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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

 

přejeme Vám dobrý start do nového roku, maturantům úspěšné slo-

žení zkoušky dospělosti, všem studentům skvělé studijní výsledky 

a profesorům pevné nervy se studenty. 

Gratulujeme ekonomickému týmu (4AL) ve složení Jaroslav Barták, 

Tomáš Linger a Daniel Jaderko k 3. místu v celorepublikovém kole 

a také Ludmile Horákové (4AL), Lucii Šenkové (4CL) a Jakubovi 

Kohoutovi (4BL) k vynikajícímu umístění na 24. mistrovství České 

republiky open ve zpracování textu na počítači. 

Firma MediaArt, s. r. o., děkuje všem dárcům, kteří se podíleli na 

sbírce pro děti ze strančického dětského domova. Doufáme, že se dě-

tem dárečky líbily. 

Tajenka křížovky z minulého čísla skrývala hlášku pana profesora 

Michaela Nejedla: „Takže vy to vzdáváte?“  

Cenu jsme předali Zuzaně Rakovanové (4BL). 

Tereza Vávrová 

23. meziná rodní  veletrh FIF je zá dver mi! 

I přes velké vytížení si ředitel pořádající firmy Antre, s. r. o.,  

Jiří Trojan (4BL) našel čas na pár odpovědí. 

Veletrh se rychle blíží, na čem právě intenzivně pracujete?  

V současné době pracujeme především na vyúčtování pro fiktivní 

firmy a jejich školy. Připravujeme také soutěže pro účastníky veletr-

hu a doprovodný program. 

Kolik se přihlásilo firem a z kolika zemí? 

Firem se k začátku ledna přihlásilo 110 a to z 9 zemí. 

Která země (krom ČR) má zatím nejvíc přihlášených firem? 

Nejvíce firem má Rakousko, má jich 28. Českých firem bude 50. 

Komunikují všichni anglicky nebo se angličtině vyhýbají? 

V zásadě se snaží všichni komunikovat v angličtině, ale občas přijde 

i mail v němčině. 

O co na veletrhu jde? Co by o něm měli před návštěvou vědět 

naši studenti nižších ročníků? 

Na veletrhu jde především o praktické využití nabytých znalostí 

z ekonomiky, účetnictví a jazyků. Firmy mezi sebou obchodují a musí 

si umět vystavit například platební doklady. Také návštěvníci při 

vstupu do haly obdrží fiktivní peníze, za které budou u jednotlivých 

stánků nakupovat. Uvidí, jak firmy fungují a mohou komunikovat 

i v cizích jazycích. Dále se mohou zapojit do hlasování a tím podpo-

řit firmu, která je podle nich nejlepší. Navíc se na veletrhu mohou 

dozvědět spoustu nového v doprovodném programu, ve kterém bu-

dou i zajímavé přednášky nebo navštívit fotokoutek. 

Chystáte letos nějaké změny oproti předchozím ročníkům?  

V letošním roce se pokusíme zlepšit služby pro návštěvníky, napří-

klad v šatně. Navíc jsme přesunuli přednáškovou místnost a tím sní-

žili hlučnost v této místnosti. Všechno by tedy mělo být, jak pro vy-

stavující tak pro návštěvníky pohodlnější a příjemnější. 

Na co se těšíte vy ve fiktivní firmě Antre? Máte z něčeho obavy? 

Já osobně se těším, až budeme na výstavišti a vše bude připravené 

na zahájení. Obavy si zatím nedělám, protože vše jde podle plánu. 

Tak přejeme celému týmu Antre, ať jde dál všechno podle plánu 

až do ukončení veletrhu a ať se stane tento letošní, v pořadí 23., 

pro všechny nezapomenutelný! 

Matěj Kurdiovský, Lukáš Karpíšek 

Skicircus – lyz ová ní  v Rákousku 

Naše škola tradičně každý rok 

organizuje lyžařský kurz pro 

zdatnější a zkušenější lyžaře 

a snowboardisty v Rakousku 

v lyžařské oblasti Skicircus 

Saalbach-Hinterglemm-Leogang. 

Tentokrát se koná od 12. 2. do 

17. 2. 2017.  

Po příjezdu do Maishofenu jsou 

všichni ubytováni u kostela ve 

vile Olga. V suterénu je i malá 

společenská místnost.  

Každé ráno po snídani 

v blízkém penzionu (zde se po-

dávají i večeře a je tu i možnost připojení k Wi-Fi) všichni nasednou 

do autobusu a údolím Saalachu se přibližují k různým areálům, které 

jsou vzájemně propojeny mnoha lanovkami i skibusy. Sjezdovek je 

tu přes 200 km a nelze je projet během týdne všechny, je třeba si vy-

bírat ty nejlepší.  

Jeden den je také organizován společný výlet do nedalekého městeč-

ka Zell am See, kde je možnost navštívit aquapark, projít se po břehu 

jezera, prohlédnout si památky, či ochutnat místní speciality.  

Poslední den lyžařského výcviku studenti lyžují jen v dopoledních 

hodinách a odpoledne se vracejí domů. 

Andrea Lederová, Matěj Kurdiovský 

Pásso Tonále – lyz ová ní  v Itá lii 

Tento rok naše škola pořádá ješ-

tě dva lyžařské kurzy do Itálie. 

Oba jsou určeny pro začáteční-

ky.  

Konají se ve dvou týdnech v ter-

mínu od 28. 2. do 12. 3. 2017. 

Cesta do cíle je sice delší, ale 

odměnou jsou krásné výhledy 

na vrcholy hor a obvykle 

i slunečné počasí.  

Ubytování je zajištěno v mě-

stečku Vezza ďOglio.  

Lyžuje se na mnoha upravených 

sjezdovkách v Ponte di Legno, 

Temú a Passo Tonale. Zážitkem 

je i jízda po ledovci Presena. 

Areály jsou vzájemně propojeny lanovkami a vleky.  

Snídaně a večeře jsou zajištěny v jídelně penzionu. Nedaleko se na-

chází i vynikající pizzerie. V poledne je možnost občerstvit se 

a nabrat sílu v restauracích a bufetech poblíž sjezdovek. Každý večer 

si můžete ve společenské místnosti zahrát stolní tenis. Je zde 

i možnost bezplatného připojení k Wi-Fi !  

Relaxovat lze v bazénu v Ponte di Legno, můžete si zde také zajít na 

vynikající zmrzlinu do cukrárny, případně se jen tak projít po ma-

lebném městečku. 

Kateřina Malečková 
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Velke  ste hová ní  ná rodu  – Into the digitál 

Dne 8. 12. 2016 se na naší škole konal 

seminář s PhDr. Tomášem Sedláčkem, 

věhlasným českým ekonomem a vysoko-

školským pedagogem. 

V minulosti byl poradcem prezidenta 

Václava Havla a ministra financí Bo-

huslava Sobotky. Momentálně působí ja-

ko hlavní makroekonomický stratég 

ČSOB a je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Je au-

torem úspěšné knihy Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 

14 světových jazyků. Mimo to aktivně přispívá svými články do 

Hospodářských novin, kde se nekontroverzně vyjadřuje k součas-

nému dění. 

Pan Sedláček se chopil té-

matu, které není na první 

pohled ekonomické, ale je to 

téma, které se ekonomiky, 

možná i ekonomie jako oboru týká – digitální technologie. 

Čtvrtá industriální revoluce. 

Je myšlenka, že by do 60 let zbankrotoval obuvnický průmysl příliš 

přitažená za vlasy? Možná. Ovšem při představě, že již nebudeme 

používat boty, je to vcelku logický závěr.  

Každý budeme mít doma jeden pár nebo dva. Ne, že bychom do rea-

lity nechodili, do reálné reality budeme chodit, ale asi jako dnes 

chodíme do lesa. Jednou dvakrát do roka z esteticko-nostalgicko-

zdravotních důvodů. Život budeme trávit ve svém uzavřeném digi-

tálním světě, kde nás nic neohrožuje a je pouze na nás, jak si svoji 

vlastní 3D skutečnost vymodelujeme. 

První úvahu střídá druhá. 

Pokud spojíte staré mytologie a spojíte je neortodoxním způsobem 

s vývojem digitálních technologií, můžete si povšimnout, že součas-

ný člověk se spíše dostává do pozice bohů než pouhých smrtelníků. 

V dnešní době můžete odesláním jednoho tweetu oslovit celý svět 

a ani k tomu nepotřebujete žádné anděly, kteří by poletovali 

a promlouvali k pastevcům. 

Revoluce se odehrává přímo před námi a ani jsme si toho pomalu 

nevšimli. Neprobíhá totiž na barikádách, ale v kapse každého z nás. 

Lépe řečeno v našem chytrém telefonu. Jedním ze zlomů bylo uve-

dení nové mobilní hry – Pokémon GO. Augmentovaná realita nám 

otevírá nové možnosti. Do budoucnosti by ženy mohly být osvobo-

zeny od každodenního líčení. Namísto toho by si jejich milovaný 

protějšek nasadil brýle s touto funkcí a tadá, najednou večeří 

s Angelinou Jolie nebo Catwoman. Žena by na druhou stranu mohla 

strávit příjemný podvečer v pří-

tomnosti Johnnyho Deppa, který 

by ovšem konverzoval v češtině. 

„Čeká nás neuvěřitelná budouc-

nost, ale jak vidím tuhle mladou 

generaci před sebou, nemusíme se jí vůbec bát.“ Tak to vidí ekonom 

Tomáš Sedláček. A co vy? 

Tereza Šlápotová, Tereza Novotná, studentky 3CL 

Vy sledky podzimní  ánkety  

Na podzim jste měli možnost v anketě vybrat neoblíbenější předmět 

a nejoblíbenějšího učitele naší školy. Jednoznačně u vás zvítězila 

Biologie a pan profesor Hůla. Gratulujeme! 

Výsledky ankety jsme zpracovali dle jednotlivých ročníků. Z tabulek 

je zřejmé, že ve vyšších ročnících nabývají na popularitě i odborné 

předměty typické pro obchodní akademii či ekonomické lyceum. 

Následuje rozhovor s vítězem ankety a současně i  vyučujícím vaše-

ho nejoblíbenějšího předmětu. 

 

1. ročník, 52 respondentů 

Pořadí Nejoblíbenější předmět Nejoblíbenější učitel 

1. Biologie 40 % Hůla Jan 67 % 

2. Chemie 21 % Hašek Marek 10 % 

3. Matematika 10 % Pavlíček Václav 8 % 

 

 

2. ročník, 52 respondentů 

Pořadí Nejoblíbenější předmět Nejoblíbenější učitel 

1. Biologie 19 % Hůla Jan 27 % 

2. Ekonomika 15 % Hašek Marek 17 % 

3. Anglický jazyk 14 % Klínský Petr 14 % 

 

3. ročník, 59 respondentů 

Pořadí Nejoblíbenější předmět Nejoblíbenější učitel 

1. Účetnictví 20 % Hůla Jan 12 % 

2. Tělesná výchova 14 % Mátlová Veronika 10 % 

3. Anglický jazyk 

Španělský jazyk 

12 % 

12 % 

Avdějeva Anastasie 

Borovičková Romana 

Brát Marek 

7 % 

7 % 

7 % 

 

4. ročník, 50 respondentů 

Pořadí Nejoblíbenější předmět Nejoblíbenější učitel 

1. Ekonomika 30 % Klínský Petr 40 % 

2. Seminář z IT 

Tělesná výchova 

14 % 

14 % 

Frydryšková Yvetta 

Hais Petr 

Kuželová Marika 

8 % 

8 % 

8 % 

3. Matematika 8 % Nejedlo Michael 6 % 

Arnošt Kučera 
 

Rozhovor s pánem profesorem Hu lou 

Jaký je Váš oblíbený film 

a seriál? 

Těžko vybrat jeden, z filmů Muži 

v černém a poslední tři filmy Star 

Trek. Ze seriálů Teorie velkého 

třesku, MASH a Hra o trůny. 

Udělal jste někdy ve škole něja-

ký průšvih? A jestli ano, jaký? 

Nebyl to průšvih, ale druhý ročník 

vysoké, botanická exkurze, ten den 

v parku zámku Hluboká nad Vlta-

vou. Se spolužákem jsme nutně potřebovali na malou, ale kdo by dá-

val 10 Kč, když je kolem spousta zeleně. Po naší úlevě s křikem při-

běhl místní zahradník rozhořčen potřísněním jeho keříku. Vysvětlili 

jsme mu, že keř je nitrofilní (potřebující dusík) rostlina, a protože 

v moči je amoniak (NH3), může být rád, že jsme ji pohnojili. Zahrad-

ník křičel ještě víc... Vše ukončil náš profesor, který podpořil naši 

verzi a zahradníka s omluvou uklidnil. Na konci dne se nás jen přá-

telsky zeptal: „Doufám, že víte, že ta rostlina nitrofilní nebyla...“ 

A pak nějaký ten výbuch v laborce, ale to je jen pověst... 

Jaké jsou Vaše koníčky? 

Moje obory, historie, četba (kromě detektivek a kuchařek), filmy 

a filmová hudba, šerm – dokud tělo dovolilo a poslední dobou čtení 

písemek (pomalu vzniká má soukromá kronika nejlepších odpovědí). 

Proč zrovna chemie a biologie? 

Původně to měl být dějepis, ale biologie zvítězila a chemie se k ní 

přidala jako nejlepší varianta pro doplnění. Obě vědy vysvětlují, co 

je kolem nás a jak to funguje, tomu se dá přece jen těžko odolat. 

Co si myslíte, že vedlo k tomu, že jste byl zvolen nejoblíbenějším 

profesorem v prvních a druhých ročnících? 

Bylo by třeba zeptat se hlasujících, třeba je to jen provokace . Ne-

tuším, dělám svou práci tak, jak umím. Jen je podivné, že se u toho 

občas velká část třídy směje... 

A co byste nám ještě o sobě řekl na závěr? 

Narodil jsem se, pak dlouho nic, pak jsem chtěl být pilot, než mi dě-

da (sám stíhací pilot) řekl, že se svým zrakem bych mohl létat maxi-

málně s hadrem po hangáru. Pak jsem chtěl být veterinář, pak vo-

jenský historik a skončil jsem jako nejoblíbenější profesor, za což 

děkuji. Je otázka, co bude dál…? 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně spokojených studentů! 

Kateřina Mitrušková

„Pokus-omyl není moje oblíbená 

metoda. Preferuji pokus-úspěch.“ 

„Jestli je digitální revoluce 

dobrá nebo ne, se musíme 

rozhodnout sami.“ 
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