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Úvod 

  Váţení čtenáři, zdraví vás redakce školního časopisu Průmkařiny! 

 Je říjen a to je čas, kdy se všichni z naší školy začínají po svém „informačníku“ ptát, a tak jsme tu  

a svoji úlohu se snaţíme opět stoprocentně splnit. Letošní školní rok 2011/2012 s sebou přináší jednu 

veledůleţitou událost. Přesně před 70 lety byla naše škola zaloţena a je tomu uţ 10 let, kdy při ní vznikla 

také Vyšší odborná škola. A to je jistě velký důvod k oslavě! 

 K významnému jubileu byl vydán almanach, který se podařil, a všem proto doporučujeme jeho zakoupení. 

Do jeho obrazové přílohy se ale samozřejmě nemohly vejít všechny zajímavé snímky, které jistě potěší oko  

i duši všech pamětníků, a tak jsme se chopili a snad i zhostili nelehkého úkolu. Naplnili jsme toto číslo 

spoustou zajímavých fotek, a pokusili se tak alespoň částečně zmapovat dění na průmyslovce v průběhu 

neuvěřitelných 70 let. Věřte nám, ţe těch historických i současných obrázků jsme nakonec shromáţdili tolik, 

ţe by naplnily hned několik almanachů. A protoţe nám bylo líto nechat unikátní exempláře bez povšimnutí, 

spontánně vznikla i doprovodná výstava s názvem „Různé generace – stejná škola“, kterou si mohou 

návštěvníci prohlédnout při slavnostním programu oslav. Při příleţitosti našeho výročí vznikla díky panu 

Mgr. Jiřímu Reinišovi pamětní mince. Jejími autory jsou písecký výtvarník Mgr. František Doubek  

a akademický sochař Vladimír Oppl. Můţete si ji zakoupit za pouhých 100 korun, právě tak jako almanach,  

a to během oslav, ale i později. 

  Nyní zpozorněte a začněte listovat. Máte před sebou unikátní a speciální vydání, které tentokrát není 

věnováno jen našim současným ţákům, jak bývá zvykem, ale je určeno všem, kteří mají na naši školu hezké 

vzpomínky. Doufáme, ţe si zde přijdou na své jak naši váţení dávní i nedávní absolventi, tak i bývalí  

a současní učitelé a zaměstnanci i široká veřejnost, pro kterou je SPŠ a VOŠ Písek pojmem zavedeným  

a uznávaným a je pro ně zárukou dobře odvedené a kvalitní práce.  

A teď vzpomínejte, usmívejte se i smějte, klidně si i pobrečte, vylovte ze své paměti dávné historky  

a proberte je se svými znovu objevenými kamarády, ale hlavně se pobavte a potěšte. 

 

redakční rada 
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Almanach – měl by být Váš 

 

  

 Almanach (téţ sborník) je neperiodická publikace obsahující samostatné, většinou tematicky příbuzné stati, 

spojené v jeden kniţní celek se společným názvem (www.wikipedia.org). Almanach  SPŠ a VOŠ Písek přesně 

odpovídá této definici a my bychom vám rádi představili jeho strukturu a obsah.  

 Grafickou podobu celé knihy navrhl a uskutečnil známý písecký malíř a pedagog Mgr. František Doubek, 

který velmi citlivě a se vkusem sobě vlastním propojil a kresbami doprovodil jednotlivé kapitoly. Konečnou 

úpravu včetně tisku provedla tiskárna INPRESS, a.s. v Českých Budějovicích pod vedením Bc. Vladislava 

Nadbereţného a za spolupráce grafika a tiskaře pana Jaloševského. 

 Soubor není věnován pouze minulosti, ale zaujme i mladší absolventy a současné studenty. Je naplněn 

příspěvky o historii naší školy a jejího osazenstva, ale týká se i současného aktuálního dění na SPŠ a VOŠ 

Písek. Obsah almanachu je rozdělen do devíti částí a pro vaši informaci je zde jednu po druhé krátce 

přiblíţíme. 

 Po úvodním mottu, které doprovází příjemný písecký motiv Františka Doubka, nás osloví paní ředitelka. 

Její slova vystřídají projevy zástupců města i kraje a dalších významných osobností. Všichni připojují 

gratulaci naší škole k jejímu významnému výročí. 

 První kapitola se věnuje historii školy. Zde patří velké uznání pedagogovi a zároveň absolventovi naší 

školy PhDr. Josefu Havlanovi, který mapuje historii našeho ústavu jiţ několik desetiletí (je i spoluautorem 

předešlého almanachu) a o své poznatky se s námi podělil ve svých cenných příspěvcích. Vedle nich zde 

najdeme i historické články od Ing. Jana Šedivého, bývalého pedagoga, či od PhDr. Bohuslava Hoffmanna, 

CSc., který na naší škole zahájil svou pedagogickou kariéru, jeţ byla provázena vytvořením několika učebnic 

a knih a završena jeho dlouholetým působením na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

 Další část se zaměřuje na vzpomínky absolventů, které jsou chronologicky seřazeny od nejstarších 

pamětníků aţ po ty současné, a věřte, ţe všechny jsou osobitým způsobem vyvedené a zábavné. Tahle část asi 

čtenáře pobaví nejvíce, protoţe připomíná studentské postřehy z dění naší školy a vypráví i osobní příběhy. 

 Po vzpomínání přicházejí informace o současnosti a vy máte moţnost seznámit se s ţivotem naší školy 

dnes. Najdete zde příspěvky odborníků a zástupců školy z řad pedagogů a informace o jednotlivých oborech 

a moţnostech dnešní výuky, dozvíte se o projektech, funkci Nadačního fondu a Rady školy, o vybavenosti 

našich učeben i jiných důkazech kvalitního chodu školy. 
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 Almanach – měl by být Váš 

 

  

 Následující kapitola přináší jmenné seznamy. Nejprve se jedná o seznam ředitelů.  Je zajímavé, ţe jich bylo 

celkem šest, z toho pětkrát šlo o pana ředitele a v současné době tento významný post zastává paní ředitelka. 

Almanach pokračuje seznamem vyučujících a zaměstnanců na naší škole od jejích počátků aţ do současnosti. 

Přesně v tomto sledu jsou pak chronologicky uvedena jména studentů čtvrtých ročníků, a to na téměř  

40 stranách, coţ mluví za vše. Naši školu doposud úspěšně ukončilo celkem 8 084 absolventů. 

  Po vyhledávaných seznamech si můţete přečíst takzvané Dodatky, kde najdete zajímavé poznatky našich 

učitelů, bývalých absolventů, kteří porovnávají studium včera a dnes. Tato část nese podtitulek Z lavice za 

katedru a je jistě zajímavé, ţe v současné době na naší škole pracuje celkem 15 zaměstnanců (vloni, kdy se 

almanach připravoval, jich bylo 16), kteří zde dávno i nedávno odmaturovali.  

 Předposledním bodem je jiţ zmiňovaná obrazová příloha, která obsahuje celkem 26 fotografií a je 

ukončena obrazem Písku, který jako vzpomínku na svá studia namaloval náš absolvent – pan Josef Milota  

z Protivína.  

 Na samotném konci almanachu nechybí seznam sponzorů a jejich obrazová loga. SPŠ a VOŠ Písek jim 

tímto děkuje za jejich spoluúčast nejen při přípravě almanachu, ale i za celkovou spolupráci se školou.  

 A zde jen taková malá upoutávka na náš almanach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tak přátelé, to byla jen malá ochutnávka toho, co náš almanach nabízí – je to především spousta hřejivých 

slov a vzpomínek.  Neváhejte a za sto korun si pořiďte svůj vlastní almanach. 

Odejít domů bez něj, by byla veliká škoda. 

 „Byl to zvláštní pocit. Stejná škola, stejná akce, stejný oblek. Všechno jako před pěti lety, kdy jsem 

maturoval. Jen jedna věc byla jiná. Dnes ve třídě nestojím jako student, ale jako učitel. I přes ten fakt, 

ţe jsem byl na straně zkoušejících, nemohl jsem se ubránit nervozitě. Pořád mám nutkání jít do své 

staré třídy místo do kabinetu. Stále mi připadne zvláštní, ţe mě o pár let mladší ţáci zdraví „dobrý 

den“. Kdyţ se ohlédnu zpět a zamyslím se, jak moc jsou dnes jiní, nemohu se ubránit pocitu, ţe zas 

tolik jiní nejsou. Jejich sny, přání a ţivotní vize se zdají být skoro stejné, jako byly naše.  

 Mají jen o chlup větší moţnosti, neţ jsme měli my. A to jak technické, tak i ţivotní. Technika opět 

poskočila a internet výrazně zmohutněl. Moţnosti, které dnešní studenti mají a které se před nimi 

rozprostírají, jsou ohromné. Jedna věc však ovlivňuje negativně jejich ţivot a studium. Absence 

zodpovědnosti. Ta se pozvolna, avšak o to nebezpečněji, vytrácí. Ţáci mají velkou volnost a mohou 

skoro všechno, ale téměř za nic nenesou zodpovědnost.  

 To však není tak úplně jejich chyba. Je to chyba nás všech, kteří je máme vést a připravovat na 

ţivot. My bychom měli nastínit mantinely, které by morálně vyzrálý člověk neměl překračovat.  

My máme ve studentech vzbudit zájem o nové vědomosti a okolní svět. Tak ať se nám to daří.“ 

                                                                             BcA. Jakub Pizinger 

                                                                     Třída: C4.S, 2002–2004 

                                          Třídní učitelka: Mgr. Jindřiška Chudáčková 
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Pamětní mince – mohou být i Vaše 

 

  

 Sedmdesáté výročí SPŠ a VOŠ Písek by měla připomínat pamětní mince. Navrhl ji písecký výtvarník  

Mgr. František Doubek a jeho grafický a kresebný návrh převedl do sádrové formy akademický sochař 

Vladimír Oppl. Na přípravě a výrobě mincí se podílel galerista Mgr. Jiří Reiniš, díky němuţ byly medaile 

vyrobeny. Sádrový odlitek nejprve zkontrolovali zástupci školy spolu s autorským týmem a následovalo 

skenování a vytvoření raznice, která pamětní mince vyrazila. Mince ze slitiny kovů má na jedné straně logo 

školy a na druhé výjevy z Písku spolu s lety připomínajícími výročí. 

 Celkem je připraveno 2 000 kusů, přičemţ 100 ks je v ochranném obalu s certifikátem. Jedna mince vyšla 

na stokorunu a za ni se bude také prodávat. Jde o cennou upomínku, která by neměla ţádnému absolventovi 

naší školy chybět.  

 

Sochař Vladimír Oppl a výtvarník Mgr. František Doubek se sádrovou 

formou pamětní mince. 

 foto: Mgr. Marek Prášil – šéfredaktor Píseckého deníku 
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Co se dělo? 

  Pro všechny čtenáře uvádíme malou rekapitulaci dění na škole.  

 Ve školním roce 2010/2011 úspěšně ukončilo studium na SPŠ a VOŠ Písek 111 studentů čtvrtých 

ročníků. Nyní naši SPŠ navštěvuje 434 ţáků, kteří jsou soustředěni do 15 tříd. Na VOŠ studuje  

69 studentů ve třech ročnících. Celkem je na naší škole 503 studentů. 

A prvního září to všem začalo nanovo! 

 1. 9. 2011 byl zahájen školní rok 2011/2012 a do 1. ročníků (3 třídy) nastoupilo 

 celkem 93 ţáků.  

 1. 9. 2011 se od 11.00 do 17.00 hodin konaly opravné maturitní zkoušky, při nichţ  

svou nepovedenou zkoušku z 1 (většinou praktického) předmětu opravovalo celkem  

10 studentů a všichni ji úspěšně zvládli. Dva studenti vykonávali celou školní část MZ, a čekala 

je tudíţ ještě část společná. Ta probíhala o 14 dní později také u nás, jelikoţ právě SPŠ a VOŠ 

Písek byla vybraná jako škola spádová, kde se konaly MZ i pro ostatní „opozdilce“ z jiných 

píseckých středních škol.  

 2. 9. 2011 si naši studenti uţili sportovní den, kterého se zúčastnily všechny třídy kromě 

prváků, celkem tedy 12 tříd. Ţáci prvních ročníků se totiţ vzájemně seznamovali a adaptovali se 

v novém prostředí. 

 Od 5. 9. do 9. 9. 2011 se zúčastnila třída D2.S turisticko-cyklistického kurzu na Štědroníně. 

  

 

 

.  

 Od 12. 9. do 16. 9. 2011  proţila svůj turisticko-cyklistický kurz na Štědroníně třída C2.S. 

 Od 15. 9. do 20. 9. 2011 probíhaly na naší škole opravné státní maturitní zkoušky z českého 

jazyka (čt), z anglického jazyka (pá), z německého jazyka (po), z matematiky (út) – bohuţel 

neuspěli všichni, ale c´est la vie. Všem přejeme, aby to zvládli v jarním termínu. 

 28. 9. 2011 se slavil státní svátek sv. Václava. Ten se letos nesl v duchu nádherného letního 

počasí a babího léta s neuvěřitelnými 20–26 °C jsme si uţívali aţ do 5. října! A teplotní rekordy 

prý padaly po celé ČR! 

Teď uţ ale začal ten pravý sychravý podzim a s ním dlouhé večery. Moţná nás to trochu popostrčí  

a my se pro změnu zkusíme věnovat studiu – moţná uţ by bylo načase, protoţe zanedlouho přijde 

čtvrtletí a s ním i první rodičovské schůzky, a to uţ 11. 11. 2011. 

12. 9. 2011 bylo slavnostně předáno ocenění studentovi 

Jaroslavu Růţičkovi (loňská B4.I).  Jaroslav Růţička, 

dnes student ZČU v Plzni, obdrţel významné uznání 

v budově KÚ v Českých Budějovicích, a to za svou 

úspěšnou činnost v oblasti robotiky – 3. místo  

v celostátní soutěţi. 
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Co se bude dít? 

   Dne 22. 10. 2011 oslaví naše škola 70. výročí svého zaloţení. Slavnostní program bude zahájen  

v 10.00 ve velkém sále školy a prohlídka školy, včetně dílen, prezentace firem a doprovodné 

akce budou trvat do 14 hodin. K nejvýznamnějším expozicím patří výstava věnovaná 

Vítěznému boji československých letců a paradesantní brigády a SPŠ a VOŠ Písek ji pořádá ve 

spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. Velmi zajímavá bude výstava „Různé 

generace – stejná škola“, kde se můţou naši návštěvníci poznat na starých i mladších 

fotografiích. A pak se začne plesat a všichni se můţeme přesunout do Kulturního domu města 

Písek, kde od 19.00 můţeme začít na velkolepém školním plese tančit, vzpomínat a veselit se aţ 

do 02.00 hodin. Zváni jsou úplně všichni a čeká tu i překvapení! 

 26. 10. a 27. 10. 2011 si uţijeme zaslouţených podzimních prázdnin. 

 28. 10. budeme slavit volnem Den české státnosti. Studenti třídy C4.S pořádají ve Společenském 

centru Druţba od 19.00 svůj maturitní ples a protoţe my ostatní budeme v pátek odpočívat, 

večer se jistě slavnostně oblékneme a půjdeme naše spoluţáky na jejich ples podpořit! Podívejte, 

jakou mají skvělou pozvánku a plakát!  
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Co se bude dít?  

 

  
 7. 11. 2011 se bude ve Společenském centru Druţba konat Burza škol. 

 Do 15. 11. 2011 si musí podat studenti 4. ročníků přihlášky k jarnímu termínu státních 

maturitních zkoušek, současně musí i odevzdat výběr a sestavení zadání dlouhodobých 

maturitních prací. Pro vaši kompletní informovanost zveřejňujeme oficiální maturitní kalendář 

pro rok 2012. 

 5. 11. 2011 si můţete plesání zopakovat, a to ve stylu karibské 

noci. Od 20.00 hodin se v Kulturním domě Písek koná Salsa 

ples / Karibská noc, aneb 5. výročí salsy v Písku. Vstupenka 

stojí v předprodeji 90 Kč a na místě 110 Kč. Program je velmi 

pestrý a nabízí minikurz salsy a conga pro začátečníky.  

V akci můţete vidět několik našich učitelů (vyznavačů 

latinskoamerických rytmů), a pokud chcete vědět jaké, 

musíte přijít a třeba si s nimi i zatančit. 
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Co se bude dít?  

   17. 11. 2011 slavíme státní svátek, a tak to vypadá na odpočinek uprostřed týdne.  

Ale pozor!  Paní ředitelka vyhlásila na pátek 18. 11. 2011 ředitelské volno! 

 

 Od 23. 11. do 25. 11. 2011 se koná tradiční výstava Vzdělání a řemeslo a my se opět zúčastníme. 

Doufejme, ţe u našeho stánku bude plno jako vţdy. 

 25. 11. 2011 bude opět naplno pokračovat plesová sezóna. V tento den se koná maturitní ples 

třídy B4.I. Proto neváhejte a přijďte se pobavit se svými spoluţáky a kamarády, a to do 

Společenského centra Druţba. Zveme všechny na večer, který se ponese v duchu známých  

i méně známých filmů. 
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Speciální obrazová příloha  

 

k 70. výročí založení školy 

 

1941–2011 
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  Písecká  

Fráňa Šrámek 
Po řece Otavě za vorem vor 

v jarech a létech odplouvaly, 

míjely v dálku, zrozenci hor, 

a my se za nimi dívávali. 

  

Za vorem vor a po šiku šik 

my odtud do světa odcházeli, 

zapadal, Otavo, tvých jezů vzlyk, 

my jej však do srdcí uzavřeli. 

  

Moh ţivot hřímati, stohlasý sbor 

hlas jeden věrný neumlčel, 

kdy se mi zachce jen: pluje zas vor, 

jez noční hude do harf a cell. 

  

A za hlasem věrným, šumot a shon, 

vzpomínky v průvod se přidávají, 

a je to Písek, je to zas on, 

fanfáry z věţe vyhrávají. 

 

Fanfáry z věţe jak hrávaly dřív, 

vstříc prvním májům do jitřních 

par, zní vítr stříbrný, jak zníval 

dřív, a slibuje dar, ţivota dar. 

  

Stříbrný větře, blaţený kout, 

kdes první vlajkou třepotně dul, 

a vlajky aţ zplihnou, přestanou 

dout, i tehdy díky, ţe jsi nám dul. 

 

A tehdy znovu: blaţený kout 

a z něho do světa tolik je cest –  

z jar našich nebe dnes nad ním 

pnout, to by tu v noci napadlo 

hvězd! 
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autor: Josef Milota 
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pohled zdola na budovu školy v r. 1952  

 

pohled zdola na budovu školy v r. 2011 

 

pohled shora na budovu školy v 60. letech 

 

pohled shora na budovu školy v r. 2011  

 

pohled na školu z Písecké věţe v r. 1945 

 

pohled na školu z Písecké věţe v r. 2001 

foto: Alois Němec 

1) Historie školní budovy 
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pohled na zadní část školy v 80. letech 

 

výstavba přístavby dílen v 80. letech 

 

pohled na zadní část školy v r. 2011 

 

přístavba dílen před rekonstrukcí 

 

letecký pohled na školu v r. 2011 

foto: Jaroslav Lechnýř 

přístavba dílen po rekonstrukci 

 

1) Historie školní budovy 
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A pedagogové ne vţdy vykonávali pouze pedagogickou činnost   

 (slavnostní výkop pro přístavbu školy, který zahájili učitelé školy v 50. letech). 

Ale obvykle naši učitelé především učili a své 

studenty dovedli (většinou) 

 aţ ke zdárné maturitě. 

 

80. léta 

 

40. léta 

 

2) Zaměstnanci školy 

  

V budově školy nepůsobili vţdy jen ţáci  

a jejich učitelé . 
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80. léta 

 

1990/1991 

 

1992/1993 

 

1994/1995 

 

1995/1996 

 

1996/1997 

 

2) Zaměstnanci školy 
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1997/1998 

 

2002/2003 

 

2003/2004 

 

2004/2005 

 

2006/2007 

 

pedagogický sbor 2010/2011 

foto: Mgr. Miroslav Široký 

2007/2008 

 

2) Zaměstnanci školy 
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IV.B, 1942–1946  

 

IV.A, 1944–1948  

 

IV.B, 1944–1948  

 

IV.A, 1946–1950  

 

IV.A, 1947–1951  

 

IV.B, 1947–1951  

 

3) Tabla – fantazii se meze nekladly 
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IV.A, 1949–1953  

 

IV.A, 1950–1954 

 

IV.A, 1951–1955  

 

IV.C, 1951–1955  

 

IV.C, 1952–1956  

 

IV.B, 1955–1959  

 

3) Tabla – fantazii se meze nekladou 
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IV.B, 1956–1960  

 

IV.?, 60. léta  

 

IV.M, 1977–1981  

 

A4.S, 2007–2011  

 

B4.I, 2007–2011  

 

C4.S, 2007–2011  

 

3) Tabla – fantazii se meze klást nebudou 
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pozvánka na maturitní ples, třída D4.S, 1998–2002   

od: Ing. David Vošmik 

pozvánka na maturitní ples, 

třída C4.A a D4.M, 1995–1999   

od: Bc. Kristina Komůrková 

 

pozvánka na maturitní večírek, třída IV.C, 1955–1959   

od: Jaroslav Pipek 

 

setkání třídy IV.C po 50 letech 

od: Zdeňka Kubešová 

pozvánka na maturitní ples, třídy 

IV.M a IV.S, 1976–1980 

od: Ing. Zbyněk Hroneš 

4) Pozvánky 
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4) Pozvánky 
 

  
Moţnosti dnešní techniky jsou natolik pokročilé, ţe si ţáci dovedou vytvořit téměř 

profesionální plakáty. 
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setkání třídy IV.B, 1940–1944 

od: Václav Ţiţka 

setkání po 40 letech, třída IV.B, 

1945–1949 

sjezd absolventů po 35 letech,  

1946–1950 

maturitní foto třídy IV.B, 1954–1958 

od: Jiří Bečvář 

setkání po 20 letech, třída IV.B, 1954–1958 

od: Jiří Bečvář 

setkání po 50 letech, třída IV.B, 1954–1958 

od: Jiří Bečvář 

5) Návraty absolventů  
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setkání po 50 letech, třída IV.B, 1955–1959 

od: Jaroslav Pipek 
fotografie třídy IV.B, 1955–1959 

od: Jaroslav Pipek 

fotografie třídy IV.B, 1956–1960 

od: Ing. Vladimír Krejčí 

setkání po 50 letech, třída IV.B, 1956–1960 

od: Ing. Vladimír Krejčí 

setkání po 50 letech, třída IV.B, 1956–1960 

od: Ing. Vladimír Krejčí 

setkání po 50 letech, třída IV.C, 1956–1960 

od: Zdeňka Kubešová 

5) Návraty absolventů 
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setkání třídy E4b, 1970–1974 

Organizátorem většiny 

abiturientských srazů SPŠ je 

pan Jaroslav Brom, který 

odmaturoval v roce 1953 

(stojící vlevo). Při tomto 

setkání zavzpomínal na 

školní léta společně s panem 

Vladimírem Marýškou,  

Ing. Vratislavem Kadlecem, 

se svým starším bratrem 

Václavem Bromem a s prof. 

Ing. Josefem Kuncipálem, 

CSc. Na horní fotce je ze třídy 

4.A ještě Emilian Steinmayer  

a Ing. Ladislav Aulický. 

Ţáci třídy 4.A (1947–

1951) při svém posledním 

srazu po 60 letech měli 

napečené perníčky – 

viz  obrázek.  

Václav Brom (uprostřed) připravil přesně takové 

perníčky i k příleţitosti oslav 70. výročí – děkujeme!  

5) Návraty absolventů 
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Jak z průmky do hokejové Sparty? (almanach str. 64) 

Radek Papáček – tiskový mluvčí HC Sparta Praha, a.s., C4.S, 1998–2002 

Ţivot je jen náhoda, ale trochu se jí musí pomoci . (almanach str. 58) 
Kamila Dolejšová (Dušková) a Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D. (A4.B, 1990–1994) 

Ţivotní kapka osudu (almanach str. 62) 

Blanka Koţmínová, DiS. (Procházková, E4.E, 1995–1999) a Ing. Ladislav Koţmín 

(D4.T, 1994–1998). 

  

6) Zajímavé příběhy z almanachu 
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školní kapela 

 

školní kapela 

 

školní kapela v roce 1953 

 

oslavy 1. máje 

od: Věra Beranová 

 

oslavy 1. máje 

 

oslavy 1. máje 

 

7) Čas plyne, vzpomínky zůstanou…  
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školní taneční krouţek 

od: Věra Beranová 

vystoupení tanečního krouţku 

od: Zdeňka Kubešová 

školní taneční krouţek 

od: Věra Beranová 

spartakiáda, Písek, rok 1975 

  

spartakiáda, Strakonice, rok 1975 

 

znak na teplákové soupravě 

 

7) Čas plyne, vzpomínky zůstanou… 
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maturitní ples třídy IV.M, 1977–1981 

od: Ing. Zbyněk Hroneš 

maturitní ples třídy D4.T, 1994–1998 

od: Ing. Ladislav Koţmín 

maturitní ples třídy E4.E, 1995–1999 

od: Blanka Koţmínová, DiS. 

maturitní ples třídy D4.S, 1995–1999 

od: Bc. Kristina Komůrková 

maturitní ples třídy B4.I, 2005–2009 

 

maturitní ples třídy C4.S, 2006–2010 

 

8) Maturitní plesy 
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maturitní ples třídy B4.I, 2006–2010 

 

 

maturitní ples třídy A4.S, 2006–2010 

 

maturitní ples třídy A4.S, 2007–2011 

 

 

maturitní ples třídy B4.I, 2007–2011 

 

 

maturitní ples třídy C4.S, 2007–2011 

 

 

maturitní ples třídy D4.S, 2007–2011 

 

 

8) Maturitní plesy 
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účastníci projektu Leonardo Da Vinci, 

3. projekt, Âmot – Norsko, 1999 

účastníci projektu Leonardo Da Vinci, 

5. projekt, Deuna – SRN, 2002  

účastníci projektu Leonardo Da Vinci, 

7. projekt, Âmot – Norsko, 2006  

exkurze do Polska – Krakov, Vělička, Osvětim, 2007 

9) Studenti v zahraničí 
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exkurze do Polska – Krakov, Vělička, 

Osvětim, 2009 

účastníci projektu Leonardo Da Vinci, 

8. projekt, Regenstauf – SRN, 2010  

účastníci exkurze do Flossenbürgu v SRN a do 

Františkových Lázní, 2011 

9) Studenti v zahraničí 
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slavnostní předávání maturitního vysvědčení, třída B4.I, 2006–2010 

 

představení nejlepších ţáků u starosty Písku 

 

školní kolo prestiţní soutěţe SOČ 

 

10) Společenský život 
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speciální obrazové přílohy  

 

k 70. výročí založení školy 

 
  

1941–2011 

 

KONEC 

I my jsme bývali ţáky této školy! 

chybí: Ing. Josef Kubeš, Mgr. Milan Janoušek,  

MgA. Jakub Pizinger, Stanislav Kvasnička, Ladislav Řeřábek  

a Bc. Soňa Vrchlavská 
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Závěr 
  

Redakční rada děkuje všem, kteří poskytli materiály k vydání almanachu, k přípravě výstavy a časopisu. 

Zároveň přejeme všem návštěvníkům i našim čtenářům příjemné proţití slavnostního sobotního dne. 

 

A písecké průmyslovce do další 
„sedmdesátky“ jen to nejlepší! 

 

 

 

 

 
 

Důleţitá poznámka redakce: všechna doposud vydaná čísla školního časopisu Průmkařiny, včetně 

tohoto speciálního čísla, najdete i v elektronické podobě na webových stránkách: www.wiki.sps-pi.com 

pod odkazem Průmkařiny. (www.wiki.sps-pi.com/Prumkariny), a tak si můţete publikované fotografie 

stáhnout a v klidu prohlédnout i ve zvětšené formě a tiše si zavzpomínat. 
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