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Milí čtenáři, 

zveme Vás k ohlédnutí za 
uplynulým školním rokem na 
stránkách naší ročenky. 

Pravidelným čtenářům jistě 
neunikla změna loga naší školy 
na titulní straně. Bylo vybráno  
z návrhů vzešlých z otevřené 
soutěže vyhlášené ředitelem 
školy. Jeho autorem je Vladimír 
Wagner. Toto logo používáme od 
školního roku 2009/2010.  

Pokud Vás naše ročenka zaujme 
a pokud se o naší škole chcete 
dozvědět víc nebo získat 
elektronickou verzi této ročenky, 
navštivte naše webové stránky: 

http:\\goa.braillnet.cz 
 

Redakce 

 
 

 
 

Sošku na titulní straně vytvořila 
studentka naší školy Jitka Kolumpková, 
foto Veronika Budilová. 
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Úvodní slovo 
 

V ážení čtenáři, 

 
ročenka je do určité míry 
ohlédnutím za uplynulým 
školním rokem. V žádném 
případě však není pouhým 
výčtem činností školy 
a faktografických údajů, ty si 
lze ostatně najít ve výroční 
zprávě. Spíše se snaží ukázat 
život školy očima jednotlivých 
autorů a ponechat na 
čtenářích samotných, aby si 
z pestrého kaleidoskopu vybrali to, co je zajímá. 
 
Možná by bylo účelné obrátit Vaši pozornost i na blízkou budoucnost. 
V příštím roce nás čeká připomenutí 55. výročí trvání školy. Rádi 
bychom stejně jako na podzim roku 2006 vytvořili prostor pro setkání 
absolventů školy, stávajících studentů, bývalých i současných pedagogů, 
přátel a partnerů školy. Přesné datum této akce včas vyvěsíme na 
našich webových stránkách http://goa.braillnet.cz 
 
Další aktivitou překračující rámec školy budou Mezinárodní sportovní hry 
pro zrakově postiženou mládež, které bude škola pořádat ve dnech 9. až 
12. června 2011. Sportovní setkání je určeno pro žáky speciálních 
středních škol ze středoevropského prostoru, pozváni budou i zrakově 
postižení žáci integrovaní v běžných středních školách. Soutěže 
v atletice a plavání budou probíhat v kategoriích B1, B2, B3 + OPEN. 
Uskuteční se turnaje v goalballu a showdownu. 
 
Rádi se s Vámi setkáme při těchto akcích či při jiných příležitostech. 
 

 

 

 

 ........................................... 

 Ivan Antov, ředitel školy 
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Fotoreportáž 
 
Nahlédněte s námi do areálu naší školy... 
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Naši partne ři a sponzo ři 
 

Poděkování 
aneb O těch, kteří nás podporují 
 
Na webových stránkách školy naleznete rubriku Poděkování, kde si 
můžete přečíst seznam těch, kteří jsou partnery a sponzory školy, 
a stručně je zmíněna i forma podpory žákům. 

Velmi si této pomoci vážíme, a proto jsme se rozhodli, že na stránkách 
ročenky podrobněji zhodnotíme tuto podporu za uplynulé roční období. 
 
Světýlka ve tm ě  
Nadace Českého rozhlasu, která 
z výtěžků sbírky Světluška 
dlouhodobě pomáhá i žákům 
školy, přispěla podstatnou měrou 
na realizaci projektu školy 
Slyším, hraji, zdokonaluji se 
v orientaci. Škola tak mohla 
nechat vyrobit nový 
showdownový stůl, který 
odpovídá mezinárodním 
standardům. Stůl je umístěn 
v internátu školy a žáci jej 
využívají k tréninku i ke hře pro 
radost. V červnu byl uspořádán 
školní showdownový turnaj, 
jehož se jako diváci zúčastnili 
i zástupci Nadace Českého 
rozhlasu. Mezi čestnými hosty 
byl i Jaroslav Pata, prezident  
Svazu zrakově postižených 
sportovců, který škole věnoval 
sadu míčků pro showdown. Hra, 
která pomáhá ve zdokonalování orientace v prostoru a rozvíjí pohybové 
dovednosti, tak má ve škole dobré materiální podmínky. Showdown 
bude rovněž jednou ze soutěžních disciplín na Mezinárodních 
sportovních hrách pro zrakově postiženou mládež, jež škola uspořádá. 
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Hic sunt leones 
Lion’s Club Praha První je naším dlouhodobým a věrným partnerem. 
V dubnu opět uspořádal dražbu uměleckých výrobků výtvarné dílny, její 
výtěžek byl věnován pro potřeby žáků školy. Z prostředků jím 
věnovaných byl zaplacen poplatek za cambridgeskou jazykovou zkoušku 
FCE žáka, který ji pak nejen vykonal, ale dokonce patřil svým výkonem 
mezi nejlepší. „Lioni“ věnovali 
škole dvě sady moderních 
dresů pro sportovní družstvo 
a z jejich daru byl částečně 
financován i výše zmíněný 
projekt Slyším, hraji, 
zdokonaluji se v orientaci. 
„Lioni“ jsou skutečnou oporou, 
jejich pomoc je nezištná 
a přináší radost. Jsme moc 
rádi, že tu „Lvi“ jsou s námi. 
 
Leontinka 
Tato nadace sídlí v našem těsném sousedství a je vskutku dobrým 
sousedem. Ti, kteří usedají na moderní sportovní tandem, využívají 
štědré podpory nadace školnímu projektu Na tandemu za sebou. Na jaře 
nadace uspořádala pro žáky vyšších ročníků semináře týkající se  jejich 
praktického uplatnění po ukončení studia. 
 
Skupiny a jednotlivci 
Výtěžky sbírek pro potřeby studentů jsme dostali od žáků Základní školy 
Uhelný trh i od sousední Hotelové školy Radlická. Přispívají nám 
i jednotlivci, kteří nás zpravidla vyhledají sami a nepřejí si být jmenováni. 
Respektujeme jejich přání, zároveň jim však vyjadřujeme alespoň touto 
formou svůj vděk. 
 
The last but not the least 
Naším zřizovatelem je Hlavní město Praha a musíme mu poděkovat, že 
svou roli plní zodpovědně tak, aby škola mohla dobře fungovat. Jsme 
příspěvková organizace a významnou podporu pro chod školy znamená 
příspěvek státu. Usilujeme o to, aby byl dobrou investicí tím, že žáci se 
zrakovým postižením a dalšími speciálními potřebami v naší škole získají 
nejen optimální vzdělání, ale budou připraveni i na samostatný 
a nezávislý život. 

 Ivan Antov 
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Písemná práce 
 

Tři přání pro zlatou rybku 
 
 

Tak tohle se může splnit snad opravdu jen v pohádce. A proč vlastně 
ne? Třeba jsem se právě dostala do nějaké takové pohádky, kde 
kouzelní dědečkové rozdávají kouzelné buchty a babičky odsypávají 
z tajemných váčků plných zázračného koření. 

Sedím na travnatém břehu malebného rybníčku s průzračnou 
vodou, nad hlavou slyším roztodivné ptačí písně a tajemnou šumící řeč 
stromů a stébel trav. No není zde snad dostatečně krásně na to, abych si 
mohla připadat jako v pohádce? Vlastně by mě tady zlatavě třpytivá 
rybka, která se mi mrská v dlani, vůbec neměla překvapit. Ani její 
zvonivý, jak jinak než pohádkový hlásek, jímž mi slibuje splnění tří přání, 
když ji pustím zpátky do vodního království. 

„Ale to víš, že tě pustím. Jen si svá přání musím rozmyslet," 
odpovím rybičce a pustím ji zpátky mezi hravé vlnky na vodní hladině. 
 Za svůj život už jsem si toho přála tolik... Jako malá ty nejhezčí 
a nejzajímavější hračky, později nejrůznější technické vymoženosti naší 
doby, jindy jsem celou svou bytostí toužila ještě alespoň po hodince 
sladkého spánku místo otravné školy. Čím jsem však starší, tím větší 
a náročnější přání mám. Ne snad v tom hmotném smyslu, jak nejspíš 
v první chvíli většinu lidí napadne. Vůbec to neznamená, že by se má 
přání přesunula od stokorunových cen k milionovým. Naopak má přání 
přestávají mít s penězi a majetkem co společného, jejich splnění se nedá 
zaplatit ani ukrást. Jsou to přání mnohem hlubší a složitější. Tady by 
snad pomohla opravdu jen ta zlatá rybka, snad opravdu jen zázrak. 
 Vlastně ani sama přesně nevím, co bych si přála ze všeho nejvíc. 
O první příčku na pomyslném žebříčku největších přání soupeří láska 
a zdraví pro všechny mé bližní. Nemohu se rozhodnout. Pokládám si 
otázku: Čím by bylo zdraví bez lásky? Koho z nás by těšil život zdravý, 
leč prázdný, osamělý, bez lásky, bez přátel, bez přízně a sounáležitosti? 
Co víc nás dělá lidmi než vědomí, že milujeme a jsme milováni, pocit, že 
někam patříme, o někoho se strachujeme a někdo na nás čeká? V čem 
jiném spočívá naše lidství než ve schopnosti lásky, soucitu, 
zodpovědnosti za jinou bytost, v touze po sdílení radostí i starostí? 
Každá nemoc a nesnáz se lépe snášejí a nezdají se být tak vážné, když 
kolem sebe máme své nejbližší, ten hřejivý cit a vědomí, že na nás 
někdo čeká a potřebuje nás, nám dodávají motivaci k uzdravení.  
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Avšak životní zkušenosti mi ukázaly i opačnou stranu mince 
a naučily mě ptát se i naopak: Čím je láska bez zdraví? Odmalička jsem 
měla to štěstí vyrůstat v úplné a velmi dobře fungující, láskyplné rodině. 
Milovala jsem své bližní láskou čistou, dětskou, s celou rodinou jsem 
měla moc hezký přátelský vztah, láska však ani v nejmenším 
nezabránila tragické události, která vyrvala ze středu našeho života 
jednoho z nejbližších, nejdražších členů rodiny, mladého a naprosto 
nepřipraveného. Ponechala ho kdesi na okraji, úplně mimo náš 
každodenní život. A právě když stávám u bílé nemocniční postele, běží 
mi hlavou otázka ještě palčivější a bolestnější: CO zmůže naše láska, 
když není dopřáno zdraví, když je pryč všechno to, co nás dělá 
samostatnými, schopnými bytostmi? Ač stále milujeme a často 
vzpomínáme, ač nám drahou bytost připomíná téměř každá maličkost, 
její špatný zdravotní stav nám brání ve většině projevů lásky. Přestože 
jsme se snažili, nemůžeme dělat nic víc, než jednou týdně přijet na 
návštěvu a doufat, že nás alespoň trošku vnímá a poznává, a mimo ten 
čas se snažit o nový život, moc nepřemýšlet a nevzpomínat, aby nás 
trvalá ztráta příliš neskličovala. 
Už to vím. Už znám odpověď. Přece jen je nejdůležitější zdraví. Nejprve 
musíme žít, abychom mohli milovat. Na prvním místě tedy všem svým 
bližním přeji zdraví. Ona se ta láska i snáze hledá na vlastních nohou, 
vlastním zrakem a sluchem. 
Ač se všichni prostřednictvím médií a integrace zdravotně 
handicapovaných snaží o opak, mnohdy je zdravotní problém pořád 
značnou překážkou v hledání přátelství a lásky. Spoustu rodin stejně 
jako tu naši rozdělila nemoc nebo nehoda, úmrtí či postižení bez ohledu 
na srdce plná lásky. 
Co myslíš, rybičko malá, uměla bys mi splnit tato dvě převeliká přání? 
Tím třetím by pak byl asi humor, úsměv či smích. Vždyť přece, jak jinak 
se dají zvládat problémy se zdravím i s láskou než s úsměvem, se 
smyslem pro humor a s nadhledem? 
 

Studentka školy 
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Prevence 
 

Primární prevence z pohledu psychologa 
 
Motto: 
Nemoudrý kráčí bezhlavě, ale opatrný zvažuje svůj krok 
a vyhne se neštěstí. 

 
Na počátku 21. století je mimo 
jiných rozvinutých zemí také 
Česká republika vystavena 
názorové konfrontaci s dosud 
uznávanými a zastávanými 
morálními, a obecněji řečeno, 
společenskými hodnotami. Nadto 
dochází rovněž k pronikání 
hodnot netradičních a pro 
evropskou kulturu mnohdy 
zvláštních. Mimo tuto skutečnost 
vnášejí globalizační tendence do 
vědomí lidí nové otázky 
vztahující se nejen ke 
společenskému dění, ale 
k samotné podstatě lidského bytí 
a identity jednotlivce. Relativně 
svobodný a často neselektivní 
přístup k informacím přináší 
v současnosti sice všeobecný 
rozvoj poznání, ale na druhé 
straně také mnoho otazníků, 
nebo dokonce zmatků. 

Dospívající student, který touží 
po nových poznatcích, 
zkušenostech a prožitcích a který 
hledá svou identitu i své místo ve 
společnosti (viděno v mikro- 
i makrostrukturálním pojetí), 
zpravidla postrádá dostatek 
životní zkušenosti, aby se mohl 
vždy přiměřeně orientovat 
a následně kvalifikovaně 
rozhodovat. 
Střední škola jej má v rámci 
výuky vybavit nejen důležitými 
informacemi z různých oblastí 
lidského poznání, ale má též 
povinnost vést jej 
k zodpovědnému, samostatnému 
a cílenému myšlení, 
k emocionálnímu vyzrávání 
a k celkové osobnostní stabilitě, 
která pak významně přispěje 
k dalšímu samostatnému rozvoji 
jeho osobnosti i k cílevědomému 
prosociálnímu jednání. 

 
Preventivní programy na naší škole mají tradici… 

K výše popsanému procesu vyzrávání a stabilizace osobnosti studentů 
přispívají mimo jiné pravidelné programy prevence sociálněpatologických 
jevů, které na naší škole probíhají pro všechny třídy vždy dvakrát ve 
školním roce – a to již od roku 2000. 
Formou diskusí, výměny zkušeností, přehrávání rolí, expozice aktuálních 
problémových jevů i dalších postupů si studenti pozvolna a nenásilně 
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osvojují, že takové jednání, jako např. šikana, zneužívání psychotropních 
látek, promiskuita, patologické hráčství atd., nepoškozuje pouze jejich 
okolí (nejbližší i to vzdálenější), ale v prvé řadě psychicky a velmi často 
i fyzicky ubližuje především samotnému strůjci a činiteli těchto aktivit. 
Protiváhou výše popsaných negativních společenských jevů je již 
zmíněné otevření sociálního i personálního prostoru pro daného jedince. 
Taková situace mu umožní naučit se samostatně a zároveň zodpovědně 
orientovat ve svém životě i ve společnosti. Cíleným individuálním 
přístupem napomáháme našim studentům také k jejich další profesní 
i samostatné hodnotové orientaci v jejich následném životě. 
Primární prevence má 
tedy v prvé řadě přispívat 
k celkovému pozitivnímu 
rozvoji našich studentů. 
I když nemůžeme 
opomenout ani fakt, že 
tento rozvoj bývá někdy 
zabrzděn nebo zcela 
zmařen určitými formami 
sociálněpatologického 
jednání, před nimiž 
chceme a budeme naše 
studenty v rámci našich 
možností chránit. 
 
Adaptační pobyty 

Jedna z konkrétních podob primární prevence čeká studenty prvních 
ročníků našich škol hned z počátku jejich studia. Jedná se o akci 
nazvanou adaptační setkání, kterou pro uvedenou cílovou skupinu 
konáme ve vybrané lokalitě mimo Prahu již od roku 2006.  

Cílem takovýchto setkání je 
usnadnění procesu adaptace 
nových studentů na nový 
způsob práce, který je čeká 
na střední škole, na nové 
prostředí i spolužáky, s nimiž 
se mohou v rámci pobytu 
neformálně blíže seznámit. 
Studenti mají též příležitost 
„setkat se“ s pedagogy 
a školním psychologem 
v prostředí a v atmosféře 
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nezatížené stresem, vyplývajícím 
z nutnosti plnit každodenní školní 
povinnosti. 
Ve školním roce 2009/2010 
proběhlo ono setkání v termínu od 
29. září do 2. října a zúčastnilo se 
jej 11 studentů a 5 pracovníků školy 
včetně psychologa. Pro zmíněnou 
výjezdní akci jsme zvolili příjemnou 
chatu Lesanka, situovanou 
v malebné krušnohorské přírodě. 
Zdejší personál přistupoval 
k potřebám našich studentů 
s velkým pochopením a vstřícností 
a snažil se vytvořit pro tento pobyt 
opravdu skvělé prostředí. Předem 
připravený pestrý program se 
podařilo naplnit. Nechyběly v něm 
poznávací, sportovní i oddechové aktivity, do nichž se bez rozdílů 
zapojovali všichni účastníci setkání. K tradici našich adaptačních pobytů 
patří rovněž programy připravované psychologem. V sezeních určených 
pro potřeby studentů je jim podána základní informace o tom, co patří 
k povinnostem psychologa ve škole a s čím se na něj mohou obracet. 
Formou diskusí jsou také nastíněny některé závažné sociálněpatologické 

jevy, jako např. šikana 
nebo závislé chování aj., 
s tím, že oněm otázkám 
bude v průběhu dalších 
programů věnována 
hlubší pozornost. 
Také letos (stejně jako 
v jiných letech) se 
studentům jevil pobyt 
krátký a z jejich reakcí 
vyplývalo, že by si jej 
docela rádi opět někdy 
zopakovali. 
 

Zbyněk Galvas 
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Fotoreportáž 
 

Střípky duše  
Křest knihy Lukáše Hosnedla 
 

Ztracen v tmách, Bolest, Dotyk deště hladí, První vyznání, 
Láska nám patří, Slepý mládenec, Koupu se v záři, Sám ve své 
samotě, Co nás čeká za obzorem… 
 
Velkou událostí konce kalendářního roku byl slavnostní křest literárního 
debutu našeho studenta Lukáše Hosnedla, kterému na konci října vyšla 
básnická sbírka Střípky duše v nakladatelství Metafora za finanční 
podpory občanského sdružení Viděno hmatem. Kmotry se stali pan 
ředitel Ivan Antov a pan Michal Řezka, kteří Lukášovi i knížce popřáli 
hodně štěstí. Po tradičním křtu začala autogramiáda a o sbírku 
s podpisem (případně věnováním) byl opravdu veliký zájem. Sám Lukáš 
věnuje knihu každému, kdo ji otevře, tak věříme, že nás takových bude 
ještě spousta. Lukášovi v jeho dalším literárním snažení držíme palce. 

 
 

Co nás čeká za obzorem 
 

Co nás čeká za obzorem, 
za přehradou let, 
na to právě skládám poém, 
řeknu ti to hned. 
Čeká nás jen láska, sláva, 
štěstí hustý les. 
Co se stane za rok za dva, 
netrápí mě dnes. 
Jestli se snad trochu pletu, 
no tak co má být? 
Mám na to jen jednu větu: 
Nechte mě dál snít! 
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Šťastné a veselé 

Vánoce 

Jak k nám do školy přicházejí Vánoce  

Že se blíží Vánoce, se u nás ve 
škole pozná většinou již na začátku 
prosince. Kolem 6. prosince 
dopoledne, kdy má ještě trochu 
volněji, zajde většinou Mikuláš 
(přezůvky mu dle dobrých 
pozorovatelů půjčuje pí Smržová). 
A pak se začne objevovat vánoční 
výzdoba. Jsme pyšní zejména na 
tu, která vznikla vlastním 
přičiněním studentů v hodinách 
estetické výchovy. Vyndáme 
z krabic papírové řetězy, 
keramické ozdoby i půvabné 
keramické betlémy a Vánoce jsou 
zase o kousek blíž. A když zajdete 
do školy ve středu odpoledne, 
můžete Vánoce uslyšet. Budovou 
se krásně nese zpívání střídané 
dramatickými výkřiky (to 
„dramaťák“ připravuje vánoční 
písně a někdy „nevánoční“ 
drama). 
Vůně a pohoda Vánoc pak 
zavládne naplno při vánočních 
dílnách. V kuchyňce internátu voní 
cukroví, v klubovně zas jehličí, 
badyán, hřebíček, pomeranče 
a včelí vosk. Tvoří se zde totiž 
vánoční dekorace a svíčky. 
Trpělivým navlékáním vznikají 
i krásné korálkové ozdoby. 
V učebně přírodních věd se zdobí 
perníčky, ale můžete zkusit také 
poodhalit svou budoucnost litím 
olova nebo vypuštěním skořápkové lodičky… 
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Toto období vrcholí tradičně poslední školní den kalendářního roku 
společným vánočním setkáním. Program připravený studenty a jejich 
učiteli přináší vždy dobrou náladu a končí společným zpíváním… 

Jak všechno špatně dopadlo a byl to úspěch 

Letošní vánoční 
vystoupení dramatického 
souboru se neslo v duchu 
spolupráce s divadelním 
souborem Verva, který 
má dlouholetou tradici 
a umožňuje různě 
handicapovaným hrát 
divadlo. Protože jeden 
z našich studentů, 
Jiří Hubáček, se stal 
v průběhu roku členem 
Vervy, měli diváci 
možnost vidět ukázku z jejího repertoáru právě v podání Jirky a pí 
Skálové (vedoucí Vervy). Byla to velmi vtipná etuda ze hry Oscara Wilda 
Jak je důležité míti Filipa. Náš dramatický soubor pak vystoupil s hrou 
Tolštejn aneb Veselé krveprolívání tamtéž , které nám k nastudování 
zapůjčila právě Verva, v obsazení Anna Kaiserová, Anna Poláčková, 
Monika Trakalová, Jitka Kolumpková, Pavel Dostál, Radek Kříž, Jiří 
Hubáček, Lukáš Hosnedl, a pan vychovatel Michal Řezka. Veselé drama 
plné omylů a mordů úplně špatně dopadlo, ale vystoupení sklidilo 
nadšené ovace. 
I letos se do programu vánočního dopoledne zapojili studenti nepovinné 
ruštiny, kteří hlavně zpívali. Studenti Anna Kaiserová, Jitka Kolumková 
a Jan Brejcha předvedli anglickou humornou scénku Stone Soup a celé 
dopoledne uzavřelo netradiční beatboxové hudební číslo Marka Henzla. 

 
Jana Hozová a Klára Eliášková 
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Poezie 
 

Všecky krásy světa 

Recitační soutěž 2010 

 
Letošní již třetí ročník školní recitační 
soutěže se nesl v duchu oslav výrazného 
literárního výročí – 25 let od udělení 
Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu 
Seifertovi. Přihlášení studenti přednesli  
a někteří i zdramatizovali rozmanité 
básnické texty z četných sbírek Jaroslava 
Seiferta. Součástí recitačního dopoledne 
byla zároveň prezentace připomínající život 
autora, ze záznamů diváci vyslechli 
autentické vzpomínky Jany Seifertové či 
samotného básníka. Jiří Hubáček (G2) 
v dílčích vstupech připomněl zlomové 
okamžiky Seifertova básnického vývoje, 
Anna Poláčková s Annou Kaiserovou (G2) 
celé dopoledne svižně moderovaly. Všichni 
„recitátoři“ důstojně zavzpomnínali na slavnou postavu české poezie, 
vítězem se ale stal Radek Kratochvíl (O2) se svým dramatickým 
zpracováním Růží pro slečnu učitelku. Druhé místo obsadila třída O2, 
která báseň Obraz v zrcadle realizovala sborovým přednesem 
s dramatickou vložkou. Třetí místo patřilo Kateřině Boháčové (A2) za 
přednes básně Paul Verlaine. 

 



 

 - 16 - 

Součástí dopoledne bylo rovněž vyhodnocení školní soutěže o nejlepší 
limerick. Zvítězil Lukáš Hosnedl z G4, který obdržel jako všichni ostatní 
soutěžící diplom a navíc finanční hotovost v britské měně. Na druhém 
místě se umístila Markéta Bastlová z G4 a třetí příčka patřila 
sourozencům Böhmovým z G3 a G4. Všichni ocenění svůj limerick 
zarecitovali. 

LIMERICK 
 
 

Limerick je vtipná, žertovná, humorná, satirická, ironická nebo 
sarkastická báseň, která sestává z pěti veršů. Schéma rýmu je 
a-a-b-b-a 
 

 

Vítězný limerick Lukáše Hosnedla: 

 

I was told that a man lived here, 

Who never knew what is fear. 

When I asked him: "How can that be?" 

He replied briskly to me: 

"I've drowned it all in beer." 

 

`J wAN ^UGY ^SA^ A MA] GJgQY 

SQWQB 

`wSU ]QgQW E]Qw wSA^ JN KQAWD 

`wSQ] `J ANEQY SJMR v`SUw IA] 

^SA^ CQbv 

`SQ WQOGJQY CWJNEG} ^U MQR 

v`JHgQ YWUw]QY J^ AGG J] CQQWDv 

Co je to? 
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Reportáž 

Veni, vidi... 
 

Dne 7. května 2010 proběhlo v areálu 
školy vystoupení nadšenců římské 
historie zastoupených členy sdružení 
Cohors V Praetoria a sdružení Castra 
Romana. Scéna byla zasazena do 
malebného parčíku s jezírkem mezi 
budovou internátu a školou, v malém 
amfiteátru, který byl k celému 
programu jako stvořený. K vidění byli 
tři stateční praetoriáni (Marcus, 
Paulus a druhý Marcus), nosič vexilla 
(vlajky) praetoriánské gardy Quintus, 
římský občan Vibius, vojenský tribun 
čtvrté Flaviovy šťastné legie Titus 
a voják pomocné pěchoty, poloviční 
barbar Appius, který se ujal 
moderování celé akce – a také 
mikrofonu od vysílačky pro sluchově 
postižené studenty. 
Program byl zaměřen hlavně na přednášku a praktické ukázky zbraní, 
zbroje, oblečení, které si mohli studenti dle libosti prohlédnout 
i pohmatem. Každý z účinkujících se krátce představil a popsal svou 
výzbroj a výstroj a následně procházel mezi diváky, aby si jej mohli 
pěkně ohmatat a získat tak i navzdory svému handicapu lepší představu 
o tom, jak římský voják z vrcholného období antického Říma vlastně 
vypadal. Došlo také na ukázky bojů mezi "barbarem" Appiem s dlouhým 
kopím a praetoriánem Markem... 
K vidění i osahání byla široká paleta vybavení: římské meče, kopí, 

římská dýka, variace oblečení 
Římanů, různé varianty obuvi, 
římské zbroje (lorica 
segmentata, hamata, 
squamata a musculata) a 
několik typů římských přileb 
včetně honosné důstojnické 
přilbice. Ze štítů pak 
praetoriánské scutum a kulatý 
štít parma, z doplňků 
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například legionářské opasky nebo vexillum. Prostě dějepis v praxi. 
Největší úspěch měl však asi Quintův medvěd Boris – nejednalo se o 
živého medvěda, ale o kůži, kterou nosí Quintus na zádech. 
Tečku za celým programem udělaly krátké lekce boje a cvičné souboje 
s použitím dřevěných mečů, které si mohli studenti pod vedením 
účinkujících vyzkoušet. Došlo i k neúspěšnému pokusu o atentát na 
jednoho nejmenovaného pedagoga... 
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Turistika 
 

Dobřív 
 
Pěšky i na kolech za poznáním malebné krajiny a památ ek 
Rokycanska 

 
Odjezd: 24. 5. 2010, 8:30, Praha-Smíchov, R 354 Franz Kafka 
Ubytování: turistická ubytovna TJ Sokol Dobřív 
Vybavení: přezůvky, pyžamo, pláštěnka (!), plavky, hudební nástroj… 
Program: cyklistické a turistické výlety, sportování, koupání, táborový oheň 
Příjezd: 28. 5. 2010, 11:50, Praha-Smíchov, R 755 
 

V květnu se studenti tříd 
G3, A3 a O1 v doprovodu 
pedagogů vydali na 
tradiční cykloturistický 
kurz. Místem pobytu se 
stala ubytovna ve vesnici 
Dobřív nedaleko 
Rokycan. Odtud každého 
rána vyráželi cyklisté na 
kolech a tandemech 
a pěší skupina na výlety 
po okolí. Projížděli 
a procházeli krásnou 

přírodou přírodních parků 
či lesnatou a mírně 
kopcovitou krajinou 
obklopující tamní vesnice 
a města. Zastavovali se 
přitom u zajímavých 
architektonických 
památek. 
Někteří z nich tak 
navštívili například místní 
lovecký zámeček Kozel. 
Při výpravě do Plzně 
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nesměla chybět prohlídka 
pivovaru a jeho areálu 
s historickými vozy. 
Následoval sestup do 
podzemí města, do 
starého labyrintu úzkých 
chodeb, sklepů a studní. 
Avšak i samotná 
vesnička Dobřív se pyšní 
unikátní památkou, a to 
stále fungujícím vodním 
hamrem z 16. století. Pod 
vedením mistra kováře 

se návštěvníci dozvěděli 
vše podstatné o provozu 
tohoto zařízení. Z ohlasu 
studentů bylo patrné, že 
se celý kurz vydařil. 
Počasí nám také vyšlo. 
Našim „následovníkům“ 
příští rok přejeme mnoho 
podobných krásných 
zážitků. 
 

Hedvika Haráková 
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Sportovní fotoreportáž 
 

Mezinárodní sportovní hry v Brn ě 
10.–13. červen 2010 
 

Našich osm sportovců utvořilo skvělý tým, který vybojoval čtvrté místo 
v celkové soutěži družstev. Vyhráli jsme turnaj v goalballu, v atletice 
jsme zvítězili ve štafetě 4 x 100, v plavecké štafetě jsme obsadili první 
místo. Václav Sedlák byl v kategorii B3 + Open nejúspěšnějším atletem 
s maximálním ziskem 21 bodů. Nejlepším sportovcem v kategorii B2 se 
stal Jan Bošek. V plavání skončil celkově na druhém místě 
a v showdownu získal bronzovou medaili.  Na prvních pozicích v plavání 
skončili Václav Svoboda (50 m volný způsob) a Roman Štika (50 m 
prsa). 

 

  



 

 - 22 - 
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Exkurze 
 

Není pes jako pes  
O těch, kteří poskytují pomoc 

O tom, jak a kde se to učí 
 

Dne 21. června navštívili 
studenti tříd G1, G2 a G3 
s pí Jansovou, 
pí Eliáškovou 
a pí Harákovou Středisko 
výcviku vodicích psů 
v Jinonicích. Zajímali se 
o to, jak se vybraní psi 
cvičí, jak se k nim máme 
chovat, a dokonce měli 
možnost nechat se 
vodicím psem vést. Byla 
to zajímavá zkušenost 
pro nevidomé i pro jejich 
spolužáky s menším handicapem. Katka Zárubová porovnávala 
„vypůjčené“ psy se svým Raspberrym, který jí pomáhá už dva měsíce, 
a Jirka Hubáček získal inspiraci… 

 
„Jeden byl sebevědomý, jistý a rychlý skoro jako můj Bery, ale ten druhý byl dost 
pomalý…“ 

 

Pes – pomůcka/přítel 

Psi pro páníčky představují přítulné přátele, pozorné pomocníky, pilné pracovníky... 
Pro postižené páníčky pak pejsek představuje právě ponejvíce pracujícího přítele.  

Psi podrobení patřičné průpravě pomáhají pánům procházet po pulzujících 
předměstích, poklidných parcích, přeplněných pasážích... Proč? Protože páníčkův 
pohled patří prázdnotě.  

Pes povede pána pomocí postroje, přidržovaného pánovou pravicí. Pán postupuje 
přímo podle psího pohybu, procházeje přitom podél potenciálních pohrom, 
porozsetých porůznu po prostranstvích – peň platanu, příkop, pouliční prodavači, 
podloudně poskytující povšechné přípravky proti průjmům, popřípadě politické 
plakáty provolávající: „Pravdu, právo, pořádek!“ 

Přitom pes potřebuje páníčkovo přátelství, pohodu, pohlazení... Poskytuje pomoc. 
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Perličky z lavic 
 

Podivuhodné nové pojmy, jednotky, způsoby 
měření a myšlenky z oblasti přírodních věd 

 
Fyzika 

  

– Co je trajektorie hmotného bodu? 
– Je to hmotný bod, který vypočítává rychlost. 

 

Zákon akce a reakce  
Když dá někdo někomu pusu a ten nebo ta dotyčná mu vlepí facku. 

Když se houpeš na kruzích, nedržíš se a spadneš. 
Dáme do zdi strašnou silou pěstí jako ona do nás. 

Akce je, když něco vyhodíte a někomu to spadne na hlavu. 
 

Nové jednotky  
1 Mach = 1 žiletka 

1 Mach = spolužák Šebestové 
jednotka rychlosti = metr krychlový za sekundu 

 

Elektrický proud měříme zvláštním metrem, ale nevím, jak se jmenuje. 
K měření hloubky vody se používá vodoměr nebo teploměr. 

Materiál, který tlumí hluk, je například dům. 
Tření zvětšujeme v zimě, například když stavíme sněhuláky. 

Planetky jsou baculaté a obíhají šišatě. 
Meteorit je velký kámen, který spadne z nebe a je z hlíny. 

 

Matematika 
 

– Jak se provádí usměrňování zlomků? 
– Úžasně! 

 

Přímka je s kružnicí netečná. 
 

Zlomek 1/π je jedna pítina. 
 

Vyslechla a zapsala Jitka Jansová (Smržová) 
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Viděno hmatem 
 

Vydejte se s námi! 
Literární toulky malebnou krajinou 
Bílou stopou po svazích i k vodopádům, kánoí po vodě, 
pěšky z údolí do údolí, k pramenům řek i na skály 
 
Také v průběhu školního roku 2009/2010 tým občanského sdružení 
Viděno hmatem* 
nezahálel a připravil 
celou řadu akcí, ať už ve 
spolupráci se školou, 
jinými organizacemi či 
samostatně. Stihli jsme 
toho opravdu hodně, 
proto se v tomto 
příspěvku pokusím 
o krátké shrnutí 
uskutečněných akcí, 
třeba se k nám příště 
připojíte – ono je přece 
jen lepší něco zažít než 
o tom jen číst. Ostatně o našich aktivitách najdete podrobné informace 
na webových stránkách www.videnohmatem.braillnet.cz. 
Sotva jsme se po prázdninách opět usadili ve školních lavicích, už tu 
byla první akce – stylové rozloučení s létem při plavbě kánoí po řece 
Vltavě z Vyššího Brodu do Boršova. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale 
člověk má pak stejně z těchto akcí radost, protože to nevzdal. A tak se 
také stalo, když jsme na jaře vyrazili na Berounku opět za vydatného 
deště. V následujících dnech se ale vyčasilo a při plavbě nádhernou 
okolní krajinou jsme si užili i sluníčka.  
Na podzim jsme ještě stihli navštívit lesní školu Jezírko v Brně-
Soběšicích. A protože Jezírko je místo příjemné, obklopené lesy 
a člověku připomíná, jak to v přírodě chodí, jaké v ní platí zásady a jak 

                                      
*Občanské sdružení, které působí při naší škole již pět let. Hlavním smyslem 
sdružení je pomáhat při překonávání bariér souvisejících se zrakovým či 
kombinovaným postižením studentů školy. 
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bychom se k životnímu prostředí a vlastně i sami k sobě měli chovat, 
vracíme se tam často, takže na jaře jsme tuto návštěvu zopakovali. 
Následovaly Literární toulky, další 
velmi úspěšná víkendová akce. 
Tentokrát jsme se vydali Čapkovou 
stezkou nedaleko Dobříše 
a neopomněli jsme navštívit Strž, 
památník Karla Čapka. Druhý den byl 
zasvěcen Bohumilu Hrabalovi. Prošli 
jsme jeho milované Kersko, 
poobědvali ve slavné pivnici Hájenka, 
kde vaří kančí s šípkovou omáčkou 
stejně jako ve filmu Slavnosti 
sněženek, zastavili jsme se 
u Hrabalovy chaty, která už není 
v obležení toulavých koček 
a veřejnosti není přístupná. Novinkou 
těchto toulek byla možnost přespat na 
internátě školy. Tu jsme bohatě využili 
ke společnému vaření, hraní her nebo 
muzicírování. 
Již mnoho let trávíme přelom roku na horách a ani letošek nebyl 
výjimkou. Silvestrovské veselí, ale především lyžování všeho druhu 
a odpočinek jsme prožili na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. A protože 
lyžování a zimních radovánek není nikdy dost, vrátili jsme se tam ještě 
v termínu jarních prázdnin. Když už nás to v bílé stopě či na svahu 
nebavilo, zajeli jsme do Harrachova do sklárny, na Mumlavské 
vodopády, vykoupat se do Jablonce nebo se vypravili na liberecký 
Ještěd.  
S příchodem jara se začíná probouzet příroda a také naše aktivity. Ne že 
by se oddávaly zimnímu spánku, ale je znát, že hlavní sezona začíná 
s jarem. 
O Velikonocích jsme byli v Krušných horách. Základnu jsme měli 
v ubytovně Tonička v Perninku, odkud jsme se vydávali nejen za 
poznáním malebných zákoutí Krušných hor, ale i do Karlových Varů 
nebo na hrad Loket a Svatošské skály. 
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Poslední víkend před prázdninami jsme věnovali zdokonalení lezeckých 
dovedností. Horolezecký oddíl Matahari pro nás připravil víkend na 
Studentských skalách ve východních Čechách. Celá akce se nesla 
v přátelské atmosféře blížících se 
prázdnin. 
Jarní literární toulání nás zavedlo do 
Českého středohoří a svedlo nás 
k prozkoumání okolí Litoměřic. 
Slavný Karel Hynek Mácha má 
v letošním roce kulaté výročí dvě stě 
let od narození, proto se 
v nejrůznějších koutech republiky 
konají četné výstavy či tematické 
akce. My jsme vzpomínku na něj 
uctili výstupem na majestátní 
Radobýl, prohlédli si historická 
zákoutí Litoměřic, ostatně měli jsme 
znamenitého průvodce Ondru 
Pelcla, absolventa naší školy. 
Zlatým hřebem byla prohlídka 
Máchovy světničky a procházka 
litoměřickým hřbitovem, kde je původní stéla a spisovatelův hrob, i když 
jeho ostatky byly převezeny do Prahy. Druhý den této velmi zdařilé akce 
byl smutný. Ne že by se někomu v naší partě snad stalo něco nemilého, 
ale čekala nás návštěva Terezína, účast na tradiční Terezínské tryzně 
a prohlídka samotného památníku, či chcete-li, koncentračního tábora. 
Tísnivý zážitek... Ale i takové věci si musíme připomínat, abychom 
nezapomněli, jaká je pravda. 
Školní rok byl sice ukončen, činnost našeho sdružení však nikoli. Vždyť 
o prázdninách vrcholí naše celoroční snažení, tedy v měřítku celého 

školního roku. A tak se hned 
zkraje července vypravujeme 
do podhůří Šumavy. A 
protože máme s sebou kola, 
je náš akční rádius větší, 
poznáváme město Klatovy, 
Sušici, hrad Velhartice, okolí 
Kolince, Pavlovic… Po dobu 
celého pobytu nás provází 
horké letní počasí plné 
sluníčka, proto vítáme koupel 
v bazénech v Běšinách nebo 
Kolinci. Samotné místo 
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ubytování, westernový ranč Podolí, je nádherně zasazeno do okolní 
krajiny. A když přidáte pobíhající stádo dvaceti šesti koní, dva psy, 
několik koček, koz, králíků a dále večerní ohníčky a štípání dřeva, určitě 
se nebudete divit autorovi tohoto příspěvku, že byl tímto místem 
okouzlen a že tato akce zde rozhodně nebude poslední. 
Ubytování ve Volarech už nebylo tak romantické, ale přesto jsme prožili 
v jižní části Šumavy krásný týdenní turistický pobyt. Pokochali jsme se 
pohledy na majestátní Lipno, navštívili vojenský prostor Boletice v rámci 
akce pro veřejnost, svezli se parním vlakem, zdolali Boubín, Trojmezí, 
doklopýtali až k Plešnému jezeru a ještě mnohem dál, zajeli k sousedům 
do bavorského Pasova, vyšplhali k pramenům Vltavy a na Bučinu, 
pohlédli z širých plání do údolí a z údolí na širé pláně. A bylo to krásné. 
Tak zase za rok, milí čtenáři, nebo ještě lépe na některé z našich akcí se 
těší všichni „hmaťáci“. 
 

Michal Řezka 
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Ze života naší školy 

Ze školní kronikyZe školní kronikyZe školní kronikyZe školní kroniky    
ZáříZáříZáříZáří    
1. září začal nový školní rok. Ve škole jsme přivítali radního Hlavního 
města Prahy  a člena školské rady pana Milana Pešáka. Setkal se krátce 
se studenty 3. a 4. ročníků, a protože je absolventem naší školy, 
zavzpomínal s úsměvem na studentská léta strávená ve školní lavici 
(tehdy ještě) v Michli. Popřál studentům úspěšný školní rok. 
Výraznou změnou ve vybavení školy byla nově zrekonstruovaná učebna 
výpočetní techniky dovybavená datovým projektorem. 

7.–11. září probíhala odborná praxe třídy A4 – jednak ve státních 
institucích (MŠMT, odbor administrace projektů EU, a Národní archiv, 
provozně-ekonomické oddělení), jednak v soukromých podnicích 
(ICZ, a. s., diagnostický software a Spilka a Říha, s. r. o., stavební 
práce). Nevidomý student absolvoval praxi ve třech organizacích 
zabývajících se podporou zrakově postižených (SONS, rehabilitační 
středisko Dědina a Tyfloservis Praha). 

17.–20. září pobyla třída G4 na Děčínsku. Studenty, pí Paďourovou 
i pí Wagnerovou zlákaly k výletu Labské pískovce. 

29. září–2. října strávili studenti prvních ročníků adaptační kurz 
v Krušných horách. Vedeni pí Hozovou, pí Harákovou, pí Smržovou, 
p. Galvasem 
a p. Řezkou, poznávali 
bezprostřední okolí chaty 
Lesanka v Mariánské, 
navštívili Jáchymov a 
Karlovy Vary. Zážitkem 
byla návštěva ovčína 
s ovčákem, který zazpíval 
na celé údolí, i návštěva 
jáchymovského muzea 
a 1. štoly, karlovarského 
vřídla a sklárny Moser. 

ŘíjenŘíjenŘíjenŘíjen    
12. října proběhly regionální prezentace naší školy v Kolíně, Berouně a 
Kladně. 
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19. října si třídy A4, G3 a G4 vedeny pí Sobotkovou, Zichovou 
a Eliáškovou prohlédly výstavu Pronásledování římskokatolické církve 
v Československu 1948–1960 v Památníku národního písemnictví. 
Studenti si události připomněli filmem Olgy Sommerové Ztráta víry. 

23. října se vydařil podzimní zájezd našich pracovníků – seniorů. 
Cílem byly zámky Krásný Dvůr, Chyše a Valeč. 

26. a 27. října slavila ZŠ pro zrakově postižené v Opavě 50. výročí 
vzniku školy. Pozvání přijaly pí Balejová a pí Hozová. Bylo to příjemné, 
a přínosné setkání s pracovníky a přáteli školy, jejíž někteří absolventi 
pokračovali či pokračují ve studiu na naší škole. 

LLLListopadistopadistopadistopad    
5. listopadu (první čtvrtek v měsíci) 
se v naší škole uskutečnil třetí ročník 
soutěže v psaní na klávesnici. 
Skvělým výkonem 356 čistých úhozů 
za minutu zvítězil Lukáš Hosnedl 
z G4, a obhájil tak loňské vítězství. 
Kromě tradičních soupeřů se soutěže 
zúčastnili poprvé i studenti slovenské 
Střední školy internátní z Levoči, a 
soutěž se tak stala mezinárodní. 

6. listopadu se studenti tříd G1, 
G2, A1 a A2 s pí Smržovou, 
pí Buškovou, p. Machačem 
a asistentem Máchou zúčastnili 
v kině Blaník komunikačního pořadu 
zaměřeného na ekologii. V úvodu 
zhlédli film o Pražské plynárenské 
a pak se otevřel prostor pro diskusi. 
Celým programem hudebně doprovázel Jan Kalousek. 

11. a 12. listopadu se o naší speciální škole mohli informovat 
případní zájemci o studium v Rakovníku a Benešově. 

12.–14. listopadu jsme prezentovali naši školu na výstavě středních 
škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha. 

26. listopadu zamířili studenti tříd A2 a G2 vedeni pí Kučerovou 
a pí Eliáškovou do Městské knihovny Smíchov. Seznámili se s jejím 
provozem, nahlédli se zájmem dokonce i „pod pokličku“. Věříme, že 
nabízené služby knihovny (alternativně i v elektronické podobě) studenti 
během studia využijí. 
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27. listopadu se uskutečnil den otevřených dveří. Zpestřením 
prohlídky školy byla prezentace fiktivních firem tříd A4 a G4 (v rámci 
předmětů učební praxe a ekonomický blok). Studenti si kromě 
nápaditých propagačních materiálů (vizitky, letáčky, katalogy, jídelní 
lístek…) připravili také ukázky svých produktů včetně ochutnávky. Firma 
Pekařství zřídila malou kavárničku pro návštěvníky DOD a firma 
Restaurace Okamžik předvedla ukázku správného stolování. 

ProsinecProsinecProsinecProsinec    
9. prosince navštívila třída G3 s pí Kučerovou Galerii Smečky. Jejich 
cílem byla výstava Jiřího Trnky. 

10. prosince se někteří studenti G3 a G4 „dotkli baroka“. Bylo to na 
hmatové výstavě Doteky baroka, která doplňuje stálou expozici Baroko 
v Čechách ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí. 
Dotýkaly se i pí Zichová, pí Hozová a pí Smržová. 

Výstavu následně navštívila i pí Michlová se třídou G1. 
14.–16. prosince se v rámci Minimálního preventivního programu 

školy setkávali studenti 2., 3. a 4. ročníků naší školy s psychologem 
školy p. Galvasem. 

17. prosince jsme si v Divadle Bez zábradlí poslechli Českou mši 
vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení Dětské opery Praha. Příjemně 
naladěni jsme se pak prošli vánoční Prahou… 

18. prosince družstvo Bobci vybojovalo vítězství ve školním 
vánočním turnaji v goalballu. 

21. prosince zavoněly ve škole i na internátě Vánoce. Peklo se 
cukroví, zdobily se perníčky, vyráběly se svíčky, korálkové ozdoby 
a vánoční dekorace. 

19. prosince 
ukončilo školní 
kalendářní rok 
představení Tolštejn 
aneb Veselé 
krveprolívání tamtéž 
v podání dramatického 
souboru naší školy. 
Vesele se mordovalo, 
všechno špatně dopadlo, 
ale bylo to jen „jako“ a ve 
skutečnosti to byl velký 
úspěch souboru. 
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Následoval program, v němž dokonce zazněla ruština a angličtina. Na 
závěr se společně zpívalo… 

LedenLedenLedenLeden    
18. ledna odpoledne se podruhé v tomto školním roce otevřely dveře 
školy pro veřejnost. 

23. ledna v 19 hodin začal maturitní, absolventský a imatrikulační 
ples naší školy v KD Ládví v Praze 8. Účastníci ocenili dokonale 
nacvičenou choreografii nástupu absolventů na parket i bohatou 
tombolu. K dostání byly 
půlnoční noviny a tančilo 
se i po půlnoci. 

24. ledna –
30. ledna studenti 
1. ročníků, pí Beranová, 
pí Paďourová, pí 
Eliášková a p. Řezka 
vedeni p. Antovem 
lyžovali na krásně 
zasněžených svazích 
Velké Úpy. 

ÚnorÚnorÚnorÚnor    
20. února, poslední den před jarními prázdninami, se v hale jídelny 
recitovalo. Třetí ročník školní recitační soutěže byl věnován dílu a životu 
Jaroslava Seiferta. 
Vystoupení studentů 
měla živý ohlas a 
v závěru poetického 
setkání byli vyhlášeni 
vítězové této soutěže 
i vítěz školní soutěže 
o nejlepší limerick. 

22. února se 
členové kroužku 
nepovinné ruštiny 
a skupina žáků ze 
Střední zdravotnické 
školy pro sluchově 
postižené s pí Petržilkovou a pí Zichovou vypravili do Muzea komunismu 
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v ulici Na Příkopech. Bylo zajímavé sednout si v socialistické škole do 
lavic, přečíst si ruský text na „daske“ (na tabuli), prodávat 
v socialistickém obchodě, kde byly minimální zásoby, nebo zatelefonovat 
si z telefonní budky, kde chyběl telefon… Všichni se dozvěděli co byl 
Tuzex, bony a hrůza je obestřela v pracovně Státní tajné bezpečnosti, 
brrr! 

BřezenBřezenBřezenBřezen    
18. března navštívila naši školu skupina žáků Střední zdravotnické školy 
pro sluchově postižené. Bylo to zajímavé a bezprostřední setkání 
mladých lidí s odlišným handicapem. 
Ve stejný den jsme přivítali hosty z pražského občanského sdružení 
VIDA CENTRUM, které se věnuje lidem s duševními chorobami. Paní 
Mariana Kleinová přivedla s sebou hosty – paní Janu a pana Vlastu. 
Studenti obou ročníků obchodní školy, pí Balejová, pí Haráková 
a pí Zichová vyslechli dva zajímavé životní příběhy ovlivněné duševním 
onemocněním, které se podařilo překonat pomocí odborné péče. Oba 
hosty spojoval nejen šťastný konec, ale i jejich rozhodnutí pomáhat 
podobně postiženým spoluobčanům. O tom, že téma studenty zaujalo, 
svědčilo velké množství otázek. 

24. března proběhlo v kině Světozor zajímavé setkání v rámci 
filmového festivalu Handicap. Zúčastnili se ho studenti tříd G2, G3 a G4 
v doprovodu pí Zichové, pí Hozové, pí Smržové a pí Eliáškové. Nejprve 
zhlédli časosběrný dokumentární film o osudech několika 
handicapovaných dětí a poté měli možnost s jednou dospělou „hrdinkou“ 
filmu besedovat. Počáteční ostych se velmi rychle změnil ve spontánní 
rozhovor, který studenty zjevně přiměl k zamyšlení. 
Tentýž den se v tělocvičně hrál jarní goalballový turnaj O pohár ředitele 
školy. Letošní ročník opět vyhrála ZŠ Plzeň, naše školní družstvo 
obsadilo třetí místo. Turnaj sportovních oddílů též ovládla Plzeň, ale 
druzí a třetí byli „naši“ 
Raci a GC Ulánbátar. 
Turnaj byl nejen 
příjemným setkáním 
sportovců, ale také 
setkáním současných 
studentů s absolventy. 

25. března jsme 
v krásném Pálffyho paláci 
vyslechli koncert studentů 
Pražské konzervatoře. 
Byl to příjemný zážitek. 
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29. března se studenti tříd G4 a A4 dozvěděli užitečné informace 
týkající se prvního zaměstnání a přijímacího pohovoru. Dělo se tak 
v rámci projektu Tyflocentra. 

DubenDubenDubenDuben    
7. dubna zasedli do lavic jen studenti 4. ročníků – vybrali si z nabídky 
téma své maturitní práce (nejčastěji Krajina mých snů) a poté se pustili 
do psaní. 

12. dubna v 18.30 začala v atriu Studiového domu Českého 
rozhlasu dražba výtvarných prací našich studentů, kterou s humorem 
skvěle vedl pan Flegl. Její výtěžek věnoval Lions club Praha První naší 
škole. Krásně zazpíval Komorní sbor Oktet a naši studenti předvedli 
anglický skeč. 

13. dubna se ve Střední škole Aloyse Klara v Krči uskutečnil 
nohejbalový turnaj. Naši školu reprezentovalo družstvo studentů ze 
třídy A2. 

19. dubna si studenti G4 vyzkoušeli (pořád ještě nanečisto) 
novou maturitu z angličtiny a němčiny. 

23. a 24. dubna 
probíhaly s pochopitelnou 
nervozitou přijímací 
pohovory s uchazeči 
o studium na naší škole.  
Současní studenti zatím 
živě besedovali s hercem 
Jiřím Lábusem 
v klubovně školního 
internátu. 

26. dubna se 
studenti G4 zúčastnili 
pořadu Leontinka 
v zaměstnání, který jim 
poskytl praktické informace cenné při vstupu do zaměstnání. Uspořádala 
ho nadace Leontinka.  

27. dubna se naši studenti zapojili do sportovního klání ve SZŠ 
pro sluchově postižené. Konal se tam Velikonoční turnaj ve futsalu 
neslyšících. 

28. dubna studenti 4. ročníku obchodní akademie obhajovali své 
maturitní písemné práce. 
V areálu Střední školy Aloyse Klara v Krči se zapotili reprezentanti naší 
školy (a také pan ředitel Antov jako trasér) při přespolním běhu. 
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30. dubna naposledy zazvonilo studentům 4. ročníků, kteří 
tradičním školním rituálem předali „vládu“ svým následovníkům. 
Podávala se moudrá kaše, předány byly koruna a žezlo. 

KvětenKvětenKvětenKvěten    
7. května se pod širým nebem v amfiteátru školy uskutečnilo představení 
Římské armády a jejich doba. Přineslo zajímavé informace i možnost 
prohlédnout si důkladně kostýmy, helmice, štíty…  

10. a 11. května se 
konaly ústní maturity tříd 
A4 a G4. 

13. května 
vystoupil dramatický 
soubor vedený pí 
Eliáškovou na Festivalu 
integrace Slunce 2009. 
Podpořili je diváci i z naší 
školy – spolužáci ze tříd 
A2, G2 a O2 
s pí Wagnerovou a 
pí Kučerovou. 

24. května – 28. 
května se studenti 3. 
ročníků G, OA a 1. ročníku OŠ, pí Wagnerová, pí Haráková 
a pí Paďourová věnovali turistice a cykloturistice v okolí Dobříše na 
Rokycansku. 

ČeČeČeČervenrvenrvenrven    
1. června skončil školní rok pro třídu O2. 

2. června žáci O2 konali praktickou zkoušku. 
3. června se konal psychologický seminář pro 2. ročníky G a OA. 
9. června proběhla teoretická zkouška třídy O2. 
10.–13. června se reprezentanti naší školy účastnili sportovních 

klání na Mezinárodních sportovních hrách v Brně. Podpůrný tým tvořily 
pí Beranová, pí Paďourová a p. Antov. 

21. června navštívily třídy G1, G2 a G3 s pí Jansovou, pí 
Eliáškovou a pí Harákovou Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. 

22.–24. června se postupně sešel p. psycholog Galvas se studenty 
1., 2. a 3. ročníků v rámci Minimálního preventivního programu. 
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24. června měl v internátu premiéru turnaj v showdownu. 
Zúčastnilo se ho 13 studentů a zvítězila Kateřina Zárubová. Byla 
založena nová sportovní tradice. 

Cílem turisticko-poznávacích akcí během června postupně byly: 
„Pražské Benátky“ (A1, p. Macháč), Mariánské Lázně (A2, G2, 
pí Eliášková, pí Kučerová a p. Řezka), Břevnovský klášter (O1, 
pí Haráková, pí Beranová), Petřín (G3, pí Hozová), Křivoklátsko a Polabí 
(G1, pí Jansová) 

28. června jsme zamířili na Maltézské náměstí na Malé Straně, kde 
sídlí Konzervatoř J. Deyla. Koncert, který již tradičně připravují učitelé 
a studenti této školy, byl jako vždy krásným zážitkem  

30. června se vydávalo vysvědčení za školní rok 2009/2010. 
 

 Jana Hozová 
 
 
 
 
 
 
 

Ať žije školní rok 20Ať žije školní rok 20Ať žije školní rok 20Ať žije školní rok 2011110/200/200/200/2011111111!!!!    
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Seznamy 
 

Žáci školy 2009/2010 
 

Gymnázium 
 

G1 – třídní učitelka JITKA SMRŽOVÁ 
Pavol Goral, Václav Ježek, Eva Kadlecová, Robin Klucho, Marek Macák, 
Michal Rücker 
 
G2 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ 
Pavel Dostál, Jan Fejtek, Marie Fejtková, Jiří Hubáček, Anna Kaiserová, 
Jitka Kolumpková, Kateřina Pleskačová, Anna Poláčková, Václav 
Sedlák, Michaela Wiosnová 
 
G3 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ 
Radek Bažant, Jiří Bidovský, Jan Böhm, Jiří Černý, Jaroslav Jelínek, Jiří 
Paulovics, Josef Sarkány, Tereza Tomanová, Kateřina Zárubová a její 
Raspberry 
 
G4 – třídní učitelka PETRA PAĎOUROVÁ 
Vít Barth, Markéta Bastlová, Tomáš Böhm, Tomáš Černý, Nikol Emrová, 
David Hába, Marek Helebrant, Lukáš Hosnedl, Jiří Marek, Denisa 
Novotná, Lucie Novotná 
 

 
Obchodní akademie 

 
A1 – třídní učitel MICHAL MACHÁČ 
Martin Fejfar, Radek Halas, Michaela Hejduková, Michal Málek, Marek 
Moflár, Tereza Skalická, Vladimír Vítek 
 
A2 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ 
Kateřina Boháčová, Jan Brejcha, Lucie Horká, Michaela Humlová, Vít 
Klufa, Martina Merhautová, Václav Svoboda, Roman Štika, Vilma 
Švagerová, Lucie Zvolská 
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A3 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ 
Lenka Galajdová, Martin Kikta, Karel Lana, Tomáš Peržina, 
Iva Smékalová, Rufat Talibov, Josef Budzák 
 

A4 – třídní učitelka LIBUŠE BERANOVÁ 
Kateřina Bartoňová, Michal Drobílek, Marek Henzl, Renata Sojková, 
Antonín Strnad a jeho Růženka 
 
 

Obchodní škola 
 

O1 – třídní učitelka HEDVIKA HARÁKOVÁ 
Dominika Drtinová, Kristýna Nedbalová, Klára Nováková, Jiří Piskáček, 
Ladislav Šimral, Jakub Šindelář, Monika Trakalová, Ivona Žílová 
 
O2 – třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ 
Martin Blahout, Lenka Březinová, Leoš Dvořák, Marcela Košťálová, 
Radek Kratochvíl, Radek Kříž, Michal Novotný, Alena Polomíková, Jan 
Střelec 
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Zaměstnanci školy 2009/2010 
 

Ředitel školy 
 IVAN ANTOV anglický jazyk 

Zástupkyn ě ředitele 
 LENKA BALEJOVÁ  ekonomika, právo 

Pedagogický sbor 
 LIBUŠE BERANOVÁ  německý jazyk, tělesná výchova 
 JANA BUŠKOVÁ  biologie a ekologie, biologie, chemie 
 KLÁRA ELIÁŠKOVÁ  český jazyk, jazykovědní seminář, občanská 
  nauka, základy lingvistiky, dramatická  
  výchova 
 HEDVIKA HARÁKOVÁ  český jazyk, anglický jazyk, konverzace  
  v anglickém jazyce 
 JANA HOZOVÁ matematika, statistika 
 JITKA SMRŽOVÁ/JANSOVÁ  matematika, fyzika, základy přírodních věd,  
  matematická cvičení 
 JAKUB JELÍNEK  informatika a výpočetní technika 
 MIROSLAVA KUČEROVÁ český jazyk, německý jazyk 
 MICHAL MACHÁČ ekonomika, ekonomika podniku, účetnictví, 
  zbožíznalství, občanská nauka 
 PAVLA MICHLOVÁ  estetická výchova 
 JANA  NAVRÁTILOVÁ  obchodní korespondence, písemná  
  a elektronická komunikace, právo, základy  
  obchodní korespondence, praxe 
 PETRA PAĎOUROVÁ zeměpis, hospodářský zeměpis, tělesná  
  výchova, lezení na stěně, goalball 
 JANA PEŠTOVÁ estetická výchova 
 ZUZANA PETRŽILKOVÁ  anglický jazyk, konverzace v anglickém  
  jazyce, ruský jazyk 
 JANA SOBOTKOVÁ  francouzský jazyk, telemarketing, občanská  
  nauka 
 MIROSLAVA WAGNEROVÁ  účetnictví, učební praxe, písemná  
  a elektronická komunikace, ekonomický blok, 
  daňové právo 
 EVA ZICHOVÁ (a její Ira)  dějepis, základy společenských věd, 
  společenskovědní seminář, občanská nauka 
 MARTIN ŽĎÁNSKÝ  matematika, chemie, informační technologie,  
  informační a komunikační technologie,  
  hospodářské výpočty 
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Psycholog 
ZBYNĚK GALVAS  

 

Vedoucí vychovatelka 
MAGDALENA PAVLŮSKOVÁ  

 

Vychovatelé 
JIŘÍ BRÜCKNER 

MARIE KOUDELKOVÁ  
BRANKA PETRÁČKOVÁ  
VĚRA PROVAZNÍKOVÁ  

MICHAL ŘEZKA 
BOŽENA VYTLAČILOVÁ  

 

Asistent pedagoga 
DAVID MÁCHA 

 

Sociální pracovnice 
JANA LOUDOVÁ 

 

Ekonomka 
VERONIKA BUDILOVÁ  

 

Školník školy a internátu 
JIŘÍ SOVÍČEK 

 

Skladnice a švadlena 
JITKA NETREFOVÁ 
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Absolventi ze t řídy 

A4 

Absolventi ze t řídy 

G4 

Absolventi ze t řídy 

O2 
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