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Zima se s námi pomalu loučí a na nás 
čekají první slunné dny, které si můžeme 

zkrátit přečtením dalšího vydání školního 
časopisu. Ve škole se neustále něco děje, 

přesto jsou studenti pilní a přispívají 
pravidelně do našeho periodika. 

V následujících týdnech na nás čeká 
mnoho zajímavých akcí a pro nás to tedy 

znamená mnoho zajímavých článků.  



   

 

Několik slov na úvod… 
 

Poslední vydání mělo slavnostní charakter, neboť bylo spojeno 

s oslavami 125. výročí školy. Ani po oslavách jsme si 

neodpočinuli, ale s chutí se vrhli do psaní příspěvků do nového 

čísla, které máte právě před sebou. Za námi jsou Vánoce i 

maturitní ples a my se těšíme na jaro a nové události, jež s sebou 

přinese. Do psaní článků se zapojují jak naši maturanti, tak 

rovněž prváci, kteří si u nás pomalu, ale jistě zvykají. Všem patří 

stejně jako vždy poděkování za jejich čas a nápady.  

Studenti napsali: 
Rytířský epos č. 1 

V Prostějově ve 14. století n. l. žil jeden rytíř. Jmenoval se Hynek. 

V té době byl ještě mladý, takže neměl žádné potomky. Jeho otec 

byl známý panovník Jan. Jeho matka zemřela, když byl ještě dítě. 

Hynek rád navštěvoval okolní krčmy a trávil večery s mnoha 

ženami. Jednou si ale mezi těmi dívkami všiml jedné krásné a 

inteligentní ženy. Hynek se s ní spřátelil a většinu času trávil s ní. 

V jednom pozdním večeru se ale dozvěděl, kdo je její otec. Byl to 

místní kovář, který měl ve sklepě draka s ukovanými želízky. 

Hrozil Hynkovi, že na něj draka pošle. Hynek byl vystrašený, ale 

vzchopil se a bodl draka do krku, ten na následky zemřel. Hynek 

ale s vážným zraněním také umírá a dívka se kvůli němu probodla 

dýkou a zemřela rovněž.  

 



   

 

 

Rytířský epos č. 2 

Království bylo sužováno strašlivou bestií. Když ji někdo potkal, 

tak se živý nevrátil. Lidé se raději zavírali doma a vůbec 

nevycházeli ven. Jednou do království přijel rytíř Radovan. Ten 

slíbil, že tuto krutou stvůru zabije. Jediným problémem bylo to, že 

ji mohl zabít jen jed z kouzelné byliny. Tu však střežili skřítci ve 

zdejším lese. Radovan se tedy pro rostlinu vypravil. Myslel si, že 

mu ji skřítci nebudou chtít dát, ale i oni se této stvůry obávali a 

rostlinu mu dali. Když se vracel zpět do království, byla už tma. 

Nic nebylo vidět. Náhle se před ním vynořil velký temný stín. 

Radovan ihned zbystřil a schoval se. Byla to bestie. Naštěstí si ho 

nevšimla, jen se podívala do dáli a pokračovala v cestě. Radovan 

se vydal za ní, byl rozhodnutý, že ji zabije. Sledoval ji až k menší 

jeskyni, v níž stvůra přebývala. Vešla tam a zmizela ve tmě. 

Chvíli počkal a pak se rozhodl jít dovnitř. Byla tam tma. Pak ji 

uviděl. Ležela schoulená v koutě. Radovan neváhal ani chvíli, 

polil meč jedem z byliny a bestii zabil. Tím zachránil nejen sebe, 

ale i celé království.  

 

Rytířský epos č. 3 

Epos o Lankalovi 

Příběh pojednává o chlapci, jenž statečným se stal. Ve své píli 

nadále vytrval, kojen z mateřského prsu byl, než dostatek síly 

nabyl. Již v desíti letech do světa se dal, aby o své síle zvěstoval. 

Všem byl zatím pro smích, však co je to za chlapce, vypráví se, 

jak všechny nás na kopytech roznese. Pravda je, hrůza z něj jde, 

ale dnes se slávy nedočkáš, to si budeš muset počkat. Dvacet let 

jak v potůčku voda uplynulo a z mladého hrdiny podoba vypadla. 

Dnes už silný za dva muže je, ve své vesnici všem pomůže. 

Chrabrý, odvážný, vysoký a milý, tím vším oplývá, tím vším se 



   

 

chlubí. Jeho matička odvedla ho za králem. Sloužiti budu vám, 

zbroji si klidně obléknu a k vojsku se dám, ale nedávejte mě na 

smrt, svůj život vám nedám. Po pět zim sloužil v jeho moci, až 

jednoho dne mu král chtěl pomoci. Jmenuji tě rytířem, to je tvé 

poslání, oceňuji tvé nadání a také tvůj um. Pomalu se začervenal, 

krev mu v žilách zatuhla. Já nezasloužím si tuto čest, jen si 

představte, až matce řeknu tuto zvěst. Meč železný zastudil ho na 

rameni, oblékl si zbroj a vyrazil hned rychle za ní. Otevřel vrátka, 

na zemi je krev, matičko boží, co se stalo zde? Silným kopem 

vyrazil velké dveře, co manželům odvedle kryly ty keře. Co se 

zde stalo, kde je má matka? Medvěd sem zavítal, byla to jatka. 

Rytíř v brnění jak vysoký, tak dlouhý  svalil se na zem, slzu však 

zadržel, brečel by jen blázen. Na síle si zakládal celý svůj život, 

tohle mě však skolilo, zajdu si na pivo. V hospodě dvacet minut 

seděl jsem, kdy vtom dovnitř posel vešel. Vstaň a pojď za mnou, 

král tě k sobě volá, je mi líto tvé ztráty, ale povinnost tě hledá. 

Odešel jsem tedy ke králi i s žalem, už jsou to čtyři dny, trpíš 

beztak hladem. Uspořádal hostinu, se vším všudy, hosti tu však 

nebyli, jen král se sluhy. Za celý večer nevydal slovo, tak se to 

táhlo do konce života skoro. Bojoval však odvážnější, neměl co 

ztratit. Žil takhle ve smutku, než ho choroba skolila, jedna žena o 

něm píseň sepsala. A to je konec rytíře odváženého.  

 

Maturita a zase ta maturita… 
 

Maturitní ples OA 

Dne 17. ledna 2020 se konal tradiční maturitní ples obchodní 

akademie, který se nesl v duchu „Winter Wonderland“. Lidé 

začali přicházet již před sedmou hodinou večerní do prostoru 



   

 

společenského domu, kde si mohli odložit své věci v šatně a 

následně jít do prvního patra. 

V předsálí čekal na přítomné hosty, a samozřejmě hlavně na 

maturanty, fotokoutek. Zájem byl opravdu veliký a dokazovala to 

i neustávající řada. Pro potěšení a pokušení štěstěny byla 

připravená malá tombola, jejíž losy prodávali studenti obchodní 

akademie. 

Kdo chtěl si zakoupit něco k snědku, měl hned několik možností. 

Přímo v předsálí nabízeli chlebíčky, hned vedle v salonku 

palačinky na slaný či sladký způsob a pro velké jedlíky ve 

spodních prostorách domu jste si mohli dopřát smažený řízek s 

bramborovým salátem či hranolky. Před proslovem paní ředitelky 

předvedla své vystoupení taneční skupina TŠ Pirouette a nemohu 

zapomenout na vystoupení obou tříd, které se neslo ve stejném 

duchu jako téma plesu. Mohli jsme se podívat na další vystoupení 

skupiny Pirouette. Pak přišli na řadu žáci se svými proslovy. Po 

proslovu žáků nastalo to, na co všichni čekali - „šerpování“ 

maturantů. První na řadu přišla třída 4. A, po ní třída 4. B. Po 

šerpování a přípitku jsme se dočkali tance maturantů s rodiči. Jak 

bylo odtancováno, začala volná zábava a všichni se vrhli na 

parket. Kdo něco vyhrál v tombole, tak si mohl svoji výhru 

vyzvednout. V jedenáct hodin večer si pro nás obě třídy 

nachystaly překvapení, a to formou tanečního vystoupení. 

Mimochodem bylo velice povedené. O půlnoci se konala 

barmanská show, u které se musel každému tajit dech, jestli se mu 

to podaří nebo ne. Po show následovalo losování hlavní tomboly o 

hodnotné ceny. Kolem druhé hodiny ranní se všichni pomalu 

rozutekli domů. 

Verča Jurníková 

 

 



   

 

Jsem žákyní 4. ročníku. Chtěla bych jít po maturitě dál, někam na 

vysokou školu, proto jsem se zúčastnila 25. října veletrhu o 

středních školách – Gaudeamus Brno. Veletrh probíhal ve dnech      

22. – 25. října. My jsme si ve škole vybrali poslední den. Celkem 

tam bylo přes 400 vysokých škol, univerzit nebo dalších 

vzdělávacích institucí v České republice a dalších 17 zemí světa.  

Když jsme přijeli na místo konání, tak fronta byla až ven z haly, 

takže jsme čekali na vstupenku. Vstupenku tvořil časopis, kde byl 

čárový kód, podle kterého jsme se dostali dovnitř. V časopisu byly 

podrobně rozepsány vysoké školy a na jakých místech v hale je 

najdeme. Šla jsem se podívat na školy s ekonomickým 

zaměřením. Nejvíce mě zaujaly školy: Vysoké technické učení 

v Brně nebo Vysoká škola báňská. Obě školy mají více oborů a dá 

se z nich velice dobře vybrat. U jejich stánků stáli studenti, kteří 

na škole studují a též jejich pedagogové. Ptala jsem se na věci, 

které mě zajímaly. Jedna z mnoha věcí byla, jak se na danou školu 

dostat. Odpověděli mi na mé otázky a byli velmi ochotní. Byla 

jsem spokojená. V daných časových intervalech byly přednášky o 

vysokých školách a my, návštěvníci, jsme se mohli zapojit i do 

různých soutěží. Jejich doprovodný program byl také fajn. Poté 

jsme se šli jen dívat, jaké všechny školy tam byly. Dokonce tam 

nabízeli školu se studiem v zahraničí. Výlet na veletrh vysokých 

škol byl zajímavý a byla jen škoda, kolik žáků a studentů tam 

bylo, protože dostat se na řadu u vybraného stánku bylo někdy i 

na několik desítek minut. 

Natálie Piňosová 

 

Shrnutí maturitního plesu 17. ledna 2020 

Letošní maturitní ples se nesl v nádechu zimní pohádky. Tento 

velkolepý večer zahájila svým proslovem ředitelka školy Ing. Eva 

Lošťáková. Po proslovu vystoupili žáci tříd 4. A a 4. B se svým 



   

 

sněhovým tancem na píseň “Let it go”. Následovala promenáda, 

kde děvčata představila své plesové róby a páni se představili ve 

svých vkusných oblecích, jako praví gentlemani. Před šerpováním 

zástupci tříd 4. A (Tamika Borská) a 4. B (Anna Fojtíková) 

poděkovali skrze své proslovy za celé 4 roky na obchodní 

akademii. Po tomto už nestálo v cestě tomu, aby maturanti byli 

řádně ošerpováni. Celý večer hrála k poslechu a tanci hudební 

skupina NOVIOS. Kouzelný ples zakončila půlnoční překvapení 

obou tříd. Poděkování patří všem maturantům za řádnou 

organizaci, pomocníkům ze 3. ročníků, přátelům a rodině, a v 

neposlední řadě celému učitelskému sboru.  

Lucka Zaoralová 

Poezie ze školních lavic 
 

Pozorovali jsme hvězdy 

Vždycky se mi líbila tvá osobnost, 

to, jak jsi vždycky dodržoval pravidla. 

Nejcennější pro mě byla tvá pozornost, 

vždyť tobě chyběla jen křídla, 

jak od světa velká křivda. 

Sice už tu nejsi, ale na srdci mě hřeješ, 

jaká nesmyslná, bezvýznamná vražda! 

Hele, padá hvězda, určitě se směješ, 

doufám, že si něco přeješ. 

Alena Kyseláková 

 

Život 

Život je dar,  

kterého si musíme vážit, 

v životě mít zdar,  



   

 

hlavně ne ho zmařit. 

Překážky rovnou pokořit, 

cestou života s nadhledem jít.  

Do svých nápadů se ponořit, 

v kapse špetku štěstí mít 

a nezapomenout hlavně žít. 

Ludmila Vlčková 

 

Mák 

Celý den jsem sbírala mák, 

až mě z toho přešel zrak. 

Nasbíraný mák jsem pověsila na hák, 

málem mě z toho trefil šlak. 

Asi se mi z té dobroty zvedne tlak.  

Makovou buchtu upéct dovedu, 

to bude ale dobrý šmak. 

Až mám z toho veselou náladu, 

místo máku nesnesu náhradu.  

Simona Stančíková 

 

Zdravíme Vás, spolužáci 

vydejte se k nám, kulišáci. 

V druhém patře lemonády uvidíte, 

proto nás pěkně podpoříte. 

Jednu dvě tři limči 

a hned budete funkční. 

Z rohu vykukuje Gummyshop, 

ten ti garantuje dobrý šok! 

Lékořici, žížalky nebo lízátko? 

Nerozhodujte se, a vezměte to všechno. 

Kája Růžičková 
 



   

 

 

Hannibal 

Jednoho krásného dne, 

se vojevůdce na cestu dal. 

Nechal si to pro sebe, 

nikomu to nepředal. 

Armádu měl obrovskou, 

kam jen oko dohlédlo. 

K ničemu to platné nebylo, 

když polovina jich tam 

vymřela. 

Nevzdal se však a šel dál, 

slib totiž ve své zemi dal. 

Závisely na tom životy, 

kdyby Řím nedobyli, všichni by 

byli pobyti. 

Osudu se však nevyhnuli, 

když pak byli prozrazeni. 

Hannibal je před branami, 

začali tam šíleti. 

Pravda je, že nebyli připraveni, 

ale mír s nimi neuzavřeli. 

Místo toho do útoku se dali, 

všechny tam meči pořezali. 

 

Když to zjistil vojevůdce, 

který byl moc daleko. 

Dalo se mu do breku, 

když nechal zemi na lehko. 

Uběhlo pár dlouhých let, 

a po zemi vyspělé zbyl jen 

prach. 

Stejně pár lidí zůstalo tam 

bydlet, 

ale žili v době, kde vládl silný 

strach. 

Pak ale přišla z nenadání, 

řežba nejvyššího stupně. 

Nepřítel však bez váhání, 

tvrdě na ně dupne. 

A takhle zaniká, 

říše vyspělá. 

Nikdo s tím nic neudělá, 

dítě tiše zavzlyká. 

 

 

Jakub Labonek 

 



   

 

Věděli jste, že…? 

Guinnessovy rekordy 
Svět rekordů je poslední dobou hodně probírané téma. Často se 

můžeme setkat s články, videi, knihami o těch největších, 

nejstarších, nejdelších, nejdražších a nejmenších. Tyto údaje 

z oblasti lidské činnosti a říše zvířat jsou zaznamenány 

v Guinnessově knize rekordů. Název vznikl podle názvu pivovaru 

Guinness. První kniha na světě vznikla v roce 1954. První 

informace poskytli dva bratři, kteří zrovna v té době otevřeli 

informační agenturu. 

Rekordy: 

 Charlotte Lee vlastní 5 631 gumových kačenek. Ještě je 

nutno dodat, že každá kačenka je jiná. 

 Nejdelší nehty na rukách měřící dohromady 8 metrů a 65 cm 

patří Lee Redmontové, která o ně později přišla kvůli 

autonehodě. 

 V Chorvatsku se podařilo týmů kuchařů vytvořit párek 

dlouhý: 530 metrů. 

 Turecko drží rekord v největší botě. Bota má výšku 1,83 

metrů, šířku 2,25 metrů a délku 5,5 metrů. Vleze se do ní 

dohromady 30 lidí.  

 Robert Wadlow měřící 2,72 metrů se stal nejvyšším 

člověkem na světě. Už ve svých 8 letech měřil 180 cm. Tato 

výška je způsobena vysokou úrovní lidského růstového 

hormonu, proto zemřel již ve věku 22 let. 

 91 lidí z 91 národností se sešlo v německém městě Hamm, 

aby společně pobyli v jedné sauně 



   

 

 31 000 studentů z Filipín si obléklo barevné oblečení a 

pomocí svých těl vytvořili duhu. 

Stella Kordzik 

 

UDÁLOSTI 20. STOLETÍ – LEDEN  

1. ledna 1900 v Čechách se poprvé platí korunami 

1. ledna 1901 zemřela britská královna Viktorie 

16. ledna 1920 v USA zavedena prohibice  

30. ledna 1933 Adolf Hitler byl jmenován kancléřem 

1. ledna 1958 vstoupily v platnost Římské smlouvy, na jejich 

základě bylo založit Evropské hospodaření společenství 

16. ledna 1969 Jan Palach se na protest proti okupaci 

Československa upálil  

6. – 7. ledna 1971 publikován text Charty 77 

15. – 19. ledna 1989 tzv. PALACHŮV TÝDEN 

Na Václavském náměstí proběhli demonstrace (1400 lidí zatčeno). 

Tyto demonstrace byly signálem blížícího se konce vlády 

komunistické strany v Československu. Smrt studenta Jana 

Palacha se stala námětem pro mnoho knih, filmů či divadelních 

her   

1. ledna 1993 zánik Československa a vznik České a Slovenské 

republiky  

26. ledna 1993 prezidentem se stal Václav Havel  

Lucie Hamplová 

 

Zeptali jsme se vyučujících 

 

1. Nakupujete dárky s předstihem nebo to necháváte na 

poslední chvíli? 



   

 

2. Máte už napečené cukroví? 

3. Děláte na Vánoce nějaké tradice? 

4. Držíte půst? Proč ano/ne? 

5. Co si přejete k Vánocům? 

6. Co máte na Vánocích nejraději? 

7. Co máte na Štědrovečerní večeři? 

8. Sledujete vánoční pohádky? 

 

Šárka Zacpalová: 

1. Já vůbec dárky nenakupuji, já dám dětem peníze a oni si je 

nakoupí samy a já pak koupím jen nějakou drobnost, která 

mě cvrnkne do nosu. 

2. Samozřejmě, já udělala těsta a manžel s dcerou vlastníma 

rukama „uhňácali“ 5 druhů.  

3. Ano všechny. Krájíme jablko, zdobíme stromeček, pečeme 

vánočku, pouštíme skořápky,…ale olovo nelijeme, protože 

je jedovaté a my se bojíme výparů.   

4. Ne, protože prostě jím.  

5. Klid, liposukci, kurz tvůrčího psaní a úplně nejvíc ze všeho 

bych si přála, aby mi někdo platil uklízecí agentuře. 

6. Že 14 dní nemusím do školy. 

7. Na večeři máme kapra s bramborovým salátem, hříbkovou 

polévku, ovoce máčené v čokoládě, vánočku, červené víno a 

na Štědrý večer si dávám ještě jednu skleničku  

Coca-Coly. 

8. Ano a vždycky jsem zklamaná. 

 

Radomír Šín: 

1. U nás nakupuje manželka. 

2. Manželka s dcerou napekly perníčky. 

3. Všechny – šupinka pod talířkem, skořápky… 

4. Někdy ano, někdy ne.  

5. Letos si přeji, abych nedostal žádný dárek. 



   

 

6. Jídlo, spoustu jídla a rodinu. 

7. Klasiku – kapra a lososa s bramborovým salátem. 

8. Pohádky sleduji, mám rád všechny a mezi mé nejoblíbenější 

patří Šíleně smutná princezna a S čerty nejsou žerty. 

 

Aleš Michalec: 

1. Dárky nakupují s předstihem. 

2. Zatím nemám. 

3. Pouštíme skořápky a krájíme jablko. 

4. Ano, držíme půst. 

5. Pokoj. 

6. Na Vánocích mám nejraději pohodu. 

7. Pohádky sleduji a mezi mé nejoblíbenější patří Anděl Páně a 

Lotrando a Zubejda.  

 

Jana Suchánková: 

1. Na poslední chvíli, ale letos se mi podařilo pár věcí koupit 

včas, s předstihem, konečně. Vždycky si přeju, že se mi to 

jednou podaří třeba v listopadu a budu mít celý prosinec 

volno. 

2. Kupodivu něco málo ano. Pekli jsme s dětmi perníčky. Já už 

mám taky velké pomocníky, takže moje děti se na tom podílí 

celkem hodně.  

3. Tak botou už neházím, akorát pouštíme ty skořápky. Co 

ještě? Olovo, rozkrajujeme jablka. To je asi všechno. 

4. Ne, absolutně ne. Protože kdy jindy chcete jíst od rána do 

večera než na Štědrý den. 

5. Pohodu a klid. 

6. Asi to, že se člověk sejde s rodinou. Já Vánoce nemám ráda, 

to bych ještě chtěla říct. Mám je ráda jenom kvůli dětem. 

7. Většinou lososa, manžel chce kapra, proto máme lososa.  

8. No jasně, úplně všechny. 



   

 

 

David Mach: 

1. Já to nechávám Ježíškovi, odevzdávám dopis Ježíškovi. 

Někdy pošle i ten Ježíšek e-mail, potom už to není problém 

nakupovat. 

2. No, já určitě ne, ale moje drahá „dvoutřetina“ ano. 

3. Jo, určitě. Rozřezávání jablíčka, skořápky se svíčkou a 

takové ty základy. Taky si dáváme dárky, to je taky dobré 

zmínit.  

4. Nedržím půst, protože zlaté prasátko fakt vidět nemusím. 

5. Tak jako každý rok pracovní klid a pohodu. 14 dní flákání 

v rodinném kruhu. 

6. To, že se zastavím a že se 14 dní snažím nedělat lautr nic, co 

by alespoň vzdáleně připomínalo práci. No a taky, že jsem 

s rodinou. 

7. Kapra ne, protože nesnáším kapra. Takže všechno, co je 

možné, už jsem vyzkoušel asi úplně všechno. Ale všechno, 

co má kosti, mi musí z talíře pryč. 

8. Sledujeme vánoční pohádky, prakticky všechno. 

Eliška Marková, Tereza Krebsová 

 

Trocha zábavy poprvé… 

Vytvořit příběh se slovy začínajícími stejným písmenem je 

klasika, tak tady je:  

Prase pozorovalo Pavla při práci. Pavel proto přestal pracovat. 

Předal práci příteli Petrovi. Petr pomalu pokračoval. Petr 

potřeboval pomoc. Pavel Petrovi pomohl. Práce pokračovala. 

Pomalu proběhla polovina práce. Přátelé podali praseti potravu. 

Prase pokazilo práci. Josef Zatloukal 1. A 



   

 

Petr pral prádlo, pral především ponožky. Ponožky páchly potem, 

proto popadl prací prášek, pak pral. Prádlo potem pořád páchlo, 

proto pral podruhé. Poté prádlo prala pračka, pračka prala po půl 

páté. Ponožky přestaly páchnout, potom Petr ponožky pověsil. 

Mauerová Eva 

Petr přešel půlku pole, poté prošel podchodem. Potkal tam Pavla. 

Prohodili pár poznámek. Petr poslal Pavla přes plot, protože 

potřeboval potkat parník. Po půlce procházky potkal Pavlínu. 

Pavlína Pěkná působí půvabně. Po parádním popovídání Pavel 

přišel před parník. Poté povídá: “Paráda!“ Sabina Skládalová 

Pepa pořádal párty. Pepova párty probíhala prostě perfektně, přišli 

Pavla, Pavel, Petra, Petr… „Posuneme pohovku po podlaze pro 

Pepu.“ „Proč?“ „Protože Pepovo pozadí potřebuje posadit,“ pravil 

Pavel. Připravím pohřeb pro Pavla, pokud pokračuje 

pomlouváním Pepy. „Podej mi preclík, please,“ poprosila Petra. 

Přišel pes. Petr, Pepa, Petra, Pavla, Pavel pohladili psa po 

packách. Pes potom popošel pryč. Navrátilová Diana 

Petra potřebuje počítač, protože potřebuje pracovat. Pavel přejel 

psa, pes patřil Petře, Petra plakala. Petra přeřízla prst Pavlovi, 

Pavlovi propadlo pojištění. Pavel potřeboval peníze pro psa Petry, 

požádal prababičku. Pavel proplatil psa Petře a Petra proplatila 

Pavlovi prst. Loumanová Klaudie 

Pan Pavel Paronecký platil pokladní Petře. Platil pamlsky pro psy. 

Pavlův pes Punťa pospával pod pergolou. Pavel přišel, podal 

Punťovi pamlsek. Punťa prosí Pavla podruhé. Pavel pije pod 

pergolou pivo. Poté přijde pan Ploštil pro práci Pavla. Pavel 

pracuje pro pana Ploštila. Pan Ploštil prodává psí pelechy. Práci 

proplácí Pavlovi převodem. Silvie Burgetová 



   

 

Dějiny Obchodní akademie 

Prostějov 
 

Díl 11. 

 

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.  

 

 



   

 

Zábava pokračuje… 

Velký Vašek vítězně vyšel ven. Venku viděl velkou vážnou věc. 

Viděl vraždícího vraha. Vrah vraždil vačice. Vašek vlastnil 

vynikající vlastnost – váhavost. Vysokoškolák Vašek vyhrožoval 

vrahovi vlastním výrobkem – válcem. Vrah významně vykřikl, 

vypustil vačice. Vašek vítězně vstal, vesele vyskočil. Kuhnová 

Viktorie 

Pan Pavelka poslal překrásný pohled paní Pavelkové. Přál paní 

Pavelkové pěkné prázdniny. Prý potom projedou půlku Prahy, pak 

půjdou přes park. Poslal pohled pošťákovi. Pošťák přivezl pohled 

paní Pavelkové. Paní Pavelková převzala pohled, poděkovala 

pošťákovi. Monika Rusanjuková 

Prasata přihlížela při plotu pitvě prasečích parazitů. Polotovar 

připomínal potravu pro prasata. Polévka pro předškoláky 

připomínala polotekuté prostředky pro pěstování přírodních 

porostů při příznivém počasí. Eliška Žandová 

Zájezd do Španělska a pár otázek pro paní učitelku 

Suchánkovou po návratu zpět.  

 

1. Jak se Vám líbili místní socorristi? 

To je spíš otázka pro vás, holky, co jste tam se mnou byly, ne? 

Já jsem místní opálené a svalnaté záchranáře na rozdíl od vás 

nechodila okukovat zblízka. Ale na dálku ještě vidím a zdálky 

vypadali moc dobře. 

 

2. Jak se Vám cestovalo s profesory z ostatních škol? 

Cestoval s námi dr. Jan Mlčoch, vedoucí katedry romanistiky 

OU, Mgr. Petr Šlechta, taky z OU, a paní učitelka z jablonecké 

OA Mgr. Štěpánka Jančušová. Pánové z univerzity měli 



   

 

zpočátku prý obavy z toho, že jedou se středoškolskými 

učitelkami, ale nakonec z nás byla bezva parta. Kolegové měli 

navíc obrovský smysl pro humor, třeba když ráno v autobuse 

po probuzení zpívali „Vstávej, semínko, holala“. Taky se sešly 

naše představy o cestování. 

 

3. Můžete nám vysvětlit, co je to chufa? 

Španělský název asi nikomu nic neřekne. A ten český možná 

taky ne. Je to šáchor jedlý, také se mu říká tygří ořech. Vypadá 

to jako podzemní lískové oříšky. Je to taková plevel, která se 

pěstuje jenom ve Španělsku a má pozitivní účinky na zdraví. 

Ale vás asi víc zajímá nápoj, který se z ní vyrábí, tzv. horchata 

de chufa, nasládlý bílý nápoj s kokosovou chutí. Myslím, že 

holkám moc nechutnal. Kdysi se začal prodávat hlavně ve 

Valencii, v kavárnách zvaných „horchaterías“, dnes ho znají po 

celém světě. 

 

4. Jaký ve Vás vyvolalo pocit, že jsme byly smutné, když jsme vás 

nemohly najít? 

Mláďata hledají matku hlavně, když mají hlad. Ale byly jste 

zrovna myslím po snídani, průšvih jste taky žádný neměly, 

španělsky se domluvíte, tak vám možná fakt bylo smutno. A 

proto tuhle práci děláme. 

 

5. Jak moc jsme Vás štvaly na pláži? 

Vaše tanečky a blbnutí ve vlnách bylo super. Největší radost 

z toho měli asi socorristi, kteří tajně doufali, že Vás budou 

moct zachraňovat.  

 

6. Styděla jste se za nás během zájezdu někdy? 

V mém věku se už nestydím za nic a za nikoho a na vás jsem 



   

 

byla skoro mateřsky hrdá.  

 

7. Překvapily jsme Vás někdy? Udělaly jsme Vám radost? 

Jasně, třeba: 

… když byla na pláži první den zima a fučelo a vám to nevadilo, 

… když jste byly vždycky všude včas a v plném počtu, 

… když jste všechno řešily s úsměvem, 

... když jste číšníkovi ve Figueres tvrdily, že jsem Vaše máma, 

… když se vám nechtělo domů, 

… když jste po cestě k autobusu zpívaly „Nesnáším loučení“, 

… a když jsem vás bez větší tělesné a psychické újmy předala 

rodičům. 

 

8. Kolika body z 10 hodnotíte zájezd do Španělska? 

Aspoň patnáctkou. Bylo mi s Vámi moc fajn! Díky za parádně 

strávený čas. Iva Stoličková, Katka Böhmová, Adéla Mlčochová 

Příspěvky studentů naposledy…  

Pokud bych mohla dát nějaký tip na léto u nás v České republice, 

tak nemusím dlouho přemýšlet. Jednoznačně je to Český 

Krumlov. Jezdíme sem pravidelně každý rok a pokaždé objevíme 

něco nového a ještě nikdy jsme se nevraceli na jedno místo. Až na 

výjimku a tou je Otáčivé hlediště. V Českém Krumlově si 

Jihočeské divadlo připraví na každou sezonu velký výběr 

divadelních zážitků a je jen na divákovi jestli si vybere činoherní, 

baletní  nebo operní klasiky, či zcela nové, premiérové inscenace. 

Hitem loňského léta byli obří dinosauři pobíhající kolem 

Otáčivého hlediště v barokní zahradě. Zní vám toto trochu šíleně? 

Tak nečekejte a kupte si vstupenky na Ztracený 



   

 

svět v tomto roce, protože tohle je opravdu skvělý zážitek. 

Ztracený svět je dobrodružství pro všechny věkové kategorie, 

takže na představení můžete vyrazit s celou rodinou a žádný z vás 

se určitě nebude nudit. 

Divadlo nabízí i hru Pes Baskervillský, kterou najdete i v naší 

povinné četbě. 

Představení je opatřeno titulky v češtině, angličtině a němčině - 

takže je vhodné i pro sluchově postižené. Žákyně 3. ročníku 

Recenze seriálu Riverdale

 

Riverdale je americký televizní dramatický seriál, který je 

inspirovaný komiksovou předlohou. Vysílá ho stanice CW. 

V seriálu se objevuje hodně postav ale mezi hlavní hrdiny tohoto 

mysteriózního seriálu patří Archie (K. J. Apa), Betty (Lili 

Reinhart, Jughead (Cole Sprouse) a Veronica (Camila Mendes). 

Seriál má v této době již 3 odvysílané série a 4. je právě v průběhu 

a na stanici CW, se každý týden ve čtvrtek objevují nové díly. 



   

 

Příběh plný záhad, padouchů a mysteriózních jevů, tak by se v pár 

slovech dal popsat celý příběh Riverdalu, což je skutečné město 

v americkém státu Utah. Seriál je, jak se již dříve zmiňovalo, 

podle komiksové předlohy od vydavatelství Archie Comics. 

Příběh tohoto dramatu je pouze inspirovaný, pro vytvoření seriálu 

to, co se nachází v komiksech, v seriálu nenajdete. Riverdale 

vyhrál několik ocenění už od svého vydání. Mezi ocenění patří 

například Teen Choice Award, kterou vyhrál už 2 roky po sobě, 

nebo Cena Saturn pro nejlepší mladé herce a to pro všechny 4 

zmíněné v úvodu. Seriál má na všech stránkách dobré hodnocení, 

tudíž bych ho doporučil všem a obzvláště těm, co mají rádi 

záhady a mysteriózní příběhy. 

Michal Závodný 
 
      

Je důležité znát historii? 

O historii nás učí ve škole, čteme o ní v novinách, vidíme ji 

v televizi i na internetu. Je však důležité ji znát? Možná si říkáme, 

že věcmi, které se staly v minulém století (nebo i tisíciletí) se 

nemusíme zabývat a naopak věnovat naši pozornost přítomnosti. 

Co když se ale v historii skrývá nějaký, na první pohled ne úplně 

zřejmý, návod, který nám ukáže, co (ne) máme dělat i 

v současnosti? Určitě by nás mělo zajímat, jak se žilo předkům. 

Naše babičky a dědečkové neměli vždy lehký život, nežili 

v bezpečí a klidu. Rodiče naopak strávili část svých životů v době, 

ve které nebylo samozřejmé být svobodný. To, jaký život budeme 

mít my a naše děti, je jen v našich rukách. Historií prošlo několik 

desítek lidí, kteří se zachovali jako opravdoví hrdinové. Riskovali 

své životy a bojovali za spravedlnost, svobodu a mír, zachraňovali 

lidské životy. Objevily se také osobnosti, kvůli nimž umíraly 

miliony lidí a ještě více lidí žilo ve strachu a pocitu nejistoty. 

Opravdoví hrdinové nás mohou inspirovat a 



   

 

naopak ti špatní varovat, jak může být lidská moc nebezpečná a 

zneužitelná. 

Pokud si uvědomíme, co dříve lidé zažili, přijdeme na to, že se 

máme oproti nim opravdu dobře a naše problémy se stávají daleko 

menšími. Historie není důležitá jen pro nás jako jedince, ale pro 

nás všechny dohromady – jako národ. Při řešení současných 

politických otázek bychom měli nahlédnout do historie. Většinou 

zjistíme, že jádro problému je stejné jako před x lety a na nás je 

neudělat stejnou chybu jako ti před námi. A také to, že budeme 

znát historii, nám řekne, proč máme (nebo třeba i nemáme) být na 

naši zemi hrdí. I když se učení historie může jevit jako nudné a 

zbytečné, myslím si, že existuje několik důvodů, proč bychom ji 

měli znát.  

Markéta Hebrová 

Návštěva ze zahraničí 
Na počátku února naši školu navštívila čtveřice studentů 

z různých koutů světa. Položili jsme jim několik otázek a zde jsou 

odpovědi:  

 

B: Brady, C: Cristal, N: Nastya, W:Wilda 

 

What do you like most about Czechia? 

B: people 

C: architecture 

N: architecture and kind people 

W: I like the buildings and the landscape of this country. It reminds 

me of a romantic story from the past and I also like the culture. 

 

What is the biggest difference between the life in Czechia and in 

your own country? 

B: education, food, living 



   

 

C: architecture, age counting, meal is a little bit different (Czech 

people usually eat bread but in my country we usually eat rice), 

hanging the coat or jumper at the door, tram 

N: To be honest, it is so similar. Maybe transport and education 

system. 

W: First, people here usually drive so nicely. And the transportation is 

really different – we don´t have any bus timetables. The city is quite 

clean. 

 

What is your favourite Czech meal? 
B: anything with chicken 

C: svíčková, steak tartare, koleno 

N: I like everything 

W: it´s beans with sauce, meat and bread 

 

What is your national meal? 

B: daal – curry, chawal – rice, sabji – vegetables, roti – Indian bread 

C: kimchi (radish, cabbage, cucumber and other vegetables mixed 

with red pepper) = a general name for pickled vegetables, bibimbap 

(boiled rice, meat and vegetables) 

N: borsch – made of beetroot (that’s why the soup is red), salo – 

traditional Slavic food 

W: gudeg – made from jackfruit and coconut milk, it tastes spicy. We 

normally eat that with boiled sweet egg and rice and a little bit of 

chilli. 

 

Is there a difference between the behaviour of Czech people and 

people in your country? 

B:  No, people in Czechia are a bit shy, but if you ask them for help, 

they will help you. 

C:  If I had to pick … hanging the coat or jumper at the door or in 

front of the door. People don’t laugh or smile a lot. 

N:  It’s similar. 

W: Yeah, definitely people don’t throw rubbish anywhere they want 

and always queue up before and after they use the bus. 

 

Can you describe a custom / festival in your country? 

B: Holi – festival of colours, Diwali – festival of lights, Christmas, 



   

 

Eid – festival for muslims 

C: Hanbok – you wear Korean traditional clothes, Korean New Years 

Day, Korean Thanksgiving Day 

N: Christmas is celebrated on 7 January, people prepare 12 dishes (= 

number of apostles) 

W: we celebrate a festival once a year - we believe that sharing all the 

food, fruit and vegetables will make us healthy, rich and happy and 

God will bless us 

 

What was most surprising for you in this country? 

B: I found out that Baťa nad Škoda are from Czechia. 

C: beautiful architecture and people don’t laugh a lot :o) 

N: People are so kind but they never smile. 

W: Streets are clean, people don’t make a mess in public. 

 

Can you describe the secondary education in your country? What 

are the main differences? 

B: We are not allowed to take mobiles into classrooms, 70% 

attendance is compulsory. 

C: We can choose general school, science school, foreign language 

school and international school.    

N: We have 12 marks at school. Otherwise, it’s similar. 

W: We just have high school with 2 subjects – sociology or science. 

We have one big exam, the score form that exam is used for going to 

college. 

 

What would be the most difficult to get used to in our country? 

B: travelling every week 

C: nothing. Oh! Drinking tap water (not using water purifier) 

N: language and transport 

W: maybe the habits, because Indonesian culture is so different. 

 

What is your message to our students? 

B: You guys are the best, be confident and don’t be shy. You will 

achieve what you want. And I made some good friends here. Thank 

you for everything. 

C: You’re all nice and pretty. Thank you for listening to my 

presentation! I hope you can achieve your goal. Good luck! Thank 



   

 

you! 

N: Don’t be shy and smile more. 

W: It’s so nice to meet you guys and I wish that you’re always happy, 

healthy and feel that you’re meaningful. Thank you for almost 2 

weeks. You’re amazing. I love you (AKU SAYANG KALIAN) 

 

 Bavíme se… 
Naše škola má ……. patra. Byla založena………… Na škole je 

…….. kabinetů. V kabinetu tělocviku jsou učitelé 

………..……..………..., ………………....…………..., 

……………..………..... Čísla počítačových učeben jsou ……., 

……., ……., ……. . Ústní maturitní zkouška se koná na učebně č. 

………     Pánské toalety se nachází vedle učebny č. …….. 

Maturitní ples se koná v měsíci …………………...... Má dáti/Dal 

se učí v předmětu …………………...... V programu ……….. se 

učíme psát všemi deseti naslepo. Tiskopis daňového přiznání má 

…………………....barvu. Kartou, kterou si čipujeme se jmenuje 

…………………........  Knihu Deník Kantora aneb učitel,ten tvrdý 

chleba má napsal autor ………..…………....... Vodácký a 

lyžařský výcvik pořádá učitel/ka ………..…………...  Školní 

časopis má nestarost učitel/ka ………..…………....... Paní 

ředitelka se jmenuje ………..…………........ 
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Literární kvíz 

1.  Jak se jmenuje autor děl O 

myších a lidech, Hrozny hněvu 

jménem? 

John     Karel     Tomáš 

2.  Jak se nazývá pojem 

opakování stejných slov na 

začátku veršů? 

Epifora Epanastrofa  Anafora 

3.  Jak se nazývá umělecký 

směr, který klade důraz na 

skutečnost a převládal v 2. 

polovině       19. století? 

Romantismus 

Realismus Baroko 



   

 

4.  Název díla bratří Mrštíků 

Aloise a Viléma. Dílo je 

dramatická divadelní hra - 

tragédie. Patří mezi jejich 

nejznámější díla. 

Divá Bára 

Maryša 

Nikola Šuhaj loupežník 

5.  Jak se v literatuře nazývá 

tragické rozuzlení děje? 

Katastrofa 

Tragédie 

Drama 

6.  Jak se příjmením jmenuje 

významný český básník, který 

se narodil v Prostějově a právě 

zde je po něm pojmenováno 

gymnázium? 

Čapek   Nohavica  Wolker 

7.  Název umělecko-kulturního 

směru, který byl v Evropě v 17. 

a 18. století. Vznikl v Itálii a 

charakteristickými znaky je 

dynamika, citová vypjatost a 

bohatost tvarů i zdobnosti. 

Baroko  Rokoko  Renesance 

8. Napište název díla, které 

napsal Arnošt Lustig. 
 
………………………………………

 

                  

                  

                  

                  

 
       

              
 

  

 
      

                
 

  

 
       

              
 

  

 
     

                  
 

  

 
  

              
      

  

 
       

  
       

  

 
     

          
     

  

 

                
       

  

 
       

            
  

  

 
      

                  

  

 
     

                  
 

  

 
               

  1. Dramatický útvar, na jevišti se jedná a mluví 

2. Seskupení českých avantgardních umělců (mezi první členy 

patřil např. Vladislav Vančura) 

3. Příjmení držitele Nobelovy ceny za literaturu 

4. Úpadkový umělecký směr konce 19. století 

5. Vzpomínková próza Oty Pavla (zapište pouze přídavné jméno 

tohoto díla) 

6. Příběh, kde vystupují zvířata mající lidské vlastnosti 



   

 

7. Slova souzvučná 

8. Stručný a výstižný projev, který informuje o nějaké události 

9. Nadsázka, zveličení významu 

10. Soubor sta novel o lásce rozdělených na deset dní (autorem 

tohoto díla je Giovanni Boccaccio) 
 

 
 

 

 

1. (příjmení) – Byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, 

překladatel a amatérský fotograf. Byl mladším bratrem malíře a 

spisovatele Josefa. 

2. ….. …… je román napsaný ve verších romantickým básníkem 

Alexandrem Sergejevičem Puškinem. 

     

            

          

      

      

 

         

        

          

       

              

         

      

      

       

     



   

 

3. Ideologie, která usiluje o volnější společenský řád, klade důraz 

na individualitu a osobní svobodu jedince. 

4. Autor nejstarší české kroniky. 

5. Vlastní křestní jméno Otokara Březiny. 

6. Básně, jejichž písmena či slova jsou uspořádány do obrazce, 

který představuje téma básně. 

7. Dílo, jehož autorem je Emile Zola, které popisuje zhoubný vliv 

alkoholu na osudy chudých a duševně prázdných lidí. 

8. Charakteristické je odmítání dosavadních tradic, kulturních a 

společenských hodnot. Cílem je ukázat rychlost, pohyb, 

dynamiku a techniku. 

9. Autor toho druhu umění je označován za básníka, resp. básnířku. 

10. Avantgardní směr počátku 20. Století. V centru pozornosti 

jsou citové stavy a projevy lidské psychiky. 

11. ……… je stylistická figura založená na tom, že se na 

začátku slov verše či na začátku několika slov opakuje stejná 

hláska nebo skupina hlásek. 

12. …… je komické vyjádření kritického postoje. 

13. Anarchističní ……- ,,básníci života a vzdoru“, je označení 

pro generaci českých spisovatelů, která se začala tvořit na 

počátku 20. století v době upadajícího vlivu lumírovců a 

vrcholícího symbolismu a dekadence představitelů České 

moderny. 

14. Příjmení autora novely Petr a Lucie. 

15. ….. Tvoří se tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů a 

monologů. Obvykle se představuje na jevišti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ŘEŠENÍ: 

Naše škola má 3 patra. Byla založena 1894. Na škole je 6 kabinetů. V kabinetu tělocviku jsou učitelé 

David Mach, Pavel Ondráček, Radomír Šín. Čísla počítačových učeben jsou 7, 8, 9, 11. Ústní 

maturitní zkouška se koná na učebně č. 23. Pánské toalety se nachází vedle učebny č. 17 Maturitní 

ples se koná v měsíci Leden. Má dáti/Dal se učí v předmětu účetnictví. V programu ZAV se učíme 

psát všemi deseti naslepo. Tiskopis daňového přiznání má růžovou barvu. Kartou, kterou si čipujeme 

se jmenuje ISIC. Knihu Deník Kantora aneb učitel, ten tvrdý chleba má napsal autor David Mach. 

Vodácký a lyžařský výcvik pořádá učitel Pavel Ondráček  Školní časopis má na starost učitelka 

Lenka Pospíšilová. Paní ředitelka se jmenuje Eva Lošťáková. 

 

Řešení: 
1.  John 
2. Anafora 
3. Realismus 
4. Maryša 

5. Katastrofa 
6. Wolker 
7. Baroko 
8. Samozřejmě všechna jsou správná 
9. Evropské hospodářské společenství 
10. Příklad Dita Saxová 

 

       
Č I N O H R A 

 
      

D E V Ě T S I L 
 

       
S E I F E R T 

 
     

D E K A M E R O N 
 

  
K R Á S N Ý CH 

      

       
  

       

     
B A J K A 

     
H O M O N Y M A 

       

       
Z P R Á V A 

  

      
H Y P E R B O L A 

     
D E K A M E R O N 

 
 

1. Čapek 

2. Evžen Oněgin 

3. Anarchismus 

4. Kosmas 

5. Václav 

6. Kaligramy 

7. Zabiják 

8. Futurismus 

9. Poezie 

10. Expresionismus 

11. Aliterace 

12. Satira 

13. Buřiči 

14. Rolland 

15. Drama 

 

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 

 

 

 

 

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


   

 

Poděkování na závěr patří všem, kteří si našli čas a 

spolupracovali při tvorbě těchto stránek.  

Následující období bude vyplněno různými akcemi a 

povinnostmi, mezi něž patří vodácký výcvik, praxe a 

v neposlední řadě i maturitní zkouška. Držíme palce 

všem, které čekají náročné dny a týdny a doufáme, že 

si i přesto najdou chviličku a zase nám pošlou nějaké 

zajímavé příspěvky. 

 

Krásné jarní dny, pěkné Velikonoce a 

maturantům šťastnou ruku  přeje 

kolektiv časopisu Obchodní akademie 

Prostějov. 
 

 



   

 

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


