
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léto nám začíná, teploty stoupají a chuť 

chodit do školy naopak klesá. Avšak ani 

blížící se prázdniny nám nezabrání 

přinést Vám opět několik textů, které 

Vás pobaví a možná i poučí. Další školní 

rok je téměř za námi a nás čeká 

zasloužený odpočinek. Snad Vám náš 

časopis zpříjemní čekání na dny volna.



  

 

Několik slov na úvod… 
 

Do posledního čísla časopisu letošního roku se nám sešlo tolik 

příspěvků, že budeme muset některé nechat do dalšího vydání. Tato 

skutečnost nás nesmírně těší a jsme vděčni všem, kteří se o to 

zasloužili. Velký dík patří absolventům naší školy, protože i po 

ukončení studia si dali tu práci a poslali nám článek. Zapojují se 

rovněž žáci prvních ročníků a to pro nás znamená, že nám roste 

další generace novinářů, s nimiž můžeme spolupracovat. Nově se 

v tomto vydání objeví příběh na pokračování, jehož autorkou je 

právě žákyně prvního ročníku. Děkujeme všem a těšíme se na další 

spolupráci.  

Studenti napsali: 
 

Zajímavé oslavy Velikonoc 

Určitě jste zareagovali, že se 21. dubna tohoto roku slavily 

Velikonoce. Je to nejdůležitější křesťanský svátek a představuje 

vzkříšení Ježíše z mrtvých. Ale ne všude se to slaví jako u nás. 

Např. lidé  na Kypru hledají na Velikonoční pondělí ukrytá vajíčka, 

později oslavy pokračují lovem vyhozených kusů dřeva. Staré 

dveře, vyschlé větve a haluze pak dávají na jednu velkou kupu, 

která se na konci dne zapálí a vesnice mezi sebou soutěží, kdo má 

největší velikonoční oheň 

Obyvatelé Bermud pouštějí draky jako symbol zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista. Nejsou to obyčejní draci, ale vlastní výtvory místních 

s jedinečnými tvary a motivy, které se vyrábějí speciálně pro tuto 

událost. Na konci dne jsou vyhlášeni vítězové v nejrůznějších 

kategoriích.  



  

 

V Norsku se slaví Velikonoce opravdu netradičně – celé rodiny 

čtou kriminálky nebo se na ně dívají. Večer si všichni sednou k 

jednomu stolu a snaží se uhodnout, která z postav je vrahem. 

Vydávají se limitované edice detektivních románů a povětšinou se 

vysílají pouze filmy a seriály s vraždami v nich. Už týden před 

svátky vycházejí speciální mini-komiksy s tajemnými vraždami, 

jejichž konec je jasný až během Velikonočního pondělí. 

Finové pár dní před svátky zasadí do svátečních kelímků trávu a 

sledují, jak roste. Do Velikonočního pondělí by měla být tráva 

alespoň tak vysoká, aby mohl do ní velikonoční zajíc ukrýt vajíčka, 

sladkosti a dárky. Kromě Velikonoc tímto zvykem Finové 

připomínají i příchod jara. 

Francouzská extravagantnost je skvělá. Svátky začínají “Tichou 

sobotou,” kdy ve francouzských kostelech přestanou zvonit zvony, 

aby připomněly Ježíšovu smrt. Všechny zvony v zemi opustí 

kostelní věže, aby navštívily papeže v Římě, a cestou zpět 

zanechávají dětem velikonoční vajíčka a sladkosti. Další den je lze 

slyšet znovu. 

Během Velké soboty lidé na Korfu vyhazují z okna velké hliněné 

nádoby, nádobí, hrnce a džbány, které končí na zemi pod okny 

rozbité na cimprcampr. Podle místních je tato tradice symbolem 

začátku něčeho nového a konce starého. 

Na Filipínách se slaví Velikonoce doslova. Místní mladíci se na 

Velký pátek dobrovolně dávají přibít na kříže, bičují se nebo jinak 

trýzní, aby odčinili hříchy, které provedli během celého roku. 

Církev oslavy na Filipínách odsuzuje a bojuje proti nim i místní 

vláda. Jelikož však ukřižování mladíkům zakázat nemohou, 

záchranáři jim po oslavách bezplatně očišťují rány. 

 

Karolína Klímová 

 



  

 

Maturita a zase ta maturita… 
 

Z pohledu maturanta 

Ples utekl jako voda, ani jste si pořádně nestihli zatančit s 

kamarády, natož s rodiči a už na Vás za rohem kouká maturita. Na 

začátku září jsme přišli do školy s tím, že jsme ve čtvrtém ročníku, 

ale nikdo z nás to nebral příliš vážně. Byl to pro nás spíš takový 

budoucí milník, o kterém jsme vlastně ani netušili, že na nás čeká 

už za pár měsíců. Začátkem září odstartovaly přípravy na ples. Ten 

se však udál tak rychle, že jsme si ho ani pořádně nestihli užít. Na 

řadu teď přišla poslední a zároveň nejdůležitější úloha maturanta. 

A to samotná MATURITA. Slovo, které vás budí ze spaní, a snad 

to nejpoužívanější slovo vůbec za celou moji středoškolskou 

docházku. Po plese nabere vše ohromný spád. Postupně zjistíte, že 

jste si, nejlépe v listopadu, měli podat přihlášku na vysokou školu. 

Takže to poslední den termínu podávání přihlášek někam dáte a 

doufáte, že správní poplatek dojde včas. Přihlášky na vysokou 

máme za sebou. Teď už jen tu maturitu. Začíná jaro, těšíte se na 

Velikonoce a hlavně na volno, které vás v brzké době čeká. No ale 

pozor, čeká na Vás první část maturity. A to slohová práce. Každý 

maturant večer před slohovkami hledá na googlu výrazy - jak 

napsat vyprávění, jak se píše přímá řeč, co vše musí obsahovat 

charakteristika, jak napsat slohovou práci s minimální slovní 

zásobou apod. Na naší škole Vás také čeká praktická zkouška, 

kterou máte danou podle svého zaměření. Ale pokud do té školy 

sem tam chodíte, musíte to zvládnout. Dále ještě napsat didakťáky 

od Cermatu a jedeme dál. No a na řadu přichází poslední zvonění, 

vydání vysvědčení a máte teoreticky volno. Úplné volno se tomu 

říct ještě ale nedá. Stále musíte splnit poslední část a to ústní 



  

 

maturitu. V podstatě máte celý květen na "zopakování" (naučení) 

všech maturitních otázek a 20 knížek. Ze začátku Vám to vůbec 

nepřijde, že už maturujete, ale najednou jste po písemných a už se 

to jen nabaluje. 

Všem budoucím maturantům držím pěsti a pevné nervy. 

 Kaprálová Zuzana 

 

Přednáška na úřadě práce 

V úterý 19. února 2019 jsme byli na přednášce na Úřadě práce ČR. 

Hned při příchodu se nás ujala paní Mgr. Veronika Berková, která 

nám celou přednášku prezentovala. Mně osobně se tahle přednáška 

moc líbila. Dozvěděli jsme se, co všechno vlastně tahle instituce 

dělá, co zprostředkovává. Hlavní náplní byly informace o tom, co 

dělat, kam jít po maturitě, jaké jsou vůbec možnosti. Paní Berková 

nám řekla, jak by měl správně životopis vypadat nebo naopak jak 

ne. Zajímavou informací, která mě nikdy moc nenapadla, bylo to, 

proč někteří absolventi nenajdou ihned práci. Dostali jsme také 

různé letáčky s webovými odkazy na různé internetové zdroje, 

které nám poskytnou veškeré informace, ať už o další vzděláním 

nebo také o volbě povolání, kde hledat pracovní místa a podobně. 

Myslím si, že tahle přednáška byla velice povedená a určitě si z ní 

alespoň něco odneseme do života. 

Jana Müllerová 

 

SCIO testy 

Dnes už téměř na každou vysokou školu chtějí vykonat přijímací 

zkoušky v podobě Scio testů. Zde je pár tipů jak uspět: 

1. Příslušný oddíl si nejprve prohlédněte – vyberte si úlohy, 

které budete umět vyřešit rychle a bezchybně. 



  

 

2. Nenechte se znervóznit nedostatkem času – nedostatek času 

trápí každého uchazeče, není důležité vypracovat vše, jde o 

to vynechat úlohy, které nevíme, nebo jsou časově náročné. 

3. Nezasekněte se – nevěnujte žádné z úloh příliš mnoho času. 

4. Nepřemýšlejte o ničem jiném než o úloze, kterou právě 

řešíte. 

5. Zadání čtěte pozorně. 

6. Co nejvíce informací si zaznamenávejte do zadání – 

podtrhávejte si klíčová slova, zapisujte si výpočty. 

7. Nevíte-li o úloze nic, netipujte – za špatnou odpověď se část 

bodu odečítá, proto je lepší otázku vynechat, za vynechanou 

odpověď se nic nesráží. 

8. Objednejte si více termínů – započítává se nejlepší výsledek. 

Jana Müllerová 

 
 

Co mi dalo studium na OA nebo naopak, co mi vzalo? 

 Na obchodní akademii studuji už 4. rokem. Často se mě 

rodina, ale hlavně přátelé ptají, co mi dalo studium na Obchodní 

akademii v Prostějově nebo naopak, co mi vzalo. Možná Vás 

zajímá, jak jsem se ocitla na „obchodce“. Každý z mých blízkých 

asi ví, že na tuto školu jsem jít studovat nechtěla. Nikdy jsem moc 

nevěděla, co chci v životě dělat. Vlastně jedno „poslání“ jsem měla. 

Přála jsem si stát se lékařkou, abych mohla pomáhat ostatním 

lidem. Bohužel na gymnázium jsem jít nechtěla a na „normální 

zdravku“ také ne. Hlásila jsem se proto na zdravotní lyceum do 

Hradce Králové, ale kvůli svojí mamce jsem zhodnotila, že bude 

lepší jít na obchodní akademii v blízkosti svého bydliště. Moje 

nadšení tedy nebylo nikterak veliké, když jsem v září poprvé vešla 

do budovy této střední odborné školy.  

Ale dnes po necelých 4 letech můžu říct, že jsem udělala 

správně. A co mi tohle místo dalo do života? 



  

 

Díky tomuhle studiu jsem poznala úžasné lidi. Ať už jsou to 

spolužáci nebo i učitelé, kteří jsou pro mě spíše přáteli než učiteli. 

Je jasné, že s některými lidmi si rozumím více s některými zase 

méně, ale to je normální. Naučila jsem se psát všemi deseti, což mi 

dost usnadnilo práci na počítači. Vyzkoušela jsem si, jak to vlastně 

funguje v praxi. To mi otevřelo oči a došlo mi, že jediné, co snad 

v životě nechci opravdu dělat, je účtovat. Účetnictví celkem chápu, 

ale vůbec mě nebaví. Představa, že dalších 40 let sedím v kanceláři 

a účtuji, mě děsí. Co mě dělá šťastnou je, že „rozumím“ daním. 

Pokud bych jednou měla dělat něco z toho, co jsem se zde naučila, 

byly by to určitě právě daně. A co se mi opravdu nejvíce líbí na této 

škole? Právě to, že je hodně přátelská. Každý učitel Vám rád 

pomůže, cokoli vysvětlí. Samozřejmě za předpokladu, že vidí 

nějaký zájem. Myslím si, že po dokončení této školy je dost 

možných různých dalších směrů, kam jít studovat. Nemusíte jít 

striktně studovat účetnictví, což se mi líbí nejvíce. 

A co mi studování na této akademii vzalo? Asi jsem postupem 

času ztratila ty dětské představy, že život je jako pohádka. Ale stále 

věřím na šťastné konce. Zůstávám ve víře, že všichni letos úspěšně 

odmaturujeme, budeme úspěšní při příjímacích zkouškách na 

vysoké školy. Poté získáme skvělé pracovní místo a budeme tam 

chodit s radostí, protože nás bude tohle místo naplňovat. 

Jsem opravdu moc ráda, že jsem se nakonec rozhodla pro tuto 

střední školu. I když úplně neplánuji pokračovat v ekonomii či 

účetnictví, získala jsem důležité a zajímavé informace z praxe. 

Každý z nás by měl mít všeobecný přehled o tom, jak to chodí na 

trhu práce. Do kdy máme statut studenta nebo jak se chovat při 

příjímacím pohovu o pracovní místo. 

 

Jana Müllerová 

 



  

 

 

Maturita 

Žádného studenta střední školy maturita nemine. A my ji už máme 

za sebou. Jako první byly slohové práce. Maturovala jsem 

z matematiky, proto se mě týkala pouze písemná práce z českého 

jazyka. Nebudu lhát, že jsem byla nemile překvapená, když se 

v zadání neobjevila zpráva a nějaké „normální“ vypravování. Po 

dlouhém přemýšlení jsem napsala úvahu. Touhle prací jsem si 

nebyla vůbec jistá, zda obstojí. Poté následovala „praktická“. Ta mi 

přišla z celé maturity snad nejlehčí. Hned na začátku května nás 

čekaly didaktické testy. Didaktický test z matematiky se psal jako 

první. Odcházela jsem z lavice s tím, že jsem matematiku nejspíš 

neudělala. Vůbec jsem to nestíhala a většina byly otevřené úlohy, 

takže se to nedalo v posledních minutách tipnout. Didaktický test 

z českého jazyka mi přišel, že je stále na stejné úrovni jako ty 

předchozí. Poté následoval měsíc volna, čas pro přípravu k ústním. 

Zajímá Vás, jak probíhala moje příprava k ústním maturitám?  

Mám nejspíš oproti některým tu výhodu, že jsem si většinu věcí 

pamatovala z hodin. Neměla bych to asi říkat, ale za celé 4 roky 

jsem se učila jen 1 rok a to v 1. ročníku. Když jsem posledního 

dubna končila ve škole, „malovala“ jsem si, jak se na tuto zkoušku 

dospělosti připravím. Měsíc ubíhal a já si psala s některými 

spolužačkami, většina z nich se celou tuhle dobu poctivě 

připravovala, ale ani to mě nedonutilo se začít učit. Měsíc utekl jako 

voda a byl pátek – 3 dny do ústní maturity. V tu chvíli jsem si 

uvědomila, že už nemám žádný čas, že bych se na to měla konečně 

vrhnout. V pátek jsem si stihla přečíst celou ekonomiku a polovinu 

otázek do účetnictví. V sobotu jsem musela řešit něco s rodinou, 

takže jsem se nestihla udělat vůbec nic. Poslední den možné 

přípravy byla tedy neděle. Stihla jsem dočíst zbytek otázek do 

účetnictví a projít knížky do češtiny. Druhý den jsem šla k ústním 



  

 

s tím, že jsem každou otázku stihla přečíst jen jednou. A jak to 

dopadlo? Udělala jsem to jako většina mé třídy. Všichni učitelé byli 

moc milí a snažili se nás uklidnit a navést na správnou odpověď. 

Tímto chci moc poděkovat všem učitelům za celé 4 roky, bez jejich 

důkladné přípravy by to mnozí z nás určitě nedali. Děkujeme! 

 

Jana Müllerová 

Poezie ze školních lavic 
BERAN 

Teď vám řeknu, jak se sluší, 

já jsem beran tělem, duší. 

Skopec je mé znamení, 

nepodléhám mámení. 

 

Tvrdohlavá vždycky jsem, 

jdu si přímo za nosem. 

Tak jak beran má svou hlavu, 

otázku teď já si kladu, 

jestli je to v pohodě, 

že nic nenechávám náhodě. 

 

 

 

Prosadím si vždycky svou, 

i když narazím hlavou mou, 

do zdi jako beran tvrdě, 

tvářím se pak přesto hrdě. 

 

Nic si z toho nedělám, 

pravdu svoji prostě mám. 

Z toho plynou často hádky, 

nedívám se nikdy zpátky. 

Chci mít všechno prostě hned, 

život se mnou není med. 

Hanka  Zbořilová

 

Jakému zvířeti se nejvíce 

podobám… 

Co to na nás padá z výšky? 

to Aneta loupe šišky. 

Vyplašila školní můry,  

které měly zrovna chmury. 

 

 

 

Vyhrabává v lese jamky, 

kde schovává svoje známky. 

Už se na ní zlobí učitel, 

i pan školní velitel. 

Ekonomka trať je dlouhá, 

maturitou všechno stoupá. 



  

 

Všechno z dálky sleduje, 

a školu velmi miluje. 

Bystrá hlava, vlasy rudé, 

vše má dobře promyšlené. 

To je naše veverka, 

ze 3. bé čiperka. 

Aneta Kinclová 

 

 

 

 

Příběh 

Zpustlá země, 

kamenné dříví, 

sochy u suchého jezera 

vytvořeny. 

Jen titan z kamení, 

stále tu sedí. 

A praví, což jen, hrdino, 

chceš? 

Chtěl jsi nás zachránit, 

ale jen peklo neseš. 

To obrátil ses proti nám, 

nebo ztratil rozum? 

Meč u pasu stále máš 

a kamennou tvář. 

Já stvořen jsem z žedru  

a city mám. 

Ty stvořen jsi z masa a kostí, 

a kamenné srdce máš. 

Vypravěč naší balady, 

poztrácel slávu a chrabrost 

našeho rytíře. 

Pomíchal děj a  tím 

zahubil víly s hipogryfy. 

On zničil něco, co mělo být 

nevinné. 

A nechal nás tu napospas 

osudu. 

Tas na mě svůj meč,  jak 

chceš, 

ty neumlčíš má slova či 

ostatních, co zbyly. 

Ten smutek v očích zůstane i 

po smrti. 

Tak usedni po mém boku, 

čekati na pokračování našeho 

příběhu. 

 

Flowers 

Blooming  flowers, 

on my way back home, 

golden pellets  shinning, 

like the stars upon me. 

Guiding  me to place, 

where i was born. 

Nobody is waiting. 

I´m all alone. 

The hope in me, 



  

 

is still here. 

The tombstone, 

buried in the shinning bloom. 

That´s  where my love is 

waiting. 

For me to come… 

 

Karolína Faltýnková 

 

Cítím se jako zvíře 

Někdy se cítím jako zvíře, 

přijdu si na dně  

něco jako v díře.  

Ale já najdu cestu ven, 

i když jsem jako postřelený jelen. 

Díry jsou pro mě domovem, 

tak volám svoje mláďata ven.  

Jsem jako liščí máma,  

i když terčem jsou moje záda. 

Tak otevři oči a poslechni, 

všichni jsme někdy postřelení jeleni. 

Ale musím vstát  

a jít dál… 

Jako lvice pro svoje oběti, 

abych mohla se starat o děti. 

Stejně jako mýval najít cestu, 

tak pojď a nestůj! 

Musím být jako skákavá opice 

a nenechat se svázat a hodit do klece. 

Jsem jako kočka ve tmě 

a vidím vše zcela jasně… 

Mája Pflegerová 

 



  

 

Věděli jste, že…? 

Den vítězství – 8. květen 

Každý z nás asi ví, že v tento den je státní svátek, proto nechodíme 

do školy ani do práce. Víte, proč je tento den zapsán jako státní 

svátek? Den 8. květen 1945 byl z historického hlediska velkým 

oddychem pro celou Evropu, protože se jedná o poslední formální 

den 2. světové války. V ten den byla podepsána úplná                            

a bezpodmínečná kapitulace Německa, avšak na území tehdejšího 

Československa se stále ještě bojovalo. Osvoboditelské sovětské 

tanky dorazily do Prahy až ráno následujícího dne, proto se 

českoslovenští politici nemohli léta dohodnout, které datum zvolit 

za státní svátek. Od listopadu roku 1951 slavilo tehdejší ČSR             

9. květen jako Den osvobození Československa Sovětskou 

armádou. V roce 1990 vystoupil, tehdy ještě jako poslanec, Miloš 

Zeman s návrhem, aby bylo datum svátku přesunuto na 8. květen a 

to z důvodu časového posunu. Návrh nakonec bouřlivou diskuzí 

prošel a 8. květen se stal státním svátekem. V roce 2004 byl název 

přeměněn na Den vítězství. 

 

Jan Amos Komenský 

Jan Amos Komenský byl poslední biskup Jednoty bratrské, 

významný myslitel, teolog, pedagog a „Učitel národů“. Narodil se 

28. března 1592. Není jasné, kde se Komenský narodil, ale uvádějí 

se města Uherský Brod či Nivnice. Komenský byl za svůj život 3x 

ženatý. Roku 1628 odešel do exilu do polského Lešna. V tomto 

období vzniká dílo například Česká didaktika. Nějaký čas strávil ve 

Švédsku, kde pro tamní školství napsal učebnici. Po návratu do 

Lešna píše Komenský dílo Kšaft umírající matky jednoty bratrské, 

kterým se loučí s vlastí a s církví. Při požáru 



  

 

v Lešně Komenský přichází o všechen svůj majetek a své díla jako 

jsou Česko-latinský slovník, Pansofie. Z této ztráty se nikdy 

nevzpamatoval a odešel do Amsterdamu, kde strávil svá poslední 

léta. Dne 15. listopadu 1670 Jan Amos Komenský po dlouhých 

zdravotních problémech umírá. Komenský je pohřben v kostelíku 

v Naardenu. Jeho nejslavnější díla jsou: Truchlivý, Labyrint světa 

a ráj srdce, Kšaft umírající matky jednoty bratrské, Orbis pictus. 

 

80 let od okupace Prostějova – 15. 3. 1939 

V pátek 15. března 2019 bylo výročí velice smutné události 

v historii Prostějova. Přesně v tento den před 80 lety obsadili 

Prostějov německá vojska. Na radnici tehdy vlála vlajka s hákovým 

křížem a ulicemi projížděli němečtí vojáci v šedých uniformách. 

Noviny Hlasy z Hané informovaly občany o průběhu tohoto 

obsazení německým vojskem takto:„ Brzy ráno se dostavili 

zástupci místního Bund der Deutschen na radnici, kde od časných 

hodin dlel starosta prof. Jan Sedláček, a žádali vyvěšení 

říšskoněmecké vlajky. Ta byla vyvěšena a vedle ní byla umístěna 

naše státní vlajka. O půl desáté dopoledne přijelo k radnici 

říšskoněmecké auto s důstojníky. S okamžitou platností nařídil 

německý velitel nadporučík von Platen, aby byla veškerá doprava 

zavedena vpravo. V 10.15 projely před radnicí první motorizované 

oddíly. Před jednou hodinou odpolední se naplnilo náměstí 

vojenskými nákladními automobily, které projížděly městem celé 

odpoledne. V Prostějově zůstalo přes 2000 mužů říšské obrany. 

Velitelem vojsk ve městě se stal podplukovník Gustav Denger“. Pro 

zajímavost je třeba dodat, že Němcům padly do rukou vojenské 

kasárny, o které velice stáli, a dne 17. března 1939 projel 

Prostějovem ve zvláštním vlaku dokonce samotný Adolf Hitler. 

Cestoval od Olomouce dále na Brno s drobnou zastávkou 

v Nezamyslicích.  Jana Müllerová 

 



  

 

Dějiny Obchodní akademie 

Prostějov 
Díl 9. 

Ředitel Štverák byl v roce 1941 vyzván policejním úřadem města 

Prostějova, aby byly všechny třídy po ukončení školního roku 

vyprázdněny a byly k dispozici pro různé případy. Byly také 

zakázány jakékoli akce, tradičně pořádané v březnu k výročí 

narození T. G. Masaryka a 28. října k výročí založení 

Československého státu. Třídní učitelé byli vybídnuti k tomu, aby 

vychovávali své žáky k oddanosti k Říši, k úctě k Vůdci a říšskému 

kancléři, k německému národu a jeho symbolům. Zároveň byli 

učitelé německého jazyka upozorněni, aby byl hlavní důraz kladen 

na konverzace v němčině a měli omezit zbytečné překládání do 

českého jazyka. Ve vyšších třídách se měla při vyučování používat 

pouze němčina. Ta se začala promítat i do dalších předmětů. Při 

probírání látky byli žáci seznámení s německými odbornými výrazy 

například v matematice, obchodních naukách, zeměpise, 

podnikatelské výchově a dalších. Učitelé měli také žáky poučovat o 

postavení německého národa ve světě a jeho důležitých 

osobnostech. Upozornili je rovněž, aby sledovali publikace ze 

současného dění v Říši, zejména německé noviny Das Reich nebo 

Wehrmacht im Protektorat, které byly vždy k dispozici ve sborovně 

ústavu.  



  

 

V roce 1943 došlo k uzavření obchodní akademie, které trvalo až 

do konce války. Žáci i profesoři byli nasazeni do práce nebo na 

pracovní úřad. Ve společnosti kolovaly názory, že nacisté ovšem 

nepotřebovali další pracovní síly, ale šlo hlavně o ponížení a 

zesměšnění české inteligence. Do budovy školy byla přesunuta 

měšťanská škola z Husova náměstí a některé třídy živnostenské 

učňovské školy. Budova se pak musela vyklidit 1. února 1945 a 

obsadilo ji německé velitelství pro opevňovací práce. Po 

osvobození byla škola dočasně využita jako nemocnice pro 

československé vojáky. Vyučování začalo až 22. května 1945 a 

probíhalo v budově tkalcovské školy ve dvou místnostech. O měsíc 

později byla výuka přesunuta zpět do budovy obchodní akademie. 

První poválečné maturity se konaly v září téhož roku. Ředitel 

Štverák byl přeložen na obchodní akademii v Teplicích a dočasně 

jej vystřídal PhDr. Antonín Dostál. Práce s uvedením ústavu do 

normálního chodu byly poměrně obtížné. I přesto, že škola utrpěla 

v porovnání s ostatními školními budovami relativně málo, stále 

bylo potřeba mnoho opravných a úklidových prací. Němci zde 

přistavěli nové zdi, udělali mnoho děr ve zdech, natahali mnoho 

kabelů a celkově velmi zašpinili budovu. Místnosti se musely 

vymalovat a vydezinfikovat. K úpravě omítky, nátěru oken, dveří a 

tabulí a dalším opravám, došlo z finančních důvodů až později. 

Škody pak byly nahlášeny jako reparační nároky proti Německu. 

Vedení se snažilo uvést chod školy do standardních kolejí, aby 

mohla řádně fungovat.  



  

 

Příspěvky studentů ještě jednou…  
Svátek práce – 1. květen 

Svátek práce je mezinárodní dělnický svátek, který se slaví každý 

rok 1. května. V tento den je státní svátek a zůstáváme doma, ale 

víte vůbec proč? Byla to reakce na události, které proběhly v roce 

1886. Dne 1. května toho roku se uskutečnila jednodenní stávka, 

které se zúčastnilo několik set tisíc dělníků, kteří bojovali za lepší 

podmínky a zkrácení pracovní doby. O dva dny později proběhlo v 

Chicagu další shromáždění, při kterém přišlo o život několik 

stávkujících kvůli výbuchu bomby. Za bombu bylo odsouzeno 

k trestu smrti 5 anarchistů, a to přestože neexistovaly žádné důkazy, 

že by za výbuchem stáli oni. O rok později byl přijat návrh 

francouzských socialistů, aby se stal 1. květen oficiálním Svátkem 

práce. Poté se začaly přidávat i další země. V Českých zemích se 

poprvé tento svátek slavil v roce 1890. 

Jana Müllerová 

 

8 tipů pro redukování odpadu aneb omezit plýtvání tě naučí žít 

ohleduplněji 

 

Každý rok vyprodukuje lidstvo enormní množství odpadků. Podle 

statistiky je to až 2,12 miliardy tun každý rok. 99 % věcí, které 

koupíme, končí na smetišti do 6 měsíců.  

 

I ty bys rád žil v čistějším prostředí? Chceš minimalizovat plýtvání, 

ale nevíš jak? Rád vám představím 8 způsobů, jak tohoto docílit. 

 

1. Vlastní taška 

Plastový odpad je jedním z nejhorších problémů současnosti. 

Předpokládá se, že v přírodě se igelitová taška rozkládá asi 500 let. 

I přes takové obrovské číslo ti takovou tašku či sáček nabídnou 

téměř v každém obchodě. Pokud však chceš být 



  

 

zodpovědný a myslíš na naši přírodu, neváhej ho odmítnout. Všude 

si s sebou nos svou vlastní plátěnou tašku nebo košík. 

 

2. Nekupuj balenou vodu 

Každou minutu vyhodíme až 1 milion plastových lahví a pokud ti 

přijde obyčejná voda příliš obyčejná, vždy si ji můžeš dochutit 

ovocem, kapkou citrónu či kvalitním sirupem ve skleněné nádobě. 

 

3. Nos si vlastní láhev 

Na různých akcích či festivalech se ti často stane, že ti nalijí drink 

do plastového kelímku. Proto je dobré mít s sebou svou vlastní 

nádobu. 

 

4. Kompostuj 

Zbytky jídla nevyhazuj! Místo toho z nich zkus vytvořit kompost. 

Ten je nejen ekologický, ale i prospěšný.  

 

5. Věci, které už nechceš, daruj nebo prodej 

Omrzelo tě tričko, které sis minulý měsíc koupil/a? Možná někomu 

jinému udělá radost. Místo toho, abys ho jen tak bez rozmyslu 

hodil/a do nejbližšího koše, zeptej se, zda by se hodila tvé 

kamarádovi či kamarádce. Pokud odmítne, vždy můžeš své 

nechtěné kousky zanést na charitu, do second handů nebo prodat 

online. 

 

6. Zbav se zbytečných letáků a reklamních produktů  

Každého potěší, když dostane něco zdarma, ale většina z těchto 

maličkostí skončí v odpadcích. Proto si dvakrát rozmysli, jestli ti 

nabízený marketingový produkt opravdu k něčemu poslouží, nebo 

ho při první příležitosti zahodíš do koše.  

 

7. Důležité věci si zapisuj do mobilu 

Žijeme v 21. století, ne v době papírové. Zbytečně mnoho papírků 

i tak pouze ztratíš a v konečném důsledku ti nijak neposlouží. Proto 

si raději vše zapisuj přímo do mobilu, tak máš jistotu, že tvé 



  

 

poznámky budou uchovány, a pokud se bojíš, že na něco 

zapomeneš. 

 

8. Kupuj jen potraviny, které opravdu využiješ 

Potravinářský průmysl se řadí k nejhorším, co se týče plýtvání 

zdroji a produkování odpadu. Až třetina oxidu uhličitého, co 

vypouštíme do atmosféry, vzniká právě kvůli němu. Tento 

nebezpečný plyn se vylučuje hlavně při zpracování a chovu 

živočichů, přičemž nejvíce zatěžujícím pro přírodu je dobytek. 

Proto je velmi důležité, aby ses ujistil, že nakupuješ kvalitní 

výrobky od lokálních farmářů, kteří neprodukují nic masově a 

využívají pouze tolik půdy a surovin, kolik jsou opravdu schopni 

prodat a zpracovat. Nezatěžují tak zbytečně planetu a ke zvířatům 

se většinou chovají humánněji než velkoobchodníci. 

Jsou to víceméně drobnosti, které děláme v běžném životě, a když 

se nad nimi člověk na chvíli pozastaví, a alespoň jednu z těchto 

maličkostí změní, tak tím přispěje ne jen sobě a svému okolí, ale 

především planetě.  

Honza Koněvalík 

 

Kdo je mým vzorem v životě? 

Každá lidská bytost je jedinečná, přesto jsme si hodně 

podobní, aniž to třeba tušíme. Možná proto, že někteří lidé mají 

svého člověka, kterého obdivují. Chtějí vypadat jako on, chtějí být 

tak úspěšní, hezcí, slavní. Má každá osoba nějaký svůj idol? Asi ne, 

ale každý z nás se alespoň v něčem chce někomu podobat. Třeba 

jedna moje kamarádka „miluje“ vévodkyni Kate. Obdivuje její styl 

oblékání a snaží se ho napodobit. Jistě, že nemá stejné oblečení, 

přece jen její oblečení není zrovna v našich finančních možnostech, 

ale kupuje si opravdu velice podobné. 

Mám také někoho, ke komu vzhlížím s úctou a chci být jako 

on? Ano mám. Není to žádný vrcholový sportovec, ani zpěvák či 

herec, dokonce ani jiná slavná osobnost, kterou by všichni znali. 

Tou úžasnou osobou je moje mamka. Žena, která mě každý den 

překvapuje něčím novým. Proč je to pro mě právě 



  

 

ona? Předpokládám, že protože moje mamka zastupuje u mě hned 

dvě rodičovské role. Zvládá to, co jiní by nejspíš nezvládli. Jednou 

bych chtěla být také tak soběstačná, samostatná a statečná žena i 

matka jako je právě ona. A jaká vlastně je? Dříve byla velice 

krásná, ale vzhled není to, proč je mým velkých vzorem. Je to právě 

její srdce, které je neskutečně moc hodné, pořád se snaží někomu 

pomáhat a starat se o někoho. Moje mamka nikdy nebyla 

nejchytřejší, přece jen má „pouze“ střední odborné vzdělání bez 

maturity, ale na rozdíl od různých lidí s diplomem ji nechybí selský 

rozum a chuť někomu pomoct.  

Pokud se ptáte, zda má tato úžasná žena nějaké negativní 

vlastnosti, lhala bych, kdybych řekla ne. Samozřejmě, že má. Kdo 

taky ne, že? Jejím jediným „mínusem“ je to, že neumí říct „ne“. 

Tím myslím, že když ji někdo nabídne něco, třeba ji volá mobilní 

operátor, nedokáže mu říct, že nemá zájem. Přijde ji to strašně 

hnusné, nelidské. Raději půl hodiny sedí s mobilním telefonem a 

poslouchá jejich „výhodné“ nabídky. A tohle je opravdu její jediná 

slabost, teda alespoň o jiné nevím. 

Myslím si tedy, že naším vzorem, tím čím chceme být, jak se 

chceme chovat, nemusí být nutně nějaká slavná celebrita. Důležité 

je, abychom k této osobě měli nějaký respekt, úctu a třeba ho i 

obdivovali za jeho činy. 

Jana Müllerová 

 

Poprvé přinášíme příběh na pokračování. Je to práce 

studentky prvního ročníku a v jejím díle se přesuneme do 

blízké budoucnosti a budeme prožívat s ní její různá 

dobrodružství. Zde je díl první.   

 



  

 

        L and L 
 

Píše se rok 2020. Je mi patnáct a za pár 

měsíců ukončím devítku a čeká mě střední. 

Bydlím s mámou v nevelikém městě 

Gardénii. Krom mámy nikoho nemám, ale  

nevadí mi to. Nemám ani moc přátel, snad krom tří opravdu 

dobrých a věrných kamarádů. Nerada jsem středem pozornosti. 

Jsem prostě nevýrazná, obyčejná holka, co si přeje jednou se 

zamilovat a mít rodinu a děti… nic náročného. Chtěla bych jen být 

šťastná a mít ve světě své místo. 

Jediné, v čem opravdu vynikám, je škola a učení.  To je taky dost 

možná jeden z důvodů, proč nemám moc kamarádů. Mimo školu je 

mojí jedinou zálibou četba a občas zajdu do jezdecké školy. Každý 

si vzpomene, že existuju, jen když chtějí pomoct s úkolem nebo 

projektem do školy. Každý krom Lilly, Sáry a Henryho. Lilly je 

blondýnka s postavou tak na miss. Rovné vlasy jí spadají podél 

ramen až k bokům. Je vážně krásná a většina kluků se v její 

přítomnosti může zbláznit. Sára je víc obyčejná, avšak vzhledově 

více výrazná. Má zrzavé strašně husté, vlnité vlasy, trošku jako 

Merida z Rebelky. O sobě bych řekla, že jsem tak něco mezi nimi. 

Ani ne hezká, ani ne výrazná, prostě obyčejná. Hnědé celkem 

jemné a splihlé vlasy mi sahají asi po pas. Kdo mě vidí poprvé, 

hned tvrdí, že vypadám jako typická šprtka. Téměř vůbec se 

namaluju, když už tak jen mírně a nenápadně. Nosím brýle a hodně 

čtu. Nejčastěji mě potkáte s knihou v ruce. Vždy se snažím mluvit 

spisovně, ale to se mi ne vždy daří. Do školy se každý den těším.  

Dnes jsem si přivstala, protože máme závěrečné vysvědčení a já 

s kamarádkami máme na třetí hodinu připravit tělocvičnu a kluci 

chystají pódium. Musíme si dát záležet, jelikož tohle jsou naše 

poslední chvíle na této škole. Strop zdobí krásné květinové girlandy 

a na stěnách jsou naše výkresy od první třídy až do teď. Ty jsou 

navíc prokládané fotografiemi ze shodného 



  

 

období. Celá místnost vypadá naprosto dokonale. Navíc v celé 

škole panuje nádherná sváteční nálada. Všichni jsou milí a přátelští. 

Dokonce i hlavní hvězda naší třídy a má úhlavní rivalka Chloe. 

Obvykle je naprosto nesnesitelná a dnes se nezvykle snaží 

s každým vycházet. Strašně jsem se těšila, až odtud odejdu. No teď 

je mi líto, že je to náš poslední den.  

Odbila desátá a do tělocvičny se začaly valit davy dětí. Se Sárou 

jsme se je snažily usazovat na lavičky dle tříd, ale úplně se nám to 

nedařilo.  Přes narůstající ruch jsem neslyšela vlastního slova. Díky 

bohu nám přišli pomoct kluci. Během chvilky bylo v tělocvičně 

zase hrobové ticho. „Díky Mikeu, ale poradily bychom si i samy!“ 

pronesla důležitě Sára. Občas se chová fakt hnusně a drze, vždyť 

nám chtěl jenom pomoct, ale co už taková už prostě je. „No jasně… 

to jsem viděl!“ Ten způsob, kterým to řekl, mě udeřil do srdce. 

Myslel to dobře a ona ho odpálkovala. „Počkej, Mikeu, děkujeme. 

Ti malí ďáblíci jsou vážně nezvladatelní.“ zašeptala jsem. „Není 

zač… Pro tebe, Leno, vždycky.“ Nejsem si jistá, jestli chtěl, abych 

slyšela i ten konec, ale stalo se. Nejspíš mu došlo, že to neřekl až 

tak tiše jak si přál, a proto se začervenal a zmizel v davu.  

Hlavou mi prolétly tisíce myšlenek – Líbím se mu snad? Myslel 

to vážně? Není snad jako ostatní posedlý jen touhou po Lilly? Než 

se stačím probrat ze svého hlubokého zamyšlení, přiřítí se ke mně 

Lilly. „Páni, co ti říkal Mike???... S nikým na škole se nebaví, 

marně přemýšlím, jestli jsem ho vůbec nikdy slyšela promluvit. Jak 

je možné, že se s tebou bavil?!? Co jsi mu řekla???“ „Počkej, 

proboha, zpomal! Nic jsem mu neřekla… jenom jsem mu děkovala, 

že nám pomohl s těmi dětmi.“ „A to se s tebou začal jenom tak 

bavit, jo? Tak to ti nežeru.“ „Nic dalšího jsem mu neřekla, pokud 

tomu nevěříš, tvoje věc. Skoro jsme se ani nebavili, řekl maximálně 

tři slova a já taky.“ „Pořád o tři slova víc, než komukoliv jinému!“  

… POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 

 

Kristýna Ondrouchová 

 

 

 

 



  

 

 

Recenze seriálu 

 

It’s always sunny in Philadelphia (IASIP) 

IASIP je americký Anti-Sitcom o pětici přátel, kteří společně 

provozují bar v jižní Philadelphii. Seriál je plný nekorektního a 

černého humoru a otevřeně řeší kontroverzní témata, jako jsou 

náboženství, rasismus, terorismus… "Philly" začalo v roce 2005, 

kdy Charlie Day, Rob McElhenney a Glenn Howeton společně 

natočili pilotní díl, který postavil základy pro první sérii, po které 

se seriál stal téměř kultovním. Úspěch seriálu ještě více vzrostl, 

když se ve druhé sérii připojil k hereckému obsazení Danny 

DeVito. V pořadí třetí série už vyšla na streamovací platformě foxu 

FX (později FXX). Celkem už vyšlo 13 sérií, 143 epizod a 51,5 

minut natočeného materiálu. Momentálně se pracuje na sérii 

s pořadovým číslem 14, díky které se seriál stane nejdéle běžícím 

sitcomem všech dob. 

Hlavní postavy (zleva): "Mac" (Rob McElhenney); "Dee" (Kaitlin 

Olson); Frank (Danny DeVito); Dennis (Glenn Howerton); Charlie 

(Charlie Day). 



  

 

 

Hodnocení seriálu: 

 IMBd – 8,8/10 

 ČSFD – 88 % 

 Rotten Tomatoes – 96 % 

 

Vodácký kurz 2019 

První den jsme v 7.00 vyjeli od školy. Do našeho kempu – Na 

Pískárně, jsme dojeli okolo 3. hodiny odpoledne. Hned jsme si vzali 

věci a jeli jsme do Vyššího Brodu. Tam nás seznámili s loděmi a 

naučili nás vše okolo nich. Poté jsme se hned vydali na vodu, 

rovnou jsme si zkusili pár jezů. Dojeli jsme až do Rožmberka. V 

úterý jsme se hned po snídani vydali na vodu. Večer jsme si udělali 

táborák a užili jsme si půlnoční koupání ve Vltavě. Ve středu jsme 

vyjeli brzo ráno, abychom všechno stihli. Projeli jsme Českým 

Krumlovem, ve kterém bylo opravdu krásně. Zastavili jsme ve 

Zlaté Koruně, kde jsme nechali lodě a prošli se Českým 

Krumlovem. Čtvrtek byl náš poslední den na vodě. Opět jsme 

vyrazili hned po snídani, vzali si lodě a jeli směr Boršov, po cestě 

nás chytl vydatný déšť, ale to nás nezastavilo. Celí promočení jsme 

dorazili do Boršova, kde jsme odevzdali lodě a všechny ostatní 

věci, rozloučili se s instruktory a jeli do našeho kempu. Večer jsme 

si udělali táborák a užili si poslední večer. V pátek jsme si vzali 

všechny svoje věci a brzo ráno vyrazili domů. Do Prostějova jsme 

dorazili v odpoledních hodinách. Vodák jsme si všichni moc užili. 

Adéla Mlčochová  

 

Chmelová brigáda 

V pondělí 13. května 2019 jsme vyrazili na chmelovou brigádu, 

dlouhá cesta autobusem do Ročova nám trvala cca 4 hodiny, ale 

konečně jsme docela natěšení dojeli na místo. 



  

 

Pěkně nás tam přivítali a ukázali nám naše pokoje. S holkami jsme 

tomu říkaly „naše malá králíkárna“. Ptáte se proč? Pokoj byl 

velikostně podobného rozměru jako toalety na naší škole. Do této 

miniaturní místnůstky se nás muselo namačkat 10. Samozřejmě 

jsme nečekali žádný luxus a s děvčaty jsme se na pokoji hodně 

nasmály. Hned první den nás šli zaučit na pole, musím se přiznat, 

že jsem to nejprve moc nechápala, ale druhý den už mi to šlo. 

Každý den jsme pracovali 8 hodin, ale měli jsme přestávky na oběd 

a svačinu, takže dohromady jsme byli na poli od 8:00 do 17:00 

hodin. Ve slunečních dnech mě to i 

bavilo, s kamarádkami jsme 

soupeřily a závodily, kdo bude mít 

řádek jako první. Avšak byly i dny, 

kdy byla zima a pršelo, to se 

nikomu na pole nechtělo a jednou 

jsme dokonce skončili dřív, 

protože se v tom blátě nedalo pracovat. Každý den jsme jedli 

minimálně 6 rohlíků, měli jsme je na snídani, k polévce, na svačinu 

a občas i k večeři. Ale měli jsme štěstí, protož nedaleko byl obchod 

s potravinami, takže jsme nehladověli. Po 5 dnech toho měli 

všichni plné zuby a už se nemohli dočkat, až pojedeme domů. 

Konečně nastal 22. květen a my si slavnostně převzali naše výplaty 

a frčeli zpět domů. I když jsme museli pracovat a vstávat brzy, náš 

výlet do Ročova jsem si užila a jsem ráda, že mám zážitek, na který 

určitě jen tak nezapomenu.   

Eliška Dostálová 

 

Chmelová brigáda 2019 

     V pondělí 13. května odjížděli někteří žáci, včetně mě, na 10 dní 

do Ročova na chmelovou brigádu. Cesta trvala přes 5 hodin. Po 

příjezdu do Ročova byla nálada ještě celkem pozitivní, ale to se 

změnilo ve chvíli, kdy jsme byli rozděleni do 



  

 

pokojů. V každém pokoji bylo pět dvoupatrových postelí, které 

byly opravu staré. Kovové postele, na kterých spali ještě naši 

dědové, když byli na vojně. Dostali jsme za úkol, abychom se 

převlékli do pracovního oblečení, že se půjdeme podívat na 

chmelnici, kde nám pověřený pracovník vysvětlí, co budeme dělat. 

V pondělí jsme ještě pracovat neměli, ale stejně jsme tam 3 hodiny 

pracovali. Večer jsme si šly se spolužačkami sednout do „parčíku“ 

na lavičku, kde jsme si povídaly. Později jsme šly spát.  Každé ráno 

jsme vstávali kolem šesté a chodili na snídani. Snídaně byly celkem 

dobré, většinou to byl rohlík s nějakou marmeládou. V osm jsme 

chodili na pole, kde každému z nás byl přidělen řádek s rostlinami 

a my jsme měli na předem připravené dráty namotat určitý počet 

rostlinek a zbytek vytrhat. Pokud nebyl drátek napnutý, tak jsme ho 

museli přitáhnout. Nejeví se to jako náročná práce, ale neustálé 

stoupání a dřepání, popřípadě klečení bylo hodně namáhavé na 

kolena. U rostlin jsme byli shrbení, 

což byla zase veliká zátěž na záda. 

A při trhání rostlin a utahování 

drátků zase dostávaly zabrat prsty. 

Na chmelnici nám vždy dovezli 

svačinu, byla to polévka 

s rohlíkem a později oběd.  

     Po večerech jsme s holkami na pokoji hrály hry, to nám vždycky 

zvedlo náladu a dodalo trochu energie. Bylo to tam dost fyzicky i 

psychicky náročné, takže ty naše večery nám vždy zpříjemnily den. 

     Předposlední den jsme všichni šli do nedalekého kostela, kde 

nám paní řekla něco o historii. Potom jsme se přesunuli do malého 

muzea chmelu, kde jsme se dozvěděli nějaké zajímavosti a 

prohlédli si staré stroje a nářadí, které se používalo ke sklizni 

chmelu. Poslední den jsme museli brzo ráno vyklidit pokoje. Ještě 

před odjezdem jsme dostali odměny za odvedenou práci. Pak jsme 



  

 

s radostí naskákali do autobusu, protože jsme se těšili domů, a jeli 

směr Prostějov.  

     No a teď to trošku shrnu… I přes to, jak to tam bylo náročné, 

tak spolu máme i hezké zážitky, na které budeme s holkami rády 

vzpomínat.  

Hanka Zbořilová 

Studentský žertík na závěr… 
 

 
 



  

 

 

Čerpali jsme z:  
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGR

NTw%3D%3D&thru=&aq=#id=a95ffa612e2c6c49 

https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGR

NTw%3D%3D&thru=&aq=#id=976214fd5d748679 

 

Poděkování na závěr patří všem, kteří si našli čas a 

spolupracovali při tvorbě těchto stránek. Oceňujeme 

především zápal maturantů, kteří si i během příprav 

na zkoušku dospělosti našli čas a napsali pár řádků. 

Děkujeme rovněž novým přispěvatelům a doufáme, že 

naše spolupráce bude pokračovat také v příštím 

školním roce.  

 

Nádherné prázdniny plné slunce a 

pohody a v září šťastné vkročení do 

nového školního roku  přeje  

kolektiv časopisu Obchodní akademie 

Prostějov. 
 

 

https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=a95ffa612e2c6c49
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=a95ffa612e2c6c49
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=976214fd5d748679
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGRNTw%3D%3D&thru=&aq=#id=976214fd5d748679


  

 

Děkujeme firmě Koutný spol. s r. o. za vytisknutí 
našeho časopisu! 


