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Milí žáci a kolegové,
vedení Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč důrazně 
odsuzuje vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině.

Tato situace je zásadním ohrožením stability celé Evropy a jejím 
důsledkem jsou ztráty na lidských životech.

Škola se rozhodla uspořádat ve spolupráci s Potravinovou 
bankou Vysočiny materiální sbírku. Věřím, že i tato malá pomoc má 
smysl, a všem, kteří se zapojili, ze srdce děkuji. Také se intenzivně 
pracuje na přijímání žáků z  Ukrajiny do jednotlivých oborů 
vzdělávání na naší škole a budeme se jim všichni snažit vytvořit co 
nejlepší studijní podmínky a příjemné prostředí.

Přejme si společně, aby zvítězilo dobro a abychom mohli brzy 
konstatovat, že toto lidské utrpení skončilo!

Mgr. Kamil Novák
ředitel školy

Pomáháme Ukrajině
SBÍRKA

TÉ
M

A Svatební 
den
Čtěte
na str. 7 - 10
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Dne 19. 1. 2022 k nám na pozvání 
zavítala paní Lucie Michalčíková 
- cukrářská technoložka z  firmy 
IREKS ENZYMA, s. r. o., aby žákům 
3. ročníku oboru Cukrář názorně 
předvedla využití hotových sypkých směsí 
při výrobě cukrářských výrobků. Všichni zú-
častnění žáci se aktivně zapojili do výroby 
likérových špiček a makronek pod dohledem 
učitelek odborného výcviku. Závěrečné hod-
nocení chuťových vlastností ze strany žáků 
se různilo, ale jednoznačně převládl názor, 

že hotové směsi mnohonásobně urychlují 
veškerý výrobní proces. Firma IREKS se svou 
činností zaměřuje zejména na výrobu prvot-
řídních pekařských a cukrářských směsí. Svým 
sortimentem je známá po celém světě.

Kolektiv UOV  
oboru cukrář

Palačinkovač
V listopadu dorazil k nám do Náměště nad 
Oslavou na pracoviště odborného výcviku pro 
kuchaře-číšníky nový přístroj, Palačinkovač 
YATO YG-04680. Když jsem kdekoliv viděla, 
jak se Crêpes palačinky chystají, byla jsem 
okouzlena, jak krásně jejich příprava vypadá 
a zároveň jak jednoduché to je. Nalít těsto do-
prostřed válu a ladným krouživým pohybem 
rozetřít těsto dokola tak, aby vznikla krásná 
tenká kulatá palačinka, potřít ji Nutellou, při-
dat nakrájený banán, složit do úhledného šá-
tečku, posypat cukrem a popřát dobou chuť.

Ano, tak jednoduché se to zdálo, ovšem jen 
do momentu, než jsme chystali první palačin-
ku. Zaskočilo nás, jak není 
vůbec jednoduché připravit 
těsto tak, aby se palačinky 
neroztrhaly, rozetřít rov-
noměrně tak, aby výsledný 
produkt vypadal vzhledově 
opravdu jako palačinka. A 
tak jsme se studenty začali 
zkoumat a zkoušet, ubrali 
jsme mouku, přidali mléko. 
Přidali olej, ubrali teplotu, 
až se nám konečně poda-
řilo vychytat ten správný 

grif, správnou konzistenci těsta, teplotu válu. 
Najednou se nejenom mně, ale i studentům, 
s kterými jsme pilně trénovali a zkoušeli, za-
čalo dařit.

Poprvé byl pro palačinkovač velkou zátěžo-
vou zkoušku den otevřených dveří HŠ a OA na 
Sirotčí v Třebíči, kde jsme s palačinkami skli-
dili velký úspěch a mnoho studentů i návštěv-
níků si pro naše palačinky chodilo  opakova-
ně. O celou přípravu palačinek se společně 
se mnou starali žáci 3. ročníku oboru kuchař-
-číšník, kteří za palačinkovačem jenom zářili. 
Překvapilo mě, jak profesionálně vystupo-
vali před návštěvníky a dokázali si poradit 

i  v  situaci, kdy se palačinka úplně nevydaři-
la. Dokázali si poradit tak, že si návštěvník ani 
žádné chyby nemohl všimnout. 

Adéla Dědičová

A K T U A L I T Y
Přijela k nám návštěva z IREXu
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Barber střihy – téma táta a syn
Proč jsme si vybrali zrovna toto téma? Na to 
je jednoduchá odpověď. Poslední dobou jsme 
se při prezentacích našeho oboru zabývali 
pouze dámskou částí naší společnosti a my 
Vám chceme ukázat, že i pánové jsou u nás 
vítáni. Rozhodli jsme se tedy udělat úpravu 
nejen muži, ale i jeho synovi. Vymyslet stejný 

účes, vhodné vyholení ornamentů do vlasů 
tak, aby vše sedělo oběma modelům vzhle-
dem k jejich věku. Sladit účes s oblečením 
a poprat se i s barevností ve vlasech, nebylo 
vůbec jednoduché. Jak se nám to povedlo, 
posuďte sami.

Žáci druhého ročníku oboru kadeřník

Valentýnské darování krve
Ve dnech 9. - 10. 2. 2022 se plnoletí zájemci 
z řad žáků v počtu 24, rozdělení do dvou sku-
pin po 12, zúčastnili Valentýnského dárcovství 
krve, které se konalo v transfúzním a odbě-
rovém centru v  areálu třebíčské nemocnice. 
Jedná se o akci, jež naše škola pořádá každo-
ročně, pokud to tedy situace dovolí.

Dárcovství krve není tak jednoduchá zá-
ležitost, jak se na první pohled může zdát, 
a rozhodně se jí nemůže zúčastnit každý. 
Potenciální budoucí dárci naší školy se muse-
li před odběrem seznámit s pokyny týkajícími 
se vhodné stravy a aktivit, a projít řadou po-
třebných kontrol. Na transfúzním centru jim 
byl hned při vstupu přidělen dvoustránkový 
dotazník, v němž se mohli setkat s otázkami 

zajímajícími se 
o  zdra votní stav, ži-
votosprávu a po-
dobně. Následovalo 
sdělení osobních 
údajů dvěma velice 
veselým sestřičkám, 
možnost zaregistro-
vání pro vystavení 
průkazu prvodárce, 
a dojíždějícím žá-
kům bylo dokonce 
vyplaceno jízdné za 
dopravu do nemoc-
nice. Potom začalo přituhovat. Bylo potře-
ba odebrat vzorky krve pro ověření, zda je 

zájemce opravdu 
vhodný kandidát pro 
dárcovství. Celkem 
prošlo 18 studentů 
z  24. Nyní zbývalo 
posledních pár kro-
ků do finále: krátký 
pohovor s  paní dok-
torkou, měření tlaku 
a snad ta nejpříjem-
nější část ze všech 
- občerstvení zdar-
ma! Následovalo 
přesunutí na sál, 
obdržení stravenek 
a žetonů do občers-
tvovacích automatů 

a samostatné odebrání krve za doprovodu 
energetických, upovídaných a dobře naladě-
ných zdravotních sester, které dokázaly žáky 
natolik rozptýlit, že z nich opadla veškerá ner-
vozita, a z nepříjemného bodnutí injekční jeh-
ly se stal bezbolestný zážitek. Teď už stačilo 
jen půl hodiny setrvat v čekárně, odpočinout 
si a využít stravenky a žetony do automatů.

Reakce žáků na nevšední událost byly vel-
mi pozitivní. Dárcovství krve je skvělý způ-
sob, jak pomoct lidem v  nouzi. Jenom díky 
jednomu člověku je možné podat transfúzi 
třem jedincům a zachránit jim život. Pokud 
tedy někdo z  vás dárcovství zvažuje, určitě 
neváhejte a běžte do toho. Pomůžete něko-
mu, kdo to potřebuje. A jako bonus si vylep-
šíte karmu.

Kateřina Hrušková
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Stužkovací večírek HT4
Tak už i my máme stužky a šerpy maturantů!

 Dne 25. 2. 2022 se uskutečnil v restauraci Třebíčanka stužkovací ve-
čírek naší třídy HT4. Při zahájení jsme si vyslechli krásné a především 
dojemné proslovy od našeho pana ředitele Kamila Nováka a naší paní 
třídní učitelky Naděždy Malé. Po společné večeři s učiteli nás čekalo 
stužkování, za které moc děkujeme panu řediteli, naší paní třídní uči-
telce a také panu učiteli Nováčkovi. Poté jsme společně poseděli, po-
vídali si a popíjeli. Také nám byl nachystán raut s vynikajícím jídlem. 

Celý tento večer byl nezapome-
nutelným zážitkem a za naši třídu 
můžu říct, že pro nás byl stužkovací 
večírek mnohem lepší než maturit-
ní ples. Děkujeme všem učitelům, 
kteří s námi tyto chvíle prožili.  
A  zároveň ještě jednou děkujeme 
za roky strávené na této škole.

Eva Kaňovská HT4

Copy, které nikdy neomrzí
V dnešní době se copy stále více objevují v  různých obměnách. My 
jsme si společně vyzkoušeli vlasy zaplést a oživit pomoci barevného 
kanekalonu (umělé vlasy). 

Už víme, jak na to! Chce to jen trochu trpělivosti, zručnosti, před-
stavivosti a kreativity. Trpělivělivost byla potřeba také při nácviku 
kresby copu. 

Žáci 1. ročníku  
oboru Kadeřník

Snídáme férově, 
tentokrát na výletě!
Jsme FAIRTRADOVÁ ŠKOLA a jako každý rok se také letos přidá-
váme k férové snídani

Férová snídaně je pikniková akce na podporu pěstitelů ve světě. 
Koná se na Světový den pro fair trade. Letos budeme férově snídat 
opět na výletě. Ukažte svůj zájem o životy pěstitelů ve svém okolí 
i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Vyrazte na vý-
let, vezměte s sebou své nejbližší a do košíku si přibalte fairtradové 
a  lokální dobroty. Přidejte se na mapu (odkaz bude aktuálně po-
slán zprávou v EduPage) a posnídejte férově v sobotu 14. 5. 2022!

Férová snídaně se pořádá od roku 2011 na oslavu Světového dne 
pro fair trade. Běžně má podobu komunitního pikniku, který pořá-
dají dobrovolníci a dobrovolnice na téměř 200 místech republiky, 
a schází se na něm přes 8000 lidí. Vyjadřují tak podporu pěstite-
lům jak ve svém okolí, tak těm daleko ve světě.

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města 
- mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair 
trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade. 

S t a t u s 
Fairtradová ško-
la mohou získat 
školy na všech 
úrovních vzdě-
lávacího systé-
mu. Dávají jím 
najevo svou spo-
lečenskou odpo-
vědnost a zájem 
o  globální rozvo-
jové vzdělávání.

JV
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S P O L U P R Á C E
Německý projektový týden 2021
Německý projektový týden (13. 12. 2021 - 17. 
12. 2021) proběhl ve spolupráci s  Österreich 
Institutem Brno a za sponzorské podpory 
firmy MANN + HUMMEL.  Zúčastnilo se cel-
kem 14 žáků  z tříd  OA3A, OA3B, HT3, CR3. 
Výuka probíhala čtyři vyučovací hodiny den-
ně, online přes platformu ZOOM. Bylo zvole-
no téma Reálie Rakouska, které bylo probráno 
s pomocí audio a video techniky, online ma-
teriálů, ale i tištěných materiálů. Výstup stu-
dentů proběhl formou prezentace v power 
pointu na zadaná témata, která se týkala reálií 
Rakouska (oblasti Rakouska, rakouská města 
apod.). Výuku vedla lektorka ze Štrasburku; tu 
zajistil Österreich Institut Brno (Lucie Judová). 
Technickou, pedagogickou, metodickou 
a  překladatelskou podporu zajistila vyučující 
německého jazyka na OA a HŠ Třebíč, Mgr. 
Daniela Nováková. Věříme, že byl projektový 
týden pro naše studenty přínosný a že získali 
další nové znalosti o Rakousku.

Krátce před Vánocemi  ve dnech 13. - 17. 
12. 2021 se naše škola zapojila do programu 
Projektový týden, kde se vybraní žáci třetích 
ročníků každý den první čtyři vyučovací hodi-
ny intenzivně vzdělávali v německém jazyce. 
Výuka probíhala formou on-line videohovo-
rů s  rodilou mluvčí z  rakouského Salzburgu 
Nicolettou Cotugno-Monthaye, jež účastníky 
seznamovala s  denním životem v  Rakousku, 
tamním školským systémem, turistickými 
atraktivitami, sporty, běžnými povoláními 
a řadou dalších zajímavých témat. Součástí 
Projektového týdne bylo i vytvoření vlastních 
prezentací, které žákům umožnily uplatnit 
nově nabyté nejen jazykové dovednosti. Na 
samém závěru týdne účastníci obdrželi cer-
tifikát jakožto potvrzení a důkaz o úspěšném 
absolvování projektu. Reakce na tento pro-
gram byly velmi pozitivní.

 Kateřina Hrušková, CR3
Mgr. Daniela Nováková

Pracovní stáž v Portugalsku
Jak už víte, od pondělí 8.11 do 28.11 proběhla třítýdenní stáž pro naše stu-
denty v malebném městečku Braga v Portugalsku. Mezi účastníky stáže 
byli i tři z našich studentů oboru Kuchař-Číšník. Kristýna Hájková (KČ3) nám 
poskytla rozhovor o tom, jak ji stáž zaujala a jaké to pro ni bylo vyzkoušet si 
svoji budoucí profesi v zahraničí a jaké si z toho odnesla zkušenosti do své 
dosavadní praxe.
Z jakého důvodu ses přihlásila na třítýdenní stáž do Portugalska?

Tak hlavně pro to, že jsem chtěla rozvinout svoje zkušenosti v obo-
ru a přišlo mi to jako dobrý nápad k nabytí praxe do budoucna, kdybych 
třeba chtěla uplatnit svoji profesi i někde jinde než zde v ČR.
A co přesně bylo náplní tvojí práce během stáže?  Zatímco moji spolu-
žáci se zaměřili na obsluhu, já jsem se zaměřila na práci v kuchyni, přišlo 
mi to občas jako výzva, jelikož jsem se učila pracovat s potravinami, které 
u nás v česku nejsou zase tak vídané, ale myslím si, že to pro mě bylo boha-
tou zkušeností do budoucna.
Jak probíhal váš den?  Každý den mimo dny volna probíhal prakticky stej-
ně. každý den jsme byli roztřídění do pracovišť dle našich oborů, kde jsme 
vykonávali práci po dobu šesti hodin. Poté bylo naše osobní volno, během 
kterého jsme se chodili dívat do ulic a celkově to tam poznat.
Co jste třeba ty  a tvoji spolužáci podnikali mimo práci?  Mimo práci 
jsme objevovali a poznávali Bragu, město, ve kterém jsme byli ubytova-
ní a kde probíhala naše práce. Ovšem díky Erasmu jsme se také mohli jet 
podívat do hlavního města Portugalska Lisabonu. Také jsme se jeli podívat 
do druhého největšího města v Portugalsku Porta, ale také jsme měli na-
příklad takové ty obyčejné výlety jako procházky po pláži, nakupování atd.

Splnila stáž tvá očekávání? Určitě ano. Díky této příležitosti jsem se 
naučila spoustu nových věcí, které můžu uplatnit při hledání svého budou-
cího zaměstnání v oboru, a také jsem měla příležitost poznat kulturu jiné 
země.

Absolvovala bys pobyt v zahraničí znovu? Ano, do budoucna bych ur-
čitě ráda nějaký pobyt zopakovala. Myslím si, že v oblasti gastronomie je 
to výborná zkušenost. Hlavně se můžu přiučit něčemu novému, co se mi 
může hodit i mimo moji práci. Každá země má svoje kouzlo a já je mile ráda 
poznám při dalších možných příležitostech.

Jan Jež (KČ3)
Stáže pro naše studenty byly spolufinancovány z programu Evropské unie Erasmus+. Veškerá sdě-
lení vyjadřují pouze názor autora. Národní agentura a Komise neodpovídá za uvedené informace.

Naše škola  
a mezinárodní spolupráce
To, že doma není nikdo prorokem a zkušenostmi se člověk učí, už 
věděli i naši předci dávno. V cestovním ruchu v rámci historie cesto-
vání si jako součást přípravy na budoucí život a povolání připomí-
náme tovaryšské a kavalírské cesty. Je proto výborné, že naše škola 
mezinárodní spolupráci rozvíjí a podporuje, a to jak u studentů, tak 
i u pedagogů. Já se s vámi podělím o zkušenosti z Mezinárodního 
semináře Centropy v  Maďarsku, kterého jsem se zúčastnila ve 
dnech 4.-6. března tohoto roku. 

Centropa je nezisková organizace, která se zabývá studiem ži-
dovské historie nejenom 20. století, mapuje svědectví pamětníků 
významných událostí, většinou z  období holocaustu, a zpřístup-
ňuje tyto materiály formou dokumentů, videí, výukových plánů 
apod. Hlavní kancelář sídlí ve Vídni, ale pobočky má v Budapešti, 
Hamburgu i Washingtonu DC. Historie židovské komunity (v rámci 
historie jako celku) je důležitá nejenom, ale zejména pro studen-
ty cestovního ruchu. S větší hloubkou znalostí pak mohou lépe 
porozumět průvodcovskému výkladu o židovských památkách 
v  Třebíči a poskytnout kvalitnější informace návštěvníkům. Jako 
dlouhodobý zájemce o danou problematiku si formou účasti na 
školení prohlubuji znalosti a zkušenosti, které pak mohu použít 
ve své pedagogické práci. Nezanedbatelný význam pro pedagoga 
je i výměna zkušeností o různých formách výuky v  různých kraji-
nách s kolegy učiteli. Na semináři v Tokaji byli účastníci z Maďarska, 
Německa, Slovenska, Polska, Moldavska a Česka. Bohužel 2 kole-
gové z  Ukrajiny a 1 kolegyně z Moldavska se kvůli válce nemohli 
dostavit.

Ing. Daniela Vitásková
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V Z D Ě L Á N Í
Náměšť nad Oslavou - víte o naší škole?
Na hlavním tahu silnice 23 ve 
směru z Třebíče na Brno, v maleb-
ném městě Náměšti nad Oslavou 
s 4861 obyvateli, je umístěno de-
tašované pracoviště Obchodní 
akademie a Hotelové školy 
Třebíč pro obory Kuchař-číšník 
a Kadeřník.

V  této budově se nachází re-
staurace, která slouží široké ve-
řejnosti pro konání různých spo-
lečenských událostí, jako jsou 
oslavy narozenin, svatby, pohřby 
a firemní meetingy. O provoz re-
staurace se starají žáci prvního, 
druhého a třetího ročníku učeb-
ního obou Kuchař-číšník pod ve-
dením UOV. Hosté často navště-
vují naší restauraci v  poledním 
čase, aby si vychutnali oběd a ná-
sledně dobrou kávu s palačinkou. 
Zároveň se zde připravuje každo-
denní závodní stravování pouze 
pro zaměstnance a žáky naší 
školy. Následný servis obědů pak 
mají na starost sami žáci, kteří se 
tímto učí obsluhovat, vystupovat 
a komunikovat. Žáci obsluhují 
také v  plně fungujícím restau-
račním provoze. Restaurace dis-
ponuje i uzavřeným salonkem, 
který preferují hosté při rezerva-
cích. Návštěvníci restaurace mají 
možnost pestrého výběru mícha-
ných nápojů, které žáci připravují 
na baru. Učí se tím postupy, které 
jsou součástí jejich závěrečné 
zkoušky. Novinkou v nabídce 
jsou francouzské palačinky chys-
tané přímo před zraky hostů na 
novém moderním palačinkovači 
značky YATO.

Budova disponuje plně vy-
bavenou funkční kuchyní, kde 
se studenti učí připravovat růz-
né výrobky moderní české, za-
hraniční a studené kuchyně. 
Samozřejmostí je také výroba 
dezertů a dortů.

U hostů restaurace byly vel-
mi oblíbené naše vícechodové 

menu, které jsme pořádali k růz-
ným příležitostem. Mezi nejžá-
danější patřily Svatomartinské 
hody, Valentýnské menu, me-
zinárodní zahraniční kuchyně. 
Návštěvnost na těchto akcích 
byla vždy hojná a spokojenost 
hostů byla vysoká. Bohužel kvůli 
pandemické situaci způsobené 
virem Covid-19 jsme byli nuceni 
tyto akce zrušit. Po těchto akcích 
je stále velká poptávka ze strany 
hostů, a my pevně věříme, že se 
co nejdříve situace s  pandemií 
vylepší, abychom se opět mohli 
k těmto žádaným menu vrátit.

Zároveň se pravidelně podí-
líme ve spolupráci s  městem 
Náměšť nad Oslavou na zajištění 
občerstvení a servisu při osla-
vě narozenin hraběnky Johany 

El-Kalak Haugwitz. Díky mezi-
národní účasti zúčastněných 
hostů z  Rakouska, Německa, 
Itálie a Anglie mají žáci možnost 
procvičit si cizí jazyky v praxi. 
Každoročně také na náměšťském 
zámku probíhá hudební festival 
Concertus Moraviae, kde se sta-
ráme o přípravu rautu a celkovou 
obsluhu akce.

V  posledním patře naší bu-
dovy má kanceláře společnost 
Oslavka, o. p. s. Jde o místní akč-
ní skupinu, která má za cíl rozví-
jet svůj region za pomoci dotač-
ních fondů Evropské unie.

Úzce spolupracujeme s náměš-
ťskou firmou Zera. Jedná se o ze-
mědělskou ekologickou regionál-
ní agenturu, která se zaměřuje na 
oblast environmentálního vzdě-
lávání, osvěty a poradenství pro 
obce, podnikatele a zemědělské 
podniky. Při pořádání školení 
a eminářů se žáci oboru Kuchař-
číšník přímo podílejí na přípravě 
rautů, coffeebreaku a slavnostní-
ho oběda.

V budově se nachází nově opra-
vená provozovna kadeřnictví, 
kde se mohou zákazníci nechat 
ostříhat, obarvit a nechat si libo-
volně upravit účes. O zákazníky 
se postarají žákyně 2. a  . ročníku 
oboru Kadeřník pod dohledem 
UOV. Provozovna je hojně na-
vštěvována a těší se velké oblibě 
nejen náměšťských občanů.

Michal Bartůněk

Zkoušky Cambridge 
English Qualifications
V letošním roce je našim studentům opět nabídnuta možnost složit 
zkoušky Cambridge English Qualifications. Žáci mají možnost si vy-
brat ze tří úrovní: B1, B2 a C1 (B1 Preliminary for Schools, B2 First a C1 
Advanced).

Termíny zkoušek jsou následující:
B1 Preliminary for Schools - sobota 14. 5. 2022   

  (registrace do 31. 3. 2022) 
B2 First - sobota 14. 5. 2022 (registrace do 31. 3. 2022) 
C1 Advanced - sobota 14. 5. 2022 (registrace do 31. 3. 2022) 
Všem zúčastněným přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Hana Konečná
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T É M A :  S V A T E B N Í  D E N
Magické datum 22. 2. 2022 bylo 

pro spoustu mladých párů vyhle-
dávaným termínem svatebního 
dne. Také učební obory z naší školy 
se nechaly tímto datem inspirovat  
a uskutečnily cvičný svatební den 
ve škole. Žáci učebních oborů floris-
ta, kadeřník, kuchař-číšník, cukrář, 
designér v reklamě a reprodukční 
grafik si mohli v odborném výcviku 
vyzkoušet, co vše mohou při pří-
pravě svatby v rámci svého oboru 
nabídnout. Celá akce se díky pěkné 
vzájemné spolupráci všech zmí-
něných oborů velmi vydařila. Žáci  
i UOV byli nápadití, zruční, kreativ-
ní a všichni zúčastnění i přihlížející 
s nadšením ocenili potenciál naší 
školy.

Svatební šaty pro nevěstu, sukně 
pro družičky a doplňky zapůjčil sva-
tební salon ANO (www.salon-ano.
cz). Oblečení pro ženicha zapůjčil 
svatební salon Claudia (www.clau-
dia-moda.cz). Oba salony naši akci 
podpořily bez nároku na honorář.

> > >
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Svatební a společenské účesy
OBOR KADEŘNÍK
Příprava svatebního dne je krásná, ale 
po všech stránkách náročná záležitost. 
Úloha kadeřníka je nedílnou součástí 
takové události. Tuto službu totiž veli-
ce rády využívají nejenom nevěsty, ale  
i jejich maminky, svědkyně, družičky  
a v poslední době i pánská společnost.

Pro naši celoškolní akci bylo třeba 
nominovat vhodnou nevěstu, ženicha, 
družičky, pořídit jim vhodné oblečení, 
vybrat účesy, doplňky a líčení. Žákyně 3. ročníku se s nadšením zhosti-

ly nejenom role nevěsty a družiček, ale 
stal se z nich realizační tým, který měl 
jasný cíl - odvést tu nejlepší možnou 
práci. I roli ženicha zastal student naší 
školy z oboru Sportovní management. 
O jeho úpravu vlasů se také postaraly 
naše kadeřnice.

Tvorbu účesu pro nevěstu měla za 
úkol Jana Smejkalová. Tato žákyně se 
díky své zručnosti a pečlivosti měla  
v letošním školním roce zúčastnit i ka-
deřnické soutěže. Vzhledem k epide-
miologickým opatřením byla soutěž 
odlože-

na, a tak se Jana mohla realizovat prá-
vě zde. Zhostila se tohoto úkolu velice 
zodpovědně a odvedla krásnou práci. 
Podařilo se jí vytvořit krásný a elegant-
ní účes, který byl v souladu s tvarem  
a zdobením šatů tak, jak se od odborní-
ka očekává. Také ostatní žákyně, které 
česaly a líčily všechny zúčastněné sva-
tebčany, byly snaživé a bylo vidět, že je 
přípravy na svatbu baví. Úžasná byla  
i spolupráce s našimi floristkami, které 
připravovaly ozdoby do vlasů pro ne-
věstu i družičky. Děkujeme jim za skvě-
lou spolupráci.

UOV oboru Kadeřník

Svatební tabule a menu
OBOR KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
Nedílnou součástí každého svatebního dne je chutné pohoštění pro 

svatebčany. Sestavili jsme slavnostní 
svatební šestichodové menu, které od-
ráží dnešní vysoké nároky na moderní 
gastronomii. Doplnili jsme ho vhodnou 
nabídkou nápojů. Menu je třeba vždy 
sestavit s dostatečným předstihem 
také z  důvodu návaznosti na další 
obor - reprodukční grafik, který 
graficky menu zpracoval. Podle 
zvoleného stylu svatby, barev šatů 
družiček a barev zvolených květin 
jsme prostřeli pod dozorem UOV 
svatební stůl. Ten byl doplněn  
o výrobky našich floristů a také gra-
fiků - jmenovky, menu, nápojový 

lístek. Veškeré přípravy - sestavení 
náročného menu a prostření sváteč-
ní tabule probíhaly stejně jako u zá-
věrečné zkoušky. Tímto dostali žáci 
možnost vyzkoušet si vše nanečisto.

UOV oboru Kuchař - číšník

S V A T E B N Í  D E N
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Slavnostní výzdoba a vazba
OBOR FLORISTA
Víte, proč floristé váží dvě sva-
tební kytice pro nevěstu? Co 
symbolizuje jednotu a harmonii 
budoucího páru? Jak se přizdobují 
svobodní a ženatí svatebčané? Odpověď na tyto otázky zná od-
borník z oboru Florista. Jeho úkolem při přípravě svatby je umět 
poradit budoucím novomanželům, co je vhodné, módní, tradiční 
a čím mohou svůj svatební den zkrášlit z pohledu floristiky. Živé 
květy zdobí nejenom nevěstu, ženicha, svědky, rodiče, družičky, ale  
i ostatní svatebčany. Floristé spolupracují s kadeřníky, cukráři, de-
signéry a mnohdy i s kuchaři - číšníky. Přesně v tomto duchu se ode-

hrávala příprava 
,,Svatebního dne 
v naší škole“. 
Připravili jsme 
kytici pro nevěs-
tu, květiny  do 
jejího účesu, 
ozdobu pro že-
nicha na klopu 
saka, vytvořily 
jsme věnečky 
a náramky pro 

družičky, vazbu na svatební tabuli, vyzdobily Slavobránu a přichys-
taly květiny na svatební dort. Všechna květinové aranžmá byla ladě-
na do několika odstínů růžové, bílé a vínové barvy. Vždy vycházíme 
z představ budoucích novomanželů a mnohdy i ze symboliky jed-
notlivých květů.

Na závěr nám dovolte odpovědět na otázky z úvodu:
Svatební kytice pro nevěstu bývají připravovány dvě - jedna, kte-

rá je určená pouze nevěstě a druhá se používá při tradičním ,,háze-
ní kyticí“.

Harmonii a jednotu budoucího páru symbolizují stejné květiny 
v korsáži (na klopě ženicha) a svatební kytici.

Všichni svatebčané mají být ozdobeni myrtou - podle tradice svo-
bodní mají myrtu na levé straně hrudi, ženatým či vdaným se myrta 
dává vpravo.

UOV oboru Florista

Svatební grafika
OBOR REPRODUKČNÍ GRAFIK
Také žáci z oboru Reprodukční grafik přidali ruku ke společné přípra-
vě „Svatebního dne“ určeného k magickému datu. Vytvářeli svateb-

ní oznámení, pozvánku ke svatebnímu stolu a jmenovky k zasedacímu 
pořádku. Pro svátečně prostřenou tabuli, kterou měli na starost 
naši kuchaři-číšníci, společně vytvořili jídelní a nápojový lístek. 
Žáci tvořili své návrhy podle zadání - podle stylu svatby a také 

podle vybraných barev, kterými byly různé odstíny 
růžové, bílá a vínová. Některým bylo toto téma blíz-
ké více jiným méně. Nakonec byla vybraná grafika 

žákyně ze závěrečného ročníku T. Pánkové. Grafický 
návrh využívá jak klasický tak i atypický fond písma  

v moderním designu a je doplněn květy v  barvách 
svatební výzdoby. Žákyně ho zpracovala v Illustratoru, 

následně grafiku sesadila v  InDesignu společně s tex-
tem a mohlo se tisknout. Po vytištění se ještě ručně 
provedly drobné finální úpravy - podlepení růžovým 

zdobným papírem. A bylo hotovo!
UOV oboru Reprodukční grafik    > > >

S V A T E B N Í  D E N
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Dárkové balení a přání
OBOR DESIGNER V REKLAMĚ
Žáci prvního ročníku oboru Designér v reklamě ve spolupráci s obo-
rem Florista si pro Svatební den připravili ukázku dárkové kompozice. 
Dárková kompozice obsahovala pět krásně zabalených dárků. Na foto-
grafiích můžete vidět atypický tvar (osmiúhelník), láhev a tři kvadratic-
ké tvary. Žáci si vyzkoušeli různé techniky balení, např. dvojlistý vějíř na 
láhvi nebo malý a velký vějířek na jednom z kvadratických tvarů. Celá 
kompozice byla doplněna přáníčky, která byla vytvořena na počítačích 
žáky druhého  ročníku. Tak se u Designérů v reklamě propojila ruční 
(tvořivá) část s počítačovou.

Současným trendem při přípravě svatby je ladit veškerá aranžmá 
do barev, ve kterých se nese celá svatba. Zdobí se tedy prostory, ve 
kterých se odehrává nejen samotný obřad, ale i hostina. Vyrábí se 

svatební tiskovi-
ny, uvítací cedule, 
zasedací pořádek 
atd. Vyhledávanou 
službou je také pří-
prava svatebního 
fotokoutku, který 
bývá zábavným 
zpestřením pro 
všechny svateb-
čany. Výzdoba se 
domlouvá individu-
álně vždy dle před-
stav novomanželů. 

UOV oboru 
Designer  

v reklamě

Svatební dort
OBOR CUKRÁŘ
Výběr svatebního dortu závisí nejen na chuťových prefe-
rencí svatebčanů, ale také na stylu svatby. Dort se zdobí 
podle vzhledu svatebních šatů a svatební kytice. K  vel-
kému svatebnímu dortu žáci upekli i malé dortíky, pro 
každého svatebního hosta jeden. Svatební dort je z piš-
kotového korpusu, naplněného odlehčeným tvarohovým 
krémem s malinovou omáčkou. Je potažen marcipánem, 
doplněn jedlou krajkou podobnou krajce na šatech ne-
věsty a dozdoben živými květy, které byly sladěny s floristickými výrobky svatby. Sladká 
krajka na dortu vznikla ze směsi Vola colori. Směs se vyšlehá s vodou, roztírá na silikonové 
formy a suší v troubě. Hotová krajka je ohebná a lze s ní kreativně pracovat. Dnes jsou na 

svatbách módní tzv. 
Sweet bary, které sva-
tebčany lákají svou 
nabídkou mini dor-
tíčků, Tiramisu, Panna 
Cott, Tartaletek, 
slaného karamelu, 
Pavlova a mnoho dal-
ších. Vždy ale záleží 
na přání novomanže-
lů.Na přípravě se po-
díleli žáci 2. ročníku 
oboru Cukrář.

UOV  
Natálie Velebová,  

Eva Valová
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Knižní tipy
Na západní frontě klid  
 / Erich Maria Remarque
Tato kniha je uvedená na sezna-
mu četby k maturitě, takže vět-
šina z nás by ji chtěla zavrhnout 
hned na začátku a nečíst ji. Ale 
kdo skutečně tuto knihu četl, ví, 
že ve čtenáři vyvolá pocit zamy-
šlení nad danou situací z pohle-
du mladého kluka, který se svou 
třídou šel bojovat na frontu. 
Remarque tu poutavě popisuje 
jeho vnitřní pocity, které jako 
voják zažíval. Není to vůbec op-
timisticky laděná knížka, ale i ta-
kové je potřeba si občas přečíst. 
Uvidíte sami, že při některých 
pasážích se vám zatají dech.     

Hana 
  / Alena Mornštajnová
Snad všichni někdy viděli tuto 
knihu v  knihkupectví nebo na 
internetu, ale kdo ji nečetl, ten si 
asi říká, proč je na titulní strán-
ce věneček? To se dozvíte hned 
v  první kapitole. Mornštajnová 
vás dokáže vtáhnout do děje 
a nemůžete přestat číst. Děj 
je inspirovaný podle skutečné 
události z období druhé světo-
vé války, zaměřuje se hlavně na 
osud jedné židovské rodiny, pře-
devším tety Hany. Po přečtení 
se Vám příběh vryje na nějakou 
dobu pod kůži a určitě Vás i po-
zitivně ovlivní. 

Anna Michalová (OA4B)

Telefonát
Hrůzné zjištění ho nutilo pomalu sáhnout po zbrani. Detail tak malý, že 
ho při vyšetřování smrti jejího manžela úplně přehlédl. Nahoře nebyl 
žádný telefon.

Rusko. 80.léta. Jekatěrinburg. Představte si starou ženu, jež je odká-
zána na invalidní vozík. Od doby, kdy zemřel její manžel, se spoléhala 
na sestru z ošetřovatelské služby. Žily spolu ve velké dvoupatrové vile.

Už tak těžkou situaci komplikoval fakt, že obě patra spojovaly pou-
ze staré schody. Když se žena potřebovala dostat z jednoho patra do 
druhého, sestra ji musela zvednout, odtáhnout její staré a křehké tělo, 
jako by byla dítě.

Jednoho dne policie přijala od staré vdovy děsivý telefonát. Stala 
se tu vražda. Ve chvíli, kdy policejní jednotka opustila místo činu 
a vrah nebyl k nalezení, zůstal na vražedné scéně jediný detektiv Kai 
Anderson, aby dal dohromady hlášení.

Na podlaze leželo tělo ošetřovatelky v  kaluži krve. Její končetiny 
byly zlámané a ohnuté v nepřirozených polohách, hrdlo bylo doslova 
vytržené. Jeden by nevěděl, jestli volat lékaře nebo exorcistu. Stará 
žena seděla ve svém vozíku, v klidu a tiše. Detektiv mohl ženu z role 
podezřelé hned vyloučit, nemohla se sama přesunout mezi patry, 
v době vraždy byla uvězněna nahoře. Celé se to podobalo smrti jejího 
manžela před třemi roky, udusil se ve spánku v křesle v přízemí.

Detektiv si nasadil rukavice, pořídil pár fotek, poohlédl se po důka-
zech a zakryl tělo. Prohlédl všechny místnosti v přízemí, potřeboval 
vodítka, nakonec se zeptal ženy, zda-li by se nemohl podívat do horní-
ho patra. Trvala na tom, že byla celou dobu nahoře a že nikdo jiný kro-
mě ní tu nebyl, navzdory tomu uvolnila mladému detektivovi cestu.

Za schody byla rovná chodba se třemi zavřenými dveřmi, prázdná 
ložnice - nic, koupelna - nic. Začal být nervózní a znepokojený, neboť 
oba pokoje byly zařízené ukázkově jako z reklamního katalogu.

S T U D E N T I
Když však pomalu došel k posledním dveřím, zhluboka se nadechl. 

Byla to druhá ložnice. Vše bylo opět v naprostém v pořádku a typické 
pro ložnici. Postel, skříň a noční stolek s lampičkou. Prozkoumal každý 
kout pokoje, to, co zjistil, byl naprostý horor, ale nebylo nic, co našel, 
spíš to, co nemohl najít.

Hrůzné zjištění ho nutilo pomalu sáhnout po zbrani. Detail tak malý, 
že ho při vyšetřování smrti jejího manžela úplně přehlédl. Nahoře ne-
byl žádný telefon.

Eva Koudelková  (OA3B)

S O U T Ě Ž E
Konverzační soutěž v německém 
jazyce
Písemné kolo konverzační soutě-
že v německém jazyce proběhlo 
dne 25. 11. 2021 online formou. 
Zúčastnilo se ho 43 žáků 1. až 
3. ročníků naší školy. Na zákla-
dě výsledků písemné části bylo 
vybráno 10 nejlepších žáků. Ti 
postoupili do ústní části soutě-
že, která se konala v úterý 30. 11. 
2021. Na prvním místě se umís-
tila žákyně Kateřina Hrušková 
z CR3, druhé místo obsadila 
Iva Hřímalová z  HT3 a  třetí byla 
Tereza Halvová z  OA2B. Výkony 
žáků ústního kola hodnotily 
vyučující německého jazyka 
Mgr. Iveta Pejchalová a Mgr. Eva 
Lučná. Gratulujeme vítězům 
a děkujeme všem soutěžícím za 
účast.

Iveta Pejchalová, Eva Lučná

Školní kolo 
Olympiády 
v českém jazyce
Dne 17. 1. 2022 proběhlo na OAHŠ Třebíč škol-
ní kolo Olympiády v českém jazyce. Studenti 
si mohli vyzkoušet netradiční úkoly z  mluv-
nice a  předvést své stylistické dovednosti. 
Školního kola Olympiády v českém jazyce se 
dohromady zúčastnilo 12 studentů z  5 tříd, 
jež byly zastoupeny druhými a třetími ročníky 
studijních oborů. První 3 místa obsadily násle-
dující studentky:

1. místo Alexandra Aubusová (OA2A)
2. místo Jana Uhrová (HT2)
3. místo Kateřina Hrušková (CR3)

Na závěr bychom chtěli zúčastněným stu-
dentům poděkovat za účast a vítězům gra-
tulujeme k úspěšnému řešení a přejeme jim 
hodně štěstí v okresním kole.

Martina Vaverková
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Ekonomická 
olympiáda
Žáci 2. a 3. ročníků oboru ob-
chodní akademie se zúčast-
nili Ekonomické olympiády. 
Jedná se o největší celostátní 
soutěž pro žáky základních 
a  středních škol. Ekonomická 
olympiáda je zaměřena  na 
znalosti z oblasti ekonomiky 
a ekonomie a pořádá ji institut 
INEV pod záštitou České ná-
rodní banky a MŠMT.

V listopadu 2021 proběhlo 
školní kolo a  nejúspěšnější-
mi  soutěžícími  se stali  Michal 
Linhart, Kristýna Nekudová, 
Lada Šedová,  všichni tři  také 
postoupili do krajského kola. 
Toho se však mohla zúčastnit 
pouze Lada Šedová (ostat-
ní dva žáci  se v den soutěže 
účastnili LVK). Lada se sice 
neprobojovala  do celostátní-
ho finále mezi  50 nejlepších 
soutěžících z celé ČR, přesto 
jí však děkujeme za zdolá-
ní všech náročných otázek 
a úkolů EO. Hana Krátká

Valentýnské srdce

Na naší škole se uskutečnila cukrářská soutěž o nej-
hezčí valentýnské perníkové srdce. Zúčastnili se jí 
žáci naší školy. Všem soutěžícím se srdíčka moc po-

vedla, každé bylo jiné a originální. No posuďte 
sami.  Srdíčka hodnotily učitelky odborného vý-
cviku oboru cukrář. Na 1. místě se umístila Zdenka 
Polomská (AD1), na 2. místě byla Tereza Hnízdilová 
(C1) a 3. místo zaujal Michal Pěška (C1). Soutěžícím 
děkujeme za účast a všem moc gratulujeme!

Kolektiv UOV oboru cukrář

Vánoční kaligrafická soutěž 
 - Vánočního přání
Žáci oboru Florista, Reprodukční grafik a Designér v  rekla-
mě se před vánočními prázdninami mohli zúčastnit školní 
kaligrafické soutěže v  tvorbě vánočního přání. Podmínkou 
bylo, aby přání bylo vytvořené ručně s kaligrafickým nadpi-
sem (Veselé Vánoce, Krásné vánoční svátky, Krásné Vánoce 
a šťastný nový rok...). Vyhlášení soutěže proběhlo 21. 12. 2021 
v Borovině.

Na třetím místě se umístila Zdenka Polomská ze třídy AD1. 
Krásné druhé místo obsadila Nikola Tvarůžková ze třídy F2. 
Vítězem této soutěže se stala Marie Lorencová ze třídy AD3. 
Holkám gratulujeme a přejeme, ať svoji tvorbu dále rozvíjí. 
Též děkujeme ostatním za účast v soutěži.

UOV Sára Křivánková

Účastnili 
jsme se  
v literární 
soutěži CEED
Každoročně nakladatelství od-
borné ekonomické literatury 
CEED (zkratka anglických slov 
Centre of Economy Education 
Development) vyhlašuje soutěž 
o nejlepší studentské práce - 
eseje na různá témata. Tématem 
pro letošní školní rok 2021/22 
je MOJE VYSNĚNÁ PRÁCE 
A  ZNALOST INFORMAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ.  Jsme pravidel-
nými účastníky soutěže a kaž-
doročně zasíláme do soutěže 
nejlepší školní práce. Ani letos 
tomu nebylo jinak. Do psaní ese-
jí se zapojili studenti CR3 a CR4 
a po posouzení jejich kvality jsme 
do CEED poslali 7 textů. Výsledky 
budou známé do konce dubna. 
Úspěšní autoři budou zveřejněni 
na webových stránkách CEEDu 
a obdrží odměnu.

Ing. Daniela Vitásková
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Jdeme do soutěže Ourregion aneb S Vysočinou do Evropy
Už víme, kdo bude naši školu reprezentovat v krajském kole soutěže 
Ourregion aneb S Vysočinou do Evropy.

Dvanáct let žáci naší školy řešili online formou soutěžní úkoly a  vět-
šinou se probojovali do krajského finále. Tradici se naše škola rozhodla 
neporušit a také v tomto školním roce se do soutěže, vyhlašované KÚ 
Jihlava, zapojila. Soutěž je určena především studentům oboru ces-
tovní ruch, mohli se však přihlásit i dobrovolníci z jiných tříd. Letošní 
soutěž je však úplně změněná. 5 online kol vystřídala školní kola, ze 
kterých 2 nejlepší studenti postoupili do krajského finále.

A kdopak jsou vítězové školního kola? Jsou to Jakub Horký 
z  CR4 a Johana Císařová z  CR2. Jako náhradníci byly zařazeny 
Táňa Denemarková a Zuzana Havlišová, obě z  CR2.  Všichni měli 

nejvyšší počet bodů a nejnižší čas vypracování. Vítězům školního kola 
blahopřejeme.

Školní kola se skládala z 20 testových otázek v angličtině. Záběr byl 
obrovský, test obsahoval různě těžké otázky a nechyběly perly a per-
ličky pro fajnšmekry vědomostních soutěží.

Krajské kolo proběhne ve středu dne 6. 4. 2022 na Krajském úřadu 
Kraje Vysočina. Takže vítězové pročítejte informace o Kraji Vysočina, 
ať jste úspěšní i v krajském kole.

Mgr. Aleš Čurda,  
Ing. Daniela Vitásková,  

Ing. Gabriela Vlasáková

S P O R T
Florbalový Subterra cup - krajské kolo
V listopadu 2021 vyhrálo naše dívčí florbalové školní družstvo okresní 
přebor Subterra cupu. Tímto jsme se nominovali na krajské kolo, které 
se mělo odehrát v lednu 2022. Ač domluva s organizátory o plánova-
ném termínu turnaje zněla jinak, naskočili jsme 10. ledna na vlak a vyra-
zili do Světlé nad Sázavou. Družstev se sešlo pět - Gymnázium Jihlava, 
Gymnázium Pelhřimov, VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad 
Pernštejnem, SZŠ a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod a my. Jen co jsme 

dojeli, byli jsme vyzváni ke hře. Naše hráčky se určitě neztratily, praly 
se na 100% v každém zápase. Naše body za remízy a prohry nám však 
stačily těsně na 4. místo. Výlet to byl v zimním počasí náročný psychic-
ky i fyzicky, ale všechno jsme zvládli a máme spoustu elánu a plánů do 
dalšího turnaje.

Florbalový tým dívek  
OAHŠ
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Plavecký talent na naší škole
Andrea Klementová, žákyně 3. ročníku oboru obchodní akademie 
se zaměřením na sportovní management, se zúčastnila Mistrovství 
světa v zimním plavání, které se uskutečnilo od 4. do 6. února 2022 
v polském Glogowě. Ve vodě, která měla 3,4 °C, získala v silné me-
zinárodní konkurenci v různých plaveckých disciplínách 2 stříbrné 
a 1 bronzovou medaili. Andreji za skvělou reprezentaci poděkoval 
i pan ředitel Mgr. Kamil Novák. Hana Krátká

Krajské kolo subterra cup - chlapci
Na krajské kolo ve florbale jsme měli vyrazit do Nového Města v silné sestavě, ale ráno před odjezdem nastala první komplikace, protože náš 
hlavní obránce Jiří Uher byl pozitivně testován a nemohl s námi odjet. První zápas proti pelhřimovskému gymnáziu jsme smolně prohráli 0:1. 

Šance jsme měli, ale brankářka Pelhřimova se vyznamenala, jelikož vychytala všechny naše střelecké pokusy. Ve druhém zápase proti le-
dečskému  gymnáziu 
jsme stále doháněli 
výsledek, a  nako-
nec těsně prohráli 
2:3. Třetí zápas proti 
Jihlavě jsme už vy-
pustili, protože jsme 
již nemohli postou-
pit, a navíc hlavní 
opora týmu Tomáš 
Kuchyňa seděl na la-
vičce kvůli pohmož-
děnému stehnu 
a  sledoval vysokou 
porážku 2:6. Poslední 
zápas jsme si užili. Se 
Žďárem jsme ode-
hráli utkání  v  přá-
telském duchu. 
Nakonec to skončilo 
2:2 a obě strany byly 
spokojené. Skončili 
jsme na čtvrtém mís-
tě. Nejlepším hráčem 
našeho týmu byl vy-
hlášen Tomáš Zacha. 
Turnaj jsme si i přes 
neúspěch velmi užili 
a těšíme se na další 
podobné akce.

Jan Koukal OA2A
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Lyžařský kurz

Ve středu 23. ledna 2022 se třídy OA2B a část třídy 
CR2 vydaly na lyžařský výcvikový kurz do Karlova pod 
Pradědem v Jeseníkách. Byli jsme ubytováni v hotelu 
Karlov, který se nachází kousek od Ski areálu Myšák, 
kam jsme denně docházeli lyžovat. Žáci sportovního 
managementu si podle plánu vyzkoušeli „carving“. 
Kurz probíhal bez problémů a atmosféra byla uvol-
něná. Večery jsme trávili ve společných prostorách 
hotelu. Na denním pořádku byly také ping-pongové 
turnaje, kterých se účastnili i páni učitelé. Jsme rádi, 
že jsme se kurzu mohli zúčastnit a odnášíme si odtud 
pěkné vzpomínky.

Agáta Bulantová 
OA2B
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Okresní přebor v šachu
Dne 23. 2. 2022 proběhl na DDM 
Třebíč okresní přebor škol v ša-
chu. Přeboru se zúčastnily základ-
ní a střední školy z okolí Třebíče. 

Kategorie A se zúčastnili  žáci 
1. - 5. ročníků, kategorie B žáci 
6. - 9. ročníků a kategorie C žáci 
středních škol. 

Studenti středních škol 
byli  rozděleni  na 4 šachovnice, 

od nejzkušenějších až po méně 
zkušené. OAHŠ Třebíč reprezen-
tovaly 2 skupiny, které byly slože-
ny z následujících žáků, seřazeno 
podle šachovnic:
 Skupina A
• Vít Holoubek
• Ondřej Horák
• Lada Šedová
• Filip Hrnčíř

Skupina B
• Tomáš Svoboda
• Lukáš Novotný
• Tomáš Tökkoli
• Jan Zemánek

Kategorie SŠ se dohromady zú-
častnily 4 skupiny studentů. V ka-
tegorii SŠ první 3 místa obsadily 
tyto týmy:

1. místo
Katolické gymnázium Třebíč

2. místo
Gymnázium a  
SOŠ Moravské Budějovice

3. místo OAHŠ Třebíč "A"
Na závěr připomenu neu-

věřitelný výkon šachisty Jana 
Zemánka, který neprohrál jedi-
nou partii.

Vít Holoubek  OA3A


