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Úvodník

Uteklo to jako voda, prázdniny za dveřmi a nás čeká už jen 
pár dní strávených ve škole.

Každý školní rok je něčím nový, zajímavý, neopakovatelný. V tom letošním 
jsme museli všichni více zabrat, abychom dohnali, co se v období COVIDU 
nezdařilo uskutečnit, co nám výuka na dálku neumožnila. Návrat do školních 
lavic provázela mnohá úskalí, ale společnými silami jsme vše zvládli. 

Navázali jsme na některé tradiční akce, ať už to byl Den otevřených dveří, 
Den pro veřejnost, příprava rautů a občerstvení na objednávku, Předvánoční 
den, odborné exkurze, Humpolecký masopust a další. Přišli jsme i s novými 
nápady a účastí v dalších aktivitách Humpolce a okolí. Čtenáři se mohli 
potkat se zajímavými tipy na knihy v naší první Literární kavárně. Studenti 
1. IT pracovali téměř půl roku na projektu organizace Post Bellum – Paměť 
národa a prezentovali vlastní práci v humpoleckém Mikádu. Studenti oborů 
kuchař – číšník a obchodník – specialista na cestovní ruch věnovali jednu 
dubnovou neděli Humpoleckým Velikonocům. Konečně jsme mohli zahájit 
projekt Erasmus+ a naši studenti vyrazili na zahraniční odborné praxe – v září 
do Maďarska, na jaře na Slovensko a do Maďarska. A to jsou jen malé střípky 
z toho, co nám přinesl letošní školní rok.
Všem patří velký dík za nadšení, celoroční práci, reprezentaci školy. Byla 
radost sledovat, jak škola opět ožívá.
Přeji všem krásné prázdniny, načerpejte síly a budeme se všichni těšit na 
nové výzvy, které nám přinese další školní rok.

Olga Krankusová, ředitelka školy
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Erasmus+ zahraniční stáže na jaře 2022 ERASMUS+ z pohledu studentů

Od března letošního roku do května probíhaly zahraniční stáže v krásném 
slovenském wellness hotelu Kaštiel‘ Mojmírovce. Tato stáž byla určena pro 
studenty oboru obchodník a kuchař/číšník. Kromě seznámení se s chodem 
takového resortu, poznávali studenti také blízké okolí nejen Mojmírovců, ale 
i Nitry. 

Na přelomu května a června vyjedou studenti oboru informační technologie 
a reprodukční grafik do Budapešti, kde i oni budou plnit pracovní povinnosti 
v maďarských firmách, aby rozšířili své obzory.

Proč jste se rozhodl/a zúčastnit zahraniční praxe?

Rozhodla jsem se proto, abych nabrala nové zkušenosti potřebné k mému 
oboru, a také abych poznala nová místa. Chtěla jsem získat nové zkušenosti 
a to se povedlo.Využil jsem možnost naučit se něco nového, možnost 
navštívit cizí zemi a poznat její kulturu.

Byl začátek praxe náročný?

Začátek nebyl pro mě nijak náročný. Trochu těžší bylo zvyknout si na nové 
prostředí (hotel, pokoj) a na nové lidi. Začátek pro mě nijak náročný nebyl. 
Začátek byl náročný asi pro všechny, včetně mě. Ocitli jsme se v úplně cizí 
zemi, i když bez jazykové bariéry. Ale hned, jak jsme se rozkoukali, všechen 
strach a obavy odpadly.

Jaký byl přístup Vašich nadřízených během praxe?

Byli ke mně neskutečně milí, hodní a vstřícní. Pokud jsem něco neuměla 
nebo nechápala, ihned mi vše rozumně a smysluplně vysvětlili. V kuchyni na 
mě byli všichni milí a hodní, hlavně kuchaři.

Naprosto impozantní. Absolutně nic nebyl problém, od pomoci až po 
občerstvení (hranolky uprostřed noci). V kuchyni byli všichni usměvaví, na 
„place“ to nebylo jiné.

Jak jste si poradil/a se zadanými úkoly?

Ze začátku se vedoucí trochu váhali se zadáním úkolů. Nebyli si jistí, co 
bych mohla dělat a co ne, takže jsem nejvíce krájela zeleninu. Ale když zjistili, 
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že umím i něco víc, tak mě pustili například i k výdeji jídla.

Bohužel zadání naší práce bylo velmi jednoduché. Po celých 12 dní jsme se 
nehnuli od škrábání brambor a mrkve. Ovšem měl jsem možnost se dostat 
i na „plac“, což pro mě byla naprostá neznámá. Ovšem stačila hodinka 
a ovládal jsem víc, než jsem potřeboval.

Co jste se naučil/a nového?

Naučila jsem se pár receptů, ale také lépe spolupracovat s lidmi. Naučila 
jsem se dělat šúlance (šišky z mákem). Rozhodně vše, co se týče obsluhy.

Jaký byl „život“ v tomto místě mimo praxi?

O volném čase jsme chodili na wellness (bazén, sauna), chodili na 
procházky, jezdili na výlety a obdivovali přitom místní kulturu. Jeli jsme také 
na přípravný hokejový zápas na Mistrovství světa v kategorii do 18 let mezi 
ČR s SK do Piešťan. Bylo to dobré, chodili jsme do Nitry nakupovat, navštívili 
jsme ZOO v Bratislavě. Taky jsme někdy po večeři chodili do bazénů, do 
vířivky a do sauny. Úžasný! Ani jeden den jsme se nenudili.

Co Vám zahraniční pobyt přinesl?

Zlepšení spolupráce a komunikace s lidmi, a také pár nových přátel.

Pobyt v zahraniční mi přinesl hodně nových znalostí a možnost poznat nové 
lidi. Spoustu zkušeností a ohromné zážitky. 

Chtěl/a byste se zúčastnit i dalších zahraničních praxí?

Ano, ale podle toho, do jaké země by to bylo. Ano, chtěla bych se zúčastnit.
Rozhodně, po této zkušenosti, cokoliv mi škola nabídne, ihned se pokusím 
zúčastnit.
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Soutěže

Národní muzeum Praha

Student Matěj Sochor se umístil na krásném třetím místě v krajském kole 
olympiády v anglickém jazyce v kategorii III. C. Srdečně gratulujeme za 
reprezantaci školy!

Denisa Vítková, studentka ze třídy 3.IT, vyhrála soutěž vyhlášenou 
nakladatelstvím CEED na téma „Moje vysněná práce a znalost informačních 
technologií“. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

V úterý 12. 4. 2022 jsme se studenty prvních ročníků vyrazili na exkurzi do 
Národního muzea v Praze. Společně jsme se vydali po stopách času českých 
zemí, zaposlouchali jsme se do tónů krásných skladeb našich předních 
hudebních skladatelů, například do Vltavy od Bedřicha Smetany. Viděli jsme 
mnoho malých a velkých zvířecích exponátů z různých koutů světa i z dob 
dřívějších, tedy takové, které už dnes nikde neuvidíme. Také jsme si prošli 
expozici minerálů z celého světa. Exkurze se nám všem moc líbila, poskytla 
nám zhmotnění teoretických znalostí z vyučování, a proto se těšíme na 
příště.

Autor článku: Marcela Novotná
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Světy české animace

Skrze tebe vidím sebe

Dne 18. března žáci třídy 2.IT navštívili pražskou výstavu Světy české 
animace, kde se seznámili s tvorbou animovaných pohádek, večerníčků 
a filmů. Holešovická tržnice se změnila ve filmovou scénu s netradičním 
výstavním prostorem, kde byly žákům představeny animační techniky, 
optické iluze i historické kamery. V jednotlivých sekcích žáci poznali historii 
českého animovaného filmu a její přední představitele - Zemana, Týrlovou, 
Trnku, Brdečku, Pojara, Švankmajera a další. Zastoupeni byli také současní 
výtvarníci - Klimt, Balej, Držiak, Pavlátová, Kaščejeva a jiní. Velice zajímavé 
a inspirativní byly rovněž ukázky z příprav filmů - loutky, původní výtvarné 
návrhy, kulisy, dekorace, plakáty a mnoho dalšího.

Autor článku: Kristána Sedláková

Již potřetí jsme se zúčastnili Humpoleckého masopustu. Ten letošní se 
konal 1. března 2022. Naši kuchaři nasmažili koblížky a zajistili provoz 
stánku s teplými nápoji, reprodukční grafici vytiskli Masopustní noviny a 
grafiky jste také mohli najít ve fotokoutku na Horním náměstí. Další studenti 
se zapojili s našimi učiteli do masopustního průvodu, který již tradičně vyrazil 
od Střední zemědělské školy.

Autor článku: Olga Krankusová

V polovině března navštívili žáci oboru reprodukční grafik výstavu 
Skrze tebe vidím sebe. Výstavu pořádala humpolecká 8smička na téma: 
fotografický portrét v současném umění. Autoři zvolili spojení analogové, 
digitální a algoritmické fotografie. Snažili se odpovědět na otázku: Mohu 
skrze tebe vidět sebe? Na výstavě byli zastoupení autoři různých generací. 
K fotografickému pohledu použili různé způsoby a společně ukázali 
návštěvníkům, jak se za poslední tři dekády proměnil způsob, jakým se 
díváme na sebe a na druhého.

Autor článku: Kristýna Sedláková

Humpolecký masopust
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Humpolecké Velikonoce

V neděli 10. 4. jsme dostali možnost zúčastnit se akce Humpolecké 
Velikonoce, kterou pořádalo Městské kulturní středisko ve spolupráci 
se Střediskem volného času. Studenti oboru obchodník – specialista 
na cestovní ruch seznamovali návštěvníky s historií čtvrti Zichpill i s 
architekturou a osudy významných staveb: tolerančního kostelíku, kostela 
sv. Jana Nepomuckého i Nápravníkova stavení. Dle ohlasu veřejnosti 
můžeme říci, že se svého úkolu zhostili na výbornou. Zapojili se i studenti 
oboru kuchař- číšník. Připravili k ochutnávce typické velikonoční pokrmy – 
mazance, beránky a hlavičku. Nabízeli i teplé nápoje, které v tento chladný 
den přišli návštěvníkům akce vhod. Akce se velmi vydařila, nechtěnými 
návštěvníky byly jen aprílové sněhové vločky.

Autor článku: Lenka Domšová

Naše škola se přihlásila k pokusu pořádaném Agenturou Dobrý den o rekord 
v počtu studentů zpívajících a hrajících evropskou hymnu v Pelhřimově na 
Masarykově náměstí v pátek 10. června 2022 od 9 hodin. Akce se zúčastní 
studenti ze tříd 1.IT, 2.IT, 2.K, 2.RG a 2.DS, zpěv a hru trénovali pod taktovkou 
Marcely Novotné a Zuzany Brabcové, evropské vlaječky vznikly za podpory 
Michala Krankuse v grafickém studiu.  

Autorka článku: Zuzana Brabcová

Den s němčinou

Ve středu 18. 5. 2022 se třída 1.O zúčastnila ,,Dne s němčinou“. Den 
s němčinou se konal v Pardubicích v Tyršových sadech, přímo pod 
Pardubickým zámkem. Tento krásný den zorganizoval Goethe Institut. Institut 
oslovil hudební německou skupinu Munich Supercrew, která hned od začátku 
všechny diváky zapojila do programu a zpívali všichni. Tento den se velmi 
vydařil a i počasí nám přálo. 

Autorka článku: Vanesa Přibylová, třída 1.O

Nejvíc lidí zpívajících Beethovenovu Ódu 
na radost – evropskou hymnu
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Otevřená hlava – prezentace žáků

Studenti ze třídy 2.DS plánují za podpory svých učitelů postavit 
několikaportovou nabíječku mobilních telefonů přístupnou pro všechny 
studenty a učitele školy, která bude využívat do maximální možné míry 
recyklované materiály, součástky ze starých počítačů a zařízení již 
vyřazených z provozu, bude „poháněna“ výhradně za využití energie z 
obnovitelných zdrojů.

Základem bude systém malých větrných elektráren, technicky rozšiřitelný o 
solární panel, který bude inteligentním systémem nabíjet power-banku, jejíž 
výstupy budou vyvedeny do budovy školy, včetně hlavních typů nabíjecích 
konektorů na mobilní telefony tak, aby každý, kdo přijde do školy bez 
nabitého telefonu, si mohl kdykoliv nabít baterii a plně tak využívat možnost 
svého „placatého hladítka“ k maximálnímu užitku ve výuce i pro zábavu.

Základním kamenem této filosofie je využití obnovitelnosti zdrojů, respekt 
k životnímu prostředí, zejména jeho nezatěžování a vracení do života 
součástkám, které by jinak skončily jako odpad, ačkoliv jsou stále plně 
funkční.

Autoři článku: Zdeněk Brabec, Jiří Fikar

Dne 7. dubna skupina studentů 1.DS a 2.DS nahlédla do počátků 
elektrifikace kraje kolem řeky Želivky a navštívila Siláka Anku, Jiřího a Emilku. 
Podle zeleného kabátku by jeden soudil, že se jedná o přerostlé vodníky nebo 
jiné příšery obalené puškvorcem, ale na vodní havěť jsou poněkud hluční. 
Budeme ještě chvíli napínat s malou nápovědou, jedná se o technické skvosty 
dvacátých let vyprodukované tehdejšími technologickými leadery v oboru 
elektrotechniky, Škodou a Českomoravskými strojírnami Daněk, které dodnes 
slouží v podstatě jen na základě běžné údržby. Stále nic? Další nápověda. 
Náhon, česlo, stavitelné lopatky, ale mlýn to není. Ale mohl by být, kdyby šlo 
o mletí, ale zde se jedná o výrobu elektrického proudu tím nejekologičtějším 
způsobem, který máme k dispozici a to na základě rozdílů potenciální energie 
vody. Silák Anka, Jirka a Hanička jsou vodní Francisovy turbíny o celkové 
kapacitě 2100 kWh, které již od svého vzniku fungují jako základ elektrárny 
dodávající proud v dobách špiček spotřeby. Ačkoliv v tomto desetiletí oslaví 
sté narozeniny jsou to stále čiperky, které slouží a sloužit budou, dokud voda 
poteče. Pohled na tyto skvosty techniky, byť věkovité potěšil i naše studenty 
a nezbývá než vyjádřit naději, že i jejich dílo, na které se teprve profesně 
připravují, přetrvá díky své kvalitě a sofistikovanosti celé desetiletí.

Autor článku: Zdeněk Brabec

Na návštěvě u Siláka Anky, Jirky a Emilky
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Třeťáci na „Polytechně“

Jak vypadá výuka na vysoké škole, co obnáší život jejího studenta či 
jaké zajímavosti ukrývá budova bývalého justičního paláce, nyní známého 
jako Vysoká škola polytechnická. Na tyto otázky a na mnohé další dostali 
odpověď naši třeťáci.

Ve čtvrtek 7. dubna třídy 3.IT a 3.O vyrazily na exkurzi do prostor VŠPJ, kde 
je čekal bohatý program spojený s prezentací studijních oborů a dostupného 
vybavení školy. Návštěva započala přivítáním od vedoucí katedry technických 
studií paní doktorky Vojáčkové, která nás uvedla do zrekonstruovaných 
prostor staré auly, kde nás čekala první část programu a sic povídání o 
historii této budovy a jejím současném „druhém“ životě. Po vyprávění, ze 
kterého místy mrazilo a temné historii školy v padesátých letech minulého 
století, jsme skokově přešli do světa moderních technologií, neboť o slovo 
se přihlásil druhý řečník – Mgr. Antonín Přibyl, odborník na bezpečnost 
kyberprostoru. 

Během přibližně devadesátiminutové přednášky jsme se dozvěděli, jak být 
bezpečnostně gramotným, jakým způsobem je možno chránit svou identitu 
v kyberprostoru, jaká nebezpečí nás mohou ohrozit, či jaké bezpečnostní 
„díry“ obsahují nejznámější prohlížeče.

Program pokračoval prohlídkou školní budovy prostřednictvím jejího 
bývalého studenta – Martina Folejtara. Po návštěvě knihovny, studovny a 
bývalého popraviště jsme se přesunuli do nově vzniklého křídla školy, kde se 
naši studenti občerstvili jako skuteční studenti VŠPJ, tedy tradičním párkem 
v rohlíku. Po krátké přestávce naše kroky vedly do nové auly, kde si několik 
zájemců vyzkoušelo, jaké to je přednášet před aulou a následně jsme se 
vydali až do bunkr připomínajících podzemních prostor, kde vznikl unikátní 

projekt laboratoře pro účely průmyslu 4.0.

Vládce tohoto prostoru, Ing. Jan Jirsa, nás zde provedl a velmi ochotně nám 
popsal, k čemu slouží jednotlivé části autonomních periferií, co je podstatou 
robotizace výrobních procesů a s jakými výzvami se potýká nastupující čtvrtá 
průmyslová revoluce, vše předané velmi poutavou a zábavnou formou. 

Na další cestě nás provedla paní doktorka Vojáčková, která nám společně 
s doktorem Dvořákem představila zázemí pro externí akademické pracovníky, 
dále laboratoř výrobních procesů, a nakonec i laboratoř experimentálního 
měření, kde se testuje například unikátní metoda odolnosti zubních protéz. 

Na konci exkurze nás paní doktorka vyprovodila a rozloučila se s námi 
symbolickým „Na viděnou v posluchárně“.

Autor: Martin Folejtar
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Akce Čistá Vysočina

Za pohybem na čerstvém vzduchu, recyklací a společenskou odpovědností 
nás zavedl již třináctý ročník akce s názvem „Čistá Vysočina“. 

Projekt organizovaný krajem Vysočina si klade za cíl povzbudit a motivovat 
obyvatele k péči o své okolí a svou trochou přispět k čistšímu životnímu 
prostředí. Do letošního ročníku se zapojilo necelých dvacet šest tisíc 
dobrovolníků a jejich řady rozšířili i naši studenti. 

Ve středu, dne 13. dubna, po seskupení na školním dvorku a předání 
nezbytných informací se skupina studentů a vyučujících, vybavena pytli na 
odpad, rukavicemi a dobrou náladou, vypravila vstříc „dobrodružství“.  První 
společná cesta nás zavedla až na rozcestí pod hradem, kde jsme se rozdělili 
do čtyřech skupin a odtud se pak vydali po svěřeném úseku v rámci rozsáhlé 
plochy od parku u rybníku Dvorák, přes naučnou stezku Březina až ke třem 
jezírkům. 

Během dopoledne došlo k postupnému vyčištění svěřených úseků a 
naplnění rovných osmi pytlů na odpad, což lze považovat za opravdu dobrý 
výkon. Program akce byl zakončen společným posezením u táboráku pod 
židovským hřbitovem, kde byli zúčastnění odměněni svačinou v podobě 
špekáčku. Program byl zakončen edukační aktivitou na téma „povídání o 
zbraních a zbrojích ve středověku“ a praktické zkoušky pro zájemce. 

Všem zúčastněným patří velký dík, neboť i touto trochou jsme každý přispěli 
k tomu, aby naše Vysočina byla opravdu čistá. 

Autor článku: Martin Folejtar
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Bruslení Posilovna

Hodiny tělesné výchovy trávené v zimních měsících v naší malé, ale námi 
všemi oblíbené tělocvičně, byly dlouhé. Jistě jsme už všichni v představách 
tak trochu lumpačili a těšili jsme ven na vytrvalostní běh okolo milované 
Hadiny. Už to chtělo změnu, nějaké zpestření. Pan učitel Mixa, mimochodem 
náš hlavní sporťák, to také tak viděl, nelenil a domluvil návštěvy zimního 
stadionu. Tak jsme nabrousili brusle, připravili hokejky, paní ředitelka dodala 
puky a dílo bylo hotové.

V měsíci březnu tak maturitní obory v rámci hodin tělesné výchovy 
zdokonalovaly své bruslařské dovednosti a šanci dostal samozřejmě také 
hokej. Někteří studenti se na brusle postavili po delší pauze, někteří se na 
brusle postavili vůbec poprvé v životě, někteří zkoušeli dvojitého salchowa 
(alespoň to tak vypadalo), někteří si zahráli hokej, ale všichni jsme alespoň 
jednou otestovali pevnost našeho sedacího ústrojí. Všichni studenti 
přistoupili k této aktivitě zodpovědně a s chutí a určitě se budeme těšit na 
příští sezónu.

Od pondělí 25. 4. do neděle 1. 5. 2022 proběhl na území Kraje Vysočina 
týden sportu zdarma pod názvem Vysočina v pohybu. V rámci této akce měla 
veřejnost možnost využít více než padesát otevřených sportovišť po celém 
kraji a vyzkoušet si nové sporty a aktivity.

Náš hlavní sporťák, pan učitel Mixa, nezahálel a pro naše studenty v rámci 
hodin tělesné výchovy domluvil možnost návštěvy Attack Gymu Humpolec. 
A naši studenti se příležitosti vyzkoušet si něco nového a zpestřit si hodiny 
tělesné výchovy zhostili příkladně. Stejně jako v případě březnové výuky 
bruslení tak svá těla v posilovně potrápila většina studentů. Někteří již 
měli nějakou zkušenost a předvedli opravdu slušné výkony, pro některé šlo 
o vůbec první návštěvu fitka v životě.

Odezva ze strany studentů byla velmi kladná a v některých z nás se dokonce 
probudila chuť a motivace začít cvičit pravidelně. Tak se nám zase něco 
povedlo, sporťáci. Sportu zdar, sporťáci!

Autor článků: Jan Machyán
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Příprava občerstvení na soukromou akci - 
oslava narozenin, Krasoňov

Po půl roce, téměř na den přesně, naši kuchaři opět připravili občerstvení 
do Krasoňova. Soukromá akce proběhla v budově bývalé školy a my věříme, 
že jsme našimi výrobky, jak oslavenkyni, tak její hosty potěšili. Děkujeme za 
důvěru. Poděkování patří také studentům všech ročníků oboru kuchař-číšník, 
kteří se na přípravě podíleli v pátek 18. března a také v sobotu vypomáhali, 
jak při přípravě, tak při obsluze hostů.

V sobotu 7. května připravili naši kuchaři občerstvení pro bývalé i současné 
členy KČT Šlápoty Hněvkovice. Hostů se sešlo velké množství a po 90 
minutách byly doplňované nabídkové stoly prázdné. Měli jsme možnost 
pozorovat, jak naše výrobky doslova mizí z nachystaných míst a velmi nás 
těší, že nás paní Mgr. Marie Vincencová s paní Lenkou Bartákovou oslovily, a 
daly nám další příležitost ukázat, co umíme.

Autorka článků: Jana Červená

50. let od založení
KČT Šlápoty Hněvkovice
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Ohlédnutí za přípravou
na přijímací zkoušky

V lednu, únoru a březnu probíhaly na naší škole přípravné kurzy na 
přijímací zkoušky a cvičné přijímací zkoušky. Studenti oboru kuchař-číšník 
přichystali pro účastníky drobné občerstvení, naši vyučující českého jazyka a 
matematiky vytvořili testy a ve spolupráci s ostatními kolegy ihned opravili. 
Žáci 9. ročníků tak dostali zpětnou vazbu ještě ten den, navíc mohli s 
vyučujícími zkonzultovat případné nejasnosti v testech. Děkujeme všem za 
účast. Věříme, že jsme alespoň málem přispěli k úspěšnějšímu zvládnutí 
přijímacích zkoušek.

Na závěr školního roku (ve dnech 28. – 29. června) jsme připravili pro 
všechny naše studenty a vyučující dvoudenní poby t v RS Trnávka www.
trnavka.eu. Navracíme se tak už k tradičnímu uzavření školního roku, které 
nám přerušila nepříznivá situace s šířením onemocnění COVID–19.

Cílem této aktivity je podpořit přátelskou a kolegiální atmosféru ve škole, 
proto je společný pobyt pevnou součástí vize naší školy a je takto zakotven 
v posledních dnech školního roku. Jsme jeden tým a chceme, aby se každý 
(student i učitel) cítil platným členem tohoto týmu. Program je sestaven 
tak, aby jej mohli případně studenti svými nápady obohatit, upravit, doplnit. 
Z připravovaných aktivit můžeme zmínit třeba Netradiční olympiádu, v níže 
změří své síly jednotlivé skupiny v disciplínách, které nejsou hned tak 
k vidění. 

Doufejme, že nám vyjde i pěkné počasí a dva dny strávené mimo hluk města 
si společně užijeme.

Společný pobyt na konci školního roku
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Výrobek studentů, který šetří
školní prostředky

Studenti třídy 1.DS a třídy 2.DS v rámci hodin odborného výcviku dokázali 
spojit svůj technický um, teoretické znalosti a chuť vytvořit něco nového do 
konkrétního výrobku, který svoji funkčností a parametry je plně srovnatelný 
s výrobky továrními. Název výrobku možná laikovi mnoho neřekne, ale každý 
elektrotechnik nebo počítačový nadšenec určitě radostně spočine pohledem 
na naší nové osvitové UV komoře pro výrobu plošných spojů. Neměli bychom 
vlastně vynechat ani manikérky, které technicky podobným zařízením 
vytvrzují lepidlo na umělé nehty ani lakýrníky, kteří používají podobná zařízení 
na stabilizaci UV laků a ani jiné profese, nám však bude dobře fungovat pro 
výše zmíněné plošné spoje. Za svoji krátkou dobu existence bylo zařízení již 
technicky inovováno o časovač, který řídí dobu osvitu s vteřinovou přesností 
a významně tak navyšuje kvalitu finálního výrobku. A proč jsme se do toho 
pustili? Odpověď je jednoduchá, náklady na výrobu nedosáhly ani pětiny 
prodejní ceny továrního výrobku.

Autor článku: Zdeněk Brabec

Fotoreport
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Nepatříš do šrotu

Pán dnešního světa jsi ty,
panáček z ocelových plátů,
ze 100 % sluníčkem nabitý,
oblečen do drátěných šatů.

Tisíc maličkých cest – obvodů,
se snaží schovat v tvém nitru,
bajtům i bitům dáváš svobodu,
elektřiny proudí tu 5 litrů.

Duhové oči vzhlédnou k nebi,
ohňostroj tvé radosti uvidí,
úsměv na tváři je zapotřebí
v našem malém světě bez lidí.

Protáhni šrouby, železné klouby,
venku se slunce s měsícem snoubí.

Autor: student oboru IT

Noční setkání

Nasadil jsem si na oči brýle, nikdy se mi tak netřásla ruka, a pak jsem se 
díval, jak se v černotě průjezdu zhmotňuje postava, kterou jako by právě 
teď někdo vystřihoval z papíru. Nejdřív klobouk, pak ramena a dlouhý plášť. 
Přicházela blíž, šoupala podrážkami bot o dlažbu. Byla skutečná….

Když už mi do mysli přicházely představy, že se moje nohy opravdu změnily 
na olovo, pohnul jsem se. Rychlost, již jsem vyvinul, jsem u sebe za celý život 
ještě neviděl. Utíkal jsem, jako by mi šlo o život. A pravděpodobně tomu tak 
i bylo. Postava, která se nyní jevila jako pouhá šmouha v mém zorném poli, 
mi dávala jasně najevo, že není úniku. V jednom okamžiku jsem zahlédl bílý 
plášť za plotem dětského hřiště, v tom dalším na druhé straně ulice. Jakmile 
jsem se dostal do našeho domu, sprintoval jsem po schodech ke svému bytu. 
Tady to je, ten pocit omamného bezpečí.

Pomalu, ale jistě jsem se zvedl ode zdi vedle dveří, kam jsem se po 
příchodu sesunul. Na svých rozklepaných nohách jsem vyšel vstříc psacímu 
stolu. Hrůza ze setkání mě naprosto ochromila. „Tak kde to je? Nemohlo 
se to jenom tak vypařit“, ventiloval jsem svou zoufalost skrze zatnuté zuby 
přehrabujíc se v enormním množství papírů a složek. Strnul jsem, neboť se mi 
něco otřelo o nohu. No jistě! Co jiného, než nový přírůstek do rodiny, by se mi 
lísalo k noze. „Dobrý večer, Pane Fousku“, pozdravil jsem svého bengálského 
kocoura. Mé sestře totiž připadal můj život moc smutný a osamělý, takže teď 
u mě bydlí tohle stvoření.

„Snad nemáte ještě hlad, Pane Fousku. Copak byste ráčil?“ optal jsem 
se kocoura, jenž se právě dožadoval pozornosti nad znovu prázdnou 
miskou. „Bude tlustej a pak i k ničemu. Stejně jako ty“, uslyšel jsem hlas 
přicházející……. Odkud vlastně? „Tady, tupče.“ Už jsem si jistý, odkud vítr 
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vane. „Mami, zase jsi mi přišla nadávat? Můžeš rychle odejít?“ vykřikl jsem do 
prostoru. Být tenhle vetřelec moje matka, jistě by se ozvala. Procházel jsem 
kolem zrcadlové stěny a kdybych nebyl v takovém šoku, křičel bych jako malá 
holka. Můj odraz se hýbal jinak než já. A držel v ruce složku s dokumenty. 
Přesně tu, kterou jsem předtím hledal. „Dej to sem!“ vypustil jsem z úst tak 
rychle, že jsem si ani sám nerozuměl. Pak jsem se zarazil: „Jak….. k-kdy…… a 
proč…. He? Můj odraz přitom sledoval, jak se inteligentně ptám. Očividně se 
bavil. Obraz se ale znenadání změnil a přímo před mýma očima stála ona bílá 
postava.

Již několik hodin sedím s kocourem na klíně před zrcadlem a ujišťuji se, že 
se odraz hýbe stejně se mnou. Osoba v bílém hávu se ujala místa mimo mou 
kopii. „Milý Deane, copak ti nepřijdu dostatečně krásná? Porodila jsem ti tři 
děti, jasně, že to zanechá nějakou stopu“, předčítal vetřelec jeden z dopisů od 
mé ženy. „Já vím, já vím. Jsem nechutnej hnusák, pamatuju si to“, odpověděl 
jsem sklesle, „nedokážu být tím dobrým manželem a otcem jako kdysi.“ 
K mému překvapení se její bledá tvář neroztáhla do šklebu, ale soucitně 
se na mě zahleděla. Poté si přisedla hned vedle mého odrazu, položila mi 
ruku na koleno, až kvůli tomu Pan Fousek utekl. „Laylo!“ vydechl jsem téměř 
neslyšně. „Ano?“ pravila mírumilovně, „ano, jsem to já. Musíš mě nechat jít. 
Pro oba to bude lepší. „

Moje žena Layla zemřela před půl rokem. Donesl jsem jí na hrob kytici růží a 
lilií, ty měla nejraději. A rudou svíci, která zvýrazňovala její povahu – vášnivá, 
svůdná a nebezpečná. „Ahoj Laylo, tak jsem se přišel rozloučit. Nesu ti 
poslední pozornost. Tyhle jsi měla nejraději.“ Květiny jsem vsadil do vázy a 
svíci na podstavci zapálil. „Miluju tě“, zašeptal jsem. Její bledá tvář se na mě 
naposledy usmála. Zase se s ní jednou setkám.

Autor: Kristýna Vacková, třída 4.O, maturitní písemná práce
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