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ZÁŘÍ 2016 

Adaptační kurz VČ1 
Datum: 5. – 7. 9. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

Na začátku druhého školního týdne se třída VČ1 zúčastnila třídenního adaptačního kurzu. 

Pondělní dopolední program se nesl v duchu seznamovacích a stmelovacích her. Po obědě jsme se vydali na 
poznávací túru do města Hustopeče. Z historických památek jsme viděli Starou radnici, kostel svatého Václava  
a svaté Anežky České, kašnu a Dům U Synků. V Domě U Synků jsme navštívili muzeum, kde jsou historické zmínky 
o městu. Na poznávací část navazovala zábava v Rustikalu, zde jsme se všichni aktivně zapojili do bowlingu. Po 
svačince a osobním volnu jsme nějaký čas pobyli na Valkýře, opékali jsme špekáčky a někteří odvážní se i povozili 
na koních. 

Druhý den, i když počasí příliš nepřálo, jsme strávili v Hájence Břeclav. Nejdřív jsme absolvovali několik zábavných 
soutěží ve hře Pohádkový les, pak jsme si vyzkoušeli svou kondičku na lanové dráze. Úterní večer byl spíše 
odpočinkový, hrály se míčové a deskové hry. 

Středa už patřila celkovému zhodnocení a přínosu adaptačního kurzu. 

Během těchto tří dnů jsme zažili mnoho legrace, poznali nová místa, vyzkoušeli si spolupracovat, dohodnout se, 
aktivně se zapojit atd. Třída VČ1 se nastartovala výborně, věříme, že ta aktivita zůstane a bude zúročena  
i v dalších školních dnech. 

Adaptační kurz IT1 
Datum: 5. – 7. 9. 2016 

Třída: IT1 

Vedoucí akce: Mgr. Marie Sedlová 

 

Knihy doby Karla IV.  
Datum: 8. 9. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Bednaříková Hana 

Dne 8. 9. 2016 navštívily studentky oboru VČ3 
výstavu Knihy doby Karla IV. Rajhradský Památník 
písemnictví na Moravě však právě v tento den 
umožnil návštěvníkům naprosto jedinečný zážitek 
v podobě ukázek originálů některých z těchto knih. 
V průvodním slově se studentky dozvěděly spoustu 
informací o 700 let starých knihách, jejich vzniku, 
tvorbě. Maketami si mohly i zalistovat. Šlo 
především o krásně zdobené rukopisy užívané 
v liturgické praxi, ale i knihy světské – humanistická 
díla slavného italského básníka Francesca Petrarky, 
který ve svých listech podporoval úsilí Karla IV.  
a několikrát se s ním i osobně setkal. Kromě knih zde byla vystavena i vzácná berla, insignie představených 
rajhradského kláštera, pocházející také z doby vlády Karla IV. 
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Etické dílny – Bible (přednáška a diskuze) 
Datum: 14. 9. 2016 

Obor: Veřejnosprávní činnost 1. ročník, Informační technologie 1. ročník 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková 

Dne14. září nás již podruhé navštívila paní Ing. Eliška Krmelová, která dlouhá léta organizuje pro studenty tzv. 

Etické dílny. Cílem těchto preventivních přednášek je zejména formování pohledu žáků na důležité životní 

hodnoty. 

Pro naše žáky si připravila prezentaci ze série Duchovního dědictví, konkrétně Bible a člověk  
21. století. Programu se zúčastnily první ročníky oboru Informační technologie a Veřejnosprávní činnost. 
První datum bylo věnováno Bibli.  Během dvou hodin se žáci seznámili s obsahem Bible,  
s jejími různými zajímavostmi (nejmenší formát Bible, největší, nejstarší, jazykové překlady atd.)  
a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Paní Ing. Krmelová  formou zajímavé prezentace veškeré 
informace žákům poutavě představila, dozvěděli se mnoho faktů i o Bibli kralické a jejím významu pro naši 
zemi.  Součástí dvouhodinového programu byla i aktivita žáků, zahráli si divadlo, prohlédli si různé náboženské 
spisy a na konci absolvovali opakovací kvíz. 

Krutý osud Věry Sosnarové 
Datum: 14. 9. 2016 

Obor: Veřejnosprávní činnost 3. ročník, Informační technologie 1. ročník 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Zástřešková 

Studenti měli naprosto výjimečnou možnost setkat se s milým hostem, paní Věrou Sosnarovou, hrdinkou knihy 
Krvavé jahody, v níž stejně jako našim žákům zprostředkovává své zážitky z násilného odvlečení do sovětského 
Gulagu a následně několikaletého krutého života v mrazu, drsné krajině nebezpečné tajgy, v tvrdých podmínkách 
pracovních i těch mezilidských. Přes dvě hodiny trvající bezprostřední vyprávění bez příkras se neslo v duchu 
napjatého ticha a mnohdy i slz v očích posluchačů. Beseda, zakončená autogramiádou, ještě dlouho doznívala 
v uších nevěřících studentů, kteří si díky tomuto vyprávění mohli doslova sáhnout na otřesnou historii poválečných 
let. 

Turistický výšlap na Pálavu 
Datum: 22. 9. 2016 

Obor:  Instalatér 1. ročník, Strojní mechanik 1. ročník 

Vedoucí akce: Ing. Ivana Bočková 

Dne 22. 9. 2016 se uskutečnil školní výlet třídy ISM1. Celkem se zúčastnilo 22 žáků. Sraz  třídy byl v 8.20 min ve 
vestibulu SOŠ a SOU Hustopeče, příspěvková organizace. 
Odtud jsme šli společně na autobus, který 
odjížděl  z Hustopečí, a cestovali do Dolních Věstonic.  Před 
odchodem byli všichni žáci poučeni o BOZP. 
Vyšlápli jsme si kopec, prošli vinohradem  a dorazili na 
zříceninu hradu zvanou Dívčí hrady, kde nás čekal krásný 
výhled na vodní dílo Nové Mlýny, Pavlov, Dolní Věstonice. 
Díky pěknému počasí jsme viděli i elektrárnu Dukovany.    
Ukončení akce bylo kolem jedné hodiny odpoledne. Žáci se 
vraceli domů individuální dopravou. 
Den se vydařil, počasí přálo a záměr stmelit  kolektiv byl 
splněn. 
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ŘÍJEN 2016 

Etické dílny – Jan Hus 
Datum: 12. 10. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

Dne 12. října nás již podruhé navštívila paní Ing. Eliška 
Krmelová, která dlouhá léta organizuje pro studenty tzv. Etické 
dílny. Cílem těchto preventivních přednášek je zejména 
formování pohledu žáků na důležité životní hodnoty. 

Pro naše žáky si připravila prezentaci ze série Duchovního 
dědictví, konkrétně Hus, jak ho neznáte.  Programu se 
zúčastnily první ročníky oboru Informační technologie  
a Veřejnosprávní činnost. Studenti si zábavnou formou 
připomněli zásadní a pro některé možná i překvapivá fakta 
z Husova života. Díky přednášející se seznámili s jeho odkazem 
a hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby. Ke konci 
proběhla diskuze a zhodnocení programu. 

Židovka aneb žonglování se životem 
Datum: 17. 10. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová, Mgr. Jiří Pokorný 

V pondělí 17. 10. 2016 jsme se již v brzkých ranních hodinách vydali do Židovského muzea v Brně. Třídy VČ1 a IT3 
měly možnost zhlédnout divadelní inscenaci Židovka aneb Žonglování se životem brněnského experimentálního 
Divadla Kufr. Toto komorní autorské představení zajímavým a netradičním způsobem příblížilo osud židovské 
dívky během 2. světové války. 

Inscenace vypráví o mladé dívce, která je nejdříve transportována do Terezína, později do vyhlazovacího tábora 
Osvětim. Během celé hry dochází k prolínání krutých okamžiků s nereálným dětským světem hravé fantazie. Do 
svého vnitřního světa utíká a hraje si s panenkou. Touha po svobodě je vyjádřena žonglerskou hrou s míčky.   
Na představení  navázala beseda s pamětnicí paní Bedřiškou Felixovou, která část svého života strávila v Terezíně. 
V roce 1942 byla s celou svou rodinou deportována do tábora.  Brněnská rodačka otevřeně vyprávěla o svém 
těžkém životním osudu. Ze svého dětství si nepamatuje hru, radost, ale drsný život v ubytovnách  a každodenních 
probleméch. Inscenace a beseda se setkala s velkým ohlasem. Každý by měl vědět o holocaustu, o nedávných 
temných dějinách hlavně proto, aby se to už neopakovalo. 

Projekt – 72 hodin 
Datum: 19. 10. 2016 

Vedoucí akce: Ludmila Malinková 

Už třetím rokem se žáci Domova mládeže zapojují do 
dobrovolnického projektu 72 hodin. Inspirací jim je péče  
o přírodu, vylepšení života kolem sebe. Motto zní: „ Pomáhám, 
protože chci…“ Svůj projekt nazvali „ Uklidíme okolí školy“  
a tak ve čtvrtek se pustili do úklidu. Hrabalo se listí, stříhali se 
přerostlé keře, kopali se záhony, zametali chodníky a hřiště, 
sbírali odpadky a to všechno v pěkných tričkách s mottem“ 
Pomáhám, protože chci…“, které  všem slušely. 

Víme, že pomáhat není v dnešní době pro každého 
samozřejmostí, proto se nám projekt 72 hodin líbí. Můžeme 
spoustě lidem ukázat, že pomáhat není nic náročného a že 
bychom měli pomáhat nejen v rámci charitativních akcí. 
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Přednáška Ladislava Zibury 
Datum: 21. 10. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Cabalová 

Návštěva mistra světa ve Freestyle Motocrossu 
Datum: 25. 10. 2016 

Vedoucí akce: Ludmila Malinková 

Žáci Domova mládeže jedno ještě slunečné odpoledne navštívili trénink Petra Kuchaře, mistra ve Freestyle 
Motocrossu. Po rozjezdech nám pan Kuchař předvedl kousky, při kterých se všem tajil dech. Byly to krkolomné, 
akrobatické kousky. Bezprostřední bylo i povídání se sympatickým a příjemným panem Kuchařem. Během 
rozhovoru nám odtajnil i své soukromí, šrámy na těle i na duši. Odcházeli jsme plni dojmů a zážitků. 
 

LISTOPAD 2016 

Dluhová problematika 

Datum: 10. 11. 2016 
Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Velice poučnou, a pro zvolenou věkovou skupinu tematicky vhodnou, přednášku si vyslechli ve čtvrtek 
10. listopadu studenti druhého ročníku oborů Informační technologie a Veřejnosprávní činnost, dále studenti 
nástavbového studia a žáci druhého ročníku oborů Instalatér  
a Strojní mechanik. Tuto akci bylo možné zrealizovat ve 
spolupráci s Občanskou poradnou v Brně, jejímž ředitelem je 
Mgr. David Oplatek, který se ve škole ujal lektorování. 

Žáky informoval o systému fungování poraden, možnosti 
bezplatného poradenství, které je realizováno díky projektu 
„Dluhové poradenství“ pod záštitou ČSOB a.s. a Era Poštovní 
spořitelny. Mgr. Oplatek především upozorňoval na nejčastější 
chyby, kterých se občané při nevhodném rozložení finančních 
prostředků dopouštějí. Varoval také před uzavíráním 
nevýhodných úvěrových smluv a půjček. V závěru upozornil, že 
na problémy nikdy nejsou lidé sami, ale je důležité vědět, kde 
žádat o případnou pomoc. 

 

Utkání ve stolním tenise – Domov mládeže 

Datum: 23. 11. 2016 
Vedoucí akce: Ludmila Malinková 

Nastal den, kdy jsme se už nemohli dočkat, jak si mezi sebou 
změříme síly ve stolním tenise. O přípravu a průběh utkání se 
z větší míry podílel student Ondřej Galetka, kterému patří 
poděkování. 

Všichni se snažili o co nejlepší výsledky a vítězi se stali: Dovrtěl 
Josef, Krupia Tomáš a Dovrtěl Filip.  

Všem soutěžícím gratulujeme k jejich sportovním výkonům. 
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Veřejná generálka – Pýcha a předsudek v Národním divadle Praha 
Datum: 23. 11. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

Ve středu 23. 11. 2016 jsme se už po páté hodině ráno sešli u budovy školy, abychom odjeli autobusem do Prahy 
na veřejnou generálku Pýcha a předsudek v Národním divadle. 

Pýcha a předsudek je z pera anglické autorky Jane Austenové. Mezi její další díla patří například Rozum a cit či 
Emma. V centru jejich dění stojí mladá žena (nebo více mladých žen), jejíž problémy jsou typickými pro mladé, 
svobodné ženy z vyšší vrstvy na začátku 19. století. Většinou souvisejí s možností či nemožností dosáhnout sňatku. 
Dnes na to pohlížíme jinak, ale dříve byla svatba jediným způsobem, jak zlepšit své sociální poměry. Pohled 
autorky je sice mírně satirický, i přesto je zde patrný morální podtext. Její tvorba vyniká pozorovacím talentem na 
různé lidské charaktery. Najdeme zde poučení, vtip, nadhled, absurditu některých postojů, komiku, ale i vážnost 
některých momentů. 

Jak už bylo řečeno, ústředním tématem jejich děl je 
většinou sňatek, a ten nechyběl ani v této divadelní 
inscenaci. Příběh nás zavádí na venkov do rodiny 
Bennetových a úsměvně pojednává o tom, jak co 
nejrychleji a nejlépe provdat všech pět dcer. Během hry 
se ocitáme v různých milostných zápletkách a životních 
situacích. Režie a dramatizace se chopil Daniel Špinar, 
v hlavních rolích jsme viděli Magdalénu Borovou, Ivu 
Janžurovou, Janu Preissovou, Kateřinu Winterovou, 
Davida Prachaře či Janu Strykovou a další. 

Po divadelním zážitku jsme se vydali na Václavské 
náměstí, kde byl rozchod. Potom, co si žáci prohlédli 
historické centrum a koupili pár suvenýrů jsme hlavní 
město opustili. 

PROSINEC 2016 

Beseda s pamětnicí Erikou Bezdíčkovou 
Datum: 7. 12. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

Ve středu 7. 12. 2016 poctila naši školu vzácná návštěva. Byla to paní Erika Bezdíčková, která nás po třech letech 
opět navštívila, a žákům povyprávěla svůj nelehký životní příběh. Na začátku tříhodinové přednášky měli studenti 
možnost zhlédnout půlhodinový dokumentární film o jejím životě, který natočila režisérka Olga Sommerová, poté 
následovala beseda. 

Vše začalo nenápadně, jak sama řekla: „Myslela jsem 
si, že nás se to netýká, co se děje kolem.“ Ve svých 
třinácti letech musela rychle dospět. Období dětství se 
rozplynulo s odjíždějícím transportem do osvětimské 
továrny na smrt. V Osvětimi jí zahynuli nejbližší, při 
selekci viděla své rodiče naposledy. Život v lágru byl 
krutý, dennodenně se setkávala se smrtí a utrpením. 
Díky svému tuhému kořínku a štěstí se jí podařilo 
přežít. S přibližujícím se koncem války, byli Židé 
posíláni na pochod smrti. Nevěděla kolik dní šli, byly to 
dlouhé dny, Němci kolem nich jezdili na motorkách  
a hnali je dopředu. Vězně, kteří už vyčerpáním 
omdlévali nebo se pokusili utéct, zastřelili. Se svou 
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kamarádkou sebraly zbytky svých sil a odplazily se do nedaleké boudy, kde usnuly. Vzbudili je vojáci sovětské 
armády, ti jim oznámili, že je konec války. 

Po návratu do vlasti nenašla nikoho, kdo by přežil. Chvíli byla ve své rodné Žilině, pak v Praze, protloukala se 
životem, nikde nebyla doma. Pak svitla naděje, seznámila se s mladým vysokoškolákem, se kterým později založila 
rodinu. Radostné chvíle však netrvaly dlouho, její muž se s ní kvůli židovskému původu rozvedl a vzal jí syna. 

I přes všechny rány osudu si nakonec našla své místo na zemi, založila rodinu a věnovala se práci, která ji 
naplňovala. Dnes má manžela, tři děti, šest vnuků a pár pravnuků a stále pracuje jako redaktorka. Kromě toho 
přednáší na školách, kde poutavě poskytuje svědectví o tom, co se v nedávné minulosti dělo. Svými slovy bojuje za 
to, aby se to už nikdy neopakovalo. 

Sluha dvou pánů v Moravském divadle Olomouc 
Datum: 16. 12. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

V pátek 16. 12. 2016 se několik studentů  
a studentek SOŠ a SOU Hustopeče vydalo do 
Olomouce za kulturou. Kromě historického centra 
města (orloj, soubor několika barokních kašen, 
památka UNESCO sloup Nějsvětější Trojice) jsme 
navštívili Moravské divadlo. 

Moravské divadlo je dominantní kulturní institucí 
nejen krajského města, ale také celého 
Olomouckého kraje. Sídlí v nejstarší divadelní 
budově u nás, a to už od roku 1830. Nadšenci 
divadla sem můžou zajít na operu, operetu, balet, 
muzikál či činohru. My jsme si z repertoáru vybrali 
italskou hru Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho. 

Známá situační komedie se v rukou režiséra Nikolajeva Pavlova Peneva převtělila v inscenaci, která zachovává 
původní příběh a zároveň naráží i na aktuální společenská témata. Humor, komika, improvizace, nezbedné blešky, 
vtipné hlášky bavily celé hlediště. Hlavní postavou byl neustále hladový sluha Truffaldino, který se zapletl mezi dva 
pány, svým mrštným jazykem se však ze všeho vymluvil. Vynikal nejen pohybovými kreacemi, improvizačními 
schopnostmi, ale hlavně svým verbálním talentem se ze všeho dostat. Herci publikum bavili od začátku až do 
konce, bravůrně sehráli své role a některými prvky se přiblížili mladému divákovi. Vtipné situace na jevišti 
doprovázela živá kapela, která nás svými melodiemi často přenesla do Itálie, kde se vše odehrávalo. Legendární 
italská komedie nezklamala, navodila úsměvnou a pohodovou atmosféru v tomto uspěchaném předvánočním 

období. 

Vánoční Budapešť 
Datum: 19. 12. 2016 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

V pondělí 19. 12. 2016 žáci školy podnikli vzdělávací výlet do hlavního města Maďarska. Naše studijní výprava 
byla zahájena v největším mořském akváriu střední Evropy – v  Tropicáriu, kde jsme strávili téměř dvě hodiny. Na 
chvíli jsme se ohřáli ve světě tropických pralesů, exotických zvířat a rostlin, prošli si tunel, nad kterým plavali 
žraloci a další hejna ryb.  Poté jsme se autobusem přemístili na levý břeh Dunaje, tedy do bývalé Pešti. Navštívili 

jsme impozantní budovu Svatoštěpánské baziliky a židovskou 
čtvrť. Nezapomněli jsme ani na vánoční trhy a místní proslulou 
tržnici. Ta byla umístěna v historické budově u řeky.  Přízemí 
vonělo sušenou paprikou a čabajkami, v prvním patře byly další 
maďarské suvenýry pro turisty. Každý si z mrazivé adventní 
Budapešti odnášel tropický zážitek z mořské fauny a flóry, 
duchovní prožitek z baziliky a pár typických maďarských 
pochutin. 
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LEDEN 2017 

Prezentace středních škol v Olympii 
Datum: 27. - 29. 1. 2017 

Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Ve dnech 27. – 29. 1. 2017 se naše škole představila na 
třídenní akci v Olympii v Brně – Prezentace odborných 
středních škol Jihomoravského kraje. Celkem zde 
zájemci o studium mohli navštívit 33 stánků odborných 
škol, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Školy 
jsou zaměřené především na strojírenství, 
elektrotechniku, informační technologie, služby  
a řemesla. Budoucí žáci se mohli zapojit a vyzkoušet si 
nejrůznější činnosti, diskutovat se žáky stávajícími  
a díky tomu zjistit, zda by je právě tento obor 
bavil. Zájemce jsme zvali k prohlídce školy, kterou lze 
absolvovat v termínech dnů otevřených dveří nebo je 
možné domluvit si termín individuální. 

Sport – shrnutí za 1. pololetí školního roku 2016/2017 
Vedoucí akce: Mgr. Pavel Valtera 

Družstvo naší školy se zúčastnilo tradičního Poháru J. Masopusta v kopané hochů, které se konalo 25.10. 
v Lednici. Poháru se účastnilo 6 družstev, která byla rozdělena do  dvou skupin (1.  skupina -SOŠ a SOU Hustopeče, 
Gymnázium  Břeclav, Gymnázium Mikulov;  2.  skupina, Gymnázium Hustopeče, SPŠ Břeclav, SVIŠ Valtice). 
Vítězové skupin hráli finále. Po vítězství nad Gymnáziem Břeclav jsme v boji o 1. místo ve skupině prohráli 
s Gymnáziem Mikulov 1:5 a celkově jsme obsadili 4. místo. Ve finále pak porazilo Gymnázium Mikulov SPŠ Břeclav 
1:0 a postoupilo do krajského finále. 

Středoškolská futsalová liga 

Tak jako každý rok se i letos naše škola účastnila Středoškolské futsalové ligy v kategorii hoši i dívky. Hoši odehráli 
1. kolo SFL 14.11.  za účasti družstev SVIŠ Valtice, Gymnázium Hustopeče, Gymnázium V. Pavlovice a naší školy. 
Do dalších kol postupovala  první dvě družstva. Naše družstvo prohrálo s Gymnáziem V. Pavlovice 2:4 a pak 
porazilo Gymnázium Hustopeče 5:2. V rozhodujícím utkání jsme prohráli se SVIŠ Valtice 4:5 a skončili jsme   
na 3. nepostupovém místě. Do 2. kola SFL postoupila družstva Gymnázia V. Pavlovice a SVIŠ Valtice. Dívky 
odehrály 1. kolo SFL 13.12. za účasti družstev Gymnázia Hustopeče a Gymnázia V. Pavlovice. Vítězem 
a postupujícím do 2. kola se stalo Gymnázium V. Pavlovice, které vyhrálo oba zápasy 7:0. V boji o 2. místo 
naše děvčata prohrála s Gymnáziem Hustopeče 2:3 a obsadila 3. místo. 

Doufejme, že příští rok se nám bude dařit lépe. 
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ÚNOR 2017 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních 

školách 
Datum: 8. 2. 2017 

Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

V rámci projektu „Podpora přírodovědného  
a technického vzdělávání na středních školách v JMK“ 
měli možnost žáci Základních škol z Velkých Pavlovic a 
z Kobylí navštívit ve středu 8.2.2017 naši školu. Zábavnou 
formou tak mohli objasnit a v praxi si vyzkoušet 
propojení obecných poznatků z všeobecně vzdělávacích 
předmětů (chemie, biologie, fyzika) a z elektrotechnicky 
zaměřených oborů naší školy. Při pokusech, které vedly 
Ing. Nováková a Ing. Gergelová se přesvědčili, že učení 
nemusí být vždy mučení! Akcí jsme navázali na již 
existující spolupráci s blízkými základními školami našeho 
regionu.  

Australskou pouští – Domov mládeže 
Datum: 16. 2. 2017 

Vedoucí akce: Stanislava Boumová 

Již podruhé nás v Domově mládeže navštívil MVDr. Ivo 
Sobotka s přednáškou o cestě po Austrálii. Tentokrát 
nám vyprávěl o srdci této země – australské poušti. 
Ukázal nám, jak krásná a barevná může být,že i poušť 
je plná života.  Vzhledem k poměrně vysokým 
teplotám okolo 36 – 40 ℃, a to i na jaře,  je nezbytné 
vydat se do pouště pouze se zásobou vody, sdělil nám 
pan Sobotka, a se síťkou na hlavu, protože nás bude 
obtěžovat spousta much. 

Ukázal nám posvátné hory Katu Tjutu a Uluru, pouštní 
zvířata, jako např. papoušky, klokany, hady, pavouky, 
psa Dingo, eukalypty, blahovičníky a cykasy, což jsou 
rostliny nejčastěji rostoucí v australské poušti. 
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o původních 

obyvatelích Austrálie, o jejich zvycích a kultuře a o objevení Austrálie v roce 1770    a založení hlavního města 
Alice Springs. Poušť není úplně bez vody. Nachází se tam podzemní voda a najdeme i jezírka.  Prší tam málo kdy, 
ale když začne pršet, rozvodní se i koryta jinak vyschlých řek.   Z vyprávění bylo zřejmé, že Austrálie je veliká země, 
ve které najdeme poušť, hory, prales i moře. Země, kde žijí přátelští a kulturní lidé. Za poutavé vyprávění žáci 
Domova mládeže děkují a těší se na třetí část povídání, tentokrát o australském pralese. 

Bílý kruh bezpečí přednášel o prevenci 
Datum: 15. 12. 2017 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

Ve středu 15. února 2017 naši školu navštívily dvě pracovnice Bílého kruhu bezpečí  Brno.  Náročným tématům se 
z pohledu práva věnovala Mgr. Válcová a z pohledu psychologie Mgr. Černá.  Pro žáky tříd ITVČ2 a VČ3 si 
připravily zajímavou přednášku o problematice znásilnění a domácího násilí. 
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V rámci prevence se studenti seznámili nejen s teoretickými poznatky, ale zároveň nahlédli do několika vzorových 
příkladů z praxe.  Lektorky z neziskové organizace pohotově reagovaly na všechny dotazy, na konci každého bloku 
proběhla diskuze, žáci se mohli ptát i anonymně. 

Cílem bylo poukázat, že pomoc Bílého kruhu bezpečí 
není jen týraným ženám, ale všem, kteří se stanou 
obětmi nebo svědky trestného činu. Je poskytována 
diskrétně a bezplatně. 

Každý člověk je jiný, každý má jinou míru frustrační 
tolerance, ale všichni by měli znát 5 N: 

Násilí mezi blízkými není normální.  

Nikdo není povinen trpět. 

Nikdo nemá právo jiného týrat psychicky či fyzicky. 

Není se za co stydět. Vina je na straně násilné osoby. 

Nepomůže nechávat si své pocity. 

 

Mahenovo divadlo – Petrolejové lampy 
Datum: 21. 2. 2017 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

V úterý jsme s žáky SOŠ a SOU Hustopeče zhlédli divadelní adaptaci slavného románu Petrolejové lampy od 
Jaroslava Havlíčka. Psychologická hra nás úplně pohltila, mnohdy jsme se zatajeným dechem sledovali, jak se 
některé situace vyvinou. Vše se točilo kolem nešťastného manželství dvou odlišných lidí v malém městě. 

„Ty máš les, pušku a psa – a já budu mít děťátko!“ 

Co vše je člověk schopen obětovat, když touží po lásce a po dítěti. Podmanivá hudba, práce s prostorem, otáčivé 
jeviště, prolínání situací, střety bolesti a štěstí, lásky a nenávisti, to vše si zahrávalo s fantazií diváků. Vše bylo 
podtrženo vynikajícími výkony herců v hlavních rolích – H. T. Briešťanské alias stárnoucí Štěpky a především M. 
Siničáka jako nemocného a věčně opilého Pavla Maliny. 

V každém to zanechalo silný emotivní zážitek a snad i poučení: „Nežli darebáka, tak radši žádného!“ 

Večer s kadeřnicí na Domově mládeže 
Datum: 25. 2. 2017 

Vedoucí akce: Ludmila Malinková 

Už jsou tomu tři roky, co nás na Domově mládeže navštívila kadeřnice Zlata Lejsková. Tehdy se zaměřila na 
společenské účesy, neboť právě vrcholila plesová sezóna. V těchto dnech sice plesové období končí, ale i přesto 
jsme opět zavítali do kadeřnictví paní Zlaty na ulici Dobrovského v Hustopečích. 

Na začátku nás seznámila s kosmetickými přípravky, které jsou vhodné k ošetření vlasů, potom s různými způsoby 
a technikami střihání. Děvčata se zajímala zejména o atypické až výstřední úpravy vlasů. Díky šikovnosti  
a neobvyklým nápadům paní Zlaty jsme měli možnost zhlédnout plejádu moderních účesů pro dámy a pány. 

Na závěr jsme společně probrali různé novinky z oblasti stylingu. Tato akce byla velmi zdařilá. Doufáme, že i do 
budoucna budeme spolupracovat a poznávat další nové trendy v oblasti kadeřnictví. 

  



12 
 

Okresní finále ve florbale hochů 
Datum: 27. 2. 2017 

Vedoucí akce: Mgr. Pavel Valtera 

Naše škola se zúčastnila 27.2. okresního finále ve 
florbale středních škol v Břeclavi. Turnaje se účastnilo 
8 středních škol našeho okresu, které byly rozděleny do 
dvou skupin. Naše škola byla ve skupině se SOŠ 
Klobouky, Gym Velké Pavlovice a Gym Hustopeče. 
Druhou skupinu tvořily školy SPŠ a OA Břeclav, Gym 
Břeclav, Gym Mikulov a SVIŠ Valtice. Po jedné výhře  
(SOŠ Klobouky – 2:0) a dvou prohrách (Gym Hustopeče 
– 0:2, Gym V. Pavlovice – 1:5 ) jsme ve skupině obsadili 
3. místo a celkově jsme se umístili na 5. místě. Vítězem 
se stala SPŠ a AO Břeclav která ve finále porazila Gym 
Mikulov 2:0. Na 3. místě skončilo Gym V. Pavlovice, které v utkání o 3. místo porazilo Gym Hustopeče. (6. SVIŠ 
Valtice, 7. Gym Břeclav, 8. SOŠ Klobouky) 

BŘEZEN 2017 

Prevence sociálně – patologických jevů 
Datum: 8. 3. 2017 

Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Na téma „Prevence sociálně – patologických jevů“ 
byla zaměřena přednáška členů Městské policie 
Hustopeče, kterou si vyslechli žáci prvních ročníků 
ve středu 8. 3. 2017. Žáci si vyslechli, jaké tresty je 
mohou potkat v souvislosti např. s ničením 
majetku, se znečišťováním veřejného prostranství, 
ale také, jak by škodili především sami sobě 
užíváním návykových látek. V závěru akce proběhla 
otevřená diskuze. 

Soutěž odborných dovedností – obor elektrikář silnoproud 
Datum: 23. 3. 2017 

Vedoucí akce: Ing. Bc. Štěpán Pavelka  

Soutěž proběhla dne 23. března 2017 u pořadatele SŠEE 
Sokolnice v prostoru dílen praktické výuky. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 20 žáků z 10 škol. 
Soutěž byla rozdělena na dvě praktické části a jednu 
teoretickou. Úkolem první praktické části bylo zhotovení 
bytové elektroinstalace na předchystaných instalačních 
panelech, osazených lištami a přístroji, podle dokumentace. 
Úkolem druhé praktické části bylo zhotovení stykačové 
reverzace. Součástí bylo nakreslení schématu silové  
a ovládací části dle zadání s následným zhotovením na 
předchystaných instalačních panelech, osazených přístroji. 
Naši žáci se umístili v jednotlivcích: Stolár – 11. místo  
a Pešák-16. místo. V družstvech jsme se umístili na 6. místě. 
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Veletrh AMPER 2017 
Datum: 25. 3. 2016 

Vedoucí akce: Ing. Bc. Štěpán Pavelka 

Dne 24.3.2017 se v Brně uskutečnil veletrh AMPER 2017 na výstavišti v Brně. Žáci oborů elektrikář a informační 
technologie se zde seznamovali s expozicemi vystavovatelů a širokou paletou elektromateriálů i výrobků 
používaných v elektrotechnice. Vstřícní vystavovatelé a vystavované materiály nabízeli žákům nevšední 
seznámení se s novinkami v oboru. Nabídka vystavovatelů byla ve třech největších pavilónech a návštěvnost byla 
na dobré úrovni. 

Vzdělávací exkurze Dalešice, Slavětice, Dukovany 
Datum: 28. 3. 2017 

Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Přípravou na závěrečné a maturitní zkoušky 
byla pro některé žáky školy exkurze, která 
proběhla dne 28.3.2017. Během akce jsme 
navštívili přečerpávací vodní elektrárnu 
Dalešice, rozvodnu Slavětice a jadernou 
elektrárnu Dukovany. 
Dalešická vodní elektrárna má výkon  
450 MW, měli jsme možnost projít provozem, 
kdy právě čerpaly dvě turbíny. Ve Slavěticích 
jsme byli rozděleni do dvou skupin a postupně 
prošli celý provoz. Polední přestávku jsme si 
zpříjemnili návštěvou slavětického pivovaru 
známého z filmu Postřižiny. Poté jsme 
pokračovali do jaderné elektrárny Dukovany. 
Do provozu jsme se nedostali, ale celý proces 

nám průvodkyně na jednotlivých stanovištích infocentra profesionálně popsaly. 

Problematika sekt a náboženských hnutí 
Datum: 30. 3. 2017 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

Ve čtvrtek 30. 3. 2017 proběhla ve třídě ISM2 odborná přednáška, která se věnovala tématu sekt a náboženských 
hnutí u nás a ve světě. Prezentaci a následnou diskuzi vedl odborný asistent Ústavu religionistiky FF Masarykovy 
univerzity Brno Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal.  Ústav religionistiky je nejstarším religionistickým pracovištěm  
v ČR a řadí se mezi nejuznávanější religionistická pracoviště v Evropě. Přednášející poukázal na to, jak je lehké 
podlehnout nějaké náboženské skupině, seznámil nás s nejpočetnějšími sektami, charakterizoval jejich činnost, 
znaky, manipulativní metody atd. Teoretické informace propojil s praktickými příklady, které se v nedávné 
minulosti odehrály, např. hromadné sebevraždy členů. Závěrem zdůraznil, že je důležité zachovat zdravý rozum  
a rozpoznat případnou manipulaci nebo porušování zákonů. 
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DUBEN 2017 

Sázení keřů – Domov mládeže 
Datum: 6. 4. 2017 

Vedoucí akce: Ludmila Malinková 

Žáci Domova mládeže se vydali na dopravní hřiště sázet 90 keřů za 
pokácené břízy na školním dvoře. Místo bylo určené a už  
vykolíkované. Vykopali nebo vyryli jsme jamky, nalili dostatečné 
množství vody a zasadili keře. Sluníčko nás hřálo do zad a práce nám 
šla od ruky. Doufáme, že se keře ujmou a budou dělat potěšení všem. 

Soutěž odborných dovedností – obor Strojní mechanik 
Datum: 19. 4. 2017 

Vedoucí akce: Zdeněk Surman 

Dne 19. 4. 2017 se žáci třetího ročníku obor strojní mechanik Vojtěch Kolegar a Lukáš Kaplan spolu s učitelem 
odborného výcviku panem Zdeňkem Surmanem zúčastnili soutěže odborných dovedností učňů, kterou pořádalo 
Střední odborné učiliště v Kyjově. Vojtěch Kolegar vybojoval první místo a Lukáš Kaplan skončil na místě třetím.  
Soutěžící měli podle výkresové dokumentace vyrobit přípravek pro upnutí svěráku pod vrtačku. Na zhotovení 
přípravku měli dvěstěčtyřicet minut čistého času. Při výrobě uplatnili své zkušenosti ze čtení výkresů, rýsování, 
měření, řezání, pilování, vrtání, řezání závitů a konečné úpravy výrobku. Oba naši žáci si počínali velmi dobře. 
Vojtěch Kolegar svůj výrobek předal jako první o celou hodinu dříve. Soutěže se zúčastnili žáci z učilišť v Kyjově, 
Břeclavi, Brna a Hustopečí. 

Od renesance k realismu 
Datum: 25. 4. 2017 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

Užitečné informace a záchvaty smíchu nám v úterý 
 4. 4. 2017 zprostředkovalo Divadélko  pro školy Hradec 
Králové. Dva protagonisté nás přitažlivou formou 
seznámili s průřezem literární historie od renesance až  
k realismu. Vtipně se zaměřili  na známá i méně známá 
dramatická díla zahraničních i českých autorů,  studenti 
mohli vidět ukázku z Hamleta, Revizora či Maryši. Herci 
vtáhli do děje i žáky, pohotově reagovali a svou 
improvizací bavili celé publikum. Skloubili užitečné  
a příjemné, humorným přístupem se přiblížili současným 
mladým lidem a nenásilně osvěžili některé znalosti  
k maturitě. Výkony obou herců byly obdivuhodné, svou 
energií nakazili úplně všechny. Divadelní cestopis splnil 
naše očekávání, poučil a  zároveň i pobavil.  

Workshopy s personální agenturou Randstad 
Datum: 21. 4. 2017 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

Maturitní ročníky si chvíli odpočinuly od školních povinností a aktivně se zapojily do několika workshopů  
s brněnskou agenturou Randstad. 
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Na začátku programu studenti zhlédli výstižnou prezentaci na téma „Ukážeme Ti svět práce“, poté jim byla 
personální společnost představena. Tři konzultantky žákům poskytly základní informace o aktuálním trhu práce  
v Jihomoravském kraji, zaměřily se na nezaměstnanost, nabídky práce vhodné pro absolventy, požadavky 
zaměstnavatelů, nejvíce frekventované obory atd. Druhá část byla praktická.  Proběhly celkem tři workshopy,  kde 
se všichni aktivně zapojili. Jeden z nich byl zaměřen na hledání práce a brigád prostřednictvím internetových 
portálů a sociálních sítí, dále na vhodné oslovení firem. 

Druhý workshop se věnoval vytvoření strukturovaného 
životopisu a přípravě na osobní pohovor. Na závěr si 
někteří mohli vyzkoušet, zda najdou ve smyšlených 
životopisech chyby a opravit je. Poslední stanoviště 
obsahovalo ukázkové testy manuální zručnosti, 
logického myšlení a matematických předpokladů. 
Testovací blok byl pojat soutěžní formou, studenti měli 
možnost za správné výsledky získat malý dárek. 

Díky zkušenostem zaměstnankyň personální společnosti 
Randstad jsme se seznámili nejen s aktuální 
problematikou na trhu práce, ale zároveň si i vyzkoušeli, 
zda jsme schopni na dnešní požadavky zaměstnavatelů 
reagovat. 

Trénink paměti – Domov mládeže 
Datum: 27. 4. 2017 

Vedoucí akce: Ludmila Malinková 

Otestujte si paměť a své znalosti. Stačí jednoduchá 
hádanka nebo kvíz a váš mozek dostává potřebné 
podněty k tomu, aby nezakrněl. Co nám hrozí, když 
nebudeme procvičovat mozek? Mozek, který 
nedostává žádné informace, se nevyvíjí a zmenšuje 
se. Takový kvíz si zkusili studenti Domova mládeže. 
Jedním z úkolů bylo najít původní výraz k následující 
přesmyčce neboli k anagramu, tj. slovo vzniklé 
přeskupením písmen nebo slabik slova původního. 
Další úkol byl „ vkládání písmen“- jsou zadána dvě 
slova, prvnímu však schází poslední písmeno a 
druhému písmeno první V neposlední řadě jsme si 
zkusili test, zda známe Krkonošskou tundru. Otázek 
bylo celkem 10 a nejvyšší počet u studentů byl 7. 
Celkem slušné znalosti. Citát o paměti: „ Když chceš 

něco dobře umět, nauč to někoho jiného.“ Byl to příjemně strávený volný čas. 
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KVĚTEN 2017 

Vzdělávací exkurze do Polska – Dolní Slezsko 
Datum: 4. 5. 2017 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 čekal na žáky SOŠ a SOU Hustopeče nabitý poznávací program u severních sousedů v Polsku. 
Do plánu jsme zahrnuli pevnost Stříbrnou Horu, město Swídnici a podzemní objekt Osówku. 

Prvním bodem exkurze byla pevnost Stříbrná Hora. Prohlídka největšího horského vojenského opevnění trvala 
téměř dvě hodiny. Dozvěděli jsme se, že se započalo stavět v roce 1765 a na budování se podílelo 4000 dělníků 
z Polska, Německa i z Čech.  Pevnost plnila i hospodářské účely. Nacházel se zde lazaret, pivovar, pekárna atd. 
Díky tomu byl objekt soběstačný a mohl přetrvat obležení až pět měsíců bez pomoci zvenku. Od roku 2004 je tvrz 
turistickou atrakcí.  Na komentovanou prohlídku navazoval půlhodinový rozchod. Studenti mohli z vrcholu 
Donjonu uvidět okolí až do vzdálenosti 50 kilometrů. Někteří využili možnost si zastřílet v místní střelnici. 

Další zastávka byla ve starobylém městě Swídnice. Zde jsme si prohlédli některé památky, např. krásný barokní 
morový sloup, kostel sv. Stanislava a Václava – gotická stavba s nejvyšší věží ve Slezsku, impozantní hrázděný 
kostel Míru a další. Většina pamětihodností je zapsána v seznamu UNESCO. Pocházela odtud i třetí 
manželka Karla IV. Anna Svídnická. Ve městě, kterému se říká „malý polský Krakow“, jsme pak měli osobní volno 
na ochutnání místní kuchyně, nákup tradičních polských karamelek a dalších suvenýrů. 

Na závěr nás čekal podzemní tajemný komplex Osówka. Absolvovali jsme historickou trasu s extrémní částí, kde 
jsme se dopravovali na loďkách a překonávali 
zaplavená místa na lávkách. Česky mluvící průvodce 
nás zasvětil do tajů tohoto místa. Jde o dosud 
neprobádané podzemní chodby, sklady, štoly, bunkry 
atd., které byly budovány nacisty během 2. světové 
války. Do dnešní doby není jasné, k čemu všechny 
prostory měly sloužit, existují jen domněnky. Nejtěžší 
práci zde vykonávali vězni z koncentračního tábora 
Gross-Rosen, chodili na dvanáctihodinové směny, 
dostávali minimum jídla. Mnozí náročnou práci 
nepřežili. 

I přesto, že výlet byl časově náročný a vyčerpávající, 
přinesl nové poznatky, zážitky a přátelství. 

 

Exkurze v pivovaru – Domov mládeže 
Datum: 15. 5. 2017 

Vedoucí akce: Ludmila Malinková 

Na čtvrteční odpoledne jsme se obzvlášť těšili. Šli jsme na 
exkurzi do historicky prvního hustopečského pivovaru – 
Hradního pivovaru. Přivítala nás sama majitelka paní 
Marcela Matochová, která nás seznámila s výrobou piva 
a provedla prostory, kde se pivo „ vaří, kvasí, dozrává….“. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, např. o chuti 
zlatavého moku rozhoduje  spousta činitelů – voda, 
technologie, suroviny, hygiena. 

Taky by chtěli otevřít do budoucna i pivní wellnes. 

Poděkovali jsme paní Matochové za příjemné odpoledne 
strávené v jejich pivovaru a předali jsme ji malý dárek. 
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Přednáška o činnost AKT a SPJ Policie ČR 
Datum: 17. 5. 2017 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

Po roce na naši školu opět přijeli pan  
por. Mgr. Mazal a pan nprap. Bc. Poduška. Přednášky 
se zúčastnili žáci EMLZ1 a ISM3. Každý blok trval dvě 
vyučovací hodiny a byl rozdělen na dvě prezentace. 
V první části nás pan por. Mgr. Mazal seznámil 
s historií a funkcí antikonfliktních týmů v ČR. 
Myšlenka AKT byla v roce 2005 převzata z Německa. 
Komunikační týmy se snaží předcházet násilí, 
konfliktům a střetům pomocí slova. Poprvé byly 
v České republice nasazeny na Czechteku 2006. Dnes 
můžeme zástupce AKT potkat při shromáždění 
extrémistů, na stadionech, kde hrozí divácké násilí 
nebo na tanečních akcích. Druhou polovinou nás 
provázel pan nprap. Bc. Poduška. Představil práci 
Speciální pořádkové jednotky Policie ČR. Hlavním cílem je zajištění bezpečnosti občanů při hromadných akcích, 
například při demonstracích, pochodech, sportovních utkáních atd.  Spolupracují i s ostatními složkami Policie ČR, 
podílí se na pátrání, jsou součástí IZS, vypomáhají cizinecké či kriminální policii. 

Žákům byly promítnuty ukázky z pochodů, demonstrací, z výcviku SPJ. Kromě toho měli možnost si vyzkoušet, 
potěžkat výstroj a výzbroj policistů. Teoretické informace byly vhodně skloubeny s příklady z praxe, díky tomu měli 
studenti možnost nahlédnout do náročné a zodpovědné práce všech členů Policie ČR. 

ČERVEN 2017 

Závěrečný táborák – Domov mládeže 
Datum: 4. 6. 2017 

Vedoucí akce: Ludmila Malinková 

Blíží se konec školního roku a s tím i loučení s ubytovanými. Proto jsme se na Domově mládeže dohodli, že si 
uděláme táborový oheň, opečeme špekáčky a zahrajeme pár her v přírodě s trochou adrenalinu. Požádali jsme 
pana Fridricha z Centra volného času, zda bychom mohli strávit jeden podvečer v „Pavučině“ a všechno 
naplánované podniknout. I když nám počasí moc nepřálo, nic nás neodradilo, abychom vyrazili na cestu.  
V „Pavučině“ nám poskytli nejen prostory, ale vše potřebné k opékání špekáčků, za což jim moc děkujeme. Při 
společenských hrách jsme rozvíjeli nejen fantazii, odvahu, znalosti, komunikaci ale hlavně utvrzovali přátelství.  
Večer utekl jako voda, počasí se umoudřilo a my se museli vrátit zpět na Domov mládeže. Odcházeli jsme 
spokojeni, plni dojmů 

Přednáška Bílého kruhu bezpečí 
Datum:19. 6. 2017  

Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

Povídání na téma chování v kyberprostoru, kyberšikana a nebezpečí internetu se  
9. června pro žáky naší školy ujaly lektorky bílého kruhu bezpečí. Žáci byli seznámeni  
s termíny kyberprostor a kyberšikana. Kromě těchto faktů byly zdůrazněny i negativní 
dopady sociálních sítí, především snadná přístupnost i nezletilým dětem, závislost, 
ztráta osobního kontaktu, ztráta schopnosti navazovat přirozené vztahy a dále. 
Přednáška byla zaměřena na prevenci, na schopnost říci „NE“, vysvětlení pojmů jako 
jsou happy slapping, kybergrooming, sexting, kyberstalking a hoax. Na konkrétních 
příkladech z praxe bylo poukázáno na nebezpečí internetu.  
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Přednáška Poruchy příjmu potravy 
Datum:19. 6. 2017  

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Bališová 

Ztratila jsem pár kilo… 
Ztratila jsem energii… 
Ztratila jsem zájem… 
Ztratila jsem přátele… 
Ztratila jsem osobnost… 
Ztratila jsem tělo… 
Ztratila jsem se… 

V pondělí 19. 6. 2017 si několik tříd vyslechlo zajímavou a preventivní přednášku o poruchách příjmu potravy.   Jde 
o souhrnné označení pro skupinu onemocnění, kam řadíme hlavně mentální bulimii a anorexii. Tyto psychické 
potíže se projevují změnami v chování, kritickým pohledem na svou postavu a nevhodnou manipulací s jídlem 
(přísné diety, hladovění, přejídání, zvracení atd.). Nemocný člověk má až nezdravý strach z obezity, není schopen 
se smířit s vlastním tělem, a proto se svým životem hazarduje. 

Součástí prezentace byly i různé psychologické hry a na závěr diskuze. Přednášející nás také seznámily s centrem 
Anabell v Brně, poukázaly na to, kdy je vhodné vyhledat pomoc a jak postupovat. Akce byla hrazena z projektu 
Prevence a zdraví, to nás baví. 

Prohlídka expozice „Lidé a peníze“ – Česká národní banka 
Datum: 21. 6. 2017  

Vedoucí akce: Mgr. Jan Svoboda 

Žáci oborů Veřejnosprávní činnost a Informační 
technologie se zúčastnili prohlídky expozice „Lidé  
a peníze“ v Praze. Expozice se nalézá v prostorách 
bývalého trezoru nejprve Živnostenské banky, později 
Státní banky československé a dnes České národní 
banky. Nabízí unikátní pohled na historii peněz od 
pazourků k elektronickým penězům. Předkládá ucelený 
vývoj měny a financí, včetně vývoje České národní banky 
od jejího založení. Žáci měli možnost vidět unikátní 
exponáty dokládajícími dějiny měny a peněžnictví na 
našem území a seznámit se navíc s platidly, padělky  
a ukázkami ochrany peněz. Součástí expozice je 
audiovizuální program, prezentace s interaktivním 
obsahem a odborný výklad. 
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Pálavské dráče – Břeclav 2017 
Datum:23. 6. 2017  

Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová 

V pátek 23.6.2017 jsme se s týmem „Potápěči z Hustopečí“ pokusili získat některý z pohárů a obhájit tak umístění 
z minulých ročníků soutěže Pálavské dráče. V novém týmu byli žáci, kteří soutěž absolvovali již na základní škole, 
nebyla pro ně tedy žádnou novinkou. Sportovní klání se konalo i letos v areálu Slováckého veslařského klubu 
v Břeclavi. Po přihlášení následovalo nekonečné vyčkávání kvůli bouřkovým mrakům. Organizátoři nesměli nikoho 

pustit na vodu. V 10:00 hodin ale lodě dostaly 
zelenou a celý kolotoč se podařilo rozjet. Začínalo se 
dvěma měřenými rozjížďkami, potom jedna jízda  
o umístění do skupiny. Náš tým bojoval od začátku 
skvěle, moderátor dokonce prohlásil, že Potápěči 
jistě nepodcenili zimní přípravu J . Tým se probojoval 
k jízdě o 1. – 3. místo. Finální jízda byla velmi 
vyrovnaná, organizátoři museli využít jestřábí oko. 
Na prvním místě se umístil tým, který má možnost 
v průběhu roku trénovat na vodě. Umístění na 
druhém a třetím místě nebylo nikomu jasné, proto 
pro nás bylo vyhlašování o to napínavější. Radost, 
když jsme uslyšeli, že Potápěči jsou druzí byla 
nepopsatelná! Podařilo se získat stříbrný pohár! Už 
teď se všichni těší na trénování na následující rok!   

 

Zábavně vzdělávací exkurze třídy VČ1 
Datum: 21. 6. 2017  

Vedoucí akce: Ing. Stanislava Gergelová, Mgr. Kateřina Bališová 

Třída VČ1 dne 27.6.2017 navštívila veřejnosti teprve rok přístupnou expozici „Lidé a peníze“. Výstava vytvořená  
ve spolupráci s Moravským zemským muzeem se nalézá v budově dřívější Hypoteční banky markrabství 
Moravského a dnes České národní banky. Nabízí unikátní pohled na historii vývoje peněz  a prezentuje ucelený 
vývoj měny v českých zemích. Studenti si mohli prohlédnout unikátní dokumenty dokládající historii měnové 
politiky, dále platidla, padělky a ukázky ochrany peněz v minulosti a současnosti. Provázána je také výstava 
„Krása ve skle a kovu“, která představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců československých a českých 
mincí Jiřího Harcuby (1928–2013), které odkázal ČNB. Na několika desítkách sochařských a sklářských exponátů 
dokumentuje celoživotní dílo tohoto světově uznávaného sklářského výtvarníka, sochaře a medailéra, který je 
autorem např. české pětikoruny. 

Následovala očekávaná a vytoužená návštěva 
Jumpparku. Po krátké instruktáži jsme si mohli  
za dohledu instruktora vyzkoušet základní skoky, 3D 
vybíjenou i salta do pěnové jámy, tzv. foam pitu. Po 
půlhodině řízeného skákání si všichni užili stejnou dobu 
skákání volného. V závěru školního roku prima akce. 

 


