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Vážení čtenáři a čtenářky, 

opět nastal ten čas, kdy se Vám dostává do rukou časopis tvořený studenty 
našeho ústavu. Tentokrát padla řada na nás, na třídu 3. AL. Úkol to nebyl 
zrovna lehký, ale všichni jsme se snažili sepsat naše nápady, jak jen to šlo. 
Postupovali jsme jako profesionálové, a nejdříve jsme vybrali redakční 
radu z těch nejschopnějších adeptů, kteří se jenom hrnuli. ☺ 

Tereza Havlová, Jana Stegbauerová, Veronika Miková, Veronika Kubešová a 
Kateřina Švarcová tvořily jádro naší redakce. Společně jsme daly 
dohromady všechny příspěvky našich spolužáků, kteří ze sebe vydali to 
nejlepší, abyste si početli a pobavili se. 

 V našem čísle můžete najít samé zajímavé rubriky. Například tvorbu 
našich mladých a nadějných novinářů, kterých je u nás plno, čím žijeme 
tady i mimo školu, zajímavosti, vtipy aj.  

Určitě si vyberete…! 

Vendula Novotná 
šéfredaktorka 
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                                Jaká je 3.Jaká je 3.Jaká je 3.Jaká je 3.    AL?AL?AL?AL?    
Zkusili jste se Zkusili jste se Zkusili jste se Zkusili jste se něněněněkdy zamyslet kdy zamyslet kdy zamyslet kdy zamyslet     

jak byste charakterizovali vaši tjak byste charakterizovali vaši tjak byste charakterizovali vaši tjak byste charakterizovali vaši tříííídu?du?du?du?    

Tuto otTuto otTuto otTuto otáááázkuzkuzkuzku    

jsme pjsme pjsme pjsme pěenechaliěenechaliěenechaliěenechali    odbornodbornodbornodbornííííkkkkěěěěm,m,m,m,    

    jinak jinak jinak jinak ěečenoěečenoěečenoěečeno našemu učitelskému sboru.našemu učitelskému sboru.našemu učitelskému sboru.našemu učitelskému sboru.    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Každoroční vánoční zpívání s panem učitelem. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Pánek 
Rozmanitá jako řeka – můžete se 
krásně v poklidu povozit ale i 
pořádně namočit. 

Ing. Daniela 
Jindrová 
Tvůrčí, akční, 
temperamentní 
(neukáznění?) 

Mgr. Jiří Novák 
Třída v nové budově 
je hezká a světlá, 
s hezkou nástěnkou. 
 I žaluzie jsou 
pěkné... A teď vážně: 
Sympatičtí mladí 
lidé, kteří se někdy 
trochu bojí. Ale 
POZOR: Ve čtvrtek 
NEBRAT!!! 
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Ing. Magda Vojtová 
PRVNÍ DOJMY – NEZLOBÍ, 
NĚKTEŘÍ MAJÍ VÝRAZNÝ 
SMYSL PRO HUMOR, 
VĚTŠINA PRACOVITÁ O:) 

PhDr. Vladimír Mach 
Co se mi vybaví, když se 
řekne 3. AL? Hodiny 
psychologie s příjemnou a 
fajn třídou, ve které je 
dost talentovaných 
studentů, aby 
reprezentovali naši školu 
ve společenskovědních 
soutěžích. 

Mgr. Vladimíra Machová 
Soutěživá.        Zvídavá. 
Sympatická.     Pasivní. 
Iniciativní.        Milá. 
Pracovitá.        Slušná 
Spolehlivá.      Vulgární. 
Diskutující.      Prostě fajn  
                          a normální. 

Mgr. Irena Vacíková 
Milí a velmi příjemní studenti se 
smyslem pro humor. 
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Mgr. Zdeněk Linhart 

Díky dlouhodobé, každodenní a intenzivní 

práci třídní učitelky patří tato třída mezi 

nadprůměrné. 

Ing. Lenka Kubátová 

V této třídě je hodně žáků, kteří se 

v hodinách účetnictví dokáží zamyslet. 

 Jsem moc ráda, že ve třídě 3. A je 

koho učit. 

Mgr. Marcela Košanová – naše 

třídní 

Většina žáků této třídy by nejraději 

vyměnila vyučování za nějakou 

mimoškolní akci. V této oblasti jsou 

velmi aktivní a úspěšní. Hodnocení 

bych převzala z jejich fejetonů: 

ORIGINÁLNÍ MIMOŇOVÉ  a já 

dodám ještě UPŘÍMNÍ a někdy 

BEZBRANNÍ. 

Mgr. Miloš Nygrýn 

Vcelku pracovitá skupina, občas 

diskutuje o tom, že nic dělat při 

hodinách nebudeme. Je s nimi 

občas i legrace. 
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Hlášky: 

Pánek: Ty vypadáš… jako kdyby ti vypadl… kabel. Půjdeme 
do kina – mě už to tu s tebou nebaví! 
Máš propisku modrou? Jo mám, ale červenou. 
Jsem si na tebe vzpomněl včera v lese… když jsem šel 
kolem hnojiště. 
Tady nikdo není! (do telefonu) 
Linhart: Neobtěžuje tě? Dělá ti to dobře? 
Novák: Co je to? Nezáleží na tom. No přece velikost 

 

Vcelku jsme jako každá jiná normální třída 
našeho vzdělávacího ústavu. 
 
          

     Tereza Havlová   
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Historie naší tHistorie naší tHistorie naší tHistorie naší třídyídyídyídy 
 
Dne 1. 9. 2010 jsme poprvé jako nastávající 1. AL překročili práh obchodní 
akademie. Napětí by se dalo krájet, zvědavost byla přímo hmatatelná. Jací 
asi budou spolužáci, co teprve učitelé? Naše bližší seznamování proběhlo 
na dvoudenním adaptačním kurzu. Pobyt se odehrával v penzionu 
Dřípatka, v jehož okolí jsme běhali po lesích a hráli si na „myslivce“. Po 
ukončení kurzu jsme už věděli, co nás zhruba čeká, ale budoucnost 
vypadala stále růžově.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kdo mohl tušit, že o pár 
měsíců později nás v našich 
nočních můrách bude strašit 
ztělesněné zlo jménem 
„Koník“, který bude řehtat: 
„Pojď k tabuli, máš 
přetlak“?! Aby toho nebylo 
málo, vždy se k němu přidal ještě učitel fyziky (nejlepší to Koníkův 
kamarád), který vždy dodal: „Tak pojď, za to já nemůžu, to Koník si tě 
žádá“! Ve druhém ročníku vystřídala Koníčka ve snech školní kostra 
Boženka, která neustále křičela : 
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„ Klíční kost na straně MD, nebo biceps na straně D“?? Nicméně jak šel čas, 
na tempo lycea jsme si zvykly. Prožili jsme spoustu neradostných chvil, ale i 
okamžiků, které nám vehnaly slzy do očí. To vše nejen díky skvělému 
kolektivu, ale i 
některým 
učitelům. Společně 
jsme navštívili 
klášter ve Zlaté 
Koruně, 
či divadelní 
představení 
„Balada pro 
banditu“. Do naší 
historie zapadají i 
sportovní kurzy, 
kterých jsme se ale 
všichni neúčastnili 
(ne každý je tělem i duší sportovec, že?). To ale nebudeme raději zmiňovat 
v kabinetu poblíž tělocvičny. Dále většina z nás navštívila polský Krakov a 
Osvětim. V neposlední řadě také Velkou Británii.  Všichni byli nadšeni 
krásami, které Anglie nabídla a o zábavu nouze nebyla. 
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Ale čas stále běží… Někdo naši třídu opustil, jiní zase přišli. Poslední 
velkolepá třídní akce se ale teprve chystá. O jakou věc jde, můžete jen 
hádat. Malá nápověda – hádky, hádky a jen samé hádky. Co jiného to může 
být, než maturitní ples? Historie třídy 3. AL se uzavře maturitou, ale všichni 
se můžeme nechat jen překvapit, co vše se ještě do té doby přihodí.  

     Michaela Tátovská 

 

 

„Co bylo, je a bude“ 
 

Podle některých učitelů se pořád účastníme samých blbostí… Tady 
jsou některé z nich. 
 

Návštěva Vídně 

Naše škola nabízí možnost studentům, vybrat si ze spousty poznávacích 
zájezdů. Já jsem zvolila jednodenní zájezd do vánoční Vídně. 
Zájezd to je i brzké ranní vstávání a včasný příchod na místo odjezdu, na 
Mariánském náměstí. Nebyla bych to ale já, kdybych si místo srazu 
nespletla, a tak se stalo, že místo na Mariánském náměstí jsem nápadně 
osamoceně čekala několik minut u výstaviště. 
Když jsem konečně dorazila na místo srazu, přijel náš odvoz a jak už to tak 
bývá, pro takové příležitosti není nikdy vybírán nijak luxusní autobus. 
Každý z nás ví, že nejlepší místa jsou vzadu, ani nevím proč. Proto při 
otevření dveří začala tlačenice o tato nejpožadovanější sedadla. Jsem klidný 
člověk, netlačila jsem se a tak se stalo, že jsem měla místo za naším 
učitelským doprovodem. 
První pocit z Vídně zjistili všichni velmi brzo a tím byl chlad. Na takovou 
zimu nebyl nikdo připraven. 
"Navštívili jsme spoustu zajímavých míst např. Hundertwasserhaus,  
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Hofburg, potom jsme prozkoumali i jízdárnu neboli „Die kaiserlichen 
Pferde.“   

Poté přišel všemi oblíbený rozchod na náměstí, kde se konaly vánoční trhy. 
Čtyřhodinová pauza na mrazu utekla jako nic a všichni účastníci zájezdu se 
těšili na teplo klimatizace v našem starodávném autobuse. 
Cesta do Budějovic ubíhala velmi rychle a stejnou rychlostí vymizel i mráz z 
našich končetin. Při příjezdu jsme se rozloučili a poděkovali za velmi 
zajímavý vánoční zájezd. 
12.12 bylo magické datum a já věřím, že se pro příští vánoční zájezd najde 
aspoň trošku podobné, aby si to další účastníci užili stejně dobře jako my. 

 

     Veronika Bagová 

Lízátkový den 
 
Před Vánoci na naší škole probíhala ojedinělá akce tzv. „Lízátkový den“.  
Každý si mohl od 11. 12. 2012 do 17. 12. 2012 zakoupit lízátko a poslat jej 
s přáním svému kamarádovi. Celá akce vyvrcholila 18. 12. 2012, kdy se 
lízátka rozdávala svým adresátům. S touto myšlenkou přišel student 3. B 
Vu Anh Quan, kdy v rámci APE celou akci zrealizoval. Celkem se prodalo 
473 lízátek. Největší zájem vzešel z řad třetích ročníků. Naopak nejmenší 
zájem projevili maturanti, kdy se do nejmenované třídy neslo pouze jediné 
lízátko. Našli se i tací, kteří neváhali obdarovat své kantory. Asi největším 
překvapením bylo, když p. učitelka Jindrová dostala své lízátko od tajného 
ctitele.  

Již za nedlouhou se můžete opět těšit na podobnou akci!  

Sláva Bondarchuk  
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Třída baví třídu 

 
Jako každý školní rok i ten letošní nesměla chybět  
předvánoční akce TBT. Tentokrát 21. prosince v duchu  
konce světa předvedla každá třída své vystoupení a tři nejlepší byly 
peněžně oceněny. Nejvíce porotu zaujala 3. AL a její Elf crew, na druhém 
místě se umístila 2. AL a třetí byla 4. AL.  

Předvánočním dopolednem nás prováděli moderátoři ze 4. AL. I pro 
tentokrát byly hlavními organizátorkami Mgr. Hudková a Mgr. Vacíková, 
změna jen byla v organizačním týmu, který pro tento rok tvořila skupinka 
z 3. AL. 

 

Vítězná Elf crew!        
      

簡 
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Maturitní plesy 

Maturitní ples jako společenskou událost pořádají třídy čtvrtých ročníků 
nejen maturitních oborů, ale postupem času se tato akce rozšířila i na školy 
s učebními obory. Letošní maturáková sezóna na naší škole byla opravdu 
pestrá. Různé kapely, moderátoři, ale i řada šatů různých střihů a barev! 
A téma maturitních plesů? 
4. AL – Člověče, nezlob se 
4. B – Poslední zápas 
4. C – Oheň  
4. D – Rio de Janeiro 

 
 

A protože naše třída měla největší účast na maturáku 4. AL, rozhodli jsme 
se, že ho těm, kteří o něj přišli, trochu přiblížíme. Tak pozorně čtěte a 
můžete jen litovat, že jste se nezúčastnili ☺ 
„ALko“ mělo maturák 13. února v DK Metropol a moderoval ho Milan 
Džuba. Atmosféra byla úžasná a to nejen proto, že Milan maturanty osobně 
znal, ale náladu rozproudila i kapela Variant, takže byl parket většinou 
plný.  Začátek tvořily předtančení, nástup, projekce maturitního videa a 
poté slavnostní šerpování. Vše proběhlo v pořádku, a pak si mohli začít ples 
naplno užívat i samotní maturanti.  
Bary byly zaplněné do posledního místa a to nejen námi, ale i učiteli, kteří 
pojem alkohol téměř neznají :-P. O půlnoci bylo na programu dlouho 
očekávané půlnoční překvapení, ve kterém měl svou roli i třídní 4. A pan 
učitel Novák. A pak už se jen pilo, pařilo a tancovalo… A že si „ALko“ svůj 
maturák pořádně užilo jsme mohli vidět už druhý den ráno, kdy pro ně 
párty zdaleka nekončila.  

Že už se těšíte na další maturitní ples? Tak otevřete diáře a dejte si k 

datu 20. 2. 2014 obrovský vykřičník, protože se chystá další 

nezapomenutelný ples, a to letošní 3. AL!           簡 
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Dobrý den, 
zdraví vás Jan Pech a Marek Svoboda se svojí rubrikou „Dva draci na 
cestách“. Při svých výpravách si klademe před sebe co největší výzvy. Ta 
poslední byla opravdu jedna z nejtěžších. Rozhodli jsme se navštívit 
maturitní ples naší 4. D s pouhými čtyřmi stovkami a užít si ho naplno (If 
you know what i mean. Pro hloupé ovínit se.). Chápu, že většina z vás se 
zhrozila, ale nemějte obavy. My jsme ostřílení kabrňáci a jen tak něco nás 
nezastaví. 

 Naše pouť započala v 19:00 před Mercury. První zastávka se konala v 
Albertu. Mírná rozcvička s Jelzinem přece nikdy neuškodí! Do pavilonu Z 
jsme dorazili v 19:30. Hned u vstupu nás zarazil velký počet lidí. Po uložení 
bund do šatny jsme vyrazili na naší první (a určitě ne poslední) zastávku v 
pivní oáze, nacházející se v prvním patře. Své čenichy jsme zanořili do 
zrzavého, ledově chlazeného moku mlaskajíc přitom. Hned potom začal 
nástup, který jsme sledovali z balkónu, v rukách svírajíc tekutý chléb s 
číselným označením dva. Nástup se nám velmi líbil, měl švih i nápad. 
Bohužel výzdoba nebyla nejlépe vyřešena a přes všudy přítomné balónky 
jsme neviděli maturitní video. Poté jsme zasypali hlavy maturantů 
drobnými. Marka tato činnost tak rozvášnila, že na parket vrhl dokonce 
celou dvoukorunu. Zde nám bohužel začíná paměť vypadávat. Matně si 
vzpomínám na následné taneční vystoupení. Dívky se kroutily v rytmu 
tématu tohoto večera „Rio de Janeiro“. Vlnící se krásky rozproudily krev v 
žilách návštěvníků a taneční parket se pomalu začínal naplňovat 
přehlídkou různých tanečních stylů-nestylů. Po pár doslova vylízaných 
půllitrech skvělé dvanáctky jsme se rozhodli vyzvat na tanec královnu 
večera. Ano tušíte správně. Odhodlali jsme se zatancovat s třídní učitelkou 
4. D paní Jindrovou. K velkému překvapení souhlasila a udělala na nás 
dojem správné ženské, která nezkazí žádnou zábavu. Naše boky se 
natřásaly za doprovodu hitu „Sex Bomb“.  
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„Pekelná písnička pro pekelný tanec,“ pronesl Marek. V tomto bodě alkohol 
převzal plnou kontrolu nad našimi mozky.  
 
Pobíhali jsme po pavilonu, vyprávěli jsme naše úžasné historky a pařili jako 
o život. Dále následovalo půlnoční překvapení. Velmi rádi bychom vám ho 
popsali, ale bohužel v tento čas naše duše opustily své tělesné schránky a 
vydaly se na meditativní pouť o smyslu života. Pro představu, jak skvělý 

tento ples byl, přikládáme naše 
fotky před a poté. 

 

 

 

Vlevo je naše fotka před a dole 

po maturitním plese 4.D 
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Den otevřených dveří  
(17. 1. 2013) 

Ano, dveře byly dokořán a celý den sněžilo. U vchodu, kde jsme se snažili 
prodat krásné brožurky (značky el-c.O.s.A, o. s.) rodičům a nadšencům pro 
studium na naší škole, neklesla jen teplota, ale i cena zmíněných brožurek.  
Každý ze zájemců byl proveden po škole a obeznámen s tím, jak to u nás 
chodí, našimi vyladěnými spolužáky v oblecích. Zaslechla jsem, že děvčata 
letos nic-moc, ale stejně se o ně prali!  
Nechme se tedy překvapit, s kým se od září budeme potkávat ve frontě u 
bufetu, či na záchodech. 

     

 

 
 
 
BUDĚJOVICKÝ MAJÁLES 
6. – 11. května 2013 

 
Majáles jede v plném proudu, propukne již za 
pár dnů a stále se na něm usilovně pracuje. A 
tak ti, kteří náš skvělý a nekomerční 
budějovický festival neznáte, jestli někdo 
takový ještě žije, si můžete zde přečíst ve 
stručnosti, o co jde. 
Budějovický Majáles je celotýdenní studentský 
festival plný hudby, divadel, umění a zábavy v 
ulicích centra Českých Budějovic se vstupem 
zdarma. Také je největším neziskovým 
festivalem v ČR a dost možná největší festival 
na jihu Čech. Celý festival byl vždy završen v 
pátek majálesovým průvodem masek a koncerty velkých hvězd na 
„Sokoláku“. Od minulého roku je přidána i sobota pro velký ohlas veřejnosti. 
Jako školu by nás v tuto chvíli mělo zajímat, koho to povýšíme na post 
„KRÁL NAŠÍ ŠKOLY“, jaké to téma vlastně budeme mít a že to vše musí být 
hotovo do 10. května. 
Jinak se letos můžeme opět těšit na cestovatelské besedy, workshopy, 
skvělá divadla a dokonalou hudební scénu.  
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Ovšem nečekejte žádné hvězdy typu Foo Fighters, ale nové a něčím  
zajímavé kapely jak z domácí scény, tak i ze zahraničí. Co se žánrů týká, 
věřím, že každý si během festivalu přijde na své. 
Ráda bych vám tu vypsala veškeré novinky a kapely, co nás navštíví, 
bohužel mě zavazuje slib mlčenlivosti a jediné, co vám mohu poradit, že 
Majáles je i na facebooku (Budějovický Majáles). Tak pokud dychtíte po 
novinkách, průběžně nahlédněte tam. 
         

    Nikola Mašková 

daruj krev, zachraň život a vyhraj nákup v 
Templu! 

Kam zajít po škole? 
 
19.3. – James Harries (Horká vana) 
19.3. – Fun Dance (K2) 
22.3. – The DOORS REVIVAL – OTHER VOICES (Mighty Bar Velbloud) 
22.3. – TRABAND (Café Klub Slavie) 
27.3. – Colectiv a Zero Gravity (Mighty Bar Velbloud) 
28.3. – COP (Café Klub Slavie) 
28.3. – Michal Bystrov (Horká vana)  
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Sport na OA 

 
Tak jako jiné školy i my se zapojujeme do sportovních bitev pod vedením 
našich tělocvikářů. 
V tomto školním roce jsme se zúčastnili mnoha sportovních akcí a 
úsměvem na tváři můžeme prohlásit, že jsme školu reprezentovali úspěšně.  
V září jsme sotva dosedli do lavice a již se konalo první kolo fotbalového 
turnaje.  
24. záři pod „Coachem Linčem“ naši chlapci vyhráli první postupové kolo 
bez ztráty bodu a zajistili si postup do dalšího boje o medaile. Ten se konal 
22. Října, kdy bohužel naši odchovanci tentokrát ani jeden bod nezískali a 
odnesli si bronzové medaile na krku. 
 
Velký úspěch zaznamenaly dívky při přespolním běhu, který se konal 4. 
října. Ve složení Eliška Šturmová 4. A, Loskotová Pavlína 1. B, Matysová 
Jana 1. B a nesmíme zapomenout na Dominiku Krejčovou 1. B. Dívky si 
doběhly pro stříbrné medaile a ukázaly, že na naší škole máme kvalitní 
běhny (běžkyně).  
Dále jsme se zúčastnili basketbalového turnaje dívek. Bohužel v těchto 
bojích naše dívky nezaznamenaly žádný velký úspěch.  
 
Naproti tomu se naši fotbalisté přesunuli z venkovních hřišť do zastřešené 
haly, kde 20. listopadu vyhráli první okrskové kolo a potvrdili své kvality. 
Na budějovických hřištích se chlapcům dařilo, ale v momentě, kdy 
vycestovali do Lužnice, jim chybělo to „fotbalové štěstíčko“ a vyhráli pouze 
jeden zápas ze tří. Tudíž jejich cesta za slávou skončila. 
 
V prosinci se konal turnaj dívek ve volejbale. Některá děvčata si chtěla 
spravit reputaci po basketbalovém fiasku. Opravdu se prala o co nejlepší 
umístění, bohužel v semifinálovém boji prohrála a stejně tomu bylo při 
zápase o 3. místo.  
Ovšem některé dívky měly opět šanci zlepšit si náladu 14. února na 
vysokých školách, kde se konal turnaj ve volejbale smíšených družstev. Již 
od začátku jsme měly handicap v podobě chybějící hráčky a to sice Natálie 
Černé, která si předcházející večer až moc užívala na maturitním plese  
4. A a do turnaje nemohla nastoupit.  
I přes tento faktor naši studenti a studentky zabojovali a získali po těžkých 
zápasech bronzovou pozici. 
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kapitán  
s výherním pohárem 

 

 

 

Pro pestrost našeho časopisu jsme pro Vás získali exkluzivní rozhovor 
s jedním z našich sportovních mágů, a sice  
Mgr. Zdeňkem Linhartem. Celé interview probíhalo v poklidné náladě a pan 
učitel ukázal, že není jen sportovec, ale mohl by být i „řečník“. 
 
Jste spokojen se sportovními výkony našich studentů? 
 
Tak určitě jsem spokojen. Na to kolik studentů zde studuje, podáváme 
podle mého názoru nadprůměrné výkony oproti ostatním školám. 
 
Myslíte si, že jsou na naší škole studenti, kteří by mohli být budoucností 
sportu v ČR? 
 
Tak určitě. Už v minulosti zde studovali dnešní sportovci. Vzpomínám si 
na Jiřího Šimánka hráče Mountfieldu nebo Ondřeje Hudečka volejbalového 
reprezentanta. V dnešní době si myslím, že fotbalistky Šturmové a 
Davidové Radouch a Tomášek mají šanci se uchytit jako profesionální 
sportovci. 

     
Udržuje si podle Vás náš „Ústav“ kvalitu v mezi školních turnajích nebo 
naopak kvalitních sportovců zde ubývá? 
 
Tak určitě jsem názoru toho, že si udržujeme kvalitu a i jdeme nahoru. 
Musím vyzdvihnout dívky ve volejbale a dále se mi zdá, že basketbal 
chlapců vstoupá. 
 
Poslední medailový úspěch byl pod Vaším vedením. Jak byste zhodnotil 
výkony? 
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Tak určitě můžu jenom schválit. Hlavní faktor úspěchu byly ovšem naše 
dívky, které svojí herní aktivitou dominovaly. Rozhodně musím říct, že byly 
na vyšší úrovni než dívky jiných škol i než vítězné školy. 
 
Když trénujete naše výběry, máte chuť a nutkání se vrhnout na hřiště a 
pomoci svým svěřencům? 
 
Tak určitě ne, protože již nedosahuji takových výkonů a mladým hráčům 
bych nestačil po fyzické stránce. 
 
Jaký postoj zastáváte, co se týče uvolňování studentů na sportovní akce? 
 
Tak určitě je to věc každého kantora. Jsem ovšem názoru, že pro 
reprezentaci školy je dobře zúčastňovat se i sportovních akcí a nejenom 
vědomostních. S tím souvisí i samotné uvolňování. 
 
K závěru by naše čtenáře možná zajímalo, co Vás vedlo při výběru povolání 
k tomu stát se tělocvikářem? 
 
Tak určitě to byl kladný vztah ke sportu a dalším věcem, kterém s tím 
souvisejí. Zdravá životospráva atd. 
 
 
                                                                                František Pecha 
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Umělecká tvorba aneb naše postřehy a 
názory  

 
Návštěva mimozemšťanů naší školy aneb Den otevřených 
dveří 
 
Ve čtvrtek 16. ledna 2013 proběhla v naší škole akce Den otevřených dveří. 
Zavítala celá řada uchazečů – ať už sami, či v doprovodu svých rodičů nebo 
kamarádů v roli poradců. 
Provázeni byli studenty třetích ročníků, kterým se mohlo zdát, jako by náš 
„ústav“ navštívili mimozemšťané z úplně jiné planety. Člověk by ani 
nevěřil, že poté, co se dotyčnému ukáže každé zákoutí, dopodrobna popíše 
vyučovací hodina (na učiteli v tu chvíli ani nezáleží), co nejrychleji zájemce 
opustí tuto školu. Ale co víc! Každý rok sem i přes to všechno 1. září zavítá 
dalších minimálně 90 studentů, kteří si každodenní útrapy chtějí námi 
z nepochopitelných důvodů zkusit na vlastní kůži. I ti za tři roky úspěšného 
studia mají stejně poslání nebo spíše bojový úkol: eventuální zájemce 
nalákat, aby si na příští čtyři roky zvolili právě obchodní akademii 
v Českých Budějovicích a vrhli se po hlavě do výpočtů mezd, účtování, ale i 
do dalších předmětů a jejich nezbytností. 
Když se to vezme kolem a kolem, každý na této škole je svým způsobem 
mimozemšťan. To ale zjistí až po nějakém čase, který zde stráví. Nejdříve 
se musí naučit hledat třídy, což bývá největší problém. Dále najít bufet 
v době, kdy je tam nejmenší fronta a v neposlední řadě si zvyknout na 
vyučující a jejich přístup k hodinám. Ale pozor! To není tak důležité, 
protože když si konečně zvyknete, učitel se vám opět změní a tento 
koloběh bude trvat až do čtvrťáku. 
Zbývá tedy jen popřát budoucím studentům OA, aby si našli ten svůj know-
how, jak zde vše úspěšně zvládnout a především ukončit středoškolské 
vzdělání. 
 

簡 
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Umělecká tvorba aneb naše postřehy a 
názory  

 
Návštěva mimozemšťanů naší školy, aneb Návštěva České 
školní inspekce… 
 
Není to tak dávno, jedno pondělní ráno všechny příchozí něco 
překvapilo. Topení po celé školní budově byla roztopená, až pálila, a 
pouze nepatrný nápis na dveřích učebny číslo 45 hlásal na 
vysvětlenou: “PROSÍME NERUŠIT, PRACOVIŠTĚ ČESKÉ ŠKOLNÍ 
INSPEKCE“. Tito návštěvníci měli velmi zhoubný vliv na pedagogy. 
Na naše přísné učitelé a učitelky, kteří s úsměvem dávají pětky, 
nechybují a jen oni mají pravdu… Ale to nesmí na škole řádit 
návštěvníci z Marsu. 
A nastalo celotýdenní peklo včasných příchodů a hlavně hromada 
úsměvů skrývajících nervozitu. Učitel byl teď ten, kdo byl trápen 
před tabulí. Z lovce se stala lovná zvěř! Snad si alespoň na okamžik 
uvědomili, jak se asi cítíme my, když i přes modlení ke všem svatým, 
že napříště se 
naučíme, stejně musíme k tabuli. 
Žádná sranda však netrvá navždy, když se naši milí inspektoři 
přesídlili zase domů na rodnou planetu, byl všem překvapením 
konec, i všem nadějím. Inu učitelé se nezmění! Vše se vrátilo do 
starých kolejí. 

:-) 
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Umělecká tvorba aneb naše postřehy a 
názory  

 

Návštěva mimozemšťanů v naší škole 
 
Nevím, zda by se to dalo nazvat jako návštěva. Na chodbách obchodní 
akademie se setkáváte s mnoha stvořeními, která vídáte každý den. Proto 
bych to spíše nazvala: Pobyt mimozemšťanů na naší škole. Pravdou ale je, 
že někteří jedinci preferují spíše návštěvu, než pobyt. I když, každý volí 
něco jiného, přesto máme něco společného: UČITELE. Každý z nich je něčím 
specifický. Mají různé vlasy, barvu očí, styl oblékání, VŮNI a také různou 
inteligenci.  

Všichni, kteří se vyskytují na naší škole, jsou podle mého názoru 
mimozemšťané. Každý je tak trochu „trhlý“. Tímto slovem míním odvážný, 
vtipný, ale také chytrý. Nikdo z nich se za to nestydí, ani já ne. Také patřím 
do skupiny mimozemských studentů. 

Myslím si, že třída 3. AL je takový bonus naší školy. S významem kladným, 
ale i záporným! Máme chvíle, kdy je naše třída úspěšná, ale bohužel 
převládají ty negativní momenty. Každý učitel, který nás učí, to může jen 
potvrdit. Jsme prostě „ORIGINÁLNÍ MIMOŇOVÉ“. 

Naše škola je proslavena jako „ústav“. Souhlasím s tvrzením, že naše škola 
je ústav, který má bohužel i studenty s extrémním mimozemským 
myšlením, ale také i nesouhlasím, protože se zde nacházejí též studenti 
řádného mimozemského původu a řádné inteligence. 

Jsme škola mnoha barev, nejenom zelené. 
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Trochu toho přemýšlení… 
otázka č. 1: 
Kdybyste znali ženu, která je těhotná, která má už 
 8 dětí, z kterých 3 jsou hluché, 2 slepé, jedno mentálně 
retardované, a ona sama má syfilis, doporučili byste jí 
potrat?  
 
otázka č. 2: 
Je čas zvolit vůdce světa a váš hlas má rozhodnout.  
Tady jsou fakta o 3 nejslibnějších kandidátech: 
 
Kandidát A: 
Spolčuje se s politiky, kteří ne vždy hrají čistou hru, a svoje činy 
konzultuje s astrologem. Měl dvě milenky. Kouří a pije 8-10 martini 
denně. 
 
Kandidát B: 
Dvakrát ho vyhodili ze zaměstnání, spí do oběda, na univerzitě bral 
opium a každý večer vypije čtvrt láhve whisky. 
 
Kandidát C: 
Byl vyznamenaný jako vojenský hrdina. Je vegetarián, nekouří, pije 
jen příležitostně pivo a neměl žádné mimomanželské aféry. 
 
Kterého z těchto kandidátů byste si vybrali? 
 

Kandidát A je Franklin D. Roosevelt 
Kandidát B je Winston Churchill 
Kandidát C je Adolf Hitler 
 
A jen tak mimochodem: Odpověď na potratovou otázku - pokud jste 
odpověděli ano, právě jste zabili Beethovena. 
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Pár zajímavostí… 
 

Člověk v průměru spolkne osm pavouků ročně  
Ženy mrkají téměř dvakrát tak často jako muži… 

Beethoven si vždy předtím, než začal skládat, lil na hlavu ledovou 
vodu. 
Běžný obyvatel vyspělé země sní (většinou nevědomky) více než 
tři kilogramy hmyzu ročně. 
Autorem nejrychlejší skladby na světě je Moby - má 1015 bpm (beats 
per minute = úderů (basového) bubnu za minutu). 
Santa Claus míval různé barvy svého pláště, dokud ho nepoužila 
Coca Cola ve své kampani - od té doby má pouze červený plášť. 
Každou sekundu zemřou dva lidé a narodí se pět dětí. 
Podvyživených je 1,2 miliardy lidí - stejně jako obézních. 

Matka Adolfa Hitlera vážně uvažovala o potratu, ale její doktor 
jí to rozmluvil. 
Mozek dospělého muže váží v průměru 1375 gramů. Mozek ruského 
spisovatele Turgeněva vážil 2021 gramů.  
Mc Donald‘s prodal dvanáctkrát více hamburgerů, než je lidí na 
světě. 
Na jednom Big Macovi je v průměru 178 sezamových semínek. 
Winston Churchill se narodil na dámském záchodě. 
Lidé se v průměru bojí více pavouků než smrti. 
Coca Cola měla původně zelenou barvu. 
Člověk v izolovaném prostoru zemře na otravu oxidem uhličitým, 
nikoli na nedostatek kyslíku. 
Průměrná doba usínání je sedm minut. 
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První kabinka na záchodě je  
nejčistější a nejméně používaná. 
Nejmenší noční klub je londýnský 
Miniscule of Sound - jde o jednu místnost 
2,4 x 1,2 metru, která pojme pouze 14 lidí včetně DJe. 
Největší sněhová vločka měla šířku 38 cm a tloušťku 20 cm. 
Nejvíce prachu v bytě jsou zbytky odumřelé pokožky. 
Většina rtěnek obsahuje rybí šupiny. 

 

 
V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIDGE UINERVTISY 
VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELŹÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE 
SOLVĚ. JEDNINÁ DLEUITŽÁ VĚC JE, ABY BLYY PNVRÍ 
A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽUE  
BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉU PEŘČETŠ. 
JE TO POTRO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŹÉ PENSÍMO, 
ALE SVOLO JKAO CLEEK. ZJÍAMVAÉ, ŽE? 
 

     Kateřina Švarcová 
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R O A N Í C K A V U O L M S N 

E P O R O T O R T E L Y K D E 

L O R A K L O B O T O L E C O 

E R Y O Ž M Y Č O Z O E I O S 

C A T L P Í E R O U N V Š T Ž 

E E U A J I N Z P T A E O V A 

L Í Ž T T Á S E I K O L S O N 

U A K O D I Ž K U V E L K R I 

O K A O S N L R A M E N O R Ř 

T S K L Í N A U A K E L L K T 

I I A K R O R K A Z I Ž E O K 

Š P B O A V V K E N S U N T E 

E U E L N K A S A S I L O O L 

S O L Í E M N O F O M A R G E 

L S O K O V A T A R E K E S Í 

 
 
Celer, elektřina, gramofon, kabel, kaluž, Kamelot, kasa, klín, koleno, kolík, 
kolotoč, larva, levely, loupežník, makak, misie, ocelot, okovat, Olina, opora, 
ortel, otok, otvor, propiska, rameno, rotor, rukavice, sekera, senzor, sešit, 
síran, smlouva, soupiska, televize, tobolka, tornádo, toulec, tužka, ulita, 
vakcína 
 

„Dědo, ta slepice se šedým hřebínkem je nějaká smutná neuděláme si 
z ní polévku?“  
„(TAJENKA)……“  

S vyplněnou tajenkou zajdi k nám do třídy  
(učebna č. 46) a dostaneš svou výhru.  
Upozornění: množství výher je omezeno! 
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Něco pro zasmání závěr 
 
Žena přijde na policejní stanici: „Prosím 
vás pomozte 
 mi, můj manžel se ztratil".  
Policista založí papír do stroje a povídá: 
„Můžete nám  
ho popsat?"  
“No měří asi 150 cm" začne žena „váží 95 kg, má pleš, velké břicho, falešné 
zuby… Víte co? Zapomeňte na to." 
 
Pan učitel zadává ve škole slohovou úlohu na téma: Co bych dělal, kdybych 
byl majitel velké firmy. 
Všichni se pustí do práce, jenom Pepíček nic. Pan učitel k němu přijde 
s otázkou, proč nic nepíše. Pepíček odpoví: "Čekám na sekretářku!" 
 
Jeden profesor byl velmi důsledný při dodržování podmínek u testů, a když 
řekl, že test skončil, tak kdokoliv ještě něco psal, dostal nedostatečnou. 
Jednou takhle jeden frajer v pohodě po skončení testu, když ostatní 
odevzdávali, ještě dvě minuty psal, pak se zvednul a nesl papír ke katedře. 
Profesor na něj: 
"Mladíku, ani se neobtěžujte. Máte to za pět." 
"Pane profesore, vy nevíte, kdo jsem!" 
"Ne, to nevím, a vůbec mne to nezajímá. I kdybyste byl mladej Klaus, z 
tohohle testu máte za pět!" 
"Vy fakt nevíte, kdo jsem?" ptá se frajer s téměř hysterickým výrazem ve 
tváři. 
"Vůbec netuším, kdo si myslíte, že jste." 
"Tak to je dobře!" řekl frajer, vrazil svoji písemku doprostřed štosu s 
ostatními a kvapně opustil učebnu. 
 
Přiběhne Pepíček k benzínové pumpě s kanystrem: "Deset litrů benzínu, 
honem!"  
"Co je, hoří snad?"  
"Jo, naše škola. Ale nějak to uhasíná." 
 
Co by si přál Winny se Sevim, kdyby chytili zlatou rybku? 
Ruma, Ruma a tisíc dalších přání. 
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Chlápek se vrací po půlnoci domů, táhne z něj, v břiše mu šplouchá. 
Překoná šťastně práh u vchodu a tam už na něj čeká žena a spustí, kde že to 
sakra byl místo večeře. 
"V perfektním novém baru!" říká manžel. 
"Zlatý Bar se to jmenuje, a mají tam všechno zlaté!" 
"Nesmysl, žádné takové místo není, ty ožralo!" 
"Jasně, že je! Mají zlaté vchodové dveře, zlaté podlahy, dokonce i mušle na 
záchodě mají zlaté!" 
Nato se chlap dovalí do ložnice a usne. Ženě to nedá a druhý den hledá v 
telefonním seznamu, a opravdu, na druhém konci města je Zlatý Bar. Tak 
tam zavolá: 
"To je Zlatý Bar?" 
"Ano, madam, přejete si?" 
"Máte zlaté dveře?! 
"Ano, samozřejmě máme!" 
"Máte zlaté podlahy?!" 
"Jistě, madam!" 
"A co zlaté mušle?!" 
Chvíli je na druhém konci ticho, a pak žena slyší barmana, jak na kohosi 
volá: 
"Hej, Jirko, mám pocit, že mám stopu na toho chlapa, co ti včera načůral do 
saxofonu!" 
 
 

Tip jak zabodovat 
při matice… ;) 


