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Druh studia: úplné střední studium
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IČ: 00 566  934 DIČ: CZ-00566934
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Bankovní spojení: KB Vyškov, účet 902 660 0267/0100
ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Jiří Horák (jhorak@oabucovice.cz)
Telefon: 517 383 710; 517 383 515, 603 301 112
PED. ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Ing. Jaroslav Mlejnek (mlejnek@oabucovice.cz)
Telefon: 517 383 169, 517 383 515, 603 960 061
VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Eva Kežlínková (ekezlinkova@oabucovice.cz)

Telefon: 517 383 515; 517 383 102
PROTIDROGOVÝ PREVENTISTA: Mgr. Slavomír Mladějovský  (mladejovsky@oabucovice.cz)
Telefon: 517 383 515; 517 383 102
PŘEDSEDKYNĚ STUDENTSKÉ RADY: Hana Kosová, 3. A
HOSPODÁŘKA: Eva Šimoníková (esimonikova@oabucovice.cz)
Učebnice pro soc. potřebné: dtto Telefon: 517 383 710, 517 383 515; 517 383 102
MZDOVÁ ÚČETNÍ: Věra Rotreklová (vrotreklová@oabucovice.cz)
POTVRZENÍ O STUDIU, průkazky na slevu jízdného: 
OPISY VYSVĚDČENÍ: Věra Rotreklová Telefon: 517 383 515; 517 383 102
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: Věra Šujanová (vsujanova@oabucovice.cz)
Přihlášky na stravu: dtto Telefon: 517 383 610
SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ: RNDr. Renata Mačková (mackova@oabucovice.cz)
PREVENTISTA PO: Mgr. Josef Palát Telefon: 517 383 515
Vedoucí před. komise všeob. předmětů: Mgr. Dagmar Vrbácká Telefon: 517 383 515
Vedoucí před. komise odb. předmětů: Ing. Věra Kmentová Telefon: 517 383 515

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL OA BUČOVICE: IČO – 665 98 435 B. Ú. - 156 069 5319/0800.
Předsedkyně: Mgr. Vladimíra Turkovská

2 Třídní učitelé, jejich zástupci a počty žáků - šk. rok 2005/2006
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Třída Třídní učitel Zástupce Dívky Hoši Celkem
1. A Kežlínková Eva, mgr. Palát Josef, mgr. 22 9 31
1. B Mladějovský Slavomír, mgr. Stavělíková Božena, mgr. 23 8 31
2. A Kmentová Věra, ing. Kučera Milan, PhDr. 24 6 30
2. B Šmaková Dagmar, ing. Ježková Hana, ing. 23 6 29
3. A Hnidáková Pecková Jarmila, ing. Ošancová Alena, ing. 26 6 32
3. B Pospíšilová Olga, ing. Fryml Blahoslav, ing. 26 6 32
4. A Špičáková Hana, ing. Polášková Anastázie, mgr. 20 9 29
4. B Vrbácká Dagmar, ing. Cenek Jan, ing. 24 7 31

Celkem 188 57 245

3 Zaměstnanci OA Bučovice ve šk. roce 2005 – 2006

Ř. Příjmení a jméno Obec
 1 Cenek Jan, ing. BUČOVICE
 2 Fryml Blahoslav, ing. BUČOVICE
 3 Hnidáková Pecková Jarmila, ing. BRNO-LÍŠEŇ
 4 Horák Jiří, mgr., ředitel BUČOVICE
 5 Ježková Hana, ing. BUČOVICE
 6 Kežlínková Eva, mgr. BUČOVICE
 7 Kmentová Věra, ing. BRANKOVICE
 8 Kučera Milan, PhDr. SLAVKOV
 9 Mačková Renata, RNDr. DRNOVICE
10 Mladějovský Slavomír, mgr. BUČOVICE
11 Mlejnek Jaroslav, ing., ZŘ BUČOVICE

12 Ošancová Alena, ing. BUČOVICE 
(Nesovice)

13 Palát Josef, mgr. BUČOVICE
14 Polášková Anastázie, mgr. ŽDÁNICE
15 Pospíšilová Olga, ing. KOBEŘICE
16 Stavělíková Božena, mgr. BUČOVICE
17 Šmaková Dagmar, ing. BUČOVICE
18 Špičáková Hana, ing. BUČOVICE
19 Vrbácká Dagmar, mgr. BUČOVICE
20 Šmaková Zdeňka, ing. BRNO
21 Duchoňová Eva, kuchařka BUČOVICE
22 Macků Miloslava, kuchařka BUČOVICE
23 Machálková Jana, kuchařka BUČOVICE
24 Schürgerová Dáša, kuchařka BUČOVICE
25 Vašíčková Marie, kuchařka LETONICE
26 Šujanová Věra, ved. ŠJ BUČOVICE
27 Hrazdil Jindřich, údržbář BUČOVICE
28 Rotreklová Věra, mzd. úč. LETONICE
29 Šimoníková Eva, hosp. MOUŘÍNOV
30 Blatná Dagmar, uklízečka BUČOVICE
31 Gavalová Alena, uklízečka BUČOVICE
32 Hladilová Jarmila, uklízečka BUČOVICE



4 Organizace školního roku 2005 - 2006 na OA BUČOVICE

Datum Hodina Akce
29. 8. 08:30 h 1. PR (pedagogická rada)
1. 9. 08:15 h Zahájení šk. roku ve třídách
26. 9. 14:00 h 1. MP (operativní - měsíční porada)
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny
25. - 26. 10. celý den Burza středních škol ve Vyškově
31. 10. 14:00 h 2. MP
7. 11. 14:00 h 2. PR
10. 11. 15.00 h - 16:30 h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ
28. 11. 14:00 h 3. MP
8. 12. 14:00 – 15:30 h DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. 12. 14:00 h 4. MP
22. 12. 8:00 - 12:00 h Třída baví školu
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
21. 1. - 28. 1. Lyžařský výcvikový kurz 1. A, 1. B
20. 1. - pátek 13:00 h 3. PR a 5. MP
31. 1. Vydání vysvědčení
3. 2. Pololetní prázdniny
4. 2. - 12. 2. Jarní prázdniny
24. 2. 20:00 h Školní ples v Nesovicích
27. 2. 14:00 h 6. MP
3. 4. 4. PR a 7. MP
6. 4. 15:00 - 16:30 h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ
7. 4. 07:30 h PÍSEMNÁ MZ CJL
13. 4. - 16. 4. Velikonoční prázdniny
9. 5. 14:00 h 5. PR a 8. MP
10. 5. 07:00 h, 13:00 h PRAKTICKÁ MZ z OP
18. 4. 08:00 h PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 1. kolo
12. 5. 08:15 h Vysvědčení 4. A, B
22. - 25. 5. Provozní praxe 3. ročníků ve firmách
22. - 26. 5. 8:00 h ÚSTNÍ MZ 4. A
5. 6. 9. MP
16. 6. - 23. 6. Sportovní kurz 2. ročníků Ruprechtov
14. 6. 14:00 h Informativní schůzka budoucích 1. r.
28. 6. - středa 6. PR
30. 6. 08:10 h Vydání vysvědčení
1. 7. - 3. 9. Hlavní prázdniny

5 Učební plán  pro 1. až 4. ročníky šk. roku 2005 - 2006

Učební plán vypracován na základě Učebního plánu pro Obchodní akademie
stud. oboru  63 - 41-M6, který schválilo MŠMT ČR  23. 8. 2001 č. j. 23 842/2001-23

Řádek  Kategorie předmětů I. r. II. r. III. r. IV. r. Celke
m



   1.  A.   Povinné vyučovací předměty   1. 
p.

2. 
p.

1. 
p.

2. 
p.  

   2.     a)   Základní        
   3.     CJL  Český jazyk a literatura 3 3 3 3  12
   4.     PCJ  První cizí jazyk - angličtina nebo němčina   4/4  3/3  4/4  5/5  16
   5.     DCJ  Druhý cizí jazyk - angličtina nebo němčina  3/3  3/3  2/2  0/0   8

   6.     ANJ, NEJ  Anglický a německý jazyk celkem 7 6 6 5  13
   7.     MAT  Matematika 4 3 3 0  10
   8.     DEJ  Dějepis 2 2 0 0   4
   9.     OBN  Občanská nauka 0 2 0 2   4
   10.     TEV  Tělesná výchova 2 2 2 2   8
   11.     HOZ  Hospodářský zeměpis 2 2 0 0   4
   12.     INT  Informační technologie 2 2 2 2   8
   13.     PEK  Písemná a elektronická komunikace 3 2 2 2   9
   14.     EKO  Ekonomika 3 3 2 3  11
   15.     PRA  Právo 0 0 1 2   3
   16.     UCE  Účetnictví 0 3 4 3  10
   17.     STA  Statistika 0 0 2 0   2
   18.     ZBO  Zbožíznalství 2 2 0 0   4
   19.     PRX  Praxe - viz rozpis v oddíle C 0 1 2,4 1   4,4
   20.    Celkem základní povinné předměty 30 33 29,4 25 106,4
   21.     b)   Výběrové        
   22.     HOV  Hospodářské výpočty 1 0 0 0 0   1
   23.     FIN  Finančnictví 0 0 1 1 0   1
   24.     MAR  Marketing 0 0 1 1 0   1
   25.     SPV  Společenské vědy 0 0 0 0   0
   26.     EKC  Ekonomická cvičení 0 0 0 3   3
   27.     EKN  Ekonomie 0 0 0 2   2
   28.     MAS  Matematický seminář 0 0 1 2   3
   29.     FIF  Fiktivní firma, 1. pol. 4. r. - 2 h 0 0 0 2 2 0   2
   30.     KOD  Komunikativní dovednosti, 2. p. - 2 h 0 0 0 0 0 2   1
   31.    Celkem povinné vyučovací předměty 31 33 32,4 32  
   32.   B.  Nepovinné předměty        
   33.   RUJ  Ruský jazyk        
   34.   C.   Rozpis praxí  
   35.     PUC  Podvojné účetnictví   0,4   0,4
   36.     PRI  Komplexní příklad      1 1
   37.     ECI  Ekonomické činnosti    0,2   0,2
   38.     OPX  Odborná (provozní) praxe    1   1
   39.    1. r. 2. r. 3./1 3./2 4./1 4./2 2,6

6 Plán exkurzí ve šk. roce 2005/2006

Tříd
a Třídní učitel Ped. doprovod Termín Dní Oblast - místo



1. A Mgr. Eva 
Kežlínková Mgr. Palát

30. 9. 2005 1 Bučovice – muzeum, 
vycházka do okolí .....

28. 3. 2006 1 Uherský Brod
22. – 23. 6. 
2006 2 Olomouc, Prostějov

28. 6. 2006 1 Kyjov

1. B
Mgr. 
Slavomír
Mladějovský

Mgr. Stavělíková

říjen 2005 1 Vyškov

říjen 2005 1 Kyjov

červen 2006 2 Baldovec

červen 2006 1 Brno

2. A Ing. Věra 
Kmentová Mgr. Stavělíková 19. – 23. 6. 

2005 5 Sportovní cyklistický kurz 
Ruprechtov

2. B Ing. Dagmar 
Šmaková Ing.  Fryml 19. – 23. 6. 

2005 5 Sportovní cyklistický kurz 
Ruprechtov

3. A Ing. Jarmila 
Hnidáková Ing. Ošancová

2. 11. 2005 1 Gaudeamus Brno
19. – 22. 6 
2006 4 Česko-saské Švýcarsko

3. B Ing. Olga 
Pospíšilová Ing. Fryml

15. 9. 2005 1 Lanové centrum Brno

3. 11. 2005 1 Gaudeamus Brno
19.  – 21. 6. 
2005 3 Český  Ráj

4. A Ing. Hana 
Špičáková Mgr. Polášková

12. 9. – 14. 9. 
2005 3 Olomouc a okolí

18. 11. 2005 1 Kyjov

4 B Mgr. Dagmar 
Vrbácká Mgr. Kežlínková

13. – 16.9. 2005 4 Jeseníky
leden ? 1 Vyškov

7 Září: Cesty za kulturou – příspěvek do tisku

Kulturní  život  na Obchodní  akademii  v Bučovicích  je  poměrně  pestrý.  Studenti  se 

účastní programů pořádaných školou, jezdí za kulturou do Brna či do jiných měst nebo se 

dokáží také bavit sami.



Škola  každoročně pořádá zájezdy na  divadelní  představení  do brněnských divadel. 

Snažíme se,  abychom během jednoho školního roku navštívili  alespoň čtyři   představení, 

přičemž  třídáme divadelní scény, aby měli studenti možnost poznat nebo i porovnat úroveň 

různých souborů.

První naše cesta vedla do Městského divadla v Brně,  kam jezdíme velmi rádi.  Pro 

velký úspěch jsme si znovu vybrali komedii Carla Goldoniho Sluha dvou pánů, kterou diváci 

znají především díky pražskému zpracování s Miroslavem Donutilem v hlavní roli. My však 

můžeme  konstatovat,  že  ani  Martin  Havelka  nezůstal  své  vynikající  pověsti  nic  dlužen. 

Předvedl  opět  skvělý  výkon  hodný  vrcholového  sportovce.  Naše  bránice  nezahálely  ani 

chvilku,  mnozí  studenti  si  po  představení  stěžovali,  že  jsou  tak  vyčerpáni,  že  snad  ani 

nebudou moci přijít následující den do školy. Všechno ale dobře dopadlo. Někteří z nich si 

dokonce  také  v představení  zahráli,  což  v nich  zanechalo  obrovský  zážitek.  Na  příjemně 

strávený večer budeme určitě ještě dlouho vzpomínat.

Jedna  akce  skončila,  my  však  nezahálíme.  Koncem listopadu  se  opět  vydáme  za 

kulturou, tentokrát nás čeká slavný muzikál Jesus Christ Superstar. O tom ale zase příště.

Mgr. D. Vrbácká

8 Září: Poslední výlet budoucích maturantů 4. B z OA Bučovice

Ani se  to  nezdá,  ale  od doby, kdy  poprvé vkročili  na půdu bučovické Obchodní 

akademie, uplynuly už více než tři roky. Jsou z nich nastávající maturanti a mají za sebou 

téměř měsíc posledního roku studia. Za tu dobu jsme společně prožili chvíle, na které budeme 

jistě dlouho vzpomínat. Jednou z nich je také poslední školní výlet třídy 4.B.

Během  studia  jsme  zjistili,  že  za  poznáním  nemusíme  vyrážet  a  až  druhý  konec 

republiky či  dokonce do zahraničí,  ale  že  i  v našem nedalekém okolí  jsou místa,  která v 

podstatě  ani  neznáme.  V prvním  ročníku  jsme  proto  vyrazili  do  nedaleké  Olomouce  a 

Prostějova, o rok později jsme probádali Strážnici a okolí a na konci ročníku třetího  nás 

zaujalo Zlínsko.

Letos jsme se rozhodli popojet kousek dál, ale Moravě jsme zůstali věrní. Mnozí se 

ptají, jak je možné, že jedeme na výlet už teď v září? Odpověď je snadná. V květnu snad 

všichni úspěšně ukončíme školu a rozejdeme se každý za svým dalším cílem či snem. 

V úterý 13. září tohoto roku si cestující  mohli povšimnout skupiny studentů s batohy 

na  zádech.  Mířili  jsme do  Vyškova a  odtud do  Bruntálu.  Zde jsme navštívili  renesanční 

zámek, jehož nádvoří se až nápadně svými arkádami podobalo bučovickému zámku. Pro nás 



vcelku příjemné překvapení. Zkrátka byli jsme jako doma. Tak jsme se také cítili na chatě 

v Malé Morávce, která se nám stala dočasným útočištěm. 

Druhý den nás čekal celodenní výlet na přečerpávací stanici Dlouhé Stráně, kde nás 

především  nadchl  výhled  z horní  nádrže.  Jako  na  dosah  ruky  jsme  odtud  měli  nejvyšší 

moravskou horu Praděd a už jsme se těšili, jak se další den z Pradědu podíváme pro změnu 

zase na Dlouhé Stráně. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili ve Velkých Losinám, kde 

jsme navštívili ruční papírnu a seznámili se s tím, jak se kdysi ručně vyráběl papír.

Nastal den předposlední, den výšlapu na Praděd. Cestou z Karlovy Studánky podél 

překrásných vodopádů Bílé Opavy jsme se kochali nádhernými přírodními scenériemi,  ale 

také jsme posmutněli nad zbytky vegetace zničenými zimní vichřicí. Odměnou za namáhavou 

cestu nám bylo občerstvení v chatě Barborka. Pak už nezbývalo nic jiného, než pokořit horu, 

která je i s vysílačem dokonce vyšší než Sněžka. Na vrcholu jsme se přesvědčili o tom, jak 

může  být  v horách  počasí  vrtkavé,  neboť  jsme  vstoupili  do  nízké  oblačnosti,  která  nám 

chvílemi bohužel zakrývala výhled. 

V pátek jsme ne moc vesele zabalili  svá zavazadla a vydali   se v deštivém počasí 

domů. V hlavě nové poznatky, v srdci spoustu dojmů a ve foťáku stovky fotek. Tak ať je na 

co vzpomínat! Třeba za pár let až se sejdeme na nějakém tom srazu.

26. 9. 2005
Mgr. D Vrbácká

9 Září: Den jazyků na OA Bučovice

Jako každoročně se uskutečnil na základě výzvy MŠMT i na naší škole v posledním 

zářijovém týdnu „Evropský den jazyků“. Tímto dnem bylo radou Evropy vyhlášeno 26. září. 

Jeho  cílem  je  vzdát  hold  evropskému  jazykovému  bohatství  a  podpořit  jeho  ochranu, 

upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství 

všech jazyků, kterými se v Evropě mluví, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

V tomto  školním  roce  zpracovávali  témata  Životní  prostředí  a  cestování,  v němž 

formou  koláží  vystavených  v prostorách  školy  seznamují  potencionální  zahraniční 

návštěvníky Bučovic, jižní Moravy a vůbec České republiky s jejich krásami.

10 Říjen: Mistři v psaní na počítači do klávesnice nedatlují

Rovnost - Brněnský deník - 5.10.2005



O mistrech v psaní na počítači se jistě nedá říci,  že texty do klávesnice datlují.  Ti 

nejlepší totiž píší rychlostí přes šest set bezchybných úhozů za minutu. Mezi ně patří i tři 

studenti z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kteří se vrátili z mistrovství 

světa ve Vídni." Za půl hodiny při soutěži v opisu tištěného textu stihnu napsat asi jedenáct 

stran bez chyb," říká studentka provozně ekonomické fakulty Jana Abrahámová, která si z 

letošního mistrovství přivezla tři stříbrné a tři bronzové medaile. " Psát na počítači jsem se 

začala učit ve třinácti letech. Bavilo mě to, a tak jsem začala soutěžit," popisuje Abrahámová, 

která psaní na počítači trénuje už osm let. Od předškolního věku hraje na housle. " Při hraní 

jsem se naučila dobře koordinovat prsty, což byl asi pro mně dobrý základ," dodává. Ze tří set 

soutěžících  z  celého  světa  získali  většinu  medailí  písaři  z České  republiky.  Soutěží  se  v 

kategoriích opis textu, diktát nebo korektura textu s chybami. Soutěžící mají připraveny texty 

ve svém rodném jazyce, které by se délkou i obtížností měly podobat. 

Hlavním  tématem  letošního  mistrovství  bylo  rybářství.  "  Objevila  se  tak  různá 

nezvyklá slova, ale při psaní obsah textu skoro vůbec nevnímáme. Je potřeba se soustředit na 

rychlost  a  přesnost,"  vysvětluje  Alena  Havránková,  která  získala  páté  místo  v kategorii 

zpracování  textu.  Výbavičku na  závody si  vozí  soutěžící  sami.  "  Mám patnáct  let  starou 

klávesnici, kterou jsem od známého koupil za sto korun, a naprosto mi vyhovuje. Na vybavení 

nezáleží, hlavní je, aby prsty přesně poslouchaly hlavu," poznamenává Martin Stříž, který v 

kategorii korektury textu obsadil páté místo.Umění rychle a bezchybně psát občas využívají 

příbuzní rychlopísařů. 

"Když sestra potřebuje odevzdat seminární práci, napíše ji v ruce a já to pak přepisuji 

do počítače. Občas je to složitější, protože eseje jsou ve francouzštině, a tak si musím dávat 

větší pozor na chyby," říká Abrahámová. Na mistrovství světa se může přihlásit každý, kdo 

splňuje limitní výkon tři sta šedesáti úhozů za minutu. Příští světový šampionát bude za dva 

roky v Praze.

11 Říjen: Okresní kolo v házené

Výsledky okresního kola SŠ AŠSK Vyškov v házené
Okresní kolo SŠ se uskutečnilo v Bučovicích za účasti 4 družstev dívek a 3 družstev hochů.

Dívky: ISŠ Slavkov - Gymnázium Bučovice „A“ 9:4
ISŠ Slavkov - OA Bučovice           16:2
ISŠ Slavkov - Gymnázium Bučovice „B“ 8:3
G.Bučovice „A“ - OA Bučovice 5:2
G.Bučovice „A“ - G.Bučovice „B“ 3:3
G.Bučovice „B“ - OA Bučovice 4:4



Celkové pořadí: 1. ISŠ Slavkov 33:9 6 bodů
2. Gymnázium Bučovice „A“ 12:14 3 body
3. Gymnázium Bučovice „B“ 10:15 2  “
4. OA Bučovice   8:25 1 bod

Hoši: SOUN Rousínov - Gymnázium Bučovice 15:13
SOUN Rousínov - OA Bučovice 13:6
Gymn. Bučovice - OA Bučovice 11:10

Celkové pořadí: 1. SOU nábytkářské Rousínov 28:19 4 body
2. Gymnázium Bučovice 24:25 2   “
3. OA Bučovice 16:24 0 bodů

12 Říjen: Zemřela prof. Růžena Dvořáková

Na následky úrazu, který utrpěla před 2 měsíci, zemřela ve věku 80 let paní Růžena 

Dvořáková, která v minulosti na naší škole vyučovala německý jazyk. Řada absolventů na ní 

vzpomíná jako na  milou a laskavou profesorku. Pohřeb měla v místě bydliště své sestry – u 

Jindřichova Hradce. Čest její památce.

13 Říjen: Ustavení školské rady

Do školské rady na OA Bučovice byli v říjnu 2005 zvoleni (jmenováni):
1. Karel Duchoň, Bučovice   

jmenován KÚ JMK
2. Božena Hanáková, Kloboučky  

jmenována KÚ JMK
3. Hana Kosová, Bučovice  

zvolena zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky školy
4. Ing. Jaroslav Mlejnek, Bučovice  

zvolen pedagogickými pracovníky školy
5. Pavel Novotný, Letonice  

zvolen zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky školy
6. Mgr. Josef Palát, Bučovice  

zvolen pedagogickými pracovníky školy

Na prvním jednání školské rady 24. 10. 2005 byl zvolen předseda  a místopředsedkyně škol. 
rady OA Bučovice:
Předseda: Mgr. Josef Palát
Místopředsedkyně: Božena Hanáková
Členové: Karel Duchoň, Hana Kosová, Jaroslav Mlejnek, Pavel Novotný



14 Říjen: Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí ve Vyškově 25. - 26. 10. 2005

Tato akce, konaná již po osmé, má za cíl informovat zájemce o středoškolské studium 

o možnostech, které jim jednotlivé školy nabízejí. Seznamují se zde mj. s kritérii přijímacích 

zkoušek, vybavením školy a uplatněním absolventů. U stánku Obchodní akademie Bučovice 

se letos zastavilo více zájemců než v loňském roce.

15 Říjen: Fiktivní firmy na OA Bučovice

Ve  třetím  a  čtvrtém  ročníku  mají  studenti  v rámci  volitelného  předmětu 

možnost  pracovat  ve  fiktivní  firmě.  Fiktivní  firma  provádí  činnosti  obdobné  jako  firma 

skutečná, avšak bez toku peněžních prostředků.

Fiktivní  firmy se prezentují  na nejrůznějších  přehlídkách  po celé  republice, 

případně i v zahraničí.

Dvě fiktivní firmy ze 4. A se pod vedením paní profesorky Olgy Pospíšilové 

představily ve čtvrtek 20.  10.  2005 svým spolužákům z Obchodní akademie Bučovice.  na 

prodejní a prezentační akci.

Jedna  z firem je  zaměřena na  pekařství.  Jmenuje  se  Tradpek,  s.  r.  o.  a  zabývá  se 

maloobchodem a výrobou běžného a jemného pečiva. V čele firmy stojí ředitelka Veronika 

Čížková,  účetní  je  Veronika  Volrábová,  sekretářkou  Zuzana  Rotreklová.  Marketingovým 

manažerem je Miroslav Rotrekl,  právní  oddělení  zastupuje Hana Novozámská a odbytové 

oddělení Dagmar Jedličková.

Hlavním sponzorem, kterému patří poděkování, bylo Pekařství Jelínek, jež má svoji 

pobočku na Slavkovské ulici v Bučovicích. Studenti  se prostřednictvím katalogů seznámili 

s firmou  Tradpek  a  díky  výše  zmíněnému  Pekařství  Jelínek  proběhla  i  ochutnávka 

pekárenských výrobků. Studenti měli možnost vytvořit svůj vlastní produkt v rámci soutěže o 

nejzajímavější pekařský výrobek.

Souběžně probíhala i prodejní a prezentační akce firmy Storm computers, s. r. o. Tato 

fiktivní  firma se zabývá prodejem a opravami výpočetní  techniky.  Ve firmě pracují:  Jana 

Bieliková,  Lenka  Hanáková,  Lucie  Fridrichová,  Michal  Svoboda,  Petr  Hlaváček  a  Miloš 

Junek.

Veronika Čížková, 
studentka 4. A OA Bučovice



16 Listopad: Výchovný koncert

V pondělí 14. 11. se žáci škol;y zúčastnili  koncertu skupiny Trawellers.  V době od 

08:15 – 09:45 h vyslechly 2. – 4. ročníky pořad: Písně, které změnily svět, od 10.15 h – 11:30 

h  pak  první  ročníky  společně  s gymnáziem  pořad  o  historii  české  populární  písně:  Od 

Semaforu k Lucii.

Z letáku skupiny k pořadu Od Semaforu k Lucii

Výchovný koncert, který tematicky navazuje na úspěšnou „Cestu aneb Písně, které změnily 

svět“ 

Účinkuje  profesionální  hudební 

skupina  TRAVELLERS  z Přerova 

v obsazení  –  zpěvák,  el.  kytara, 

baskytara, klávesy, bicí.

Autorem scénáře je Ivan Němeček, 

ve  spolupráci  s Jaroslavem 

Wykrentem.

Program sleduje  českou písničku od 

70.  let  minulého  století  po 

současnost.

Repertoár  ukazuje  progresivní  tendence  v původním  českém  popu  a  rocku,  snaží  se  je 

rozpoznat v záplavě komerční, trhem určující hudby.

Zazní  tak  písně  a  hity  z divadla  Semafor,  rock´n´roll  Mikiho  Volka,  písně  Olympicu, 

Matadors, Juventusu, Petra Nováka, Karla Kryla, Vladimíra Mišíka, Synkop 61, 

Jiřího Schelingera, Tanga, Karla Gotta, Jiřího Korna, Petra Spáleného,

současnost představují písně skupin Lucie, Buty a Karla Plíhala.

Průvodní slovo je zaměřeno na význam jmenovaných umělců pro dnešní kulturu, se snahou 

přiblížit  tehdejší společenské klima dnešní generaci.  Průvodní slovo je  doplněno postavou 

kamelota, který čte úryvky z dobových zpráv a článků z novin o zásazích totalitní moci proti 

rock´n´rollu, big beatu či nové vlně. Poslední výstup kamelota na konci koncertu je satirou na 

novou totalitu trhu a peněz.

Umělecká agentura Travellers, Ivan Němeček, Pod lípami 25, Přerov-Čekyně.

Tel.: 604 411 276, e-mail: ivan.nemecek@cekos.cz, www.travellers.sk.

http://www.travellers.sk/
mailto:ivan.nemecek@cekos.cz


17 Listopad: Okresní kolo ve stolním tenisu

Výsledky okresního kola AŠSK Vyškov ve stolním tenisu - 15. 11. 2005 Slavkov u Brna

Celkové pořadí: 1. SOŠ a SOU Vyškov (Baričák, Večerka, Bil M., Klvač)
2. Gymnázium Vyškov (Schwartzer, Muller, Šafařík, Radil)
3. SOUN Rousínov (Ježek, Zela, Skalička, Slavíček)
4. ISŠ Slavkov (Šlezinger, Votava, Sedlačík, Masnička)
5. OA Bučovice

6. SOŠ a SZŠ Vyškov

(Volec Lubomír, 4. B, Synek Pavel, 1. A, 
Junek Miloš, 4. A)

7. Gymnázium Bučovice

18 Prosinec: Den otevřených dveří

Den otevřených dveří  se uskutečnil  8.  12.  05.  Na základě rozhodnutí  ped. rady se 

prodloužil čas od 14:00 h do 17:00 h. Při úvodním proslovu ředitele školy byl poprvé použit 

dataprojektor, který promítal na plátno prezentaci o škole. Návštěvnost žáků a jejich rodičů se 

jevila o něco vyšší než v uplynulém roce. Největší množství jich přišlo v době od 14 – 15 h. 

Ve vestibulu byla instalována krásná jedle, která všem připomenula předvánoční atmosféru.

19 Prosinec: Mikuláš

Studenti  3.  ročníků  opět  vytvořili  masky,  představující  Mikuláše  a  jeho 

doprovod. Zatímco 3. B chodila pro škole, 3. A navštěvovala mateřské školy a ZŠ ve městě.

20 Prosinec: Turnaj v šachu

Výsledky turnaje v šachu na OA Bučovice 1. 12. 2005

Počet účastníků: 19, z toho dvě dívky
Pořadí:

1. Adam Faik, 4. A
2. Jiří Pech, 1. A
3. Stanislav Koval, 4. A
4. Tomáš Tvrdoň, 4. B
5. Jakub Pauřík, 3. A

21 Prosinec: Stužkovací večírky

4. A měla stužkovací večírek 3. 12. 05 na Arkádě. Pasování proběhlo od 18 

hodin v Dlouhém sále bučovického zámku, za účastí rodičů. Z řad pedagogů se zúčastnili: 

Mgr. Jiří Horák, Ing. Hana Špičáková - třídní, Ing. Věra Kmentová, Mgr. Božena Stavělíková, 

Mgr.  Anastázie  Polášková,  Mgr.  Josef  Palát,  Ing.  Jaroslav  Mlejnek,  Mgr.  Slavomír 



Mladějovský. Třída si v rámci programu mj. připravila soutěž dle motivů televizního pořadu 

Kufr.

4. B měla stužkovací večírek 17. 12. 05 ve sportovním areálu v Hájku. 

Z řad pedagogů se zúčastnili: Mgr. Jiří Horák, Mgr. Dagmar Vrbácká - třídní, Mgr. 

Eva  Kežlínková,  Mgr.  Anastázie  Polášková,  Ing.  Hana  Ježková,  Mgr.  Josef  Palát,  Ing. 

Jaroslav Mlejnek, Ing. Jan Cenek. Pasování prováděla třídní profesorka, stužky připínal její 

zástupce Ing. Jan Cenek.

22 Prosinec: Třída baví školu na OA Bučovice

Akce  třída  baví  školu  má  na  Obchodní  akademii  Bučovice  již  desetiletou  tradici. 

Uskutečňuje  se  pravidelně  poslední  den  školního  vyučování  před  nástupem  na  vánoční 

prázdniny. Tentokrát připadl na čtvrtek 22. 12. 2005. 

Třídy si připravily nejrůznější vystoupení - od krátkých scének, přes úryvky z pohádek 

až po zpět a taneční kreace. S největším zájmem se setkal takřka profesionální break dance 

studentů 2. ročníků Jiřího Hlavatého a Václava Roučky, jakož i vystoupení Mistra mistrů - 

Zlatého slavíka v podání dnes již absolventa Josefa Boudy z loňské 4. C.

Akce  má  ohlas  nejen  u  současných,  ale  i  u  bývalých  studentů  školy,  kteří  se  jí 

poměrně v hojném počtu účastní.

23 Prosinec: Okresní kolo ve florbalu

Výsledky okresního kola ve florbalu – 15. 1ě.

 Slavkov Gy Buč OA Buč Gy Vyš Rousínov Skóre Body Pořadí

Slavkov 2:4 3:3 1:3 2:3 8:13 1 5.

Gy Buč 4:2 1:2 1:1 2:3 8:8 3 4.

OA Buč 3:3 2:1 1:1 1:0 7:5 6 2.

Gy Vyš 3:1 1:1 1:1 4:0 9:3 6 1.

Rousínov 3:2 3:2 0:1 0:4 6:9 4 3.



24 Prosinec: Zakoupena interaktivní tabule

Z bývalé učebny zbožíznalství bude vybudována multimediální učebna. Zatím účelem 

byla 17. 12. 2005 byla 2 pracovníky firmy Infotech z Hradce Králové instalována interaktivní 

tabule Interwrite a to včetně dataprojektoru a počítače.

Interaktivní tabule na OA Bučovice – příspěvek do okr. tisk
Obchodní akademie Bučovice pořídila v závěru roku 2005 novou vyučovací pomůcku 

- interaktivní tabuli. 

Je  to  tabule,  která  je  propojena  s dataprojektorem  a  počítačem  a  umožňuje  tedy 

používat nejmodernější vyučovací metody. Pomocí datového projektoru je obraz z monitoru 

počítače přenášen na tabuli a uživatel může počítačové aplikace ovládat buď dotykem dlaně 

(tabule  typu  Smart  Board)  nebo  elektronickým  perem  (tabule  typu  Active  Board  či 

Interwrite).

Škola pořídila Interwrite, tedy tabuli druhého typu z úhlopříčkou 197 cm. Tato tabule 

využívá aktivní pero a pasivní plochu (tabule tak nevyzařuje elektromagnetický výkon). Na 

tabuli  může uživatel  psát  poznámky či  kreslit.  Celý  průběh hodiny se  dá  zaznamenat  do 

počítače a „přehrát“ kdykoliv příště. 

Interaktivní tabule se může využívat pro prezentaci, opakování a procvičování učiva, 

zvyšuje zájem žáků o učivo a přispívá k přehlednějšími strukturování a lepší organizaci hodin. 

Tabuli je možné ovládat i ze svého místa pomocí malé tabulky, tzv. tabletu (příp. PC tabletu), 

aniž by musel žák přicházet k tabuli. K tabuli se dodává i tzv. hlasovací zařízení, což jsou 

malé krabičky s tlačítky, jež umožňují testování znalostí žáků v průběhu výkladu.

Dlužno dodat, že používání interaktivní tabule klade větší nároky na učitele z hlediska 

přípravy hodiny. Softwaru pro tyto tabule není zatím příliš mnoho k dispozici. Některé věci 

lze nalézt na portálu www. veskole.cz. Dlužno však poznamenat, že software pro tabule Smart 

Board  a  Interwrite  není  bohužel  kompatibilní.  S výhodou  však  lze  využít  příprav 

vyhotovených např. v PowerPointu.

25 Únor: Školní ples

V pátek  24.  2.  2006  se  v nesovickém  kulturním  domě  uskutečnil  studentský  ples 

Obchodní akademie Bučovice. 



Hlavními organizátory byli studenti 3. A a 3. B a jejich třídní profesorky Ing. Jarmila 

Hnidáková  Pecková  a  Ing.  Olga  Pospíšilová.  K tanci  a  poslechu  hrála  skupina  Classic 

z Kroměříže.

Ples byl po úvodním proslovu ředitele školy Mgr. Jiřiho Horáka zahájen slavnostní 

polonézou na hudební motivy Orffa, Vivaldiho, Mozarta, Offenbacha a Čajkovského.

Ples byl zpestřen několika tanečními a pěveckými vystoupeními. Ve 20:45 h vystoupil 

mladý taneční pár z taneční školy Danza manželů Jančových s ukázkami latinskoamerických 

a standardních tanců, chvíli po nich to byly mažoretky ze Základní umělecké školy Bučovice, 

pod vedením absolventky OA Mgr. Aleny Fialové. Krátce před dvaadvacátou hodinou zaujala 

přítomné taneční skupina SWG Vyškov. Po půl jedenácté tančili v moderním rytmu studenti 

2. A a 2. B. Zde vynikli Václav Roučka a Jiří Hlavatý jakožto mistři v oboru break dance.

Překvapením pro všechny byla pěvecká kreace českého Amstronga Františka Procházky 

z Letonic.

Ředitelství  školy  a  hlavní  organizátoři  děkuji  všem,  kteří  přispěli  k příjemnému 

průběhu plesu, zvláště pak sponzorům za jejich dary do tomboly. Vždyť cen v ní bylo více 

než 270. Prvních dvanáct cen předal člen profesorského sboru Ing. Jan Cenek krátce před 

půlnocí.

Zábava pokračovala v plném proudu až do třetí hodiny ranní.

26 Březen: Kriteria přijímacího řízení na OA Bučovice,  pro školní rok 2006/2007

1. kolo konané 24. dubna 2006 

1. Výkon školy pro přijímací řízení  je stanoven na 60 žáků. Bez přijímacích zkoušek jsou žáci 

přijati za 

a) na základě prospěchu, a c, dalších skutečností dle § 60 odst.4, Zákona 651/2004 Sb., školský 

zákon

b) na základě prospěchu z předchozího vzdělávání,  pokud celkový průměr známek za 9. 

třídu na přihláškách ze ZŠ nepřesáhne 1,60. Pokud počet přihlášených žáků s průměrem pod 1,60 

přesáhne 95 % přijímaných žáků, což je 57 z 60, bude přijato bez přijímacího řízení pouze těchto 

57 žáků.  

c)  dalších  skutečností,  které  osvědčují  vhodné  schopnosti,  vědomosti  a  zájmy  uchazeče. 

Hodnocení viz níže.

2. Všichni žáci, kteří nesplňují kriteria bodu 1., absolvují přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky se skládají:

I. z výsledků přijímací zkoušky



•  z českého jazyka (diktát)

• z matematiky (10 příkladů)

• ze všeobecného přehledu (25 testových otázek). 

Odpovědi  budou  obodovány  formou  trestných  bodů  od  0  za  bezchybný  výsledek  v každém 

předmětu. Padesát a více bodů v předmětu, znamená nesplnění kritérií přijímacího řízení.

II.  z prospěchu z předchozího vzdělávání a výstupního hodnocení

Bodová  škála  z  přijímací  zkoušky  tvoří  jednu  polovinu,  druhou  část  tvoří  bodová  škála  za 

prospěch ze  ZŠ bodovaná stejným způsobem. Prospěch 1,00 znamená 0 trestných bodů. Výstupní 

hodnocení 0 bodů.

III.  z dalších skutečností,

 které  osvědčují  vhodné  schopnosti,  vědomosti  a  zájmy  a  jsou  doloženy,  budou  hodnoceny 

odečtením 5  bodů.

Jedná se o umístění na 1.- 3. místě na olympiádách z českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, 

informatiky. 

Na  základě  výsledků  dosažených  dle  bodu  1.  a  2.  těchto  kritérií  je  sestaveno  pořadí  žáků  u 

přijímacího řízení. 

3. Přijati budou pouze žáci, kteří nepřekročí v pořadníku stanovené směrné číslo pro přijímací řízení.

4. Směrné číslo pro přijímací řízení je stanoveno na 60 žáků, pro odvolání není žádné místo.

5. V případě rovnosti bodů u více žáků, z nichž jednoho, případně více, již nebude možno přijat, určí 

pořadí: 

• 1. lepší prospěch ze ZŠ ze všech známek na přihlášce

• 2. lepší prospěch z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka ze známek na přihlášce

• 3. lepší výsledek přijímací zkoušky z matematiky.

Druhé kolo se konat nebude.

Bučovice 20. 3. 2006 
Mgr. Jiří Horák v. r.

ředitel školy

27 Duben: Příjímací zkoušky

V rámci přijímacích zkoušek bylo přijato celkem 60 žáků. Třídními budou Mgr. Anastázie 
Polášková a Mgr. Dagmar Vrbácká.

28 Duben: Příspěvek do Bučovických novin

Zkamenělý Šembera



Střed zámeckého nádvoří v Bučovicích krášlí vzácné umělecké dílo: kamenná kašna 

baroková z roku 1637, vysoká 4,5 sáhu a vytesaná z mouřínovského kamene. Na zádech čtyř 

klečících mořských panen spočívají čtyři dračí tlamy rozevřené a s vyplazenými jazyky. Nad 

nimi je veliká zprohýbaná mísovitá nádrž a v ní strojí socha bakchanta, jenž z měchu ždímá 

vodu. Dokud nebylo toto umělecké dílo pokaženo, byla krásná podívaná na hru tryskajících a 

padajících  vodních proudů.  Z měchu bakchantova stříkala  voda do výšky, padala  zpět  do 

mísy, z té vtékala do dračích tlam a ty ji chrlily čtyřmi proudy přes těla mořských žen do 

kamenné ohrady. Kašna je prý vytesána z jediného balvanu. Chtěli ji kdysi převézt do Vídně, 

ale rozložit se nedala a s celou by nebyli prošli jediným průjezdem a branou ve východním 

křídle  zámku.  A tak  zůstal  tento  skvost  barokového  sochařství  zachován  Bučovicím a  je 

cenným  doplňkem  nádherného  arkádového  nádvoří  zámeckého  utvořeného  z 96  štíhlých 

kamenných sloupů, pro které se dostalo našemu zámku názvu „perla mezi moravskými dvory 

zámeckými.“.

Na patkách sloupů i v úhlech oblouků nad hlavicemi jsou v kameni vytesány bohaté 

okrasy:  znaky,  různé  figury,  zbraně,  nádoby,  hudební  nástroje  a  jiné  ozdoby,  které  se 

neopakují. Jsou provedeny v polovypouklém reliéfu.

V přízemí na patce sloupu u vchodu do západního traktu jest vytesáno poprsí muže. 

představuje prý budovatele této kamenné pohádky, jak spokojen hledí vzhůru na svůj zdařilý 

výtvor. Byl jim Ital Pietro Ferrabosco di Lagno. V sošce bakchantově s měchem na vrcholu 

fontány viděla lidová pověst zkamenělého zámeckého pána.

Čert prý po čase zapomněl na výprask, jaký mu nadělil pan Šembera v zápase ve věži 

a přišel znova na pana Šemberu. Ten právě se prohraboval s rozkoší ve zlatých a stříbrných 

penězích, které uschovával v koženém měchu v nejvrchnější světničce jedné z věží.

Čert mu vytýkal, že jsou ty peníze vydřeny na ubohých poddaných a žádal, aby mu je 

vydal. Šembera popadl měch s penězi do náruče a nechtěl se jich vzdáti. Čert trval na svém a 

tak se hádali a porvali, až pan Šembera, kterému těžký měch překážel, podlehl a byl vyhozen 

čertem na dvůr. Spadl na vodotrysk do mísy a tam za trest proměněn pekelnou mocí v kámen 

i s měchem, že jeho srdce k poddaným také bylo jako z kamene.

Jan Šembera

Hrdinou nesčetných dobrodružství, příhod i „mistrných rozprávek“ za živa a mnohých 

pověstí  po  smrti  se  stal  majitel  bučovického  panství  Jan  Černohorský  z Boskovic  Na 

Bučovicích, Pozořicích a Novém Hradě (u Blanska), jemuž dáno lidem přezvisko Šembera 

nebo Šumbera, prý od „Všembera“, že všam bral, co se dalo. Podle Bukovského letopisce V. 



E. Raffesberga je jméno Šembera křestní jméno z latinského Simbertus. Kromě pověstí, které 

jsou holými smyšlenkami více než kterékoliv jiné, máme o životě tohoto dobrodružného rytíře 

a uměnímilovného boháče moravského nehojné zprávy.

Narodil se kolem roku 1543. Jeho rodiče byli nejvyšší sudí zemský Václav Bukovský 

z Boskovic a jeho druhá cho´t Marie z rodu Žabků z Liberka; oba záhy zemřeli a o výchovu a 

vzdělání  nedospělého  Jana  pečoval  velmi  upřímně  a  svědomitě  starší  nevlastní  bratr  (z 

prvního manželství otcova) Albrecht Černohorský z Boskovic, nejvyšší komorník markrabství 

moravského.

Jan ve věku 26 let se oženil se Sidonií Šikovnou z Pazounu a Lokte, která mu však po 

6 letech zemřela bezdětná.  Za druhou manželku si vzal Annu Krajířku z Krajku, po které 

rovněž  brzy  ovdověl;  když  pak  později  zemřel  bratr  Albrecht  bez  potomků  a  stejně  tak 

příbuzný z Třebovské linie Boskoviců, zůstal tu jako držitel všech boskovských statků, ale 

také jako poslední mužský člen rodu, pan Šembera se svými mladičkými dcerami Annou a 

Kateřinou.

A tak, když „pro časté nemoci a mnohé při zdraví nedostatky“ zemřel 30. dubna 1597, 

vymřel jím starobylý rod pánů z Boskovic po meči. Z druhého manželství zůstaly po něm dvě 

dcery:  Anna,  která  se  provdala  za  Karla,  a  Kateřina,  provdána  za  Maxmiliána,  bratry  a 

svobodné pány (pozdější knížata) z Liechtensteinu.

-jm-

Z knihy  „Pověsti,  paměti  a  příhody  z Bučovska,  Slavkovska  a  Vyškovska.  Vydala  v roce 

1941 Okresní učitelská odbočka ve Slavkově. Sebral Alois Procházka.

Bučovice jak je (ne)známe

Píše  se  o  nich  a  o  tehdejším  bučovickém okrese  v knize  Od Moravy k Dyji,  která  vyšla 

nákladem Krajského ústředí osvětových sborů v Kroměříži v roce 1941:

Soudní okres bučovský má 20.138 ha a čítá 20.747 obyvatel. Rozkládá se v úvale mezi dvěma 

karpatskými  pásmy.  Jižní  hranice  okresu  probíhá  po  temenech  Ždánského  lesa,  severní  po 

Litenčických vrších a jejich západním pokračování. Jejich nejvyšším vrcholem je Hradisko (518 m). 

Význačným bodem Ždánského lesa je Radlovec (427 m), s jehož vojenské rozhledny lze přehlížet kraj 

od Pavlovských kopců hluboko do Drahanské planiny a od Českomoravské vysočiny do Chřibů a po 

Hostýn. Bodem, s něhož lze přehlédnouti okres i vzdálenější  vysočiny,  zejména hradbu Chřibů,  je 

Černecký kopec (358 m). Osou okresu protéká řeka Litava, postupně regulovaná proti proudu, zatím 

nad Vícemilice. Terasové štěrky na Baračce u Klobouček dokazují, že Litava proudila v době jejich 

ukládání o 4 metry výše než dnes. Tehdy se Litava přelévala přes sedlo u Brankovic na jih od údolí 

Stupavy, jak dosvědčují valouny a úlomky menilitových břidlic a litavského povodí na řečeném sedle. 



Temeno  Větrníku  (395  m)  u  Bohatých  Málkovic  a  svah  Šévy pod Mouřínovem a  u  Maref  jsou 

nejvzácnější naleziště stepní květeny v okrese. K nim se druží ještě Člupy a Katovina severovýchodně 

od  Křižanovic,  Baračka  severovýchodně  od  Klobouček  a  Ždánský  les  s bukovým pralesem  mezi 

Červeným křížem (počátkem roku 2005 je v rekonstrukci) na Bohuslávce a Bezdynkou, Radlovecké 

údolí jižně od Klobouček, les Chorvatsko jižně od Mouřínova, letonský Hájek, les u Milonic a jinde.

Přední  místo  mezi  památkami  kraje  zaujímá  zámek  v Bučovicích,  nejkrásnější  renesanční  stavba 

moravská, dílo italského mistra Ferabosca di Lagno. Uprostřed prostranného nádvoří ční do výše 8,5 

metru vysoká kašna – kombinace, představující rozložitou vázu s kalichovitou hlavicí, jež přechází ve 

čtyři  dovedně  vypracované  dračí  hlavy,  opírající  se  o  bedra  dřepících  mořských  panen.  Lidskou 

postavou s měšcem je masiv kašny shora malebně ukončen. K stavitelským památkám Bučovic patří i 

trojlodní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 17. století, tyčící se na severní straně obdélného 

náměstí, vkusně dlážděného. Kostel byl krutě postižen požárem, naposledy v roce 1934.

Z Bučovic je krátká cesta do Ždánského lesa, který poskytne stinnými cestami, slunnými pasekami a 

kvetoucími lukami klid hledajícímu náhodnému návštěvníku, odmění zvídavého turistu a poskytne 

látku k badání mykologům, ornitologům i entomologům.

Bučovský kraj leží na samém okraji Hané. Dialekt není právě svérázně hanácký, dotýká se už 

nářečí moravskoslováckého. Lid nemá ve své povaze vyhraněné vlastnosti kmene hanáckého, ovšem 

ani temperament moravských Slováků. 

Každá obec okresu má nejméně jednu divadelní scénu, sdružující ochotnické divadelníky nebo 

scénu  spolkovou  pro  dramatické  odbory  příslušných spolků.  Ve  čtyřech  obcích  okresu  je  pět 

zvukových kin.

Nejznámější ze spisovatelů, kteří psali o kraji  bučovském je Čeněk Kramoliš. Bučovsko si 

zvolil za prostředí svého historického románu „Ve stínu bitvy u Slavkova“ (vyšlo v Olomouci v roce 

1911).  Vložil  do  Bučovic  a  okolí  romantický příběh  dvou  mladých  lidí,  kteří  se  milovali,  ale 

nedostali. Na pozadí svého příběhu a slavkovské bitvy vylíčil Kramoliš život knížecích úředníků a lidu 

na počátku 19. století. Václav Jan Pokorný ve své knize „Pan Jan Šembera Černohorský z Boskovic a 

na Bučovicích“ (Brno 1919). Lidový humor zaznamenal Otakar Bystřina ve své knize „Jak se naši 

škádlívají“ (Prostějov 1924). Zapsal nehodu se sněhem v Bučovicích, o mouřínovském kostelíku, proč 

Marefčákům říkají  „Paťaři“ a hlavně o Letonicích, neboť tato vesnice je nápadně hanácká (zvláště 

nářečím“  a  zdála  se  svému okolí  nějak  divná.  Pozn.  -  z toho  snad  vzniklo  i  dnes  (2005)  občas 

používané označení pro Letonice – Belgie.

Hlavně šedesátá a sedmdesátá léta 19. století zachytil  ve své knize „Moje dětství“ redaktor 

Václav Valenta, kdysi vydavatel Bučovských novin. O Bučovicích let sedmdesátých a osmdesátých 

19. století vypravuje dr. Josef Furych v první knize své životopisné trilogie „Jaro života“ (Praha 1930), 

(další díly Brněnský drak (1931) a Zlatá Praha (1932)).

Významní rodáci, krajané, spisovatelé a kulturní pracovníci:



František  Gôtz  (nar.  1894  v Kojátkách,  dramaturg  Národního  divadla,  Dr.  Josef   Furych, 

advokát a spisovatel, P. Augustin Kratochvíl (1865 Bučovice), historický spisovatel, Rudolf Keller 

(1821-1894),  zakladatel  mnoha  bučovských spolků (Hvězda),  Dr.  Ludvík Pacák (1856 Bučovice), 

česko-americký  spisovatel,  Karel  Tihelka,  historik  a  archeolog,  Dr.  Jan  Racek  hudební  kritik. 

V Bučovicích  prožil  své  dětství  Artur  Nikisch,  jeden  z nejslavnějších  světových  dirigentů,  Anna 

Šperková (1859 - 1922), učitelka hudby, zakladatelka vzdělávacího spolku Osvěta, Jaroslav Urbášek 

(1872-1929), učitel ve Vícemilicích, sbormistr pěveckého spolku Hvězda, Alois Procházka (1875 - 

1940),  správce  školy v Černčíně,  člen  Moravského  archeologického  klubu,  redaktor  vlastivědného 

sborníku.

-jm-

Bučovice v třicátých letech 20. století

V roce  1933  tomu  bylo  200  let,  co  byly  Bučovice  povýšeny  na  město.  Náměstí 

Svobody  se  tehdy  jmenovalo  Wilsonovo  (po  roce  1945  dostalo  název  „Rudé  armády“). 

V dolní  polovině  náměstí  stálo  od  roku  1884  sousoší  Cyrila  a  Metoděje  a  v jeho  horní 

polovině pak od roku 1900 socha sv. Floriána.V Bučovicích žily 3000 obyvatel. 

Byly  zde 3 továrny (největší  Druckerova,  pozdější  UP,  měla 1000 zaměstnanců) a 

desítka  dílen a  dílniček,   patnáct  obchodů se  smíšeným zbožím,  5  pekařů,   8  řezníků,  3 

cukráři, tři mlékárny a 12 hospod (v tom tři hotely - „U Bergrů“, „U Klementů“ a „Rosůlek“). 

Každý čtvrtek se konaly pravidelně trhy.

V průčelí  domu  rodiny  Hálů  byla  tzv.  „Hrubá  hospoda“  Josefa  Němce  zvaného 

Andula.  V druhé  straně  přízemí  byl  Hálův  koloniál.  Naproti  stálo  Vincentovo  železářství 

(dnešní kovomat). V přízemí tehdejší bučovické pošty měl Josef Ohnoutka, zvaný Kozina, 

sklad rakví. Kromě toho provozoval i pohřební služby a rámoval obrazy.

Dnešní Slavkovská ulice se nazývala Tyršova. Vedle Katolického domu stál obchod se 

smíšeným zbožím Čeňka Hrazdila. V budově dnešní spořitelny byla Občanská záložna, vedle 

ní,  směrem k městu,  pak  stála  hospoda  „U Réziny“,  kde  provozovala  hostinskou  živnost 

Terezie Chobolová. 

V roce  1933  byla  provedena  přestavba  bučovického  koupaliště  a  to  díky  tzv. 

„Plovárenskému spolku v Bučovicích“.

(S využitím údajů z knihy J. Navrátila „Městečko mých klukovských let“ zpracoval -jm-)



29 Duben: Ústní maturitní zkoušky z jazyka českého

V pátek 7. 4. 2006 se na OA Bučovice uskutečnily písemné maturitní zkoušky 
z českého jazyka.  Téma č. 1 si zvolilo 13 maturantů, téma č. 3 tři a téma č. 4 
čtyřiačtyřicet maturantů. 

TÉMA číslo 1

Život píše romány…..

Vypravování s prvky úvahy na motivy vlastní rodinné historie.

TÉMA číslo 2

„Klesla hvězda s nebes výše,
mrtvá hvězda, siný svit,
padá v nekonečné říše,
padá věčně v věčný byt.“

(K. H. Mácha)

V letošním roce uplyne 170 let od smrti zakladatele novodobé české poezie – Karla Hynka 
Máchy.
V čem je spatřován význam jeho tvorby?

Výklad

TÉMA číslo 3

„Pražský hrad byl zcela opuštěn a zničen…
Na tom místě jsme dali vystavět nově veliký, krásný palác…“

Význam historických památek pro národní kulturu.

Článek u příležitosti pražské výstavy „Karel IV., císař z boží milosti“.

TÉMA číslo 4

Obchodní akademie – správná volba…?

Úvaha

30 Květen: Maturity na Obchodní akademii Bučovice

V týdnu od 22. do 25. 5. 2006 se na OA Bučovice uskutečnily ústní maturitní zkoušky. 

Ve třídě 4. A (třídní prof. Ing. Hana Špičáková) maturovalo 27 studentů (z 29) a ve 4. B 



(třídní prof. Ing. Dagmar Vrbácká) 30 studentů (z 31). Všichni vykonali již 10. 5. praktickou 

maturitní zkoušku z odborných ekonomických předmětů., dále maturitní zkoušku z českého 

jazyka a literatury, z ekonomiky a z účetnictví. Volitelně maturovalo 15 studentů z angličtiny, 

20 z němčiny a 22 z matematiky.

Třída  4.  A  dosáhla  u  MZ  průměrného  prospěchu  2,57;  třída  4.  B  průměru  2,18. 

S vyznamenáním prospěli ve 4. A čtyři maturanti: Radka Lexová (Olomouc), Nela Příborská 

(Nemotice), Miroslav Rotrekl (Dražovice) a Stanislav Koval z Nemotice, který maturoval se 

samými výbornými. Ve 4. B mělo vyznamenání šest maturantů: Tereza Bucalová (Nevojice), 

Petra  Odložilová  (Slavkov),  Zdeněk  Přibyl  (Němčany),  Tomáš  Tvrdoň  (Slavkov).  Samé 

výborné měly Vendula Sedláčková z Němčan a Eliška Šprtová ze Ždánic.

 Ve  4.  A neprospěli  čtyři  maturanti,  ve  4.  B jeden  maturant.  Zbývající  maturanti 

prospěli.

Do dalšího života přejme všem absolventům hodně zdaru při přijímacích zkouškách na 

vysoké školy (75 % z nich si podalo 121 přihlášek) a dobré uplatnění v budoucím zaměstnání.

31 Červen: Sportovní kurz Obchodní akademie Bučovice - Ruprechtov 2006

V letošním roce studenti  2.  ročníků OA Bučovice strávili  pět dnů na cyklistickém 

sportovním kurzu v Ruprechtově - Maliné. V termínu od 19. do 23. června 2006 se kurzu 

zúčastnilo přes 40 studentů a 4 instruktoři.

Program kurzu byl  zahájen společným nástupem, vyhlášením sportovních soutěží a 

poučením o předpisech při jízdě skupiny v silničním provozu. Odpolední program prvního 

dne byl zahájen cyklistickou vyjížďkou kolem vrchu "Kojál" / 600 m/, na kterém televizní 

vysílač Morava /340 m/ tvoří dominantu krajiny. Tato trasa měřila necelých 20 km, ale učili 

jsme se překonávat různé typy cest - lesní, polní, s terénními nerovnostmi, ale také jsme si 

opakovali pravidla pro cyklisty v silničním provozu. Večer jsme hráli volejbal, stolní tenis a 

studenti si procvičovali techniku hodu létajících talířů.

V úterý se celá skupina vydala  na cestu do Ostrova u Macochy.  Přes Ruprechtov, 

Podomí a Senetářov jsme bez problémů dorazili k jeskyni Balcarka. Po prohlídce jeskyní a 

doplnění tekutin jsme se v úmorném vedru vydali na cestu zpět. Po odpoledním klidu studenti 

pokračovali  utkáním  ve  volejbalové  soutěži,  následovala  také  vycházka  k  zaniklé  obci 

Vilémov, tato oblast má v turistických mapách také název "U tří smrků".

Ve  středu jsme  vyrazili  přes  Malinou  do  jiné  části  Moravského  krasu.  Po  delším 

sjezdu lesem jsme dorazili k rybníku Olšovec a po jeho levé straně jsme po krásné asfaltové 



silnici dojeli až do Jedovnic, zde jsme se nezdržovali a po náležitém poučení se vydali po 

frekventované silnici do Rudice. Zde jsme navštívili známý větrný mlýn, nedaleké přírodní 

muzeum geologie a po nebezpečném sjezdu následovala prohlídka slepého krasového údolí s 

ponorem Jedovnického potoka a  s  lokalitami  význačných rostlinných druhů a  osluněných 

vápencových skalek - chráněné území "Rudické propadání". Teprve na zpáteční cestě jsme se 

zastavili v Jedovnicích. Po příjezdu nás čekal velmi dobrý oběd, odpočinuli jsme si a pustili se 

do sportování - volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, ringo, frisbee, střelba ze vzduchovky a 

hod granátem na cíl.

Ve čtvrtek dopoledne nás zaskočilo deštivé počasí, ale k poledni začalo svítit sluníčko 

a tak jsme vyrazili na kolech po asfaltových cestách směrem do Rakoveckého údolí a své 

putování jsme ukončili  u památníku Osvobození nad obcí Ježkovice. Na tomto místě jsou 

krásné výhledy směrem na Vyškov a viděli jsme i Chřiby. Po návratu do tábora vyhodnotili 

instruktoři všechny soutěže, byly napsány diplomy a po večeři mohlo následovat slavnostní 

ukončení  cyklistického  kurzu.  K  velkým  kladům  kurzu  patřilo  to,  že  všichni  studenti 

absolvovali určené trasy bez zranění, naproti tomu velké vedro nám kazilo požitek z jízdy 

hlavně v delších stoupáních.

Chtěli  bychom  poděkovat  p.  Machálkové,  Schürgerové,  Duchoňové  a  Vašíčkové, 

které se staraly o stravu na kurzu a vycházely vstříc našim požadavkům a také firmě pana 

Karla Habarty, která obětavě a v pořádku přepravila naše kola a sportovní náčiní.

Nejlepšími účastníky kurzu se stal Petr Šíp (2. A) a Petra Machálková (2. B). 

-sta-

32 Červenec: Zájezd do Francie

Ve dnech 1.  –  6.  7.  2006 uspořádala  Obchodní  akademie Bučovice  ve  spolupráci 

s cestovní kanceláří Omega tour Přerov zájezd do Normandie a Bretaně.

 Francie  má více než 7x větší  rozlohu než Česká republika  a  žije  zde 60 milionů 

obyvatel. Je rozdělena na 96 departementů (krajů), ty se dělí na 325 okresů (arrondissement), 

nižší  jednotkou  jsou  kantony  (je  jich  3714)  a  36 433  obcí.  Deparmenty  se  v 60.  letech 

seskupily do 22 oblastí (régions), mezi něž patří např. Normandie, Bretaň, Alsasko, Lotrinsko, 

Burgundsko a Pikardie. Normandie zaujímá severozápadní část země při dolním toku Seiny a 

pobřeží Lamanšského průlivu až po zátoku Mont-St-Michel. Bretaň je nejzápadnější oblastí 

Francie a měří přes 30 000 km2. Má přes 3 mil. obyvatel.



Během poznávací akce jsme krátce navštívili město Reims (Remeš) s katedrálou (ve 

městě  byla  podepsána  7.  5.  1945  kapitulace  Německa),  přístav  Le  Havre,  mořské  lázně 

Deauville, město  Rouen  (Ruán),  největší  město  Normandie,  s katedrálou  Notre-Dame  a 

pomníkem Johanky z Arku (byla zde 30. 5. 1431 upálena), Zlatou pláž a hřbitov vojáků u 

pláže Omaha (spojenecká vojska se zde vylodila 6. 6. 1944), klášter Le Mont-St-Michel (po 

Paříži  nejvíce navštěvované místo – ročně ho navštíví 2 mil.  turistů),  rybářský přístav St. 

Malo,  městečko  Pleyben  s katedrálou,  nejzápadnější  výběžek  Francie  mys  Pointe  du  Raz 

(maják,  výhledy  na  Atlantik,  krásně  kvetoucí  vřes),  největší  megalitické  pole  v Evropě 

s 3 000  menhiry  (menhir  =  dlouhý  kámen)  a  dolmeny  (dolmen  =  kamenný  stůl)  z doby 

osídlení  Kelty u městečka Carnac, města  Vannes (Van) a Rennes (Ren)  – administrativní 

centrum Bretaně. 

Cestou  zpět  jsme  se  zastavili  v Paříži.  Prohlédli  jsme  si  zde  mimo  jiné  město 

budoucnosti La Défens (La Defánz), projeli se lodí po Seině a někteří též vyjeli výtahem na 

Eifelovku či navštívili Notre Dame nebo Centre Georges Pompidou. Odjížděli jsme zrovna 

když probíhal druhý poločas utkání Francie – Portugalsko.

Zájezdu se zúčastnilo 45 osob a během něj jsme najezdili  4 900 kilometrů. Kladně 

jsme hodnotili kvalitu silnic ve Francii. Počasí nám po celou dobu pobytu přálo.

-jm-
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