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Úvod 

Ahoj milí průmyslováci! 

 A uţ je to konečně tady a prázdniny se nám kvapem blíţí! Někteří ţáci se obávají svého 

vysvědčení, jiní jej zase dychtivě očekávají. A naše redakce? Ta vydává své poslední a v tomto 

školním roce uţ čtvrté číslo (doufáme, ţe oblíbených) Průmkařin.  

 I kdyţ nám počasí zatím nepřálo moc letních radovánek, tak alespoň my bychom vás chtěli 

potěšit, poinformovat, příjemně pobavit a přinést vám pozitivně naladěné řádky.  

 Jako v kaţdém čísle se i v tom červnovém dozvíte mnoho zajímavých informací o událostech, 

které se uskutečnily a které se ještě uskuteční. Konkrétně popíšeme záţitky z několika exkurzí 

našich spoluţáků nebo ze školní soutěţe. Na dalších stránkách můţete najít i oblíbené ankety  

a také rozhovory jak s učiteli, tak i se studenty. Poreferujeme o hlavní sportovní události na naší 

škole – turnaji ve volejbale. Všem zástupcům muţské populace bychom rádi sdělili i pár 

zajímavostí ze světa píseckého sportu – úspěšného hokeje a fotbalu. Budeme se také věnovat 

maturantům a průběhu maturit. Samozřejmě neopomineme ani úspěchy našich studentů, kteří se 

dne 16. 6. zúčastní tradičního setkání se starostou města Písku. Číslo také obsahuje pozvánku na 

městské slavnosti, a to i se stručným programem. Fotodokumentací i slovem se vrátíme k zahájení 

letní sezóny v našem městě – k takzvanému Cipískovišti. V závěru čísla vás nasměrujeme na 

rozhledny a zříceniny a doufáme, ţe se z nich bez úhony vrátíte.  

Přejeme vám příjemné čtení. 

 

Redakční rada Průmkařin 



 
Strana 3 

Co se dělo?  

 I v tomto školním čtvrtletí byli naši studenti účastníky mnoha akcí. O některých blíţe 

poreferujeme na dalších stranách. Zde vám přinášíme alespoň stručný přehled všech školních 

aktivit.  

 15. 3. 2010 – Havran – originální pohybové divadlo Veselé skoky (Divadlo v Celetné 

Praha), Kulturní klub Písek, třídy A2.S, B2.I, C2.S, D2.S; 

 16. 3., 18. 3., 26. 3., 12. 4. 2010 – Interaktivní program Arkáda, SPŠ a VOŠ Písek,  
třídy A2.S, D2.S, B2.I, C2.S; 

 13. 4. aţ 15. 4. 2010 – exkurze Polsko – Kraków, Wieliczka, Oswietim, SPŠ a VOŠ Písek,  
SOU Písek, Gymnázium Vimperk; 

 14. 4. 2010 – školní kolo SOČ; 

 15. 4. 2010 – divadelní představení – Luis a Luisa (Divadlo Na zábradlí Praha), Praţský 

hrad, třída C3.S; 

 25. aţ 26. 3. 2010 – celostátní kolo mezinárodního projektu Enersol 

v Otrokovicích. Soutěţní druţstvo Jihočeského kraje v čele s ţákem D4.S  

Tomášem Reichlem v této soutěţi zvítězilo; 
 26. 4. 2010 – divadelní představení – Utrpení mladého Werthera 

(Městské divadlo Mladá Boleslav), Kulturní klub Písek, třídy A1.S, B1.I, C1.S, D1.S; 
 27. 4. 2010 – přednáška – Péče o tělo (reflexivní masáţ, relaxační masáţ, pedikúra – 

R. Fenclová), B1.I zaměření API;  
 28. 4. 2010 – přednáška – Písek a Písecko v literatuře (PhDr. Jiří Prášek), SPŠ a VOŠ,

 třídy A4.S, B4.I, C4.S, D4.S; 

 4. 5. 2010 – přednáška – Péče o tělo (péče o vlasy – L. Doubková), B1.I zaměření API; 

 5. 5. 2010 – divadelní představení – Edith a Marlene, třídy A4.S, B1.I. (Divadlo Pod 

Palmovkou Praha) + návštěva Seznamu.cz v Praze, třída B3. I;

 5. 5. 2010  – krajské kolo SOČ; 

 11. 5. 2010 – přednáška – Základy stolování (SOU Komenského, Písek), zaměření API B1.I; 

 18. 5. 2010 – filmové představení – Souboj titánů 3D (Cinestar ČB), exkurze Pivovar 

Budvar,  třídy C1.S, C2.S, D2.S, B2.I; 

 31. 5. 2010 – Sananim – Karlov u Smetanovy Lhoty – terapeutická komunita 

poskytující sluţby v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách, 

třída B2.I; 

 2. aţ 4. 6. 2010 – Jaderná maturita.   

http://www.enersol-harfa.cz/
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FOTOPRŮVODCE Z NÁVŠTĚVY PRŮMKAŘŮ V POLSKU 

Ve dnech 13. 4. 2010 aţ 15. 4. 2010 se vybraní studenti ze SPŠ a VOŠ Písek, 

SOU Písek a Gymnázia Vimperk zúčastnili kulturně-vzdělávací exkurze v Polsku. Součástí byla 

návštěva Wadowic – rodného města bývalého papeţe Jana Pavla II., prohlídka historických 

památek v centru Krakówa, návštěva koncentračního tábora Osvětim-Březinka a solných dolů 

Wieliczka. 

Nejdříve jsme přijeli do Wadowic, kde se narodil v roce 1920 

Karol Wojtyla, který se stal v letech 1978–2005 papeţem pod jménem Jan 

Pavel II. Společně jsme zamířili k jeho 

rodnému domu. 

Poté většina z nás vyuţila volného času 

k prohlídce místní baziliky obětované 

Nejsvětější Panně Marii, ve které byl pokřtěn i Jan Pavel II. Bazilika 

je to opravdu nádherná a celý záţitek umocnila duchovní atmosféra 

tohoto města. 

 

Další prohlídka byla naplánována v komplexu památníku 

největšího vyhlazovacího koncentračního tábora z doby 

2. světové války – Auschwitz I, II, III. Jako první nás čekala 

prohlídka místa Auschwitz I, česky známého jako Osvětim. 

Do tábora jsme vstoupili branou, na které je cíleně napsán 

optimistický výrok: „Arbeit macht frei“.  

 

Silný dojem na mě udělal fakt, jak dokázali být nacisté při výstavbě tohoto tábora pečliví. Dali si 

tu práci, aby koncentrační tábor vypadal poklidně, uklizeně, čistě, věrně, a tak se svět v době 

2. světové války nedozvěděl o tom, co se tu odehrávalo. 

 

 

 

 

Jen tyto věci tu zbyly po zahynulých vězních. Zleva jejich vlasy, brýle, protézy a kufry. 
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Po tříhodinové prohlídce Auschwitz I jsme pokračovali do druhého tábora Auschwitz II – 

Birkenau, česky známého jako Březinka. 

 

 

 

V táboře je velký památník věnovaný obětem 2. světové války, u kterého můţete na chvíli jen tak 

sklopit hlavu a o všem v klidu přemýšlet. 

 

 

 

 

Druhý den nás čekala prohlídka historického centra města 

Krakówa. Informace z historie Krakówa byly zajímavé, ale 

mnohem intenzivněji jsme vnímali události týkající se leteckého 

neštěstí, při kterém zemřel prezident Polska společně s manţelkou 

a dalších 94 obětí. Viděli jsme kolem sebe řadu pietních míst, a tak 

jsme i my, zástupci jednotlivých škol, zapálili 3 svíčky za oběti 

neštěstí u katyňského kříţe pod hradem Wawel. 

Poté jsme v Krakówě navštívili řadu historických památek. Zleva vidíme hrad Wawel, baziliku 

sv. Stanislava a sv. Václava, Jagellonskou univerzitu a ţidovský hřbitov ve čtvrti Kazimierz. 

Poslední den nás čekala téměř čtyřhodinová prohlídka solných dolů ve Wieliczce, coţ byl také 

skvělý záţitek. 

 

 

  

Text a foto: Roman Svoboda, B2.I 
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PÉČE O TĚLO, ZÁKLADY STOLOVÁNÍ 

 V rámci předmětu Prezentační technika v 1. ročníku SPŠ a VOŠ Písek oboru Informační 

technologie se zaměřením Aplikovaná informatika nás na jaře letošního školního roku čekaly  

„3 přednáškové úterky“. Společným tématem byla péče lidské tělo a prezentace osobnosti na 

veřejnosti. 

  První přednáška proběhla 21. 4. 2010, kdy jsme navštívili provozovnu pedikúry, reflexních 

masáţí a rehabilitačních masáţí paní Renaty Fenclové na píseckém sídlišti Portyč. Paní Fenclová 

provádí pedikúru tzv. mokrou cestou, dále se specializuje na reflexní masáţe chodidel  

a regenerační zábaly a provozuje několik typů masáţí, např. relaxační nebo baňkování. Dozvěděli 

jsme se mnoho zajímavých informací a rad, jak se správně starat a pečovat o své nohy, a byly nám 

vysvětleny způsoby a nutnost správného výběru kvalitní obuvi. Paní Fenclová pak vybrala jednu 

spoluţačku, na které nám názorně ukázala a popsala ošetření nohou v praxi. Součástí ukázky byla  

i fáze lakování a reflexní masáţ. Setkání jsme ukončili několika dotazy.   

  Druhé úterý, konkrétně 4. 5., patřilo návštěvě kadeřnické provozovny paní Libuše Doubkové 

v Písku. Velmi sympatická mladá kadeřnice nás poučila o správném mytí vlasů  

a pouţívání vhodných vlasových přípravků, o foukání, ţehlení, česání, barvení, melírování  

a dalších úpravách. Na několika dobrovolnicích dokonce předvedla tzv. prodluţování umělými 

vlasy technikou clip-in, dále pak tupírování a sestřiţení ofiny. Poslední minuty našeho setkání 

byly opět věnovány dotazům.   

  Poslední úterý 11. 5. jsme navštívili SOU a SOŠ Komenského v Písku. Zde jsme vyslechli 

přednášku paní Matějkové. Tentokrát se jednalo o základy stolování. Dozvěděli jsme se základní 

informace o tom, jak má vypadat správně prostřená tabule, jak a při jakých příleţitostech máme 

pouţívat různé druhy příborů, skleniček a další inventář. Nechyběly informace o skládání 

ubrousků a jejich pouţití, o obsluze hostů číšníky. Abychom byli i v tomto oboru opravdu 

dokonale proškolení, máme v plánu navštívit SOU a SOŠ Písek ještě jednou, a to v době, kdy 

budou ţáci skládat praktickou maturitní zkoušku. Budeme mít totiţ moţnost vidět připravené 

slavnostní tabule při různých společenských událostech. 

Třída B1.I, obor Informační technologie – API 
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EXKURZE DO BUDVARU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 Dne 25. 5. 2010 jsme vyrazili autobusem na výlet do 

budějovického pivovaru a do 3D kina Cinestar na film.  

Po příjezdu na začátek Českých Budějovic nás autobus vysadil 

hned před kinem. Ještě před začátkem filmu jsme měli patnáct 

minut volna a kaţdý odpočíval po „dlouhé“ cestě. Poté jsme 

nerušeně zhlédli vydařený film „Souboj titánů“ a vydali jsme se 

na oběd do McDonald's. Po chutném, vydatném a velmi 

„zdravém“ obědě jsme vyjeli na cestu do proslulého pivovaru Budweiser Budvar. A tady se nám 

taky hodně líbilo. Paní průvodkyně nás totiţ seznámila s procesem výroby lahodného moku.  

I přes velký chtíč všech ţáků se nám nepovedlo přemluvit paní učitelku Mgr. Václavu Novotnou  

a pana učitele PhDr. Josefa Havlana, abychom mohli okoštovat úplně všichni, a tak si pivo 

vychutnali pouze naši učitelé a ţáci nad 18 let. Tento výlet byl velice přínosný a zajímavý. 

 

Martin Huťťan a Lucie Nachtigalová, B2.I 

http://www.mcdonalds.cz/
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JAK PROBÍHÁ MNOHDY NELEHKÁ POMOC 

 V pondělí 31. 5. 2010 navštívili ţáci třídy B2.I za 

doprovodu Ing. Lenky Hellové a Mgr. Ludmily Klavíkové 

terapeutickou komunitu Karlov.  Zde je nabídnuta pomocná 

ruka těm, kteří se na své cestě ţivotem setkali s negativními 

vlastnostmi drog. Poznali tak samotu, nesvobodu, opuštění, 

smutek. Právě těmto lidem a jim podobným je na Karlově 

kaţdý den pomáháno. Toto místo je unikátní ještě dvěma 

vlastnostmi. Jednak je to jedna z mála léčeben v České 

republice, která je určená pro mladistvé. Zároveň zde ale mohou podstoupit terapii i léčící se 

matky, a to i se svými dětmi, které jsou zde ubytovány a bydlí společně s nimi na jednom pokoji. 

Matky mají tudíţ o mnoho větší motivaci se vyléčit.      

 Na zajímavou exkurzi jsme odjeli časně ráno z vlakového autobusu v Písku. Po krátké cestě 

jsme přijeli do malé obce s názvem Smetanova Lhota, od které leţí Karlov 2 kilometry. 

Zanedlouho jsme sem dorazili. Pracovníci Sananimu, jak se centrum na Karlově jmenuje, nás mile 

přivítali a odvedli nás do zasedací místnosti. Všichni se pohodlně usadili a očekávali, jaký program 

je pro nás přichystán. Celá exkurze byla rozdělena do dvou částí.     

 V té první nás terapeuti seznámili s historií Karlova. Řekli nám, čím je toto místo výjimečné 

od jiných pracovišť, jací lidé se zde léčí, jak probíhá celý proces, kde vyhledávají své další 

potencionální klienty, jaká je kapacita tohoto zařízení a také úspěšnost terapií. Rovněţ jsme byli 

seznámeni se základní teorií drog, coţ bylo velmi poučné. Samozřejmě ţe na konci první části 

jsme dostali docela velký prostor na dotazy týkající se tématu. Studenti hojně pokládali své otázky 

a nejen oni. Paní učitelky totiţ daná problematika téţ velmi zaujala, a tak jsme se toho opravdu 

dost dozvěděli.            

 Ve druhé části programu nám bylo zprostředkováno přímé setkání 

s dvěma bývalými narkomany. Kaţdý z nich nám dopodrobna líčil svůj osud 

spojený právě s onou drogou. Mluvili o tom, kde se s návykovou látkou 

poprvé setkali, proč a kdy ji vyzkoušeli, co se stalo s jejich světem a jak se jim 

změnil ţivot. A ten se skutečně obrátil naruby a změnil se od základu. Nejen, 

ţe přišli o práci, o své ţivotní hodnoty, ale zároveň je opustili i jejich nejbliţší, jejichţ podporu 

v této situaci nejvíce potřebovali, a proto se mnohdy jejich stav a závislost ještě rapidně zhoršily. 

Poté, co nám tito lidé vykreslili své příběhy, studenti a učitelé začali pokládat své další  

a další otázky.  
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 Jsem rád, ţe jsem měl moţnost být účastníkem takto ojedinělé školní akce. Podíval jsem se do 

míst, kam se běţní lidé nedostanou, protoţe sem mají přístup většinou jen studenti vysokých škol, 

kteří v budoucnu hodlají pracovat s takto nemocnými lidmi. Bylo velmi zajímavé a poučné 

naslouchat osobám, které v ţivotě mnoho dobrých věcí nepotkalo, ale právě to se zde snaţí 

změnit.            

 Chápu, ţe člověk se dostane do situace, kde se setká s drogou a je vystaven rozhodnutí, kdy se 

musí striktně rozhodnout, jestli ano, či ne. Bohuţel kaţdá osobnost není tak silná, aby této 

konfrontaci odolala, ovšem člověk pak nenávratně změní celý svůj ţivot. Někteří nakonec na 

pokraji svých sil najdou poslední energii a odhodlání všechno obrátit zpět k lepšímu, jiní ne. Proto 

si lidí, kteří v sobě najdou tento impuls, váţím více neţ těch, pro které je celým smyslem krásného 

dne jen jediné – dávka. 

   Všichni ţáci by měli navštívit tato místa, kde pak vidí na vlastní oči, kam spěje hazardování 

s alkoholem, cigaretami, marihuanou,… A ţe cesta zpět není vţdy lehká a sametová.  

Ale naopak – je bolestná a trnitá.         

                     Text a foto: Roman Svoboda, B2.I 
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ŠKOLNÍ A KRAJSKÉ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 

 Jak jiţ bývá na naší škole dobrým zvykem, kaţdoročně pořádáme školní kolo SOČ.  Jedná se  

o soutěţ talentovaných středoškoláků, kteří v 18 vědních oborech prezentují výsledky své 

dosavadní činnosti. Školní kolo SOČ proběhlo 14. 4. 2010 a celkem bylo odprezentováno 23 

odborných prací. Studenti na své předvedení měli 15 minut a v tomto čase museli o svém umu 

přesvědčit odbornou porotu, která se skládala z vybraných učitelů této školy. Zatímco jedni 

prezentovali svůj výrobek, současně probíhala druhá část SOČ, a to výstavní. V ní ţáci vystavovali 

svůj výrobek, který byl doplněn o podrobnou technickou dokumentaci.  

Zde je stručný přehled výsledků ze školního kola: 

Sekce č. 10 – Elektrotechnika, Elektronika, Telekomunikace: 

1. Otruba Jiří (D4.S) – Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA (nominace na Krajské 

kolo); 

2. Zeman Matěj (D1.S) – Digitální odpalovací pult (nominace na Krajské kolo); 

3. Reichl Tomáš (D4.S) – Solar Program. 

  

Sekce č. 12 – Tvorba učebních pomůcek, Didaktická technologie: 

1. Babický Karel (C3.S) – AVR Testboard (nominace na Krajské kolo); 

2. Pokorný Jan (D4.S) – Realizace sad úloh pro NXT v BricxCC (nominace na Krajské kolo). 

 

Sekce č. 18 – Informatika: 

1. Klingenberg David (A4.S) – LANIM - Lan Instant Messenger (nominace na Krajské kolo); 

2. Závitkovský Lukáš a Vazač Tomáš (B4.I) – Tower Defense 7000 in 3D; 

3. Hýbek Jiří (B3.I) – Brain Loader. 

 

Část výstavní: 

1. Podr Michal (C4.S) – MOS-FET zesilovač (nominace na Krajské kolo). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soc.cz/obory
http://www.ddmcb.cz/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=53
http://www.ddmcb.cz/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=53
http://www.ddmcb.cz/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=53
http://www.soc.cz/12-tvorba-ucebnich-pomucek-didakticka-technologie0
http://www.ddmcb.cz/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=53
http://www.ddmcb.cz/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=53
http://www.soc.cz/18-informatika0
http://www.ddmcb.cz/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=53
http://www.ddmcb.cz/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=53
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Po velkém úspěchu ve školním kole následovalo krajské kolo, které proběhlo 5. 5. 2010 

v DDM České Budějovice. Ţáci se na něj jistě pilně připravovali, aby jejich výstup a následně pak 

hodnocení poroty bylo co nejlepší. A výsledky určitě mluví za vše. Posuďte sami! 

 

Sekce č. 18 – Informatika: 

1. místo – Beneš Ladislav (C4.S) – Registrace na odborné praxe (postup na celostátní 

přehlídku v Chrudimi). 

 

Sekce č. 12 – Tvorba učebních pomůcek, Didaktická technologie: 

2. místo – Otruba Jiří (D4.S) – Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA; 

3. místo – Babický Karel (C3.S) – AVR Testboard. 

 

Sekce č. 10 – Elektrotechnika, Elektronika, Telekomunikace: 

       3.   místo – Zeman Matěj (D1.S) – Digitální odpalovací pult. 

Sekce č. 2 – Fyzika: 

2. místo – Sobotka David (C2.S) – Indikátor radioaktivního záření. 

Celá redakční rada blahopřeje všem soutěţícím k jejich dosaţeným úspěchům.  

Doufejme, ţe studenti budou ve svých aktivitách i nadále pokračovat.   

                  Roman Svoboda, B2.I 
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CIPÍSKOVIŠTĚ 

Písek jako kaţdým rokem zahajuje letní turistickou sezónu 

Cipískovištěm. Jedná se o kreativní umělecké výtvory jak zkušených 

sochařů, tak amatérských nadšenců. Letošní ročník byl zahájen 

21. května. Tato akce je velmi zábavná především pro děti, které se 

mohou podílet na tvoření soch i na svém vlastním pískovišti. 

Písecké nábřeţí u Starého mostu zdobily i letos nádherné pískové 

sochy, které ale vlivem silného deště a bouřky 

byly velmi záhy poničeny. Profesionální sochaři 

je sice opravili hned v neděli dopoledne, ale 

některé z nich se bohuţel nepřízni počasí 

neubránily, a tak můţeme vidět například 

Křeslo pro hosta, Sovu a Sedící postavy uţ 

bohuţel jen ve fotodokumentaci. Vítězství a dva metrové Paty a Maty 

z plyše vybojovali táta a syn Smudkovi z Roudného u Českých Budějovic 

za mini repliku Černé věţe.  

Lucie Nachtigalová a Martin Huťťan, B2.I 

 

MATEMATICKÝ MARATON 

 Od nového školního roku 2009/2010 opět probíhá v rámci Projektu OP VK na SPŠ a VOŠ 

Písek pravidelná soutěţ v matematice, a to pod názvem Matematický maraton. Řešitelé se pustili 

s plným nasazením do říjnového zadání. A my teď pro vás máme jiţ výsledky a vítěze celoročního 

hodnocení.  

Mgr. Olga Procházková  

http://www.sps-pi.cz/OPVK
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STUDENTI SE VYDALI NA JADERNOU MATURITU 

 Od středy 2. 6. 2010 do pátku 4. 6. 2010 se 42 studentů z devíti různých středních škol,     

a to nejen z Jihočeského kraje, zúčastnilo projektu Jaderná maturita. Během tří dnů byl pro 

studenty připraven velmi bohatý, zajímavý a poučný program, jehoţ součástí bylo nahlédnutí do 

areálů jaderné elektrárny Temelín, absolvování mnoha přednášek, které prezentovali opravdu ti, 

kteří v oboru pracují poměrně dlouho. Tento ojedinělý projekt má motivovat studenty 

k budoucímu studiu na vysokých školách technického směru, ale nejen to, současně totiţ dává 

i moţnosti k uplatnění se v daném oboru. Zároveň byla celá akce sledována médii, a to nejen 

z Česka, ale i z Německa. 

 První den se všichni okolo osmé hodiny ranní sešli v zámečku ETE, kde na nás čekalo milé 

přivítání, a také stručné seznámení se vším, co absolvujeme v následujících dnech. Posléze nám 

byl promítnutý 3D film s názvem „Uskutečněná utopie“, který diváka zasvětil do problému 

jaderné energetiky a jaderného štěpení. Zanedlouho po zhlédnutí filmu jsme se vypravili do areálu 

ETE. Před vstupem do celého komplexu museli všichni projít bezpečnostní prohlídkou 

a jeden „vyvolený“ student měl tu čest podrobit se testu na přítomnost alkoholických látek v těle. 

Naštěstí namátkou vybraný student nepoţil, a my tak mohli pokračovat za doprovodu ochranky 

do ETE. Během prohlídky nás paní průvodkyně seznámila s tím, jak funguje tato elektrárna, měli 

jsme moţnost vidět strojovnu, ve které jsou umístěny turbíny a další zajímavé věci. Po prohlídce 

šli všichni na tolik očekávaný oběd. A ţe bylo z čeho vybírat. Odpoledne pro nás byly přichystány 

první přednášky, které se týkaly tématu jaderného štěpení a jaderného reaktoru.  

 Druhý den uţ byl mnohem teoretičtější a odbornější neţ první. Téměř celý den jsme 

poslouchali několikahodinové a opravdu podrobné přednášky o nejrůznějších částech této 

elektrárny. Například: primární okruh ETE, sekundární okruh, elektrická část, radiační ochrana  

a mnoho a mnoho dalšího. Byla to taková příprava na zítřejší závěrečný test. Ovšem průprava to 

byla velmi poučná a obohatila naše stávající vědomosti kolem jaderné energetiky.  
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  Třetí a zároveň poslední den byl pro účastníky klíčový. Všichni si napsali závěrečný test, 

který prověřil teoretickou výbavu z uplynulých dnů. Potom co všichni odevzdali, byla vyhlášená 

kreativní soutěţ. V této disciplíně se museli studenti umělecky vyjádřit na téma jaderné 

energetiky. Většina si vybrala moţnost něco nakreslit, ale já si raději vybral literární ztvárnění. 

Napsal jsem pohádku „o vzniku jaderného štěpení“. Hned poté, co se náš kreativní duch vyřádil, 

byla na programu přednáška paní Dany Drábové – šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

v Praze. Jednalo se o téma – Jaderná energetika dnes a zítra. Po prezentaci všichni studenti začali 

pokládat své otázky paní předsedkyni, která zodpověděla nemalý počet dotazů. Pak uţ zbývalo jen 

jediné. Vyhlásit výsledky testu kreativní soutěţe a předat ceny těm nejlepším. Po vyhlášení 

výsledků testu se kaţdému ulevilo. Všichni studenti dosáhli na poţadovaný počet bodů, a získali 

tak jadernou maturitu.  

 Výsledky byly vyhlášeny, ceny předány, proto jsme se všichni mohli rozloučit a odjet zpět 

domů plni nových poznatků, záţitků a vědomostí.  

 Jsem rád, ţe jsem se mohl účastnit tohoto ojedinělého projektu, který nám nabídl jiný pohled 

na jadernou energetiku, a mohl jsem tak strávit úţasné tři dny na jaderné elektrárně Temelín.  

 

Roman Svoboda, B2.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka redakce:  

 S potěšením dodáváme, ţe náš redaktor Roman Svoboda se umístil v kreativní soutěţi Jaderné 

maturity se svojí pohádkou na krásném 3. místě, a to z celkového počtu 42 účastníků!  

My mu samozřejmě ke skvělému výsledku GRATULUJEME!  
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ZKOUŠKA POPLACHU 

 Dne 4. 6. 2010 proběhla zkušební evakuace a nácvik poţárního poplachu. Celá škola se při 

čtvrté vyučovací hodině velmi zodpovědně a organizovaně přesunula na bezpečné místo,  

o kterém však víme jenom my – průmyslováci. A protoţe je to místo „tajné“, tak ho nesmíme 

vyzradit. Po úspěšné zkoušce dostala celá škola volno aţ do konce dne.     

(Asi to byla pro nás odměna za vzorný a disciplinovaný odchod.) 

 

 

 

 

 

Někteří žáci se evidentně báli 

ÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁ!

!! 

CO SE TO 

DĚJE?!?!?!?!? 

UF! PŘEŽILI 

JSME! 

A1, B1, B2, 

D2, B3,... 

VÝBORNĚ! 
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Co se bude dít? 

 Škola je skoro za námi a prázdniny před námi. Mnozí z vás jiţ úpěnlivě přemýšlejí, co se  

o právě zmiňovaných prázdninách bude dít. Někteří pojedou na výlet, jiné nadchne historická 

atmosféra nějakého města za našimi hranicemi, někteří stráví celou dovolenou u moře a jiní budou 

po dlouhém a vyčerpávajícím školním roce jen tak doma leţet na gauči. Letošní hlavní prázdniny 

začínají aţ čtvrtkem 1. 7. 2010 a končí v neděli 1. 9. 2010.  

 Myšlenky na volné léto nám ale kazí představy čtvrtletních 

písemek, testů, ústních zkoušení, která ještě většinu z nás čekají. Do 

24. 6. 2010 musíme tedy ještě vydrţet a pořádně zapnout. V tento 

den se totiţ koná klasifikační porada a pro budoucí ţáky informační 

schůzka. Ale snad to všechno zvládneme a pak uţ se budeme moci 

radovat z nadcházejícího volna. Dne 16. 6. se naši úspěšní spoluţáci 

půjdou pozdravit se starostou města Písku do výstavní a obřadní 

síně Sv. Trojice. Paní ředitelka doprovodí jmenovitě tyto ţáky: 

Sobotka David, Zeman Matěj, Otruba Jiří, Babický Karel,  

Beneš Ladislav, Reichl Tomáš, Novotný Miroslav, Němeček Josef, 

Reiniš Kevin, Podr Michal a Hošek Jan.         

 Bylo kaţdoročním zvykem na naší škole, ţe se konal vţdy den před vysvědčením sportovní 

den. Tato akce se těší velké oblibě ţáků, kteří mohou příjemně strávit jeden z posledních 

okamţiků školního roku společně na sportovním hřišti. Pro příznivce sportovního dne máme ale 

špatnou novinku. Sportovní den se letos v červnu konat nebude, a tak se všichni společně sejdeme 

zase aţ v září.  

  Z aktivit našich studentů musíme připomenout sportovní kurzy, které absolvují třídy A2.S  

a o týden později B2.I. Na začátku příštího roku vám určitě v dalším čísle Průmkařin přineseme 

naše postřehy, které doplníme fotodokumentací. V týdnu od 14. 6. proběhnou zkoušky pro 

studenty VOŠ. Ve čtvrtek 17. 6. pak bude úspěšným absolventům předáno ve Svaté Trojici 

vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ v Písku. Dne 21. 6. je vypsáno přijímací kolo 

VOŠ. Nejen u nás ve škole, ale i v ulicích města Písek se uskuteční nejrůznější akce. Tou nejbliţší 

jsou písecké oslavy, při kterých oţije celý Písek a dobrá nálada a vůně klobás tu bude cítit na 

kaţdém kroku. Naše redakce pro vás připravila na následující straně upoutávku na krásně strávený 

víkend.           

 V pátek 25. 6. 2010 od 18 hodin začne u lávky na sídlišti Portyč country zábava s kapelou 

 a tradiční neckyáda. Vydatné občerstvení bude jistě zajištěno. O den později 26. 6. v 10 hodin 

proběhne registrace plavidel, po poledni se pak přistaví posádky a od 14 hodin to vypukne. 

Odstartuje totiţ plavba k Sulanovi, kde si dozajista uţijí zábavu děti i rodiče. Na programu je 

divadelní představení, hudba, tanec, piráti a horolezecká stěna. Od 19.30 se představí hudební 

skupina Beelee Beat z Deellee. Ve 22 hodin propukne ohňostroj. Všichni věříme v příznivé počasí, 

aby neckyádu nezkazila velká voda jako minulý rok.  
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DOTKNI SE PÍSKU 

Jako kaţdý rok, tak i letos znovu oţije naše město při 

svých velkých oslavách. Tentokrát slaví náš Písek jiţ 768 

let své existence. Letos připadly městské slavnosti na pátek 

11. a sobotu 12. června 2010 a v neděli 13. 6. vyvrcholí 

oslavy tradičním procesím a mší. Celý Písek se pohltí do 

oblaku radosti a oslav. Tradiční představení se budou 

konat na Velkém náměstí, Alšově a Floriánově náměstí, 

v Palackého sadech, v Divadle pod Čarou  

a v Městské knihovně. V pátek od 9 hodin zahajuje slavnosti námořnický bál s Inkou Rybářovou 

v Palackého sadech. Po dětských radovánkách nastane večer velká show v podobě koncertů 

přední české a slovenské hudební scény. Můţeme si poslechnout například nadaného mladíka 

Tomáše Kluse nebo slovenského hudebního veterána Meky Ţbirku.   

 V průběhu dopoledne druhého slavnostního dne oţijí Palackého sady v rytmu mladých 

tanečních skupin. Odpoledne se na Velkém náměstí rozezní kapela RELIÉF a folková zpěvačka 

Lucie Redlová. Na Alšově náměstí můţeme naslouchat hudbě písničkáře Vaška Koubka. Večer 

vyvrcholí megakoncerty populárních hvězd XINDL-X a NIGHTWORK a jako třešničkou na dortu 

budou světově známí „nestárnoucí staříci“ ze skupiny OLYMPIC, kteří nás naladí na velkolepý 

kaţdoroční ohňostroj na nábřeţí u Starého mostu.     

 Zajímavé jistě je, ţe v době velkolepých oslav zaloţení města Písku se slaví ještě jedno 

významné jubileum, o kterém ještě poinformujeme na dalších stranách. Jedná se totiţ o výročí  

100 let vzniku fotbalového klubu Písek. Do areálu FC Písek jistě povedou kroky spousty příznivců 

zeleného sportu, protoţe se zde můţete setkat s významnými fotbalovými osobnostmi. Ale abyste 

se dozvěděli, na koho se můţete těšit, musíte u našich novin ještě vydrţet.   

 V neděli 13. 6. 2010 zakončíme letošní slavnosti uctěním památky panny Marie, ochránkyně 

města Písku. Velkolepého procesí se můţete účastnit v 9 hodin u Děkanského kostela.  

Martin Huťťan, Miroslav Cuhra a Lucie Nachtigalová, B2.I 

 

 

 

 

 

 



 
Strana 18 

Ankety + rozhovory 

ANKETA Z MATURITNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Tentokrát náš redakční tým vyrazil přímo k maturitám na SPŠ a VOŠ Písek. 

Na pocity maturantů, třídního učitele a předsedkyně maturitní komise se ptali Roman Svoboda  

a Martin Huťťan z B2.I. 

Jako první odpovídal ţák z C4.S – nyní jiţ absolvent – Miloš Rychtář. 

Jak se právě teď cítíš? 

Teď uţ v pohodě, já uţ mám všechno za 

sebou. 

Jakého předmětu ses nejvíce bál? 

Nejvíce jsem se bál telekomunikace. Hlavně 

nejvíce otázky, kterou jsem si zrovna vytáhl. 

Nejhorší pro mě byl první pocit, kdyţ jsem 

přišel do místnosti. Poté, co jsem si vytáhl 

otázku, a učitelé se začali se mnou o všem 

bavit, stres ze mě opadl. 

 

 

 

 

 

Váš ročník se těsně vyhnul státním 

maturitám jsi rád? 

Samozřejmě ţe ano. 
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Dále jsme se ptali třídní učitelky D4.S – Mgr. Mileny Kouďové. 

Jak jste spokojená s výsledky vaší třídy? 

Celkem ano. Jen mě trochu mrzí, ţe ne 

všichni maturitu udělali. Doufám, ţe znalosti 

doplní a výsledky budou brzy kladné. 

Jaký předmět dělal vaší třídě největší 

problémy? 

Elektrotechnika a elektronika.  

Jaký je váš názor na státní maturity? 

Myslím si, ţe způsobí více problémů neţ 

uţitku. Na druhou stranu, některé nápady ze 

státních maturit bych určitě pouţila do 

normálních maturit.  

 

 

Poslední otázky patřily paní předsedkyni maturitní komise – Ing. Jaroslavě Skalové.  

Z jaké školy jste k nám přijela? 

Ze Střední průmyslové školy 

elektrotechnické v Plzni.  

Jste u maturit na této škole poprvé? 

Ano, jsem.  

 

Jaké předměty dělají studentům naší školy 

největší potíţe? 

Stejně jako u nás. Naprosté základy 

elektrotechniky, matematiky a fyziky.  

Jaký je váš názor na státní maturity? 

Myslím si, ţe jsou příliš drahé a komplikované.  

Na druhou stranu by se měly uskutečnit,  

protoţe na jejich přípravu bylo vydáno mnoho peněz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         Ing. Jaroslava Skalová           Mgr. Milena Kouďová 
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 A zde musíme pochválit nejlepší maturitní třídu, jelikoţ v B4.I při maturitě uspěli úplně 

všichni a 16 studentů odmaturovalo s vyznamenáním, a z nich dokonce 6 se samými jedničkami! 

Podstatná část maturitní komise ve třídě B4.I se společně fotit nechtěla, a tak zůstali jen ti 

nejstatečnější… Zprava paní ředitelka školy Ing. Marie Kábová, zleva třídní učitelka 

Mgr. Ludmila Klavíková, dále předseda maturitní komise Ing. Zdeněk Růţička, místopředseda 

Mgr. Luboš Vejvoda. Mezi nimi jsou spokojení a úspěšní maturanti – absolventi, a to těsně po 

slavnostním zakončení maturitních zkoušek dne 21. 5. 2010.      

 A úsměv na rtech paní třídní učitelky je skutečně oprávněný.  

 

 

Naše redakce gratuluje úplně všem maturantům na naší škole.  

Přejeme jim hodně štěstí a vytrvalosti při další cestě ţivotem. 
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JAK NAŠI UČITELÉ TRÁVÍ PRÁZDNINY? 

 Po dlouhém školním roce si všichni zaslouţí odpočinek, a to včetně učitelů. Právě jich jsme se 

proto zeptali, jakým způsobem si budou vychutnávat velké prázdniny. A kaţdý z nich si uţívá 

dovolenou po svém. 

1) Těšíte se na prázdniny? 

Mgr. Ludmila Klavíková: Ano, těším se na prázdniny, jako kaţdý rok. 

Mgr. Milan Janoušek: Ne! 

Ing. Vladimíra Špirhanzlová: Já se těším na prázdniny strašně moc. 
 

2) Kam se chystáte vyrazit? 

Mgr. Ludmila Klavíková: Zatím ještě nemám nic v plánu, ale chtěla bych navštívit svoji 

maminku.  

Mgr. Milan Janoušek: Nikam! 

Ing. Vladimíra Špirhanzlová: Na Šumavu, do Krušných hor a někam k moři, ještě nevím 

kam, a za rodiči. 
 

3) Trávíte dovolenou v rodinném kruhu? 

Mgr. Ludmila Klavíková: Ano, ráda trávím dovolenou společně s rodinou. 

Mgr. Milan Janoušek: Ne! 

Ing. Vladimíra Špirhanzlová: Vţdycky. 
 

4) Máte raději české prostředí nebo světové destinace? 

Mgr. Ludmila Klavíková: V Česku není moře, ale třeboňské rybníky jsou nádherné. 

Mgr. Milan Janoušek: Mám raději české prostředí! 

Ing. Vladimíra Špirhanzlová: Stejným dílem doma i v zahraničí, půl na půl. 
 

5) Jaká místa jste navštívili a jaká byla nejlepší? 

Mgr. Ludmila Klavíková: Velkým záţitkem pro mě byla návštěva Londýna a Paříţe. 

Mgr. Milan Janoušek: Jaká místa jsem navštívil? Tak jestli si dobře vzpomínám, tak nejlepší 

bylo Lipno. 

Ing. Vladimíra Špirhanzlová: Nejlepším světovým místem, které jsem navštívila byl Egypt, 

nejlepším u nás, to je moje srdeční záleţitost, jsou Krušné hory. 
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Sportovní rubrika 

ŠKOLNÍ ÚSPĚCHY 

 Naše škola se zúčastnila krajského finále v házené, kde obsadila krásné třetí místo, dále pak 

florbalového finále, odkud si přinesla diplom za druhé místo, a umístili jsme se na třetím místě  

v přespolním běhu. V celorepublikovém finále v trojskoku nám přivezl bronzovou medaili  

Jan Hošek z C4.S a ze silového čtyřboje téţ v republikovém finále se Michal Podr z C4.S umístil na 

bramborovém čtvrtém místě. 

 

MÁJOVÝ TURNAJ VE VOLEJBALE 

Sportovní klub SPŠ a VOŠ uspořádal společně s okresním volejbalovým svazem Písek turnaj 

pro všechny střední školy v Písku. Dne 27. 5. 2010 se sešli zástupci všech 

středoškoláků na hřišti SPŠ a VOŠ. V osm hodin se začalo bojovat  

o putovní pohár paní ředitelky naší školy. Jelikoţ nám počasí přálo, 

mohli jsme hrát na čerstvém vzduchu. Druţstva se skládala ze šesti 

členů. Podmínkou účasti bylo, aby v kaţdém „muţstvu“ soutěţily tři 

dívky. Všichni se rozcvičili a boj o první místo propukl. Kaţdý se snaţil o co nejlepší umístění.  

 V konečném pořadí vítězně bodovalo Gymnázium a jeho druţstva obsadila první dvě místa. 

Naše škola se umístila na 3. místě a reprezentovali ji tito ţáci – Martin Němec,  

Adam Sládek, Petr Gallistl, Lucie Veisheiplová, Beata Caltová a Martina Krejčová.  

Na 4. místě skončilo SOU a na posledním místě SZŠ. Jsme moc rádi, ţe právě naše škola mohla 

zorganizovat takovouto akci a poskytla všem dobré prostředí a atmosféru pro aktivní sportovně 

nadané spoluţáky. 
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SEZÓNA JAKO VE SNU 

 Dne 12. 9. 2009 odstartoval nový ročník druhé hokejové ligy skupiny střed. Písecké muţstvo 

zahajovalo tento den na ledě Benešova a vyhrálo 3:1. Během první třetiny sezóny si písecký celek 

připsal jedenáct výher a čtyři prohry. Tato třetina sezóny ukázala píseckým fandům jasné cíle 

muţstva, a to postoupit do první ligy. Následujících patnáct kol si tým IHC KOMTERM Písek pod 

vedením trenéra pana Rudolfa Suchánka připsal neskutečných deset výher a pouze jednu prohru. 

Zbylá tři kola měl tento tým volno. V poslední třetině druhé ligy skupiny střed Písek získal 

dalších deset výher a jen dvě prohry. Na konci základní části byli Písečtí bezpochyby na prvním 

místě v tabulce, a to s 88 body. Druhý celek skupiny měl „pouhých“ 66 bodů.   

 V prvním kole vyřazovacích bojů se proti píseckému celku postavil tým Nymburka. 

Nymburští byli po základní části na osmém místě (posledním postupujícím muţstvem do play-off). 

Písek tak mohl očekávat jasnou výhru v tomto kole, coţ také tak dopadlo, protoţe vyřadil 

Nymburk výhrou 3:0 na zápasy (3:1, 5:0, 3:0). V semifinále play-off druhé ligy skupiny střed se 

IHC KOMTERM Písek střetl s muţstvem z Kutné Hory. Ale ani tento celek nedokázal ani jednou 

porazit „rozjetý“ Písek. Písecký celek vyhrál semifinále opět 3:0 na zápasy (5:3, 6:2, 7:0). Po 

odehraných dvou kolech čekalo písecké muţstvo finále. Do finále proti Písku se postavil 

dlouhodobý rival – Jindřichův Hradec. Zdálo se, ţe Písek nemá konkurenci a ţe opět vyhraje. Ale 

hned v prvním zápase na domácí půdě písečtí hráči nečekaně prohráli 3:4. Ale vzali si ze zápasu 

ponaučení a v dalších dvou kolech uţ nedali Hradci šanci. Nakonec se muselo stejně hrát na 

všechna moţná utkání v sérii, protoţe Písečtí ještě jednou prohráli na ledě „rivala“. Poslední zápas 

v sérii se odehrál na ledě IHC KOMTERM Písku a domácí vyhráli exhibičním výsledkem 5:0. 

Finále tak Písečtí vyhráli 3:2 na zápasy (3:4, 3:0, 2:0, 2:5, 5:0).      

 Pak čekala písecké muţstvo kvalifikace o první ligu, ale Písek neměl ani v této kvalifikaci 

velké problémy, a tak všechny zápasy vyhrál. Nutno podotknout, ţe aţ na ten poslední, ale to uţ 

měl naštěstí zajištěnou účast v dalším ročníku – tentokrát jiţ první ligy!!! 

Martin Huťťan, B2.I 
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JOSEF REZEK: OSLAVY BUDOU ASI VELIKÉ 
  

 Útočník Josef Rezek zaznamenal v úterním utkání dva 

kanadské body, kdyţ jednu branku svého týmu sám vstřelil  

a u přesného zásahu Tomáše Roda se podílel asistencí. „Je to 
hezké, beru to jako takové zpestření na závěr. Hlavní je pro mě 
ale postup celého týmu, z toho mám úţasný pocit. Tohle uţ je 
jenom něco navíc,“ řekl ke svému povedenému vystoupení. 
„Pochválit bych chtěl fanoušky, protoţe byli vynikající," 
nešetřil chválou. 

   

 Šikovný útočník rozhodně radost neskrýval. „Je to úţasné, prostě super. Kdyţ jsem do Písku  
v listopadu přišel, hned jsem říkal, ţe je tady skvělý tým, který na postup má. Teď se to jenom 
potvrdilo a já jsem moc rád za to, ţe mohu být u toho. Je to nádherný pocit,“  říkal bezprostředně 

po úterním utkání odchovanec českobudějovického hokeje. 

 Zlomový okamţik nastal jiţ ve Valašském Meziříčí, kde si hokejisté Písku postup do vyšší 

soutěţe definitivně pojistili. „Radoval jsem se v neděli po šedesáti minutách, kdy jsme získali 
důleţitý bod. V tu chvíli jsme věděli, ţe nám postup uţ nikdo nevezme. Hlavní oslavy ale 
odstartovaly samozřejmě aţ nyní, teprve teď to všechno vygradovalo,“ pokračoval. 

 Devatenáctiletý útočník zaţil něco podobného poprvé. „Jsem skoro nejmladším hráčem týmu, 
takţe asi nikoho nepřekvapí, ţe je to můj první tak velký záţitek. Těţko se to popisuje, ale ty 
pocity jsou parádní. Postup se vydařil a oslavy asi budou veliké,“ předpokládá. 

 Oslavy se rozjely v plném proudu aţ po posledním vystoupení píseckého týmu v sezóně. 

Výsledek souboje s Litoměřicemi uţ pro písecký tým nic neřešil. I přesto se však svěřenci trenéra 

Suchánka chtěli rozloučit důstojným výkonem. „Rozhodně jsme nechtěli nic vypustit. Stejně jako 
jindy, také nyní jsme chtěli vyhrát, ale chyb v naší hře bylo více neţ jindy a soupeř toho dokázal 
vyuţít.“ 

 Pro Rezka byl tedy poslední zápas sezóny velmi povedený. Hbitý útočník měl podíl na obou 

trefách svého týmu. U první branky se podílel asistencí, druhého gólu domácích se stal autorem.   
 Sezóna je u konce. S čím předběţně nahlíţí Josef Rezek do dalšího ročníku? „Kdyby se 
objevila šance v Písku pokračovat, rozhodně bych se tomu nebránil. Moc se mi tady líbí, a pokud 
se objeví zájem ze strany Písku, rád zůstanu.“  
  

Pokud se chcete dozvědět více zajímavostí o úspěšné sezóně ledního hokeje v Písku, stačí navštívit 

http://www.ihcpisek.cz  

Martin Huťťan, B2.I 
 

 

 

 

 

http://www.ihcpisek.cz/
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PÍSECKÝ FOTBAL SLAVÍ 100 LET 

 V sobotu 12. června 2010 od 10 hodin začnou velkolepé slavnosti významného jubilea 

fotbalového klubu Písek. Ten byl totiţ zaloţen právě před 100 lety. Proto je v současné době 

vydávána opravdu velmi vydařená kniţní publikace od Lubomíra Krále. Kniha nese trefný a také 

krásně písecký poetický název: „100 let fotbalu nad řekou“. Oslavy výročí začnou mistrovským 

utkáním starších a mladších ţáků, poté proběhne zápas dvou starých gard FC Písek a Sparty Praha. 

Následně je na 14. hodinu připraven slavnostní křest výše zmíněné knihy. Vrcholem oslav pak 

bude ještě utkání „A“ muţstva FC Písek proti reprezentačním internacionálům. Zde jsme pro vás 

otiskli pozvánku FC Písek s mnoha opravdu zvučnými jmény fotbalových hvězd, které můţete 

vidět na vlastní oči! – Stačí jen přijít! – Současně si pak můţete zakoupit i knihu, jejíţ titulní 

stranu vám také nabízíme jako ochutnávku. Více informací jistě získáte na http://www.fcpisek.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší střelec nejen „A“ muţstva, ale také celé ČFL, Jan Zušťák.  

Na snímku je se svou dcerkou Natálkou. Doma mají ještě ročního 

Honzíka, ze kterého jistě vyroste také výborný fotbalista. 

http://www.fcpisek.cz/


 
Strana 26 

Literární rubrika 

 A zde otvíráme opět okénko tentokrát pouze do dvou zajímavých prací našich spoluţáků.  

 

 Tento referát popisuje oblast jednoho mého zájmu, 

čímţ je japonský styl kresby neboli manga.  Manga je 

japonské označení pro komiks a je nakreslený stylem, 

který se vyvíjel v Japonsku hlavně po druhé světové válce. 

V Japonsku je manga velice oblíbená a pokrývá 40 % 

všech tištěných publikací. Manga nejdříve vychází 

jednotlivě po dílech, kdyţ je později úspěšná, tak vychází 

jako několikadílný sešit. Manga je často námětem 

kreslených japonských seriálů (tzv. anime) a počítačových 

nebo konzolových her. Styl kresby, který je pro mangu 

typický, zahrnuje velké oči, výrazné tvary účesů, malý špičatý nos, různé tvary textových bublin 

 a častější pouţívání citoslovcí. Od amerických komiksů se manga 

vyznačuje opačným směrem čtení, tedy zprava do leva a je tištěna 

černobíle. Podobné komiksy vznikají třeba v Koreji, Číně, USA   

i v Česku. Styl japonského kreslení znám z vlastní zkušenosti, líbil se mi 

a rozhodl jsem se tímto stylem kreslit. Nejprve obyčejně na papíře, 

později graficky na počítači. Na kreslení celého komiksu jsem si ještě 

netroufal, kreslil jsem pouze jednotlivé obrázky.  

Bohuţel jsem se kreslení přestal věnovat, ale rád si prohlédnu díla druhých.  

           Stanislav Froula, B1.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej, brouku! 

Nechceš si 

se mnou 

zakouzlit? 

No, to 

jistě!  

Na tebe tu  

tak čekám! 



 
Strana 27 

RECENZE DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ 

Divadelní zpracování románu Johanna Wolfganga Goetheho s názvem Utrpení mladého 

Werthera se ukázalo jako nudná dvouhodinová hra plná nesčetných monologů a s málem 

příjemných překvapení. A to ani zdaleka není všechno. 

  Děj hry se odehrává někde na venkově, kde si Werther uţívá malebného prostředí 

a seznámí se s Lottou, jakousi venkovskou dívkou. Zamiluje se do ní, ale ona je zasnoubená 

s Albertem, úředníkem, který má tak trochu pokřivený pohled na svět. Werther se tedy sbalí 

a odjede na nějakou dobu pryč, neţ si uvědomí, ţe Lottu stále miluje, a tak se vrátí. Lotta uţ je ale 

vdaná a Werther nakonec spáchá sebevraţdu. 

 Děj ničím nepřekvapí a připomíná spíše hodně laciný román neţ nějaké veledílo. A jak se 

ukazuje v historii, bez sebevraţdy by to prostě nešlo. První polovina hry je nesmírně nudná, plná 

zmíněných monologů a snahy představit postavy v tom nejlepším světle. Nevím, jestli herce baví 

odříkávat minuty absolutně bezpředmětných vět, ale pondělní publikum rozhodně nadšené 

nebylo. Jedinou záchranou od spánku tedy byla výborně načasovaná přestávka, která byla první 

pozitivní věcí na tomto představení. Druhá půlka hry začala stejně vlaţně jako ta první, ale 

postupně se objevilo pár příjemných překvapení, při kterých sál oţil. Jednou z nich byl např. 

„mnich v kapuci“. Byl to nakonec pouze podkoní, ale rozhodně mi přišel zajímavější neţ 

„ukňouraný“ Werther. Vrcholem všeho byl závěr představení ukazující Wertherovu sebevraţdu. 

Zastřelil se nejspíš Flakem Mini, protoţe zvuk výstřelu spíš připomínal ránu z kanónu neţ 

z pistole. Herec si následně jen tak odešel, coţ mi přišlo jako hodně podivný konec. Sál sebevraţdu 

ohodnotil bouřlivým potleskem. To herec nejspíš neunesl, ani se neuklonil a dával zjevně najevo, 

co si o nás myslí. No, v mých očích taky zrovna nestoupl. 

 Zhodnotit celé představení je tedy o to těţší. První 

část představení hodně kazí celkový dojem, který ta druhá 

nedokázala plně napravit. Příště by to chtělo méně nic 

neříkajícího mluvení a více těch úsměvných a akčnějších 

momentů. A rozhodně by neuškodilo rozvedení 

useknutého konce.  

 Nakonec to ale moţná nebylo tak hrozné, jak jsem očekával, ale znovu uţ bych nešel. 

Lukáš Jílek, B1.I 
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Tipy na prázdniny 

Za krásného letního dne při svitu slunce a zpěvu ptáků určitě nikdo nechce sedět doma  

a provozovat tzv. „gaučing“. V těchto dnech je často velmi dobrá viditelnost do velikých dálek. 

Proto vám nabízíme několik tipů na rozhledny v blízkém okolí Písku. Některé z nich mají kovové 

konstrukce, jiné zase dřevěné. Kaţdá z nich je ale něčím výjimečná – a to právě svým výhledem 

do okolí.     

Jarník   

Uprostřed Píseckých hor, necelých pět kilometrů od centra Písku, se 

tyčí rozhledna kovové konstrukce pojmenovaná podle blízkého kopce 

Jarník. Slouţí sice zejména pro telekomunikační účely, ale vystoupáte-

-li přibliţně 180 schodů na vyhlídkovou plošinu ve výšce 35 metrů 

nad zemí, otevře se vám kouzelný výhled do okolí. 

 

   

Kleť 
Kleť je nejvyšším bodem Blanského lesa, sahá do výšky 

1 084 m n. m. a na jejím vrcholu se tyčí kamenná 

rozhledna nazvaná podle jejího stavitele jako Josefova 

věţ. Stavba byla zbudována v první polovině 19. století. 

Jde o nejstarší kamennou rozhlednu u nás. Za příznivého 

počasí nabízí unikátní kruhový pohled aţ na zasněţené 

vrcholky Alp. 

                                                     

Libín 

Na nejvyšším vrcholu Šumavského podhůří – Libíně (1 096 m n. 

m.) stojí jiţ od roku 1883 kamenná, 27 metrů vysoká rozhledna. 

Architekt a stavitel Reichert z nedalekých Prachatic projektoval 

věţ, kterou o 11 později doplnila také hájovna, slouţící zároveň 

jako výletní restaurace. 

 

 

Martina Hadáčková, B1.I, Roman Svoboda, B2.I 
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ZŘÍCENINY V JIŽNÍCH ČECHÁCH 

 Někteří z nás obdivují krásu a luxus renovovaných krásných zámků. My ovšem zabloudíme 

do míst, která byla pro lidi ve středověku velice důleţitá. Hrady! Chránily je při bitvách a válkách. 

Nejčastěji byly stavěny na nedobytných místech (např. na kopcích uprostřed hustých lesů). 

Přestoţe je jejich stav převáţně zchátralý, na spoustu lidí tyto zříceniny mohou působit záhadně 

 a romanticky. Rozhodně stojí za zhlédnutí. 

Rabí 

Rabí je nejrozsáhlejší a zároveň velmi zachovalá zřícenina 

v České republice. První písemná zmínka pochází z roku 1380. 

Navštívit ji můţete od měsíce dubna po měsíc říjen v čase od 

9.00 do 16.00. V letních měsících červenec a srpen je hrad 

přístupný aţ do 17 hodin. 

Borotín 

Borotín, často nazýván také Starý zámek, byl postaven na 

počátku 14. století. Zřícenina tohoto gotického hradu se nachází 

nad rybníkem u obce Borotín. Je přístupný po celý rok kaţdému.  

 

Helfenburk 

Rozsáhlá zřícenina gotického hradu byla zaloţena roku 1355 

Roţmberky. Nachází se u Bavorova na zalesněném kopci. Hrad 

nabízí i návštěvu věţe, ze které je krásný výhled na okolí. 

Helfenburk můţeme navštívit v měsících duben aţ říjen po celý 

den kromě pondělí. 

Dívčí kámen 

Romantickou zříceninu hradu najdeme na vysoké skále 

v překrásné přírodě mezi městy České Budějovice a Český 

Krumlov. Byl zaloţen roku 1349. Stejně jako Rabí patří Dívčí 

kámen k nejrozsáhlejším zříceninám v České republice. Hrad je  

v současné době přístupný tzv. „od vidíš do nevidíš“. 
 

Větrák 

Jedná se o zříceninu větrného mlýnu holandského typu, kterou 

můţeme navštívit za obcí Příčovy nedaleko Sedlčan. První 

zmínky se datují na rok 1617. Na tuto zříceninu se můţeme vydat 

po celý rok. 

Hadáčková Martina, B1.I 
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Závěr 

 A uţ jsme zase u samotného závěru našich novin. Nutno podotknout, ţe i tentokrát opravdu 

mockrát děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám poskytli své názory, čímţ významně přispěli 

do Průmkařin.   

  Znovu bychom rádi připomněli, ţe se chystají oslavy 70. výročí zaloţení SPŠ a VOŠ Písek. Jak 

uţ jsme vám v minulém čísle předeslali, vydává se almanach školy. Vyzýváme tedy opět všechny 

spoluţáky, bývalé i současné studenty, pedagogy i širokou veřejnost, která je nějakým způsobem 

spjata s naší průmyslovkou, aby posílala své vzkazy či historickou fotodokumentaci na tyto 

kontakty: havlan@sps-pi.cz,  klavikova@sps-pi.cz.       

 Závěrem bychom vám chtěli za celou redakci popřát vysvědčení odpovídající vašim 

představám a samozřejmě co nejlepší proţití prázdnin, a to ve zdraví a bez stresu.                     

Odreagovat se vlastně můţete hned teď při luštění osmisměrky, která v sobě skrývá velmi 

moudrou větu. A té bychom se měli drţet všichni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme co moţná nejţhavější a nejkrásnější záţitky a zkušenosti jak z ciziny, tak i z tuzemska. 

Mějte se skvěle dokonce i při pracovním nasazení, vydělejte si nějakou tu korunu, ale dejte pozor, 

abyste se nezapletli s českou a světovou mafií!  

Kaţdopádně se opatrujte, všude se chovejte vzorně a neudělejte nám a ani sobě ostudu!  

Jste přece ţáky SPŠ a VOŠ Písek!          

Tak na to myslete, kdybyste náhodou chtěli někde zlobit!  

Pěkné prázdniny přeje redakční rada Průmkařin.  

mailto:havlan@sps-pi.cz
mailto:klavikova@sps-pi.cz
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NAŠE ŠKOLA PATŘÍ MEZI PARTNERSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY PODPOROVANÉ SKUPINOU ČEZ V elektronické podobě ke staţení na www.wiki.sps-pi.com  

http://www.wiki.sps-pi.com/

