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Úvodní slovo 

Milé studentky a studenti,  
vážení rodiče a všichni ostatní,  
kteří jste se rozhodli podívat se na tuto internetovou stránku školy, 
dámy a pánové, 

dovolujeme si Vám předložit Ročenku naší školy, ve které Vám chceme ve 
stručnosti přiblížit uplynulý školní rok. S ohledem na rychlý rozvoj dálkového 
přístupu k informacím jsme se rozhodli přejít od tištěné k elektronické verzi 
této Ročenky školy. Věříme, že díky této změně se dostane Ročenka nejen 
ke studentům, kteří školu v současné době navštěvují, ale také k těm, kteří 
zvažují, že se budou hlásit ke studiu na naší škole. Věříme, že se dostane 
také k široké veřejnosti, která otevře naše internetové stránky. 

Uplynulý školní rok byl velmi bohatý na množství akcí pořádaných pro žáky 
školy, na účast žáků v soutěžích a akcích mimo vyučování. V rámci projektu 
„Nové metody výuky mechatroniky, strojírenských oborů, mikroprocesorů a 
ICT“, financovaného z evropského fondu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, proběhlo pilotní ověřování e-learningové formy 
vzdělávání žáků. Více než 800 žáků naší školy a partnerské školy ISŠ 
v Sokolnicích u Brna mělo k dispozici nové učební texty z odborných 
předmětů s možností jejich studia z domova. 

V průběhu školního roku provedla Česká školní inspekce kontrolu podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na naší 
škole. Výsledkem této inspekce je velmi pozitivní hodnocení naší školy, které je uvedeno v Inspekční zprávě, kterou 
naleznete rovněž na internetové stránce školy. Inspekce mimo jiné konstatovala, že přednosti školy spočívají ve 
vysoce efektivním systému řízení, v inovativním a pravidelném zavádění nových technologií do výuky a ve využití 
dlouhodobě prosperující a mimořádně bohaté spolupráce se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřuje škola 
k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání, konstatovala česká školní inspekce. 

Velmi vysoké externí hodnocení ze strany ČŠI nás těší a je výsledkem mnohaletého úsilí o vytvoření kvalitních 
podmínek ke vzdělávání. Současně je pro nás závazkem, abychom i v dalším období tyto podmínky dále rozvíjeli. 

Ing. Lubomír Štefka 
ředitel školy 
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FOTOGRAFIE A SEZNAMY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

Vedení školy 

 

zleva: 

Ing. Felkel Jindřich – zástupce ředitele pro praktické vyučování 
Ing. Tejkal Karel – zástupce ředitele pro provozní záležitosti 
Ing. Režná Jana – Vedoucí ekonomického úseku 
Ing. Štefka Lubomír – ředitel školy 
Ing. Zugar Radomír – vedoucí úseku náboru žáků, propagace a dalšího vzdělání 
RNDr. Tillerová Jana - zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
Ing. Pachlopník Pavel - zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
Mgr. Kratochvílová Hana - zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
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Učitelé teoretických předmětů 

 

PhDr. Petr Krákora Mgr. Zdeněk Čoupek, Mgr. Radmila Grycová, Mgr. Radoslav Holešovský, Mgr. Ivana Káňová, Dr. Ladislav 
Kotlár, Mgr. Gabriela Šrámková, Mgr. Šárka Mikesková, Mgr. Jaromír Skotal, Mgr. Iva Slabá, PaedDr. Milan Topinka, PhDr. Eva 
Vránová, Mgr. Kateřina Kardošová, Mgr. Petr Sís, PhDr. Věra Benediktová, Mgr. Zdeněk Blažek, Mgr. Pavlína Červená, Mgr. 
Barbora Holtzerová, Mgr. Ilona Jelínková, PhDr. Tamara Kohutová, Mgr. Jana Matoušková, Mgr. Olga Myslíková, PhDr. Dimitra 
Voráčová, Mgr. Magdalena Zlámalová, Mgr. Věra Hudcová, Ing. Ivana Harvánková, Mgr. Jitka Jeřábková, Mgr. Eva Kosinová, 
Mgr. Vlasta Kukletová, Mgr. Helena Pavlíková, Mgr. Danuše Horáková, Mgr. Michal Břicháček, Mgr. Martina Bystroňová, Mgr. 
Táňa Novotná, Mgr. Hana Kratochvílová, Mgr. Jana Morbacherová, Mgr. Jana Relichová, Mgr. Alena Špaňhelová, Mgr. Lenka 
Budínová, Mgr. Radomír Omasta, Mgr. Jiří Šorfa, Mgr. Zdeňka Vávrová, Ing. Miloš Kříž, Ing. Vladimír Balík, Mgr. Jana Konvičná, 
Ing. Josef Fiala, Ing. Jaroslav Kudlička, Ing. František Maštera, Ing. Eva Kaspříková, Ing. Jana Pšenčíková, Ing. Monika 
Sedláčková, Mgr. Jana Vildová, RNDr. Miloslav Vlček, Ing. Jiří Zedník, Ing. Petra Vykoupilová, Ing. Dana Dobrovská, Ing. Pavel 
Hartmann, Ing. Jan Prokeš, Ing. Jana Šamalová, PaedDr. Hana Šindlerová, Ing. Aleš Stehno, Ing. Pavel Goliáš, Bohumil Foltýn, 
Ing. František Charvát, Ing. Jaroslav Jirků, PhD., Ing. Jaroslav Kostner, Ing. Radomír Buchta, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Ivana 
Vlčková, Ing. Josef Bečka, Ing. Zdeněk Burian, Ing. Miroslav Fišer, Ing. Milan Hloušek, Ing. Stanislava Karafiátová, Ing. Katarína 
Kocmanová, Ing. Libor Mašíček, Ing. Milan Plíhal, Ing. Zdeněk Šenkeřík, Ing. Ladislav Rozík 
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PhDr. Petr Krákora Mgr. Zdeněk Čoupek, Mgr. Radmila Grycová, Mgr. Radoslav Holešovský, Mgr. Ivana Káňová, Dr. 
Ladislav Kotlár, Mgr. Gabriela Šrámková, Mgr. Šárka Mikesková, Mgr. Jaromír Skotal, Mgr. Iva Slabá, PaedDr. Milan 
Topinka, PhDr. Eva Vránová, Mgr. Kateřina Kardošová, Mgr. Petr Sís 
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PhDr. Věra Benediktová, Mgr. Zdeněk Blažek, Mgr. Pavlína Červená, Mgr. Barbora Holtzerová, Mgr. Ilona Jelínková, 
PhDr. Tamara Kohutová, Mgr. Jana Matoušková, Mgr. Olga Myslíková, PhDr. Dimitra Voráčová, Mgr. Magdalena 
Zlámalová, Mgr. Věra Hudcová, Ing. Ivana Harvánková, Mgr. Jitka Jeřábková, Mgr. Eva Kosinová, Mgr. Vlasta 
Kukletová, Mgr. Helena Pavlíková 
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Kratochvílová, Mgr. Jana Morbacherová, Mgr. Jana Relichová, Mgr. Alena Špaňhelová, Mgr. Lenka Budínová, Mgr. 
Radomír Omasta, Mgr. Jiří Šorfa, Mgr. Zdeňka Vávrová 

  



S t r á n k a  | 11  Zpět na stránku osnova 

 

 

Sekce výpočetní techniky a ekonomických předmětů 
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Maštera, Ing. Eva Kaspříková, Ing. Jana Pšenčíková, Ing. Monika Sedláčková, Mgr. Jana Vildová, RNDr. Miloslav 
Vlček, Ing. Jiří Zedník, Ing. Petra Vykoupilová, Ing. Dana Dobrovská, Ing. Pavel Hartmann, Ing. Jan Prokeš, Ing. 
Jana Šamalová, PaedDr. Hana Šindlerová 
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Jiří, Němeček Vlastimil Bc., Budín Petr Mgr., Ondráček Zdeněk 
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ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Teorie 

EXIT Tour 2011 

Dne 9.11.2010 se na naší škole konal 
celodenní primárně preventivní program 
EXIT Tour. Účastnili se ho žáci 1. a 2. 
ročníku teoretické výuky. Program 
zajišťovala organizace KAM spolu s 
dalšími neziskovými organizacemi a 
s rockovou skupinou DIZMAS ze 
Spojených států.  

Tento publicisticky vzdělávací program pro 
dospívající mládež měl za úkol ukázat 
postoje podporující zdravý životní styl a 
možnosti řešení každodenních problémů z 
pohledu tradičních hodnot. 

Celá akce začala úvodním koncertem 
skupiny DIZMAS a představením 
programu. Dále pak se žáci rozešli do tříd, 
kde proběhly workshopy (přednášky a besedy) s různou náplní. Témata byla vybírána dle potřeby školy na podporu 
a realizaci Minimálního preventivního programu. Jednalo se o témata, jako je: šikana, kyberšikana, nebezpečí 
kouření a drog, partnerské vztahy, sex a AIDS. Dokonce v jednom z workshopů vystupoval Thomas Graumann se 
svým autentickým příběhem, jako jeden z mála dosud žijících zachráněných válečných dětí z tzv. Wintonova vlaku. 

Po prvním bloku se třídy prostřídaly a prošly druhou sérií přednášek s obdobnými tématy. Závěr byl v tělocvičně, 
kde opět vystoupila skupina DIZMAS, jejíž členové taktéž vedli jeden ze seminářů: Image USA (v angličtině). Díky 
tomu se studenti dostali do kontaktu s rodilými mluvčími. Následovalo vyhodnocení, zpětná vazba a rozdání 
pozvánek na další aktivity v rámci celého projektu. 

Program byl velice ojedinělý a velmi přínosný. Lektoři díky svým vlastním zkušenostem a přístupem vyvolali mezi 
žáky dobrý ohlas. Přednášky byly zajímavé a poučné. Žáci si jistě odnesli spousty potřebných poznatků. Vrcholem 
byl ovšem koncert DIZMAS na úplný závěr celého programu. 

Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili organizace celé akce. 

Mgr. Michal Břicháček 
školní metodik prevence 
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Lyžařský výcvikový kurz 

Tak jako každoročně i letos se na naší škole uskutečnil lyžařský výcvikový kurz. Po loňských zkušenostech, kdy kurz 
proběhl v rakouském pohoří Taury v lyžařském středisku Lachtal, jsme se rozhodli pro jeho organizaci v téže 
lokalitě.  

Kurz byl rozdělen do dvou turnusů, první turnus proběhl v době od 2. 3 do 6. 3. 2011 a druhý od 6. 3. do 10. 3. 
2011. Ubytovaní jsme byli v penzionu Pusterwald, který byl vzdálen asi 30 min. od lyžařského střediska. 

 

Samotné lyžování probíhalo v příjemném prostředí lyžařského střediska Lachtal, jehož nadmořská výška je 1600 m. 
Nachází se zde bohatý výběr sjezdovek rozmanitých profilů a obtížností, na kterých bylo možno provádět výcvik 
diferencovaný vzhledem k výkonnostní úrovni jednotlivých družstev.  

Kurz však nebyl zaměřen jen na praktický výcvik. Jeho součástí byly besedy týkající se techniky lyžování a 
snowboardingu, výzbroje a výstroje. Nemalou pozornost jsme věnovali bezpečnosti na sjezdovkách a první pomoci. 

Pobyt na horách byl velmi příjemný a doufáme, že oslovil žáky natolik, že se lyžařskému sportu budou věnovat i 
mimo organizované školní kurzy. 

Mgr. Radoslav Holešovský 
učitel tělesné výchovy 
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Profi projek na Olomoucké 

Ve dnech 16. 5. – 27. 5. 2011 pod záštitou 
mezinárodní studentské organizace AIESEC pobývali 
na naší škole tři zahraniční studenti, kteří vyučovali 
studenty ze tříd IT3 a MA3 v rámci Profi projektu 
témata jako např. Svět práce- hledání práce, práce s 
inzeráty, motivační dopisy, pracovní pohovor.  

Z oblasti finanční gramotnosti pořádali pět seminářů 
na téma finanční angličtina, bankovní produkty, 
investování, pasivní příjem a osobní finance. Jejich 
působení ve škole bylo pro studenty velice přínosné. 
Jednak si mohli v praxi ověřit, nakolik rozumějí 
anglicky mluvícím lektorům, jen o něco málo starším 
než jsou oni, a jednak si mohli vyzkoušet způsob 
výuky běžný na zahraničních školách. 

PhDr. Věra Benediktová 

Projekt MF Dnes – Studenti čtou a píší noviny 

I v letošním školním roce jsme se se zájmem zúčastnili velmi populární akce MF Dnes, která studentům středních 
škol dává možnost prezentovat své názory, většinou k aktuálním společenským problémům, na stránkách 
regionálního i celorepublikového deníku MF Dnes. 

Přestože je konkurence veliká a napříč všemi typy středních škol, podařilo se nám letos velmi úspěšně konkurovat 
např. gymnáziím v brněnském regionu. Témata, jako každoročně, vybízela studenty k vlastnímu zamyšlení a 
mnohá doslova provokovala např. téma - Je problém Čechů, že světu nemají příliš co nabídnout, nebo že to 
nedovedou správně prezentovat? 

Zejména žáci MA 3 – Z. Netopil, K. Schanzerová, G. Svobodová uspěli se svými články v redakci novin a jejich 
práce byly vybrány k otištění. 

Kromě samotné tvůrčí práce studentů pracují žáci v hodinách českého jazyka s novinami MF Dnes, které jsou vždy 
po dobu tří měsíců distribuovány na školu. V září se na naší škole, rovněž v rámci tohoto projektu, uskutečnila 
beseda s redaktorem MF Dnes, kde se studenti mohli zeptat na podrobnosti práce redaktora a tvorby tisku. 

Jako garant tohoto projektu na naší škole mohu tuto aktivitu MF Dnes jen podpořit a doporučit. 

Mgr. Radmila Grycová 

Sešit, chléb a pivo 

Víte, co mají společného tyto tři věci uvedené v názvu článku? Všechny se dnes vyrábějí na automatizovaných 
výrobních linkách. V Brně máme možnost v rámci exkurzí navštívit různé závody. My strojaři to máme vcelku 
jednoduché, když hledáme námět na exkurzi, protože stroje se využívají ve všech oblastech výroby. Tak se pojďte 
s námi podívat… 

Kam nejdřív? Snad do papíren na Křenovou ulici. Sem se vozí z Krkonoš obrovské kotouče papíru, aby z nich 
výrobní linky (tvořené odvíječkou, skládačkou, řezačkou atd.) na konci „vyplivly“ balíčky sešitů, bloků, zápisníků či 
knih. Tisknou se zde všechny možné typy sešitů pro náš i zahraniční trh s přitažlivými barevnými obaly. Z užitých 
motivů od Krtečka přes „hvězdy ze Superstar“ si tu opravdu vybere každý. Malý tip – papírny na Křenové mají i 
svou podnikovou prodejnu. Pravda, otevřeno je jen v pondělí a ve středu, ale ten výběr a nízké ceny stojí za to. 
Vždyť to máme cestou ze školy, stačí vystoupit na zastávce Masná a velkou modrou budovu nelze přehlédnout. 
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Že Vám při cestě vyhládlo? Tak to bychom mohli zajít do pekáren na Cejl. Tam to voní! Dostanete bílý plášť a 
slušivou čepičku a můžete se podívat, jak se vyrábí chleba, rohlíky a jemné pečivo. I když stroje (hnětačky, děličky, 
pece, dopravníky apod.) toho zvládnou hodně, vánočky zatím plést neumí. Od toho jsou tam šikovní pekaři a 
pekařky, kteří před Vánocemi pletou vánočky i celou směnu. Klobouk dolů! Víte třeba, jak se chladí rohlíky, aby se 
horké v přepravkách nepomačkaly? Kloužou po dlouhém tobogánu a cestou se vychladí. A takový čerstvý rohlík, to 
je pochoutka! Můžete porovnat i se zdravějšími typy celozrnného pečiva. Pečou se zde i „zdravé“ tmavé druhy 
chleba. Pokud si myslíte, že čím je chléb tmavší, tím je i zdravější, tak vězte, že ta tmavá barva vzniká dobarvením. 
Anebo jste viděli tmavě hnědou mouku? 

No, vidím, že už se Vám lepí jazyk na patro, tak to půjdeme spláchnout do pivovaru na Mendlově náměstí. Tedy 
ovšem je-li Vám 18 let! Pokud ještě ne, na výrobu „tekutého chleba“ se podívat můžete stejně a na památku si 
odnesete sklenici na malé pivo s logem pivovaru, ale pozor! Je určena pouze na nealko nápoje! V pivovaru se 
vyrábí, vlastně vaří, různé druhy piva a pak se plní do sudů a skleněných i PET lahví. Manipulační stroje plniček 
ohromí návštěvníka svou rychlostí a výkonem. Víte, jak vznikne PET láhev? Z malé zkumavky se závitem se 
vyfoukne do požadovaného tvaru. Sládek, který Vás provází, Vám potvrdí, že rozdíl v kvalitě mezi pivem ve skle a 
v umělé hmotě není. Tak tedy na zdraví! Ale prosím Vás, s mírou…. 

Ing. Katarína Kocmanová 

Soutěže v programování 

Letos se naši studenti, stejně jako v předešlých letech, zúčastnili soutěží v programování. Úmyslně používám 
množné číslo - soutěží, poněvadž se už několik let stává tradicí, že neskončíme hned v okresním kole, ale 
postoupíme i do krajského (a někdy dokonce i do celostátního). 

 

Celostátní soutěž v programování v roce 2010 v Jánských Lázních, vlevo vpředu náš Lukáš Horký 

Okresní kolo se konalo 8.3.2011 na gymnáziu Vídeňská. Zúčastnilo z různých škol. Do soutěže byly vybrány 
pěkné algoritmické úlohy, ke kterým nebylo zapotřebí používat žádné speciální knihovny. Letošní obsazení našich 
bojovníků bylo slabší, než v loňském roce, protože někteří už měli těsně před maturitou a měli už jiné starosti, 
jedno naše „želízko v ohni“ na poslední chvíli onemocnělo. Takže z osvědčených borců zůstal jen Lukáš Horký 
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z IT3, jinak jsme nominovali nováčky z prvních a druhých ročníků, aby se trochu „porozlédli“. se celkem přes 30 
studentů Náš Lukáš Horký obsadil krásné 2. místo.  

Pořadí na prvních třech místech: 

1. Jan Sebastian Fabig – gymnázium tř. kpt. Jaroše 
2. Lukáš Horký – ISŠ – COP Brno 
3. Said Bedřich – gymnázium tř. kpt. Jaroše. 

Pro krajské kolo, do kterého postoupil i náš Lukáš, poskytla azyl Mendelova zemědělská a lesnická fakulta 
v Brně. Konalo se v sobotu 16. 3. 2011. 

Po počátečních potížích s přihlašováním na počítače se asi s hodinovým zpožděním začalo soutěžit. Úlohy byly 
zaslány přímo z MŠMT. Tentokrát nebyl výběr příkladů úplně podle našeho „gusta“, neboť téměř všechny úlohy 
byly založeny na grafické reprezentaci dat. 

Zde je pro ilustraci jedna ze soutěžních úloh:  Napište program, který umožní hrát hru Breakout. Podstatou je 
rozbíjení cihlové zdi pomocí pálky a míčku. Každá cihla zasažená míčkem je rozbita a mizí z hrací plochy. Hráč 
ovládá pohyb pálky do stran a má za úkol odpálit míček nahoru vždy, když by propadnul přes spodní okraj hrací 
plochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ukázka hrací plochy 

 

 

 

 

 

 

Odrazy kuličky od stěny 
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Nicméně, i s takovými úlohami si soutěžící na prvních místech dokázali poradit.  

Výsledné pořadí na prvních třech místech bylo takové: 

Jan Sebastian Fabig – gymnázium tř. kpt. Jaroše 

Keda Michal – gymnázium v Zastávce u Brna 

Lukáš Horký – ISŠ – COP Brno 

Umístění našeho studenta hodnotíme i tak jako vynikající, poněvadž se ctí obstál v konkurenci studentů 
z osmiletých gymnázií, která jsou zaměřena speciálně na programování. 

 

Ing. Jana Pšenčíková 

Soutěže v grafice 

V tomto školním roce studenti 4. ročníku oboru IT zpracovávali v rámci předmětu Počítačová grafika projekty 
v programu Macromedia Flash MX 2004. Tento program slouží k vytváření animací, her, webových stránek apod. 
Některé z projektů byly poslány do soutěže Brněnské kolo. 

Karolína Bartková a Zuzana Butorová ze třídy IT4B vytvořily interaktivní animaci „Zkoumání vesmíru“. Libor 
Langáček z IT4B vytvořil hru „Yin-Yang“. Martin Friedl a Tomáš Krejčí z IT4B vytvořili interaktivní animaci auta. 
Aleš Brunner, Martin Přeták a Martin Záklasník z IT4A vytvořili animovaný film „Zombie apokalypsa“. Soutěže se 
zúčastnil i Michal Svoboda s prací ve vektorovém programu CorelDraw 11. 

Práce studentů byly porotou velice kladně hodnoceny. Aleš Brunner, Martin Přeták a Martin Záklasník získali za 
svou animaci cenu, Karolína Bartková, Zuzana Butorová, Martin Friedl a Tomáš Krejčí získali čestná uznání. 
Kolektivu studentů naší školy byla udělena cena za celý soubor animací. 

Aleš Brunner, Martin Přeták a Martin Záklasník se zúčastnili se svou prací mezinárodního festivalu animovaných 
filmů středních škol ANIMOFEST 2011 v Bratislavě. Festival se konal 16.6.2011 a pořádala jej Střední umělecká 
škola animované tvorby v Bratislavě. Do soutěže bylo přihlášeno 43 krátkých animovaných filmů ze slovenských a 
zahraničních škol. Vítězné práce je možné shlédnout na stránkách školy www.uat.sk. 

Soutěž v SolidWorks 

Dne 24. 3. 2011 se uskutečnila na SPŠ Hranice na Moravě 
jednodenní studentská soutěž "3D modelování v SolidWorks" 
pořádaná firmou SolidVision za účasti 42 studentů ze 16 škol. Z 
naší školy se soutěže zúčastnili Adam Šnajdr a Jakub Formánek 
ze třídy IT3.  

Soutěž byla určena pro všechny studenty, kteří mají zájem o 
modelování, analýzy a mnoho dalších možností, které umožňuje 
konstrukční program SolidWorks. Soutěžící dostali zadání v 
podobě výkresové dokumentace součásti. Dle předložené 
dokumentace vymodelovali výrobek, na kterém následně 
provedli mechanickou analýzu zatížení a určili pozici těžiště 
součásti. 

Hlavním cílem soutěže je dát studentům středních škol a učilišť možnost pochlubit se svými praktickými 
dovednostmi a poměřit se s vrstevníky. Spolu s vyučujícími mohou pořadatelé také porovnat úroveň znalostí na 

Martin Friedl, Tomáš Krejčí 

http://www.uat.sk/�
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různých školách. Našim studentům tato soutěž umožnila načerpat bohaté zkušenosti, které mohou zúročit v příštím 
ročníku soutěže. 

 

Karolína Bartková, Zuzana Butorová, IT 4B 

 

 

Sudoku 

V úterý 3.5.2011 se třída IT1 a PSP1 zúčastnila v rámci hodin matematiky přednášky o Sudoku. Navštívil nás 
dvojnásobný mistr České republiky v luštění Sudoku Ing. Jan Novotný. První hodinu nás seznámil s historií, 
několika typy sudoku a také s postupem, jak úspěšně řešit tuhle logickou hru. Po přestávce nám rozdal zadání, 
které jsme se měli za 20 minut snažit vyřešit. Po uplynutí času jsme si vzájemně řešení opravovali. Za každé 
správně vyplněné číslo jsme obdrželi jeden bod. Ti nejúspěšnější byli ohodnoceni tužkou, zápisníkem nebo tričkem 
tohoto projektu. 

Zajímavé odkazy o sudoku: www.fed-sudoku.eu/, cs. Sudokucup.com, schak.cz 

Michal Kocanda, IT1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aleš Brunner, Martin Přeták, Martin Záklasník 

http://www.fed-sudoku.eu/�
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Praxe 

Soutěž odborných dovedností – České ručičky 

Dne 5. a 6. dubna 2011 byla naše škola vybrána jako pořadatel Celostátní soutěže Kovo – Junior v odborných 
dovednostech v oboru – zámečník – strojní mechanik, která byla zařazena do přehlídky nejlepších žáků učebních 
oborů – České ručičky, pod patronací Cechu – Kovo. 

Naše škola, která je jednou z největších středních škol v Jihomoravském kraji, tuto soutěž již pořádala potřetí, 
protože pro podobné akce má ideální prostorové a technické vybavení. 

Celostátní soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků ze 16 středních škol a učilišť. 

Oficiálního zahájení se zúčastnil Ing. Stanislav Juránek – náměstek hejtmana a radní Jihomoravského kraje pro 
oblast školství a popřál všem účastníkům soutěže co nejlepší výsledky. Zároveň všem soutěžícím a pedagogickému 
doprovodu popřál hodně štěstí, a byl potěšen, že se tato soutěž konala v Jihomoravském kraji a ve městě Brně. 

Po oficiálním zahájení si soutěžící rozlosovali soutěžní čísla, a odebrali se na jednotlivá pracoviště, kde se seznámili 
s výkresovou dokumentací. Sestava, kterou mněli vyrobit za 390 minut, se skládala z několika dílů. Jednotlivé díly 
nejprve museli přesně opracovat, slícovat a přesně skolíkovat tak, aby se dílce lehce otáčely. Součástky spolu 
tvořily jeden celek pod názvem „Pant dveří“. 

Soutěžící, kteří se soutěže zúčastnili, byli vítězové regionálních kol, takže se předpokládalo, že budou velice 
vyrovnané výsledky. Hodnotící komise, která byla složena ze dvou členů pedagogického doprovodu a jedním 

členem z praxe, měla nelehký úkol. 

Vítězem se nakonec stal Michal Svoboda ze 
Střední školy lodní dopravy a technických 
řemesel Děčín. 

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v aule 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. 
První tři soutěžící obdrželi peněžní ceny, a 
nejlepší soutěžící obdržel od firmy P-Kovo 
akumulátorový šroubovák a symbolický 
nástupní lístek do firmy. 

Účastníci celostátního kola velice ocenili dobré 
zajištění soutěže, včetně doprovodného 
programu pro pedagogický doprovod. 

Vítěz soutěže se zúčastnil slavnostního 
vyhlášení vítězů na galavečeru pořádaném v divadle Reduta Brno, který natáčela i Česká televize. 

Soutěž byla nejen dobře organizována, ale soutěžícím i pedagogickému doprovodu se představila naše škola, která 
patří ke špičce jak v materiálovém zabezpečení, tak i v kvalitě výuky. 

 

Josef Horký, Miroslav Martynink  
vedoucí učitelé odborného výcviku strojního a rukodělného 



S t r á n k a  | 27  Zpět na stránku osnova 

Vyhodnocení odborné praxe 4. ročníků 

Odborný výcvik - praxe tříd ME 4 se ve čtvrtém ročníku již nekoná v dílnách Integrované střední školy – Centra 
odborné přípravy Brno, Olomoucká 61, ale ve firmách a organizacích na provozních pracovištích jako odborná 
praxe. Odborné zaměření subjektů, kde se tato odborná praxe realizuje, má být v souladu s oborovou specializací a 
obsahem oboru Mechanik elektronik. 

 Odborný výcvik - praxe žáků se uskutečňuje na základě schválených učebních dokumentů v termínech, které 
vychází z rozvrhu na celý školní rok a je schválen ředitelem školy.  

Odborná praxe je povinná. Uskutečňuje se na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k 
činnosti, která souvisí s oborem vzdělávání, v kterém žáci odborný výcvik vykonávají. S poskytovateli odborné 
praxe má škola uzavřenu smlouvu o rozsahu a obsahu odborné praxe a podmínkách pro její konání. Žáci jsou 
řádně pojištěni pro případ úrazu a škody majetkové povahy a toto pojištění se vztahuje i na vykonávání odborného 
výcviku na pracovišti firmy. Odborná praxe jako taková má délku 7 hodin týdně a zpravidla bývá soustředěna do 
jednoho týdne (dva dny po sobě následující).  

Žáci jsou za výsledky odborné praxe klasifikováni v 1. i v 2. pololetí a jejich výsledky jsou součástí hodnocení 
čtvrtého ročníku. Za uzavření klasifikace z odborné praxe je zodpovědný pověřený učitel OV. Odbornou praxi 
uvedených čtvrtých ročníků ME zabezpečuje a za její průběh i obsah zodpovídá Bc. Vlastimil Němeček, učitel OV. 
Kontrolou praxe žáků je pověřena dle možností ta část učitelů OV, kterým například odpadne výuka Odborného 
výcviku. 

Účelem odborné praxe žáků je ověření získaných poznatků, teoretických vědomostí a praktických dovedností v 
praxi. Žáci tak aplikují své znalosti na konkrétním pracovišti a získávají celkový přehled o budoucím zaměstnání. 
Teoretické vědomosti jsou základem praktických dovedností. K jejich osvojení je žák veden v průběhu celého 
studia. V průběhu odborné praxe si jsou žáci plně vědomi, že nereprezentují svým chováním a vystupováním jen 
sami sebe, ale celou školu. Odborná praxe je tak ideální přípravou pro budoucí volbu povolání. V loňském školním 
roce 2010/2011 byli všichni žáci oboru ME umístěni na odbornou praxi ve firmách. Podařilo se to díky dlouhodobé 
spolupráci s jednotlivými subjekty. Někteří žáci, zvláště dojíždějící z větší vzdálenosti, si praxi zajistili sami v místě 
bydliště.  

Nezanedbatelný podíl na umístění jednotlivých žáků má i fakt, že kvalita jejich vzdělání je na dostatečné úrovni, 
čímž se podařilo odsunout z některých firem žáky jiných škol. Na základě informací z jednotlivých firem je zřejmé, 
že odborná praxe je pro žáky velmi přínosná. Umožňuje jim udělat si představu o svém budoucím postavení na 
trhu práce a velkou měrou se podílí na volbě budoucího povolání. 

Bc. Vlastimil Němeček 
učitel odborného výcviku 
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Zázemí školy 

Domov mládeže 

Domov mládeže se nachází v samotném centru města, na ulici Údolní 35a Brno. Tato poloha v rámci Brna vytváří 
velmi dobré podmínky k dojíždění našich žáků do školy, které netrvá více jak 30 minut a umožňuje velmi snadný a 
rychlý přístup do kulturního a obchodního centra města. 

Domov zabezpečuje ubytování pouze pro chlapce, dívky studující na ISŠ-COP jsou ubytované na domově mládeže 
Klášterského 4. Žáci jsou ubytovaní ve dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích, a proto je domov zařazen 
v souladu s Vyhláškou č.108/2005 Sb do první kategorie. Ve školním roce 2010-2011 byla stanovena úplata za 
ubytování ve výši 1000 Kč měsíčně. 

V uplynulém školním roce došlo k další modernizaci budovy domova a jejího vybavení, Bylo dokončeno vybudování 
úplně nové moderní kotelny, byl proveden nákup nových válend a jejich výměna na jednom patře budovy. 
V neposlední řadě byla modernizována bezdrátová síť WIFI, která při správném využívání zabezpečuje 
bezproblémové kvalitní připojení ve všech prostorách domova mládeže. Modernější výpočetní technikou byla 
vybavena také naše počítačová učebna.Velmi oblíbený je také zakoupený nový stolní fotbálek pro žáky, všechny 
klubovny byly vybaveny novými plochými televizory. 

Domov mládeže poskytuje nabídku různých zájmových aktivit. Velmi oblíbený je zvláště kroužek posilování, kde 
zájem často přesahuje možnosti naší velmi dobře vybavené posilovny. Značné možnosti domov poskytuje 
milovníkům stolního tenisu, každá výchovná skupina má k disposici vlastní stůl. Velké úspěchy slaví dramatický 
kroužek, který se zásluhou vychovatele p.Tomáše Dorazila tradičně zúčastňuje viceoborové přehlídky zájmových 
uměleckých aktivit Brněnské kolo. Významnou roli sehrává také kroužek „Poznáváme Brno“, kde žáci, především 
1.ročníku, navštěvují nejvýznamnější památky v Brně a jiné kulturně sportovní akce. Aktivní jsou také kroužky 
přátel divadla a plavání. Nedílnou součástí zájmové činnosti jsou návštěvy divadelních představení, výstav a 
podobně. Zúčastňujeme se také sportovních soutěží organizovaných pro žáky středních škol Asociací 
středoškolských klubů ČR. 

V uplynulém školním roce prošel domov mládeže značnými personálními změnami. V měsíci lednu se s námi 
rozloučil a odešel do důchodu PaedDr.Josef Henek, který stál po mnoho let v čele domova. Ve stejném měsíci 
nastoupil na funkci bezpečnostního pracovníka pan Josef Žaža. V měsíci dubnu odešel také do důchodu další 
mnohaletý pracovník, správce domova, pan Cyril Kopečný. Ve funkci ho nahradil p.Lubomír Hemza. V době od 
února do konce školního roku nově vykonávala funkci vychovatelky paní Dana Vintrlíková, kterou od 1.7.2011 
nahradila paní Marie Foersterová. 

Domov mládeže i nadále zůstává vhodnou alternativou ubytování pro ty žáky, kterým vzdálenost trvalého bydliště 
nebo jiné důvody nedovolují denně dojíždět do školy. Možná jsme oproti jiným domovům mládeže domovem 
malým, ale je to domov náš, je součástí naší školy a nás může opravdu jen těšit, že absolutně drtivá většina rodičů 
po jeho prohlédnutí a seznámení se s navedeným systémem péče a výchovy jednoznačně upřednostňuje ubytování 
na našem domově. Pevně věřím, že tento trend bude i nadále posilovat. 

Ing. Miroslav Bárta 
 vedoucí domova mládeže 
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JAZYKOVÉ ZÁJEZDY, PROJEKTY 

Ajka 2011 

Mezinárodní zkušenost – stáž pro mladé 
techniky v odborném vzdělávání  

(5.-18. červen 2011) 

Tak zní název projektu v rámci programu 
Leonarda da Vinci, který umožnil výjezd 
deseti studentům naší školy na odbornou 
stáž do městečka Ajka, které se nachází 
nedaleko jezera Balaton v Maďarsku. 
Studenti byli vybráni ze tříd ME3A (Jiří Beneš, 
František Černý, Marek Malík a Karel Vrba) a 
ME3C (Kamil Kudláček, Daniel Kunický, Phan 
Quoc Thang, Josef Skopal, Jiří Šikula a Patrik 
Všetečka) na základě projeveného zájmu a 
po absolvování kurzu jazykové a kulturní 
přípravy. 

Stáž našich studentů probíhala ve Střední odborné škole a kolégia Donáta Bánkiho a navazovala na úspěšnou 
předchozí spolupráci s touto školou, která se prokázala jako spolehlivý partner. Po celou dobu našeho pobytu 
v pracovních dnech probíhala výuka, odborná praxe v učebnách elektro a výpočetní techniky. Po obsahové stránce 
naši studenti prošli teoretickou průpravou, počínaje plánováním elektrických obvodů v programu TINA na učebně 
výpočetní techniky, zvládli nové technologické postupy přípravy tištěných spojů foto-cestou, pomocí mikropájky 
osazovali základní desku různými elektrosoučástkami, které pak měřili, zpracovávali a vyplňovali potřebné protokoly 
pro měření a nakonec vyrobený produkt (nízkofrekvenční zesilovač) také funkčně odzkoušeli. Studenti plnili své 
úkoly se zájmem, jejich šikovnost a odborné vědomosti a znalosti ocenili i vyučující pedagogové z naší hostitelské 
školy. 

V průběhu stáže jsme navštívili místní elektro-podnik SELKO, zabývající se zabezpečovacími systémy v průmyslu, 
také jsme měli možnost podívat se do místní elektrárny, která jako palivo využívá ekologickou biomasu. Obě 
exkurze se setkaly s pozitivním ohlasem studentů naší školy. 

Svůj volný čas naši studenti využili k poznávání krajiny, životního stylu mladé generace našich jižních sousedů. 
Odehráli jsme sportovní utkání v kopané, ve kterém jsme zvítězili v poměru 2 : 0. Při komunikaci se studenty 
hostitelské školy si mohli procvičit anglický jazyk. Fakultativní výlet na zříceninu hradu Szigliget a následné koupání 
v Balatonu bylo příjemnou odměnou za vzorné chování a taky vzornou reprezentaci naší školy v zahraničí. 

Všichni účastníci stáže z řad studentů obdrželi EUROPASS, měli možnost si vzít s sebou vyrobený produkt 
nízkofrekvenčního zesilovače a také obdrželi drobné dárky na památku od našich hostitelů. 

Závěrem lze konstatovat, že odborná stáž našich studentů v maďarském městečku Ajka ve Střední odborné škole a 
kolégia Donáta Bánkiho splnila své cíle po všech stránkách, ze strany našich žáků se setkala s pozitivní odezvou a 
hodnocením. Za jejich vystupování i chování si zaslouží pochvalu. 
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A co o stáži řekli studenti? 

stáž mohu všem vřele doporučit, byla to velice přínosná zkušenost, seznámit se s trošku jinými pracovními postupy 
a praktikami v zahraničí. Nebyla to jen samá,,dřina'' ve škole, ale také zábava. Moc jsme si to tam užili a budeme 
na to dlouho vzpomínat. (ME3A) 

Pokud můžete, tak jeďte, zažijete spoustu srandy a něco se při tom naučíte ;-). (ME3C) 

 

Dr. Ladislav Kotlár, Mgr. Jana Matoušková 
Foto: Daniel Kunický 

Cestujeme za poznáním – Londýn 

Tak jaké to bylo? Zní ze všech stran poté, co 
se odněkud vrátíte. S optimismem 
nadšeného cestovatele odpovídáte – úžasné. 
Cesta do Londýna, doplněná návštěvou 
Bruselu, je sice trochu zdlouhavá, ale pak vás 
obklopí ta pravá anglická strohost, 
patriotismus, staromilství, ale i srdečnost a 
otevřenost anglické rodiny, živé ulice a klid 
anglických parků, místa vyzývající k focení, 
poznávání i odpočinku. Oživlé obrazy 
přinášejí něco víc než učebnice. 

Chcete se o naše dojmy podělit? 
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Zájezd do Vídně 

Dne 19. května 2011 jsem jeli na zájezd do Vídně. Sraz byl v 7:15 před školou a odjezd v 7:30. Všichni přišli včas. 
Cesta autobusem proběhla bez problémů a trvala asi hodinu a půl. 

Během cesty jsme se dozvěděli od paní průvodkyně mnoho zajímavých věcí. Pověděla nám téměř o každé budově, 
kolem které jsme projížděli. Také o historii Vídně nám mnoho vyprávěla. Cesta proto rychle uběhla a už jsme 
vystupovali před zámkem Schönbrunn. Je to nejznámější rakouský zámek, který býval císařskou letní rezidencí. 
Nejprve jsme si prohlédli zámecké zahrady. Potom jsme zamířili do zoologické zahrady, kterou založil císař 
František Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie. V ZOO se nám nejvíce líbili hroši, žirafy a panda. 

Dále následovala procházka centrem Vídně. Prohlédli jsme si sídlo Habsburků Hofburg, Stephansdom, který je 
jednou z nejvýznamnějších rakouských gotických památek a mnoho dalších staveb. Po prohlídce města následoval 
rozchod, který jsme využili k nákupu suvenýrů.  

Domů jsme se vraceli příjemně unaveni a spokojeni. Zájezd se nám moc líbil a těšíme se na další. 

 

Monika Gottwaldová a Monika Hájková, EPO 1 
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ŠKOLNÍ ROK V DATECH 

Zhodnocení maturitních zkoušek v roce 2010/2011 

Ve školním roce 2010/2011 ukončili studium maturitní zkouškou žáci jedenácti tříd, z toho bylo devět tříd denního 
studia, jedna třída denního nástavbového studia a jedna třída dálkového studia.  

Maturitní zkouška poprvé probíhala v novém schématu a skládala se ze společné a profilové části MZ. Společná 
část probíhala v termínech dle jednotného zkušebního schéma pro jarní období.  

MZ probíhala dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 
ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění. Maturitní zkouška se skládá ze SČ MZ a PČ MZ. Žák získá 
střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

Účelem maturitní zkoušky bylo zjistit, jak si žáci osvojili vědomosti a dovednosti v rozsahu učiva stanoveného 
učebními plány a učebními osnovami a prověřit jejich připravenost pro výkon povolání nebo pro další studium. 

Podmínkou pro vykonání maturitní zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia. 

 

Maturitní zkouška se skládá z těchto částí: 

• praktická zkouška z odborných předmětů (třídy STA4, MA4, IT4A, IT4B, PSP4, DNS2, DS3) 
• praktická zkouška z odborného výcviku (třídy ME4A, ME4B, MS4A, MS4B)  
• profilová část maturitní zkoušky 
• společná část maturitní zkoušky 

 

Maturitní zkoušky byly konány v budově ISŠ – COP, Brno, Olomoucká 61. 

SČ MZ, blok didaktických testů a písemných prací společné části, proběhla dle jednotného zkušebního schéma 
v období od 30. května do 7. června 2011.  

Maturitní zkoušku v jarním termínu bylo oprávněno konat 92,28 % žáků, což je srovnatelné s předcházejícím 
školním rokem (o 0,52 % méně).  

Celkové výsledky maturitních zkoušek není vhodné porovnávat s minulým obdobím, jelikož se jednalo o novou 
koncepci MZ nesrovnatelnou s předcházející MZ prováděnou dle vyhlášky č. 442/1991 Sb. 

Analýza výsledků maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011 – jarní termín 

Analýza je zpracována dle podkladů z databáze CERTISu 

 

k MZ 2011 bylo přihlášeno celkem 263 žáků 

z toho 4 žáci ukončili nebo přerušili vzdělávání a 20 žáků nebylo „připuštěno“ k MZ 

MZ konalo 239 žáků 
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Profilová část MZ 2011 
 

Třída Název zkoušky Průměrná 
známka  

Počet žáků, kteří 
konali  
PČ MZ 

vykonali 
úspěšně PČ 

neuspěli 
u PČ 

DNS 2 Technologie montáží a oprav 2,38 16 16 0 
Strojírenská technologie 2,94 0 
PZ z odborných předmětů S 2,81 0 

DS 3 
str. 

Technologie montáží a oprav 1,80 10 10 0 
Strojírenská technologie 1,50 0 
PZ z odborných předmětů S 2,20 0 

DS 3 
ele. 

Elektronická zařízení 2,20 10 10 0 
Elektronika 2,30 0 
PZ z odborných předmětů E 2,60 0 

IT 4A Počítačové sítě a programování 1,90 21 
(PZ 24) 

21 
(PZ 24) 

0 
Programové vybavení a grafika 1,43 0 
PZ z informatických předmětů 2,38 0 

IT 4B Počítačové sítě a programování 2,42 26 24 2 
Programové vybavení a grafika 1,31 0 
PZ z informatických předmětů 2,62 0 

ME 4A Elektronika 2,78 32 27 5 
Informační technologie 1,75 0 
Odborný výcvik 1,81 0 

ME 4B Elektronika 2,30 20 
(PZ 26) 

18 
(PZ 26) 

2 
Mechatronika 1,70 0 
Odborný výcvik 2,08 0 

MS 4A Automatizace obráběcích strojů 2,84 19 
(PZ 22) 

19 
(PZ 21) 

0 
Technologie 2,68 0 
Odborný výcvik 2,95 1 

MS 4B Automatizace obráběcích strojů 2,71 17 
(PZ 21) 

16 
(PZ 20) 

1 
Technologie 2,71 1 
Odborný výcvik 3,00 1 

PSP 4 Automatizace 1,92 26 26 0 
Stavba a provoz strojů 2,88 0 
PZ z odborných předmětů S 2,08 0 

MA 4 Ekonomika a účetnictví 2,55 20 
(PZ 23) 

17 
(PZ 23) 

1 
Základy výroby 3,00 3 
PZ z odborných předmětů E 2,39 0 

STA 4 Ekonomika a účetnictví 2,27 22 
(PZ 23) 

22 
(PZ 23) 

0 
Základy výroby 2,18 0 
PZ z odborných předmětů E 1,74 0 

 
 u zkoušek PČ neprospělo celkem 16 žáků, z toho 1 žákyně (MA 4) a 1 žák (MS4B) neprospěli u 

dvou zkoušek 
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Společná část MZ 2011 - povinné zkoušky 
 

 
 ke zkouškám SČ MZ se dostavili všichni žáci, kteří splnili podmínky pro konání těchto zkoušek, 

tedy 239 žáků (s výjimkou žáka DS 3) 
 21 žáků nevykonalo jednu zkoušku SČ, 1 žák DNS 2 nevykonal 2 zkoušky SČ MZ 

  

Třída Předmět 
povinné zkoušky 

Počet žáků, kteří Průměrná 
úspěšnost ve třídě 

v % 
konali 

zkoušku 
úspěšně vykonali 

zkoušku 
nevykonali 
zkoušku 

DNS 2 CJL - Z 16 15 1 71,5 
AJ - Z 6 5 1 68,7 

MAT - Z 10 5 5 38,6 
DS 3 CJL - Z 20 20 0 69,1 

AJ - Z 4 4 0 79,2 
MAT - Z 15 ∗ 12 3 47,3 

IT 4A CJL - Z 21 21 0 75,4 
AJ - Z 2 2 0 88,2 

MAT - Z 19 19 0 74,4 
IT 4B CJL - Z 26 26 0 74,5 

AJ - Z 3 3 0 82,4 
AJ - V 2 2 0 85,9 

MAT - Z 21 21 0 70,0 
ME 4A CJL - Z 32 30 2 73,6 

AJ - Z 11 11 0 85,0 
AJ - V 1 1 0 85,8 

MAT - Z 20 20 0 62,3 
ME 4B CJL - Z 20 20 0 76,8 

AJ - Z 10 10 0 75,3 
NJ - Z 2 2 0 68,3 

MAT - Z 8 8 0 69,0 
MS 4A CJL - Z 19 17 2 60,7 

AJ - Z 9 9 0 68,1 
MAT - Z 10 9 1 67,6 

MS 4B CJL - Z 17 16 1 66,3 
AJ - Z 3 3 0 67,4 

MAT - Z 14 12 2 48,1 
PSP 4 CJL - Z 26 26 0 77,0 

AJ - Z 4 4 0 77,7 
MAT - Z 22 22 0 57,7 

MA 4 CJL - Z 20 18 2 72,2 
AJ - Z 9 9 0 81,7 

MAT - Z 11 10 1 70,4 
STA 4 CJL - Z 22 22 0 76,2 

AJ - Z 8 8 0 66,3 
NJ - Z 2 2 0 74,2 

MAT - Z 12 11 1 47,5 
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Srovnání některých výsledků MZ na naší škole s údaji, které zveřejnil CERMAT 
 

  ISŠ - COP ČR  technické obory SOŠ 

účast přihlášených žáků na MZ 90,9 % 89,7 % PČ - 
   90,4 % SČ - 

neúspěšnost žáků u MZ - PČ 6,7 % 5,9 %  8,0 % 

neúspěšnost žáků u MZ - SČ 9,2 % 16,9 %  11,5 % 

neúspěšnost žáků nástavbových     
oborů - SČ  25,0 % 43,1 %  - 

neúspěšnost žáků nástavbových  
oborů - PČ  0,0 % 8,5 %  - 

 

Prospěli s vyznamenáním – jmenovitě 

 

STA4  Tomáš Dohnálek 

  Pavla Francová 

MA4  Pavlína Veselá 

PSP4  Luboš Gruber 

  Petr Žáček 

ME4A  Michal Dohnal 

  Martin Hortvík 

  Adam Hrnčíř 

  Viktor Krištof 

  Jakub Salač 

  Marek Sedlák 

IT4A  Martin Ambrož 

  Aleš Dřevo 

  Radek Hajný 

  Robin Hynšt 

  Patrik Jakubíček 

IT4B  Michal Jašek 

  Libor Langáček 

  Marek Metelka 

  Patrik Veselý 

  Petr Vévoda 

ME4B  Mario Kurej 

  Ondřej Musil 

DS3  Petr Mazálek 

 

PsV celkem 10 % žáků (loni 17 %). 

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky a maturitní vysvědčení byly žákům předány 20.6.2011 ve 
škole. V minulých letech bylo zvykem předávat maturitní vysvědčení slavnostně za účasti rodičů a přátel našich 
absolventů. Z obavy nedodržení termínů předání maturitních vysvědčení daného příslušnou vyhláškou jsme 
v letošním roce od této zvyklosti ustoupili. Na základě získaných zkušeností se v příštím roce vrátíme 
k slavnostnímu vyřazování absolventů.  

 

Ing. Pavel Pachlopník ZŘ TV 
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Zhodnocení závěrečných zkoušek v roce 2010/2011 

Zhodnocení závěrečných zkoušek tříletých oborů zakončených výučním listem ve školním roce 2010/2011 

V letošním školním roce konaly závěrečné zkoušky čtyři třídy celkem tří tříletých oborů : 1x Mechanik  
elektronických zařízení, 1x Puškař a 2x  Obráběč kovů CNC. K tomu přibyli dva žáci individuálního studia 
oboru zámečník. Kromě tohoto oboru byly všechny ostatní obory konány dle Jednotného zadání v rámci projektu 
ESF Nová závěrečná zkouška připraveném NUOV Praha. U oborů Puškař a Obráběč kovů CNC byli pracovníci naší 
školy spoluautory zadání, proto oproti loňsku nebylo nutno tolik dopracovávat „školní části JZZZ“. Příprava k ZZ v 
letošním školním roce byla stejně jako loni rozšířena o výuku k otázkám Úvod do světa práce“, která tvoří 
podotázku ústní zkoušky.  

Obor MEZ 
V nabídce závěrečných zkoušek dle projektu Nová závěrečná zkouška bylo kvůli velké různorodosti oboru MEZ v ČR 
celkem šest zadání, která však nebyla výrazně jiná než ta loňská. Pro nás nejlépe vyhovovala práce s názvem 
„Logická sonda“, kterou loni již naši žáci dělali. Po zvážení metodickou komisí bylo toto zadání nakonec vybráno, 
vhodnější nebylo. Stejně jako loni k tomuto základu byla v praktické části přidána navíc školní část. Ta měla dvě 
části. V prvním tak jak je to u oboru MEZ na naší škole již řadu let zavedeno, žáci dělali návrh plošného spoje 
pomocí PC v programu Eagle. Ve druhém zadání školní části dostali žáci konstrukční cvičení na téma sestavení 
vyvážené smyčky v zabezpečovací technice. Celková úroveň ZZ byla celkově slušná. Všech 13 žáků prospělo, z toho 
dva žáci s vyznamenáním – Pavel Novotný a Dominik Vaverka. 

 

Praktická část oboru MEZ: Logická sonda 
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Obor Puškař 
I v oboru Puškař se naše škola přihlásila k jednotnému zadání ZZ dle projektu ESF Nová závěrečná zkouška. Stejně 
jako loni zadání tvořili pracovníci naší školy a COPT Uherský Brod a stejně jako loni předmětová komise vybrala pro 
naše žáky zadání zpracované našim učitelem OV panem Bučkem: Téma IV – Poutko řemenu. V COPT Uherský Brod 
si vybrali zadání také své, dle nás výrazně jednodušší. I když naše práce bylo složitější, stejně byla připomínkována 
jak předsedou zkušební komise Ing. Štulpou, tak i odborníkem z praxe Ing. Maršíkem. Důvod jednoduchosti byl ale 
dán požadavkem NUOV – praktická práce musela být jen dvoudenní. Tyto připomínky byly tlumočeny zástupci 
NUOV Mgr. Prskavcovi při jeho kontrolní návštěvě na škole. Slíbil tuto připomínku zahrnout do celkového hodnocení 
projektu Nová závěrečná zkouška. 

Obor Puškař patřil v minulosti tradičně mezi obory s nejlepšími výsledky, letošní ročník byl však slabší, o čemž 
svědčí jen jediný žák s vyznamenáním Tomáš Knapek.  

Praktická část oboru PU: Poutko řemenu 

 

Obor Obráběč kovů CNC 
Obor s největším počtem žáků u závěrečných zkoušek: celkem 49. Stejně jako ostatní obory, tak i v tomto se 
závěrečné zkoušky konaly dle JZZZ dle projektu Nová závěrečná zkouška. Po projednání v předmětové komisi byla 
vybrána zadání, která pro tento projekt vytvořila Ing. Karafiátová a pan Dvořák. Z tohoto důvodu nebylo nutno 
dělat žádné větší úpravy v zadání od NUOV, jak tomu bylo loni. Stejně jako loni ale zůstala naše změna v tvorbě 
programu. Dle jednotného zadání nebyla totiž tvorba programu v praktické části součástí zkoušky, program žáci 
měli dostat připravený a jen jej na konkrétním stroji realizovat. To však neodpovídá našim nároků na obor obráběč 
kovů CNC. Proto bod příprava programu v rámci praktické zkoušky byla naše školní část navíc. Díky těmto úpravám 
JZZZ jsme se dostali s rozsahem zadání na náš standart běžně používaný před dobou zavádění JZZZ.  

Úroveň letošních ZZ byla výsledkově u tříd OK3A a OK3B rozdílná. Lépe letos dopadla třída OK3B, kde prospěli 
všichni žáci, z toho jeden žák – Michal Zavadil s vyznamenáním, třída OK3A byla bez vyznamenání s třemi 
neprospěními u praktické části. 
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Praktická část oboru OK: Čep se základnou 
 
Obor zámečník 
Oba žáci individuálního studia pan Kohout a paní Putyerová neměli s vykonáním závěrečných zkoušek žádný 
problém a jejich zkoušky proběhly ke spokojenosti zkušební komise. 

 
Tabulka 1. Celkové výsledky ZZ  
 

Třída Přihlášení Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Nekonali zkoušku 
(nedokončili) 

Nepřipuštění k ZZ 

MEZ3 13 2 11 0 0 3 
PU3 20 1 18 1 0 2 

OK3A 27 0 24 3 0 2 
OK3B 22 1 21 0 0 3 

zámečník 2 0 2 0 0 0 
celkem 84 4 76 4 0 10 

  
Ve srovnání s jinými roky byl letos nejlepší obor MEZ, kde všichni žáci prospěli a z toho dva s vyznamenáním. 
Dobře lze hodnotit i obor Obráběč kovů, kde měli žáci jen trochu problémy u praktické části – 3 neprospění. 
Naopak podle předsedy zkušební komise Ing. Štulpy a odborníka z praxe Ing. Maršíka klesla úroveň oboru Puškař. 
Svědčí o tom letos jen jedno vyznamenání v tomto oboru a jediné neprospění u ústní části ze všech ostatních 
oborů. 

 Oproti loňsku (6) byli letos jen 4 žáci s vyznamenáním, ale to koresponduje s poklesem o jednu třídu u letošních 
ZZ. Za zmínku stojí žáci Tomáš Knapek a Michal Zavadil, kteří jako jedni z mála žáků tříletých oborů v poslední 
době získali u závěrečných zkoušek 3x za 1. 
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Zkoušky konané dle JZZZ v rámci projektu ESF Nová závěrečná zkouška nedělají našim žákům žádné větší 
problémy, organizačně jsou pracovníky školy dobře zvládnutelné a do budoucna počítáme s jejich dalším 
využíváním dle nabídky NUOV. I pro příští rok počítáme se spolupráci s NUOV při přípravě zadání, bude však 
potřeba přesvědčit NUOV o prodloužení limitu praktické části u oboru Puškař na tři dny, jak to umožňuje vyhláška 
MŠMT č. 47/2005.  

 

Ing. Jindřich Felkel 
zástupce ředitele pro praktické vyučování 

Přijímací řízení a předpokládané obory pro rok 2012/2013 

„Noční můra“ všech středních škol – 3 přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení, zůstala v platnosti také 
v letošním roce. A rovněž další pokles žáků vycházejících z 9. tříd základních škol provázel letošní přijímací řízení. 

Přesto jsme do 1. kola přijímacího řízení evidovali úžasných 970 přihlášek, což je jen o 15 méně než v loňském 
roce. Přes počátečnou euforii ze zájmu o studium na naší škole jsme však museli konstatovat, že zájem o učební 
obory má velmi klesající tendenci. Přes převis počtu přihlášek nakonec v učebních oborech zůstalo pouhých 60 
žáků ve 3 třídách, což je pouhých 27 % z přihlášených do těchto oborů (vlastně to odpovídá 1/3 uchazečů).  

U maturitních oborů byla situace poněkud příznivější, dokonce i o strojírenské profese vzrostl zájem z řad 
uchazečů. Největší zájem byl tradičně o informatiku a o ekonomiku a podnikání. Do obou oborů počet uchazečů 
více jak 3x převýšil stanovené výkony pro školní rok 2011/12. U ostatních oborů včetně strojírenských byl zájem 
slabší, přesto i zde máme více zápisových lístků jak v loňském roce. Po 2 – 3 kolech přijímacího řízení pro školní rok 
2011/12 máme evidováno celkem 283 zápisových lístků v maturitních oborech do 10 tříd, což je vzhledem 
k předpokládané kapacitě maturitních oborů 97,6 % úspěšnost. 

Již několik let sledujeme zvyšující se zájem o studium na naší škole z okresů nejen Jm kraje, ale i ze vzdálenějšího 
okolí. Procento uchazečů z Brna-města (2005 = 40,0 %; 2011 = 30,83 %) doplňují uchazeči převážně z Brna-
venkova (2005 = 20,2 %; 2011 = 31,26 %) a ostatních okresů Jm kraje. V letošním roce se navýšil počet 
uchazečů i z jiných koutů republiky, např. z Chrudimi, Frýdku Místku, Nymburku, Náchoda, Opavy, Přerova, Ústí 
nad Orlicí a dalších. Letos začnou u nás studovat dva zahraniční studenti ze Slovenska. Rovněž zvýšeným počtem 
přihlášek ke vzdělávání je zúročována naše prezentace na veletrzích středních škol v jednotlivých okresek i mimo 
Jm kraj (Svitavy = 13, Třebíč = 18, Žďár nad Sázavou = 16). 

Pro příští školní rok se předpokládá ještě o něco horší situace. Pokles žáků vycházejících ze základních škol 
pokračuje, nabídka vzdělání na středních školách ještě více převýší poptávku uchazečů a v dohledné době není na 
obzoru, v rámci našeho kraje, smysluplná regulace počtu míst na středních školách.  

Naším jediným cílem je, aby dobré zázemí, výborní pedagogové i špičkové vybavení, kterými škola disponuje, byli 
plně využiti maximálním počtem uchazečů ke studiu, kterým nabízíme jen ty nejlepší podmínky ke vzdělávání. Na 
naší škole k tomu mají všechny předpoklady. 

 

Hana Vranková 
informace o studiu 
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Předpokládané obory pro školní rok 2012/13 

Druh a délka 
studia 

Kód 
oboru 

Název oboru Počet 
přijíma- 

ných 

Přijím. 
zkoušky 

Lékař- 
zdravot. 
způsob. 

 

4-leté 
střední 

vzdělání 
s maturitní 
zkouškou 

18-20-M/01 Informační technologie 60 bez zk. ANO 

 
26-41-L/01 
 

Mechanik elektrotechnik 
- informační technologie 
- mechatronika 
- multimediální a výpočetní technika 

90  
bez zk. 
 

 
ANO 

 

23-41-M/01 Strojírenství  
- počítačové systémy a program 

30 bez zk. ANO 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 
- programování CNC strojů 

60 bez zk. ANO 

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 30 bez zk. NE 

3-leté 
střední 

vzdělání 
s výučním listem 

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje  30 bez zk. ANO 

23-56-H/01 Obráběč kovů 
- obráběč na CNC strojích 

30 bez zk. ANO 

23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník 10 bez zk. ANO 
23-69-H/01 Puškař 20 bez zk. ANO 

 

nástavbové 
studium  

pro uchazeče, 
kteří získali 

střední 
vzdělání 

s výučním 
l istem  

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 
     – 2 leté denní 

30 bez zk. NE 

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika  
     – 3 leté dálkové 

30 bez zk. NE 

23-43-L/51 Provozní technika  
     – 3 leté dálkové 

30 bez zk. NE 
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve školním roce 

2011/12 
 

prosinec, leden, únor 

 

soboty 3.12.2011, 10.12.2011,  21.1.2012 a 18.2.2012 

v době od 8.00 do 12.00 hod. 

 

pátek 20.1.2011 

v době od 14.00 do 18.00 hod. 
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SEZNAMY A FOTOGRAFIE ŽÁKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 

Letošní absolventi maturitních oborů  

 

Třída IT4A – Informační technologie 
Třídní učitel: Ing. Jiří Zedník 

Martin Ambrož, Tomáš Badin, Aleš Brunner, Aleš Dřevo, Jan Dvořák, Milan Hájek, Radek Hajný, Petr Heřman, Matěj 
Hvězda, Robin Hynšt, Ondřej Charvát, Patrik Jakubíček, Patrik Klaška, David Lesák, Martin Olos, Petr Ošlejšek, 
Libor Paulík, Martin Přeták, Vlastimil Sobek, Michal Svoboda, Martin Šlampa, Pavel Vlach, Martin Záklasník, Jiří Zich 
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Třída IT4B -  Informační technologie 
Třídní učitel: Mgr. Olga Myslíková 

Karolina Bartková, Zuzana Butorová, Martin Friedl, Tomáš Gargula, Kristýna Hamšíková, Miroslav Hanák, Rostislav 
Havlík, Petr Hofírek, Lukáš Horký, Marek Huňa, Michal Jašek, Petr Kosička, Tomáš Krejčí, Martin Kučera, Libor 
Langáček, Monika Marušková, Marek Metelka, Tomáš Němec, Martin Pavlík, Martin Peterka, Adam Sedlák, Jakub 
Smolík, Ladislav Štercl, Patrik Veselý, Petr Vévoda, Petr Žalkovský  
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Třída MA4 – Management strojírenství 
Třídní učitel: Mgr. Martina Bystroňová 

Markéta Adamová, Jakub Aujezdský, Jiří Bradáč, Jakub Brychta, Pavlína Fritzová, Radka Fritzová, Denisa Golíková, 
Petr Havelka, Boris Horváth, Petra Hřebíčková, Tereza Jakoubková, Josef Laszlop, Michaela Matyóová, Radek 
Mrázek, Jiří Musil, Tomáš Prokeš, Filip Radkovský, Iveta Součková, Simona Škorňáková, Petr Šotnar, Michaela 
Špačková, Adam Trnečka, Pavlína Veselá  
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Třída ME4A – Mechanik elektronik 
Třídní učitel: Mgr. Jaromír Skotal 

Kamil Bavlnka, Michael Bittner, Petr Buček, Tomáš Dočekal, Michal Dohnal, Ondřej Hála, Jan Havlas, Rostislav 
Holický, Martin Hortvík, Adam Hrnčíř, Vojtěch Chromec, Petr Junk, Michal Kalous, Vladimír Krejčíř, Viktor Krištof, 
Ondřej Kyselka, Pavel Mančík, Michal Minařík, Lukáš Mrňa, Lukáš Odehnal, David Panáček, Roman Pokorný, Roman 
Polách, Zdeněk Rýzner, Jakub Salač, Marek Sedlák, Karel Schwarz, Lukáš Smolka, Jan Snopek, Jan Springinsfeld, 
David Šebesta, Pavel Švéda 
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Třída ME4B – Mechanik elektronik 
Třídní učitel: PaedDr. Milan Topinka 

Roman Barák, Adam Černý, Pavel Daňhel, Marek Fendrych, Jindřich Hanák, Michal Holoubek, Hynek Horák, Tomáš 
Kadlíček, Miroslav Knotek, Radim Kratochvíl, Jan Krejčí, Aleš Krištof, Jan Křenek, Mario Kurej, Štěpán Lauterbach, 
Václav Lukeš, Tomáš Měřínský, Ondřej Musil, Tomáš Navrátil, Radovan Ostrovský, Petr Paulovics, Veronika 
Slezarová, Miroslav Starý, Michal Stehlík, Jakub Strouhal, Pavel Šťastný 
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Třída MS4A – Mechanik seřizovač 
Třídní učitel: Ing. Zdeněk Burian 

Ondřej Antoníček, Filip Doné, Radim Drmela, Pavel Hlavatý, Jiří Jelínek, Martin Konvalinka, Michael Kršák, Lukáš 
Müller, Lukáš Pařízek, Jiří Poláček, Petr Pospíšil, Michal Procházka, Tomáš Rumler, Jan Sedlář, Pavel Silnica, Vojtěch 
Smrkal, Jan Šabacký, Jan Šmerda, Jakub Švihálek, Marek Tauvinkl, Ondřej Vágner, František Vaňura 
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Třída MS4B – Mechanik seřizovač 
Třídní učitel: Ing. Milan Plíhal 

Radek Ambrož, Jiří Böhm, Pavel Daněk, Ondřej Fuksa, Tomáš Harvánek, Jaroslav Jachymiák, David Kohlmünzer, 
Tomáš Kolegar, Michal Král, Martin Krejčí, Jan Kružica, Ivo Motyčka, Petr Němec, Václav Němeček, Ladislav 
Prosser, Adam Sláma, Pavel Slezák, Jan Smejkal, Jan Sochor, Jakub Šarközy, Patrik Šustáček 
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Třída PSP4 – Strojírenství 
Třídní učitel: Mgr. Iva Slabá 

Jiří Cupák, Marek Čelechovský, Pavel Dadák, David Furch, Luboš Gruber, Jiří Hajn, Milan Jamnický, Ondřej Keclík, 
Michal Kolegar, Jiří Kraval, Zdeněk Kučera, Zdeněk Kulhavý, Vilém Kvasnica, Jan Nováček, David Novotný, Michal 
Oslzlý, Jan Otáhal, Tomáš Prát, David Probošt, Vojtěch Richtr, Jakub Skala, Martin Smištík, Milan Svoboda, Jan 
Vojtěšek, Petr Žáček, Dalibor Župa 
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Třída STA4 – Strojírenská technická administrativa 
Třídní učitel: Mgr. Šárka Mikesková 

Helena Cimbálníková, Tomáš Dohnálek, Pavla Francová, Lenka Gálová, Nikola Hadrabová, Daniela Hejátková, 
Štěpán Klíma, Miroslava Klusková, Miroslav Kočovský, Jana Kosíková, Michaela Machátová, Lenka Martínková, 
Ivona Melichová, Marcela Pařízková, Renata Pavelková, Marie Peslerová, Eva Petrovajová, Jana Sochorová, Nikola 
Stratilová, Lucie Studená, Denisa Šedá, Kristýna Šůnová, Kristýna Švecová 
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Letošní absolventi učebních oborů  

 
 
Třída MEZ3 – Mechanik elektronických zařízení 
Třídní učitel: Ing. Tomáš Kvasnica 

Roman Bobák, Patrik Ferdus, Filip Hájek, Jan Helešic, Jiří Kafka, Jaroslav Kubec, David Měšťan, Pavel Novotný, 
Lukáš Ostřížek, Jan Pavlík, Ján Puška, Pavel Skryja, Marek Svoboda, Martin Urbánek, Dominik Vaverka, Michael 
Zaplatil 
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Třída OK3A – Obráběč kovů 
Třídní učitel: Ing. Stanislava Karafiátová 
Jiří Brdečko, Tomáš Cenek, Michal Daněk, Aleš Havlík, Robert Hemžal, Petr Chalupa, Jan Kadúch, Jakub Kachlíř, 
Tomáš Kala, Tomáš Keprt, Adam Konečný, Tomáš Kořínek, Filip Krysl, Adam Kubík, Jiří Kujál, Libor Kužela, Pavel 
Liška, Tomáš Martinec, Ondřej Novák, Lukáš Peterka, Karel Pörner, Marek Spiegel, Jan Svoboda, Petr Sýkora, Jan 
Tomášek, Čeněk Urban, Michal Vrtal, René Vudia, Vladimír Zeman 
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Třída OK3B – Obráběč kovů 
Třídní učitel: Mgr. Ivana Káňová 
Tomáš Bednář, Roman Blecha, Michael Dostál, Roman Hanzl, Zdeněk Husák, Petr Kordík, Petr Kostelecký, Radim 
Kousalík, Michal Krupica, Petr Křivka, Lukáš Kubík, Patrik Kugler, Michal Kulka, Radek Lattenberg, Tomáš Novotný, 
Lukáš Oščádal, Tomáš Papula, David Sáblík, Ondřej Slezák, Jiří Sojka, Patrik Šikula, Jakub Šlégr, Vojtěch Tranda, 
Jiří Vašíček, Michal Zavadil 
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Třída PU3 – Puškař 
Třídní učitel: Ing. Miloslav Fišer 
Lukáš Bednařík, Miroslav Bohunický, Vít Bukovský, Radim Eliáš, Jakub Fischer, Tomáš Knapek, Václav Kokeš, Lukáš 
Lebeda, Martin Matoušek, Martin Nohel, Richard Novotný, Ondřej Obdržálek, Patrik Oborný, Tomáš Peňáz, Miloš 
Pruša, Martin Setvák, Petr Sís, Josef Sládeček, Vojtěch Škrob, Vítězslav Tesař, Jaroslav Vejrosta, Jiří Zvonek 
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Současní studenti maturitních oborů  

 
 
Třída EPO 1 – Ekonomika a podnikání 
Třídní učitel: Mgr. Eva Kosinová 

Jana Adámková, Michaela Adamová, Veronika Barašová, Pavel Boček, Kateřina Černá, Veronika Doležalová, Tereza 
Drašarová, Adam Fejfar, Andrea Felklová, Petra Floriánová, Monika Gottwaldová, Monika Hájková, Karolína 
Klejdusová, Pavlína Kolářová, Kateřina Konečná, Michaela Kotasová, Kateřina Koudelková, Kateřina Krestová, 
Ondřej Kutnohorský, Klára Lundová, Nikola Machalová, Claudie Nová, Ilona Odvářková, Tereza Pokorná, Marie 
Požárová, Žaneta Svobodová, Marek Šamšula, Žaneta Vlková, Tiep Vu Khac, Radim Zemánek 
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Třída EPO2A – Ekonomika a podnikání 
Třídní učitel:  Mgr. Magdalena Zlámalová 

Anna Benešová, Lukáš Brabec, Martin Bratka, Blanka Buchtová, Kamila Havigerová, Petra Hladůvková, Martin 
Hnátek, Antonín Horňáček, Liliana Kmentová, Aneta Kohoutková, Kateřina Kožnarová, Šárka Krátká, Natalie 
Kuzmová, Hana Lžičařová, Jiří Malach, Vilen Melkumyan, Miloslava Muchová, Jana Otavová, Jiří Pokorný, Hana 
Sedlačíková, Michala Semencova, Petra Semencova, Petra Sobolová, Lucie Vašínová, Klára Večeřová, Martin 
Vohradský, Michaela Vykoukalová 
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Třída EPO2B – Ekonomika a podnikání 
Třídní učitel: Ing. Jana Šamalová 

Filip Brablec, Lucie Černá, Ilona Havelková, Adam Holčák, Michaela Kárníková, Tereza Kotýková, Monika Krapková, 
Petr Martykán, Lucie Maťátková, Daniela Navrátilová, Filip Němčík, Aneta Pouchlá, Markéta Raušerová, Žaneta 
Schmidová, Anna Šmelová, Martin Tesař, Filip Trávníček, Stanislav Veselý, Jiří Vodička, Alice Zábršová, Hana 
Zemanová, Zbyněk Žalmánek, Adam Žila 
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Třída IT1 – Informační technologie 
Třídní učitel:  Mgr. Ilona Jelínková 

Patrik Beránek, Marek Brodecký, Jakub Geisselreiter, Jaroslav Hradil, Michael Hrbata, Mirek Jahoda, Ivo Juráček, 
Martin Kanala, Lucie Kaplanová, Tomáš Klobučník, Michal Kocanda, Lukáš Konečný, Jan Král, Zdeněk Krchňavý, 
Radek Kugler, Jan Mikulka, Tomáš Musil, Dušan Neckař, David Novák, Šimon Novotný, Jakub Olšar, Miriama 
Plánková, Martin Saip, Pavel Svoboda, Martin Trbola, Daniel Uher, Šimon Urban, Radek Válka, Tomáš Zbořil, Petr 
Zeman 
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Třída IT2A – Informační technologie 
Třídní učitel: Mgr. Táňa Novotná 

Pavel Adámek, Lukáš Bačovský, Tomáš Bejček, Jaroslav Čech, Jan Faltýnek, Jakub Hlaváč, Rostislav Homola, Jan 
Hrdlička, Ladislava Jašková, Klára Ježová, Jaroslav Kašpar, Jan Kosík, Adam Kouřil, Libor Kovařík, Lukáš Kunc, 
Jakub Maděránek, Monika Musilová, Adam Ohera, Jan Orálek, Patrik Pancl, Ondřej Pytela, Martin Sedlo, Monika 
Šnoblová, Jan Špičák, Miroslav Vašulín, Marcel Veselý, Zdeněk Wolf, Radim Zimmermann 
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Třída IT2B - Informační technologie 
Třídní učitel: PhDr. Tamara Kohutová 

Jiří Bašta, Zdeněk Blaha, Pavel Dvořák, Pavel Hodoval, Jan Hrubý, Jakub Jelínek, Tomáš Jínek, Lukáš Koukal, 
Roman Kříž, Václav Ležák, Patrik Moravec, Ondřej Mrhač, Petr Musil, Lukáš Němec, Jan Opluštil, Přemek Oslzlý, 
Michal Peterka, Jan Plšek, Libor Předešlý, Dalibor Reich, Jan Robotka, Daniel Sedláček, Milan Svoboda, Radim 
Ševčík, Vojtěch Šikula, Ivan Šivák, Karel Tropp, Lukáš Volejníček, Jan Vyhnalík, Michal Zbořil 
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Třída IT3 – Informační technologie 
Třídní učitel: Ing. Josef Fiala 

Jakub Bukáček, Petr Bureš, Josef Cigánek, Tomáš Dzuriš, Jakub Formánek, Markéta Fukasová, Lukáš Horký, Lukáš 
Huták, Miroslav Kašpar, Martin Knotek, Jan Košťál, Ondřej Koutník, Michal Kozubík, Jakub Kranich, Daniel Křeček, 
Zdeněk Kúřil, Michal Luňák, Martin Němec, Dušan Pleva, Lukáš Porupka, Petr Prosecký, Václav Rejta, Jakub 
Ruprecht, Ondřej Soudek, Michal Šafránek, David Šebesta, Adam Šnajdr, Radovan Vaculčík, Jakub Vodička 
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Třída MA3 – Management strojírenství 
Třídní učitel: PaedDr. Hana Šindlerová 

Lukáš Cibulka, David Doležal, Michal Dostál, Kateřina Fričová, Jakub Hanák, Tomáš Homola, Andrea Juricová, Jiří 
Kala, Daniela Knittlová, Nikola Kosková, Michal Mindl, Zbyněk Netopil, Nikola Novotná, Petr Obst, Sibora 
Radkovská, Kateřina Schanzerová, Gabriela Svobodová, Klára Szabóová, Nikola Škodová, Daniel Tóth, Jana 
Vážanová, Michaela Veselá, Petra Veselá, Klára Vojtěšková 
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TřídaME1A – Mechanik elektrotechnik 
Třídní učitel: Mgr. Danuše Horáková 

Dalibor David, Luboš Fukan, Tom Gaevski, Jakub Hajný, Tomáš Hladík, Jiří Holcmann, Jan Homola, Ondřej Kaňa, 
Jakub Kovalčík, Lukáš Kraut, Karel Krejzl, Martin Kusmič, Petr Lahodný, Václav Loub, David Lutonský, Zdeněk 
Ondruška, Martin Petr, Jan Polach, Tomáš Prokop, Pavel Přikryl, Pavel Sláma, Vojtěch Svoboda, Jiří Šandera, Václav 
Šmarda, Lukáš Tulis, Marek Vacula, Jan Votápek, Martin Závodník, Michal Zbořil, Filip Zukal 
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Třída ME1B – Mechanik elektrotechnik 
Třídní učitel: Mgr. Lenka Relichová 

Zdeněk Bakó, Milan Boháček, Martin Buchta, Daniel Drápal, David Dvořáček, Lukáš Fries, Lubor Gajdoš, Ladislav 
Hanuš, Martin Hodek, Lukáš Holický, David Chromý, Vladimír Kadaňka, Lukáš Kladivo, Martin Knot, Lukáš Krafek, 
Milan Kryštof, Lukáš Kudlička, Jan Lajcman, Radim Mužík, Václav Pelz, Marek Pohanka, Jan Procházka, Vojtěch 
Řezáč, Zdeněk Smejkal, Filip Ševčík, Tomáš Váša, Jan Vlček 
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Třída ME1C – Mechanik elektrotechnik 
Třídní učitel: PhDr. Eva Vránová 

David Čech, Roman Drápela, Daniel Fröhlich, Marek Hladký, Jan Homola, Jakub Hrubý, Roman Jakš, David Jelínek, 
David Kazda, Martin Klecl, David Kříž, Vladimír Kuška, Tomáš Machatý, Vít Nejezchleb, Roman Opluštil, David 
Pazourek, Martin Potočiar, Martin Procházka, Tomáš Slaný, Filip Svoboda, Marek Šenkyřík, Daniel Škaroupka, Pavel 
Trněný, Lukáš Vaňáček, Štěpán Verner, Tomáš Vojáček, Tomáš Zedníček, Jiří Zubíček, David Žilka 
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Třída ME2A – Mechanik elektrotechnik 
Třídní učitel: Mgr. Kateřina Kardošová 

Jakub Demek, Radim Hanák, Jan Hrabal, Jiří Hrazdíra, Ivo Chytil, Petr Kočko, Petr König, Jaroslav Koudelka, Ondřej 
Kürti, Vojtěch Lacina, Petr Němec, Radek Palupa, David Rozlílek, Filip Rypal, Ondřej Šebesta, Josef Šrůtka, Dominik 
Šutera, Jiří Vala, Veronika Vavrušková, Jan Volánka 
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Třída ME2B – Mechanik elektrotechnik 
Třídní učitel: Mgr. Jana Morbacherová 

Ondřej Absolon, Vítězslav Bečka, Jan Číhal, Pavel Dorňák, David Gruber, Tomáš Habrle, Petr Handlíř, Tomáš Havlín, 
Martin Chyba, Michal Janek, Jiří Jurečka, Jan Kozohorský, Filip Kropáček, Patrik Lhoták, Jiří Mátl, Ondřej Němeček, 
Vilém Obrdlík, Marek Ošmera, Michal Pavlík, Ondřej Procházka, Milan Sekanina, Michal Semerád, Petr Strašek, 
Lukáš Trpík, Jan Urban, Aleš Víteček, Ondřej Votava 
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Třída ME2C – Mechanik elektrotechnik  
Třídní učitel: Ing. Ivana Vlčková 

Michal Bábuněk, Ivo Bednář, Richard Čech, Ondřej Dvořák, Jiří Gajda, Roman Halický, Stanislav Harca, Jan Hladký, 
Jan Jelínek, Vojtěch Kledus, Gabriel König, Jaroslav Krahula, Josef Král, Jan Křižák, Roman Kysel, Jakub Minář, 
Tomáš Slanina, Jakub Šenkyřík, Michal Šimka, Martin Šťastný, Marek Trávníček, Ondřej Uher, Jan Verner 
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Třída ME3A – Mechanik elektronik 
Třídní učitel: PhDr. Dimitra Voráčová 

Jiří Beneš, Veronika Bočková, Lubomír Brchaň, Kryštof Cach, František Černý, Jakub Čtvrtníček, Jan Engelhardt, 
Marek Glöckner, Michal Glöckner, Jan Keprt, Adam Klíma, Filip Klouba, Tomáš Kožiak, Lukáš Kubíček, Robin Kučera, 
Jakub Lidmila, Dominik Macháček, Petr Málek, Marek Malík, Sabrina Mamunová, Lukáš Mikula, Michal Schöniger, 
Martin Smíšek, Petr Srnský, Karel Vrba, Luboš Zíma 

  



S t r á n k a  | 70  Zpět na stránku osnova 

 

 

Třída ME3B – Mechanik elektronik 
Třídní učitel: Mgr. Radmila Grycová, Mgr. Lenka Relichová 

Jakub Dašovský, Tomáš Dubický, Lukáš Duchoň, Daniel Franc, Pavel Galla, Otto Gömbiczki, Ondřej Haluzík, Tomáš 
Hobža, Marek Hrbotický, Tomáš Kopřiva, Jan Kučera, Ondřej Kučera, Jan Kugler, Petr Nedorostek, Radek Nožička, 
Jan Oppelt, Tomáš Pavlík, Zbyněk Pokorný, Martin Soldán, Karel Stehlík, Hynek Stojar, Rostislav Šlapanský, Michal 
Trávníček, Ivo Valášek, David Zbořil 
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Třída ME3C – Mechanik elektronik 
Třídní učitel: Mgr. Lenka Budínová 

Michal Bartůněk, Antonín Bednář, Tomáš Bíza, Milan Dvořáček, Huy Ha Duy, Lukáš Hodulák, Pavel Holíček, Jan 
Hrubý, Libor Humpolíček, Yuriy Ihnato, Libor Jakeš, Tomáš Janda, Marcel Kala, Petr Kubík, Kamil Kudláček, Daniel 
Kunický, Rudolf Möller, Roman Nasadil, Radek Nieder, Lukáš Ondra, Michal Ondráš, Ján Oršula, Thang  Phan Quoc, 
Josef Skopal, Luboš Slabý, Ondřej Svoboda, Jiří Šikula, Jakub Šnajdr, Jan Vahala, Patrik Všetečka 
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Třída MS1A – Mechanik seřizovač 
Třídní učitel: Mgr. Zdeněk Čoupek 

Michal Bednář, Roman Doležal, Michael Franěk, David Grünwald, Jakub Kölbl, Rostislav Krajčík, Michal Kyselák, 
Miroslav Luskač, Martin Mahovský, Miroslav Nový, Jakub Obhlídal, David Pexa, Marek Polakovič, Jaromír Procházka, 
Jiří Rabušic, David Sedlák, Marek Sklenář, Marek Směřička, Vojtěch Šujan, Karel Tesař,Tomáš Urbánek 
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Třída MS1B – Mechanik seřizovač 
Třídní učitel: Mgr. Michal Břicháček 

Lukáš Červinka, Stanislav Doležel, Jakub Gajdoš, Patrik Hofferik, Jakub Kocman, Filip Kowolowski, Jan Král, Ondřej 
Kuběna, Martin Pešl, Tomáš Popela, Lukáš Procházka, Martin Průša, Radek Svoboda, Tomáš Svoboda, Tomáš 
Tesařík, Tomáš Vogel, Richard Vykoukal, Vojtěch Woznica, Tomáš Zvonek 
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Třída MS2A – Mechanik seřizovač 
Třídní učitel: Mgr. Radoslav Holešovský  

Petr Bera, Ondřej Čech, Michal Černý, Pavel Česnek, Hoang Ha Do, Jaroslav Drábek, Robin Hádr, David Homolka, 
Karel Hudec, Daniel Jelínek, Luboš Jochman, Michal Kampas, Radek Košíček, Daniel Krézek, Lukáš Kukla, Martin 
Kyselica, Petr Marek, Aleš Maxián, David Míčka, David Palatka, Pavel Průdek, Petr Skalák, Jaroslav Sovka, Daniel 
Šikula 
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Třída MS2B – Mechanik seřizovač 
Třídní učitel: Mgr. Alena Špaňhelová 

Tomáš Benáček, Jakub Bravenec, Jan Černý, Jan Čížkovský, Vojtěch Frantl, Jiří Hanák, Jiří Harašta, Martin Havelka, 
Petr Hort, Lukáš Hořava, Jan Joch, David Kolínek, Ladislav Kotásek, Leon Kunc, Dušan Kusala, Jiří Latýn, Josef 
Miklík, Karel Molík, Václav Parimucha, Lukáš Růžička, Martin Slaný, Ondřej Svoboda, Roman Štefka, Jakub Toul, 
Lukáš Ustohal, Tomáš Vaňura, Miroslav Vykydal, Miloš Zapletal 
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Třída MS3A – Mechanik seřizovač  
Třídní učitel: Ing. Zdeněk Burian 

Marek Adámek, Daniel Babák, Michal Doffek, Dominik Dvořák, Petr Florián, Jan Gric, Tomáš Halm, Lukáš Havlíček, 
Aleš Hejda, Martin Hobza, Jan Hon, David Hrabec, Tomáš Jura, Petr Kopa, Jakub Kotásek, Michal Krejčí, Miroslav 
Matuška, Martin Matýšek, Lukáš Mazal, Lukáš Parák, Tomáš Partyka, Martin Pospíšil, Martin Procházka, Tomáš 
Rumpa, Václav Severin, Michal Svoboda, Jakub Treu, Michal Tulek, Jakub Vozka 
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Třída MS3B – Mechanik seřizovač 
Třídní učitel: Dr. Ladislav Kotlár 

Martin Balák, Petr Barák, Ondřej Bohatý, Petr Dobrovolný, Patrik Doušek, Tomáš Fojtl, Marek Fröhlich, Jaroslav 
Hanuš, Marek Havránek, Tomáš Hos, Tomáš Jůza, Ondřej Katolický, Zdeněk Knap, Václav Křivánek, Lukáš Kudláč, 
Roman Loibl, Petr Matula, Lukáš Minx, Radek Pilař, Petr Potáček, Martin Soška, Michal Šikula, Michal Váňa, Jakub 
Vašíček, Jan Vrbka, Tomáš Všetula, Jakub Zicháček 
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Třída PSP1 – Strojírenství 
Třídní učitel: Ing. Libor Mašíček 

Marek Adolf, Jan Andrysík, Lucie Balázsová, Jan Čermák, Radek David, Petr Dvořák, Lukáš Hartl, Milan Hönig, 
Václav Komárek, Jiří Maršálek, Martyna Joanna Nyśk, Vladislav Reška, Marek Řepík, Lukáš Syrný, Ondřej Šikula, 
Jakub Tišnovský, Bat-erdene Tumurbaatar, Daniel Večerka 
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Třída PSP2 – Strojírenství 
Třídní učitel: PhDr. Petr Krákora 

Jan Bendík, David Daniel, Pavel Došek, Marian Ghisi, Kristián Hlaváček, Ondřej Horák, Jakub Hořínek, Miroslav 
Ježa, Stanislav Kaňa, David Kňourek, Patrik Kočenda, Vladimír Kozák, Denis Kučera, Ondřej Náhončík, Lukáš 
Němeček, Martin Novák, Michal Pliva, Pavel Řehák, Patrik Szeif, Michael Šrámek, Michal Štipčák, Radim Urban, 
Stanislav Vidlář, Marek Wasserbauer, Vít Zapletal, Jan Žďárský 
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Třída PSP3 – Strojírenství 
Třídní učitel: Ing. Katarína Kocmanová 

Martin Beneš, Jiří Buchta, Miroslav Drábek, Martin Dragolov, Radim Dvořák, Ondřej Esterka, Vlastimil Fiala, Michal 
Filípek, Roman Gricman, Tomáš Hrdlička, Lukáš Huptys, David Kolařík, Petr Konečný, Daniel Králík, Jan Krejčí, 
Tomáš Macek, Martin Mlýnek, Milan Norek, Josef Novotný, Miroslav Podlaha, Marek Polášek, Tomáš Procházka, 
Kamila Remešová, Tomáš Ryšánek, Tomáš Seidl, Tomáš Slabý, Miroslav Surák, Radim Štursa, Tomáš Závodný 
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Třída TA3 – Ekonomika a podnikání  
Třídní učitel:  Ing. Ivana Harvánková 

Michaela Bolechová, Jiří Broskva, Marek Caha, Soňa Harudová, Lucie Kocourková, Radka Kosková, Julie Králová, 
Sabina Macková, Michaela Mikulčáková, Pavel Mouka, Jan Navrátil, Markéta Pavlíková, Zdeněk Skoumal, Eva 
Skřivánková, Jana Smrkovská, Petra Sýkorová, David Vysloužil, Denisa Waschtová, Filip Zajíček, Libor Zeman, 
Světlana Zemanová 

  



S t r á n k a  | 82  Zpět na stránku osnova 

Současní studenti učebních oborů  

 
 
Třída PU1 – Puškař 
Třídní učitel: Ing. Zdeněk Šenkeřík 

Jakub Bahenský, Petr Bělský, Neklan Bulant, Lukáš Černík, Nicolas Eliáš, Daniel Gerda, Jana Havlíková, Radim 
Hofbauer, Ondřej Jahoda, Milan Kinc, Josef Lattenberg, Aleš Männl, Ladislav Odehnal, David Pánek, David Polaštík, 
Vladimír Pospíchal, Martin Roleček, Karel Svoboda, David Šenkyřík, Jiří Štefek, Jan Úlehla, Tomáš Vaculík, Lukáš 
Voráč, Zlata Zadáková, Radim Zlámal 
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Třída PU2 – Puškař 
Třídní učitel: Ing. Josef Bečka 

Tomáš Barták, Martin Baštrnák, Jakub Blasch, Lubor Černík, Radek Eliášek, Marek Giňa, Tomáš Juránek, Antonín 
Král, Ing. Martin Krejčí, Radek Lehký, Jaroslav Lžičař, Josef Měřinský, Jan Pacák, Marek Petlák, Adam Růžička, 
Jaroslav Smetana, Dušan Trávníček, David Ulbrich, Jan Vítek, Jan Žižlavský  
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Třída OK1 – Obráběč kovů  
Třídní učitel: Ing. Jan Prokeš 

Marek Cík, Lukáš Čeman, David Čermák, Jaroslav Dac, Ondřej Dvořák, David Formánek, Tomáš Gála, Jakub Holub, 
Dominik Hrouzek, Aleš Jakš, Jakub Janda, Jakub Jantač, David Kratochvíl, Patrik Krupica, Martin Mlejnek, Ivo 
Odehnal, Martin Ptačovský, Jaromír Smažil, Jakub Svoboda, Jan Trefil, Lukáš Tynkl, Martin Váczy, Karel Vavřich 
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Třída OK2A – Obráběč kovů 
Třídní učitel: Mgr. Zdeněk Blažek 

Tomáš Brýdl, Vít Buchta, Jiří Čížek, Denis Dofek, Jan Dvořáček, Marek Eis, Jiří Grünwald, Michael Hanuš, Martin 
Kaše, Jan Koudelka, Tomáš Kowalski, Jiří Kubát, Adam Kuchyňka, Pavel Martínek, Roman Novotný, Tomáš Petrov, 
Martin Smejkal, Radek Starý, Jakub Šalda, Tomáš Tesařík, Robert Tomsa, Jan Žilka 
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Třída OK2B – Obráběč kovů 
Třídní učitel: Ing. Marie Dvořáková 

Stanislav Bednář, Libor Bogner, Josef Cenek, David Dobrovolný, Jiří Došek, Tomáš Duchoň, Matěj Goliáš, Antonín 
Horčica, Lukáš Jurman, Radek Kachlíř, Radek Klusák, Patrik Kotulan, Pavel Kucharčuk, Robin Merta, Lukáš 
Paukovič, Aleš Ryšánek, Richard Skřivánek, Josef Slezák, Petr Špánek, Antonín Trubák, Josef Tůma, Václav Zedník 
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Třída MEZ1 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
Třídní učitel: p. Bohumil Foltýn 

Ondřej Audy, Aleš Buchálek, Václav Cícha, Tomáš Doležal, Michal Galusek, Marek Habrle, Marián Hladík, David 
Hvězda, Marek Kvapil, Štefan Máč, Erich Mach, Jan Martinek, Pavel Matal, Tomáš Němec, Radovan Ondrášek, Pavel 
Psota, Jiří Roth, Ivo Rygel, Jan Slavíček, Marek Tichý, Pavel Tlačbaba, Ondřej Vaněk, Randy Wagner, Karel Žvátora 
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Třída MEZ2 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
Třídní učitel: Ing. František Charvát 

Michal Beloš, Jiří Bělský, Michael Brancovský, Jiří Fibich, Radek Foukal, Karel Fritsch, Tomáš Gregor, Pavel Honzák, 
Adam Hrubý, Michal Huptys, Marek Kadrnožka, Martin Kinc, Milan Krásný, Ladislav Kukleta, Michal Kumstát, Jan 
Macháček, Otakar Machan, Tomáš Minařík, Vít Nečas, Jaroslav Oškrda, Lukáš Peřina, Michael Pokorný, Josef 
Polach, Michal Riziky, Kevin Růžička, Marek Slezák, Lukáš Studený, Patrik Veselý, Michal Vrbka, Josef Zeman 

 



S t r á n k a  | 89  Zpět na stránku osnova 

MIMOŠKOLNÍ ČINNOST 

Volný čas – Dagmar Vachová pedagog volného času 

Vyznamenání pro našeho ředitele školy 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš udělil 28. března v Praze 
panu Ing. Lubomíru Štefkovi Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
2. stupně za vynikající pedagogickou činnost. 

Zlatý Ámos 

Jako každoročně, i letos probíhala v ČR anketa o nejoblíbenějšího učitele České 
republiky Zlatý Ámos. 

Tentokrát se rozhodla třída OK 2A, že zviditelní naši školu a nominovala na titul 
nejoblíbenější učitel svého třídního učitele a našeho kolegu Mgr. Zdeňka Denise 
Blažka.  

31. ledna 2011 na krajském úřadě v Brně proběhlo regionální kolo, kterého se 
zúčastnilo 7 učitelů z jihomoravského kraje. 

Tři zástupci třídy OK 2A vystoupili před porotu s vtipnou a výstižnou scénkou 
charakterizující pana Mgr. Blažka. 

Klub Domino, anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky – Zlatý Ámos 
udělila na návrh žáků v regionálním kole Mgr. Zdeňku Blažkovi titul nejoblíbenější 
učitel Integrované střední školy - Centra odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61.  

Gratulujeme!!! 

 

Radmila Tučková 
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Název kroužku Týd. Termín schůzek Místo konání Vedoucí kroužku
1. Programování CNC strojů S,L úterý 15.00 - 17.30 učebna CNC Marek Dvořák
2. Robotika a RC technika S,L úterý 15.00 - 17.00 A, učebna 108 Zdeněk Ondráček
3. Satelity S,L středa 15.00 - 18.00 A, dílna 220 Petr Steinbock
4. Historické podzemí 3x měsíčně podzemí Zdeněk Šenkeřík
5. Keramika S čtvrtek 13.00 - 18.00 keramická dílna Dagmar Vachová

L středa 12.15 - 17.00 keramická dílna Dagmar Vachová
6. Přátelé divadla S úterý 19.30 - 20.30 DM Údolní 35a Tomáš Dorazil
7. Dramatický kroužek S,L pondělí 16.00 - 17.30 DM Údolní 35a Tomáš Dorazil
8. Plavání 2x měsíčně bazén Miroslava Robotková
9. Posilovací S,L pondělí - středa 19.45 - 20.45 DM Údolní 35a Miroslav Bárta

čtvrtek 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30
10. Poznáváme Brno L úterý 16.00 - 17.30 DM Údolní 35a Miroslava Robotková

11. Střelba L středa 15.00 - 18.00 puškařská dílna Antonín Maier
S středa 14.00 - 17.00

Volejbal L středa 15.15 - 17.00 tělocvična Zdeněk Čoupek
S středa 16.00 - 17.00

12. Florbal S,L pondělí 16.00 - 17.30 tělocvična Radoslav Holešovský
13. Futsal hoši + dívky S,L čtvrtek 16.00 - 17.30 tělocvična Ladislav Kotlár
14. Stolní tenis L čtvrtek 16.00 - 17.00 sál pohybové výchovy Milan Topinka

S středa 16.00 - 17.00 sál pohybové výchovy Milan Topinka
15. Basketbal S,L úterý 16.00 - 17.30 tělocvična Jaromír Skotal
16. Nohejbal sezónně venkovní hřiště Dagmar Vachová
17. Šachy L pondělí 14.45 -  16.45 B, učebna 20 Milan Hloušek
18. Posilovna S,L úterý a čtvrtek 16.00 - 17.30 posilovna Michal Krejbich
19. Posilovna S,L pondělí a středa 16.00 - 17.30 posilovna Jiří Vinš

Zájmové kroužky

Sportovní kroužky

Přehled kroužků 2010/2011
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Kulturní akce 

září 6. - 8.9.2010 adaptační semináře pro 1. ročníky   

  17.9.2010 správní rada ASK ČR   

  20.9.2010 zájezd ASK - Slavonice, Maříž, Šatov   

  20.9.2010 přednáška ESF - Čína - EPO 2A   

  20.9.2010 přednáška ESF - Blízký východ - IT 2A   

  21.9.2010 přednáška ESF - Latinská Amerika - DM   

  24.9.2010 setkání adoptivních rodičů ZOO   

říjen 7.10.2010 setkání dobrovolníků s náměstkem primátora    

  14.10.2010 51. ročník Brněnské šestnáctky   

  15.10.2010 setkání s delegací mládeže z Charkova   

  15.10.2010 taneční show pro žáky 1. ročníků   

  19.10.2010 zasedání studentského parlamentu   

  20.10.2010 konference o volném čase - Zlín   

  21.10.2010 1. projektový den - Cimburk a Koryčany   

listopad 2.11.2010 2. projektový den - lanové centrum Lesná   

  9.11.2010 Exit tour   

  10.11.2010 kurz FIMO   

  26.11.2010 novinářské dílny   

  30.11.2010 3. projektový den - aquapark Kohoutovice   

prosinec 1.12.2010 strojení vánočního stromku   

  9. - 
10.12.2010 

výstavka keramického kroužku   

  20.12.2010 koncert SŠP Jílová   

leden 7.1.2011 odstrojování vánočního stromečku   

  14.1.2011 návštěva úřadu ochránce veřejných práv   

únor 2.2.2011 Brněnské kolo - Brněnský vrabeček   

  3.2.2011 Brněnské kolo - umělecký přednes   

  8.2.2011 konference o dobrovolnictví - Trnava   

  15.2.2011 ESF - Kultura západní Afriky - IT 2A + MS 1B   

březen 8.3.2011 Brněnské kolo - slavnostní vyhlášení   

    hudební - Visit Space 1. místo 

    MJF - Mínus 2. místo 

    Vv - Radim Hofbauer - PU 1 cena 

    Vv - Vojtěch Svoboda - ME 1A ČU 

    Vv - Libor Huml - DNS 2 cena 

    Vv - Jana Smrkovská - TA 3 cena 
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    Vv - Markéta Pavlíková - TA 3 ČU 

    Vv - Libor Huml a Jana Smrkovská ČU 

    Vv - Jana Smrkovská - TA 3 ČU 

    Vv - Eva Skřivánková - TA 3 ČU 

    Vv - Markéta Pavlíková - TA 3 ČU 

    kolektiv keramického kroužku ČU 

    film - Luboš Fukan a Tom Gaevski - ME 1A ČU 

    animace - kolektiv ISŠ cena 

    animace - Aleš Brunner, Martin Přeták, Martin Záklasník 
 - IT 4A 

cena 

    animace - Karolína Bartková, Zuzana Butorová - IT 4B ČU 

    animace - Martin Friedl, Tomá Krejčí - IT 4B ČU 

  23.3.2011 Jeden svět - Oči tygra - MS 2B   

  23.3.2011 Panelová diskuze "Bezpečnost v Brně" - IT 2B + TA 3 + PU 2   

  23.2.3011 kurz FIMO pro SP Jílová   

  29.3.2011 Jeden svět - SR   

duben 17. - 
23.4.2011 

projekt The Twin cities Mrhač + 
Koukal 

  29.4.2011 slavnostní předávání odměn reprezentantům   

květen 4.5.2011 zasedání studentského parlamentu   

  6.5.2011 exkurze v Brněnském deníku   

  20.6.2011 exkurze na Policejní den   

 

Akce kroužku historického podzemí - Vlezeme, 
kam můžeme 

Dne 18. 1. 2011 se náš kroužek historického podzemí 
zúčastnil exkurze v civilních nouzových krytech. Naším 
průvodcem byl velice ochotný pracovník ÚMČ Brno 
sever, který je zařazený do programu ochrany 
obyvatelstva jako správce některých krytů. Kryty se 
nachází pod obydlenými domy. Dovnitř jsme vešli 
velikými ocelovými dveřmi, které chrání vnitřní 
prostory proti případnému zamoření. Uvnitř nás 
průvodce seznámil s účelem a historií těchto krytů. 
V části města Brno sever je funkčních a vybavených 
krytů celkem 12. Vznikly v 60.letech minulého století a 
po převratu v roce 1989 nebyly využívány. V poslední době se opět začaly renovovat a vybavovat. K výbavě krytu 
patří mimo jiné lékárnička, hasicí přístroje, dokumenty pro záznam činností a evidenci přítomných osob. Jsou zde 
zařízené toalety, nádrže s pitnou vodou, židle, stoly a další vybavení nezbytné pro 3 dny, během kterých zde může 
přežívat okolo 50 lidí. Kromě hlavního vchodu je tu také vchod nouzový ústící do dvora nebo zahrady. 
Samozřejmostí je systém zajišťující cirkulaci vzduchu. Druhý kryt, který jsme vzápětí navštívili, slouží jako sklad 
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pomůcek nutných při záplavách. Pytle, sekyry, lopaty, hřebíky a folie byly systematicky srovnány podél stěn. Na 
stěnách nad nimi visely plány a mapy míst nejvíce ohrožených záplavami. Osvětlení a některá další zařízení 
darovala pro tyto mimořádné situace Armáda ČR. Exkurze trvala přibližně hodinu a půl. Vše jsme si mohli beze 
spěchu prohlédnout a vyfotit. Na závěr děkujeme našemu průvodci za skvělou prohlídku provázenou zajímavými 
informacemi. 

Jana Havlíková, PU 1  
otištěno v Brněnském deníku ve středu 9.2.2011 

Keramický kroužek 

Keramický kroužek na škole pracuje již 15 let, kromě keramiky se věnuje i dalším výtvarným technikám, 
letos jsme uspořádali kurzy FIMO 1 a FIMO 2, výrobu šperků z korálků, vánoční výstavku a zúčastnili jsme 
se víceoborové soutěže Brněnské kolo, kde jsme obdrželi ceny a čestná uznání. Z rozpočtových prostředků 
Jihomoravské kraje na Dotační program v oblasti využití volného času dětí a mládeže v roce 2010 jsme 
obdrželi dotaci ve výši 21.000.- na nákup nové keramické pece s regulátorem a od května 2011 ji již máme 
v provozu.  

 

Projekt Mobilní škola interkulturního učení 

Naše škola je zapojena do projektu ESF Mobilní škola interkulturního učení, který je realizován v partnerské 
spolupráci s ASK ČR. V rámci tohoto projektu se studenti naší školy zúčastnili v září 2010 tří netradičních 
přednášek, v lednu 2011 měla celá škola možnost shlédnout výstavu a v únoru 2011 si dvě třídy zabubnovaly na 
djembe a zatančili africké tance. 

Přednášky pro studenty EPO 2A, IT 2A a DM 

Dne 20.9.2010 se třídy EPO 2A a IT 2A zúčastnili multikulturního programu v Klubu cestovatelů v Brně - Králově 
Poli s názvem Čína a Blízký východ, 21.9. se konala přednáška s názvem Latinská Amerika. Přednášky byly 
realizovány v rámci projektu Mobilní škola. 

Všechny programy byly přednášeny za doprovodu fotografií zkušenými cestovateli, kteří vtáhli své posluchače do 
svého vyprávění a aktivně je zapojili. Studenti mohli dokonce ochutnat některá typická jídla a nápoje daných 
regionů. 

Celá akce byla velmi pozitivně hodnocena jak studenty, tak i pedagogickým dozorem. 

  

http://www.rekval.cz/wp-content/uploads/2009/08/logo15.jpg�
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Pestrá Čína 

Bylo pondělí 20. září 2010 a třída EPO 2A se shromáždila 
na tramvajové zastávce Kartouzská, kde na nás čekal pan 
učitel hospodářského zeměpisu. Protože se však před 
Lužáneckým parkem stala nehoda, dorazila většina třídy o 
něco později. Poté, co nás pan učitel dovedl na místo, kde 
se přednáška konala, což byla k našemu překvapení 
Arabsko-indická restaurace, jsme se všichni zapsali a 
podepsali do návštěvní knihy. Okouzleni prostředím s 
příjemným nádechem exotiky jsme se společně posadili ke 
stolu, kde pro nás byla připravena křížovka s čínskou 
tématikou. Přednášku vedl cestovatel s osobními a velice 
zajímavými zážitky, které si přivezl z celého obrovského 
čínského území od Mandžuska, přes Tibet, Peking i 
Ujgursko. Dozvěděli jsme se plno nových informací 
(www.HedvabnaStezka.cz) 

Křížovka 

1. PORCELÁN 
2. CHUANG-CHE 
3. NEFRIT 
4. JUAN 
5. ŠANGHAI 

 TAJENKA 

6. MAOCE-TUNG 
7. HEDVÁBÍ 
8. UJGUŘI 
9. BAMBUS 
10. KOMUNISMUS 
11. PEKING 
 

1. Čínský vynález s uplatněním v umění a gastronomii 
2. Čínsky „ Žlutá řeka“ 
3. Zelený polodrahokam, pro Číňany vzácnější než zlato 
4. Čínská měna 
5. Největší čínské město a významný přístav 
6. Celé jméno nejvýznamnějšího komunistického 

představitele Číny 
7. Produkt bource morušového 
8. Národ obývající poušť Taklamakan 
9. Potrava pandy velké 
10. Ideologie čínské vlády 
11. Současné hlavní město Číny 

Jak se jmenoval první čínský císař, kterého dodnes hlídá terakotová (asi 10 000 hliněných vojáků rozmístěných 
kolem hrobky) armáda? 

Příjemně nás překvapila ochutnávka pravého čínského zeleného čaje a závěrečná ochutnávka rýže se zvláštními 
kombinacemi chutí, cibule, kešu oříšků, rozinek a skořice. Pokrm jsme jedli jídelními čínskými hůlkami, které jsme 
závěrem dostali domů na památku. Po celou dobu výkladu jsme hledali odpovědi do prázdných políček křížovky. 

Připravený program byl velmi zajímavý a příjemně nás překvapil. 

 

Napsaly Kamila Havigerová a AnetaKohoutková ze třídy EPO 2A 

  

http://www.hedvabnastezka.cz/�
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Přednáška o Blízkém východě 

Dne 20.9.2010 jsme se s naší třídou IT 2.A zúčastnili 
přednášky na téma,,Blízký východ“. 

Tato naučná přednáška se konala v prostorách útulné 
čajovny a stylové restaurace v Brně - Králově Poli. Přednášku 
vedl zkušený novinář, který měl na tuto část světa vlastní 
specifický názor ovlivněný jeho návštěvou zemí Blízkého 
východu. Přednášku také doplňovaly krásné fotografie a 
specifická hudba. Prvním bodem přednášky se stal,,strom“, 
do kterého jsme psali první slova, co nás napadnou k tématu 
Blízký východ. Bylo nám vysvětleno, že tyto země 
nejsou,,teroristické velmoci“, jak se dozvídáme z médií, ale 
jsou to země, ve kterých je hluboká víra, která ovšem v 
některých zemích není vždy to pravé ořechové, vzhledem 
k trestům, které jsou díky,,víře“ udělovány a zákony, které 
jsou schvalovány, například ukamenování, zahalování žen. 
Historky a zkušenosti se nám staly velice poučnými a také 
jsme měli možnost ochutnat něco z typické stravy na 
východě a to HUMMUS ( pomazánka z cizrny) a sladký 
jogurtový nápoj se skořicí. Dozvěděli jsme se že, životní styl 
v těchto zemích je úplně jiný než u nás a v každé zemi mají 
vlastní tradice, zákony a postoj k víře. Stavebním kamenem 
vztahů v těchto zemích je soudržnost, přátelství a poctivost. 
Nyní už víme, že když se řekne Blízký východ, neznamená to 
pouze slova teroristé a ropa, ale více bychom si měli vybavit 
země bohaté náboženskými stavbami, různorodou vírou, 
bohatou přírodou a pohostinnými lidmi.  

Monika Šnoblová, Marcel Veselý IT2A  

DJEMBE 

15. únor 2011 na Domově mládeže Údolní 35a 

Bubnovat může každý, ať je to začátečník nebo pokročilý. Společně 
jsme se naučili a vyzkoušeli tradiční techniku hry na djembe, základní 
údery, jednoduchý rytmus, africké rytmy a písně, řízenou koordinaci 
pravé a levé ruky, hru tělem, ale hlavně jsme měli možnost se 
odreagovat a prožít radost z hudby. 

Síla rytmu a tónů afrických bubnů djembe přenáší na hudebníky pohodu 
a uvolnění, má příznivý vliv na zdravotnístav. 

Bubnování na djembe vyučoval muzikant a perkusionista Pavel Nowak. 
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Jak jsme byli v Africe aneb poznáváme nové kultury 

Dne 15.února se třída IT 2A přemístila z chladné České 
republiky do hřejivé Afriky. Říkáte si, že to není možné? 
Ale ano, je, protože jde o multikulturní program, díky 
kterému jsme se dozvěděli zajímavosti o Africe, 
seznámili se s lidmi, kteří Afriku navštívili, zatančili jsme 
si africké tance (Waka waka to nebylo) a zahráli si na 
africké bubny zvané djembe. Nebudeme ale předbíhat a 
o obsah příjemného dopoledne se s vámi velmi rádi 
podělíme.  

Jako první část přednášky jsme si pověděli, co se 
každému vybaví, když se řekne slovo,,Afrika“, a není 
divu, že se většině vybavil Tunis a Egypt. Afrika ale 
nejsou jen pláže, pyramidy a turistika, Afrika je také 
země, která má nesmírně mnoho kulturního dědictví, kterého si na rozdíl od jiných zemí opravdu velice váží. Ptáte 
se proč? Protože to je jediné, co opravdu mají... 

Další část příjemně stráveného dne jsme věnovali 
prohlížení si afrických ,,suvenýrů“, jako jsou - kravský 
roh, dutá dýně zvaná jabara, koberec bogolan, soška 
plodnosti nimba. 

Přednáška byla velice akční a pak na řadu přišel tanec. 
První pokusy o africký tanec sice nebyly jednoduché, ale 
nakonec jsme si zatančili všichni a to za doprovodu živé 
hudby, kterou zprostředkovávala skupinka našich 
spolužáků pomocí bubínků. 

Toto nebylo vše a po krátké přestávce jsme se přesunuli 
do místnosti, kde byly africké bubny djembe, na které 
jsme si všichni s chutí zahráli a pan lektor nám i 
zazpíval. Mimo hraní jsme se ale dozvěděli i zajímavé 
věci o životě v Africe, mentalitě Afričanů a jiné mnohé zajímavosti. 

Přednáška byla velice poučná a přinesla všem jistě nové znalosti a poznatky o Africe. 

 

Monika Šnoblová IT 2A 

(vytištěno i v Brněnském deníku  dne 22. února 2011) 
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ASK ČR 

Název klubu:  SK ASK ČR při ISŠ – COP, Brno 
Adresa:  Olomoucká 61, 627 00 Brno 
Vedoucího klubu: Dagmar Vachová 

Historie klubu: 

Náš středoškolský klub byl založen 14.března 1997, počet členů je vždy přes stovku, vedoucí klubu je od založení 
paní Dagmar Vachová, pedagog volného času. ASK pomáhá finančně zajišťovat činnost zájmových kroužků a 
vybavení pro využití volného času žáků.  Pro keramický kroužek zajistilo ústředí ASK ČR komorovou pec K250 a 
smaltovací pec v hodnotě 130.274,- Kč.  

Náš klub byl organizátorem 10 ročníků celostátních keramických soutěží. 

Dne 26.9.2006 - zájezd do muzea koncentračního tábora podzemní německé továrny RABŠTEJN 

Další významnou akcí byl 1. mezinárodní studentský kongres od 31.3. do 2.4.2006 v rakouském Linci, kterého se 
zúčastnili za náš klub Martin Houdek a Petr Široký z IT 4, kteří o tom napsali úžasnou zprávu. 

19.5.2008 – zájezd do dělostřeleckých tvrzí Hanička a Bouda v Orlických horách. 

26.3.2009 - návštěva historického podzemí Špilberk. 

Současnost klubu:  

20 kroužků: programování CNC strojů, RC a robotika, tvorba www stránek, satelity, historické podzemí, keramika, 
přátelé divadla, dramatický kroužek, plavání, posilování, poznáváme Brno, střelecký kroužek, volejbal, plážový 
volejbal, florbal, sálová kopaná, stolní tenis, basketbal, nohejbal a šachy. 

Studentský parlament 

13. zasedání studentského parlamentu – úterý 19.10.2010 

V úterý 19.10.2010 se konalo 13. zasedání studentského parlamentu naší školy, dostavilo se 43 žáků z 33 tříd. 
Studentská rada informovala parlament o svých aktivitách za období od posledního zasedání, ke kterým připravila 
pěknou prezentaci a plány aktivit na další období: 3. projektový den, spolupráce s SŠP Jílová, strojení vánočního 
stromečku, 4. konference v Trenčíně, sbírka na adopci na dálku na Naveena a adopci kosmana zakrslého. 

7 let činnosti studentského parlamentu. 

Dobrovolnická činnost: 3 dny pro hrdiny, Evropské hry handicapované mládeže, adopce indického chlapce 
Naveena, adopce kosmana zakrslého v brněnské ZOO. 

Účast klubu v projektu 4r4y. 

Projekt Blíže k participaci – 3 projektové dny. 

Spolupráce s klubem SŠP Jílová, společné projekty, akce… 
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Zájezd Slavonice – Maříž – Šatov 

20.9.2010 pořádal keramický kroužek ve spolupráci s kroužkem historického podzemí a klubem ASK ČR putování za 
keramikou, malovanými sklepy a historickým podzemím. 

Počasí nám od rána přálo. Cesta autobusem do Slavonic uběhla ještě v polospánku, ale na prohlídku slavonického 
podzemí jsme byli už čilí. Paní průvodkyně si nás rozdělila na dvě malé skupiny, oblékli jsme si gumové návleky a 
gumové pláště a pak sestoupili do podzemí. Vytesanými tunely jsme 130 m putovali 40cm širokou a asi 120 cm 
vysokou dírou pod slavonickým náměstím. Byl to parádní zážitek.  

Návštěva Maříže zase okouzlila milovníky keramiky, prohlédli jsme si dvě výstavky keramiky, Maříž je autorská 
keramika, ručně malovaná zkušenými českými výtvarníky, každý kus je originál, zhotovený glazurami na vysoký 
výpal s jasnými zářivými barvami, nafotili jsme pár krásných věcí pro inspiraci a domluvili si letní návštěvu. 

Odsud jsme odjeli do Šatova, kde byla domluvena prohlídka pěchotního srubu Zahrada. Zde si zase užili milovníci 
kroužku historického podzemí (viz článek). 

Potom jsme se pěšky přesunuli k malovaným sklepům. Šatov je stará vinařská obec založená kolem roku 1200, 
povýšená na městečko roku 1373. Král Vladislav II. roku 1497 umožnil pečetit zeleným voskem, zavést nový 
osmidenní trh počínaje vždy svatodušním úterkem a právo mít na znaku červenou věž bez střechy. Obec 
povětšinou patřila premonstrátskému klášteru v Louce.  

V roce 1876 byla v obci založena továrna na výrobu keramických dlaždic, obkladů a dalšího zboží. Velmi známou se 
stala katovská zvonivka, keramická dlažební kostka, jíž byly vydlážděny ulice a náměstí mnoha měst u nás i 
v Rakousku. Všude v okolí najdeme vydolované jámy po těžbě keramické hlíny. 

Malované sklepy nás oslovily svým půvabem, velikostí a jedinečností. Je to evropská rarita, kde na pískovcových 
stěnách jsou provedeny naivní plastické malby jednorukého malíře, který své dílo maloval při svíčce upevněné na 
čepici.  

Potom jsme již přes Znojmo jeli domů. 

Účastníci zájezdu byli velmi spokojeni, jak s programem, tak s počasím, získáním nových poznatků i kamarádů. 

Fotky ze zájezdu: www stránky školy- volný čas – fotogalerie 



S t r á n k a  | 99  Zpět na stránku osnova 

Šatov opevnění v kraji vína 
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Konference o volném čase ve Zlíně 

20.října 2010 

Ve středu se 8 žáků naší školy zúčastnilo konference o 
volném čase ve Zlíně, která se uskutečnila v rámci projektu 
4r4y (4 regiony pro mládež). Konference se konala 
v Interhotelu Moskva za účasti PaedDr. Aleny Gajdůškové 
ze Senátu ČR, hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava 
Mišáka a dalších přednášejících a hostů. 

V odborných blocích se probírala témata: rovnováha trávení 
volného času, financování volnočasových aktivit v JM kraji, 
volný čas v podmínkách SVČ, DM, specifikace 
volnočasových aktivit z hlediska prevence patologických 
jevů, volný čas a neformální vzdělávání…. 

Všichni se aktivně zapojili do workshopů a Ondřej Mrhač a 
Jana Smrkovská byli svými skupinami delegováni i k jejich 
prezentaci před 200 účastníky konference ze 4 regionů.  

Konference o dobrovolnictví v Trnavě 

8.února 2011 

Ráno jsme se všichni rozespalí sešli u autobusu a jeli směr 
Trnava... Na cestu nám krásně svítilo sluníčko a i teplo 
bylo, na Slovensku už teplo sláblo, ale to nám nikomu 
úsměv nesebralo... Po příjezdu jsme se s delegáty a s paní 
vychovatelkou vydali směr Trnavská univerzita, kde jsem 
dostali vizitky s nápisem účastník, poté jsem se všichni 
měli dostavit do auly univerzity, kde probíhalo několik 
přednášek. Účastníky konference přivítal primátor města 
Trnava Vladimír Butko, předseda Trnavského kraje Tibor 
Mikuš, předseda městské rady mládeže v Trnavě Mgr. 
Rastislav Mráz, poté se řešilo téma dobrovolník a jeho 
společenský status v Německu, o tom nám přednášel 
Armin Eberbersberg, diplomovaný sociální pedagog, velmi 
sympatický pán, vše bylo v němčině, tudíž jsme 
potřebovali překladatelku. Pak následovala malá přestávka na občerstvení.... Poté pokračovaly přednášky. Byli jsme 
rozděleni do skupin na workshopy (celkem byly 4), vše se týkalo dobrovolnictví jak v cizině, tak v naší krásné 
krajince. Každá skupina dostala svého animátora, poté jsem se vydali na obhlídku města a seznámení se s prácí 
trnavských dobrovolníků, například jsme se dostali do hrobky pod kostelem, kterou dobrovolníci vyčistili a 
zpřístupnili lidem. Pak následoval vynikající oběd, jen jsme se podivili nad kombinaci řízek s rýží, ale chutnalo to 
výborně. Potom jsem šli ve skupinách na jednotlivé workshopy, nám například vykládali o dobrovolnictví v cizině, 
byli jsme z toho tak nadšení, že jsme se na místě rozhodli, že pojedeme, jak to jen bude možné, taky. Na závěr 
konference jsme ještě viděli film z projektu 3 dny pro hrdiny a prezentaci zastupitelů 4r4y. 

Napsala Jana Smrkovská z TA 3 
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1.projektový den: Cimburk, Koryčany 

Ve čtvrtek 21.10. proběhl 1. projektový den, který je hrazen z MŠMT a je 
zaměřen na workshopy a týmové aktivity zážitkové pedagogiky. Akce se 
zúčastnilo 15 žáků naší školy a 15 ze Střední školy polytechnické Jílová. V rámci 
programu jsme navštívili zříceninu Cimburk a Hippocentrum v Koryčanech, kde 
jsme si zajezdili na koních, učili se švihat bičem, vrhat sekerou a noži. Všichni 
účastníci projektu byli velice spokojeni.  

 

A jak to vidí účastníci projektu? 

 

Cimburk a hipocentrum Koryčany 

Bylo ráno 21.10. a my jsme pomalu nasedali do autobusu 
spolu s přáteli z Jílové. Cesta k zřícenině hradu Cimburk 
utekla rychle, jelikož panovala velmi dobrá nálada. 
Najednou však autobus zastavil a my jsme zjistili, že dál 
musíme po svých. A protože to byla lesní cesta a týden před 
tím dost pršelo, k Cimburku většina z nás došla s blátem až 
na ušima. Na zřícenině byl příjemný klid, protože už bylo po 
sezóně a my jsme si dali rozchod, abychom si ji mohli 
prohlédnout a hlavně se pokochat krásným výhledem na 
okolí. Zpátky jsme se vydali delší, ale zato lepší cestou, 
nasedli jsme do autobusu a po chvilce zastavili u Hipocentra 
v Koryčanech.  

Tam už na nás čekal výborný oběd a hned potom byla prohlídka stájí, kterou nás provedl majitel a přitom nám 
vykládal, která plemena mají jaké zbarvení a odkud k nám přišla. Po prohlídce jsme se usadili na lavičkách a majitel 
nám přivedl ukázat jednoho koně, kterého měl vycvičeného, až nás udivilo, co všechno ti koně dovedou a jak jsou 
mazaní. Dal nám spoustu užitečných rad a my se pomalu vrátili zpět do hlavní budovy, kde na nás čekal výborný 
zákusek a čaj. Potom jsem se postupně zúčastnili projížďky na koních. Někteří z toho byli velice nadšení, jiní to 
komentovali se strachem v očích slovy: „Proboha, to je výška“. Ale ne nadarmo se říká, že z koňského hřbetu je 
nejhezčí pohled na svět. 

Kolem druhé hodiny jsme se přesunuli před budovu, kde jsem se snažili naučit zacházet s bičem, a i když to tak 
z počátku nevypadalo, nikomu se nic nestalo. Zejména kluci si také vyzkoušeli hod sekerou a nožem na terč a to 
jim šlo kupodivu o poznání lépe. Ve tři hodiny jsem znovu nasedli do autobusu a většina z nás celou cestu zpět do 
Brna prospala, jelikož nás výlet docela zmohl. Ale i přesto máme mnoho skvělých vzpomínek a nové přátelé.  

Napsaly holky z EPO 2B 
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2. projektový den: Jílová a Lesná 

2.11.2010 se zúčastnilo opět 15 žáků z naší školy a 15 
z SŠP Jílová 2. projektového dne. Dopolední část se 
konala v aule na Jílové a byla zaměřena na workshopy 
na téma „Blíže k participaci“. Pracovní dopoledne rychle 
uteklo a my se přesunuli do lanového centra Proud na 
Lesné, abychom naplnili zážitkovou pedagogiku. A 
opravdu to stálo za to. Napřed proběhla od instruktorů 
úvodní část – bezpečnost, základy jištění a slanování 
apod., a pak jsme dostali všichni bezpečnostní úvazky a 
helmy, pak krátká zkouška při zemi a pak 11 m nad 
zemí, někomu se to zamlouvalo, někdo bojoval sám ze 
sebou, prověřila se i důvěra v kamarády, kteří 
odvážlivce ze země jistili… Po dvou a půl hodinách ale 
na tom všichni byli s psychikou lépe a užívali si akci.  

Přes 100 fotek si najděte na www.stránkách školy, ve volném čase, ve fotogalerii. 
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3. projektový den  

30.11.2010 

Dne 30.11. se několik vybraných žáků naší školy zúčastnilo 3. a posledního projektového dne na téma Participace. 
Akce začínala v 8:00 hod. na SŠP Jílova 36g. Zde jsme společně se školní radou Jílové hráli různé hry a vyplňovali 
jsme dotazníky na téma participace mládeže. Všechnu práci jsme dokončili v 11:00, kdy jsme se společně odebrali 
do aquaparku v Kohoutovicích. Zde jsme setrvali až do 14:00 hod., kdy byla akce oficiálně ukončena.  

Lukáš Koukal, IT 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ KONCERT 

 20. 12. 2010   

v aule SŠ POLYTECHNICKÉ, Brno Jílová 36g 

pro 20 žáků naší školy a 3 další skupiny ze zakládek, který byl proložen soutěžemi s cenami, nejvíc nás nadchl 
frontman skupiny Standa, kterého možná uvidíme v Česko hledá Superstar. Fotky z akce na webu školy, ve 
fotogalerii. 
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Projekt The Twin cities  

Litva, Kaunas 17. – 23. 4. 2011  

Ve dnech 17. – 23. 4. 2011 jsme se s Lukášem Koukalem zúčastnili 
mezinárodního projektu v  

2. největším městě Litvy - Kaunasu. Do tohoto projektu byla 
zapojena partnerská města 7 států EU - (Estonsko, Lotyšsko, Litva, 
Polsko, Česká republika, Maďarsko a Rumunsko). Z každého státu 
bylo delegováno 5 zástupců. My jsme byli vysláni Jihomoravskou 
radou dětí a mládeže. 

17. dubna probíhal příjezd a ubytování na hotelu Metropolis v centru Kaunasu. My jsme zvolili leteckou formu 
dopravy z Prahy do Vilniusu (hlavního města Litvy) a následně železniční dopravu do 100 km vzdáleného Kaunasu. 

Celý následující den probíhaly prezentace jednotlivých 
zúčastněných organizací. První prezentace se chopil Lukáš.  

Neseděli jsme celou dobu na hotelu, ale jeden den jsme měli 
dopoledne organizovanou prohlídku města Kaunas společně 
s průvodcem a odpolední prohlídku hlavního města Vilniusu. Na 
večeři jsme měli typické jídlo pro východní Evropu – Pelmeni 
(masové knedlíčky zalité sýrovou omáčkou). 

Jeden den jsme věnovali vytváření projektů, které by se daly 
v našem městě realizovat. Našim nápadem byl projekt čistých zubů 
a krásného úsměvu Tooth for tooth. 

Originální byly i nápady z ostatních zemí např. z Estonska – vytvoření databáze škol a jejich výsledků atd. 

Po obědě jsme měli pronajatou galerií poblíž hotelu, kde jsme prezentovali ostatním svoje nápady. Hodnotila nás 
odborná porota a dodatečně každý ze států mohl poskytnout své připomínky, materiály a dobrovolníky. 

Jeden večer byl čistě kulturní. Každý stát měl s sebou dovést 
typické potraviny pro svoji zemi. My jsme přivezli salám Vysočinu a 
Poličan, gumové medvíky JoJo, Bon Pari a olomoucké tvarůžky. Pro 
dospělé jsme zde měli přichystanou i ochutnávku alkoholických 
nápojů – Becherovku, Fernet s různými příchutěmi, bílé a červené 
vína. Pro lepší kombinace jsme měli i Coca - Colu. Každá delegace 
dostala propagační materiály od naší školy. 

Zakončením celé akce bylo podepsání deklarace, která se 
prezentovala na radnici v Kaunasu. Zúčastnili se jí všichni 
představitelé města.  

Tento projekt neskončil tímto zasedáním, ale v deklaraci jsme podepsali, že nadále budeme spolupracovat na 
podobných projektech (např. výměny studentů…) pod hlavičkou The Twin cities.  

Z našeho pohledu hodnotíme projekt velmi kladně, kromě důležitých zkušeností a procvičení naší angličtiny jsme 
získali mnoho nových přátel, se kterými dále komunikujeme. 

 

Ondřej Mrhač, IT 2B 
předseda ŠP 
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Panelová diskuse studentů a prevence v Brně  

Brno:  

Městský parlament dětí a mládeže Brno a Policie ČR (oficiální 
stránky) 

Dne 23.března 2011 ve 13 hodin se konala v Brně, na ulicí Jílová 
36, v moderní přednáškové učebně Střední polytechnické školy 
panelová diskuse s názvem "Bezpečnost v Brně". Pořadatelem 
této akce je Městský parlament dětí a mládeže Brno. Samotná 
diskuse byla podpořena statistikami z aktuální ankety, týkající se 
bezpečnosti ve městě Brně. Akce se zúčastnilo přes stovku 
studentů z Brna a na všetečné otázky studentů odpovídali 
preventisté Policie České republiky, Městské Policie Brno a 
zástupkyně Magistrátu města Brna z prevence kriminality. V 
diskusi probíhala témata jako rozdíl mezi Policií ČR a Městskou 
policií, drogy a jejich negativní dopad. Z dotazů studentů bylo 
zřejmé, že o tuto problematiku mají zájem, je pro ně zajímavá a 
v dnešní době také velice aktuální. Po skončení akce bylo ze 
strany Policie ČR zodpovězeno ještě několik soukromých dotazů 
z řad studentů.  

Celou akci připravoval ve spolupráci s Městským parlamentem Ondřej Mrhač ze třídy IT 2B, který to i 
moderoval a provázel všechny účastníky anketou o bezpečnosti v Brně. 

14. zasedání studentského parlamentu  

1. Zasedání se zúčastnilo 45 zástupců 27 tříd a Domova mládeže Údolní 35a, ředitel školy Ing. Lubomír Štefka, 
PhDr. Věra Benediktová – kordinátorka sbírky na Naveena, Mgr. Martina Macháňová – školní psycholog a Dagmar 
Vachová - koordinátor studentského parlamentu. 

2. Zasedání moderoval Ondřej Mrhač – předseda SP, jednotlivé zprávy přednesli členové studentské rady, 
technickou část zajišťoval Martin Novák.  

3. Přivítání přítomných, představení studentské rady, seznámení s programem zasedání. 

4. Seznámení s akcemi SP ve školním roce 2010/2011 – na www školy, volný čas 

5. PhDr. Věra Benediktová seznámila studenty s prozatímními výsledky sbírky na naše adoptované dítě Naveena – 
zatím vybráno jen 2.500,- Kč, sbírka pokračuje, prosíme všechny studenty i zaměstnance o jakoukoliv částku!!! 

6. SR chtěla hlasovat o změně stanov SP, ale protože se k této otázce vyjádřily pouze 4 třídy, bude se řešit změna 
stanov až na příštím zasedání SP. 

7. SR se schází každý týden, takže od minulého zasedání se sešla 18x. 

8. Činnost studentského parlamentu: 
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zapojení do projektu 4r4y 

- 20.10.2010 konference o volném čase ve Zlíně – 9 studentů 
- 8.2.2011 konference o dobrovolnictví v Trnavě – 13 studentů 

referát Jana Smrkovská z TA 3 

 

projekt z ASK ČR – Blíže k participaci – spolu se SP SŠP Jílová 36g 

- 21.10.2010 1.projektový den: Cimburk a Koryčany – 15 studentů 
- 21.11.2010 2. projektový den: lanové centrum Lesná – 13 studentů 
- 30.11.2010 3. projektový den: aquapark Kohoutovice – 13 studentů 

referát Tomáš Kopřiva z ME 3B 

akce SP: 

- 20.12.2010 návštěva koncertu hudební skupiny SP Jílová – 12 studentů 
- 14.1.2011 návštěva úřadu ombudsmana – 15 studentů 

 

projekt ESF – Multikulturní škola 

- 15.2.2011 africké bubnování – 2 třídy – 35 studentů 

referát Patrik Kočenda z PSP 2 

akce SP: 

- 23.3.2011 kurz FIMO pro SP Jílová 

 

projekt Člověk v tísni – Jeden svět 

- 29.3.2011 filmový festival – 9 studentů 

referát přednesla Jana Smrkovská z TA 3 

 

zapojení našich studentů do činnosti městského parlamentu, krajského parlamentu a činnost v Národním 
parlamentu dětí a mládeže 

- 23.3.2011 Panelová diskuze o bezpečnosti v Brně – 46 studentů 
- 23.5.2011 příprava prezentace a workshopů 
- 2010/2011 Ondřej Mrhač – člen rady NPDM 

 

9. připravované akce: 

- 6.5.2011 exkurze do Brněnského deníku – 20 studentů 
  účast na Policejním dni 
 příprava projektu Blíže k participaci a dobrovolnictví 

10. slovo ředitele školy – na www.stránkách školy, volný čas  
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Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět 

Manželka za padesát ovcí 

Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52 min. 
Doporučený věk: 17+ 

Snímek představuje případ afghánské dívky Sabere, kterou 
nevlastní otec v deseti letech prodal o 45 let staršímu muži. Šest 
let byla jeho soukromou služkou. „Často jsem myslela na 
sebevraždu,“ vzpomíná ve filmu šestnáctiletá Sabere na manželský 
život se slzami v očích. Jako jedna z mála však měla štěstí, že se jí 
podařilo uniknout a ukrýt se v azylovém domě pro ženy s 
podobným osudem. Ve filmu sledujeme Sabeřin návrat k matce a 
jejímu novému muži. Všichni se tak dostávají do ohrožení a musí 
zatajovat své bydliště. Film ukazuje marnou snahu Sabeřiny rodiny 
dosáhnout jejího rozvodu, který pro ni představuje 
jedinou možnost být v bezpečí. Když se zdá, že jim 
je osud konečně nakloněn, otčímovi začnou 
vyhrožovat kvůli jeho další dceři, desetileté 
Farzenah, kterou slíbil výměnou za padesát ovcí 
jinému muži. „Splátka“ měla proběhnout po jejích 
patnáctinách, ženich si však usmyslel, že ji chce 
dříve. 

Ráno se účastníci diskuze Jeden svět sešli a vydali 
se směr Bohunice. Zde v centru Labyrint probíhal 
festival Jeden svět. Poté, co jsme se všichni usadili, 
začala skoro hodinová projekce o právech žen, 
video bylo zaměřeno na ženy v Afganistánu, kde 
jsou brány jako věc a je tam úplně normální praxe, 
že otec svoji dceru již v deseti letech prodá za pár 
ovcí většinou o dost staršímu muži... V této zemi, když žena uteče, je štvaná jako zvěř a ,,bývalý" muž jí chce zabít, 
je zde i skoro nemožný rozvod, protože málokterý muž na něj přistoupí a raději ženu zabije, a když tak učiní, nikdo 
to zde neřeší. Je to jak kdybyste zabili psa..., nebudete potrestáni. Po projekci jsme se přesunuli do horního patra, 
kde následovala diskuze a workshop. Prvně jsme měli rozdělit země podle data, kdy poprvé ženy v dané zemi 
mohly volit a poté jsme se rozdělili do skupinek, kde jsme dostali téma, měli jsme sehrát scénku například na 
téma: má žena právo na vlastní volbu vzdělání? Má 
právo na výběr své budoucnosti? Proč nemá žena stejná 
práva jako muž? Po předváděných scénkách se 
rozebírala daná témata a mohli jsme uplatnit své názory. 
Bohužel, bylo málo času a dole čekali další zájemci, 
takže jsme se museli pomalu přesunout k východu a 
odejít. Myslím, že projekt byl velice dobře zpracovaný a 
namířený na diváky přesně tam, kde je nejvíce zasáhne, 
a to do srdce. 

Jana Smrkovská, třída TA 3 
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Brněnské kolo 

Soutěže ve zpěvu, nástrojích a uměleckém přednesu se zúčastnilo 224 účastníků ve 133 
vystoupeních, v literárním oboru 49 autorů se 138 pracemi a výtvarného oboru 474 
autorů z 19 škol se 760 pracemi. Z toho naši studenti získali tato ocenění: 

V oboru hudebním v Brněnském vrabečkovi získala skupina VISIT SPACE 1. místo, 
divadelní soubor Mínus pod vedením vychovatele Tomáše Dorazila 2. místo. 

Ve výtvarných oborech získal cenu Radim Hofbauer z PU 1, čestné uznání Vojtěch 
Svoboda z ME 1A, v keramice získali cenu Libor Huml z DNE 2 a Jana Smrkovská z TA 3, 
čestné uznání Markéta Pavlíková z TA 3 a duo Libor Huml a Jana Smrkovská, v textilních 
technikách získala děvčata z TA 3 Jana Smrkovská, Eva Skřivánková a Markéta Pavlíková 
- každá čestné uznání a kolektiv keramického kroužku čestné uznání za kolekci šperků. 
Luboš Fukan a Tom Gaevski získali čestné uznání za film, a v kategorii animací získala 
cenu škola, a Aleš Brunner, Martin Přeták a Martin Záklasník, čestné uznání potom 
Karolína Bartáková, Zuzana Butorová, Martin Riedl a Tomáš Krejčí. Všem 
blahopřejeme!!! 

Slavnostní vyhlášení výsledků Brněnského kola se uskutečnilo 8. března ve 13.00 hod. na 
Radnické 

Ve středu 2.2. se konala soutěž Brněnské kolo v sále Břetislava Bakaly v hudebním oboru 
v kategorii skupiny. Naši školu reprezentovaly dvě skupiny, Loosers a Visit space, pro 
Loosers to bylo první životní vystoupení, skupina Visit space předvedla své texty i hudbu 
a vyhrála. Blahopřejeme zejména kytaristovi a zpěvákovi skupiny Filipu Ševčíkovi ze třídy 
ME 1B.  
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VISIT SPACE 

Založení skupiny se datuje od 18. března 2010, 
tehdy ještě bez bicích. První veřejné vystoupení 
bylo na školní akademii v Rousínově - květen 
2010. Pak následoval samostatný koncert na 
ukončení školního roku 25.června 2010. V srpnu 
proběhly 2 vystoupení, a to na rockovém 
festivalu, kde hráli po boku kapel jako DOGA, 
GATE CRASHER, WE KNOW apod. Druhé 
samostatné vystoupení bylo pro své fanoušky na 
ukončení prázdnin. Posledním vystoupením roku 
2010 byla vánoční besídka SPŠE Kounicova v 
sále Starlet Brno. Kapela hraje jak své, tak 
převzaté skladby. Bližší info najdete na 
www.visitspace.cz.  K prvnímu výročí založení 
kapely proběhl koncert ve velkém sále Záložny v 
Rousínově dne 26.3.2011. 

  
Rocková kapela VISIT SPACE se 2.2.2011 zúčastnila krajského kola soutěže souborů a skupin ve věkové kategorii 
15-21 let v sále B. Bakaly v Brně.Filip Ševčík reprezentoval za ISŠ-COP Olomoucká a Jiří Reich za SPŠE Kounicova.  

Těší nás, že kapela VISIT SPACE byla ohodnocena 
stupněm nejvyšším- což je 1.MÍSTO. 

Jsme rádi, že po necelém roce fungování kapely 
přišlo ocenění z řad odborníků. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali rodičům za 
podporu, centru BKC- paní PhDr. Šárce Tryhukové a 
pedagogům ISŠ-COP Olomoucká Brno – paní 
Dagmar Vachové a SPŠE Kounicova Brno paní PhDr. 
Zdeňce Dlouhé, které nás do soutěže přihlásily. 

Další info na www.visitspace.cz 

Ve čtvrtek 3. února pokračovala soutěž Brněnské 
kolo v uměleckém přednesu a malých jevištních 
formách v Ernově sále na Radnické. V uměleckém přednesu reprezentoval školu Daniel Župa ze třídy PSP 4 a 
odpoledne soutěžil náš divadelní soubor Minus pod vedením vychovatele Tomáše Dorazila s vlastní tvorbou 
s názvem Opera na téma státní maturity, žáci předvedli zdařilé vystoupení, i porota projevovala nadšení a ocenila 
toto vystoupení 2. místem v soutěži. 

Divadelní soubor Minus vás tak zve do svých řad, jako herce, zvukaře, pokud máte zájem, stavte se za paní 
Vachovou pro další informace. 

  

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fredir%2Enetcentrum%2Ecz%2F%3Fnoaudit%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Evisitspace%252Ecz%252F�
http://www.visitspace.cz/�
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Divadelní soubor MÍNUS zabodoval na Brněnském kole 

Dne 3. února 2011 se uskutečnila v rámci Brněnského 
kola soutěž recitačních kolektivů a malých jevištních 
forem. Již několik let zde naši školu pravidelně 
reprezentuje dramatický kroužek z Domova mládeže 
Údolní pod názvem DS MÍNUS. Ani letošní rok nebyl 
výjimkou. Premiéru zde mělo autorské pásmo s názvem 
„Opera“. Diváci měli možnost vidět a hlavně slyšet 
přepracování známých árií z českých oper, které byly 
napasovány na schůzi našeho velectěného 
zákonodárného sboru – Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, který právě jednal o tématu státních 
maturit. Představení se setkalo s velice příznivým 
ohlasem u poroty, která ocenila jak inscenační nápad, 
tak velice inteligentní formu humoru, který provázel 
celou inscenaci. Za předvedené vystoupení získal nejen cenu, ale zároveň i 2.místo a také možnost k doporučení na 
postup do krajského kola Wolkerova Prostějova. 

Všem účinkujícím patří velké poděkování za úspěšnou reprezentaci naší školy, jmenovitě pak Karolíně Klejdusové 
(EPO1), Marcelovi Veselému (IT2), Jaroslavu Čechovi (IT2) a Janu Hladkému (ME2). 

Tomáš Dorazil, vychovatel, vedoucí kroužku 

Setkání s dobrovolníky 

V Brně se ve dnech 24. – 26. června uskutečnily Hry 
handicapované mládeže. Podle ohlasů jednotlivých účastníků a 
podle slov prezidenta Evropského paralympijského výboru, pana 
Johna Peterssona, se jednalo o ojedinělou událost na evropském 
kontinentu.  

7. října se zúčastnili dobrovolníci z akce Hry handicapované 
mládeže přijetí v Rytířském sále Nové radnice náměstkem 
primátora Brna panem Ing. Oliverem Pospíšilem a dalšími hosty. 
Pan náměstek jménem primátora Brna poděkoval všem 
dobrovolníkům z řad dětí, studentů i dospělých za pomoc při 
organizaci her a slavnostně oznámil, že město Brno bylo vybráno 
hostitelem her i pro příští rok.  

Zvláštní poděkování za pomoc si zaslouží tito studenti z naší školy: Ondřej 
Mrhač, Lukáš Koukal, Václav Ležák, Martin Novák, Eva Petrovajová, Denisa 
Šedá, Pavla Francová, Denisa Golíková, Tereza Jakoubková, Anna Dvořáková, 
Jiří Bradáč, Lukáš Cibulka, Viktor Krištof, Natálie Kuzmová, Lucie Vašínová, 
Kristýna Šůnová, Petr Obst. 

  

http://public.blu.livefilestore.com/y1p2fLkTyQLrRqdsta41uYfVdctENzvpwNu-CdxIBrx-5AYussSZOkfk2h2cbpHOM0qgLZS7uvpbt1f-8e5aOQg1A/P1000413.jpg?psid=1�
http://public.blu.livefilestore.com/y1pCrZ6AxW5bftmAi3cRw0Xu1MoNjwm3LOuTnC97hIPgKX1bh_BVF4VaFH-vHjvtQEkDF-uX17SA5fZJtkGmM4jow/P1000433.jpg?psid=1�
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51. ročník Brněnské šestnáctky 

Místo: sál B.Bakaly, Stará radnice ul.Radnická 8, KINO SCALA - projekce filmů 
skupina vybraných 8 žáků z ME1A 
Koordinátorka: Mgr. Martina Macháňová 

 

WORKSHOP „Jak se točí 
dokumentární film“ BKC 51.ročník 
Brněnské šestnáctky proběhl dne 
14.10.2010 v sále B.Bakaly, v Kině 
SCALA a na Staré radnici v Brně, 
kde se jednalo o workshop pro 
mládež, jak natočit dokumentární 
film do soutěže a výklad lektorů 
s ukázkou projekce krátkých 
dokumentárních filmů. Žáci při 
přednášce zjistili, jak správně točit 
film, dozvěděli se vše o střihu filmu, 
sestavení historie dokumentu, 
reportáže, fázování záběrů atd. 

Workshop byl doprovázen projekcí 
krátkých dokumentárních filmů 
českých autorů i cizojazyčných filmů, bez českého překladu, kde si tedy žáci procvičili svoji znalost cizích jazyků 
zejména AJ a NJ. Proběhla mimosoutěžní i soutěžní projekce filmů. Žáci byli nadšeni se setkání s režiséry a střihači 
filmů z našich divadel a profesory učící filmové umění na brněnské JAMU. 

Žáci měli možnost sami si vyzkoušet práci s kamerou, střih filmu, naučili se postupy při filmování a filmové 
techniky. 

Tento workshop je podkladem pro Mezinárodní 
edukační soutěž – PROJEKTU Diversity Focus V4, 
kam se žáci přihlásili, jejichž úkolem je natočit 
krátký film o kultuře jedné ze zemí Visegrádské 
skupiny. 

Jde o žáky z ME1A: Hájný Jakub,Fukan 
Lukáš,Svoboda Vojtěch,Kovalčík Jakub, Gaevski 
Tom, Ondruška Zdeněk, Kraut Lukáš a Loub Václav. 

Bohužel, když žáci vypracovali všechny podklady pro 
soutěž, tak ji organizátor zrušil. 
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Setkání s delegací mládeže z Charkova 

Dne 15. října se 15 studentů naší školy v doprovodu učitelky Mgr. Olgy Myslíkové zúčastnilo setkání s ukrajinskou 
mládeží na Nové radnici. 

Setkaní, které proběhlo v rámci projektu Evropské kolo, bylo organizováno Magistrátem města Brna ve spolupráci 
s ukrajinskou stranou. Cílem tohoto projektu bylo dát možnost ukrajinské mládeži navštívit nejdůležitější Evropská 
města, seznámit se s životem mladých lidí v Evropské Unii a navázat vztahy. Ukrajinská delegace, která se skládala 
z talentovaných studentů, vítězů celostních Olympiád, nadějných sportovců a aktivistů studentské samosprávy a 
mládežnických organizaci, přijela z města Charkov. 

Program setkaní byl velmi nabitý. Po krátké prohlídce historického centra města byli studenti přijati na Nové radnici 
vedoucím odboru zahraničních vztahu PhDr. Mojmírem Jeřábkem, který v úvodu hned zdůraznil důležitost tohoto 
setkání a připomenul, že spolupráce Magistrátu Města Brna s městem Charkov má bohatou historii, která zahrnuje 
spoustu aktivit. Poté měl slovo konzul Ukrajiny v České republice p. Jaroslav Asman, který poděkoval všem, kteří 
přispěli k tomuto setkaní.  

Velmi zajímavou pro ukrajinskou stranu byla prezentace naší školy v podání Mgr. Olgy Myslíkové. Obrovským 
překvapením pro delegaci z Charkova bylo, že prezentace byla v jejím rodném jazyce, což přispělo k tomu, že další 
komunikace byla velmi příjemná a přátelská. Poté následovala diskuse k aktuálním tématům studentů obou stran. 
Ukrajinská delegace se zajímala o samosprávu studentů a o mládežnické organizace na školách a ve městě. Naše 
studenty naopak zajímal život a možnosti vzdělaní mladých lidí na Ukrajině. Pak následovala výměna e-mailů a 
společná fotka. Obě strany a pracovníci Magistrátu se vyjádřili velmi pozitivně o setkání a vyslovili naději o budoucí 
spolupráci. 

Kvůli nabitému programu a nedostatku času se setkaní muselo ukončit, ale studenti ještě měli možnost si spolu 
prohlédnout historické sály Nové radnice a v Křížové chodbě obdivovat nádhernou výstavu fotografií brněnského 
cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby.  

Doufáme, že si ukrajinští studenti odvezli ty nejhezčí vzpomínky na Brno, na Českou Republiku a na českou mládež, 
kterou měli tu čest reprezentovat naši studenti. 
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Na návštěvě úřadu ochránce veřejných práv 

V pátek 14.1.2011 se zúčastnilo 19 žáků naší školy, 5 žáků ze Střední školy polytechnické Jílová a člen 
představenstva Asociace školních sportovních klubů ČR Pavel Zdráhal  návštěvy úřadu Veřejného ochránce práv 
v Brně na ulici Údolní. Přijala nás sekretářka a mluvčí PhDr. Marcela Horáková, která nás provedla úřadem, 
seznámila nás s historií funkce ombudsmana a potom nám promítla kauzu, kterou řešil úřad. Dozvěděli jsme se o 
obou našich ombudsmanech, o Otakaru Motejlovi, právníkovi a politikovi, jaký to byl úžasný člověk s obrovským 
lidstvím a charismem, o JuDr. Pavlu Varvařovském, jejich zástupkyních - Anně Šabatové a Jitce Seitlové, kolik 
zaměstnanců úřad zaměstnává (100, z toho 50 právníků) a kolik se ročně řeší kauz (kolem 7000), kde byl vyroben 
nábytek pro úřad (věznice Mírov), kdo se podílel na výzdobě úřadu, o soše nevidomé dívky…. Návštěva v úřadě pro 
nás byla velmi zajímavá a podnětná. Moc děkujeme Dr. Horákové za informace a že se nám tolik věnovala.  

Za studentský parlament Lukáš Koukal, IT 2B 

JUDr. Otakar Motejl 

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v 
roce 1955 a poté pracoval jako advokát postupně v Banské 
Bystrici, v Kladně a v Praze.  

V letech 1966 až 1968 působil v Právnickém ústavu 
Ministerstva spravedlnosti, v letech 1968 až 1970 byl 
soudcem Nejvyššího soudu, v té době se významně podílel 
na probíhajících rehabilitacích. Jako advokát hájil lidi 
nespravedlivě pronásledované komunistickým režimem (v 
50. letech i v době normalizace – např. Hanu Marvanovou, 
Jiřinu Šiklovou nebo členy skupiny The Plastic People of 
the Universe). 17. listopadu 1989 svážel svým autem zraněné studenty vracející se z demonstrace na Národní třídě 
do nemocnice. V prosinci 1989 se stal členem komise Federálního shromáždění pro dohled nad vyšetřováním 
událostí 17. listopadu. V období od 23. ledna 1990 až do 31. prosince 1992 byl předsedou Nejvyššího soudu ČSFR, 
v letech 1993 až 1998 předseda Nejvyššího soudu ČR. 

V roce 1998 byl jmenován ministrem spravedlnosti. 18. prosince 2000 byl zvolen Veřejným ochráncem práv a v 
roce 2006 byl Poslaneckou sněmovnou do tohoto úřadu zvolen na dalších šest let.  

Otakar Motejl po jistém váhání přijal funkci hlavního arbitra v kauze Diag Human, která má určit konečnou výši 
odškodného, které má český stát zaplatit firmě za neuskutečněné obchody s krevní plazmou. Byl silný kuřák. V roce 
2006 se stal Právníkem roku v oboru občanských a lidských práv a v roce 2009 získal v této soutěži ocenění 
„Právnická síň slávy“. 

Zemřel náhle po krátké nemoci 9. května 2010 po šestnácté hodině ve Fakultní nemocnici Brno.  

JUDr. Pavel Varvařovský 

Narozen 16.10.1945 v Českých Budějovicích. Právnickou fakultu Karlovy univerzity v 
Praze studoval v období 1963-1968. V roce 1973 získal na této univerzitě doktorát v 
oboru správní právo. V letech 1969 až 1984 pracoval jako podnikový právník v 
několika státních podnicích. V období 1985-1990 působil jako odborný asistent v 
Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. V roce 1991 byl 
poradcem zmocněnce vlády ČSFR pro otázky uprchlíků. V září 1992 jmenován 
soudcem Nejvyššího soudu ČSFR, od 1.1.1993 pak soudcem Nejvyššího soudu ČR. V 
březnu 1994 ho prezident republiky Václav Havel jmenoval soudcem Ústavního 
soudu ČR. Publikoval v právnických časopisech odborné články se zaměřením 
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zejména na problematiku správního soudnictví a některých problémů medicínského práva a práva pracovního. Je 
autorem několika učebních textů pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků, externě přednáší právní 
problematiku na VUT v Brně. Je členem vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni.  

Setkání studentských rad 

V úterý 17.5.2011 se setkaly studentské rady Olomoucké a Jílové na pracovní schůzce na SŠP Jílová, v jejich 
novém denním centrum. Rady připravovaly hry, prezentace a workshopy na zřizovací zasedání krajského 
parlamentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajský parlament dětí a mládeže 

V pondělí 23.5.2011se sešli mladí lidé na 
Krajském úřadě Jihomoravského kraje na 
Cejlu, kde je přivítala Ing. Jana Tóthová. 
Zde potom pod vedením Pavla Zdráhala 
probíhaly prezentace školních 
parlamentů, prezentace The Twin cities – 
mezinárodního projektu, který se konal 
v Litvě a kterého se zúčastnili dva 
studenti naší školy: Ondřej Mrhač a 
Lukáš Koukal ze třídy IT 2B, a workshopy 
na téma studentské parlamenty. 
V odpoledních hodinách došlo i na 
zvolení prozatímního předsedy a 
místopředsedů krajského parlamentu a 
koordinátorů. Prozatímním 
místopředsedou byl zvolen Ondřej Mrhač, místopředsedy jsou žáci ze SŠP Jílová a koordinátory jsou Dagmar 
Vachová a Mgr. Lenka Pokorná. Mezi první úkoly si dal krajský parlament vytvoření www stránek, mailové adresy 
pro komunikaci mezi členy, připravení prezentace na schůzku ředitelů středních škol a přípravu výjezdního zasedání 
pro další zájemce o činnost v krajském parlamentu.  
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Odměny žákům za reprezentaci školy 

V pátek 29. dubna 2011 předával ředitel školy Ing. Lubomír Štefka našim studentům odměny za reprezentaci školy 
po dobu studia.  

Brunner Aleš IT4A Brněnské kolo cena za animace 

Přeták Martin IT4A Brněnské kolo cena za animace 

Záklasník Martin IT4A Brněnské kolo cena za animace 

Krejčí Tomáš IT4B Brněnské kolo čestné uznání za animace 

Friedl Martin IT4B Brněnské kolo čestné uznání za animace 

Bartková Karolína IT4B Brněnské kolo čestné uznání za animace 

Butorová Zuzana IT4B Brněnské kolo čestné uznání za animace 
Musil Jiří MA 4 házená 2., 3. místa v městském kole v házené 
Tauvinkl Marek MS 4A házená 2., 3. místa v městském kole v házené 
Klusková Miroslava STA 4 SP, sport SP, tvorba fotogalerie, házená, volejbal,  
Mančík Pavel ME 4A SP technické zajišťování SP, práce ve studentské radě  
Junk Petr ME 4A SP projekt 3 dny pro hrdiny 
Krištof Viktor ME 4A SP projekt 3 dny pro hrdiny 
Svoboda Milan PSP 4 kopaná účast ve finále JM, 1.místo velká kopaná 
Kučera Martin IT 4B kopaná  účast ve finále JM, 1.místo velká kopaná 
Marušková Monika IT 4B dívčí kopaná 5.místo v Městském kole, 2.kolo SFL dívek 
Pařízková Marcela STA 4 dívčí kopaná 5.místo v Městském kole, 2.kolo SFL dívek 
Fritzová Radka MA 4 dívčí kopaná 2.kolo SFL dívek, přespolní běh, tenis, házená 
Brychta Jakub MA 4 kopaná účast ve finále JM, 1.místo velká kopaná 
Sochor Jan MS 4B florbal reprezentace ve florbale 
Sobek Vlastimil IT 4A nohejbal 2., 3., místo v nohejbale, reprezentace v curlingu 
Jakůbíček  Patrik IT 4A nohejbal 2., 3., místo v nohejbale, reprezentace v curlingu 
Zich  Jiří IT 4A nohejbal 2., 3., místo v nohejbale, reprezentace v curlingu 
Huml Libor DNS 2 keramika ceny a čestná uznání v Brněnském kole 
Štercl Ladislav IT4B šachy 4., 4., 9.místo v městských soutěžích 
Škrob Vojtěch PU3 šachy 2., 2., 5. místo v městských soutěžích 
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Tvorba našich žáků: 

Adam Hrnčíř, ME 4A  

Alkohol – metla lidstva 

Alkohol – pochutina, droga, lék. Starý skoro jako lidstvo samo, avšak neustále se nemůže zařadit na to správné 
místo. Je to jing a jang s prvkem navíc. Umí životy brát, ale také je zachraňovat − a tím jeho možnosti nekončí. 

Nepřipadá Vám život zábavnější, když se trochu napijete? Všechno kolem Vás je najednou jiné – smějete se 
věcem, které vám předtím přišly nudné. Nebojíte se vyjádřit váš názor, ať už je jakýkoliv. Žijete! Líbí se vám holka 
a už dlouho se jí to bojíte říct? Možná, že právě díky alkoholu se váš problém stane minulostí. Tím však rozhodně 
nechci naznačit, že alkohol je řešení. Především je to „sázka do loterie“. Můžete se totiž dopustit věcí, kterých byste 
později mohli litovat. Vymlouvat se pak na alkohol je snadné, ale vždy se bude vzpomínat na osobu, která za to 
mohla, nehledě na to, v jakém stavu byla. 

Znát svůj limit a říci, kde je ta hranice, kterou nechcete překročit je přinejmenším obtížné. Udržet se pod ní je ještě 
obtížnější. Nedokážete-li to, pak můžete skončit jako alkoholik. Člověk, nad kterým tato lehce dostupná droga 
zvítězila. Zavést další restrikce jakéhokoliv druhu by bylo nesmyslné. Protože ten, kdo si chce obstarat jakoukoliv 
drogu, vždy si cestu najde. Nezáleží na tom, kolik překážek mu postavíte do cesty. 

Největším paradoxem je, že se s alkoholem setkáváme dnes a denně, ať už jsme abstinenti, alkoholici, či jen 
„náhodní kolemjdoucí“. Nevyužívá se totiž jen pro výrobu alkoholických nápojů, ale také v lékařství, čisticích 
prostředcích či kosmetickém průmyslu. Vyskytuje se v mnoha formách všude kolem nás. Můžete s jistotou říct, že 
alkohol není součástí vašeho života? 

Vyšlo 15.12.2010 - Brněnský deník, strana 12 

Jan Havlas, třída ME 4A 

Jaký jsem člověk 

Jak jednou někdo řekl – nikdo není dokonalý. Myslím, že ani já nejsem výjimka. V dnešní době je těžké být 
dokonalý aspoň z poloviny, protože svět kolem klade velké nároky na člověka. Proto se domnívám, že není důležité, 
jak moc jsem dokonalý, ale to, jak se snažím být co nejméně nedokonalý. 

Jsem člověk jako každý jiný. Narodil jsem se a byl jsem vychován rodinou, která je pro mě dodnes velice důležitá. 
Řekl bych, že to, co mně rodina nejvíc dala, je určitě to, že jsem byl veden ke kázni a poslušnosti k ostatním lidem. 
Zní to možná jako ohrané klišé, ale bez těchto zásad bych nikdy nebyl takový člověk, jako jsem dnes. 

Určitě nejsem tím, kdo by vynikal ve všech možných pracovních oborech, ba naopak jsem člověk, který miluje 
techniku a to konkrétně programování aplikací pro počítače. Technické zaměření je pro mě opravdu důležité. Díky 
němu mohu dnes říct, že jsem lepším člověkem a to především proto, že jsem v této oblasti dosáhl už nemalé 
úspěchy. Jsem hrdý na to, že jsem ve svém věku dokázal hodně věcí, které mě odlišují od ostatních vrstevníků. 

Mohl bych zde vypsat všechny svoje úspěchy, ale o tom to není. 

Myslím si, že člověk může být jakkoli hodný a poslušný, ale to, co člověka dělá člověkem, jsou činy, které ho 
provází celý život a stopy, které po něm zůstanou. Nejsem jiný, chci být člověk, po kterém něco zůstane. 
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Andrea Juricová, MA 3 

HLEDÁNÍ 

Náhle si uvědomím, 
že mě to táhne dolů, 
i když zpátky cesty nejdou. 
Na chvíli vidím věci nevídané. 
 

Poslední záblesk naděje mi proběhl kolem očí. Poslední šance to někam dotáhnout, stát se něčím a nedřepět jenom 
na zadku, se vypařila jako pára nad hrncem. A já jsem zůstala stát jako opařená. Nepamatuji si takovou dohodu 
s ďáblem. Svět dospělých se přestal točit kolem mě – malé holčičky, přestali mě chápat a rozumět mi. 
Spokojenost? Klid v duši? Po tomhle jsem přece tolik toužila! Po svobodě, zábavě a bezstarostnosti.  

V dnešní době nic nenormálního. Já jsem se ale chtěla změnit k lepšímu! Chtěla jsem se vrátit zpět, zkusit to od 
znovu a najít tu správnou cestu. A nestát se tím, čím jsem, ale kým by jsem mohla být, nebýt tolika věcí… Nebudu 
si stěžovat, už ne. Nakonec jsem vděčná, že mě TO táhne stále jinam. Je to TO snad Boží ruka? Víra či snad osud? 
Nebudu se mračit ani smutnit, není to konec, ale teprve začátek mého života. Proto se nebojte strachu, ale spíš 
sami sebe. Musíme jít dál. 

Náhle toužím,  
abych sem nikdy nešel,  
ale zpátky už to nejde! 
Hloubka mi dává prst ke rtům: 
„Nefňukej, hochu,  
tohle ještě není konec,“  
a pak mě obejme. 
 

skupina Thief, text použ 

Schanzerová Kateřina, MA3 

Pro naše štěstí je důležitější, co člověk je, než co člověk má 

Často si kladu otázku, co vlastně je bohatství. Pro někoho to může být pouze záležitost peněz a majetku. Ale jsou 
peníze to opravdové bohatství, které nás může udělat šťastnými? Ten kdo je bohatý, může si koupit vše, od věcí až 
po lidi. Ale je takový člověk opravdu šťastný? Peníze jsou sice potřeba, ale nemůžeme si za ně koupit ty 
nejcennější věci, jako je láska, zdraví a štěstí. 

Proto si myslím, že největší bohatství je v životních hodnotách a zkušenostech. Myslím si, že když se člověk 
přestane zabývat pouze materiálními věcmi, tak mnohdy zjistí, že vlastně vůbec žádné bohatství nemá. Proto by 
každý měl hledat a poznat své hodnoty. Prvním krokem k nalezení vlastního bohatství je pochopení sebe sama. 

Co vlastně ale jsou životní hodnoty? Je to každá naše vlastnost, náš čin i naše plány. Je to vše, co si sami 
sestavíme, dokážeme zrealizovat a mnohdy na tom stavíme celý náš život. 

Často ale jdeme špatnou cestou, buď si vybereme cestičku, která není tolik klikatá, nebo se dokonce necháme 
zavést na cestu, kterou nám už někdo vyšlapal. Když si uvědomíme, že jdeme jinak, než je naše přání, tak se 
musíme vrátit k rozcestníku a jít jinudy. Možná i proto člověk nemá celý život stejné priority a názory. 

Mnoho otázek lze zodpovědět, když se zadíváme do vlastního nitra.  

Myslím si, že pro naše štěstí je nejdůležitější najít sebe sama, odpovědět si na všechny otázky a zrealizovat naše 
plány. Jen tak můžeme prožít plnohodnotný život plný toho správného bohatství.  
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Roman Pokorný, ME 4A 

Jaká je typická česká povaha? 

Na tuto otázku není lehká odpověď, protože každý si může typicky českou povahu představovat odlišně. 

První co se mi vybaví, když uslyším typický Čech, je představa obtloustlého, připlešatělého muže ve středních 
letech, který se dívá v televizi na fotbal a popíjí plzeňské pivo. V hospodě pak nadává na politiku, donekonečna 
mluví o tom, že vydělává málo peněz a ti, co je mají, je museli nakrást. Nikde nebyl, nic si neužil a už to nedožene. 
Je sžírán každodenním stereotypem všedního života. Tato zahořklá povaha mu brání v dalším rozvoji osobnosti, 
objevování svých předností a užití života naplno. 

Ale proč zůstávat u této zažité představy? Co člověk, to jiná povaha. Myslím si, že se na Čechy nemusíme dívat jen 
takto negativním pohledem. Ani na ostatní země nepůsobíme takovým dojmem. Český národ má velké množství 
úspěchů na poli vědy a techniky, které mnohdy nejsou veřejným povědomím vůbec zaznamenány. Tyto objevy by 
se neuskutečnily bez klasických českých vlastností, jako je zvědavost, snaha si všechno zjednodušit a v nejlepším 
případě to mít ještě levně nebo úplně zadarmo. 

Mezi české vlastnosti patří bezpochyby i statečnost. Sice v menší míře, ale patří. Pravidelně se ve zprávách nebo 
novinách dozvídám o lidech, kteří pomohli druhým s nasazením vlastního zdraví. Dalším příkladem statečnosti jsou 
lidé, kteří bojovali proti útlakům režimu, ať už fašistického nebo komunistického. Množství lidí za druhé světové 
války odešlo do Anglie, aby mohli bránit svou vlast ve službách Královského letectva.  

Vlastností českého národa je i touha po svobodě. Což se prokázalo, když byl český národ utlačován komunistickým 
režimem, kdy se jednotliví lidé, převážně kulturně působící, snažili rozšiřovat obzory českého lidu mnohdy za cenu 
velkých osobních obětí. 

Českou povahu bych tedy nijak konkrétně netypizoval. Je velmi rozmanitá a má své kladné i záporné stránky - tak 
jako povahy ostatních národů. 

Ladislav Hanuš ME1B 

Co mi vadí nejvíc 

Co mi může nejvíc vadit, lézt na nervy, pít krev a bůh ví, jak se tomuto stavu, 
při kterém je můj organismus opakovaně vystaven velmi nepříjemnému 
podnětu, říká? 

Může to být například soused, který každé ráno trénuje hru na trumpetu, 
nedbaje mého usilovného bouchání na zeď a hlasitého volání z okna. Nebo 
to, jak jsem onehdy nechtěně ťukl o sebe dvěma hrnečky a kousek toho 
oblíbenějšího se uštípl a proto teď nesnáším pohled na něj.  

V prvním případě, který se může zdát vážnější, se však dá nalézt mnoho 
pozitiv. Z hry na dechový nástroj se dá usoudit, že soused bude nekuřák a 
proto bychom si mohli spolu rozumět. Díky jeho ranní přesnosti vůbec nepotřebuji budík. Bušením do zdi posiluji a 
křikem provádím dechová cvičení. 

V druhém případě, který se může na první pohled zdát až banální, je zase možné na- lézt negativa. Nemohu hrnek 
plně využít protože hrozí, že při nalití horkého nápoje dojde k jeho prasknutí a já jej budu muset vyhodit. Když 
přijde na návštěvu onen příbuzný, který mi hrnek dal a zeptá se, jestli pak ještě ten jeho dárek mám, řeknu mu 
ano, ale už jsem jej rozbil.  

Čeština má spoustu krásných přirovnání a mě napadají hned tři. Všechno zlé je k něčemu dobré. Není tak hrozně 
aby nemohlo být hůř a také -  Co mě nezabije to mě posílí.  
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Jiří Šandera, ME 1A  

Co mě nebaví 

Uklízení  

Až do dnešního dne jsem se nezabýval otázkou, co mě baví a co ne. Ani mě nezajímalo, zda mne baví něco více, či 
méně.  

Teprve při psaní tohoto eseje jsem byl donucen se nad touto problematikou hlouběji zamyslet. Je vůbec něco, co 
mě nebaví? Existuje taková činnost? K mému překvapení jsem zjistil, že ano. Je to uklízení.  

Myslím si, že uklízení není zábavné a nepřináší člověku vůbec nic dobrého - žádné obohacení, žádnou vědomost, 
žádnou inspiraci. Tvrdím, že je to pouhopouhá ztráta času. 

Tento můj názor je jistě správný, už z důvodu toho, že při této nezáživné, leckdy monotonií činnosti, nedochází 
k pražádnému obohacení mé osobnosti ani nikoho jiného, který tuto činnost provádí. Dochází pouze ke ztrátě 
drahocenného času, jenž nám takto uteče a my jsme ho mohli využít mnohem kreativnějším způsobem, například 
psát básně, počítat matematické příklady, zabývat se chemickými pokusy, realizovat se na zahradě či v dílně, 
studovat cizí jazyky, vynalézat. Vždyť i Alexander Flaming přišel na antibiotické účinky penicilinu jen díky 

nepořádku ve své laboratoři.  

Vyznávám heslo: 

„Pořádek je pro blbce, inteligent ovládá chaos.“ 

I já se ve svém nepořádku vyznám velice dobře, rozhodně lépe než 
v cizím pořádku. Nádherně se v něm orientuji. Vždyť můj zdánlivý 
nepořádek má svůj systém a řád.  

Došel jsem k závěru, že to ve svém budoucím životě nehodlám s uklízením 
přehánět, protože chci také něco v životě vynalézt.  

Povídka do soutěže vyhlášené magistrátem města Brna s tématikou: 
Domácí násilí a násilí ve vztahu 

 

Martin Hortvík, ME4A 

Alkohol – rozvraceč rodin, vrah lásky 

Pronikavé zapípání mikrovlnné trouby přimělo Helenu zvednout se z malé postýlky své dcery Alenky, která již 
dobrou chvíli sladce podřimovala a jít si pro svůj horký čaj. Po tak náročném dni si zaslouží konečně chvilku klidu. 
„Ach, jak ráda bych si vzala trochu dovolené,“ pomyslela si, když natahovala nohy na stůl a přitom omylem drcla 
do čaje. „Jenže na mateřské to nejde. A když jsem pořád na všechno sama, tak zanedbávám sama sebe.“ Mirek mi 
s ničím nepomůže, jen přidává starostí.  

Když tak chvíli popíjela jahodový čaj a dumala o své nynější situaci s roční dcerkou, vzpomněla si na svůj tajný 
zápisník z dob, kdy byla ještě svobodnou studentkou zdravotní střední školy. V té době měla plnou hlavu hezkých 
kluků, protože sama byla moc pěkná dívka. A také to dávala dost najevo odvážným oblečením, které odhalovalo i 
to, co nemělo. Kombinací jejího nádherně vyvinutého poprsí, krásných lýtek a smyslného pohledu se každodenně 
stávala magnetem pro opačné pohlaví. „Jak jsem jen mohla na ten deník zapomenout?“ ptala se sama sebe, když 
hbitě sundávala nohy ze stolu a upalovala do ložnice. Tiše a opatrně prohledávala svoji soukromou knihovničku, 
aby náhodou neprobudila spící Alenku. Její knihovna, dlouhá police z červeně nalakovaného dřeva, byla plná jak 
starých milostných románů, tak dobrodružných knih a hororů. „Zatraceně!“ zašeptala, „jestli to nebude ani tady ve 
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stole, tak už nevím.“ Po nekonečných minutách hledání Helena nachází svůj starý deník a nadšeně jásá: „Nádhera! 
To mám štěstí,“ a klopýtá do kuchyně ke stolu.  

Ihned se pouští do čtení. Hodiny odbíjejí šestou odpolední, ale čas nyní Helenu nezajímá. Některé pasáže textu čte 
nahlas: „ ……jen tak jsme leželi pod černým nebem a pozorovali tu kupu malinkatých světýlek a přemýšleli o životě 
na jiných planetách, když v tom se ozval neznámý, leč krásný hlas, a vyslovil myšlenku, kterou jsem měla právě na 
jazyku. Otočila jsem se, a spatřila ho – Mirka. Pozval mě na procházku, během které jsem z něj nespustila oči. 
Mohli by klidně hvězdy z nebe padat, ale já bych měla v očích jen Mirka. Byl tak milej a krásně voněl…. Nebyl jako 
ostatní kluci mého věku, byl prostě rozumnější. Chci ho hladit ve vlasech, líbat a cítit na svém těle….chci ho jen pro 
sebe a nevzdám se ho nikdy.“ 

„Od té překrásné noci na letním táboře jsme bývali jako jedno tělo a jedna duše,“ zamyslela se Helena a setřela si 
slzu z oka. Chtěla by se vrátit do té doby, kdy se do sebe s Mirkem bláznivě zamilovali. Kolik hodin a hodin se jen 
tak váleli a povídali si, líbali se a mazlili. Ale tyhle překrásné chvíle už jsou nenávratně pryč. Helena už je s tím 
nadobro smířená. Už má naplánováno dopředu, že až Alenka bude mít alespoň čtyři roky, odejde od Mirka a bude 
žít v klidu a míru. Protože žít ve společné domácnosti s alkoholikem se nedá.  

Helena se s úderem půl sedmé probrala z polospánku, ve kterém si představovala svůj život s Mirkem, ale bez 
jejich úhlavního nepřítele – alkoholu. Mirek totiž nezná svou hranici. Když pije, stává se z něj velmi zlý člověk a 
terorizuje lidi kolem sebe, zvláště pak Helenu a Alenku. Helena vstala a šla uklidit hrnek od čaje. Porozhlédla se po 
kuchyni, a zamyslela se, na co ještě zapomněla. „Uvařený na zítřek je, nádobí je čisté a prádlo vyprané. No jo, 
ještě musím zbytek prádla dožehlit,“ vzpomněla si najednou. Vešla tedy do obývacího pokoje, protože kdyby měla 
žehlit v ložnici, jistě by nějakým nedopatřením probudila Alenku. Nachystala si prádlo k žehlení. Napadlo ji pustit si 
muziku, ale jen potichu.  

Když v tom uslyšela ohlušující ránu u dveří. Jako kdyby někdo kopl do dveří. Helena vstala od žehlení a 
poslouchala, co se bude dít dál. „Ještě štěstí, že to Alenku neprobudilo,“ uvažovala. Po krátké chvilce ticha přišla 
druhá, mnohem hlasitější rána do dveří, a z chodby se ozval opilý hlas: „Otevři mi! Nechcou se mi hledat klíče!“ To 
už byla Alenka vzhůru a začala plakat. Helena utíkala ke vstupním dveřím a řekla: „Copak se neslyšíš? Kopeš tady 
do dveří a řveš, už i Alenku jsi probudil!“. Nato se ozvalo z chodby: „Tak otevřeš?! Nebo se mám k sobě domů 
prokopat jako minule?! Tohle chceš?!“ Helena rychle usoudila, že radši otevře, protože pak bude ještě agresivnější. 
Její uvažování ztěžoval křik Alenky, která se stále dovolávala maminky: „Mami! Mami! Mami!“ stále dokola. 
V takových situacích je vždy bezradná a neví, co má udělat dřív. Pro případ jistoty si do kapsy dala klíče, kdyby 
nastala bezvýchodná situace. „Tak dobře, já otevřu, ale ty se budeš chovat slušně!“ řekla Helena s třesoucím se 
hlasem. Cvakl zámek a do místnosti vešel Helenin manžel Mirek, napětí v bytě by se dalo krájet.  

Helena zmizela Mirkovi z dohledu do ložnice za plačící dcerou. „Pššš….už bude dobře. Půjdeme spinkat do tvého 
pokojíčku,“ utěšovala ji, ale Alenka nepřestávala plakat, protože cítila ten neklid v ovzduší, to mrazivé napětí 
vyvolané jejím opilým otcem, který nemá dnes v úmyslu se s ní tulit. Po chvíli se utišila a Helena s ní v náručí 
opustila ložnici a vydala se do jejího pokoje. Ale cestu jim zkřížil Mirek, který se ještě nechystal ke spánku. Čekal na 
ně v kuchyni opřený o lednici. „Bum!“ Mirek praštil pěstí do stolu. Helena leknutím úplně poskočila a divoce se jí 
rozbušilo srdce. V náručí chovala a utěšovala Alenku, aby se nerozplakala. „Nech nás prosím tě být, my jdeme 
spát,“ řekla Helena s přeskakujícím hlasem. Měla totiž strach, že kromě ní ublíží i Alence. A to nesměla dopustit. To 
by mu radši nastavila celé své tělo, než aby se Alenky jen malíčkem dotkl. „Kde mám nachystaný jídlo?! Co jsi to za 
ženu, že vlastnímu manželovi večeři nenachystáš?! Styď se!“ vychrlil ze sebe Mirek jako by ho bodl sršeň. Jeho 
výraz prozrazoval, že se mu dnes něco nepovedlo a proto se šel napít. Celý obličej měl jako nateklý a měl temně 
rudou barvu. V zápalu agrese mu krev v žilách přímo vřela. Helena se k němu mlčky a třesoucí se přiblížila a 
jednou rukou otevřela lednici a vydělala z ní připravené jídlo. Aniž by se mu podívala do očí, odpověděla: „Tady ho 
máš.“ Mirek se ani nepohnul. Jen tupě zíral na jídlo a byl potichu. Po chvíli ale procitl a řekl naštvaným hlasem: 
„Jedním jídlem si to po deseti letech nevyžehlíš!“ a švihl rukou po stole, aby trefil talíř s jídlem, ale netrefil se. 
„Sakra práce!“ zařval a vymrštil talíř tak, že se ve vzduchu třikrát otočil a roztříštil se na zemi na tisíc kousků. 
V Heleně to škublo a nestačila se divit, co právě viděla a slyšela. Cítila jen, že dneska doma spát nebude, to ani 
náhodou. „Vy jste se všichni proti mně spikly!“ zařval Mirek. „Z práce mě vyhodili, žena mi ani večeři neuvaří! 
Prostě kdo tady má žít?! A při těchto slovech se k Helence s Alenkou pomalu přibližoval. Pěsti měl zaťaté, div mu 



S t r á n k a  | 121  Zpět na stránku osnova 

žíly nepukly. Helena pocítila obrovský pocit strachu a pomalu kráčela dozadu. Alenku držela pevně u těla, objímala 
ji svými pažemi. Tlak se stupňoval. „Křust!“ ozvalo se, když couvající Helena šlápla na kus talíře. Mirek se 
nebezpečně přibližoval a jeho výraz byl pořád stejně nevypočitatelný – on byl v této chvíli schopen všeho. Helena 
se pokusila říci: „Mirku, tohle přece nechceš….aby se tě tvá žena a dítě bálo.“ Ale on jakoby neslyšel. Prostě šel dál 
a dál. Helenu zachvacovalo zoufalství, co bude dál. Ublíží jim? Ublíží Alence? V takové vypjaté situaci zvolila cestu 
útěkem. Mirek totiž nezaregistroval, že si vzala klíče od domu do kapsy. Ještě než se k ní úplně přiblížil, uskočila 
rychle na stranu a přiběhla ke dveřím. Ihned je zabouchla a zamkla. „Co tě to napadlo?! Přede mnou nemůžeš 
nikam utéct!“ řval a zuřivě kopal do dveří. Helena si jen vyslechla tuhle větu a pádila v šeru směrem do vesnice. Při 
útěku ještě slyšela, jak Mirek do všeho mlátí a kope, div si ruce a nohy neuláme. Ať si je uláme. Když se nechal 
vyhodit z práce, tak už je nepotřebuje. „Já tě roztrhnu! Jak tě chytím, já tě roztrhnu!“ nepříčetně křičel Mirek a 
snažil se prokopat se dveřmi. Po několika stovkách nadávek se mu podařilo dveře otevřít, a jako zuřivý pes utržený 
ze řetězu se hnal za Helenou s dítětem v náručí. Protože měl síly dost, brzo je dohnal. Helenu s Alenkou zachránilo 
otevřené okno sousedů, kteří slyšeli hrozný a křik a vyběhli před vrata. „Zas vyvádíš!“,zařval soused naštvaně. To 
na Mirka konečně zapůsobilo. Nechtěl před chlapama ze vsi vypadat nemožně. Pomalu se otočil a odcházel 
potácivě domů. 

Tentokrát to ještě prošlo, pomyslela si Helena, ale zůstat s ním už nemůžu. Rozhodla se jasně, že dcera je ve 
společné domácnosti v nebezpečí a ona ji sama neochrání. 

„Pro začátek půjdu k našim a pak se uvidí“, říkala si pro sebe tiše a celá se ještě třásla. 

Zdeněk Bakó, ME 1B 

Povídka do soutěže vyhlášené magistrátem města Brna s tématikou:  
Domácí násilí a násilí ve vztahu 

Vypravování   

Jmenuji se Lenka Nová a budu vám vyprávět příběh, nebo spíše vlastní zkušenost s domácím násilím. Všechno to 
začalo v Praze na podzim roku 2001. Bylo chladné, téměř mrazivé ráno a já jsem, jako obvykle, jela metrem do 
práce. Tou dobou mi bylo 21 let a pracovala jsem jako asistentka zástupce ředitele jedné pražské realitní agentury. 
Jela jsem obvyklou linkou jako vždy. Všimla jsem si, že už pár týdnů se mnou jezdí stejnou linkou jeden velmi 
pohledný a sympatický muž. 

Tentokrát tu byl také. Seděl jen o pár míst dál naproti mně. Navzájem jsme se na sebe dívali. Po chvíli se hezky 
usmál. Jeho úsměv na mě zapůsobil tak krásně, úplně mě okouzlil. Usmála jsem se také a při tom se začervenala. 
Chvíli jsem proto váhala, jestli mám jít za ním a zkusit se seznámit. Než jsem se však stačila rozhodnout, on 
vystupoval. Naposledy se při tom na mě podíval, a když byl venku, tak mi i zamával. Jela jsem tedy sama dál do 
práce.  

V práci to byl další běžný den, ničím výjimečný. 
Jen jsem pořád myslela na onoho neznámého 
z metra. Říkala jsem si, že ho možná potkám 
cestou zpátky domů, a když ne dnes, tak zítra 
ráno určitě ano. „Tentokrát za ním určitě půjdu“ 
řekla jsem si nakonec a vrátila se k práci.  

Vskutku druhý den se tak stalo. Jela jsem znovu 
metrem a byl tu! Šla jsem celá nervózní rovnou 
za ním. „Dobrý den, možná jste si všiml, že 
spolu už nějakou dobu jezdíme“, řekla jsem 
nervózně a pak dodala „Jmenuji se Lenka, Lenka 
Nová“, zakoktala jsem se na konci. On se lehce 
uculil a pronesl: „Jo,to jsem si všiml“ a pak 
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dodal: „Těší mě, já jsem Martin Hradský“. A zdvořile mi podával ruku. Začali jsme se bavit a navzájem o sobě něco 
zjišťovat. Dozvěděla jsem se, že je z Prahy, je mu 28 let a poměrně úspěšně obchoduje s akciemi. Celou dobu 
rozhovoru byl nesmírně milý a šarmantní. Asi jednu zastávku před stanicí, kde obvykle vystupoval, se mě zeptal: 
„Nezajdeme spolu na kafe, třeba zítra?“. Moc dlouho jsem neváhala a odpověděla: „Určitě, budu moc ráda“. Teď, 
když o tom přemýšlím, kdybych řekla ne, nebo za ním vůbec nešla, možná bych si dnes žila celkem spokojeně, bez 
téměř každodenního teroru, ale o tom až později. Dohodli jsme se tedy na okolnostech a už byl čas, aby Martin 
vystupoval. Rozloučili jsme se a on odešel. Já však jela dál do práce.  

Druhý den v sobotu jsem přišla na domluvenou schůzku, do kavárny, která byla jen pár ulic od mého bytu. 
Vstoupila jsem do kavárny a šla ke stolu, kde seděl Martin. Postavil se a podával mi květiny, které koupil. „Děkuji, 
ale to jsi nemusel“ poděkovala jsem a upadla trochu do rozpaků. V kavárně jsme strávili asi dvě a půl hodiny. To 
už byl večer a já se nechala od Martina doprovodit domů. Před domem jsem ho ještě pozvala na skleničku vína a 
on přijal. Strávili jsme spolu noc a tím to vlastně všechno začalo. Chodili jsme spolu. Martin byl opravdu skvělý 
chlap a majetkově dobře zajištěný. Když jsem ho po pár měsících představila doma rodině, všem se zamlouval. 
Netrvalo dlouho, asi dva roky a s Martinem jsme se vzali. Bydleli jsme v rodinném domě kousíček za Prahou a na 
Martinovo přání jsem opustila práci, abych se mohla starat o domácnost. Všechno bylo bez problému, až do 
jednoho večera, kdy Martin přisel domů opilý. 

Ležela jsem už v posteli a dívala se na televizi, když v tom jsem uslyšela otevření a vzápětí silné prásknutí s dveřmi. 
Oblékla jsem si župan a šla se dolů podívat co se děje. Viděla jsem Martina v kuchyni, jak sedí za stolem a kouří 
cigaretu. „Co se stalo miláčku? A od kdy kouříš?“ zeptala jsem se. 

„Kdyby ses radši starala, abych měl co žrát!“ zařval na mě agresivně a při tom to z něj pořádně táhlo. Přišla jsem 
pomalu až k němu, zezadu ho objala a znovu se ptala: „Ty jsi pil? A co se teda vlastně děje?“, jenže tím jsem ho 
zřejmě vytočila. Vstal, otočil se a odstrčil mě tak, že jsem zády a hlavou narazila na protější zeď. Martin poté 
zpustil: „Co ti je po tom?! Radši někam zalez, stejně seš tady na nic!“. Já naprosto otřesená, ubrečená a v šoku 
jsem se pomalu zvedala ze země. Vůbec jsem nechápala, co to do něj vjelo, nikdy takový nebyl. Odešla jsem 
rychle zpět do ložnice. Při tom jsem ještě slyšela Martina, jak si tam mumlá něco o tom, že jsem blbá a neschopná. 
Lehla jsem si v slzách do postele a snažila se uklidnit a usnout.  

Druhý den ráno jsem ještě pořád 
nechápala, cože se to včera vlastně stalo. 
Šla jsem dolů ze schodů s očekáváním, co 
mě tam čeká. Kupodivu jsem byla mile 
překvapena. V kuchyni u stolu seděl Martin 
a četl si noviny. Na stole byla nachystaná 
snídaně a květiny ve váze. Přisedla jsem si 
ke stolu. Martin složil noviny. S úsměvem 
ve tváři mi řekl: „Dobré ráno miláčku, 
nachystal jsem ti snídani a koupil květiny“. 
Nic jsem neříkala a on se tvářil jako by se 
nic nestalo. Pak mě ale chytl za ruku. 
Trošku jsem ucukla ze strachu, co chce 
udělat. Držel mou ruku a začal: „ Moc mě 
mrzí, co se včera stalo“, díval se mi do očí 
a pokračoval: „Zkrachovala jedna firma, ve které jsem měl nakoupeno hodně akcií. Přišel jsem tak o dost peněz a 
šel jsem to zapít do baru.“ Stále jsem mlčela a on mluvil dál: „Nevím, co to do mě vjelo, nechtěl jsem ti ublížit. 
Můžeš mi odpustit?“. Chvíli jsem jen mlčky seděla a snažila se to všechno pochopit. Pak jsem pomalu odpověděla: 
„Můžu, ale nechápu, proč jsi nepřišel domů hned. Mohli bychom to probrat bez hádek“. „Já vím“, řekl a pak pomalu 
pokračoval: „Říkám, nevím, co to do mě vjelo a proč jsem to udělal, ale slibuji ti, že se už nikdy nic takového 
nestane“. Já mu to opravdu odpustila a společně jsme posnídali. Martin pak odešel do práce. Jenže opak byl 
pravdou. To, co Martin slíbil, nedodržel. V práci se mu přestávalo dařit a ani ne za měsíc se celá přiopilá scéna 
opakovala znovu s téměř stejným scénářem. Druhý den bylo opět všechno v pořádku a já mu to zase hloupě 
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odpustila. V noci jsem přemýšlela, jak vyřešit náš problém s penězi, a zároveň i Martinovy agresivní „záchvaty“. 
Den na to, zrovna když se Martin díval v televizi na fotbal, jsem mu navrhla: „Co kdybych, se vrátila zpět do 
práce?“ Netušila jsem však, jaké „peklo“ touto větou způsobím. „Takže ty si jako myslíš, že nás nedokážu uživit jo?! 
Že se o nás nedokážu postarat?!“ začal Martin vyvádět. „Ale ne, tak jsem to vůbec nemyslela,“ chtěla jsem 
pokračovat, ale Martin mě odsekl: „Víš co, tak si to tady můžeš celý zařizovat sama!“ vstal, vzal si bundu a odešel 
pryč. Večer přišel opět totálně na mol. Scénka se znovu opakovala, až na to, že tentokrát jsem se do něj během 
hádky pustila také. Za to jsem však obdržela odpověď v podobě několika ran do obličeje. Ráno znovu následovalo 
usmíření a všechno bylo zase na nějakou dobu v pořádku. Před čtrnácti dny jsem šla na kávu se svým bývalým 
spolužákem ze střední školy. Povídali jsme si o starých časech na škole a o tom, jak si kdo žije. Se svými problémy 
doma jsem se mu nesvěřovala. Po pěkně stráveném odpoledni jsem se vracela ke své rodině. Překvapivě už byl 
doma i Martin, který na mě čekal v předsíni mezi dveřmi. „Kde jsi byla?“ zařval. To bylo první, co jsem od něj 
slyšela. „Ale bývalý spolužák přijel do Prahy a pozval mě na kávu, tak jsme si byli po dlouhé době pokecat.“ 
Odpověděla jsem mu v klidu. To se Martinovi ale nelíbilo a spustil: „Aha, takže ty se poflakuješ s jinýma chlapama, 
zatímco já tvrdě pracuju a vydělávám pro tebe peníze, aby ses měla co nejlíp!“. Pokoušela jsem se mu to v klidu 
vysvětlit, ale on si nedal říct. Začala velká hádka. Dokonce začaly lítat vzduchem věci. Když se mě Martin pokoušel 
napadnout, vzala jsem do ruky nejbližší věc, lampu, a hodila ji po něm. Zásah přímo do hlavy. Hned potom jsem 
začala utíkat. Martina to vytočilo ještě víc. Rozběhl se za mnou. Rychle jsem utíkala přes celý byt, až ke dveřím od 
dvora. Martin byl hned těsně za mnou. Bez myšlení jsem co nejrychleji otevřela dveře od dvora, vyběhla ven a 
zamknula za sebou vrátka. Na chvilku jsem si oddechla a pak mi došlo, že ze dvora nejde utéct, protože je 
obklopen zdí. Martin se dobýval do dveří. Prask! Křach! Takové zvuky vydávaly dveře, když do nich Martin vší silou 
kopal. Netrvalo dlouho a vyrazil je Neměla jsem kam utéct. Byla jsem v koncích. Martin mě chytil a několikrát 
udeřil. Odvlekl mě do bytu. „Prosím nech mě! Nech mě být“, prosila jsem ho s pláčem, ale on samým vztekem 
vůbec nevnímal. V bytě mi pak nadával a nakonec mne zmlátil.  

Bylo po všem. Opět. Tentokrát jsem však nečekala do rána a ještě uprostřed noci jsem se sbalila a odjela ke 
kamarádce. Ta mě bez otázek vzala k sobě na noc. Druhý den mi od rána přicházely omluvné SMS zprávy a 
prosby, abych se vrátila domů. Ignorovala jsem je. Čtvrtý den jsem však opět změkla a i přes kamarádčino 
varování se vrátila domů. Martin mě uvítal s otevřenou náručí a já ho nepochopitelně přes to všechno taky ráda 
viděla. Následujících čtrnáct dní bylo jako za starých časů se starým Martinem. Všechno mi vynahrazoval. Dnes 
dopoledne jsme se znovu pohádali. Martin se už podle zvyku opět sbalil a odešel. Je teď podvečer a já čekám, kdy 
Martin přijde domů znovu opilý a já dostanu pěkných par ran. Nevím, jak dlouho to takhle ještě vydržím. Martina 
ale stále velmi miluji a nedokážu ho opustit. Čekám a doufám, že se opět změní na toho starého Martina, kterého 
jsem poprvé potkala v metru. Hlavně teď, když jsem zjistila, že s ním čekám dítě…… 

Exkurze v Brněnském deníku – 6.5.2011 

Byl slunečný květnový den a my jsme se pod vedením paní učitelky 
Vachové chystali na exkurzi do novin. Po prvotním nedorozumění s 
místem srazu odcházíme do ulice Milady Horákové 9, kde Brněnský 
deník sídlí. Při příchodu do areálu a ohlášení na recepci nás přivítala 
šéfredaktorka Brněnského deníku paní Ema Wiesnerová, která nás 
uvedla do srdce novin - do redakce. Na vlastní oči jsme viděli, jak to v 
redakci chodí. Byly nám sděleny zajímavé informace o tvorbě deníku, 
například to, že náklad Brněnského deníku je každý pátek 12 tisíc 
kusů. Důležitým poznatkem pro nás také bylo, že k tomu, aby byly 
noviny vydány, vede dlouhá cesta od redaktora - autora článku přes 
korektory až do tiskárny v Olomouci. Paní Wiesnerová také odpovídala 
na všetečné dotazy žáků. Nyní už víme, že novinářem může být každý, kdo má chuť psát a zajímá se o dění ve 
společnosti. Tato exkurze pro nás byla velice zajímavá a v budoucnu se možná někdo z nás v novinách uchytí. 

Monika Šnoblová IT2.A, ISŠ – COP, Brno, Olomoucká 61 
viz www.brnenskydenik.cz, Názory, U nás doma 15 Školy žáci učitelé 
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SPORT 

    akce umístění 

září 22.9.2010 29. ročník středoškolského poháru v atletice 7. místo družstvo 

  24.9.2010 městské kolo středoškolských her v kopané 1. místo ve skupině 

říjen 1.10.2010 finále městského kola ve fotbalu 2. místo 

  14.10.2010 turnaj školy ve stolním tenise   

  19.10.2010 městské kolo středoškolských her ve stolním tenise 2. místo ve skupině 

  říjen až 
prosinec 

přebor školy v rapid šachu   

listopad 3.11.2011 1. kolo FSL - hoši 1. místo ve skupině 

  11.11.2010 městský přebor školních družstev v šachu 6. místo  

  15.11.2010 8. středoškolské hry v curlingu - Praha 6., 8., 10. místo 

  listopad až 
duben 

základní soutěž v šachu   

  22.11.2010 3. logické hry v pišqorkách 5. - 8. místo 

  23.11.2010 městské a krajské kolo v plavání 7. místo družstvo 

  23.11.2010 1. kolo FSL – dívky 2. místo 

prosinec 6.12.2011 turnaj školy v přehazovné dívek   

  13.12.2010 2. kolo FSL – hoši 1. místo ve skupině 

  20.12.2010 Vánoční laťka   

    Radka Fritzová, MA 4 - 129 cm 1. místo 

    Jan Kugler, IT 4B - 168 cm 1. místo 

leden 5.1.2011 městské kolo ve florbalu 4. místo ve skupině 

  25.1.2011 městské kolo středoškolských her ve futsalu 1. místo ve skupině 

  27.1.2011 finále městského kola ve futsalu 2. místo 

únor 17.2.2011 městské kolo ve volejbale - dívky 9. - 12. místo 

  24.2.2011 městské kolo ve volejbale - hoši   5. - 8. místo 

březen 8.3.2011 okresní kolo středoškolských her v sálové kopané 
dívek 

2. místo ve skupině 

  9.3.2011 okresní kolo města brna a JIM ve šplhu na laně   

    okresní kolo města brna a JIM ve šplhu na tyči   

duben 6.4.2011 přebor Brna v silovém víceboji 3. místo družstvo 

    finále JIM kraje v silovém víceboji 4. místo družstvo   

    přebor Brna v silovém víceboji - jednotlivci 1. Jan Navrátil, TA3 

    finále JIM kraje v silovém víceboji - jednotlivci 1. Jan Navrátil, TA3 

    přebor Brna v čtyřboji zdatnosti   

    finále JIM kraje v čtyřboji zdatnosti   

  14.4.2011 Juniorský maraton 10. místo 

  27.4.2011 městské kolo v házené 2. místo ve skupině 
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květen 5.5.2011 turnaj školy v nohejbalu 12 družstev 

  9.5.2011 městské kolov tenise jednotlivci  2. Aleš Ryšánek, OK 
2B 

  10.5.2011 městské kolo v malé kopané 1. místo ve skupině 

  12.5.2011 finále městského kola v malé kopané 2. místo 

  19.5.2011 finále turnaje školy v nohejbalu   

  25.5.2011 městské kolo v nohejbalu trojic 2. místo ve skupině 

 27.5.2011 finále městského kola v nohejbalu trojic 5. místo 

 

Vánoční laťka – memoriál Mgr. Jana Prokeše 

V pondělí 20.11.2010 se uskutečnila tradiční soutěž Vánoční laťka – memoriál 
Mgr. Jana Prokeše ve skoku vysokém. 

Celkem se zúčastnilo 28 studentek a studentů. V soutěži dívek zvítězila Radka 
Fritzová z MA4 nejlepším výkonem 129 cm, na druhém místě se umístila 
Nikola Machalová z EPO1 (127 cm) a na třetím Žaneta Schmidová z EPO2A 
(127 cm) 

Klání chlapců skončilo přesvědčivým vítězstvím Jana Kuglera z ME3B výkonem  
168 cm, druhé místo patří Martinu Kučerovi z IT4B za skočených 163 cm a  
třetí místo obsadil výkonem 161 cm Lukáš Hartl ze třídy PSP1. 
Medailově umístění účastníci obdrželi kromě potřepání rukou od organizátorů  
také diplom a věcné ceny.  

Všem děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník 

Mgr. Jaromír Skotal a Mgr. Šárka Mikesková 
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8. středoškolské hry mládeže v curlingu 

V pondělí 15,12,2010 se konaly 8. středoškolky v curlingu, tentokrát v Praze v curlingové hale. Brzy ráno jsme 
odjeli od pořadatele her Gymnázia Matyáše Lecha pro nás objednaným autobusem, již v 9.30 bylo zahájení a 
ukázka hry a nácvik. V 10 hodin začalo soutěžení, od 14.00 se potom hrály finálové skupiny. Her se zúčastnilo 16 
družstev, z toho tři mimobrněnské a jeden mix. Naši školu reprezentovala tři družstva: 

6. místo Olomoucký šnicl: Jaroslav Sovka, Martin Kyselica, Petr Skalák, David Mička 

8. místo Starobrno: Patrik Jakubiček, Vlastimil Sobek, Martin Šlampa, Petr Ošlejšek 

10. místo Šalina: Daniel Krézek, Daniel Jelínek, Robin Hádr, Pavel Česnek 

Akce se velmi vydařila a i když jsme do Brna dorazili kolem 21. hodiny, všichni se těší na 9. hry. 

 

  

Městské a krajské kolo v plavání středních škol 

V úterý 23. listopadu se konalo v plaveckém stadionu Tesly Brno městské a krajské kolo v plavání. 

Soutěžily šestičlenná družstva chlapců a dívek, každé družstvo muselo obsadit všechny plavecké styly a obě 
štafety: 6x 50m volný způsob a polohovou štafetu. 

Naši školu reprezentovali: 
Tomáš Seidl – motýlek, Gabriel König – prsa, Lukáš Minx – motýlek, Jan Homola – kraul, Karel Svoboda – karul, 
Ondřej Kučera – znak. 

Umístění: 
50m motýlek: 8. místo – Tomáš, 10. místo – Lukáš 
50 m znak: 4. Ondra 
50m prsa: 15. místo Gabriel 
50m kraul: 7. místo Honza, 20. místo – Karel 
4x50m polohová štafeta: 8. místo 
6x50m volný způsob: 7. místo 
celkové umístění družstva: 7. místo 
Všem reprezentantům blahopřejeme, mezi závodníky z plaveckých oddílů, zejména Komety, to je velký úspěch. 
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Městské kolo ve volejbale dívek 

Ve čtvrtek 17.2.2011pořádala naše škola dívčí skupinu ve 
volejbale. Za soupeře jsme měli gymnázia: Matyáše 
Lecha, J.G.Mendela a Sečkovice. Složení našeho družstva: 

Kamila Remešová|(PSP 3), Karolína Bartková (IT 4B), 
Miroslava Klusková (STA 4), Petra Hladůvková, Petra a 
Michaela Semencovy, Kamila Havigerová (EPO 2A), 
Andrea Felklová (EPO 1) a Tereza Kotyková (EPO 2B). 

 Skupina B: 17. 2. 2011 tělocvična ISŠ-COP Olomoucká – 
výsledky: ISŠ-COP Olomoucká – Gymnázium Řečkovice 
0:2, Gymnázium M. Lercha – Gymnázium J. G. Mendela 
2:0, Gymnázium Řečkovice – Gymnázium J. G. Mendela 
2:0, ISŠ-COP Olomoucká – Gymnázium M. Lercha 0:2, 
Gymnázium M. Lercha – Gymnázium Řečkovice 2:0, Gymnázium J. G. Mendela – ISŠ-COP Olomoucká 1:2.  

Do finále postoupilo Gymnázium M. Lercha, Žižkova.  

Další umístění: 2. Gymnázium Řečkovice, 3. ISŠ-COP Olomoucká, 4. Gymnázium J. G. Mendela, Mendlovo nám. 

Městské kolo ve volejbale hochů 

Ve čtvrtek 24.2. se zúčastnilo naše družstvo hochů městského kola ve 
volejbale, skupinu pořádalo Gymnázium tř. kpt. Jaroše, ve skupině hrál každý 
s každým a do finále postupoval vítěz skupiny. Naši kluci sehráli první dva 
zápasy s Biskupským gymnáziem a Gymnáziem Křenová, které oba 
s přehledem vyhráli. Třetí zápas s družstvem Gymnázia tř. kpt. Jaroše byl 
vyrovnaný, ale přesto jsme prohráli a do finále nepostoupili. I tak patří 
klukům dík za skvělou reprezentaci a druhé místo ve skupině, zejména 
kapitánovi Jakubovi Olšarovi z IT 1. Složení družstva: Šturma Radim(PSP 3), 
Kříž Roman a Moravec Patrik (IT 2B), Olšar Jakub (IT 1), Slezák Pavel (MS 
4B), Konvalinka Martin (MS 4A), Gerda Daniel a Latteberg Josef (PU 1), 
Slanina Radek (OK 1). 

 

Skupina B: 24. 2. 2011 tělocvična Gymnázia tř. Kpt. Jaroše – výsledky: 
Gymnázium tř. Kpt. Jaroše – Gymnázium Křenová 2:0, Biskupské gymnázium 
– ISŠ Olomoucká 0:2, Gymnázium Křenová – ISŠ-COP, Olomoucká 0:2, 
Gymnázium tř. Kpt. Jaroše – Biskupské gymnázium 2:0, Biskupské 
gymnázium – Gymnázium Křenová 0:2, ISŠ-COP Olomoucká – Gymnázium tř. 
Kpt. Jaroše 0:2. 

Do finále postoupilo Gymnázium tř. Kpt. Jaroše. 

Další umístění: 2. ISŠ-COP Olomoucká, 3. Gymnázium Křenová, 4. 
Biskupské gymnázium, Barvičova. 

  

http://public.blu.livefilestore.com/y1pAXx-zXHmuu6enCe-ZAflr7nAz77elYQ8yUQvggzdY71NowHzlCIKoJgLmVG4TaWv5KthCaQ9l3dMVQb8u-OzUg/P1020312.JPG?psid=1�
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Silový čtyřboj – dorostenci 

Ve středu 6. dubna 2011 se družstva dívek a hochů naší školy zúčastnila městského a krajského kola v silovém 
víceboji, které pořádala Střední škola polytechnická Jílová 36g. Soutěžní disciplíny hochů byly tlaky s činkou, 
trojskok snožmo z místa, shyby a svisy vznesmo na hrazdě. 

Složení družstva: 

Jan Navrátil z TA 3, Martin Riedl z IT 4B, Jan Košťál z IT 3, Tomáš Peňáz a Martin Setvák z PU 3. 

 Hoši obsadili v městském kole 3. místo a v krajském 4.místo. Největším překvapením soutěže bylo 1. místo jak 
v Brně tak v kraji v soutěži jednotlivců, absolutním vítězem soutěže se stal Jan Navrátil ze třídy TA 3 s počtem 228 
bodů. Všem reprezentantům blahopřejeme!!!  

Semifinálový závod Juniorského maratonu 2011 Běžíme pro Evropu v Brně 

závod se běží pod záštitou ministra školství mládeže a tělovýchovy,  

hejtmana Jihomoravského kraje a primátora města Brna  

Datum konání: 14. dubna 2011  

Start závodu: 12:00 hodin  

Místo startu a cíle: park Lužánky v Brně 

Prezence škol začala v 11:00 hodin. Družstvo se skládalo z 10 běžců, 1. závodník běžel nejdelší trať – přes 6 km, 
ostatní v družstvu potom každý 4 km, na 3., 5., a 7. místě musela startovat dívka. Brněnského maratonu se 
zúčastnilo 12 škol. 

Naši školu reprezentovali: 

Adam Kouřil z IT 2A, Kevin Růžička z MEZ 2A, Alice Zábršová a Lucie 
Černá z EPO 2B, Tomáš Peňáz a Martin Setvák z PU 3, Kamila Remešová 
z PSP 3, Michal Tulek a Dominik Dvořák z MS 3A, David Míčka z MS 2A, 
|Jiří Vala a Petr König z ME 2A. 

I když naše štafeta skončila poslední, patří reprezentantům obrovský 
obdiv a poděkování, závod se běžel za mírného deště a při 7 stupních, a 
uběhnout 4 km…. 

  



S t r á n k a  | 129  Zpět na stránku osnova 

Turnaj školy v nohejbalu trojic 

Ve čtvrtek 5.5.2011 se konal v tělocvičně školy turnaj v nohejbalu trojic, kterého se zúčastnilo 12 družstev. Hrálo 
se ve čtyřech skupinách každý s každým. Skupiny vyhrály třídy: MS 3A, ME 1B, IT 4A a IT 1, která postupují do 
finále, které se koná ve čtvrtek 19.5.2011 a poté do městského kola v nohejbalu. 

MĚSTSKÝ PŘEBOR STŘEDNÍCH ŠKOL BRNA v tenise jednotlivců 

9. ročník - 9. května 2011 

Hráči byli rozlosováni do čtyř skupin: 

Skupina A: 

Aleš Ryšánek - ISŠ Olomoucká 
 Tomáš Maloň - SOŠ a SOUSaE Trnkova 
 David Kiss - Gym.M.Lercha 

Skupina B: 

 Jakub Škrla - ISŠA Křižíkova 
 Jindřich Hajaš - Gymnázium Řečkovice 
 Tereza Mužíková - ISŠ Purkyňova 

Skupina C: 

 Aleš Kovář - OA Kotlářská 
 David Procházka - ISŠA Křižíkova 
 Jakub Mašek - SOŠ a SOUSaE Trnkova  

Skupina D: 

 Tomáš Saňka - ISŠ Purkyňova 
 Lukáš Polický - Gym.M.Lercha 
 Karel Bauer - Gymnázium Řečkovice 

 

Výsledky skupin: 

 A:  Ryšánek - Kiss  6 : 4   - Maloň 6 : 1      Kiss – Maloň  6 : 1 
 B:  Hajaš  -  Škrla 6 : 1    - Mužíková 6 : 0  Škrla – Mužíková 6 : 3 
 C:  Mašek - Kovář  6 : 2   - Procházka 6 : 4  Kovář – Procházka 6 : 1  
 D:  Bauer  - Polický 7 : 5  - Saňka 6 : 1      Polický – Saňka  6 : 0 
 
čtvrtfinále:  

 Ryšánek – Polický 6 : 2   Kovář – Hajaš  6:2 
 Mašek – Škrla     6 : 1    Kiss  - Bauer  6 : 2  

semifinále:  Ryšánek – Kovář  6 : 1   Kiss – Mašek  6 : 2 

 finále:   Kiss – Ryšánek 6 : 4  

Na turnaj nakonec dorazilo 12 hráčů ( z toho jedna statečná dívka, která „lest“ své kantorky odhalila až na místě, 
ale postavila se k tomu statečně a mít lepší podání, kdo ví?). 

Úroveň hry byla vysoká, mezi účastníky nebyl žádný „pinkač“ a hrál se kvalitní tenis.  
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Loňský vítěz Aleš Ryšánek od začátku potvrzoval svou roli favorita a procházel všemi zápasy bez zaváhání. Nakonec 
se vyřazovací částí dostal až do finále, kde si zopakoval souboj ze skupiny proti Davidovi Kissovi. David neměl co 
ztratit, více se soustředil a hrál uvolněně.  

Nakonec Alešovi trochu překvapivě oplatil porážku a putovní pohár tak bude mít na štítku nové jméno.  

Vítězem devátého ročníku je tedy David KISS z Gymnázia Matyáše Lercha. 

Turnaj školy v nohejbalu trojic – finále 

Ve čtvrtek 19.5.2011 se v tělocvičně školy uskutečnilo finále turnaje v nohejbalu trojic, do finále postoupila 4 
vítězná družstva ze skupin. Hrálo se každý s každým, IT 4A se kvůli maturitám nezúčastnila. Na třetím místě 
skončilo družstvo IT 1, druhé místo ME 1B a vítězem turnaje se stalo družstvo MS 3A. 

Městské kolo v nohejbalu trojic 

Ve středu 25.5.2011 se zúčastnila 4 družstva naší školy městského kola v nohejbalu trojic, který pořádala SOŠ 
stavební Bosonohy, turnaje se zúčastnilo 14 družstev z 8 škol 
(Sokolská, Bosonohy, Olomoucká, OOM, Trnkova, Purkyňova, 
automobilní a Jílová). Hrálo se 2 skupinách každý s každým. 

Naši školu reprezentovala 4 družstva: 

A: IT 1: Jakub Olšar, Marek Brodecký, Jaroslav Hradil, Patrik 
Beránek a Dušan Neckář 

B: MS 3A: Martin Procházka, Dominik Dvořák a Daniel Babický 

C: ME 1B: Martin Hodek a Ladislav Hanuš + Patrik Jakubiček z 
IT 4A 

D: MA 3: Michalové Mindl a Dostál + Jiří Zich z IT 4A 

Družstvo B postoupilo do finále z pěkného 2. místa ve skupině, ostatní družstva nepostoupila, protože vždy 3 
družstva ve skupinách skončila se stejným počtem bodů a na rozdíl skóre nám to nevyšlo. 

Finále městského kola v nohejbalu trojic 

V pátek 27.5.2011 pokračovalo 6 postupujících družstev v turnaji, 
hrálo se každý s každý. Zápasy byly vyrovnané, téměř všechny se 
hrály na 3 sety. Naše družstvo B ze třídy MS 3A obsadilo v turnaji 
5. místo, blahopřejeme. 

1. místo: Sokolská 
2. místo: Jílová 
3. místo: Purkyňova 

 
Více ze soutěží: 

http://www.kr-assk-jim.czweb.org/ 

Fotky z akcí: 

http://parlament.iss-copbrno.cz/ 

http://www.kr-assk-jim.czweb.org/�
http://parlament.iss-copbrno.cz/�
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Středoškolské logické hry v piškvorkách 

22. listopadu 2010 se družstvo škol zúčastnilo 3. ročníku oblastního kola soutěže v piškvorkách, které se konalo na 
Gymnáziu Elgartova. Naši školu reprezentovala třída TA 3 ve složení: Filip Zajíček, Zdeněk Skoumal, Marek Caha, 
Jan Navrátil a Jiří Broskva, náhradníci Kevin Růžička ze třídy MEZ 2 a Martin Petr ze třídy ME 1A. Po dost velkých 
zmatcích ze strany pořadatele se začalo hrát se značným zpožděním, napřed ve skupinách po 4 kolech, potom 
finálová skupina. 

Naše družstvo obsadilo 5. – 8. místo. 

Šachový kroužek 

Byl založen v roce 2002. Ve školním roce 2010/2011 se v něm královskou hrou duševně osvěžovalo 18 žáků a 1 
další pracovník školy. Rádi mezi námi přivítáme další zájemce. Schůzky trvají 120 minut. Náplní je hra, soutěže, 
pravidla, finty, léčky, taktika,... 

Ve školním roce 2010/11 naši šachisté zápasili v těchto podnicích: 

V etapovém turnaji jednotlivců 2. úterý 2010/11 (10 etap po pěti kolech) pro hráče narozené v roce 1995 a 
později ve druhém listopadovém úterý 9. 11. 2010 poprvé a jako jediný náš hráč, který našel odvahu, navštívil třetí 
etapu seriálu šachových turnajů v šachovně ŠK Lokomotiva Brno v areálu ZŠ Staňkova (vchod z ul. Rybníček č. 7-
9) Martin Trbola (IT1A) a získal 1,5 bodu z 5 partií (26. místo z 30 hráčů).  

11. 11. 2010 naši reprezentanti zápasili od 8.30 h do 12.45 h v Brně-Lužánkách v městském přeboru družstev 
brněnských středních škol o postup do krajského kola. Hrálo se 7 kol na 4 šachovnicích, 2 x 15 minut. 
Souběžně tam probíhal přebor základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. 

Ondřej Katolický (MS3B, 1. šachovnice), Jakub Kotásek (MS3A, 2. šachovnice), Martin Soldán (ME3B, 3. 
šachovnice), Marek Giňa (PU2, 3. a 4. šachovnice), Jaroslav Čech (IT2A, náhradník, povzbuzovač, analytik a 4. 
šachovnice), Václav Pelz (ME1B, náhradník, psycholog, analytik, glosátor) vybojovali ve své kategorii 6. místo z 
12 družstev středních škol, takže se umístili v polovině vítězů (vloni skončilo naše družstvo na 5. místě z 9 škol), 
což je oproti loňsku v letošní větší konkurenci mírné zlepšení. Zvlášť vezmeme-li v úvahu odchod loňských hráčů 
Lukáše Mlčocha a Františka Bejvla (oba OK3B) na strojní nástavbu na učiliště v Trnkově ulici (za toto učiliště letos 
nikdo nenastoupil a my jsme ztratili 2 zkušené šachisty ostřílené i z krajského přeboru 2009). Naštěstí se objevili 
noví obětavci, kteří přinesli svou kůži na trh.  
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 1. kolo: Kounicova – Olomoucká 3. kolo: Olomoucká - Bosonohy 

   
 6. kolo: Ol. – Kamenomlýnská 
(se slepeckými šachy na 1. šachovnici) 7. kolo: Ol. - Křižíkova 

   
 

Zajímavosti z partií hráčů našeho družstva: 

Ondřej Katolický (MS3B, 57,14 % bodů) měl nejtěžší soupeře, dosáhl z našich hráčů největšího výkonu (tj. 
součinu bodů na partii a průměrného počtu bodů na partii soupeřů), ale snad ještě mohl zužitkovat časové rezervy 
ve větší bodový zisk. 

Jakub Kotásek (MS3A, 42,86 %) ve třetím kole po delším lavírování pěkně zmatoval soupeřova krále dámou za 
pomoci střelce. Z našich hráčů se mu povedl třetí největší výkon a při odvážnější hře mohl 0,5 až 1 bod přidat. 

V 5. a 6. kole měl Martin Soldán (ME3B, 33,33 %) v koncovce lepší pozici, ale jen 1,5 minuty do konce, proto 
nabídl remízu, soupeři nabídku přijali. Vypracovával si lepší pozici, kterou ale v časové tísni nemohl využít.  

Ve 4. kole odevzdal Marek Giňa (PU2, 78,57 %) na 4. šachovnici omylem napadenou věž, ale soupeř byl 
psychicky tak rozleptán, že králem vytvořil pat a daroval nám půl bodu. V 5. kole se podařil Marku Giňovi mat na f7 
dámou za pomoci jezdce. Dosáhl z našich hráčů druhého největšího výkonu a nejvíce bodů, ale ještě 0,5 bodu 
mohl doplnit.  

Jaroslav Čech (IT2A, 100 %) byl procentuálně nejlepším hrajícím náhradníkem soutěže. 

Všichni naši reprezentanti byli pochváleni za systematickou přípravu, odvahu, bojovné výkony i džentlmenské 
vystupování. 
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Konečné pořadí po 7 kolech: 

Poř. St.č. Družstvo Partie  +   =   -   PH 1   PH 2   PH 3  
1 1 G Kpt. Jaroše 7 6 1 0 22,5 130,5 98,00 
2 2 SPŠ Kounicova 7 4 3 0 20,0 134,5 86,50 
3 4 SPŠ Kudelova 7 3 3 1 18,0 117,0 53,75 
4 3 G Vídeňská 7 3 1 3 16,0 110,5 31,50 
5 11 SPŠ a VOŠ Sokolská 7 4 1 2 15,5 127,0 61,00 
6 8 ISŠ-COP Olomoucká 7 4 0 3 15,5 97,5 33,50 
7 5 G Křenová 7 3 1 3 14,0 119,5 38,50 
8 6 G M. Lercha 7 3 1 3 13,0 117,5 38,50 
9 7 G Elgartova 7 2 2 3 11,5 105,5 27,50 
10 12 SŠ Kamenomlýnská 7 1 1 5 8,5 95,5 10,25 
11 9 ISŠ Křižíkova 7 0 2 5 7,0 97,0 9,00 
12 10 SOU stavebni Bosonohy 7 0 2 5 6,5 92,0 7,75 

Pomocné hodnocení 1: body z partií, PH2: Buchholzovo hodnocení, PH3: SB-hodnocení. 
 
Výsledky našich hráčů: 
 6. ISŠ-COP Olomoucká (Rtg prům.:1025, PH 1: 15,5 / PH 2: 97,5) 
Šach.  Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Partie 
1  Katolický Ondřej, MS3B   1100 CZE 0 0 1 1 0 1 1 4,0 7 
2  Kotásek Jakub, MS3A 1000 CZE 0 0 1 0 1 0 1 3,0 7 
3  Soldán Martin, ME3B 1000 CZE 0 0 1 0 ½ ½  2,0 6 
4  Giňa Marek, PU2 1000 CZE 0 1 1 ½ 1 1 1 5,5 7 
5  Čech Jaroslav, IT2A 1000 CZE       1 1,0 1 
 

Od 2. 11. 2010 do 22. 3. 2011 probíhala Základní soutěž družstev Brno-město a Brno-venkov. 

Konečná tabulka po 9. kolech s družstvy Lokomotiva N a O (partnerského klubu Lokomotiva Brno), v nichž hráli 
naši hráči: 

Poř. Tým 1 2 3 4 MP3 Body 

1 ŠK Lokomotiva Brno "N" * * * 2,0 1,5 5,0 3,5 3,5 0,0 4,0 3,0 4,0 19 26,5 
2 ŠK KME-DDM Kuřim "F" 2,0 2,5 0,0 * * * 1,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,5 17 20,0 
3 ŠK Lokomotiva Brno "O" 1,5 0,5 5,0 3,0 2,0 1,0 * * * 4,0 3,0 5,5F 15 25,0 
4 ŠK KME-DDM Kuřim "G" 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,5 0,0 1,0 0,0F * * * 1 8,5 

Pro družstvo Lokomotiva Brno N vybojoval Ondřej Katolický (MS3B) 3 body ze 4 partií a v procentuální 
produktivitě se v tomto družstvu umístil na druhém místě. 

Za družstvo Lokomotiva Brno O Jaroslav Čech (IT2A) nastoupil dvakrát a Marek Giňa (PU2) jednou bez 
bodového zisku.  

Základní turnaj jednotlivců 2010/11 se hrál ve stanovených úterých od listopadu do března. Náš Jaroslav 
Čech (IT2A) odehrál jednu partii, prohrál a obsadil 57. místo z 61 hráčů. 
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Městská soutěž družstev 2010/11 

Družstvu Lokomotiva Brno M, v němž hráli i šachisté naší školy, pomohl k 2. místu a postupu do městského 
přeboru 2011/12 např. i náš Jaroslav Čech (IT2A), který získal ze dvou partií cenný bod. Jan Kalisch (bývalá 
PU3) nastoupil za družstvo Loko M jednou a vyhrál. Podrobnější výsledky najdete na www.chess.cz a 
www.lokomotivabrno.klenot.cz. 

 Poř. Tým 1 2 3 4 5 Body Skóre Výhry  
1 ŠK Duras BVK Kr. Pole F * * 3½ 3½ 3 3½ 2 4½ 6 5½ 19 31½ 28 
2 Lokomotiva Brno M 2½ 2½ * * 5 4 2½ 4 6 4 15 30½ 26 
3 SOVA Kociánka 3 2½ 1 2 * * 3½ 5 4½ 2 10 23½ 20 
4 DM Klášterského 4 1½ 3½ 2 2½ 1 * * 3 3½ 10 21 17 
5 Lokomotiva Brno K 0 ½ 0 2 1½ 3 3 2½ * * 4 12½ 11 
 

 

Celoročního přeboru ISŠ-COP v rapid šachu se mohl zúčastnit každý, kdo přišel v hrací den do školní 
mozkové posilovny (B20). Zúčastnilo se 19 hráčů. Pořadí po 6. 6. 2011:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-bodování (aktivita (počet partií) a produktivita (výsledky)) - 
pořadí po 6. 6. 2011:  

    Třída Body Partie Pořadí 
Jaroslav  Čech IT2A 12 19 1 
Ondřej Katolický MS3B 11 11 2 
Jakub Kotásek MS3A 11 15 3 
Marek  Giňa PU2 7 12 4 
Jan Gric MS3A 7 16 5 
Richard Vykoukal MS1B 6 14 6 
Ondřej Antoníček MS4A 5,5 10 7 
Milan Hloušek Z 5 5 8 
Martin Soldán ME3B 5 9 9 
Václav  Pelz ME1B 4 12 10 
Martin  Kleibl DNE1 3,5 10 11 
Martin Trbola IT1A 3,5 10 12 
Michal Stehlík ME4B 1,5 2 13 
Marek  Šenkyřík ME1C 1 3 14 
Martin  Klecl ME1C 1 4 15 
Michal Šikula MS3B 1 4 16 
Vladislav Reška PSP1 0 1 17 
Marek  Petlák PU2 0 4 18 
Radovan Ostrovský  ME4B 0 9 19 
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Z odposlechu mezi šachovnicemi:  

- Proč jste nepřišli na šachy? 
- Nemohli jsme přijít. 
- Proč? Co jste měli za akci? 
- Protože nám odpadla poslední hodina a skončili jsme o hodinu dřív. 

Před partií: 

- A co jinak? 
- Ále, propadám ze tří předmětů. 
- Do pololetí je ještě dost času. 
- Jo, to já na trojky ještě stáhnu. Ale nějaká pětka je pro mě adrenalin. Víc mě to 
nutí, adrenalinově motivuje. 
- Při utkání budete mít adrenalinu dost. 
- To jo, jak jsou silní soupeři? Kolik toho adrenalinu bude? 

Trenér: "Tady se můžete podívat do nového Československého šachu." 
Hráč: "Tady se můžete podívat do Trnek brnek, to je zajímavější čtení." 

Divák hráči: "Máte na střídačce moc figurek." 

Šachista cestou na oběd: "Napřed je oběd, pak šachy a pak to ostatní." 

- Co mám dělat pro zlepšení úrovně své hry? 
- Hrát, studovat, hrát, studovat,... 

- Jak se máme šachově zlepšit? 
- Musíte na sobě pracovat. 

1. hráč: "Teď musím chvíli přemýšlet." 
2. hráč: "Tak mě pak probuď." 

    Třída AP-body Pořadí 
Jaroslav  Čech IT2A 1733 1 
Ondřej Katolický MS3B 1705 2 
Jakub Kotásek MS3A 1318 3 
Marek  Giňa PU2 895 4 
Václav  Pelz ME1B 703 5 
Martin Soldán ME3B 652 6 
Jan Gric MS3A 450 7 
Richard Vykoukal MS1B 380 8 
Martin Trbola IT1A 352 9 
Ondřej Antoníček MS4A 310 10 
Martin  Kleibl DNE1 240 11 
Radovan Ostrovský  ME4B 90 12 
Martin  Klecl ME1C 80 13 
Michal Stehlík ME4B 80 14 
Michal Šikula MS3B 80 15 
Marek  Šenkyřík ME1C 70 16 
Marek  Petlák PU2 40 17 
Vladislav Reška PSP1 10 18 

Zkuste vyřešit: 
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Hokejisté do toho dali fyzično, šachisté duchovno. 

Hráč, který postupně získal v partii 2 pěšce a pak je téměř najednou vynuceně ztratil, po partii řekl: "To bylo jako 
rána do hlavy." 

Hráč po své chybě, kterou soupeř využil: "To jsem přehlídl." 
Soupeř: "Nemůžeš vidět všechno." 

Hráč při partii po soupeřově nechtěném odsunutí svého krále v zápalu boje mimo šachovnici: "Bez chleba nelze jíst, 
bez vody nelze pít a bez krále nelze hrát." 

Při volné partii hráč říká kibicovi: "Neraďte mu, nikomu neraďte." 
Kibic: "Já mu můžu radit, on je můj kamarád." 

Trenér si posteskl, že nejvíc jezdí s mladými šachisty na turnaje on. 
Hlavní trenér: "Za odměnu dostaneš od nás pozornost: budeme tě pozorovat." 

"Kdo chce hrát v družstvu?" 
"Je potřeba se zaregistrovat?" 
"Ano." 
"Kolik to stojí?" 
"275 Kč na rok." 
"To je moc. 100 Kč bych ještě dal. 270 Kč by ještě šlo, ale 275 Kč už je moc." 

"Kdo chce hrát za družstvo?" 
"Platí se něco?" 
"275 Kč za rok." 
"Já jsem myslel, že budete platit mně." 
"To byste musel být eso." 
"To já jsem." 
"Tak proč nehrajete extraligu?" 

1. hráč příchozímu: "Ty to umíš?" 
2. hráč: "Kdyby to uměl, hrál by celostátní ligu." 

Kapitán 1. družstva před utkáním městské soutěže: "Tak kdo to dneska vyhraje?" 
Kapitán 2. družstva: "Nevím, ten, kdo bude mít víc štěstí." 

1. hráč družstva: "Tak kolik jsme dnes vyhráli?" 
Divák: "Jednu remízu (tj. 0,5:7,5)." 
2. hráč: "To je jako výhra." 

 Kapitán na dotaz hráče, zda má přijmout remízu: "Když vezmete remízu, už nemůžete prohrát." 

Bojovný hráč v horší pozici: "Nabízím remízu." 
Soupeř: "Neberu." 
Hráč: "To jsem si myslel, ale nesmím zanedbat žádnou možnost." 

Pro prohře svého družstva říká kapitán: "Měl jsem nastoupit, já bych vyhrál." 
Hráč: "Koupili to." 

Trenér po zápasu: "Dnes jsme vyhráli se štěstím." 
Hráč 1: "Ale i to ke hře patří. Bez štěstí se nedá hrát." 
Hráč 2: "Bez štěstí se nedá dělat nic." 
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Zveme Vás k šachovnicím. Nejčerstvější informace o dění kolem 
šachových figurek v naší škole najdete na šachových nástěnkách v 
průchodu mezi jídelnou a halou. 

Všem hráčům přeji zdar a jasnou mysl!  
Za náš kroužek Milan Hloušek 
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