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Rozhovor s panem 
starostou Pavlem Pacalem
Dne 28. 2. 2022 mi bylo umožněno sejít se, se starostou města Třebíče, 
panem Pavlem Pacalem, který souhlasil, že mi zodpoví otázky ohledně 
našeho města. Touto cestou bych mu chtěla velice poděkovat za ocho-
tu, odpovědi a čas, který si pro tento rozhovor našel.

Šlo by na ulicích zvýšit množství popelníků, košů a sáčků pro psy?
Určitě ano, ale popelníky neinstaluje město, ty jsou přímo jednotli-
vých provozoven a obchodů. My máme pouze popelnice a tyto nále-
žitosti a určitě to je možné.

Čím je stanovena taková výše poplatků za psa, jakou má město 
Třebíč?

Tak je to určeno rozhodnutím zastupitelstva. A sazby jsou v někte-
rých městech vyšší, v některých městech jsou nižší, my jsme zhruba 
na tom průměru. A když to vezmeme, tak celkové náklady spojené 
s  údržbou a  čištěním jsou mnohonásobně vyšší, než je poplatek 
za psa.

V Třebíči se kácí spousta stromů, proč tomu tak je? A budou se místo 
nich sázet nové?

Pokud se nějaký strom v Třebíči kácí, tak se kácí z bezpečnostních 
důvodů, to znamená, je starý. Není to o tom, že by se kácelo moc 
stromů, je to pravidelná obnova. Například všechny lípy na Hrádku 
byly zasazeny v roce 1928 a zkrátka, po těch 90 a více letech, některé 
lípy už jsou v takovém stavu, že zkrátka nejsou schopny žít dál, jsou 
nebezpečné, ulamují se větve, mohou zranit kolemjdoucí. A na ka-
ždý strom se dělá dendrologický posudek od odborníků, kteří řek-
nou, jestli strom může fungovat dál anebo je potřeba ho skácet a vy-
sázet nový. Stromy se pouze obnovují, nikdy se nekácí strom zdravý, 
kvůli tomu, že by někomu překážel. A za každý vykácený strom se 
vysadí minimálně jeden nový. Většinou to je, že za jeden vykácený, 
se vysadí dva nové.

Jaké akce a možnosti budou na nově upraveném Hrádku? 
(Koncerty, stanování)?

Považujeme to místo  za  místo rekreační, určitě ne pořádání kon-
certů, spíš pořádání těch drobných akcí, jako jsou nějaké sportovní 
události, nějaké běhy, popřípadě tam byl Den města a podobné zá-
ležitosti. Na Hrádku se chystají květné louky, které tam budou vysá-
zeny. Spíš to bude rekreační místo pro oddych obyvatel města. Se 
stanováním se na Hrádku nepočítá.

Jaká bude funkce Kulturního domu v Borovině, pokud ho město 
odkoupí? 

My bychom rádi vrátili ten původní záměr, to původní využití. Tzn. 
kulturní sál, koncerty, vystoupení, ale také sdílené kanceláře, co-
-workingové centrum apod. Uvidíme, co bude možné.

Byla již schválena městem zmiňovaná oprava toalet 
na Podzámecké nivě? A pokud ano, na kdy?

Dojde k  výstavbě nových sociálních zařízení na  Podzámecké 
nivě, stavba začne letos na podzim a bude ukončena na jaře 2023.

Zůstanou vánoční ozdoby po opravě 
Karlova náměstí i na Hrádku, nebo 
budou přesunuty jenom na náměstí?

Máme plán vánoční výzdoby na rok 
2022, už na něm pracujeme a já ne-
chci prozrazovat příliš dopředu, jak 
to bude vypadat, nicméně výzdoba 
na  Hrádku se osvědčila, splnilo to 
ten účel, že lidé chodili po  Třebíči 
a  prohlíželi si jednotlivá místa. To 
znamená, my s Hrádkem počítáme.

Budou se na nově opraveném 
náměstí obnovovat akce jako Srazy 
veteránů nebo vystoupení mažoretek a podobné akce?

To záleží na  organizátorech, město nebylo nikdy organizátorem 
těchto akcí, to znamená, přijdou-li organizátoři s chutí něco orga-
nizovat, my budeme jedině rádi. A otázka, na jakém místě to bude 
probíhat, to záleží na nich a možnostech.

Petra Krčálová (HT2)

(Odpovědi pana starosty jsou ponechány v původním znění, nebyla u nich 
provedena jazyková korektura.)

Milí žáci,
vzhledem k tomu, že se pomalu 

blíží konec školního roku a letní 
prázdniny, chtěl bych vám popřát 
krásné prázdniny plné odpočinku, 
slunce a pohody. Budu se těšit na další 
spolupráci v novém školním roce. 

Pěkné prázdniny.

Mgr. Kamil Novák
ředitel školy
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A K T U A L I T Y
Sen splněn, je čas slavit
Prosluněné odpoledne posledního květnového dne bylo krásným za-
vršením snu o získání maturitního vysvědčení. Absolventům tříd OA4A, 
OA4B, CR4, HT4 a PO2 byl tento vytoužený dokument předán z rukou 
třídních učitelek a  učitelů, ředitele školy a  dalších členů učitelského 
sboru na nádvoří Centra tradiční lidové kultury v Třebíči. Slavnostnímu 
ceremoniálu přihlíželi šťastní rodiče a nechyběl ani kulturní program 
v podobě klavírního vystoupení.

Naděžda Malá

Maturitní plesy tříd OA4B a PO2
Také v letošním školním roce covidová opatře-
ní nepříjemně ovlivnila organizování maturit-
ních plesů závěrečných ročníků. Třídám OA4B 

a PO2 se přes nepřízeň osudu podařilo plesy 
zorganizovat, a užít si tak okamžiky, které ne-
zbytně patří ke studentskému životu.

Maturitní ples třídy OA4B se konal 11. břez-
na 2022 v restauraci Molekula v Třebíči.Třída 
PO2 našla zázemí pro svůj stužkovák dne 28. 
března 2022 v kulturním domě ve Starči.

Naděžda Malá
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S P O L U P R Á C E
Spolupráce se školou na Taiwanu

Mezinárodní spo-
lupráce bývá čas-
to považována 
za  dobrou vizitku 
školy a  může hrát 
jistou roli u  zá-
jemců o  studium 
na  škole. Naše 
škola proto navá-
zala spolupráci 

se soukromou školou Huey Deng High School na Taiwanu. Tato spo-
lupráce nevznikla náhodou, jeden z učitelů taiwanské školy je naším 

bývalým absolventem. Spolupráce probíhá online formou, žáci si volají 
před video hovor a vzájemně se obohacují o nové informace. V projek-
tu jsou zapojeny části tříd OA1A a OA1B. Celkem v tomto školním roce 
proběhnou tři setkání pro každou skupinu. Během prvního se žáci vzá-
jemně představili, při druhém setkání sdíleli svůj denní program a třetí 
setkání se soustředí na téma jídla. Naši žáci měli na žáky taiwanské ško-
ly několik otázek. Zde je ukázka:

What do you do in your PE classes?
Sandy & Kelly: „Some of us dance in our PE classes. We practice 

dancing for our dancing contest. Ando: Other students usually play 
basketball.“

Do you like that you usually finish the lessons at 17:30?
Ray: „Yes, I like it because I can play basketball after that. Kelly: Yes, 

I like it because l can play with with my friends later.“
How common are earthquakes in Taiwan?
Emily & Kelly: „There are many earthquakes in Taiwan, but I am not 

afraid of them.“
How long can you take a nap at school for?
Robert: „We take a 30-minutes nap at school.“

Mgr. Hana Konečná

Sobotní odpoledne  
s kadeřníky
Co takhle udělat někomu ra-
dost? Proč ne. Tentokrát jsme 
zavítali do  dětského domova 
v Hrotovicích, kde jsme společ-
ně strávili krásné odpoledne. 
Ukázky naší práce, přednáška 
o správné vlasové péči a minisoutěž o dárky - to byla naše vize, která 
předčila očekávání. Děti byly z nových účesů nadšené. Nakonec jsme 
si od nich odvezli nejen další zkušenosti, ale i malé dárečky, které nám 
samy vyrobily. Akce se účastnily žákyně 1. a 2. ročníku oboru Kadeřník 

pod vedením učitelek odborné-
ho výcviku.

UOV oboru Kadeřník

Návštěva ze ZŠ Husova
Dne 20. 5. 2022 nás 
v  Náměšti nad Oslavou 
navštívili žáci 8. ročníku 
místní základní školy.

Návštěva proběhla v  prostorách školního kadeřnictví a  restaura-
ce, kde si žáci společně s našimi učni vyzkoušeli spoustu zajímavých 
aktivit dvou oborů - Kadeřník a Kuchař-číšník. Účelem návštěvy bylo 
seznámení se s naší školou.

Žákům jsme představili nabídku oboru a  možností studia na  naší 
škole.

V rámci oboru Kadeřník si žáci mohli vyzkoušet pletení copů, bar-
vení pomocí barevných sprejů, mytí vlasů, žehlení parní žehličkou 
na vlasy a mnoho dalších aktivit.

Školákům se u nás velmi líbilo, užili si dopoledne a odcházeli s dob-
rou náladou.

UOV oboru Kadeřník a žáci KA3
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V Z D Ě L Á N Í

Soutěžní esej
MOJE VYSNĚNÁ PRÁCE A  ZNALOSTI 
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Jaká je moje vysněná práce? Moje vysně-
ná práce je pracovat v  cestovní kancelá-
ři. Navrhovat a  nabízet klientům zajímavé 
a atraktivní zájezdy. Znalost práce na počíta-
či je s tímhle povoláním nezbytná.

Nacházíme se v době, kdy jde svět neustá-
le kupředu. V současné době se na trhu prá-
ce snad všude setkáme s požadavky obecné 
znalosti informačních technologií.  Proto je 
nezbytné, abychom všichni uměli ovládat 
základní znalosti a dovednosti na počítačích.

Můj budoucí zaměstnavatel by po mně urči-
tě chtěl, jakožto po zaměstnankyní v cestovní 
kanceláři znalosti MS Office, práce s interne-
tovým prohlížečem, webovými prohlížeči, 
vyhledáváním informací, komunikace skrz 
internet, práce v  rezervačních systémech, 
leteckých společností, hotelů atd. Mezi další 
požadavky by bylo třeba umět vytvořit digi-
tální obsah, umět publikovat na  internetu, 
umět pracovat s databázemi nebo třeba umět 
běžné administrativní práce na počítači.

Já osobně zvládám jen ty lehčí servisní prá-
ce typu instalace aplikací nebo správa hesel. 
Vím také, že bych měla instalovat aplikace 

na důvěryhodných stránkách. Heslo by mělo 
být dostatečně silné. Protože heslo je klíčem 
k  ochraně dat naší identity. Pro silné heslo 
bychom měli využít i  různé znaky z  různých 
znakových sad jako je například: velká a malá 
písmena, číslice, speciální znaky nebo písme-
na s háčky. A hlavně nepoužívat to stejné hes-
lo na všechno.

Mezi mé silné stránky patří chuť se neu-
stále učit novým věcem, rychle se adaptu-
ju na  nové prostředí a  jsem empatická, což 
mi lépe pomáhá vcítit se do  roli ostatních 
a  odhadnout co bylo nejlepším řešením pro 
ně. Mezi mé slabé stránky bych zařadila to, 
že jsem zatím nenasbírala tolik zkušenosti 
s tímto oborem. Mezi mou další slabou strán-
kou je, že mám tendence prokrastinovat. To 
se projevilo, když jsem pracovala na  velkém 
projektu a  přecenila jsem svojí práci, který 
dokážu zpracovat na poslední chvíli. Nyní se 
ale věnuji time managmentu a zapisuji si de-
tailně co vše si musím za ten týden zvládnout 
a opravdu to pomáhá.

Zatím jsem se na  brigádách nesetkala 
s požadavkem znalosti informační technolo-
gie, ale věřím že v  budoucnu se s  tím určitě 
setkám.

Ann Van Tran,CR3
(Práce je uvedena v původním  

znění bez jazykových korektur.)

Projektový týden žáků 3. ročníků 
oboru Obchodní akademie

Žáci 3. ročníků oboru obchodní akade-
mie se v prvním červnovém týdnu účastnili 
Projektového týdne. Ve  tříčlenných popř. 

čtyřčlenných druž-
stvech zpracovali 
podnikatelský zá-
měr, přičemž před-

mět podnikání si zvolili dle svých zájmů 
a  atraktivity daného podnikání (kavárna, 
cukrárna, knihkupectví, pekařství, sportov-
ní centrum atd.). Se svými projekty pak jed-
notlivé projektové týmy vystoupily před ko-
misemi složenými z vyučujících ekonomiky, 

účetnictví a  výpočetní techniky. Vítěznými 
projekty se stala ve  třídě OA3A Pekárna 
Pod věží ve  složení žáků Petra Padělková, 

Karolína Nedvě-
dická, Simona 
Šoukalová, Matěj 
Brabec. Ve  třídě 

OA3B se vítězným stal projekt Sport cen-
trum Žižkov ve  složení žáků Ondřej Válek, 
Tomáš Munzar, Tadeáš Munzar a  David 
Šplíchal. Všem vítězům gratulujeme! 

 
Žáci 3. ročníku oboru OA

Projektový týden 
tříd CR1 a CR2
V  období od  13. do  17. 6. 2022 se uskuteční 
projektový týden tříd CR1 a  CR2. Pro ten-
to školní rok je připraveno poznávání okolí 
Třebíče, případně i dalších zajímavých míst.

Studenti jsou rozděleni do  pěti  skupin. 
Každá skupina bude pracovat jako cestovní 
kancelář a  vytvoří  zájezd na  jeden den pro 
sebe i své spolužáky. A kam to bude? Začneme 
Valčí a  Dolními Vilémovicemi, pak násle-
dují Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské 
Budějovice, Dalešická přehrada a  Kramolín 
a Brno.

V uvedených lokalitách navštívíme muzejní 
objekty, hotel, aktuální výstavy. Studenti se 
budou muset popasovat s  náročnými úkoly 
v rámci přípravy i realizace, samozřejmě pod 
odborným vedením svých vedoucích učitelů 
Ing.Vitáskové a Ing.Vlasákové.

DV

Památky 
s pracovním 
listem

Aby studenti cestovního ruchu mohli kvalitně 
připravit průvodcování, musí  takzvaně zažít 
památky na vlastní kůži. V odborném seminá-
ři jsme se vydali poznávat okolí školy. Sochy 
na Masarykově náměstí, pak kolem věže a kos-
tela Hasskovou ulicí ke  knihovně. Spousta 
detailů, které si běžně člověk nevšimne, ale 
pozorné oko průvodce ano. A otázka pro vás 
- kde v rámci výše zmíněné trasy najdete do-
movní znamení pekaře ?

Věra Vrátilová CR3, DV
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Workshop v muzeu
Dne 31. 5. 2022 byl pro žáky RG2 připraven 
workshop v  třebíčském muzeu. Workshop se 
týkal ruční výroby papíru, ruční kompletace le-
pené brožury a výroby knižní obálky a jejího ná-
sledného ručního sešití.

Na začátku dne se žáci pustili do  kreativní 
činnosti. Pomocí techniky dekalk si ručně vyro-

bili motiv, který po uschnutí použili jako obálku pro výrobu vazby V1. Než jim vše zaschlo, 
pustili se do výroby papíru. Pomocí síta nabrali připravenou suspenzi (papírovinu), z  té 
nechali odtéct co nejvíce vody a ze síta ji přenesli na savou látku. Následně ještě proved-
li „gaučování“ - mírné povalování síta ze strany na stranu, pak se papír dal sušit a bylo 
hotovo.

Během schnutí papíru se žáci pustili do zavěšení připraveného knižního bloku vazby V2. 
Zde si žáci prakticky vyrobili to, o čem se učí v teoretických předmětech, např. si čtyřikrát 
rýhovali obálku, na  hřbet a  5 mm na  první a  poslední stranu od  hřbetu knižního bloku 
nanesli lepidlo a zavěsili knižní blok do obálky. Teď už při zkoušení určitě nezapomenou 
tuto důležitou fázi výroby této vazby zmínit. Poslední část workshopu byla výroba sešitku. 
Na  obálku  použili svůj originální motiv, který mezi ostatními činnostmi zatím dokonale 
uschnul.

Žáci odcházeli s vlastnoručně zhotovenými výrobky do zámecké zahrady, kde se věno-
vali fotografování bylinkové zahrady.

Na sestřih celého dne se můžete podívat na instagramu naší školy.
O týden dříve navštívili workshop žáci končícího ročníku grafiků, kteří před svými zá-

věrečnými zkouškami stihli také výrobu papíru a výrobu knižní vazby V8, což se jim jistě 
u závěrečných zkoušek hodilo. My se budeme těšit na příští školní rok, kdy si tuto vazbu 
také určitě vyrobíme. 

Ivana Čermáková

Praktické 
maturity 
hotelníků
Když probíhá praktická maturita hotelníků, 
po škole to nádherně voní. Chodba v přízemí 
se postupně mění v  restauraci. Pak přichází 
maturitní komise, která všechno zhodnotí, 
a  později i  rodiče a  další příbuzenstvo, kte-
ří uvidí, jak jeho ratolest tuto část maturitní 
zkoušky zvládla. Závěrečný raut třídy HT4 pro-

běhl 27. dubna 2022 
nejen za  přítomnosti 
rodinných příslušníků 
maturantů, ale také ve-
dení školy a především 
pana starosty Pavla 
Pacala.

Že to letos vypadalo 
nádherně?

DV

Exkurze 1. ročníků učebních oborů 
do knihovny v Borovině

Víte, že...
• ročně vychází v ČR 18 tisíc titulů?
• 41 % Čechů přečte za rok 5 a více knih?
• 6 % Čechů přečte za rok více než 50 knih?
• průměrně čteme 33 minut denně?
• průměrně máme doma 25 knih,  

ale 2 % Čechů nemá doma žádnou knihu?

Po dvou letech se obnovila dobrá tradice se-
známit nové studenty s  nejbližší pobočkou 
třebíčské knihovny. Zajímavá návštěva bývá 
spojena s  výhodnou nabídkou bezplatné re-
gistrace  pro žáky prvních ročníků. Paní Eva 
Hejsková nás seznámila s historií i provozem 
knihovny a doporučila nám deset knížek, ze-
jména z  oblíbeného žánru fantasy. Nejvíce 
nás ale zaujaly komiksy pojednávající třeba 
o politických událostech našich dějin.

„Pobavilo nás, že nejnovější knížka týkající 
se účesů je z  roku 1994.“ Nikola Duchoňová, 
KA1

„Je super, že si můžeme bezplatně půjčit 
i elektronické knihy.“ Kristýna Kotyzová, KA1

„Líbil se mi krátký horor z prostředí knihov-
ny.“ Marek Dobrovolný KČ1

„Nevěděla jsem, že v  Národní knihovně 
je tzv. povinný výtisk každé nové knihy.“ 
Magdaléna Marková, KČ1

Mgr. Hana Švecová
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Zeptali jsme se dvou studentek z CR3 na jejich zážitky ze zahraničních stáží.

STÁŽ VE ŠPANĚLSKÉ MALAZE Kateřina Hrušková, CR3

„Stáže do španělské Malagy se celkově zú-
častnilo 10 studentů s doprovodem jednoho 
pedagoga.

Ve středu 16. 3. 2022 jsme odlétali z  praž-
ského letiště Václava Havla do  andaluské 
Malagy na jihu Španělska. Naším útočištěm se 
na celé tři týdny pobytu stala bytovka o čty-
řech poschodích lokalizovaná velmi blízko 
centru, v níž jsme okupovali dva ze čtyř bytů. 

Po  příjezdu jsme si 
rozdělili pracovní 
místa a již od dalšího 
dne započaly sezna-
movací pohovory. 
Měli jsme mezi sebou 
pracovníky v grafické 
dílně, v  cestovních 
a  realitních kancelá-
řích, kuchařku, dvě 

home-office pracovnice a  jednu pomocnici 
na  exkurzích. Pracovní doba obvykle trvala  
4 hodiny, práce byla nenáročná a  dny nám 
ubíhaly rychlostí blesku.

Náplní stáže ovšem nebyla jen práce. 
Volného času jsme měli na rozdávání a trávili 

Pracovní stáže studentů v Rakousku a Španělsku
V měsících březen a duben jsme za podpory 
programu Erasmus+ uskutečnili dvě pracov-
ní stáže ve  španělské Malaze a  v  rakouském 
městě Klagenfurt. Do  Španělska vycestovalo 
deset studentů, do  Rakouska jedenáct, a  to 
z různých oborů naší školy.

V  Rakousku studenti absolvovali pracov-
ní praxi v  luxusních hotelech a  v  horských 
oblastech v  okolí města Klagenfurt. Zde se 
měli možnost učit nejen novým pracovním 
dovednostem v  provozu hotelů, ale také 
obecným pracovním návykům, plánování 
volného času, měli možnost zlepšovat své 
dovednosti v oblasti německého i anglického 
jazyka. Studenti měli rovněž příležitost pra-
covat i s jinými studenty programu Erasmus+ 
z různých zemí, např. z Lotyšska či Litvy. Dvě 
žákyně z  oboru Reprodukční grafik absolvo-
valy praxi v  reklamní agentuře, kde vytváře-
ly design obrázků na  trička a  další reklamní 
předměty. Tato děvčata bydlela i  pracovala 
přímo v  Klagenfurtu, malebném městečku 
obklopeném horami a ze západní strany pří-
mo navazujícím na jezero Wörthersee.

Ve španělské Malaze studenti dostávali 
práci, na  které si mohli vyzkoušet své prak-
tické dovednosti a  jazykové schopnosti. 
Právě rozvoj jazykových dovedností v  reál-
ných situacích mimo školu patří na  stážích 
v  zahraničí ke  klíčovým součástem pobytu. 
V  tomto směru byli studenti na  stáž vybráni 
a připraveni velice dobře. Ve všech situacích 
si poradili a byli schopni domluvit se v práci, 
doptat se na  cestu či pohovořit s  místními 
lidmi. Studentky oboru Cestovní ruch praco-
valy v cestovních agenturách, kde pomáhaly 
s  agendou podniku, jedna studentka praco-
vala jako průvodkyně. Po  odborné stránce 
se mohli seznámit se stylem práce v jiné zemi 
a  porovnat své zkušenosti z  praxe v  České 
republice. V neposlední řadě poznali kulturu 
jiné země, místní zvyky, jídlo a způsob života. 
O víkendech studenti navštěvovali místní pa-
mátky, muzea i místa v okolí Malagy - Camino 
del Rey, Cordobu či Mijas.

Všichni studenti plnili úkoly zadané vedou-
cími pracovníky na  přidělených pracovních 
místech, pracovali na  získání dovedností ak-
tivně a samostatně řešit problémy, samostat-
ně vyhledávat informace a  učili se efektivně 
komunikovat se zaměstnavateli, kolegy, klien-
ty/hosty i navzájem mezi sebou. Studenti zís-
kali velmi dobrá hodnocení od  svých vedou-
cích a  sami také hodnotí stáže jako cennou 
životní zkušenost. Na  konci pobytu studenti 
obdrželi Europasy a  certifikáty o  absolvová-
ní zahraniční stáže, které jsou přínosné pro 
jejich budoucí profesní i  další studijní život. 
Všem by stáž v zahraničí doporučili, a pokud 
by se jim naskytla příležitost, rádi by si podob-
nou zkušenost zopakovali v budoucnosti.

Mgr. Pavla Malcová

Stáže pro naše studenty byly spolufinancovány 
z  programu Evropské unie Erasmus+. Veškerá 
sdělení vyjadřují pouze názor autorů, Národní agen-
tura a  Komise neodpovídá za  uvedené informace.
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jsme ho mnoha růz-
nými způsoby - po-
znávali jsme město, 
chodili po nákupech, 
muzeích, procházeli 
se po  pláži, ochut-
návali místní kuchy-
ni a  někteří otužilci 
dokonce okusili 
březnovou teplotu 
S t ř e d o z e m n í h o 
moře.

Každý víkend jsme 
se snažili dělat ale-
spoň jednu aktivitu společně. Podívali jsme 
se do údolí Caminito del Rey a malebné ves-
ničky Mijas, navštívili několik místních muzeí 

Biedermann, která v  nás 
zpočátku zanechala velmi 
překvapené pocity. Po pár 
hodinách seznamování 
a papírování si nás jednot-
liví zástupci z  hotelů vy-
zvedli a odvezli do našeho 

přechodného domova.
Z počátku byla práce velmi těžká a nároč-

ná, ale s  pomocí některých kolegů a  milých 
hostů pro mě byla tato stáž velkým přínosem 
a jsem velmi ráda, že jsem se jí účastnila.

Když budu mluvit 
za  všechny, myslím, 
že jsme to zvládli 
a poprali se s tím vel-
mi dobře a  jsem ráda 
za  to, že jsme byli 
skvělá skupinka.

V neděli 3. 4. 2022 
jsme se všichni navrá-
tili v  pořádku domů 

(i s finančním obnosem, který jsme si vyděla-
li) a máme na co vzpomínat."

STÁŽ RAKOUSKO Zdeňka Březková (CR3)

„Zaujala mě právě stáž v našem sousedním 
státě, a proto jsem se rozhodla, že zkusím své 
štěstí a na stáž se přihlásím.

Již v  minulosti jsem se hlásila na  stáž 
do  Irska, takže jsem věděla, do  čeho zhru-
ba jdu a  jaká jsou kritéria. Museli jsme na-
psat motivační dopis, udělat prezentaci 
o  Rakousku, zhruba 10 slidů, a  také jsme 
museli být očkovaní proti Covidu-19. Později 

jsme se dozvěděli, že je i  nutné se zúčastnit 
kurzů němčiny, které vedla paní učitelka Iveta 
Pejchalová. Kurzy byly velice přínosné. Mezi 
přihlášenými studenty byly totiž i  tací, kteří 
byli v němčině začátečníci. Osobně si myslím, 
že paní učitelka jim vypomohla, jak nejvíce 
mohla, a  co se týče těch, co jsou v  němčině 
pokročilejší, měli možnost si zopakovat látku, 
kterou už i pozapomněli.

Bylo nás na stáž přijato všech 13 přihláše-
ných, ale jelo nás nakonec jen 12 studentek 
z různých oborů.

Naše škola 
měla se stáží 
v  Rakousku 
prvotní zku-
šenost, a  tak 
nebyly věci 
úplně takové, 
jak každý če-
kal. Z  počátku nám například bylo řečeno, 

že budeme mít práci ve  svém oboru. To se 
nakonec v  mém případě, jakožto studentce 
cestovního ruchu, nevyplnilo a  musela jsem 
si já i  moje další spolužačky vybrat mezi 3 
pracovními pozicemi v hotelu. Na výběr jsme 
měli práci jako obsluha, pokojská nebo práce 
v kuchyni. Já jsem si zvolila obsluhu.

I přes obavy jsem nakonec v Den D, pondělí 
7. 3. 2022, společně s  ostatními vyjela vstříc 
neznámu. Cesta autobusem trvala zhruba 
6,5 hodiny. Když jsme dojeli do Klagenfurtu, 
přivítala nás naše koordinátorka, paní Aldona 

a jeden nedělní večer jsme strávili v restaura-
ci za doprovodu typického španělského tance 
flamenca.

Čas tu utíkal jako voda a  rychle se blížil 
ke konci. Ze Španělska jsme odlétali v úterý 5. 
4. 2022 v noci, plni nezapomenutelných zážit-
ků, dobrého jídla a díky peněžnímu příspěvku 
i o pár korun bohatší."

Stáže pro naše studenty byly spolufinancovány 
z  programu Evropské unie Erasmus+. Veškerá 
sdělení vyjadřují pouze názor autorů, Národní agen-
tura a  Komise neodpovídá za  uvedené informace.
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Tradiční velikonoční pečení
V  rámci učebního dne jsme během postní 
doby s našimi žáky pekli mazance, jidáše a be-
ránky. Žáci si mohli vyzkoušet a hlavně ochut-
nat tyto tradiční velikonoční pokrmy. Mazanec 

si dodnes 
z achoval 
v ý z n a m 
obřadního   
v e l i k o -
n o č n í h o 
p e č i v a . 
Před pe-
č e n í m 
se v  něm vykrajuje znamení kříže. Řetízek 
z  mandlí symbolizuje Kristovu trnovou koru-
nu. Mazanec jsme pekli z kynutého těsta.

Tradice beránka je spojena s  židovskou 
tradicí svátků paschy, kdy se beránek zabíjel 
na památku vyvedení Izraelitů z egyptského 

otroctví. Beránka jsme pekli z třené-
ho těsta.

Jidáše podáváme na  Zelený čtvr-
tek. Jsou symbolem Jidášova zra-
zení Ježíše. Tvar pečiva symbolizuje 
provaz, na kterém se Jidáš kvůli své-
mu činu oběsil. Proto se nejčastěji 
pečou ve  tvaru zavinutého provazu 
na připomínku jeho oběšení. Jidáše 
jsme pekli z kynutého těsta s rozin-
kami a medem.

Myslím, že tento učební den se 
velice povedl a  všichni si ho užili. 
Tradice se musí dodržovat.

UOV cukrář

Baristický kurz
Dne 25.4. a 26.4. jsme se žáci oboru Kuchař 
- číšník a  Gastronomie a  hotelový man-
agement zúčastnili baristického kurzu. 
Všechny nás to moc bavilo a  dozvěděli 
jsme se spoustu nových informací o kávě. 
Pod vedením lektora Tomáše Zahradila 
jsme se naučili např. správnou přípravu es-
pressa, našlehávání mléka nebo přípravu 
cappuccina. Na  konci kurzu jsme všichni 
žáci získali certifikát.

Pavla Tůmová (KČ2)

Cambridge 
zkoušky

Mezinárodní jazyko-
vé certifikáty z  angličtiny jsou plusovým 
bodem každého studenta. Své o  tom ví 
i  naši žáci, kteří se těchto zkoušek zú-
častnili 14. května. O  úroveň B1 usilova-
lo 6 kandidátů, 3 kandidáti podstoupili 
zkoušky pro úroveň C1, ale nejvíce kandi-
dátů, celkem 15, mělo zájem o  zkoušku 
úrovně B2. Tyto zkoušky jsou vhodné pro 
všechny studenty, kteří by si rádi ověřili 
svoji jazykovou úroveň v anglickém jazyce. 
Úspěšným složením zkoušky žáci získají 
certifikát, který je uznáván v České repub-
lice i zahraničí. V případě, že žák zkoušku 
úspěšně zvládne, nemusí konat ústní část 
profilové maturitní zkoušky.  Vzhledem 
k  tomu, že budoucí studenti 4. ročníků 
o  zkoušky projevili velký zájem, budou 
se  konat také v  listopadu.  Další termín 
je potom naplánován opět na květen.

Mgr. Hana Konečná

Exkurze do ČNB 
a prohlídka 
Poprvé v Brně
Ve dnech 12. a 13. dubna se třídy CR3 a HT3 
zúčastnily exkurze do  České národní ban-
ky. Žáci těchto oborů se seznámili s historií 
české měny a naučili se rozpoznávat pravé 
bankovky od padělaných. Součástí exkurze 
byl i doprovodný program v podobě pro-
hlídky Poprvé v  Brně, během níž studenti 
navštívili nejznámější brněnské památky, 
jako je Stará radnice (kde se seznámili s po-
věstí o  brněnském drakovi), Zelný trh, ka-
tedrála Petra a Pavla na Petrově, Denisovy 
sady a náměstí Svobody.

Exkurzi pro žáky připravila organizační 
skupina složená ze 4 žákyň ze třídy CR3. 

Adéla Špačková (CR3)
Kateřina Hrušková (CR3)
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S T U D E N T I
Inspirace pro letní look
FRANCOUZSKÁ ČELENKA
• oddělíme si přední část vlasů od ucha 

k uchu (vlasy, které nebudeme 
potřebovat stáhneme do ohonu)

• začínáme nad uchem plést 
francouzský cop a pokračujeme 
směrem k druhému uchu

• zakončíme běžným 
copem a průhlednou 
gumičkou

• konec upevníme 
sponkou pod rozpuštěné vlasy tak, 
aby nebyl konec copu vidět

• lehce prsty roztáhneme vnější stranu 
copu, aby vypadal objemnější

• ozdobíme čelenku lučním kvítím

KROUCENÝ VODOPÁD
• oddělíme silný pramen, který rozdělíme 

na dvě části, a přidržíme vodorovně
• překřížíme spodní pramen 

přes horní pramen vlasů

• přidáme pramen vlasů z horní 
partie a necháme ho spadnout 
mezi dva prameny

• překřížíme znovu spodní a horní 
pramen vlasů a tím pramen 
uzamkneme mezi dva prameny

• takto opakujeme celý postup po celém  
obvodu hlavy

• zapletený účes upevníme sponkami
• přizdobíme letní look lučním kvítím

žáci oboru Kadeřník

Exkurze do císařské Vídně
 Po dlouhé covidové době školní exkurze a ješ-
tě k tomu zahraniční. Do císařské Vídně, hlásal 
krásný leták ve škole i na webových stránkách. 
A první velká zkušenost pro mne a tři spolužač-
ky, které jsme v rámci praktické výuky cestov-
ního ruchu exkurzi připravovaly. Samozřejmě 

pod vedením Mgr. Idy Hamplové jako vedoucí 
exkurze a Ing. Daniely Vitáskové jako učitelky 
cestovního ruchu. Že organizace exkurze není 
brnkačka, to jsme zažily na vlastní kůži. Je to 
úkol zodpovědný a náročný. Připravit itinerář, 
excerpční lístky, nastudovat mapu a  mnoho 
dalších úkolů, které jsme jako CK, organizátor 
exkurze, musely zvládnout. I když to byl úkol 
náročný, byla to velká zkušenost a učení ces-
tou praxe.

 Pak nastal den D - 13. květen 2022. Po ran-
ním probuzení nás, asi všechny, deštivé poča-
sí trochu zarazilo, ale ani přesto, že déšť ne-
ustával ani po  překročení hranic, a  dokonce 
ani po příjezdu do Vídně, zůstali jsme všichni 
optimističtí a  v  dobré náladě. Po  hodinové 
prohlídce nádherných prostor klasicistního 
Schönbrunnu  s  audioprůvodcem v  češti-
ně  se deštivé počasí jako zázrakem otočilo. 
Najednou bylo krásně, obloha byla modrá 
a  bylo teplo, což jsme ocenili při prohlídce 
nádherné francouzské zahrady. Někteří rychlí 
a stateční došli i ke Glorietu, někteří pohodáři 
k Neptunově kašně a na zmrzlinku. V nádher-
ném Schönbrunnu by se dal klidně strávit celý 
den. My však měli před sebou prohlídku cen-
tra Vídně.

Společně jsme si prošli řadu památek, 
o  kterých jsme se díky zajímavému výkladu 
p. u. Vitáskové mnoho dozvěděli. A když jsme 
se u  Stephansdomu následně rozutekli, ka-
ždý mohl rozchod strávit po  svém. Milovníci 
památek a umění měli mnoho možností a vy-
brat jen několik málo z  nich bylo náročné. 
Navíc vědomí, že snad všechny stálé expozice 
byly do devatenácti let zdarma, rozhodování 
příliš nepomohlo. Přesto si ale každý dokázal 
najít to, co hledal. Na své si ale přišli i milovní-
ci módy či dobrého jídla.

 Po dni plném nezapomenutelných zážitků, 
dojmů a bolavých nohou jsme se všichni v po-
řádku vrátili zpět domů. Celým zájezdem nás 
rovněž doprovázely výklady organizační sku-
piny ze třídy CR3, která to při plánování za-
hraniční exkurze neměla vůbec jednoduché.

Doslov: Organizační skupina pracovala 
velmi dobře a se zaujetím, což se kladně pro-
jevilo v celém průběhu exkurze. Vedoucí sku-
piny  Kateřina se projevila jako velmi dobrý 
manažer, pěkný výkon v roli průvodce podala 
i  Karolína.  Na  ní bylo vidět, že slovní projev 
vypilovala, když provázela na zámku v rámci 
prázdninové brigády.

Kateřina Lešková CR3, DV
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JUNIOR SHOW U GRAFIKŮ
Žáci oboru reprodukční grafik si nachys-

tali na  Junior show ukázky tiskové techniky 
z  výšky - linoryt. Návštěvníci si mohli sami 
vyzkoušet rytí do  speciálního lina a  vytvořit 
si své vlastní originální „razítko“ nebo mohli 
rovnou tisknout z předem připravených moti-
vů. K vidění byl také tiskařský lis.

K zakoupení byly i  tašky, na  kterých byly 
předem vytvořené motivy květin, motýlů 
a  obličejů (line art). Na  tašky byla použita 
technika průtlačného tisku, takže každá z ta-
šek byla originál.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ 

Letošní Junior show byla odstartována 
netradičním způsobem, a to smíšeným volej-
balovým turnajem, který se konal v naší tělo-
cvičně na ulici Otmarova. Naši školu reprezen-
tovali: Eliška Vacková, David Šplíchal, Tadeáš 
Munzar, Tomáš Munzar, Vojtěch Grün, Ondřej 
Fedra, Pavlína Ryglová, Natálie Šťastná 
a Barbora Poláková. Turnaje se dále zúčastni-
ly: Gymnázium Třebíč, Katolické gymnázium 
Třebíč, Akademie práva, podnikání a  peda-

gogiky, s. r. o., a  Střední průmyslová škola 
Třebíč. Naši studenti a studentky bojovali vel-
mi statečně a vybojovali druhé místo. Na prv-
ním místě se umístilo Gymnázium Třebíč.

M Á JOVÁ JUNIOR SHOW
Ve středu 11. května 2022 se na naší škole uskutečnila Májová Junior show. Tradiční akce se konala po dvouleté pauze, kdy nebylo možné kvůli co-
vidovým opatřením představit dovednosti našich žáků prezenčně. Akce sklidila velký úspěch, stejně jako v předešlých letech. Každý obor přiložil 
ruku k dílu a vytvořil tak pro návštěvníky skvělou atmosféru.

Kdo měl zájem, mohl si pod vedením žáka 
vyrobit placku. Na výběr byly různé tematic-
ké motivy. Návštěvníci mohli zhlédnout, jak 
žáci pracují v různých grafických softwarech 
a  s  grafickým tabletem. Dokonce přišla ne-
čekaná výzva na konkrétní zakázku - výrobu 
placky k narozeninám. Žáci pohotově reago-
vali, jedna žákyně vyrobila v Illustrátoru mo-
tiv, druhá ho následně šla do  grafické dílny 

vytisknout, další vyrobila placku a  bylo při-
praveno k „expedici“. Výborná týmová práce!

Žáci RG2 

BARISTICKÁ SOUTĚŽ
Na Junior show 

si mladí příznivci 
baristiky z  pozva-
ných středních 
škol v rámci svého 
oboru mohli i  za-
soutěžit v  oblasti 
latté art, neboli 
latté art battle. 
Celá soutěž byla 
sponzorována br-
něnskou pražír-
nou Rebelbean. 
Moderování se ujala baristka Alena 
Svobodová a nechyběla ani porota, která po-
soudila výkony účastníků.

Vítězem se stala střední škola z Havlíčkova 
Brodu.

TŘEBÍČSKÉ PRŮVODCOVÁNÍ
V rámci Májové Junior show proběhlo 

kromě akcí ve  školních budovách na  Sirotčí 
a  Bráfově ulici i  třebíčské průvodcová-
ní ve  třech různých lokalitách: bazilika sv. 
Prokopa, model města Třebíče a městská věž, 
kde na  návštěvníky čekalo překvapení v  po-
době krátké scénky o věžníkovi a kostlivci.

Akce se ujalo 9 žáků ze třídy CR2, na každé 
památce byli 3 průvodci, kteří podali čtyřice-
timinutový odborný výklad pro předem do-
mluvenou klientelu.

Objekty bylo možné navštívit od  9:00 
do  13:00 hod., prohlídky začínaly každou 
hodinu.

Eliška Součková (CR3) 
Ing. Daniela Vitásková

MELOUNOVÝ ŠAMPIONÁT
Melounový šampionát byl další z řady sou-

těžních aktivit. Soutěžící měli za  úkol bez 
ohledu na  věkový rozdíl vyřezat metodou 
carvingu co nejnápaditější obrazec do melou-
nu. Ačkoliv se fantazii meze nekladou, účast-  
níci se museli 
podrobit časové-
mu limitu a  bě-
hem 75 minut svá 
díla vyhotovit.

Přestože práce 
všech účastníků 
byly naprosto je-
dinečné, vítězství 
mohlo být připsá-
no na konto pouze 
jednomu z  nich. 
Carvingovou šam-
pionkou se letos 
stala Ha Phamová Thi (SOŠ Fortika, Lomnice 
u Tišnova).

JUNIOR SHOW U KADEŘNIC

Májové téma Junior show pojali kadeřníci 
tradičně. Žáci 2. ročníku, oblečení v  krojích, 
uvítali návštěvníky, poté na připravených sta-
novištích zájemcům vytvářeli tradiční i mód-
ní copy, vlnili nebo rovnali vlasy. Odvážnějším 
návštěvníkům žáci nabídli vystříhávání 
ornamentů ve  vlasech, barvení pramenů 
vlasů a  malbu na  tělo. První ročník oboru 
kadeřník připravil ručně vyráběné ozdoby 
do vlasů - sponky a čelenky s látkovými kvě-
ty. Návštěvníci si také mohli prohlédnout vý-
tvarné práce žáků tohoto oboru a prezentaci 
našich spolupracujících firem: Matrix, L'Oréal, 
Bema.cz a Angry Beards.

Mgr. Petra Šmitová
Eliška Součková (CR3)

Autorka neoznačených článků
Eliška Součková (CR3)
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Letní péče o vlasy
Čekají nás nejkrásnější měsíce v roce: LÉTO 
a PRÁZDNINY plné slunce, koupání a výletů...

Máme pro vás několik rad, jak pečovat 
o vlasy v tomto období:
• vlasy bývají po zimě vysušené a oslabe-

né, dopřejte jim před letní sezonou péči 
u  kadeřníka - doporučujeme zastřižení 
konečků a  hloubkovou regeneraci - 
maska, zábal

• v létě je důležité vlasy i vlasovou pokož-
ku chránit před UV zářením - vhodné 
jsou pokrývky hlavy

• špatný vliv na vlasy má také chlor, slaná 
voda a  písek - před koupáním v  bazé-
nu nebo v moři je dobré vlasy namočit 
vodou ve sprše - vlas nasákne vodu a je 
částečně chráněn, po  koupání vlasy 
umyjte nebo opláchněte vodou a pou-
žijte regeneraci

• hloubkovou regeneraci - masku - použí-
vejte jedenkrát týdně 

• omezte barvení vlasů, použijte raději 
jen přeliv, barva se také vlivem sluneč-
ního záření dříve vymývá - musíme 
s tím počítat, s radikální změnou barvy 
je dobré počkat až po letní sezoně 

• omezte používání tepelných úprav vla-
sů pomocí žehličky a kulmy

• rozčesávání vlasů by mělo být šetrné - 
speciální kartáče (Tangle teezer) a  hře-
beny se širokými zuby

• vhodné je používat speciální řadu pro-
duktů určenou na  letní péči - šampon, 
kondicionér, maska, ochranný spray, 
hydratační olej, pomohou vlasy správně 
vymývat, ošetřovat, hydratovat, vyživo-
vat a posilují je

• vlasovou kosmetiku doporučujeme 
od  firmy Matrix, která je naše hlavní 
spolupracující firma a  máme s  těmi-
to produkty dlouholeté zkušenosti. 
Přípravky této firmy jste si mohli pro-
hlédnout i vyzkoušet na letošním roční-
ku Junior Show.

• vymyslete si svůj letní look - nebojte se 
učesat jinak než ve školním roce - copy, 
crazy drdoly... Účesy ozdobte květy, pe-
říčky, korálky, šátky a čelenkami, buďte 
kreativní...

 Užijte si krásné a hravé léto!
vaše kadeřnice

Projekt Krokus 2022
Již tradičně se studenti naší školy zapojují 
do projektu Krokus. Jedná se o irskou iniciati-
vu určenou především pro žáky a studenty zá-

kladních a středních škol v celé Evropě. Nadace 
Holocaust Educational Trust of Ireland posky-
tuje zapojeným školám cibulky krokusů , kte-
ré mají být vysazeny na památku 1,5 milionu 
židovských dětí dětí, které  zahynuly během 
holokaustu, a  dalších  tisíců  dětí, které  také 
zahynuly během 2. světové války Žlutá bar-
va krokusů má připomínat žlutou Davidovu 
hvězdu, kterou museli židovští občané no-
sit. V  Protektorátu Čechy a  Morava bylo toto 
nařízení platné od  19. září 1941, kdy  museli 
Židé nosit na levé straně hrudi našitou žlutou 
židovskou hvězdu velikosti dlaně s  nápisem 
„Jude“. Toto uznačení museli mít jak na svrch-
ním, tak spodním oděvu - saku, svetru, vestě. 

Nařízení se týkalo 
osob od  šesté-
ho roku věku. 
Součástí tohoto 
zákona byl také 
zákaz opouštět 
obvod obce, kde 
měl dotyčný trvalé bydliště, bez úředního 
povolení. Nařízení bylo vyhlášeno 5. září 1941 
uveřejněním ve Věstníku říšského protektora.

Po přihlášení se do  projektu následovalo 
zaslání cca 30 cibulek krokusů  z  Oddělení 
pro vzdělávání a  kulturu židovského muzea 
v Praze. Cibulky byly zasázeny a opečovává-
ny  děvčaty z  oboru Florista. Ideální je, když 
cibulky vykvetou žlutě právě 27. ledna, kdy 
si připomínáme  Mezinárodní den památky 
obětí holocaustu. To v našich přírodních pod-
mínkách venku není možné, proto jsme zvo-
lili vnitřní výsadbu do  květináčků. Krokusky 
vykvetou zřejmě až příští týden, ale to v žád-
ném případě našemu záměru důstojného 
připomenutí významného dne nebránilo.
Studenti třídy CR3 se v  předmětu odborný 
seminář blíže seznámili s problematikou ho-
locaustu, vyslechli si on-line svědectví třebíč-
ské pamětnice paní Herty Coufalové,  uviděli 
transportní listiny květnových třebíčských 
transportů do Terezína apod., pracovali s růz-
nými dokumenty a  formou  vědomostního 
cvičení  si ověřili hloubku svých vědomostí.
Získané poznatky využijí také při průvodco-
vání židovskými památkami v Třebíči.

DV

Historické psací 
stroje v knihovně
Dobrý průvodce při přípravě svého výkladu 
v dnešní době využívá hlavně internet. Často 

se ale neobejde bez návštěvy archivu  nebo 
knihovny. Okresní archiv v  Třebíči nám le-
tos neotevřel své brány, tak jsme zavítali 
do knihovny. Neušla nám výstava historických 
psacích strojů a sami jsme si dokonce takovýto 
stroj mohli vyzkoušet. Šlo to těžce, navíc když 
nám paní učitelka vysvětlila, jak se kdysi psalo 
s  více kopiemi, opravovaly chyby, posouvala 
páska. Dnes korespondence s počítačem a in-
ternetem je mnohem jednodušší. Budeme to 
procvičovat také ve fiktivní cestovní kanceláří 
ve čtvrtém ročníku.

Monika Nedvědická CR3, DV

Knižní tipy
BÍLÁ NEMOC
Autor: Karel Čapek

Všichni jsme se v  hodinách literatury učili 
o Karlu Čapkovi, ale četl někdo z vás jeho díla? 
Nikdy jsem si nenašel volný čas, abych si ale-
spoň přečetl jeho jediné dílo. Nakonec nám 
bylo dílo vybráno k maturitní četbě a já mohu 
konečně říct, že jsem od Čapka něco přečetl. 
Divadelní hra Bílá nemoc je světoznámé dílo, 
která varuje před nacismem a válkou. Po pře-
čtení díla si čtenář může leccos spojit i s dneš-
ní dobou. Zde se ukazuje, jak byl Karel Čapek 
nadčasový spisovatel. 

PODIVNÝ PŘÍPAD  
DR. JEKYLLA A PANA HYDA
Autor: Robert Louis Steveneson

Ani jsem netušil, že je tato kniha na  se-
znamu četby k  maturitě, ale jakmile jsem to 
zjistil, věděl jsem, že mě tato kniha na střed-
ní škole nemine. Příběh vás ihned vtáhne 
do viktoriánské Anglie 19. století. Seznámíte 
se s vědeckým pokusem, který změní příběh 
úspěšného doktora Jekylla a ovlivní jeho přá-
tele. Po přečtení knihy se Vám příběh zaryje 
na dlouhou dobu do paměti a budete se chtít 
podívat i na filmové zpracování.

Vít Holoubek (OA3A)
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Poslední zvonění
Hledáte způsob, jak jednoduše přijít k penězům a jako bonus škodoli-
bě potrestat lidi, kteří vám je nedají? Zkuste poslední zvonění!

U nás na škole se konalo 29. dubna 2022, kdy se žáci ze čtvrtých 
ročníků důkladně rozloučili se střední školou. Rozlučku pojali ve vší 
parádě - převlečení v kostýmech již v ranních hodinách čekali na nej-
různějších místech v Třebíči, kde se to lidmi jen hemžilo. Cíl byl prostý 
- vyžebrat co nejvíce peněz od kolemjdoucích na závěrečnou rozluč-
kovou party. Že by se jednalo o dobrovolné příspěvky, se říct nedá, 
masky totiž pojaly taktiku - nezaplatíš, budeš potrestán. Lépe řečeno 
- pošplíchán octem.

Tímto zábava ale nekončila. Studenti z CR4 a OA4B si připravili i pě-
vecké vystoupení, a  “cé er čtyřky" dokonce pasovaly své nástupce 

Maturitní zkoušky
Také letos se musíme rozloučit s nejstaršími studenty naší školy, kte-
ří již úspěšně složili jednotlivé části  maturitní zkoušky. Právě při nich 
předvedli své znalosti a zkušenosti, které získali v průběhu celého stu-
dia. Zkoušky absolvovali studenti maturitních oborů - obchodní aka-
demie, cestovní ruch, hotelnictví a  také nástavbového studia oboru 
podnikání. Písemné části se uskutečnily ve dnech od 8. do 20. 4., prak-
tické části od 21. do 27. 4., didaktické testy studenti psali od 2. do 5. 5. 

a  ústní zkoušky  pro-
bíhaly ve  dnech 
od 16. do 27. 5.

Studenti si před 
závěrečnými část-
mi maturitních 
zkoušek  mohli užít 
i  tradiční poslední 
zvonění. Všem absol-
ventům  gratulujeme 
a  přejeme hodně 
štěstí do dalších let!

 
 

Veronika 
Křížová (CR3)

Praxe ve školní kuchyni
Během praxí se ve školní kuchyni v sudém týdnu potkávají žáci třetího 
a  prvního ročníku a  společně pracují na  přípravě jídla. Právě jsem je 
zachytila při výrobě domácích houstiček, které si školní kuchyně běžně 
připravuje k různým pokrmům. Nejčastěji luštěninovým, ale i zelenino-
vým a masovým. Oblíbené jsou jako příloha k různým gulášům, kotlíků, 

masovým směsím. 
Žáci tak získají cen-
nou zkušenost  jak 
pracovat s  těstem, 
procvičí si zručnost 
rukou při vyvalová-
ní těsta a  prstů při 
pletení houstiček 
a  uzlíků. Hezký den 
ze školní kuchyně 
přeje Bc.  Miroslava 
Šrutková

 
Bc. Miroslava 

Šrutková

z nižšího ročníku na čtvrťáky. Záchodovou štětkou. A toaletním papí-
rem místo šerpy.

Poslední zvonění se setkalo s velkým úspěchem. Nevšední zážitek si 
užili nejenom pořadatelé, ale i přihlížející studenti a učitelé.

Kateřina Hrušková (CR3)
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Exkurze cukráři
V pondělí 25.4.2022 se žáci prvního a třetího 
ročníku oboru cukrář zúčastnili exkurze na zá-
mek ve  Valči.  Zámek se bohužel nedochoval 
a za rodiny Hessů (1785) ztratil svou rezidenč-
ní funkci, pak byl celý přestavěn na kanceláře. 
V  roce 2008 dostal znovu šanci, kdy ho kou-
pil současný majitel pan Bronislav Vala, který 
zámek zrekonstruoval a  renesanční stavbu 
zachránil. Je zde možné uspořádat konfe-
renci, svatbu a  různé oslavy.  Součástí areálu 
je i hotel a wellness. Hosté se mohou ubyto-
vat v historických pokojích /ceny se pohybují 
od 5 700 do 7 700 Kč/. Vedle toho jsou v na-
bídce i  moderní pokoje clasic, comfort a  su-
perior. (Zájemci si mohou zakoupit i dárkové 
poukazy.)

Zašli jsme na  recepci, u  které byla fon-
tána s  růžovými světly a  kolem ní  sedačky. 
Z  místnosti vedly dveře do  podzemních ga-
ráží, kam vedly ještě další dvoje dveře, kte-
ré vedly do  hotelových pokojů (přístupných 

po  schodech nebo výtahem) a  také do  well-
ness, k baru u bowlingu a do zámku. Součástí 
celého areálu je také restaurace, jídelna, ku-
chyně a moderní hotelová cukrárna se zamě-
řením na  výrobu zákusků podle současných 
trendů. Ta mě velice zaujala svým vybavením 
a širokou nabídkou dezertů.

Marta Pitourová, C1

Láska a city
Představ si, kolik je na světě lidí... 
málo z nich je milých... 
kolikrát se kdo nadechne... 
kolikrát kdo vydechne... 
ať už poprvé 
nebo naposled 
Jen k tobě můj strážný anděl vzlét...
za každou vteřinu... 
za každou hodinu... 
za celé roky... 
jaké lidi nachodí kroky... 
moje duše, moje srdce, následuje jenom 
tvoje. 
Co je tvoje je i moje... 
a i zase naopak... 
nejhezčí, co můžu zažít, 
je koukat s tebou do oblak, 
na hvězdy jasné, 
na obrazce krásné... 
ovšem nic není tak zářivé 
a nic není tak živé... 
jak moje srdce, 
moje duše... 
když můj bájný kůň k tobě kluše... 
Doveze mi tě až domů 
ať můžem být navěky spolu 
Ty jsi jen pro mě, 
Já zas pro tebe... 
když cítím tvoji lásku, 
ani zima mě nezebe... 
tvá láska hřeje jak oheň, 
a na vše špatné prosím,
prosím, rychle zapomeň. 
na nové zážitky místo v srdci si nech, 
Já vidím je ve svých snech... 
tebe jak rodinu. 
Láska má přetekla hladinu... 
s tebou chci být v dobrém i zlém, 
Mé srdce má zlatý lem. 
lem dobře využiju, 
a zlé vždy přežiju... 
jen když budeš vždy se mnou, 
jinak mě noční můry sežerou, 
sežerou zaživa, 
bude to bolet jak kopřiva... 
budu s tebou šťastný do konce života... 
a po smrti budu tvoje nota, 
nota, co ti hraje píseň tvou 
a přeje ti noc dobrou... 

Jaromín Jančálek (KČ2)
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Matrix start talent 2022
V  druhém pololetí letošního školního roku 
pořádala profesionální kadeřnická firma 
Matrix soutěž pro talentované studenty obo-
ru Kadeřník.

Do 1. kola této soutěže se přihlásilo cel-
kem 40 škol z  České i  Slovenské republi-
ky. Soutěžilo se ve  dvou různých kategori-
ích. V dámské kategorii měli studenti předvést 
svoje dovednosti v technice zesvětlování a tó-
nování vlasů nazývané Balayage, v  pánské 
kategorii s pánským střihem.

Na základě zaslaných fotodokumen-
tací svých prací bylo z  80 přihlášených 
studentů vybráno do  finále pouze 15 
soutěžících z  každé kategorie. Mezi vy-
branými studenty byly i dvě žákyně naší 
školy Natálie Štrejbarová KA2 v  pánské 
kategorii a Jana Smejkalová KA3 v dám-
ské kategorii.

Žákyně pod vedením UOV se musely bě-
hem krátké doby zvládnout připravit na úzké 
finále, ve kterém už na svých modelech před-
vedly své dovednosti a zručnost.

Firma Matrix přípravu 
studentů štědře podpo-
řila nejen tím, že jim po-
skytla veškerý potřebný 
materiál a  cvičné hla-
vy, na  kterých finalisté 
mohli trénovat, ale při 
samotném finále zařídila 
soutěžícím nadstandart-
ní soutěžní podmínky, 
a  to v  podobě krásného 
prostředí, poskytnutí 
stylového oblečení pro 
modely, profesionální 
kosmetičky, fotografa, 

moderátora celého finále a kvalitně vybrané 
poroty.

Pro žáky jako začínající kadeřníky byla 
účast na  této akci úžasným zážitkem, měli 
možnost nasbírat cenné zkušenosti a porov-
nat práci ostatních soutěžících, vstřebávat 
celkovou atmosféru soutěže, tím posunout 
svoje vize a představy o své budoucí profesi.

Samotný postup do finále této soutěže byl 
obrovský úspěch.

V tomto finálovém kole se ani jedna z dívek 
neumístila na  prvních příčkách, přesto obě-
ma žákyním velice gratulujeme a moc děku-
jeme za skvělou a zodpovědnou reprezentaci 
naší školy.

Vážíme si spolupráce s firmou Matrix, patří 
jí veliké poděkování za naši dlouholetou spo-
lupráci a obrovskou podporu naší školy, pod-
poru studentů a jejich vzdělávání.

obor Kadeřník

Talenti 1. ročníků
Dne 31. května 2022 proběhl  na  Obchodní 
akademii v Jihlavě již 19. ročník soutěže v gra-
fických disciplínách „Talenti 1. ročníků“. 17 škol 
z České republiky vyslalo do soutěžního klání 
celkem 56 studentů. Soutěž zahrnovala korek-
turu, bodovaný trénink - minutovky a tři dese-
timinutové opisy s  různou penalizací (10, 50, 
100) za každou neopravenou chybu. Děvčata 
soutěžila v  bodovaném tréninku a  v  deseti-

minutových opisech. Naši školu reprezento-
valy Bára Bázalová, Lucie Kselíková a  Natálie 
Šťastná z  OA1A a  Bára Nahodilová z  OA1B. 
Nejlepších výsledků dosáhla Natálie Šťastná, 
a to 5. místa v bodovaném tréninku. V pořadí 
škol jsme s  umístili na  desátém místě. Všem 
děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy.

AR

S O U T Ě Ž E

Úspěch Filipa a Aničky  
v soutěži CEED

Pravidelně se naše škola zapojuje do soutěže, kterou organizuje nakladatelstí ekonomic-
ké literatury CEED. Obsahem soutěže je napsat esej na téma, které je pro každý školní rok 
samozřejmě jiné. Letos jsme do soutěže poslali příspěvky třídy CR3. Hodnotitelé CEED vy-
brali mezi nejlepší eseje i dvě z naší školy. Jsou to příspěvky Filipa Šúterika a VanAnhTran. 
Aniččinu esej si můžete přečíst.

DV
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Zaúčtuj to!
Dne 25. května 2022 jsme se zúčastnili základ-
ního kola soutěže Zaúčtuj to!, která se kona-
la na  Mendelově univerzitě v  Brně. Soutěžilo 
celkem 20 týmů z celé Moravy. První kolo se 
skládalo z případové studie, kde jsme zpraco-
vávali 5 účetních agend. Z  tohoto kola jsme 
postoupili se ziskem 94,5 bodu a tím jsme se 
probojovali do druhého kola, které probíhalo 
formou soutěže Riskuj. Z  druhého kola jsme 
také postoupili na  prvním místě a  dostali 
se tak do  finále, které probíhalo stejnou for-
mou jako druhé kolo. Na konci třetího kola se 
odehrával napínavý souboj mezi naší školou 
a  školou z  Valašského Meziříčí, který skončil 
remízou. Soupeři totiž odpověděli rychleji 
na rozstřelovou otázku, a tak jsme postoupili 
do celostátního finále z druhého místa.

Adéla Borovičková,  
Julie Košáková,  

Tomáš Munzar (OA3B), 
SH

Soutěžící ze třídy OA3B

Soutěžící ze třídy OA3B

Tým OAHŠ  exceloval v  krajské 
soutěži
Ve středu 6. dub-
na 2022 finalis-
té školního kola 
Jakub Horký z CR4 
a  Johana Císařová 
z  CR2  společně 
s  Ing.Danielou 
Vitáskovou bo-
jovali společně s  dalšími 19 týmy středních 
škol v krajské soutěži S Vysočinou do Evropy. 
Konkurence byla vskutku silná, převažovaly 
týmy z gymnázií a právě gymnazisté v minu-
lých kolech vybojovali vždy první místa.

Základní kolo se skládalo z  21 testových 
otázek a  jednoho doplňovacího úkolu, vše 
v angličtině. Nutné bylo tedy nejenom správ-
ně porozumět anglickému textu, ale přede-
vším zvolit správnou odpověď na dost těžké 
otázky. V  této části psal test každý za  sebe 
a  pak se dvojicím výsledky sčitaly. Náš tým 
byl v první části na úžasném třetím místě.

Do druhého kola, kde spolupracoval i  uči-
tel, ale jen jako mentor týmu, se probojova-
lo 8 týmů. Téma zadání bylo Tepna Vysočiny 
- organizátoři měli na mysli jakýsi zjednodu-
šený hekaton (hackathon), kde se programá-
toři, designéři a  grafici snaží vyřešit nějaký 
problém a vytvořit předem stanovený celek. 
Hackathony často probíhají nonstop přes 
noc, nebo třeba přes víkend. My měli k  dis-
pozici 3 hodiny, tříčlenný tým a bylo potřeba 
vymyslet, vytvořit a připravit pro prezentaci 
v rozsahu 8 minut dané téma.

Následoval brainstorming a  selekce nápa-
dů. Zvítězila myšlenka tepna - cesta, která 
skrze významné osobnosti Vysočiny přivádí 
návštěvníky k  nám na  Vysočinu. Zvolili jsme 
formu workshopu a  porota byla možná tro-
chu v  šoku, když dostala pracovní listy se 
3 otázkami v  angličtině a  role se na  malou 
chvíli obrátily. Možná jsme zaujali i  formou 
prezentace, zvolili jsme flip charty a poctivou 
lidskou ruční práci. Byli jsme jediní, kdo ne-
měl klasickou počítačovou prezentaci. Tři ho-
diny jsme skutečně pracovali intenzivně a čas 
utekl tak rychle, že jsme úkol stihli tak tak. 
Na  workshop, který částečně transformoval 
v  čase, přijali pozvání Vítězslav Nezval, Věra 
Jourová, Martina Sábliková a Gustav Mahler. 
Vzpomenuli jsme i  na  Antonína Kalinu, Prof.
MUDr. Jana Zahradníčka a  Otokara Březinu. 
Johanka a  Jakub se střídali v  roli osobnosti 
a moderátora. Zmínili jsme i 430. výročí úmrtí 
J. A. Komenského a jeho Orbis Pictus v našem 
pojetí Vysočina Region In Pictures.Práce byla 
kreativní a zaujala nás a naštěstí i porotu.

 
Jakub Horký (CR4), DV

Konverzační soutěž Junior Lingua
Dne 7. 4. se konal již 17. ročník konverzační 
soutěže JUNIOR LINGUA v anglickém jazyce.

Je nám ctí, že se zúčastnili studenti z těch-
to škol z kraje Vysočina:
• OAHŠ Třebíč
• SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův 

Brod
• SPŠT Třebíč
• OA, VOZŠ, SZŠ, SOŠS Jihlava
• HŠ Světlá a SŠ řemesel Velké Meziříčí
• SŠ obchodní a  služeb SČMSD, Žďár nad 

Sázavou
Písemná část proběhla online u nás ve ško-

le na  platformě EduPage a  následovala úst-
ní část před komisí, ve  které zasedla také 

Ing.  Lucie Hejkalová ze SPŠ ak. St. Bechyně, 
Havlíčkův Brod

Studenti projevili výborné znalosti a soutěž 
proběhla hladce a bez problémů.

Gratulujeme k umístění soutěžících:
1. místo - Michal Krčál - HŠ Světlá a SŠ řemesel
2. místo - Jáchym Pivnička - SŠ obchodní a slu-

žeb, Žďár nad Sázavou
3. místo - Roman Novotný - Střední škola ob-

chodní a služeb, Žďár nad Sázavou
Děkujeme všem účastníkům, ale i jejich vy-

učujícím za  ochotu a  spolupráci a  těšíme se 
na další ročník.

Mgr. Radka Hušková 
a Mgr. Daniela Nováková
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Kuchař Vysočiny Junior 2022
V  úterý 5. 4. 2022 se 
v  Havlíčkově Brodě 
uskutečnil další ročník 
soutěže Kuchař Vysočiny 
Junior. Soutěžním úko-
lem bylo zpracovat 
kuře o  hmotnosti 1,5 kg 
a  za  60 minut z  něj 
připravit hlavní chod 
s omáčkou a minimálně jednou přílohou pro 
4 osoby. Dále zpracovat 250 g kuřecích jater 
a taktéž za 60 minut připravit libovolný před-
krm pro 4 osoby. Soutěžící spolu mohou spo-
lupracovat a pomáhat si při přípravě pokrmu.

Naši školu reprezentovala Lenka Strnadová 
a Petra Urbanová (žákyně II.ročníku) pod ve-
dením učitelky odborného výcviku Miroslavy 
Šrutkové.

Naším předkrmem byla domácí paštika 
z  kuřecích jater se žampiony, brusinkovou 

omáčkou a  kvás-
kovým chlebem, 
která porotě 
velmi chutnala. 
Hlavním chodem 
bylo kuřecí prso 
plněné fáší z med-
vědího česneku 
s  dýňovým pyré 

a máslovou omáčkou s rozmarýnem.
V obou kategoriích se naše děvčata umísti-

la na krásném 6. místě. I když to tentokrát ne-
cinklo, byla to dobrá zkušenost na další cestě.

Jsme si vědomi náročnosti zadání a počet 
bodů není to nejdůležitější, oceňujeme odva-
hu se do soutěže pustit a udělat práci navíc, 
snahu, odhodlání a vytrvalost. Všem zúčast-
něným děkujeme za reprezentaci školy.

 
Miroslava Šrutková

Matematická 
soutěž
V  únoru a  březnu na  naší škole proběhlo 
školní kolo matematické soutěže pro studij-
ní i  učební obory. V  rámci studijních oborů 
se zúčastnilo 44 žáků a  učebních oborů 34 
žáků. Studenti soutěžili v pěti kategoriích. 

Žáci, kteří se umístili na stupních vítězů, obdr-
želi poukázky na pořízení papírnického zboží 
dle vlastního výběru. MT

Soutěže  
"Umělá inteligence"  
a "Hraj s rozumem"
Žáci oboru Reprodukční grafik a  Designér 
v reklamě se v prvním pololetí účastnili dvou 
soutěží.  První soutěž nesla název „Umělá in-
teligence“, kterou pořádal Kraj Vysočina. Žáci 
mohli natáčet videa, tvořit plakáty, komiksy 
nebo fotoromány. V letošním roce se příspěv-
ky měly zaměřovat na rizika a výhody spoje-
né s využíváním umělé inteligence z pohledu 
kyberbezpečnosti. Do  soutěže  jsme poslali 
některé práce z  řad prvních i  druhých roční-
ků a na krásném třetím místě se umístil Jakub 
Fürst z AD2, který si byl osobně přebrat cenu 
v Jihlavě. Blahopřejeme!

A současně blahopřejeme i  žákům z  počí-
tačových dílen, kteří se účastnili druhé sou-
těže „Rozpočti si to!“, jejímž pořadatelem 
byla společnost YOURCHANCE a  její projekt 
Finanční gramotnost do  škol. S  partnerem 
ročníků „Hraj s rozumem“ pro žáky připravili 
minisoutěž o nejlepší plakát, komiks nebo in-
fografiku k tématu - rizika související s hazard-
ními hrami u teenagerů. Cílem bylo vzdělávat 
studenty v oblasti hazardních her, ukázat jim, 
jak tento svět funguje, co je to zodpovědné 
hraní, jaký je rozdíl mezi rekreačním a problé-
movým hraním a jaká jsou rizika. Na prvním 
místě se umístil Jakub Fürst z  AD2, na  dru-
hém Alex Matty Fajmonů z  RG1 a  na  třetím 
místě Karolína Salcmanová z RG2. Letos byla 
udělena ještě jedna „speciální“ cena, kterou 
získala Michaela Čermáková z AD1. Na předá-
vání do Prahy jsme se sice nemohli dostavit, 
ale žáci dostali krásné ceny (fitness náramky 
od Xiaomi a bezdrátová sluchátka).

Ještě jednou výhercům gratulujeme a  dě-
kujeme všem, kteří se účastnili!
 Ivana Čermáková

Foto: Žáci RG

Jméno Třída

1. 
roč

ník

1. Smrčka Lukáš OA1B
2. Pacal Ondřej OA1B
3. Střechová Natálie OA1B

2. 
roč

ník

1. Novotná Kristýna OA2A
2. Aubusová Alexandra OA2A
3. Václavek Ondřej OA2A

3. 
ro

čn
ík 1. Martin Krejčí OA3A

2. Petra Padělková OA3A
3. Matěj Brabec OA3A

1. 
roč

ník

1. Piťourová Marta C1
2. Kotyzová Kristýna KA1
3. Pešková Marie AD1

2. 
roč

ník

1. Neveselá Markéta RGF2
2. Urbanová Petra KČ2
3. Karpíšková Tereza KA2
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Cestovní kancelář pohledem profesionála
V pátek 25. 3. 2022 přišel pan inženýr Vondráček, 
zakladatel a  spolumajitel cestovní kanceláře 
VOMA, studentům CR2 a  CR3 podrobněji před-
stavit činnost CK VOMA a  také náročnou, ale za-
jímavou práci v oblasti cestovního ruchu v širším 
hledisku. Zmínil začátky svého podnikání a realiza-
ci svých prvních zájezdů v roce 1992 do Španělska. 
Zdůraznil, jak důležitá je dobrá příprava zájezdu 
a souhra všech činitelů, které ovlivňují úspěšnost 
akce, od pracovníků CK, dodavatelů služeb, klien-
tely, počasí až po  to potřebné štěstíčko, aby vše 
dopadlo dobře.

Rovněž zmínil stále větší digitalizaci v  oblasti 
cestovního ruchu, která sice práci mnohdy urych-
luje, ale ne vždy je, zejména pro starší klientelu, 
přínosná.

Diskutovalo se o  místech, která především 
v  rámci tzv. fam tripů navštívil. Probrali jsme 
i  roli asociací cestovního ruchu a  jejich přínos 
cestovním kancelářím a také ekonomickou strán-
ku podnikání včetně spolupráce s  ostatními 
touroperátory.

Pan inženýr Vondráček je také dlouholetým 
průvodcem, miluje především Švýcarsko, 
které mu imponuje svým aktivním konzer-
vatismem, organizací a krásou přírodní i kul-
turní. Jako průvodce umí zaujmout klientelu, 
v  tomto případě studenty,  svým kultivova-
ným, odborným a poutavým projevem.

Přednáška byla cenným obohacením výuky 
předmětů cestovního ruchu a průvodcovství.

DV

Fiktivka poprvé reálně
Ve středu 13. dubna 2022 se třída CR4 zúčastni-
la exkurze, která se uskutečnila v Brně. V rám-
ci předmětu Fiktivní cestovní kanceláře jsme 
dostali za  úkol uspořádat exkurze pro třídy 
naší školy. Jedna z těchto exkurzí byla pro naši 
třídu. Nejprve Ing. Gabriela Vlasáková zarezer-

vovala datum vily Tugendhat, což není vůbec 
jednoduché, protože tato památka zapsaná 

do  Seznamu světového dědictví UNESCO je 
pro velký zájem zarezervovaná dlouho do-
předu. K  dispozici byl pouze čas od  13.00 
a 13.30 (pro omezení počtu bylo potřeba tří-
du rozdělit na dvě skupiny). Další organizace 
byla již na nás. Abychom produktivně využili 
dopolední čas, rozhodli jsme se využít služeb 
TIC Brno a objednali jsme si jednu z jejich pro-
hlídek. Dále jsme sestavili itinerář, vytvořili 
jsme leták, a  k  tomu seznamy na  zaplacení 
a účast. Dalším krokem byla příprava informa-
cí o Brně a jeho nejvýznamnějších památkách. 
Také jsme si připravili krátké povídání o  vile 
Löw-Beer s  excerpčními lístky a  pracovním 
listem. Tato exkurze tedy celkem obsahova-
la 2 prohlídky a  na  ní jsme se každý dostavil 
buď vlakem nebo vlastní dopravou. Při první 
prohlídce, která se jmenovala &lsquo;Poprvé 
v  Brně&lsquo;, nám místní průvodkyně uká-
zala známá brněnské místa jako například: 
Biskupský dvůr, kostel Petra a Pavla, Zelný trh 
a  prohlídka skončila na  Moravském náměstí. 
Po  skončení první prohlídky jsme měli půl-
hodinovou přestávku. Po  ní dále jsme přešli 
k vile Tugendhat, kde jsme se rozdělili na dvě 
skupiny. Obě skupiny navštívily interiéry vily 
a poté se podívaly do zahrad vily Tugendhat 
a vily Löw-Beer. Znovu jsme sešli u vily Löw-
Beer, kde byl poté i  rozchod. Průvodcovské 
služby byly výborné. Průvodkyně z turistické-
ho centra, měla nádherný přednes, i když byla 

jako záskok za  kolegyni, která den předtím 
onemocněla. I  průvodci ve  vile byli výborní, 
prohlídky byly velmi zajímavé a rozšířily okruh 
našich znalostí z oblasti cestovního ruchu.

Doslov : Organizační skupina fiktivní firmy 
pracovala velmi dobře, své úkoly zvládala 
téměř profesionálně. Nastavovala přestávky 
i volné hodiny, aby se náročného úkolu zhos-
tila, což se projevilo v celém průběhu exkurze 
a spokojenosti jejich účastníků.

Petra Peštálová (CR4) 
DV

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Dne 29. 3. 2022 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Oproti tradičnímu 
konání v prostorách DDM Třebíč probíhala olympiáda letos stále ještě poměrně netradičním 
způsobem, protože studenti plnili úkoly na své škole a přenos jejich testů porotě zajišťovali uči-
telé. Žáci si mohli vyzkoušet netradiční úkoly z mluvnice a předvést své stylistické dovednosti 
ve slohu. Celkově se zúčastnilo 13 studentů z 5 škol. Studentky OAHŠ se umístily následovně:  
7.-8. místo Jana Uhrová (HT2)  a  10. místo Alexandra Aubusová (OA2A)

Všem děkujeme za účast a našim studentkám gratulujeme k reprezentativnímu výsledku, 
díky němuž předběhly i některé studenty gymnázií. MV
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Maturitní zkoušky oboru cestovní ruch CR4
Z  celkového počtu 26 studentů oboru 
Cestovní ruch nastoupilo k ústním maturitním 
zkouškám 25 žáků. Vyučující i  studenti měli 

trochu obavy, jak se projeví nešťastná covi-
dová doba. Starosti byly zbytečné. Studenti 
byli na  maturitní zkoušky připraveni vzorně. 

Praktické maturity, při kterých studenti vy-
stupovali v roli průvodců, dopadly ve většině 
případů velmi dobře. Mnozí studenti projevili 

kreativitu při volbě kos-
týmů, audionahrávky, 
scénky apod., aby udě-
lali prohlídku pro klien-
ty a  zkušební komisi co 
nejzajímavější.

Písemná část taky do-
padla bez ztráty kytičky 
a  to média psala, jak 
byla čeština náročná. 
Ústní zkoušky zvládli 
studenti taky velmi dob-
ře, což kvitovala i  před-
sedkyně maturitní komi-
se. Osm žáků dokonce 

odmaturovalo s vyznamenáním. 
Blahopřejeme.

DV

S P O R T
Jednodenní in-line  kurz 
Dne 30. 6. 2022 se žáci třídy OA3B (sportovní management) zúčastnili jedno-
denního kurzu na in-line bruslích. Projeli jsme jednu z nejznámějších in-line 
stezek z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou a zpět. V Hluboké nad 
Vltavou jsme si také zahráli beachvolejbal. Počasí nam přálo a kurz byl velice 
vydařený. VS
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Rádi sportujete a soutěžíte?  
 

Připojte se k nám na náš 

SPORTOVNÍ DEN 

KDY? 
 
KDE? 

29.06.2022 

NA POLANCE 
CO S SEBOU? 

S sebou si vezměte především dobrou náladu, sportovní oblečení a sportovní obuv.  

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 

Minifotbal (2 na 2), nohejbal (2 na 2), volejbal, vybíjenou, ringo (3 na 3), společnou hlavní soutěž v pétanque, střelbu z luku, plavání, inline 
bruslení, opičí dráhu, hod fresbee a další... 

Pro více informací neváhejte kontaktovat pana učitele Mgr. Vítězslava Svobodu 
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Středoškolské mistrovství 
v požárním sportu
Dne 27. dubna 2022 jsem se zúčastnila S t ř e d o š k o l s k é h o 

mistrovství České 
republiky v  požár-
ním  sportu.  Závody 
se konaly na  Střední průmyslové škole che-
mické v  Pardubicích. Závodila jsem ve  dvou 
disciplínách, a  to ve  výstupu na  cvičnou věž 
a  v  běhu na  100 m s  překážkami. První disci-
plínou byla právě stovka. Do  svého rozběhu 
jsem dostala dvě rychlé soupeřky, ale díky 
své klidné hlavě jsem si doběhla pro vítěz-
ství. Následovala druhá disciplína, a to výstup 
na  cvičnou věž. V  té jsem si vystoupala pro 
druhé vítězství v  jednom dni. Ráno jsem vů-
bec nevěděla, že se něco takového může stát. 
Byla jsem překvapená. Domů jsem si tedy 
dovezla dvě zlaté medaile a také titul dvojná-
sobné mistryně Středoškolského mistrovství 
ČR  v  požárním sportu pro rok  2022.Závody 
jsem si moc užila a  doufám, že se příští rok 
znovu uskuteční. Ráda jsem reprezentovala 
naši školu. Eliška Navrátilová 

(OA1B)


