díky malému plastovému obdélníčku, který je nepochybně velmi uži-
tečný pro všechny takto hendikepované.
Ovšem ze všeho nejvíce se mi líbilo, jak říkala, že spousta nevido-
mých zneužívá ochoty zdravých lidí, kteří je rádi dovedou na místo, 
kam oni potřebují. „Ovšem, je to pěkné,“ vyprávěla. „Ale nevidomí 
se musí naučit žít co nejvíce samostatně a co nejméně využívat po-
moci ostatních,“ pokračovala s vážnou tváří.
Beseda se mi velmi líbila a myslím, že i ostatním mým spolužákům.
všichni jsme si alespoň trochu představili, jak těžký život mají někteří 
z nás.

Matěj Wallisch, 3.C

Finanční gramotnost
Začneme mojí definicí – finanční gramotnost jsou znalosti, jak 
zacházet s penězi. Tudíž, nejdříve si zaplatit závazky (nájem, in-
kaso, dluhy) a také nakoupit potraviny. Občas nesmí chybět čo-
koláda nebo nové oblečení. A jak jsem na tom já, moji spolužáci 
a stát?
  Utrácím hlavně za telefonní účet a svačiny do školy. Občas si udě-
lám radost novými botami nebo koupím dárek rodině nebo svému 
příteli. Kupovala jsme si knížky do školy, takže mamka ušetřila.
  Mnoho z mých spolužáků dostává ještě kapesné od rodičů. Ale s 
kapesným ve výši 500,- Kč a tolika večírky prostě nemůžou vyžít! 
A k čemu kapesné slouží? Rodiče nás tímto způsobem připravují 

na budoucnost, abychom se naučili hospodařit. Také nás učí, co by 
pro nás mělo být důležité. Někteří z nás už si musí sice na kapesné 
vydělat, ale i to má své výhody – víc si pak ceníme peněz.
  Politici! Ti rozhodně s penězi zacházet neumí. Náš rozpočet je na 
tom bídně. Dostávají vysoký plat, byty, auta a stále jim to nestačí. 
Až už je nejhůř, zvednou daně nám snaživcům.
  Proto říkám: „Lidi, rozhodujte se správně a neutrácejte za zby-
tečnosti. A naše politiky přihlaste do kurzů JAK HOSPODAŘIT 
S PENĚZI! Nebo je pošlete za naší profesorkou Minářovou, která 
vyučuje ekonomiku. Ta je naučí!“
                                                                            Silvie Purerová, 3.C

Postižení lidé
Postižení lidé žijí všude kolem nás. Ať už jsou mentálně či tělesně 
postižení. Většina z nás s nimi vychází bezproblémově, najdou se 
však i takoví, kteří mají nemístné poznámky, posmívají se a uráží.
„Podívej se,  jak děsně vypadá, fuj!“ ozvalo se z úst slečny, která se-
děla ve vlaku nedaleko mě. Mluvila na svou kamarádku, se kterou 
pomlouvaly postiženého chlapce sedícího přede mnou. Nemusela 
jsem dlouho přemýšlet, koho pomlouvají, jejich pohledy mi to pro-
zradily. V tu chvíli mi z nich bylo opravdu zle. Nechápala jsem, jak 
se mu můžou smát a pomlouvat ho před ním samým.
Jsou snad lidé s postižením jiní než „normální“? Vždyť mají také své 
koníčky, sny a potřeby stejně  jako my všichni ostatní. Tak proč se 
někteří lidé chovají tak hloupě? Pokud některým pohled na postižené 
nevyhovuje, stačí jedno – nedívat se. Pořád je to lepší než posmívání. 
A my ostatní? Pomáhejme. I převést přes ulici může být pro slepého 

velkou pomocí. Nezapomeňme se však prvně otázat, zdali vůbec o 
pomoc stojí. Nebylo by pro postiženého asi moc příjemné, kdyby ho 
nějaký cizí člověk chytl znenadání za ruku a začal vláčet přes ulici. 
To bychom ho spíše vylekali, než mu pomohli.
V dnešní době je už však přístup k postiženým naštěstí lepší než 
např. za totalitního režimu, kdy bylo pro postižené nemožné studovat 
s „normálními“ dětmi. Byli zavírání do ústavů a celkově vyčleněni ze 
společnosti. Dnes se společnost snaží vytvořit pro postižené takové 
podmínky, které by jim život usnadnily.
Bylo by dobré, kdyby se nad tím vším člověk občas zamyslel. Vždyť 
nikdy nevíme, kdy něco takového může potkat právě nás.

                                                                    Veronika Cigánková, 3.C

Vánoce, Vánoce přicházejí
Ten kdo řekl, že Vánoce jsou svátky klidu a míru, musel být buď 
beznadějný romantik, nebo zapřisáhlý pánbíčkář.
Jakmile se totiž začínají blížit Vánoce, a podle nabízeného zboží a 
výzdoby v obchodech je to asi tak koncem října, plní se nákupní cen-
tra lidmi, kteří se už nemohou dočkat, až koupí super levný vánoční 
balíček sprchových gelů za 120 Kč. Takoví bývají nejlepší. Všude se 
cpou, narážejí do lidí nákupními vozíky a ulička k pokladně je pro ně 
něco jako závodní dráha.
O každoročním vymýšlení dárků ani nemluvím. Každý rok se mod-
lím, abych taky nakonec neskončila u regálu se super levnými ba-

líčky sprchových gelů. Když se nakonec proderu davem vášnivých 
nakupujících a také se mi podaří nějaký ten dárek ukořistit, může 
nastat onen Štědrý den. A když se bratr začne dusit, protože spolkl 
kost z kapra ze štědrovečerní večeře, není to pro mě překvapením, 
stává se mu to každý rok. Následně si všichni předáme dary a Vánoce 
skončily. 
Všechen ten stres kvůli jedné hodině tohoto kouzelného času?

                                                                              Kristýna Löfflerová    
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Návštěva  partnerské školy v Piešťanech
Ve čtvrtek 21. listopadu pořádala naše škola zájezd do slovenských 
Piešťan. Jeli jsme společně s žáky dalších součástí školy, tedy z 
průmyslovky a učiliště. Naším cílem byla střední průmyslová škola 
elektrotechnická, se kterou společně vydáváme časopis Piknik.
Autobus vyjel z Břeclavi v osm hodin. Cestou jsme se zastavili v Bre-
zové pod Bradlom, abychom si prohlédli mohylu, která zde byla vy-
budována architektem D. Jurkovičem nad hrobem Milana Rastislava 
Štefánika roku 1928.  Tento významný slovenský vědec, cestovatel, 
diplomat, generál francouzské armády, organizátor československých 
legií, spoluzakladatel samostatné Československé republiky a ministr 
první československé vlády, který zahynul 4. 5. 1919 při leteckém 
neštěstí nedaleko Bratislavy, totiž pocházel z nedalekých Košiarisk.
Ve výhledu nám sice trochu bránila mlha, ale i tak bylo místo a okolí 
působivé.
Zbytek cesty rychle uběhl. Ani jsme se nenadáli a už jsme vystupo-

vali v Piešťanech. Zastavili jsme přímo u školy, kde se nás ujal pan 
učitel z piešťanské školy. Nejdříve jsme si prohlédli učebny, potom 
dílny. Po prohlídce školy jsme mohli obě školy srovnat a zhodnotit. 
Myslím si, že naše škola je moderněji zařízena a má větší učebny. Na 
závěr jsme se společně vyfotili před školou.
Poté jsme se vydali na prohlídku Piešťan. Je to známé lázeňské město, 
které navštěvuje spousta zahraničních hostů, kdysi se tu léčil i slavný 
herec Vlasta Burian. Na procházku městem jsme měli asi hodinu. 
Krátkého rozchodu jsme využili především k malému občerstvení a 
nákupu lázeňských oplatků. Společně jsme se vrátili k autobusu a 
vydali se na cestu domů.
Výlet do Piešťan se mi velmi líbil. Klidně bych jela znovu.

                                                                               Zuzana Bělochová



4 prosinec 2013

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

Beseda s historičkou 
V úterý 19. 11. byla hodina dějepisného semináře poněkud jiná. 
Naše škola je totiž už několik let zapojena do projektu Příběhy 
bezpráví – měsíc filmu na školách, v jehož rámci se v listopadu ko-
nají filmové projekce spojené s besedou s pamětníky poválečných 
událostí nebo s historiky. A proč v listopadu? Dne 17. 11. si totiž 
připomínáme  Den boje za svobodu a demokracii (dříve Meziná-
rodní den studentů).
Tentokrát pozvání přijala PhDr. Ludislava Šuláková, historička a 
archivářka, která pracuje v Okresním archívu v Mikulově. Nejdříve 
jsme zhlédli dokument Deset bodů, který pojednával o okupační 
stávce vysokoškolských studentů v listopadu 1968. A pak už dostala 
slovo paní doktorka; mohli jsme si vybrat – odsun Němců po 2. svě-
tové válce nás zajímal více  než  osudy československých legionářů.  

Vyprávění bylo velmi zajímavé. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že 
šlo o největší poválečné přemístění obyvatelstva v historii  Evro-
py. V letech 1945–1946 musely opustit Československo víc než 3 
miliony Němců.  Měli zaplacené jídlo, dostali s sebou zásoby jídla 
na tři dny, finanční hotovost a byli přiděleni do příslušného vlaku, 
který je vezl do Německa nebo Rakouska. Připomněla také osudy 
brněnských Němců, kteří šli pěšky přes Pohořelice do Rakouska. 
Přednáška nás zaujala, paní Šuláková vyprávěla i o svých setkáních 
s odsunutými Němci, kteří dnes žijí v Bavorsku. Zodpověděla nám 
i naše dotazy týkající se její práce v archívu.
Těšíme se na další setkání.
                                                                               Michal Papiernik                                                              

PhDr. L. Šuláková mezi studenty 4. A
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Martin: “Vole, chceš jít na FEKT bez přijímaček?” 
Já: “No jasný, co pro to mám udělat?”
M: “Stačí přihlásit se do MerkurperFEKTChallenge, přijít tam, 
splnit úlohu a při troše štěstí se třeba umístit.”
J: “No fajn, ukaž to teda.. “
J: “Čoveče, to nevypadá vůbec špatně, jdeme do toho!”
M: “Ok, ale potřebujeme ještě další dva lidi do týmu.”
J: “Někoho seženem. Takových, co budou chtít na VUT bez přijí-
maček, se na průmce najde hromada.”
J: “Ale všimnul sis, že se tam dělá s Arduinem, o kterém nemáme 
vůbec ponětí, jak ho programovat?”
M: “Klid, vždyť jsou tam další čtyři úlohy, které nám můžou vylo-
sovat. Dostaneme něco jednoduchého..”
J: “OK, tak já řeknu Mackovi a Šťastnému z Áčka, ti s náma pu-
dou.”
M: “To zní jako plán!”
J: “ No a prý tam bude večer raut. Tak nemusíme ani vyhrát, hlav-
ně, že se nacpem!”
M: “ … “

 Nějak takhle vypadala domluva po Facebooku ohledně naší účasti 
v soutěži Merkur perFEKTChallenge, která se konala 26. listopadu 
2013 v budovách Fakulty elektrotechniky a komunikačních techno-
logií VUT v Brně. K našemu překvapení jsme zjistili, že na škole 
už o soutěži dávno ví a pojedou celkově čtyři týmy, které měly re-
prezentovat naše barvy. To na nás vrhlo ještě větší obavy ohledně 
možného umístění. Můžete skončit poslední mezi neznámými lidmi, 
ale rozhodně ne při soupeření se spolužáky. 
Asi týden před konáním akce byl na webu soutěže vyvěšen rozpis 
úkolů, které jednotlivé týmy budou muset splnit. Mohli jsme si gra-
tulovat. Bylo nám vylosováno jedno z nejtěžších zadání - Autonom-

ní pásový dopravní prostředek. A samozřejmě řízený mikrokontro-
lérem Arduino UNO, o kterém neměl nikdo z nás do té doby ani 
ponětí. Den před soutěží se naštěstí objevil pan učitel Závodný s tím, 
že z výuky omlouvá náš tým spolu s třeťáky, kteří měli stejné zadání 
úkolu, a dal nám několik důležitých základů, jak s Arduinem vůbec 
pracovat. 
 Po příjezdu do Brna a překonání povinných byrokratických úkonů, 
jako byla akreditace účastníků a rozřazování týmů do jednotlivých 
laboratoří, následovalo samotné plnění zadání. Všechny týmy měly 
na vypracování pět hodin, které se mohou sice jevit jako věčnost, ale 
uteklo to sakra rychle. V případě našeho týmu se potvrdilo pravidlo, 
že nejvíc práce se zvládne, když má člověk nejmíň času. A tak jsme 
podstatnou část udělali v poslední půlhodině. Sledovat ostatní týmy 
při práci bylo pravda lehce depresivní, protože všichni vypadali, že 
jsou na míle daleko před námi. Ale když přišlo na finální lámání 
chleba, ukázalo se, že jsme jako jediní splnili, i když jen do určité 
míry, zadání úkolu. Tím bylo sestavení pásového vozítka ze staveb-
nice Merkur tak, aby si pomocí ultrazvukových senzorů hledalo ces-
tu v bludišti. Tady nás zamrzelo, jak se zachovala porota, která se 
namísto hodnocení míry splnění úkolu zaměřila spíš na hodnocení 
vzhledu vozítek. Přesto jsme se dokázali umístit jako jediný tým, 
který reprezentoval průmyslovku, na stupních vítězů, a to na třetím 
místě. 
 Všem soutěžícím, kteří toho dne přišli, budou po předložení diplo-
mu, který získali, odpuštěny přijímací zkoušky na FEKT. Ty týmy, 
které se umístily ve svých kategoriích na prvních místech, postoupi-
ly do superfinále, které se bude konat 4. února 2014. Při závěrečném 
ceremoniálu v oválné aule fakulty nám byly předány dárkové před-
měty od velkého zástupu sponzorů. Po vyhlášení výsledků byla akce 
slavnostně ukončena a přecházelo se na vytoužený raut, který byl po 
celodenní dřině zaslouženou odměnou.          Tomáš Brablc

Merkur perFEKTChallenge 2014

Tým Memoryis RAM! Zleva atudenti SPŠ Martin Macek, Tomáš Brablc, Martin Dolinay, Petr Šťastný
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Školní rok 2013/2014 začal pro sportovce obchodní akademie jako 
každoročně již v září účastí ve středoškolském atletickém poháru 
Corny. 
Školu reprezentovalo družstvo dívek ve složení: Kristýna Löfflerová, 
3. B; Monika Peterková, 4. A; Denisa Wunschová, 3. A; Jitka Šu-
rečková 2. B; Markéta Fojtlová 3. A; Denisa Doležalová, 4. A; Ale-
xandra Křížová, 4. C; Teraza Pilátová, 1. B; Dagmar Pyskatá, 4. C; 
Silvie Purerová, 3. C a Kristýna Jahodová, 2. A. Družstvo chlapců 
bylo sestaveno převážně ze žáků SPŠ a obchodní akademii reprezen-
toval Tomáš Novák ve skoku vysokém. Dívky se umístily celkově 
na třetí příčce, chlapci obhájili 2. místo. V září jsme se jako škola 
také poprvé zúčastnili Poháru University obrany v Brně. Školu repre-
zentovalo smíšené družstvo: Martin Galetka, Peter Veselský a Denisa 
Wunschová, všichni ze 3. A.
Hoši se dále svědomitě připravovali k Poháru Josefa Masopusta 
2013/2014 v kopané. Po výhře v okrskovém kole postoupili do okres-
ního kola a zde obhájili také první místo a tím si zabezpečili postup 
do krajského kola, které se uskuteční v dubnu 2014. Sestava družstva: 
15 chlapců z OA: Lukáš Stojkovič, 4. B; Matěj Wallish, 3. C; Ondřej 
Pohanka, 3. B; Tomáš Horčička, 2. B; Tomáš Novák, 3. A; Jan Hloch, 
4. C; Adam Koprivňanský, 4. B; Filip Šanda, 4. A; Radek Svoboda, a  
Viktor Kacr, 2. A; Dominik Kunický, 3. B; Filip Kratochvíla 3. C a 2 
žáci SOU, a to: Lubor Slunský a Marek Otáhal. 
V říjnu jsme uspořádali jako každoročně školní kolo ve skoku da-
lekém. I když rekordy školy nebyly překonány (mimo jiné nepřálo 
chladné počasí),  nejlepší skokankou byla Kristýna Löfflerová, 3. B 

výkonem 435 cm a první místo hochů získal s 498 cm Lukáš Stoj-
kovič ze 4. B. Mezi vítěze tříd patří dívky 4. A s nejvyrovnanějšími 
výkony a nejlépe pak skákali hoši ze 4. B.
Měsíc listopad letos patřil volejbalu. Hoši ze všech tří součástí naší 
školy: Filip Kratochvíla, 3. C; Tomáš Šenk, 4. C; Tomáš Görner, a 
Marek Hél, SPŠ; Filip Neugebauer, SOU; Jan Hloch, 4. C; Filip Hun-
kař, 2. B; Lukáš Stojkovič, 4. B a Dominik Kunický, 3. B získali 
na turnaji středních škol v Mikulově pomyslnou stříbrnou medaili. 
Dívkám, Marie Backová, Monika Peterková, Barbora Neuhausero-
vá, Lenka Tichánková (všechny ze 4. A) a  Ivona Časná, Michaela 
Charvátová, Dagmar Pyskatá, Kristýna Sokolová (všechny ze 4. C), 
se nepodařilo obhájit loňské okresní vítězství a po součtu všech ode-
hraných bodů (a kontumační výhře družstva z Mikulova) klesly až 
na čtvrté místo. 
V prosinci se konal turnaj SŠ ve florbalu chlapců. Hoši z obou škol 
(SPŠ i OA) - za obchodní akademii: Michal Papiernik a Jan Vlašic, 
oba 4. A; Dominik Kunický, 3. B; Peter Veselský a Tomáš Novák, 
oba 3. A zabojovali a získali svým prvenstvím nárok na postup do 
krajského kola, které proběhne v březnu příštího roku. 
Jsme rádi, že se naši studenti věnují sportovním i dalším tělovýchov-
ným a tanečním aktivitám, a přejeme jim do dalších sportovních klá-
ní hodně úspěchů. 

Mgr. Ludmila Láníčková
vedoucí předmětové komise TEV

 

Sportovní soutěže
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V pátek 22. listopadu se u nás ve škole konala talentová soutěž žáků 
základních škol v psaní na počítačové klávesnici v programu ZAV.
Jubilejní ročník soutěže navštívili významní hosté, autoři výukového 
programu ZAV a trenéři české reprezentace, manželé Jaroslav a He-
lena Zaviačičovi. Soutěžící přišli podpořit i Ing. Rajmund  Šedý – náš 
bývalý dlouholetý učitel grafických předmětů, autor řady učebnic a 
skript, a také Ing. Zdeněk Konečný – náš absolvent a úspěšný repre-
zentant, který v roce 2003 na MS v Římě obsadil 10. místo a který je 
dosud držitelem školního rekordu v psaní na PC.
Na úvod celé akce promluvil místostarosta Břeclavi Ing. Luboš Krát-

ký. Největším zážitkem pro všechny přítomné byly zcela jistě dvě 
exhibice. První, při které předvedla naše žákyně Klára Pohlová tzv. 
rychlou větu a výsledkem přes 600 čistých úhozů/min. dokázala, že 
její vynikající umístění na letošním MS ve zpracování textů nebylo 
náhodné a že právem patří mezi elitu světových písařů. Druhá, Ing. 
Heleny Zaviačičové, při níž tato devítinásobná mistryně světa a dr-
žitelka světového rekordu (928 ČÚ/min.) napsala tři opisy: z předlo-
hy na obrazovce s vypsáním všech znaků, podle diktátu strojovým 
těsnopisem a opět z předlohy strojovým těsnopisem. Ten poslední 
rychlostí téměř 1 200 ČÚ/min.
Po těchto, pro laika až nadlidských výkonech, už následovala samot-
ná talentová soutěž. Zúčastnilo se jí 30 žáků ze čtyř břeclavských 
(Komenského, Kupkova, Na Valtické a Slovácká) a dvou mimobřec-
lavských (Tvrdonice a Rakvice) základních škol. Vlastní klání trvalo 
půl hodiny a úkolem bylo postoupit v programu co nejdále. Šlo o to, 
psát co nejrychleji a co nejpřesněji. Stupně vítězů obsadili Hedvika 
Omastová (87 cvičení), Viktorie Solaříková (80 cv.) a Jakub Jeřábek 
(69 cv.), všichni ze ZŠ Komenského. Prvních sedm písařů z výsled-
kové listiny získalo věcné ceny od naší školy a od sponzorů. Navíc 
nejlepší žák z každé školy dostal zdarma program ZAV pro domácí 
výuku. I když rekord soutěže 116 cvičení z roku 2007 nebyl pokořen, 
celá akce zcela jistě splnila svůj účel - zábavnou formou seznámit 
žáky ZŠ i jejich učitele s výhodami psaní na PC klávesnici všemi 
deseti prsty a přispět tak k rozvoji počítačové gramotnosti mládeže 

v regionu. 
Po soutěži manželé Zaviačičovi předstoupili také před naše žáky. Po 
bouřlivém přivítání následovalo zajímavé povídání pana Zaviačiče o 
desetiprstové hmatové metodě a programu ZAV, ale také o jeho ži-
votní cestě spojené s psaním. V roce 1958 se tento rodák z Čejče stal 
mistrem československých škol v psaní na mechanickém stroji. Jeho 
tehdejší rekord 437 úhozů za minutu vydržel skoro dvacet let. Nějaký 
čas byl trenérem rakouského reprezentačního celku, který pomohl za-
řadit mezi světovou elitu. V 80. letech minulého století působil jako 
expert elektronických psacích strojů u firmy IMB. Tady zavedl mj. 

označení kláves pro písmena F a 
J formou malého výstupku. Dále 
založil skupinu Interinfo ČR, což 
je česká sekce světové organizace 
pro zpracování informací. Dlouhá 
léta se věnuje také trénování české 
reprezentace, která pod jeho vede-
ním vyhrává mistrovství světa (po 
roce 2000 pokaždé).
Pro diváky byla zcela jistě třešnič-
kou na dortu avizovaná exhibice 
paní Heleny Zaviačičové. Kromě 
tří minutových opisů, stejných 
jako při talentové soutěži, přida-
la komentář a také ukázku toho, 
jak skutečně vypadá text napsaný 
strojovým těsnopisem – pomocí 
zkratek. Výrazy některých žáků 
při sledování písmen naskakují-
cích na promítacím plátně prozra-
zovaly nelíčený údiv (dokonce se 

ozvalo tiše „Týý, vole!“) a při každém objevení se rekapitulace opisu 
také bezmezný obdiv. Vzhledem k tomu, že všichni mají zkušenost s 
výukovým programem ZAV, dokázali ocenit mistrovskou kvalitu - v 
duchu totiž porovnávali se svými dovednostmi. Na dobré klávesnici 
lze napsat maximálně kolem 600 znaků za minutu. Paní Helena má 
klávesnici Cherry, která se montuje v Klášterci nad Ohří. Píše na ní 
přes 700 skutečných znaků, ale díky strojovému těsnopisu ZAVPIS 
jich při této exhibici předvedla stejně jako dopoledne téměř 1 200. 
Po tomto zážitku se rozvinula beseda s řadou dotazů. Kromě těch, 
které se asi daly očekávat, třeba kdy začali s psaním (oba shodně 
při studiu na střední škole; paní Zaviačičová dokonce uvedla, že na 
čtvrtletí v 1. ročníku z tohoto předmětu téměř propadala, ale dnes 
je psaní na PC pro ni koníčkem a zaměstnáním a navíc jí přineslo 
i manžela) nebo kolik medailí získala ČR na posledním MS (53 z 
97 udělených), padaly i méně obvyklé. Například zda přílišné psaní 
na klávesnici není nebezpečné pro klouby, která disciplína je jejich 
nejoblíbenější nebo kolik si psaním vydělají. Všechny otázky byly 
trpělivě zodpovězeny. Na závěr žáci poděkovali velkým potleskem a 
někteří odvážní se s hosty vyfotili.
Celou akci lze hodnotit jako velmi zdařilou. Setkání s významnými 
osobnostmi z „masa a kostí“ je bezesporu jednou z metod, jak udělat 
studium atraktivnějším.

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele 

Desátý ročník talentové soutěže a beseda s 
mistry písaři 
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Návštěva předvánoční Vídně

Na fotografiích studentky a studenti 2. ročníků OA
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Veselá príhoda z KOŽAZu
Kurz  ochrany života a zdravia, pod vedením Mgr. Emílie Sedláči-
kovej, absolvovali študenti 3. ročníka SPŠE v Piešťanoch v októbri 
2013 vo Vyšnej Boci. Kurz obsahoval teoretickú aj praktickú časť.
Počas kurzu sme zažili aj veselé príhody. Jedna z nich sa udiala v 
stredu. Vo Vyšnej Boci bolo chladnejšie než obvykle. Napriek tomu 
sme všetci boli na súťaž orientácie v obci zvedaví a naviac, hlavnou 
výhrou bola pizza.
Rozdelili nás do skupín. Ja som sa dostal do inteligentnej skupiny, 
okrem mňa jej členmi boli vynikajúci študenti Jano Vydarený a Ma-
tej Košiarčik. Nič iné ako víťazstvo sme nebrali, myšlienku neuspieť, 
sme si nepripúšťali. Ako sme však neskôr zistili, príliš vysoké IQ na-
šej skupiny bolo len na škodu.
Súťaž sme začali akčne. Ihneď sme našli človeka, ktorý nám mal vy-
rozprávať nejaký svoj príbeh z detstva. Bol však podgurážený alkoho-
lom a aj nás ponúkal, ale žiaľ, museli sme odmietnuť. Ďalšou úlohou  

bolo nájsť priečelie domu č.86. Opýtali sme sa preto ďalšieho ochot-
ného občana na smer cesty k vleku s kotvou. Z predpokladaných ne-
celých 10 minút sa nakoniec vykľulo 30 minút cesty hore kopcom 
na Čertovicu. Tam sme však mali ísť až nasledujúci deň. Stretli sme 
ďalšieho obyvateľa a dozvedeli sme sa, že sme ďaleko za hľadaným 
vlekom.
Konečne sme došli k vleku, kde sme mali zrátať okná prvého domu, 
tak ako si to vyžadovala úloha. Bolo to však iba jedno okno a to na 
búdke, kde sa predávali lístky na vlek. Rýchlo sme zišli dolu a ne-
hnevaní dokončili zvyšnú úlohu. V súťaži sme skončili na poslednom 
mieste.
Čo k tomu dodať. Asi len to, čo povie Jano, keď mu učiteľ nájde 
ťahák - „he-he“.

Martin Feigl, 3.B                                                       

Navždy sa zachová v pamäti  stužková
Dňa 6.12.2013 sme mali stužkovú slávnosť my – študenti 4.D triedy 
SPŠE v Piešťanoch. Slávnosť sa konala v Maduniciach v reštaurá-
cii Važinka.
Stužková slávnosť sa začala o 18:00 oficiálnym programom. Najprv 
sme nastúpili do polkruhu. Ako prví sa k našim rodičom a učiteľom 
prihovorili dvaja študenti. Potom sa k nám prihovorili riaditeľ školy 
a náš triedny učiteľ, ktorý aj vykonali slávnosť stužkovania. Následne 
sme zaspievali študentskú hymnu Gaudeamus igitur.
 Po večeri sa uskutočnil zábavný program. Obsahoval viacero vy-
stúpení, ako bola promenáda pestro poobliekaných študentov, pred-
viedli sme cirkusové vystúpenia, ako napr. jazda na jednokolovom 

bicykli, vystúpenie kúzelníka a pod. Nakoniec sme ako celá trieda 
mali spoločný tanec. 
Keď nastala polnoc, triedny učiteľ nám rozdal tortičky, rozbili sme 
krčah a zobrali si črepy pre šťastie. Následne pokračovala zábava do 
skorých ranných hodín.
Myslím si, že stužková slávnosť sa nám veľmi vydarila, všetci sme sa 
veľmi dobre zabávali, rodičia a učitelia boli spokojní – a to bolo hlav-
né, lebo sme to robili nielen pre nás, ale aj pre nich. Na našu stužkovú 
budeme ešte dlho spomínať.

Dominik Gotthardt IV.D

Vianočné podujatia v Piešťanoch
Predvianočné obdobie v Piešťanoch sa začalo už koncom novembra 
a pokračovalo počas decembra.
29. novembra bol na pešej zóne na Winterovej ulici slávnostne roz-
svietený vianočný stromček. Zároveň sa na Námestí slobody začali 
Piešťanské vianočné trhy, ktoré otvoril primátor mesta.
1. adventná nedeľa sa slávila 1. decembra. K prítomným sa prihovoril 
primátor mesta a tiež predstavitelia rímskokatolíckej a evanjelickej 
cirkvi. Bola zapálená 1.adventná svieca spo-
jená tiež s kultúrnym vianočným programom.
Počas predvianočného obdobia sa v Piešťanoch 
uskutočnilo viacero kultúrnych a spoločen-
ských podujatí. Organizovali ich predovšetkým 
Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko v 
Piešťanoch a Slovenské liečebné kúpele  Pieš-
ťany, a.s.. Konali sa na pešej zóne, v Dome 
umenia, v KSC Fontána, v mestskej knižnici, 
v Kursalone a pod. Bolo ich viacero, uvedieme 
len niektoré.
29.novembra vystúpila v Dome umenia spe-
váčka Lucie Bílá s programom Bílé Vánoce 
Lucie Bílé s Orchestrom a zborom Petra Ma-
láska.
6. decembra sa na Námestí slobody konal zá-
bavný program pre deti Prichádza Mikuláš. 

14. decembra v Dome umenia vystúpil Kyjevský balet s predstave-
ním Labutie jazero s hudbou  P.J. Čajkovského. 
K vianočným podujatiam  prispeli aj piešťanské školy. 
Folklórny súbor Slnečnica, pôsobiaci pri SPŠE v Piešťanoch, vy-
stúpil 4. decembra v Dome umenia s vianočným programom.
V dňoch 10. – 11. decembra usporiadala Hotelová akadémia Ľ. Win-
tera výstavu Gastro Vianoce 2013.        - a m -
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Stalo sa ...
Kurz programovania v Rožnove pod Radhoštěm
Skupinu 10 študentov SPŠE v Piešťanoch sa pod vedením Ing. Jo-
zefa Dragulu zúčastnila kurzu programovania FPGA polí, ktorý sa 
konal v Rožnove. p./R. v dňoch 11. – 15. novembra 2013.

Účelom kurzu bolo zvládnuť základy VHDL programovania, ktoré sa 
zatiaľ na SPŠE ešte neučí.
V poslednom období totiž nastal veľký pokrok v technológii riadenia 
a výpočtovej techniky. Tak ako približne pred tridsiatimi rokmi uro-
bili v oblasti výpočtovej techniky veľký pokrok mikroprocesory, tak 
v súčasnom období je to používanie FPGH obvodov. Slovami odbor-
nej terminológie sú to hradlové elektrické polia, vybavené pamäťami 
a procesormi. 
O študentov z Piešťan sa hostitelia vzorne starali, program návštevy 
bol veľmi dobre zabezpečený.
V budúcom roku sa uskutoční recipročná návšteva študentov z Rož-
ňova p./R. do Piešťan.

Návšteva zo SPŠ E. Beneše a OA Břeclav
21. novembra 2013 zavítala na SPŠE v Piešťanoch delegácia študen-
tov a pedagógov zo Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a Ob-
chodní akadémie v Břeclavi.
Po prijatí riaditeľom SPŠE si študenti prezreli učebné priestory školy. 
Do Piešťan prišli aj šéfredaktori časopisu PIKNIK z Břeclavi, PhDr. 
Dana Grégrová a Mgr. Helena Klimovičová.

Spolu s riaditeľom školy a s kolegami z piešťanskej redakcie študent-
ského časopisu Piknik tiež prediskutovali ďalšiu spoluprácu pri vy-
dávaní Pikniku, ktorý v rámci cezhraničnej spolupráce škôl ČR-SR 
vyjde trikrát aj v budúcom roku.
Hostia z Břeclavi sa potom vybrali na prehliadku Piešťan. Prešli pe-
šou zónou v centre mesta a prezreli si aj kúpeľné zariadenia na druhej 
strane Váhu.

Účelové cvičenia študentov SPŠE
1. účelové cvičenie študentov 1. ročníka SPŠE v Piešťanoch sa pod 
vedením Mgr. M. Lukáča konalo 19.novembra. Cieľom pochodu bol 
veľmožský dvorec Kostolec z čias Veľkej Moravy, nachádzajúci sa 
približne 6 km severne od Piešťan. Dvorec bol vybudovaný na ceste 
spájajúcej vtedajšie mocenské centrá – Mikulčice s Nitrou. O histórií 
Kostolca študentom porozprával Ing. A.Murín.
Následne 21. novembra sa pod vedením Mgr. J. Kolníka uskutočnilo 
3.účelové cvičenie študentov 2.ročníka na trase z Piešťan do susednej 
obce Horná Streda a späť.

Športové podujatia
V priebehu novembra a decembra sa študenti SPŠE zúčastnili niekoľ-
kých športových podujatí.
Školské kolo v šachu sa uskutočnilo za účasti 36 súťažiach. Najlepší 
šachisti postúpil do okresného kola, kde sa na 1.mieste umiestnil štu-
dent 4.ročníka SPŠE Ľ. Bjel.
Na okresnom kole vo futsale obsadilo družstvo SPŠE Piešťany 
4.miesto.
Školského kola v stolnom tenise na SPŠE sa zúčastnilo 48. súťažia-
cich.

Stužkové slávnosti
Koncom roka 2013 sa uskutočnili stužkové slávnosti štyroch tried 4. 
ročníka študentov SPŠE v Piešťanoch.

22.novembra sa v jedálni podni-
ku Chirana, uskutočnila stužková 
4.B, triednej učiteľky Ing. E. Men-
gyanovej.
29. novembra sa v reštaurácii Se-
mafor uskutočnila stužková sláv-
nosť 4.A, triednej učiteľky Ing. 
E.Rolincovej.
6. decembra sa v reštaurácii Va-
žinka v Maduniciach uskutočnila 
stužková slávnosť 4.D, triedneho 
učiteľa Mgr. J.Kolníka.
13. decembra sa v hoteli Piešťany 
uskutočnila stužková 4.C triedy, 
triedneho učiteľa Mgr. D.Legenzu.
Stužkové sa vydarili, spokojní boli 
študenti, rodičia i učitelia.

Exkurzia do Viedne
3. decembra 2013 sa triedy 1.A a 
1.B SPŠE, pod vedením svojich 
učiteliek Mgr. T. Čížovej a PhDr. 
A. Vráblovej, zúčastnili exkurzie 

do Viedne. Počas nej sa oboznámili s vianočnými tradíciami našich 
rakúskych susedov.
Študenti videli historické dominanty Viedne. Obdivovali bohatosť vi-
anočných trhov vo Viedni, ktoré sú najstaršie v Európe, keďže prvý 
sa v tomto meste uskutočnil už v roku 1237. Našich študentov tiež 
zaujala história sídiel Habsburgovcov a pokojná predvianočná atmo-
sféra Viedne.

- a m -
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Imatrikulácia študentov 1. ročníka SPŠE  v 
Piešťanoch
V stredu 13. novembra 2013 sa uskutočnila imatrikulácia štyroch 
tried  1. ročníka, a tak sme sa  oficiálne  stali študentmi našej školy.
Niektorí z nás mali aj trému, lebo sme nevedeli, čo nás čaká. Pro-
gram pripravili študenti  3. ročníka. Najprv sme sa zaradili do ra-
dov podľa tried, a potom sme si zasadli za stoly. Privítal nás riaditeľ 
školy.
Imatrikulačný program sa začal spievaním. Vystúpili všetky štyri 
prvácke triedy a nakoniec aj tretiaci. Nasledovala prestávka, počas 
ktorej sa podávala večera. Po krátkej prestávke pokračovali imatri-
kulačné súťaže. Museli  sme teraz predviesť svoje tanečné zručnosti. 
Oproti chlapcom nás bolo veľmi  málo dievčat, len päť. Preto najprv 
tancovali iba chlapci, a potom sa vytvorilo niekoľko párov chlapcov s 
dievčatami. Potom nás čakala ďalšia súťaž. Chlapci a dievčatá museli 

spoločne robiť kliky, ktoré nám sťažili ďalšími úlohami. Tí najlepší 
boli odmenení  cukríkmi.
Nakoniec nás čakali veľmi nepríjemné imatrikulačné úkony. Museli 
sme podliezť  pod stôl, klávesnicou z počítača nás buchli po ramene, 
museli sme zjesť  nechutné piškóty a zapiť termálnou vodou „vajcov-
kou“ a ešte nám aj tvár natreli piešťanským liečivým bahnom. Ku 
koncu imatrikulácie sme dostali darčeky -  zošit a pero.
Na záver sme mali diskotéku. Pesničky, ktoré prehrával DJ sa nám 
však nepáčili. Aj tak sme sa za prítomnosti našich učiteľov, veľmi 
dobre zabávali. Tešíme sa aj na to, že o dva roky neskôr, keď budeme 
tretiakmi, zorganizujeme imatrikuláciu budúcim prvákom.
                                                                             Klaudia Donová, I.A

Natália Fančovičová, I.A
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Texty s příponou doc (Times), foto ve formátu JPG zasílejte vždy zvlášť, bez grafických úprav.
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