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Ahoj milí průmyslováci! 

 Jsme rádi, ţe čtete první řádky našeho prosincového vydání, které vám přináší mnoho zajíma-

vých informací. Na úvodních stranách naleznete přehled akcí, které se v nedávné době udály.  

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na události, které se v nejbliţší době teprve budou dít.  

Akcí bylo opravdu mnoho, a tudíţ jsme rádi, ţe máme i dost námětů na články. Za zmínku stojí 

celostátní finále First Lego League, stáţ v Německu, Literární klub věnovaný tentokrát našim 

Průmkařinám a konaný jako jiţ tradičně v písecké Sladovně, neopomeneme ani zajímavý rozho-

vor a v kulturní rubrice se podíváme na velmi sledované a navštěvované maturitní plesy.  

 Doufáme, ţe i vy jste na nějaký ten ples zavítali, a zaţili tak zajímavé, zábavné a moţná i dojem-

né chvíle se svými spoluţáky a blízkými. Maturitní ples připomíná čtvrťákům, ţe jejich čas stráve-

ný na této škole se pomalu ale jistě nachyluje ke svému konci, který bude tentokrát ve znamení 

státní maturitní zkoušky, a ţe po jejím úspěšném zvládnutí se naši čtvrťáci musí vydat svojí studij-

ní cestou dále. Také vás poinformujeme o historii naší školy, protoţe si myslíme, ţe není od věci  

o centru našeho vzdělávání něco bliţšího vědět. 

 Na závěr vše zakončíme povídáním o historii a původu svátku jménem Silvestr, který se uţ neú-

prosně blíţí. Většina z nás teď jistě přemýšlí, jestli Vánoce budou na blátě, nebo jiţ konečně bu-

dou po dlouhé době bílé. Meteorologové slibují, ţe má být sníh, tak se nechme překvapit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemné a ničím nerušené předvánoční čtení Průmkařin vám přeje redakční rada. 
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 Další dva měsíce školy jsou za námi (šest měsíců před námi ). Byly to opravdu bohaté dva měsíce,  

a to nejen na různé akce, besídky, výlety, plesy, ale i na všemoţné školní záţitky. Zde přinášíme malý pře-

hled nejdůleţitějších událostí, které se konaly. O těch nejzajímavějších z nich si můţete podrobněji přečíst 

na následujících stranách. 

 2. 11. 2010 – Literární večer – Představení redakčního týmu školního časopisu Průmkařiny  

ve Sladovně Písek. Této akce se zúčastnila redakční rada + hosté.   

 2. 11. 2010 – Den otevřených dveří na SPŠ  a VOŠ Písek, Burza škol v Druţbě Písek 

 2. 11. 2010 – Legenda o Létajícím Cypriánovi – dobrodruţné historické drama, kino Portyč Písek, 

1. + 2. ročníky 

 3. 11. 2010 – Okresní přebor v plavání 

 4. 11. 2010 – Okresní přebor ve florbalu 

 4. 11. 2010 – Výstava fotografií – soutěţ Písek a Deggendorf očima dětí, Sladovna Písek,  

třída B1.I, (ţák z B1.I Vojtěch Nesvadba obsadil 2. + 3. místo, ţák z D1.S David Černý 1 + 2. místo) 

 6. 11. 2010 – Národní kolo First Lego League – Praha, členové krouţku robotiky 

 10. 11. 2010 – Akce ŠANCE – pomoc dětem ţijícím na ulici, dobrovolná akce, třída B1.I 

 12. 11. 2010 – Maturitní ples třídy A4.S, Kulturní klub Písek 

 19. 11. 2010 – Maturitní ples třídy B4.I, společenské centrum Druţba 

 18. a 19. 11. 2010 – Ředitelské volno 

 22. 11. 2010 – Přednáška ČOI České Budějovice – Ochrana spotřebitele, třída A2.S, D2.S –  

v rámci předmětu OBN 

 30. 11. 2010 – Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, téma moderních československých dějin, 

zejména období komunistického Československa – film Postavení mimo hru (příběh českosloven-

ských hokejistů, kteří v roce 1949 vyhráli mistrovství světa v ledním hokeji a následně byli komu-

nistickým reţimem odsouzeni a uvězněni). Pozvání přijal pan Václav Ředina z Mirotic, jehoţ ţi-

votní příběh je poznamenán burţoazním původem. Jeho rodiče pracovali pro firmu Baťa, a to byl 

důvod, ţe nikdy nemohl v socialistickém Československu studovat. Pracoval pouze v dělnických 

profesích – stavba Lipenské přehrady, Šumavská pila, Vápenka v Čimelicích, muniční sklad ve  

Vráţi u Písku, slouţil u PTP v Banské Bystrici a v uranových dolech v Příbrami. 

 1. 12. 2010 – Přednáška ČOI České Budějovice – Ochrana spotřebitele, třída C2.S, B1.I –  

v rámci předmětu OBN 

 3. 12. 2010 – Přednáška Evropská unie a její současnost – přednáškový sál SPŠ a VOŠ,  

třídy A3.S, B3.I, C3.S, D3.S, A4.S 

 3. 12. 2010 – Třídní schůzky rodičů 

 7. 12. 2010 – Kulturní exkurze Praha – Národní galerie ve Veletrţním paláci, památník  

na Vyšehradě, třída C3.S 

 7. 12. 2010 – Odborná exkurze Temelín – třída A2.S 

 15. 12. a 16. 12. 2010 – Návštěva Sladovny – některé třídy SPŠ a VOŠ 

 16. 12. 2010 – Vánoční posezení pro pedagogický sbor s prezentací našeho časopisu a povídáním  

o návštěvě Regenstaufu – přednáškový sál SPŠ a VOŠ Písek 
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STUDENTI SPŠ A VOŠ PÍSEK NA FIRST LEGO LEAGUE 2010 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nejdříve je třeba vysvětlit, co 

znamená název First Lego Lea-

gue.  Je to označení pro celosvě-

tovou soutěţ týmů mladých ro-

botiků, která byla letos pořádána 

v Čechách uţ popáté. Minulý 

ročník proběhl v Jeseníku a také 

se ho zúčastnili naši spoluţáci  

z vyšších ročníků. 

 Letos se konal v Praze  

a Olomouci v termínu  

6. 11. 2010, bylo přihlášeno deset 

týmů a naši SPŠ a VOŠ Písek 

reprezentoval pod vedením  

Mgr. Milana Janouška a Jaroslava 

Růţičky (student ze třídy B4.I) 

šestičlenný soutěţní tým  RTP 

(ROBOT TÝM PÍSEK). 

 

 problémy. V neposlední řadě 

se hodnotila také týmová spo-

lupráce, ve které jsme obsadili 

třetí místo. Celkově jsme  

v letošní celostátní soutěţi 

skončili na pěkném šestém 

místě, coţ nás příjemně pře-

kvapilo, protoţe jsme se soutě-

ţe v tomto sloţení zúčastnili 

jako úplní nováčci. 

 Všichni jsme dostali medaile 

za účast a několik diplomů za 

umístění a ještě ten večer jsme 

se vraceli z Prahy do svých 

domovů. 

 

 

Miroslava Metelcová, B1.I 

 

 Toto soutěţní druţstvo ve slo-

ţení Pavel Kaufman ze třídy 

A1.S, Ondřej Havlena z A2.S,  

Miroslava Metelcová z B1.I,  

Jaroslav Kobylka z C1.S,  

Zbyněk Mihalik  a  Jakub  

Novotný z D1.S je sestaveno ze 

členů školního klubu robotiky. 

 Jedním z úkolů celé soutěţe 

bylo sestavit robota NXT, který 

by plnil nejrůznější mise na hra-

cím poli s cílem simulovat čin-

nost skutečného robota ve zdra-

votnictví. Další bodovaný úkol 

tvořil výzkumný projekt, kdy 

týmy přednesly vlastní návrh 

řešení pomoci robotické techni-

ky lidem se zdravotními 

 

Zleva: Mgr. Milan Janoušek, Jakub Novotný, Miroslava Metelcová, Zdeněk Mihalik,  

Pavel Kaufman, Ondřej Havlena a Jaroslav Kobylka 
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VIENNA-TEC 2010 

  
 Byl jsem jedním 

z vybraných ţáků Střední 

průmyslové školy a Vyšší 

odborné školy v Písku, kteří 

měli moţnost začátkem 

října navštívit tradiční me-

zinárodní průmyslový ve-

letrh VIENNA-TEC 2010 ve 

Vídni. Jednalo se o význam-

nou akci rakouského prů-

myslu, která probíhala od  

12. 10. 2010 do 15. 10. 2010,  

a k vidění zde bylo opravdu 

mnohé.  

 Do odjezdu autobusu nám 

totiţ zbývaly téměř dvě ho-

diny volného času. Nabízela 

se moţnost jít někam za kul-

turou, a tak jsme nemohli 

přehlédnout zdejší zábavní 

park. Naše volba byla tudíţ 

jasná. Všichni jsme se vydali 

do světoznámého Prateru, 

který má po celý rok pro 

hravé návštěvníky přichys-

tanou štědrou nabídku atrak-

cí. A tak jsme si i my mohli 

v posledních chvílích vy-

chutnávat pravou vídeňskou 

atmosféru. A věřte, ţe to byl 

skvělý záţitek. 

Roman Svoboda, B3.I 

 Ve čtyřech pavilonech jsme 

si mohli prohlédnout šest od-

borných průmyslových oblastí: 

automatizace,  energie,  prů-

myslová elektronika, nástroje  

a nářadí, měřící a regulační 

technika a svařování. Právě 

v těchto průmyslových odvět-

vích zde technické firmy vy-

stavovaly své stroje, které 

ulehčují kaţdodenní práci 

mnoha lidem.  

 Samozřejmě se tu neprezen-

tovaly jen rakouské firmy, ale  

i firmy z celé Evropy a nechy-

běli ani čeští zástupci.  Nejvíce 

nás zaujal pavilon se zaměře-

ním na automatizaci.  

 V něm jsme si mohli pro-

hlédnout nejnovější automati-

zační techniku, výpočetní sys-

témy, technologii měření  

a regulace, zabezpečovací sys-

témy a nebyly zde opomenuty 

ani obnovitelné zdroje energie, 

jako jsou například solární 

panely. 

 Po zhlédnutí bohaté expozi-

ce ve všech čtyřech pavilonech 

jsme se všichni rozhodli občer-

stvit v nedaleké restauraci, kde 

jsme si objednali chutnou  

a velkou pizzu. 

 Poté co jsme načerpali zpět 

své síly, uvaţovali jsme o tom, 

co podnikneme dále. 
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JELI JSME ZA VZDĚLÁNÍM A KULTUROU DO NĚMECKA 

 
 V rámci pokračování programu Leonardo da Vinci 

 vyrazilo i letos na 3týdenní odbornou stáţ do Německa 

12 vybraných ţáků. Stáţ se konala od 26. 10. 2010 do  

16. 11. 2010 v Regenstaufu (poblíţ Regensburgu – česky 

Řezno). Během těchto týdnů byl pro nás na hostitelské 

škole (Eckert Schulen) připraven bohatý vzdělávací  

a kulturní program na téma: Obnovitelné zdroje (Regene-

rative Energien), konkrétně: tepelná čerpadla, solární 

termika a fotovoltaika. 

 Učitelé nás provedli školou, 

ukázali nám laboratoře, v nichţ 

jsme se měli moţnost prakticky 

setkat s funkčním modelem te-

pelných čerpadel. 

 Učitelé nás také seznámili se 

zadáním projektu, protoţe  

součástí stáţe bylo vypracovat 

projekt, ve kterém jsme museli 

pro zadaný rodinný dům zajistit 

dodávky energie z obnovitelných 

zdrojů a zpracovat dokumentaci  

v německém a českém jazyce. 

Nakonec jsme vše poslední  

den završili prezentací našeho 

projektu v německém jazyce  

před vedením tamější školy,  

a získali tímto způsobem meziná-

rodně uznávaný certifikát. 

 

Naši ţáci odjíţdějí od školy 

 

V laboratoři u tepelného čerpadla 

 

Při prohlídce školy 

 

Jedna z budov Eckert Schulen 

 
 Ubytování se nám velice líbilo, 

kvalita byla opravdu na vysoké 

úrovni. Není divu, protoţe Eckert 

Schulen jsou soukromé školy, na 

nichţ studuje okolo  5 000 stu-

dentů. Obědy nás také mile pře-

kvapily. Vařili opravdu výborně, 

a tak snídaně, obědy a večeře pro 

nás byly celodenní odměnou. 

 Ve svém volném čase jsme na-

vštěvovali v okolí školy Freizeit-

park (hala pro volný čas), ve které 

jsme se mohli věnovat mnoha 

sportům, například fotbalu, boxu, 

gymnastice, kulečníku, šipkám, 

střelbě z luku atd. Nejoblíbenější 

pro nás však byl ping-pong,  

u kterého jsme strávili mnoho 

času. 

 

 Vedení školy nám zajistilo 

mnoho odborných exkurzí do 

firem, které se zabývají obnovi-

telnými zdroji. Tamější škola 

myslela také na kulturu, tudíţ 

jsme společně vyrazili do  

Mnichova na nezapomenutelný 

celodenní výlet. Mezi další výlety 

patřila prohlídka Regensburgu  

a návštěva místního aquaparku. 

 Myslím si, ţe zúčastnit se této 

stáţe bylo velmi přínosné. Získali 

jsme nové informace z oboru ob-

novitelných zdrojů, poznali nové 

lidi, způsob jejich ţivota, tamější 

kulturu a v neposlední řadě i ně-

mecký jazyk. 

 Všechny tyto zkušenosti se nám 

v budoucnu určitě budou hodit. 
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Ţáci u modelu solárního kolektoru Ţáci u dalšího modelu solárního kolektoru 

   Hráli jsme stolní tenis,         zastříleli lukem,          zaposilovali… 

Navštívili jsme aktivní dům Muzeum BMW v Mnichově 

Kulturní centrum města Mnichov 

Roman Svoboda, B3.I 

Závěrečná prezentace projektu a předávání certifikátů 
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ČTVRTÉ ROČNÍKY V LOSINÉ U PLZNĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve středu 6. října se uskutečnila 

v pořadí jiţ třetí návštěva 

v Testovacím a školicím středisku 

O2 v Losiné u Plzně.  

 Tentokrát se akce zúčastnili 

opět ţáci 4. ročníku SPŠ a VOŠ 

v Písku se zaměřením Telekomu-

nikace, ale i ţáci 4. ročníku bez 

zaměření, kde se ovšem rovněţ 

problematika, k níţ byla exkurze 

tematicky vedena, vyučuje. Ţáci 

se měli moţnost během zhruba 

dvou a půl hodin seznámit s pro-

blematikou datových sítí a také 

vidět na praktických ukázkách  

a trenaţérech současně instalova-

né datové sítě.  

 

 Důraz byl kladen především na 

optické sítě, protoţe optická 

vlákna jsou přenosová média bu-

doucnosti, ale zatím jsou ještě 

nejrozšířenější metalické kabely  

a vodiče. Součástí exkurze byla  

i ukázka měření na datové síti  

a také praktická ukázka svařování 

optického vlákna.  

 To vše bylo doprovázeno zasvě-

ceným a vyčerpávajícím odbor-

ným výkladem pracovníků testo-

vacího střediska.  

 Druhá část této exkurze byla 

věnována návštěvě Science centra 

Techmania v Plzni, které vzniklo 

podle švýcarského vzoru 

 z původního Regionálního 

technického muzea v Plzni jako 

moderní interaktivní centrum 

v rekonstruované hale průmyslo-

vého závodu Škoda a. s. na ploše 

asi 10 000 m2.  

 Techmania science center je 

zaloţeno na expozicích sloţených 

z interaktivních exponátů, které 

herní formou přibliţují určitý 

matematický či fyzikální princip, 

přičemţ vlastní interaktivnost 

spočívá v tom, ţe návštěvník svojí 

činností exponát „rozhýbe“ tak, 

aby se prostřednictvím daného 

děje ukázal vlastní princip.   

Ing. Ladislav Molkup 
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ZA KULTUROU DO PRAHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCHVALA 

 Ve fotografické soutěţi ,,Písek a Deggendorf očima dětí“, kterou pořádala Společnost pro  

česko-německou spolupráci Písek a. s., obdrţeli cenu starosty města Písku také naši ţáci. Jejich fotky bylo 

moţné vidět 3. 11. – 24. 11. 2010 ve Sladovně v Písku, a to v Bílých trámech. Veliká pochvala patří ţákům: 

Davidu Černému ze třídy D1.S – obsadil 1. + 2. místo.  

Vojtěchu Nesvadbovi ze třídy B1.I – obsadil 2. + 3. místo. 

 V příštím čísle pro vás připravujeme rozhovor s těmito nadějnými fotografy a těšit se můţete také  

na vítězné snímky.    

 

BLAHOPŘEJEME! 

 s uměleckým směrem expresio-

nismem a kubismem. Odpolední 

procházka po zasněţeném  

Vyšehradu byla nejen romantic-

ká, ale i zajímavá.  

 Paní průvodkyně toho věděla aţ 

moc, ţe uţ jsme místy ztráceli 

souvislosti. Ale viděli jsme, kde 

skočil Šemík s Horymírem ze 

skály i kde odpočívá B. Němcová 

či Karel Čapek. Kdyţ jsme vyšli 

z vyšehradských podzemských 

chodeb, byla uţ tma.  

 

 V úterý 7. prosince se vypravila 

třída C3.S do Prahy. Počasí bylo 

opravdu prosincové, a tak sníh 

s deštěm byl věrným společníkem 

na cestě tam i zpět.  

 Sněhová břečka nedovolila řidi-

či jet vyšší rychlostí a také plné 

ulice aut v Praze způsobily, ţe na 

objednaný program ve veletrţním 

paláci jsme dorazili se značným 

zpoţděním. Pořad Obraz a hudba 

nás zaujal. Jméno malíře Emila 

Filly si uţ vţdycky spojíme  

 Příjemně vyhřátý autobus uţ na 

nás čekal. Ti chytřejší z nás vy-

měnili mokré ponoţky za suché  

a těšili se do Písku.  

 Protoţe jak je známo: Všude 

dobře, doma nejlíp. 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Číţková 

Vojtěch Nesvadba, B1.I David Černý, D1.S 
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PŘEDNÁŠKA ČOI 

 Dovede kaţdý z nás hájit své spotřebitelské zájmy?  Dokáţeme si poradit s reklamací? 

To byly úvodní otázky při 

setkání ţáků 1. a 2. ročníku 

Střední průmyslové školy  

a Vyšší odborné školy 

v Písku s  Mgr. Karlem 

Havlíčkem, zástupcem ředi-

tele inspektorátu  ČOI 

v Českých Budějovicích  

a Mgr. Davidem Hanouskem, 

vedoucím právního odděle-

ní. Na fotce je David Hanou-

sek ve třídě B1.I. 

 

 

 

REKLAMACE BEZ LEGRACE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve středu 1. 12. 2010 navštívil 

naši třídu Mgr. David Hanousek, 

vedoucí právního oddělení in-

spektorátu České obchodní in-

spekce v Českých Budějovicích. 

 Při přednášce nás upozornil, na 

co bychom si měli dát pozor při 

uzavírání obchodní smlouvy. 

Seznámil nás s některými ob-

chodními pojmy – spotřebitel,   

 prodávající, produkt či sluţba.  

Vysvětlil nám podmínky rekla-

mace zboţí, které zakoupíme 

v  obchodě nebo na internetu.  

 Informoval nás o dvouleté zá-

ruční době a o moţnosti vrátit 

zboţí zakoupené na internetu do 

čtrnácti dnů, bez udání důvodu. 

Poučil nás, jak máme postupovat 

při vracení výrobku a jak se brá-

nit lhostejnosti prodávajícího. 

 Na konci hodiny jsme diskuto-

vali o našich zkušenostech,  

o naší úspěšnosti s reklamováním  

a o ochotě prodejců při vyřizování 

reklamace. Po této přednášce jiţ 

víme, jak se bránit před vadnými 

výrobky a obchodními triky pro-

dejců.  

 

Václav Švec, B1.I 
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SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I v letošním školním roce  

SPŠ a VOŠ v Písku pořádá jiţ tra-

diční soutěţ v programování. Zá-

jemci se jednou měsíčně scházejí 

v odborných učebnách, kde řeší 

někdy i nelehká zadání soutěţ-

ních úkolů.  

 Letošní ročník začal v říjnu 

úvodním kolem, které mělo za 

úkol porovnat dovednosti přihlá-

šených účastníků. Úloha byla 

koncipována tak, aby si i soutěţící 

z prvních ročníků, kteří k našemu 

potěšení tvoří nemalou část zú-

častněných, vystačili s jiţ osvoje-

nými znalostmi ze školních  

hodin. 

 

 Samotné první kolo uţ stačilo 

naznačit, ţe průběh soutěţe bude 

bezpochyby zajímavý a především 

velmi vyrovnaný. Potvrdil se tak 

i letošní podtitul soutěţe: „Stejné 

zadání - různá řešení“.  

 Různorodost odevzdaných apli-

kací se totiţ nelišila jen ve zvole-

ném programovacím jazyce (obje-

vila se řešení v C/C++, C#, Object 

Pascal, PHP), ale i v samotném 

pojetí soutěţní úlohy.  

 A je tedy pravdou, ţe kaţdé 

řešení bylo samostatným originá-

lem. V letošním kalendářním roce 

proběhne předposlední den před 

prázdninami poslední kolo. 

 

Toto „vánoční“ soutěţení se tedy 

bude konat jiţ tento čtvrtek,  

tj. 16. 12. 2010 od 14.00 v učebně 

VYT 3 ve druhém patře. 

  

 PS.: Pokud jste se nestihli zú-

častnit prvních dvou kol – nabí-

zíme vám moţnost korespon-

denčního doplnění bodů a těšíme 

se na vás při dalším kole. 

 Soutěţ je stejně jako loňský 

školní rok pořádána za podpory 

projektu OP VK. 

 

David Šenkýř, B4.I 
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NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednu středu v minulém měsíci, 

kdy obvykle míváme dvě hodiny 

tělesné výchovy, nás paní učitelka 

odvedla do Městské knihovny  

v Písku.  

 Tato exkurze byla naplánovaná 

v rámci předmětu Český jazyk  

a literatura pro všechny ţáky  

1. ročníku Střední průmyslové 

školy a Vyšší odborné školy 

v Písku.  

 Na rozdíl od některých svých 

spoluţáků v Písku bydlím, takţe 

uţ jsem knihovnu několikrát za 

svůj ţivot navštívil. Nelze ale 

nepřiznat, ţe některé důleţité 

informace jsem se dozvěděl aţ 

v onu středu. Hned na začátku 

jsme byli rozděleni do dvou sku-

pin. Asi proto, ţe jinak bychom se 

všichni nevměstnali do tak ma-

lých místností.  

 Jako první jsme já a moje skupi-

na navštívili „studovnu“. Je to 

místo, kde si vyberete nějakou 

knihu, ale nemůţete si ji půjčit 

domů, prostě se posadíte a studu-

jete. Dají se zde nalézt velmi za-

jímavé knihy, různé dějiny světo-

vých států, seznamy všech záko-

nů, písecké dějiny a další zajíma-

vosti.  

 Moji pozornost ale nejvíce 

upoutal Vyšehradský kodex (ten-

to ovšem nebyl pravý). Studovnu 

jsme opustili o něco dříve, poně-

vadţ nás trochu tlačil čas. Poté se 

naše skupina odebrala do hudeb-

ního oddělení. Toto oddělení mě 

překvapilo svou malou plochou, 

do které přesto bylo soustředěno 

veškeré audiální dění celé  

knihovny. 

 

 Daly se tu nalézt téměř všechny 

hudební skupiny od A do Z, ať uţ 

ve formě CD, kazet či starých 

gramofonových desek. Vše bylo 

pečlivě vyrovnané od podlahy aţ 

ke stropu. Také hudební časopisy 

a magazíny zabývající se hudeb-

ními ţánry se daly najít pouze 

zde. 

 Nakonec jsme se vydali do skle-

pení, kde jsme zhlédli dokumen-

tární film o Vyšehradském kode-

xu. Byl velice zajímavě podán, ale 

kvůli velmi hlasité hudbě a ušir-

voucímu komentátorovi jsem si 

nezapamatoval tolik, kolik bych si 

býval přál. Prohlídka knihovny 

byla strhující, sám za sebe mohu 

říci, ţe se mi tam líbilo. Rozhodně 

se tam zase brzy vrátím. 

Jakub Altay, B1.I 

 

Městská knihovna Písek 
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 V nejbliţším době nás čekají 

dlouho očekávané vánoční prázd-

niny. Ty začínají uţ v pondělí  

20. 12. 2010 (tento den byl nahra-

zen v minulých týdnech),  

21. a 22. 12. 2010 je vyhlášeno 

ředitelské volno. Od 23. 12.2010 – 

2. 1. 2011 jsou oficiální vánoční 

prázdniny.  

 Bohuţel nic netrvá věčně,  

a tudíţ 3. 1. 2011 se všichni (dou-

fejme ve zdraví) sejdeme opět ve 

škole. První důleţitá akce, která 

bude následovat, jsou lyţařské 

kurzy prvních ročníků. Jako první 

vyrazí na lyţák třída A1.S, a to od  

10. 1. 2011 do 17. 1. 2011.  

Jako další pojede třída C1.S od  

17. 1. aţ 24. 1., předposlední B1.I 

od  24.–31. 1. 2011. Jako poslední 

se na hory podívá třída D1.S 

v termínu od 31. 1. do 4. 2. 2011.  

 Zanedlouho nás čekají další 

prázdniny, tj. jednodenní pololet-

ní prázdniny v pátek dne  

4. 2. 2011. 

 Poté půjdeme na chvíli opět do 

školy, ale nezoufejme – od  

21. 2. 2011 si uţijeme jarní prázd-

niny, které končí 25. 2. 2011.  

 Asi to můţe vypadat tak, ţe 

první čtvrtletí nepůjdeme skoro 

do školy, ale budeme mít pořád 

prázdniny . 

 Komu nestačily prázdniny, po-

těšíme vás tím, ţe od března začí-

nají odborné praxe pro SPŠ.  

 Odtud si někteří z vás odnesou 

nové informace z oboru, jiní mají 

opět 14 dní na to, aby zapomněli 

na školu a relaxovali prací .  

Termíny praxí můţete vidět na 

následujícím kalendáři (děkujeme 

autorovi tohoto kalendáře –  

Mgr. Milanu Janouškovi). 

 Nesmíme zapomenout, ţe se 

v druhém pololetí se můţeme 

těšit ještě na dva maturitní plesy. 

 Nejdříve se můţeme pobavit na 

plese C4.S, a to 18. 2. 2011. Na 

maturák třídy  D4.S můţeme za-

vítat v době jarních prázdnin dne 

25. 2. 2011. 
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ROZHOVOR S MGR. LUDMILOU KLAVÍKOVOU 

Ve dnech 12.–22. 10. 2010 se zúčastnila v dalekém Jeruzalémě  

Mgr. Ludmila Klavíková z naší školy mezinárodního semináře pro učitele 

ZŠ a SŠ. Seminář byl věnován holocaustu a odpovídal na otázku, jak 

o holocaustu vyučovat.  My jsme pro vás s paní učitelkou připravili rozho-

vor, který byl opravdu zajímavý, a i my se tak zase něco nového dozvíme.  

 

 

Pro koho byl seminář určen? Kdo ho organizoval? 

Semináře se zúčastnilo 21 pedagogů z celé ČR, z toho 19 ţen a 2 muţi, z jiţních Čech jsem byla jediná.  

Byl organizován Mezinárodní školou pro studium holocaustu, která je součástí muzea v Yed Vashem 

v izraelském městě Jeruzalém. Podmínkou účasti bylo absolvování seminářů I. a II. stupně v Praze a Tere-

zíně v roce 2008, v roce 2009 seminář III. stupně v polské Osvětimi a průběţná realizace projektů během 

školního roku. 

Jaký byl program semináře? 

Program byl kaţdý den téměř stejný. Od 8.30 se střídaly přednášky 

zaměřené na historická fakta s workshopy, při nichţ jsme měli moţnost 

se aktivně zapojit ve skupinách nebo individuálně do plnění různých 

úkolů a diskusí. Dále byli pravidelně zváni hosté – pamětníci, kteří 

vzpomínali na své dětství před válkou, následnou deportaci do koncen-

tračních táborů v Evropě a přiblíţili své další ţivotní osudy po skončení 

2. světové války. Součástí programu byly návštěvy různých muzeí  

a výstav, promítání filmů, takţe jsme končili kaţdý den kolem  

18–19 hodin. Moc se mi líbilo Izraelské muzeum, kde jsou uloţeny 

Kumránské svitky. 

Navštívili jste nějaké památky?  

 V historické části Jeruzaléma jsme si prohlédli všechny čtyři čtvrti – 

ţidovskou, křesťanskou, muslimskou, arménskou. Konkrétně jsme 

navštívili Omarovu mešitu, Chrámovou horu, Zeď nářků, Chrám  

Boţího hrobu, Olivovou horu, Getsemanskou zahradu a další místa. 

Při jednodenním výletu na sever země, kdy jsme projíţděli judaiskou 

pouští, jsme navštívili nejstarší kibuc, Yardenit – poutní místo, kde se 

věřící z celého světa nechávají pokřtít v řece Jordán, Galilejské jezero, 

kterému říkají moře a je zásobárnou pitné vody pro většinu  

obyvatelstva a leţí 212 metrů pod hladinou moře, město Tiberias – 

                 jedno ze čtyř tzv. svatých měst, město Nazareth a další. 

Přednášející přeţivší 

Omarova mešita 
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A co nějaké další zajímavosti? 

1. Cesta do Tel Avivu trvala letadlem 3,15 hodin, uletěli jsme 2 636 km. Úředním jazykem je hebrej-

ština a angličtina, ale nápisy jsou i v arabštině a ruštině. 

2. Izraelští muţi mají zákonem danou povinnou vojenskou sluţbu 3 roky a ţeny 2 roky. Po skončení 

vojenské sluţby neodevzdávají zbraně, ale nechávají si je. 

3. Izraelští otcové se velmi zodpovědně starají o své děti, nakupují, vaří a pomáhají svým ţenám 

v domácnosti. 

4. Izraelci povaţují rodinu a vzdělání za prioritu svého ţivota. 

5. V Izraeli se nekonzumuje vepřové maso, jen drůbeţí, skopové a zřídka hovězí. Nejsou běţně do-

stupné naše uzeniny – salámy, klobásy, párky, slanina. 

6. Originální izraelské pivo Goldstar připomíná kombinaci českého piva s moštem, nemá pěnu ani ty-

pickou hořkou chuť. V restauraci vyjde půllitr zhruba na 110 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojenská sluţba dívek – polední přestávka 

Osobní přání poutníku – Zeď nářků 

Mgr. Ludmila Klavíková 

Ţidovské trţiště 
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PLAVALI JSME A HRÁLI PING PONG 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve středu 3. listopadu 2010 

se uskutečnilo v píseckém ba-

zénu okresní finále ZŠ a SŠ 

v plavání. Zvítězili jsme ve 

všech plaveckých disciplínách. 

 Soupeři nám to usnadnili. 

Ţádný z nich totiţ nedorazil. 

Byli jsme jediná SŠ na okrese, 

která dala dohromady šesti-

členné druţstvo. A tak děku-

jeme za vzornou reprezentaci 

těmto plavcům: Josefu Burgro-

vi ze třídy A4, Lukáši Tesařovi 

ze třídy C4, Jaroslavu Váchovi 

ze třídy A3, Marku Kloudovi 

ze třídy C3, Kevinu Reinišovi 

ze třídy A2 i nejlepšímu 

z našich plavců Aleši Kouten-

skému ze třídy D2. Dík patří  

i náhradníkovi Tomáši Vejdovi 

ze třídy C3. 

 

 Ve čtvrtek 21. 10. 2010, přiví-

tala střední zdravotnická škola 

ve své tělocvičně stolní tenisty 

ze SŠ. Okresního finále se ten-

tokrát zúčastnilo 5 druţstev 

dívek a 10 druţstev chlapců. 

Naše dívčí druţstvo ve sloţení 

Jana Bakalová a Barbora Nová-

ková ze třídy B4 obsadilo  

3. místo. A druţstvo chlapecké 

ve sloţení Daniel Maňhal ze 

třídy B3, Marek Rojík ze třídy 

B2 a Jakub Drastík ze třídy C2 

obdrţelo diplom za 2. místo. 

 Turnaj byl náročný i po časové 

stránce, poslední zápasy se do-

hrávaly kolem 14. hodiny.  

Mgr. Lenka Číţková, 

Mgr. Milan Průdek (kab. TEV) 
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  Bum-bum. Sál, sál jako vy-

prahlý člověk. Právě objevoval 

další kouzlo tohoto světa. Jako 

malé dítě. A stane se na něm 

závislé. 

 „Stačí,“ zarazila jsem. Musela 

jsem ho odstrčit, aby přestal. 

 Hodnej, hladila jsem ho po 

vlasech. Omdlíval mi v náručí. 

Představila jsem si jeho nebohé 

mlaďounké tělo, aţ ho budu 

mučit. Jak se mu pod bičem 

budou dělat podlitiny, popraská 

mu kůţe, po stříbře popáleniny 

a jiné příjemné věci… 

Lucie Mikešová, B3.I 

 

 Přivírala jsem slastně oči. Ta 

krev! Přímo pod mými rty. Sko-

ro jsem cítila její boţskou chuť 

v ústech. Stačilo lehounce zabo-

řit špičáky a vytryskla mi na 

jazyk. Ţivá, čiperná, teploun-

ká… Klouzala mým hrdlem do 

ţaludku.  

 Erik mi pomalu ochaboval  

v náručí. Zarazila jsem se, na-

kousla si zápěstí a přiloţila mu 

ho k puse. Tuhle část moc ne-

musím, ale je nezbytná. „Pí, 

jestli chceš ţít.“ Uchopil mou 

ruku do vlastních a přistrčil si ji 

k ústům. 

 

 ... Zachvěl se i přesto, ţe byla 

celkem teplá letní noc. 

„Pojď ke mně,“ zopakovala 

jsem. Odevzdanost jeho očí 

mluvila za vše. Klekl přede 

mnou. Myslím, ţe sám netušil 

proč. Poloţila jsem mu dlaň na 

tvář, pohladila mu ji palcem. 

Jemně jsem ho chytla za bradu 

a vytáhla na nohy. Nahnula 

jsem se k jeho krku.  

 Eriku, šeptala jsem smyslně. 

Tepna na jeho hlaďounké kůţi 

vystupovala čím dál rychleji. 

Slyšela jsem i tlukot srdce. Ja-

zykem jsem přejela po tepně. 
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MATURITNÍ PLES B4.I 

  

 Maturitní ples, jak všichni 

dobře víme, je asi to nejlepší co 

nás v závěrečném maturitním 

ročníku čeká. Naše třída B4.I uţ 

ho má ale bohuţel za sebou. 

 Ten náš proběhl dne  

19. listopadu v Diskokomplexu 

Jih. Jako snad na kaţdém matu-

ritním plese i zde vládla dobrá 

nálada. Jinak přísní učitelé  

s námi popíjeli a vtipkovali, coţ 

se nám samozřejmě líbilo. Ples 

začal ve 20.00 předtančením  

a hned poté slavnostním nástu-

pem. Náš příchod i celý ples se 

odehrával ve westernovém sty-

lu. Nástup se všem moc líbil, 

některým se v oku objevila  

i slzička dojetí. Hned nato začalo 

šerpování a slavnostní projevy.  

 Poté jsme si všichni společně 

připili šampaňským na maturitu 

a následovalo focení.  

 Celým večerem nás provázela 

známá písecká skupina  

Good Company. Kdyţ výborní 

muzikanti začali hrát, maturanti 

vyzvali své rodiče a učitele na 

maturantské sólo.  

 Někteří pak šli zkusit své štěstí 

v bohaté tombole, jiní popíjeli  

a povídali si s přáteli a příbuz-

nými, ostatní oprášili znalosti  

z tanečních a blýskli se na ta-

nečním parketě.  

 Tancovali jsme a bavili se aţ 

do rána. Skvělá byl i závěrečná 

afterparty, ale popravdě jsme uţ 

všichni byli unavení z toho ple-

sového napětí. 

Samozřejmě jsme se všichni 

totiţ snaţili, aby se ples vydařil, 

aby se všichni bavili a vše se 

obešlo bez nečekaných nepří-

jemností. A to se nám naštěstí 

povedlo. Nenastal totiţ jediný 

problém, za coţ děkujeme i ve-

dení Diskokomplexu Jih, a ples 

byl opravdu skvělý, ba přímo 

výborný! Jen škoda, ţe tak rych-

le utekl.  

 A teď uţ nás zkrátka čeká 

trochu méně příjemný půlrok, 

chceme totiţ stejně dobře jako 

maturák zvládnout i tu naši 

maturitu!       

 

Martina Krejčová, B4.I 
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MATURITNÍ PLES A4.S 

Dne 12. 11. 2010 se konal první maturitní ples 

SPŠ a VOŠ Písek. Naší školou zkultivovaní,  

z pravěkých lidí ve vysoce vzdělané studenty 

proměnění a samozřejmě i slušně oblečení 

ţáci třídy A4.S se přišli nechat ošerpovat do 

Kulturního klubu Písek. Zde se můţete podí-

vat na vybrané snímky z tohoto povedeného 

večera. Nutno podotknout, ţe velmi vydařené 

bylo maturitní video této třídy s názvem Evo-

luce. Toto zábavné video si můţete najít na 

www.youtube.com pod heslem Evoluce – 

Maturitní video A4.S.  

 

 

 

 

  

  

  

 Stejně působivé a opravdu profesionálně zpracované je i westernové maturitní video třídy B4.I. Jeho au-

tory jsou Břetislav Bakala ml. (náš bývalý absolvent) a Jakub Pizinger (náš současný učitel). Toto povedené 

video najdete také na www.youtube.com pod názvem – Maturitní video B4.I. 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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PROMÍTÁNÍ VE 3D? PROČ NE?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V dnešní době začínají být 

v módě 3D filmy. Písecké kino 

Portyč, které jistě dobře zná 

kaţdý „Písečák“, nezaspalo  

a 3D projekci si pořídilo. 

 A nejen to. Celé kino prošlo 

také digitalizací, díky které bude 

moci promítat filmy  

i v budoucnu 

 Nové filmy se totiţ vyrábějí 

převáţně v digitálních kopiích. 

Celá digitalizace stála kolem 

4 000 000 Kč.  

 Mezi vybavení 3D projekce 

patří samozřejmě také speciální 

3D brýle a myčka na tyto brýle. 

Zaměstnanci kina Portyč byli 

řádně proškoleni 

 a mají jiţ za sebou několik 

projekcí filmů ve 3D.  

 Jako první film byl spuštěn 

Hurvínek na scéně a promítal se 

uţ 28. 11. Doufáme tedy, ţe se 

budeme moci těšit na skvělé 

filmové záţitky. 

Martina Hadáčková, B2.I 
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 Ta měla své kořeny jiţ 

v bývalé monarchii a zastřešo-

vala pod jedním vedením čes-

kou i německou učňovskou  

a mistrovskou školu. Při této 

škole byl otevřen v roce 

1939/40 první ročník vyšší 

průmyslové školy, který byl od 

počátku předmětem velkého 

zájmu budoucích studentů. 

 Pro tyto ţáky však neměla 

škola dostatečný počet učeben. 

Ani němečtí okupanti neměli 

zájem o další rozvoj českého 

školství, a snaţili se proto čes-

kého oddělení administrativ-

ními obstrukcemi zbavit. Uči-

telský sbor školy se pokoušel 

udrţet školu v Českých Budě-

jovicích a ţádal vlivné české 

osobnosti o podporu. Nikde 

však podporu nenašel.  

 Probíhala proto jednání  

s jihočeskými městy o poskyt-

nutí vhodné budovy pro nově 

vzniklou českou školu a Písek 

byl jediným městem, které  

v této situaci vyšlo vstříc. 

 Vyšší průmyslová škola zde 

byla provizorně umístěna  

v tehdy právě dokončené bu-

dově učňovských škol, kde pro 

zdrţení se stěhováním zahájila 

vyučování aţ začátkem října 

1941. Celou válku se písečtí 

představitelé o školu starali  

a vynaloţili značné náklady na 

její vybavení a udrţování.  

 Po válce se přihlásili Budějo-

vičtí, aby jim byla škola vráce-

na zpět. Ministerstvo školství  

a osvěty však rozhodlo svým 

výnosem z července roku 

1945, ţe škola zůstane v Písku. 

Město Písek se však muselo 

zavázat, ţe pro ni postaví no-

vou budovu, zřídí ţákovský 

internát a postará se o řádné 

ubytování učitelů i profesorů. 

 Písečtí se neucházeli o prů-

myslovou školu jen z prestiţ-

ních důvodů, ale i na doporu-

čení odborníků, podle kterých 

bylo umístění školy v Písku 

velmi výhodné také pro pová-

lečný rozvoj celé oblasti  

 jiţních Čech. Válečná léta 

byla pro učitelský sbor a ţáky 

průmyslové školy velmi těţká. 

 Někteří z nich museli odejít 

na nucené práce do Německa, 

několik ţáků bylo v roce  

1943 zatčeno a uvězněno 

v koncentračních táborech. Na 

podzim roku 1944 Němci ško-

lu zabrali a přeměnili ji na 

vojenský lazaret. Výuka zatím 

probíhala provizorně v jiných 

píseckých školách. Počátkem 

května 1945 se sice blíţil ko-

nec války, ale vyučovací pod-

mínky se zatím nelepšily. Bu-

dova školy přešla pod dozor 

velitele amerických tankových 

oddílů a pod patronací Červe-

ného kříţe byla aţ do poloviny 

června 1945 vyuţívána pro 

potřeby zraněných a nemoc-

ných spojeneckých vojáků. Se 

šťastným koncem druhé světo-

vé války začalo nové budování 

školy od základu, neboť i to 

minimum, co škola měla, bylo 

zničeno a ukradeno okupanty. 

 České země byly uţ v dobách rakous-

ko-uherského mocnářství oblastí rozvi-

nutého hutnictví, strojírenství a elek-

trotechnického průmyslu.  

 Odborníky pro tyto obory připravo-

valo nejen věhlasné inţenýrské studium 

na praţském ČVUT, ale na vzdělávání 

se podílely také střední odborné školy. 

Vedle průmyslových škol v Praze, Plz-

ni, Kutné Hoře, Pardubicích, Šumperku 

a Brně existovala také Průmyslová škola 

strojnická v Budějovicích.  



22 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vnitřní přestavba školy pro-

běhla v 70. letech, kdy byly 

posíleny nevyhovující stropní 

konstrukce, a přístavba šaten 

se pak uskutečnila v letech 

1987–1988, současně 

s výměnou střešní krytiny.  

 O rok později byla rekon-

struována elektroinstalace, 

postaveny garáţe, vyměněny 

vstupní dveře a nově upraven 

povrch všech chodeb ve školní 

budově. Tehdy byl také znovu 

oţiven záměr postavit tělo-

cvičnu přístavbou severním 

směrem do prostoru hřiště, 

skočil však opět jen ve fázi 

projektu. V devadesátých le-

tech proběhla kompletní re-

konstrukce dálkového topení  

a na místě bývalé kotelny bylo 

vybudováno informační stře-

disko s uzlovým bodem inter-

netu. Ve školním roce 1995– 

1996 byla vyměněna všechna 

původní okna za nová a budo-

va dostala nové opláštění. 

 V roce 2009 byla zateplena 

fasáda dílenského traktu a ša-

ten, výměník zajišťující vytá-

pění budovy byl znovu zre-

konstruován v roce 2010. 

 ztroskotal na zoufalém nedo-

statku finančních prostředků 

potřebných pro výstavbu. Sna-

ha města o udrţení průmyslo-

vé školy v Písku nakonec vedla 

k tomu, ţe budovu v ulici  

K. Čapka neopustila ona, ale 

škola učňovská, která se pře-

stěhovala do bývalého gymná-

zia v ulici Komenského.  

 Přesto byla i nadále kapacita 

budovy nedostatečná. V prů-

běhu 50. let uţ školu navště-

vovalo více neţ 500 ţáků den-

ního studia a téměř 150 ţáků 

studia dálkového a školní bu-

dova musela být několikrát 

přestavována a rozšiřována. 

 První přístavba z roku  

1953 rozšířila školu západním 

směrem o druhé schodiště, šest 

učeben, nové kabinety a labo-

ratoře. Začátkem 60. let byly 

přistavěny nové učebny pro 

praktickou výuku a v závěru 

60. let byla školní budova roz-

šířena o několik učeben a ka-

binetů směrem severním.  

 Původně se počítalo i se 

stavbou tělocvičny, která měla 

navazovat na novou přístavbu, 

ale tento záměr se nerealizo-

val. 

 Školní budova, do které se 

v roce 1941 Vyšší průmyslová 

škola v Písku nastěhovala, se 

stavěla od počátku roku 1939. 

Byla určena pro učňovskou 

školu a průmyslová škola zde 

měla sídlit jen dočasně, neţ 

pro ni bude postavena nová 

budova. Po válce tedy obě 

školy sdílely společné prosto-

ry, avšak poválečný zájmem  

o vzdělání byl velký.  

 Rychle proto narůstaly počty 

ţáků a bylo zřejmé, ţe situace 

je do budoucna neudrţitelná. 

Přijatelné řešení se však hleda-

lo ještě několik let, během 

nichţ probíhalo vyučování 

více tříd průmyslovky na ji-

ných píseckých školách  

a v sálech hostinců.  

 Ubytování studentů později 

alespoň částečně vyřešilo zří-

zení internátu v hotelu Dvořá-

ček, kde bylo moţné i stravo-

vání ţáků. Nová budova prů-

myslovky měla původně stát 

v Oboře nedaleko současné 

školy. Také Příbram nabízela 

uvolněné prostory  

 Vysoké školy báňské, která 

se přestěhovala do Ostravy. 

Město Písek však od roku  

1947 zamýšlelo vybudovat 

novou školskou čtvrť na zdej-

ším Výstavišti, kde měla být 

první stavbou právě budova 

pro průmyslovou školu. Pro-

jekt byl ještě prvorepublikově 

velkorysý – areál zahrnoval 

několik funkcionalistických 

budov s učebnami pro teore-

tickou i praktickou výuku  

a dvěma internáty – záhy však 
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 Zpočátku se na škole vyučo-

valy pouze strojnické obory. 

Prvním ředitelem byl  

Ing. Karel Šuchman, který 

však hned po válce poţádal 

o penzionování. V obtíţných 

dobách hledání trvalého umís-

tění v Písku školu řídil  

Ing. Josef Pleskot.  

 Ing. Miloslav Pertlíček, který 

po něm převzal vedení školy, 

zavedl od roku 1964 elektro-

technické obory a poslední 

strojnická třída pak maturovala 

ve školním roce 1985–86.  

 To uţ školu řídil  

Ing. Ladislav Molkup, který ve 

vedení vystřídal Ing. Františka  

Urbana. Přechod na právní 

subjektivitu v r. 1991 se usku-

tečnil pod vedením Ing. Josefa  

Horaţďovského, 

 za jehoţ působení byl ve 

školním roce 1996–97 otevřen 

téţ první ročník vyššího stu-

dia. Současná ředitelka  

Ing. Marie Kábová vede školu 

od roku 2008. 

 Dnes je škola se svou nově 

opravenou fasádou krásnou 

dominantou Čapkovy ulice. 

 Studuje v ní téměř 500 ţáků 

elektrotechnických oborů  

a více neţ 70 ţáků vyššího 

studia.  

 Napřesrok v říjnu oslaví 

Střední průmyslová škola  

a Vyšší odborná škola v Písku 

70. výročí svého zaloţení. Při 

této příleţitosti ráda přivítá 

všechny své bývalé ţáky  

a učitele, kteří si budou chtít 

zavzpomínat na svá školní léta. 

PhDr. Josef Havlan 
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OSLAVY 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPŠ A VOŠ PÍSEK 

VÝZVA PRO VŠECHNY! 

 V příštím roce oslaví naše škola 70 let své existence. Stejně jako před deseti lety máme  

v úmyslu vydat almanach školy. Chtěli bychom proto poţádat všechny naše studenty  

a pedagogické pracovníky o spolupráci. 

 Prarodiče, rodiče či známí mnohých z vás navštěvovali před léty tuto školu a nepochybně si 

uchovali v paměti vzpomínky na své tehdejší učitele, spoluţáky či na nějaké zajímavé příběhy 

z dob svých studií. Prosíme, podělte se o ně s ostatními prostřednictvím připravovaného školního 

almanachu. Určitě budou vítány rovněţ historické fotografie. 

 

Kontakty: havlan@sps-pi.cz   klavikova@sps-pi.cz                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak sami vidíte, znovu otiskujeme výzvu pro širokou veřejnost. Rádi bychom oslovili úplně 

všechny. Tímto veřejným dopisem chceme apelovat také na rodiče, kteří se nezúčastnili třídních 

schůzek, a proto se k nim tato informace o moţnosti podpořit naši školu nedostala.  

 

A JAK TEDY POSKYTNOUT ŠKOLE PODPORU? 

 

Váţení rodiče, 

     v roce 2011 naše škola oslaví 70. výročí zaloţení školy. Toto významné jubileum bychom chtěli 

důstojně oslavit. Připravujeme celou řadu akcí (např. prezentace školy, prezentace partnerských 

firem ve škole, setkání s bývalými ţáky, ples atd.). 

   Vás rodiče bychom chtěli poţádat o pomoc při organizaci. Pokud máte jako podnikatelé 

moţnosti poskytnout naší škole sponzorské dary, ať finanční nebo věcné, byli bychom za tuto 

podporu vděčni. 

     Pokud jste ochotni nám pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím třídních učitelů nebo na 

telefonním čísle školy 382 214 805 u pí Titlové, kde pro Vás máme připraveny darovací smlouvy. 

 

                 Ing. Marie Kábová 
                                   ředitelka školy  

PhDr. Josef Havlan Ing. Marie Kábová 

mailto:havlan@sps-pi.cz
mailto:klavikova@sps-pi.cz
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SILVESTR NENÍ JEN O ALKOHOLU A RACHEJTLÍCH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejznámější zvyky: 

 Přes silvestrovskou noc nesměla hospodyně nechat sušit prádlo, znamenalo to nebezpečí smrti ně-

koho z rodiny v nadcházejícím roce. 

 Ten člen rodiny, který vstal tento den z postele nejpozději, byl vystaven posměchu. 

 Jíst o půlnoci ovar a křen s jablky znamenalo štěstí. 

 Na venkově chodívaly o silvestrovské noci po staveních tzv. ometačky –  

staré chudé ţeny oblečené v černém a s hlavou zavázanou bílým šátkem tak, aby vpředu vybíhala 

nad čelo stříška. Třikrát zaklepaly, vešly do stavení a bez jediného slůvka přistoupily k plotně a tři-

krát ji ometly se slovy: „Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.“ Tím se mělo zabránit, aby na plot-

nu přišlo v novém roce něco nezdravého. Nakonec popřály hospodáři šťastný nový rok a poprosily 

o almuţnu. 

 Konec starého roku a začátek nového provázel vţdy a všude přípitek s přáním zdraví a štěstí. Tak 

činili lidé nezávisle na čase, majetku a víře. 

Poznámka redakce: 

A proto o Silvestru s alkoholem mírně, petardy nestřílejte na sebe, ale do vzduchu.  

A vzpomeňte si, proč se tento svátek vlastně slaví!  

PŘÍJEMNÉHO SILVESTRA! 

 Konkrétních zpráv o Silvestrově 

ţivotě se ale dochovalo velice 

málo. Silvestr je jedním z prvních 

uctívaných světců, jehoţ kult se 

rozšířil do celé Evropy. 

 

 Svatý Silvestr, jehoţ jméno se 

stalo symbolem posledního dne  

v roce, byl kněz, který přeţil pro-

následování křesťanů za císaře 

Diokleciána, se stal r. 314 pape-

ţem. Svatý Silvestr je patronem 

domácích zvířat a dobré úrody.  

 Je zobrazován v papeţském 

rouše s berlou, jeho dalšími atri-

buty jsou kniha, mušle, býk.  

O Silvestrovi se dochovalo něko-

lik legend. Podle jedné z nich 

chtěla Helena, císařova matka, 

vést svého syna k ţidovství, kdyţ 

uţ se mezitím stal křesťanem. 

Nato došlo mezi Silvestrem  

a dvanácti rabíny k hádce, při níţ 

překonal křesťan Silvestr nejprve 

11 rabínů. Dvanáctý pak usmrtil 

býka, ale neuměl mu vrátit ţivot. 

 Silvestrovská noc získala na 

významu, aţ kdyţ se v průběhu 

16. století ve většině křesťanských 

zemí ustálil kalendář gregorián-

ský a počátek nového roku na  

1. lednu. 

  Lidé navštěvovali kostel, děko-

vali za dobré proţití uplynulého 

roku a modlili se za dobrý průběh 

nového. Veselí a zvyky z pohan-

ských dob však církev nepodpo-

rovala. 

Teprve rozvoj ekonomiky a vědy 

v 19. století, který předznamenal 

příchod „nového zlatého věku“, 

dodal silvestrovské noci větší vý-

znam. Společnost bohatla a v oče-

kávání ještě lepšího roku slavila 

Silvestra stále veseleji a okázaleji, 

s mnoţstvím pokrmů a nápojů. 

 

 Jeho svátek se slaví uţ od  

5. století. Kdysi se jeho svátek 

nespojoval se ţádnými oslavami. 
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 Pokud čtete tato slova, věřte, ţe jste skoro na úplném konci tohoto vydání Průmkařin. Doufáme, ţe jste si 

v našich novinách našli „to své“ a dozvěděli jste se něco nového.  Nám uţ nezbývá nic jiného, neţ se s vámi 

rozloučit a popřát vám: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

Merry Christmas and Happy New Year!

Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année!

Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo!

聖誕快樂，新年快樂!

Veselé Vánoce a šťastný nový rok! 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok! 

с Рождеством и с Новым годом! 

Καλά Χριστούγεννα και Εστστισμένο το Νέο Έτος! 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 

Gleðileg jól og farsælt komandi ár! 

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise daoibh! 
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