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Září 2006 - zahájení šk. roku 06/07
Zahájení školního roku proběhlo tradičně ve třídách a bylo doplněno proslovem pana 

ředitele do školního rozhlasu.

Říjen - Výsledky okresního kola SŠ ve fotbalu
Okresní kolo SŠ okresu Vyškov se uskutečnilo 4.10.2006 za účasti 7 družstev ve 

Slavíkovicích a Kroužku. Vítězem okresního kola se stalo družstvo pořádající školy SOŠ a 

SOU Vyškov, Sochorova 15, které také postoupilo do krajského kola – 12.10.2006.

Skupina „A“ - Slavíkovice:
SOŠ a SOU Vyškov - ISŠ Slavkov 5:0
SOŠ a SOU Vyškov - SOŠ a SOUN Rousínov 1:0
SOŠ a SOU Vyškov - SŠZZE Vyškov 4:1
SOŠ a SOUN Rousínov - ISŠ Slavkov 2:0
SOŠ a SOUN Rousínov - SŠZZE Vyškov 2:1
SŠZZE Vyškov - ISŠ Slavkov 2:2

Pořadí: 1. SOŠ a SOU Vyškov
2. SOŠ a SOUN Rousínov
3. SŠZZE Vyškov
4. ISŠ Slavkov

Skupina „B“ - Kroužek:
Gymnázium Vyškov - Gymnázium Bučovice 4:0
Gymnázium Vyškov - OA Bučovice 3:1
OA Bučovice - Gymnázium Bučovice 1:0

Pořadí: 1. Gymnázium Vyškov
2. OA Bučovice
3. Gymnázium Bučovice

o 3.místo: OA Bučovice - SOŠ a SOUN Rousínov 4:3 (pok.kopy)
Finále: SOŠ a SOU Vyškov - Gymnázium Vyškov 2:1

Celkové pořadí: 1. SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova 15
2. Gymnázium Vyškov
3. OA Bučovice
4. SOŠ a SOUN Rousínov
5. SŠZZE Vyškov
    Gymnázium Bučovice
7. ISŠ Slavkov
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Listopad: ZAV Hodonín
12. ročníku se ve dnech 3. - 4. 11. zúčastnili z naší školy: Roman Cibulka ze 4. A, 

Lucie Kolenčíková ze 3. B, David Kosek a Ivana Kouřilová. Vedoucí: Ing. Jaroslav Mlejnek.

Listopad: Taneční na OA Bučovice
Již od října t. r. probíhají taneční kurzy pro studenty 2. ročníků Obchodní akademie 

Bučovice. Mají je společně se SOUN v Rousínově. Tanečním mistrem je pan mgr. Janč z 

Taneční školy Danza v Brně. Pod jeho vedením se tanečníci každé úterní odpoledne neustále 

zdokonalují v sále Katolického domu v Bučovicích. 

Svoje umění měli možnost předvést svým rodičům, pedagogům i známým na první 

prodloužené. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 16. 11. ve Společenském sále U Bonaparta ve 

Slavkově. Akce měla díky tanečnímu mistru výbornou společenskou úroveň.

Listopad: Účast OA Bučovice 
na 10. veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí
Tento veletrh, hovorově též označovaný jako burza škol, se uskutečnil v PDA Vyškov 

ve dnech 7. - 8. 11. 2006. Organizuje ji zejména Úrad práce ve Vyškově, BEVE Vyškov, 

Obchodní hospodářská komora Vyškov a Armáda ČR. 

Burza škol má poskytnout zejména žákům 9. tříd nabídku možností jejich uplatnění po 

skončení povinné školní docházky. 

Z Obchodní akademie Bučovice se akce zúčastnili: třídní učitelé 3. A  a 3. B Ing. Věra 

Kmentová a Ing. Dagmar Šmaková, dále mgr. Kežlínková a mgr. Palát.

Prosinec: Vánoční kviz z angličtiny
11. prosince odpoledne se v učebně odborných předmětů uskutečnilo již tradiční 

předvánoční posezení studentů druhého ročníku s vyučujícími angličtiny – Christmas 

Afternoon Tea. Ve vánoční atmosféře se sešlo šestnáct studentů reprezentujících všechny čtyři 

studijní skupiny ročníku. Každá skupina si připravila pro ostatní kvizové otázky v angličtině, 

jimiž prověřili nejen všeobecné znalosti svých spolužáků, ale i jejich schopnost porozumění 

mluvenému slovu. U šálku pravého anglického čaje s mlékem si pak všichni s chutí zazpívali 

anglickou vánoční písničku a zahráli vánoční bingo. To nakonec rozhodlo o vítězném 

družstvu ve složení 

Nejdůležitější však nebylo vítězství, ale ověření vlastních schopností komunikovat 

v angličtině. A v té obstáli všichni zúčastnění.
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Prosinec:  14. mistrovství ČR OPEN 2006 ve zprac. textů 
Datum: 1. – 2. 12. 06 v Praze

V kategorii juniorů školu reprezentovali. Cibulka Roman, 4. A a Lefnerová Eva, 4. B

Wordprocessing – 3. místo Roman Cibulka Korektura textu – 8. - 9. místo Roman Cibulka; 

11. místo Eva Lefnerová.

30minutový opis s penalizací 100 trestných bodů: 10. místo Cibulka Roman; 11. místo 

Lefnerová Eva.

Prosinec: Stužkovací večírky
Pasování do řádu maturantů patří neodmyslitelně k podzimu a 4. ročníkům středních 

škol. Na Obchodní akademii Bučovice budou letos maturovat dvě třídy. Ve 4. A se stužkovací 

večírek uskutečnil netradičně ve čtvrtek 7. 12. 2006 ve vinárně U Šembery. Vlastní stužkování 

proběhlo za účasti rodičů a známých v dlouhém sále bučovického zámku.

Přítomní pedagogové: Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, Mgr. Dagmar Vrbácká, Ing. 

Hana Ježková, Ing. Jaroslav Mlejnek

Třída 4. B měla stužkovací večírek v motelu Arkáda 8. 12. 06. Vlastní stužkování 

proběhlo za účasti rodičů a známých v dlouhém sále bučovického zámku.

 Z profesorů se zúčastnili: Ing. Olga Pospíšilová, Mgr. Jiří Horák, Mgr. Josef Palát, 

Ing. Hana Špičáková, Ing. Věra Kmentová, Ing. Jaroslav Mlejnek, Ing. Blahoslav Fryml, Ing. 

Hana Ježková, Mgr. Eva Kežlínková

Leden: Pohárová soutěž ZAV BRUNTÁL
Sedmého ročníku pohárové soutěže pro studenty třetích ročníků středních škol (s 

možností účasti mladších talentů) se ve dnech 29. a 30. ledna 2007 zúčastnilo 63 soutěžících z 

19 škol.

Pondělní odpoledne už patřilo středoškolákům, účastníkům pohárové soutěže. 

Tradičně začali tréninkem, zpracovaným po úspěšném vyzkoušení v listopadovém 

mezinárodním klání ZAV-Hodonín: téměř čtyři desítky nominačních cvičení čtyřfázového 

tréninku vedlo závodníky českými nebo polskými instrukcemi, vlastní zpracovávaný text byl 

ale jazykově neutrální - v angličtině. Teprve pak následovala série tradičních minutovek, pro 

české soutěžící v češtině, pro hosty z Polska v jazyce polském. Rychlost nad 600 za minutu 

nakonec překonala trojice Jiří Spolek (Praha), Iveta Kolarovčeková (Bruntál) a Tomáš Křenek 

(Valašské Meziříčí), hranici 500 překonala na čtvrtém místě druhá domácí závodnice Aneta 

Kaperová. Z našich reprezentantů obsadil Michal Herman výkonem 411 úhozů 12. místo.
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V úterý proběhla hlavní soutěž v podobě tří desetiminutových opisů s různými 

penalizacemi. Pořadí družstev v porovnání s loňským umístěním: 1. Praha, OA a EL 

Heroldovy sady (loni 2. místo), 2. Bruntál, OA a SZeŠ (loni 4. místo), 3. Český Těšín, OA 

(loni vítěz zejména díky skvělé Šárce Bicanové), 4. Ostrava, OA Mariánské Hory (loni 

sedmá), 5. Rakovník, MOA (loni se nezúčastnil), 6. Zlín, OA (loni devátý), 7. Bučovice, OA 

(loni šesté místo). Za naše družstvo bodovali a v kombinaci se nejlépe umístili: 21. 

Pempeková, 23 Herman a 34. Kolenčíková

Výsledky předkola mezinárodní internetové soutěže INTERSTENO 2007

V kategorie junioři (17 - 20 let) soutěžilo 160 studentů z Belgie, Německa, Ruska, Itálie, 

Polska, Turecka Česka.

Z našich soutěžících se nejlépe umístili: 8. Cibulka Roman; 18. Lefnerová Eva; 20. 

Talarovičová Simona; 24. Kolenčíková Lucie; 26. Dokulilová Kamila.

Únor - Ples OA Bučovice
V pátek 23. února 2007 se uskutečnil v nesovickém kulturním domě tradiční ples 

Obchodní akademie Bučovice. Hlavními organizátory bývají studenti třetích ročníků. 

Tentokráte to byla 3. A a 3. B se svými třídními Ing. Věrou Kmentovou a Ing. Dagmar 

Šmakovou. 

Ples zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Horák, který poděkoval všem pořadatelům za 

přípravu plesu a sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly. Pak následovala slavnostní 

polonéza nacvičená třetími ročníky pod vedením Mgr. Boženy Stavělíkové.

K tanci a poslechu hrála skupina Classic z Kroměříže. Program plesu zpestřila 

ukázkou standardních a  latinskoamaerických tanců dvojice tanečníků z taneční školy Danza 

z Brna. Svým vystoupením v rytmu Breakdance zaujali i studenti 3. A Václav Roučka, Lucie 

Kolenčíková, Marie Jarošová a  Jiří Hlavatý ze 3. B.

Akce se zúčastnilo 500 návštěvníků. Ředitelství školy děkuje ještě jednou všem, kteří 

věnovali dary do tomboly, v níž bylo téměř 300 cen, a přispěli tak ke zdárnému průběhu 

plesu.

Prosinec - únor: Soutěže studentů OA Bučovice 
Na Mistrovství ČR ve zpracování textu v Praze 1. – 2. prosince 2006 obsadil Roman 

Cibulka ze 4. A 3. místo ve Wordprocessingu, 8.- 9. místo v korektuře, 10. místo v 

30minutovém opisu, Eva Lefnerová ze 4. B 11. místo v korektuře a stejně skončila i v opisu 
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za 30 minut. Oba budou reprezentovat školu na mistrovství světa, které se uskuteční letos 

poprvé v ČR.

25. a 26. ledna 2007 proběhla ve Znojmě celostátní soutěž středních škol v účetnictví 

„Má dáti, dal“, které se pod vedením pí prof. Olgy Pospíšilové zúčastnily studentky Andrea 

Konečná ze 4. A a Jana Julínková ze 4. B. V první části obě studentky certifikát 1. stupně 

Institutu Svazu účetních, který je opravňuje k vykonávání funkce samostatné účetní. Ve 

vědomostní části se umístily v první polovině účastníků, kterých bylo více než sto.

29.- 30. 1. 2007 se uskutečnila mezinárodní soutěž v graf. disciplinách v Bruntále, 

ZAV 2007. Naši studenti Beata Cupáková, Kamila Dokulilová, Michal Herman, Kateřina 

Pempeková z 2. B a Lucie Kolenčíková ze 3. A pod vedením pí prof. Ošancové z  19 družstev 

obsadili sedmé místo. Nejlepšího individuálního výsledku dosáhl Michal Herman z 2. B. 

V bodovaném tréninku se se 411 úhozy za minutu umístil jako dvanáctý ze 63 účastníků.

V předkole mezinárodní internetové soutěže ze 160 účastníků v kategorii juniorů 

obsadil Roman Cibulka 8. místo, Eva Lefnerová 18. místo, Simona Talarovičová 20,  Lucie 

Kolenčíková  24. a Kamila Dokulilová 26. místo.

Dne 2. února na VUT v Brně proběhla soutěž Bussines Point 2007, které se pod 

vedením Ing. Jarmily Hnidákové Peckové zúčastnili studenti 4. A – Lenka Kežlínková, Lucie 

Hájková a Robert Slováček. Prezentovali zde projekt „Propagace Mikroregionu Mor. 

Slovácko“.

Do soutěže EKO tým 2007, která bude v Hodoníně 21. 2., byly nominovány studentky 

třídy 4. A Veronika Horáčková, Marcela Jakešová a Tereza Panáčková; opět pod vedením pí 

prof. Hnidákové Peckové. Zúčastní se díky vypracování projektu s názvem „ Slavkovská 

iniciativa“, který se týká zkvalitňování služeb cestovního ruchu na Slavkovsku.

Dne 19. března 2007 uspořádá Obchodní akademie Bučovice krajské kolo soutěže 

středních škol JMK v grafických disciplínách (psaní na PC, Wordprocessing, korektura aj.).

Leden - Lyžařský kurz prvních ročníků OA Bučovice
Studenti 1. A a 1. B Obchodní akademie Bučovice se v sobotu 20. ledna 2007 vydali 

na lyžařský kurz do malé vesničky Nová Seninka pro Kralickým Sněžníkem. Kurz 

absolvovali pod vedením profesorů Mgr. Jiřího Horáka, Mgr. Dagmar Vrbácké, Mgr. 

Slavomíra Mladějovského a snowboardového instruktora Jiřího Hladíka.
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Se sněhem to je letos velmi špatné po celou zimu a ne jinak tomu bylo i 

v Jeseníkách. Proto jsme věnovali první tři dny vycházkám do okolí. Už jsme si mysleli, že se 

sněhu nedočkáme. Představa, že túry budou pokračovat i další dny se naštěstí nenaplnila.

Ve středu totiž konečně napadl vytoužený sníh. První den jsme lyžovali 

v Brané, kde jsme byli rozděleni podle výkonnosti do družstev. Zaujala nás lanovka, ze které 

bylo vidět na celou sjezdovku. I když se sjezdovka zasněžovala umělým sněhem a trochu 

namrzala, byli jsme vděčni i za tuto možnost si zalyžovat.

Ve čtvrtek jsme vydali do Kunčic. Tamější sjezdovka nám byla ale nějak 

povědomá. No jasně, byla to ta samá, kterou jsme navštívili při jednom z našich výletů. 

Tentokrát však byla celá pokrytá sněhem. Zde jsme si báječně zalyžovali.

Po večerech jsme hráli různé hry a soutěžili jsme. Všichni jsme se náramně 

bavili. V pátek jsme lyžovali opět v Kunčicích. Tento den báječně svítili sluníčko. Odpoledne 

jsme se sbalili a vydali na cestu k domovu. Do Bučovic jsme dorazili kolem 6. hodiny 

večerní. Lyžařský kurz byl určitě přínosný. Někteří z nás se naučili lyžovat či jezdit na 

snowboardu, ale také jsme se blíže poznali a získali nové kamarády.

Jana Žižlavská, 1. B

Únor - Ples OA Bučovice
V pátek 23. února 2007 se uskutečnil v nesovickém kulturním domě tradiční ples 

Obchodní akademie Bučovice. Hlavními organizátory bývají studenti třetích ročníků. 

Tentokráte to byla 3. A a 3. B se svými třídními Ing. Věrou Kmentovou a Ing. Dagmar 

Šmakovou. 

Ples zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Horák, který poděkoval všem pořadatelům za 

přípravu plesu a sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly. Pak následovala slavnostní 

polonéza nacvičená třetími ročníky pod vedením Mgr. Boženy Stavělíkové.

K tanci a poslechu hrála skupina Classic z Kroměříže. Program plesu zpestřila 

ukázkou standardních a  latinskoamaerických tanců dvojice tanečníků z taneční školy Danza 

z Brna. Svým vystoupením v rytmu Breakdance zaujali i studenti 3. A Václav Roučka, Lucie 

Kolenčíková, Marie Jarošová a  Jiří Hlavatý ze 3. B.

Akce se zúčastnilo 500 návštěvníků. Ředitelství školy děkuje ještě jednou všem, kteří 

věnovali dary do tomboly, v níž bylo téměř 300 cen, a přispěli tak ke zdárnému průběhu 

plesu.
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Březen - Výsledky okresního kola SŠ ve volejbalu
Okresní kolo SŠ ve volejbalu se uskutečnilo na ISŠ Slavkov ve dnech 14.3. – dívky, za 

účasti 5 družstev a 15.3. – chlapci, za účasti 6 družstev okresu Vyškov.

V soutěži dívek se hrálo systémem každý s každým a v soutěži chlapců  se hrálo ve 

dvou skupinách a poté nejlepší 2 družstva postoupila do semifinále, kde vítězové hráli finále a 

poražení semifinalisté o 3.místo.

Dívky:
G.Vyškov - ISŠ Slavkov     2:0  G.Vyškov - G.Bučovice 2:0
G.Vyškov - SŠZZE Vyškov   2:0 G.Vyškov - OA Bučovice 2:0
G.Bučovice - ISŠ Slavkov     2:0 G.Bučovice - SŠZZE Vyškov 2:0
G.Bučovice - OA Bučovice     2:0 ISŠ Slavkov - SŠZZE Vyškov 2:0
ISŠ Slavkov - OA Bučovice     2:1 SŠZZE Vyškov  - OA Bučovice 2:1

Pořadí: 1. Gymnázium Vyškov
2. Gymnázium Bučovice
3. ISŠ Slavkov
4. SŠZZE Vyškov
5. OA Bučovice

Chlapci:
Skupina A: G.Vyškov - ISŠ Slavkov 2:0

G.Vyškov - SOŠ Rousínov 2:0
SOŠ Rousínov - ISŠ Slavkov 2:1

Skupina B: SOŠ Vyškov - G.Bučovice 2:0
SOŠ Vyškov - OA Bučovice 2:1
OA Bučovice - G.Bučovice 2:0

Semifinále: G.Vyškov - OA Bučovice 2:0
SOŠ Vyškov - SOŠ Rousínov 2:0

3.místo: OA Bučovice - SOŠ Rousínov 2:0
Finále: SOŠ Vyškov - G.Vyškov 2:1

Pořadí: 1. SOŠ a SOU Vyškov
2. Gymnázium Vyškov
3. OA Bučovice
4. SOŠ a SOU nábytkářské Rousínov
5. ISŠ Slavkov
    Gymnázium Bučovice

Březen - Krajská soutěž SŠ JMK v grafických disciplínách
V pondělí 19. 3. 2007 se na Obchodní akademii Bučovice uskutečnilo krajské kolo 

soutěže středních škol ve wordprocessingu, v psaní na klávesnici, v korektuře textu a 
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v zachycení mluveného slova. Tato akce probíhala tento den ve všech krajích České 

republiky. Soutěže v rámci JMK se zúčastnilo 15 středních škol.

Zahájení i předávání cen se zúčastnila starostka města Bučovice Mgr. Šárka Šilerová. 

Soutěž zahájila ředitelka soutěže Ing. Alena Ošancová. Po krátkém vystoupení starostky 

města se slova ujal ředitel školy Mgr. Jiří Horák, který mimo jiné přečetl pozdravný dopis 

hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka, jenž převzal nad soutěží záštitu. 

Z pracovních důvodů se však akce nemohl zúčastnit.

Soutěže probíhaly od 08:00 h - 12:30 h. Pak následovaly opravy - práce v opisu byly 

zaslány e-mailem na Těsnopisný ústav do Prahy, ostatní práce hodnotily komise vytvořené 

z přítomných vyučujících. V rámci doprovodného programu navštívili někteří studenti 

bučovický zámek.

Vybíráme z kritérií soutěže

a) Psaní na klávesnici Pro umístění je třeba dosáhnout přesnosti nejméně 99,50 % 

(nejvýše 0,50 % chyb) a rychlosti nejméně 200 čistých úhozů za minutu, za každou chybu se 

odečítá 50 úhozů. Pořadí se stanoví podle počtu čistých úhozů.

b) Korektura textu Soutěžící musí za 10 minut vyřešit nejméně 40 korektur, aby byla 

hodnocena jeho práce v celkovém pořadí. K celkovému výsledku se nepřipočítává 1,5 

násobek čistých úhozů, dosažených v disciplíně psaní na klávesnici. Soutěžící v ní však musí 

být úspěšný (viz a).

c) Wordprocessing Práce hodnotí soutěžní komise přímo na obrazovce počítače podle 

vyhodnocovací tabulky. Výsledky jsou seřazeny podle přidělených bodů, při jejich rovnosti 

podle dosaženého času. 

d) Zachycení mluveného slova Pořadí úspěšnosti se stanoví podle pětiminutových 

diktátů, uznaných minut převodu a penalizace (od nejnižší k nejvyšší). Uznává se převod tří 

minut diktátu, není-li překročen stanovený limit penalizace.

Ve wordprocessingu si mezi deseti soutěžícími nejlépe vedl student 4. ročníku 

Obchodní akademie Bučovice Roman Cibulka, který získal 171 bodů. Jako druhý skončil se 

161 body Michal Růžička z Gymnázia Hustopeče a třetí byla se 150 body Šárka Zhřívalová 

z OA a VOŠ Brno Kotlářská.

V psaní na klávesnici zvítězil výkonem 420,7 čistých úhozů za minutu, 4 chybami a 

procentem chyb 0,09 opět bučovický Roman Cibulka. Jako druhá se umístila Veronika 

Chalupová z OA a VOŠ Brno, Pionýrská (394,1 č. ú., 2 chyby, % chyb 0,04). Třetí místo 
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získala Marie Čadová z OA Znojmo (378,8 č. ú., nula chyb). V této kategorii soutěžilo 51 

studentů.

V korektuře textu zvítězili ze 13 účastníků studenti OA Bučovice Eva Lefnerová, která 

získala 11 800 bodů, před Romanem Cibulkou (10 600 bodů) a Kateřinou Pempekovou 

(10 100 bodů).

V kategorii zachycení mluveného slova zvítězil Roman Cibulka, který se zároveň stal 

nejvšestrannějším účastníkem soutěže.

Nejlepší účastníci postupují na Mistrovství republiky v Mohelnici, které se bude konat 

ve dnech 25. – 26. dubna 2007.

Pořadatelé soutěže děkují všem sponzorům, kteří přispěli cenami, peněžní částkou, 

občerstvením, upomínkovými předměty či pomohli dopravou: Cano, s. r. o., Brno, Infos Art 

Vyškov, Pegas Znojmo, BVV Brno, Auto Heller Ostrava, KO-PA Bučovice, Elektro Koukal 

Bučovice, VKT COMPUTERS Bučovice - Karel Hladký, Zlatnictví Capitová, Domácí 

potřeby Kvapil Bučovice, KB Brno, Knižní velkoobchod Spiesová Brno, Protisk Slavkov u 

Brna, Krajský úřad Brno, GE MONEY BANK Brno a Hodonín, Rauscher Slavkov u Brna, 

MěÚ Bučovice, Tools Bučovice, Stabila Haluzice, O2 Vyškov,  TOP CAR Centrum Kyjov, 

ZDEZA Bučovice, KPB INTRA Bučovice, BEKROS, s. r. o., ČD Brno, a. s., Zelenina Řehák, 

Slavkov, NOWACO Opava, TOMÁŠEK & TOMÁŠEK, ZLATÁ HVĚZDA, velkoobchod 

Brno, Pivovar Vyškov, Neli Vyškov, MUDr. Bradna, Ing. Hnidák.

Březen - Turnaj ve volejbale na OA Bučovice
V březnu roku 2007 se na Obchodní akademii v Bučovicích odehrál turnaj ve 

volejbale. V prvním kole mezi sebou hrály ročníky 1. A-B, 2. A-B, 3. A-B, 4. A-B. Do 

semifinále se probojovaly ročníky 1.B, 2.B, 3.A a 4.A. V tomto semifinále mezi sebou hrály 

třídy 1.B s 2.B a 3. A se 4.A. Po velmi napínavých soubojích se nakonec do finále o první a 

druhé místo probojoval mladší ročník 1.B a starší ročník 4.A. O třetí a čtvrté místo bojovali 

hráči z 2.B a 3.A. 

Finálové kolo bylo velice napínavé a po těžkých zápasech volejbalový turnaj 

dopadl následovně: na 1. místě se umístili hráči 1.B, na 2. místě hráči 4.A, na 3. místě hráči 

3.A a na posledním 4. místě hráči 2.B.

Pokud bych měla hodnotit nejlepšího hráče ve volejbale, bylo by to velice 

obtížné, protože všichni soutěžící se snažili a byli velice dobří.
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Rozpis: 5. 3. – hrála 2. A – 2. B – vítězem se stala 2.B
6. 3. – turnaj odehrála 1. A – 1. B – vítězem se stala 1.B
9. 3. – se konalo druhé kolo 1.B – 2. B – zvítězil ročník 1.B
9. 3. – hrála 4. A – 4. B – v tomto kole zvítězila 4.A
9. 3. – hrály třídy 3. A – 3. B – zvítězila 3.A

                      28. 3. – se konalo druhé kolo tříd 3. A – 4. A – vítězem se stala třída 4. A
                      29. 3. – se odehrálo třetí kolo a to tříd 2.B – 3. A – zvítězila třída 3. A
                       30.3. – odehráli poslední turnaj hráči 1.B – 4. A – vítězem se stali hráči 1. B

Ceny vítězům předal pan ředitel 13. 4. o hlavní přestávce ve vestibulu školy.

Veronika Lukšová v. r.
předsedkyně studentské rady

Březen - výchovný koncert na OA Bučovice
Ve středu  7. 3. 2007 se v tělocvičně Obchodní akademie Bučovice uskutečnil 

výchovný koncert pětičlenné skupiny Travellers  „ HVĚZDNÝ   PRACH   HITPARÁD “. 

Jednalo  se o netradiční pohled na světovou a domácí populární hudbu. V předchozích 

programech „Od Semaforu k Lucii“ a „Cesta aneb písně, které změnily svět“  Travellers 

poskytli žákům chronologický přehled hudebních žánrů od rock`n`rollu po nástup hard rocku, 

punku, nové vlny apod. Koncert „Hvězdný prach hitparád“ je pohledem na konkrétní umělce. 

Nesleduje vývoj populární hudby, pořadí písní je zdánlivě nahodilé. Smyslem koncertu je 

emotivně působit na posluchače náhledem do umělcovy duše. Repertoár obsahoval převážně 

písně z šedesátých let dvacátého století: Bob Dylan, Eric Clapton, Elvis Presley, Beatles, 

Rolling Stones, Steppenwolf, Eagles, Nirvána,  James Brown, Petr Novák, Karel Gott, 

Olympic a  další.

V pořadu se studenti OA seznámili se vznikem hitparád a s jejich společenským  i 

obchodním  významem.  Objevily se výpovědi umělců „jejich slovy“ o osobních tragédiích, 

zkušenostech se závislostí na drogách, apod.  Diváci byli informování o pomíjivosti slávy a 

skutečném významu umělců pro vývoj populární hudby.

Duben - okresní kolo SOČ
Studentská odborná činnost (SOČ) je soutěž studentů středních škol a gymnázií na 

odborná témata v jednotlivých oborech. Letošní okresní přehlídku prací uspořádalo 

Gymnázium Vyškov, pod záštitou hlavního sponzora České spořitelny, dne 4.dubna 2007. 

Naši školu reprezentovala práce studentů 4. ročníku Lenky Kežlínkové, Lucie Hájkové 

a Roberta Slováčka, kteří v soutěžním oboru 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní 
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a společenskovědní obory obsadili 1. místo s postupem do krajského kola, které se uskuteční 

16. května 2007 v Brně. 

Projekt byl zaměřen na návrh propagační kampaně regionu Slovácko. Studenti se ve 

svém projektu zaměřili na sociodemografický výzkum turistiky a jeho výsledky využili v 

návrhu propagační kampaně regionu Slovácko. Výstupy svého projektu jsou určeny nejen 

návštěvníkům regionu, ale zároveň k propagaci na webových stránkách jednotlivých obcí. 

Věříme, že zkušenosti získané při tvorbě projektu a jeho následné jeho prezentaci obohatí 

profesní růst těchto studentů.

Ing. Jarmila Hnidáková Pecková

Duben: Petice za nekonání státní maturitní zkoušky
•

•

Parlament ČR
Poslanecká sněmovna
JUDr. Věra Bížová, Petiční výbor
Sněmovní 4
118 26  PRAHA 1

•

•

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA BUČOVICE
25. 4. 2007 Mle/14/07 Mlejnek/517353169 2007-04-27

Petiční archy

Vážená paní doktorko,

v příloze Vám posíláme 4 petiční archy (orginály), které podporují petici k nekonání státní 

maturitní zkoušky, za kterou stojí petiční výbor s kontaktní osobou Roberterm Mulárem, Česká Lípa, 

Na výsluní 2630.

S pozdravem
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Duben - Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka 
Ve středu 11. dubna 2007 zasedlo  na Obchodní akademii Bučovice 61 maturantů do 

školních lavic s očekáváním, jak jim budou vyhovovat témata, která budou zadána v rámci 

písemné maturitní zkoušky. 

Posuďte sami, které téma byste si zvolili vy.

1. „Charta 77 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud 
ideálů, s nimiž spojují svůj život a práci.“

(Z Prohlášení Charty 77, 1. ledna 1977)
      Před třiceti lety vzniklo Prohlášení Charty 77 jako projev snahy jeho signatářů angažovat
     se ve veřejných věcech i přes odpor tehdejší státní moci.
     Jaký je vztah mladých lidí k některým záporným jevům dnešní doby?
     Úvaha
2. Jak dnes zhodnotit úspory?

Výklad na základě znalostí z učiva odborných předmětů.

3. „Jednou bude zapomenuta ruská okupace a o těch letech se bude říkat, to byla velká 
doba české kultury, kdy žil Hrabal…“

(Milan Kundera)
      Referát k 10. výročí úmrtí Bohumila Hrabala, který zemřel 3. února 1997
4. To jsem opravdu nečekal.

Vypravování – zážitek s překvapivým rozuzlením
Jak tedy dopadla volba témat na OA Bučovice udává následující tabulka.

Třída Téma č. 1 Téma č. 2 Téma č. 3 Téma č. 4 Celkem
4. A 21 0 0 11
4. B 8 1 0 22 31

Maturitní zkoušky na OA Bučovice ve šk. roce 2006/2007
Ústní maturitní zkoušky se na Obchodní akademii Bučovice konaly v týdnu od 21. 5. 

do 24. 5. 2007. 
Ve 4. A byla předsedkyní Mgr. Jarmila Tkadlečková z SOŠE a SOU Veselí n. Mor., ve 

4. B Ing. Elena Tomanová z OA a VOŠ Brno, Pionýrská.

Maturitní zkoušky ve 4. A (třídní profesorka Ing. Jarmila Hnidáková Pecková) vykonalo 
31 studentů.
Dosáhli následujících výsledků:
Praktická maturitní zkouška: 2,23 (9. 5. 2007)
Český jazyk a literatura: 2,097
Anglický jazyk: 2,00 4 maturanti
Německý jazyk: 2,91 12 maturantů
Matematika: 2,06 15 maturantů
Ekonomika: 2,09
Účetnictví: 1,90
CELKEM 2,13

S vyznamenáním prospělo 7 studentů, 24 studentů prospělo. 
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Vyznamenání měli:
Průměr 1,00 tři maturantky: Eliška Hrabovská; Andrea Konečná; Simona Talarovičová.
Lucie Hrubá; Marcela Jakešová; Tereza Panáčková; Robert Slováček

Maturitní zkoušky ve 4. B  (třídní profesorka Ing. Olga Pospíšilová) vykonalo 31 studentů.
Dosáhli následujících výsledků:
Praktická maturitní zkouška: 2,26 (9. 5. 2007)
Český jazyk a literatura: 1,93
Anglický jazyk: 1,88 6 maturantů
Německý jazyk: 2,42 7 maturantů
Matematika: 2,55 18 maturantů
Ekonomika: 2,29
Účetnictví: 2,12
CELKEM 2,19

S vyznamenáním prospělo 8 studentů, 22 studentů prospělo, 1 neprospěl (z 

matematiky).

Vyznamenání měli: Jitka Stejskalová - 1,00; Jana Friesová, Pavel Novotný, Lenka 

Ondráčková, Radek Poláček, Petra Šeďová, Hana Turkovská, Adéla Zelinková.

Slavnostní předání vysvědčení a rozloučení s maturanty obou tříd se uskutečnilo ve 

Dlouhém sále bučovického zámku v páteční podvečer. Přítomni byli kromě ředitele školy 

Mgr. Jiřího Horáka, pedagogů a místostarosty města JUDr. Františka Šujana též rodiče, 

příbuzní a známi absolventů.

Za absolventy se rozloučila Hana Kosová (4. A) a Lenka Zbořilová (4. B).

Soutěž „Supetřída 2007“ na OA Bučovice
Na Obchodní akademii Bučovice proběhl další ročník celoškolní soutěže „Supetřída 

2007“. Studenti v ní odpovídají na nejrůznější otázky, případně řeší úkoly, kreslí atp.

Vítězem se stala třída 3. B, která získala 3.992 bodů a peněžitou odměnu z prostředků 

Klubu rodičů a přátel školy ve výši 2.000 Kč,--. Druhé místo obsadila třída 2. A s 3.781 body 

a jako třetí skončila 1. B s 3.769 body.

Jak byste si asi Vy poradili např. s otázkami pro poslední  (osmé) kolo soutěže:

1. Uveďte otvírací dobu Městské knihovny v Bučovicích pro mládež a dospělé 40 bodů
2. Uveďte tři základní parametry, kterými je charakterizován výkon počítače 30 bodů
3. Zvolte správnou odpověď ANO – NE: 50 bodů

a. Karel  IV.  nebyl synem Jana Lucemburského ANO NE
b. Poslední český král se jmenoval Karel ANO NE
c. Ve Velké Británii se používá měna EURO ANO NE
d. Jiří Menzel je i český herec ANO NE
e. Bedřich Smetana složil "Mou vlast" jako hluchý ANO NE
f. Matka herce Václava Vydry se jmenovala Dana Medřická ANO NE
g. Mnichovská dohoda řešila obsazení celého Československa ANO NE
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h. Po výrobu palačinek se používá hladká mouka ANO NE
i. Lesík mezi Bučovicemi a Vícemilicemi se jmenuje Úlehla ANO NE
j. U Maref leží území zvané Větrníky ANO NE

4. Určete jméno autora (žil 1846 - 1916) a název díla, z jehož začátku je následující ukázka:
„V Týnci, v hospodě „U lítého tura“, patřící k opatství, sedělo několik lidí, poslouchajících
povídání bývalého vojáka, který se vrátil z dalekých zemí a vypravoval jim příhody, jaké zažil ve válce
i na cestě.“ Kniha má jednoslovný název a byla i zfilmována. 40 bodů

5. Jak se jmenuje hymna Francie a kdo ji složil? 20 bodů
6. Jak se jmenují členové Městské rady v Bučovicích? 30 bodů
7. Jak se řekne španělsky, francouzsky, polsky, italsky, rusky a maďarsky "dobrý den"? 60 bodů
8. Čím byli: Edison, Kutuzov, Rašín, Lincoln? 40 bodů
9. Vytvořte co nejvíce slov ze slova škola (např. lok atp.). po 5 b.
10. Úkol: Nakreslete podobiznu herce Rudolfa Hrušínského nejstaršího (třeba i jakožto Švejka)     150 

b.

Červen: Divadelní představení „Výtečníci“
V pátek 15. 6. 2007 zhlédli studenti naší školy divadelní představení Výtečníci. 

Jedná se o muzikál (ze 60. let) ze školního prostředí od autorů Pavla Dostála a 

Richarda Pogody. Studenti 4. ročníku se rozhodnou pro netradiční formu boje s kantory. 

Budou vždy perfektně připraveni na zkoušení, ale vedle toho budou i nadále provádět své 

rošťárny.

Představení sehráli na solidní úrovni bučovičtí ochotníci, kteří si shodou okolností 

říkají „Bučovičtí výtečníci“.

V jejich řadách vystoupili i čtyři naši absolventi - Dana Rotreklová jako Františka, 

Marcel Musil jako Richard, Radek Poláček jako Mirek a Kateřina Hanáková mezi ostatními 

žáky.

Komediálně laděný muzikál se našim studentům líbil, o čemž svědčil jejich častý 

potlesk.

Červen: Exkurze Slavkov u Brna
Dne 26. 6. 2007 naše třída navštívila město Slavkov u Brna. Sraz se konal na náměstí 

u kašny. Poté co se všichni dostavili na určené místo, vyrazili jsme do zámku. 

V 10:00 začala prohlídka. Všichni jsme si museli nasadit pantofle, které byly 

mamutích rozměrů a šlo se. 

Tuto prohlídku s námi absolvovalo ještě pár důchodkyň, které to strašně prožívaly 

(hlavně ta jedna) a rodinka cizinců s otravným chlapečkem. Ten ničemu nerozuměl a nudil se. 
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Neustále pobíhal sem a tam a vydával podivné zvuky (asi byl z jiné planety). Všichni jsme se 

mu museli smát, i když bysme mu radši naliskali. 

Paní průvodkyně byla  příjemná stará paní, která nás seznámila s historií zámku a 

důkladně nám popisovala jednotlivé malby a obrazy v pokojích.

Po absolvování prohlídky jsme se šli ještě podívat do zámeckého parku, který jsme si 

mohli projít a pak se všichni rozutekli domů nebo do útulných restaurací (samozřejmě na 

kofolu).

 Tato exkurze byla velice zajímavá a všem se moc líbila. 

Z kroniky třídy 1. B: 

Adaptační kurz 25. 9.-27. 9. 2006
Když jsme se dozvěděli o našem výletě všichni jsme se těšili. V den odjezdu jsme se 

měli všichni dostavit na vlakové nádraží v Bučovicích. Když nám naše paní profesorky 

koupily jízdenky, nasedli jsme do vlaku a dostali se až do Brna na hlavní nádraží, odtud jsme 

měli jet vlakem až do Třebíče. Jenže byla výluka a proto jsme jeli náhradní dopravou. Pak 

jsme znovu nasedli do vlaku a dostali se do Třebíče a odtud jsme jeli autobusem přímo do 

Březové. No musíme uznat, že doprava byla náročná! Když jsme vystoupili a každý si vzal 

svoje tašky, okamžitě se nás ujal instruktor Radek. Už z prvního pohledu jsme poznali, že to 

bude pohodový chlapík. Radek nám nejdřív rozdal pokoje, my jsme se ubytovali a šli jsme na 

louku hrát hry důvěry, u kterých jsme si užili spousty srandy a navíc jsme zjistili, jak si 

věříme a tímto způsobem jsme dávali třídu dohromady. Ještě ten samý den šli zájemci hrát 

paintball, na ten jsme se nahašteřili do oblečení, které se mohlo zničit. Tahle hra byla super a 

maximálně jsme si ji užili! Zájemci si ji mohli zopakovat další den. Taky jsme byli na 

protidrogovém povídání, které nás mělo poučit o nebezpečí drog. 

 V úterý jsme skákali do lomu, ten si zkusila i naše paní profesorka. Někteří skočili i 

osmkrát, tolik se nám to líbilo. Taky jsme lezli po lezecké stěně a po vysokých lanech. Někteří 

tu odvahu nenašli a jen se dívali, někteří si to jen zkusili a lezli jen po první překážku a 

někteří přelezli všechny překážky.No a taky jsme si vyzkoušeli,jak se pádluje na raftech, kdy 

jsme mezi sebou svedli souboj na rybníku, který byl v areálu také. Stejný večer byla 

diskotéka, kde celá třída zpívala karaoke. Byl to dobrý zážitek. 

Ve středu ráno jsme se tak nějak sbalili a odnesli tašky do baru. Pak jsme hráli ještě 

nějaké hry - do té doby než nám přijel autobus.
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Myslím si, že jsme si všichni přivezli domů z tohohle úžasného výletu  krásné 

vzpomínky. A hlavně jsme se všichni dobře poznali a celá třída jsme se tady  skamarádili. 

Příjde k nám Mikuláš??:-)

Jednoho předvánočního dopoledne, chodil na OA Mikuláš, všichni jsme se těšili, ale 

také jsme se obávali čertů. Jakmile se na chodbě ozvalo řinčení řetězů nastal ve třídě šum. Za 

chvíli se otevřeli dveře a stál tam Mikuláš, andělé a hejno čertů. Někteří dostali od Mikuláše 

sladkost, a někteří byli zašpiněni uhlím od čertů. Zpestření výuky se nám líbilo a 

zavzpomínali jsme si, jaké to bylo když jsme na Mikuláše ještě věřili…

Vánoční Praha
I když se této akce neúčastnila celá třída, rozhodli jsme se o ní zmínit. 23.12 2006 

pořádala OA zájezd do vánoční Prahy, protože byl velký zájem museli jsme losovat. A tak 

štěstí přálo jen některým. 

Ráno jsme se vydali v dobré náladě směr Praha. Cesta proběhla v pořádku. Hned když 

jsme vjížděli do Prahy utichl šrum v autobuse a všichni pozorovali Prahu, někteří tu byli 

dokonce poprvé. Prohlédli jsme si zeď Johna Lennona, Karlův most, navštívili jsme 

betlémskou kapli, a Staroměstskou radnici a náměstí. Akce se nám líbila, a dovezli jsme si 

hodnotné kulturní zážitky viz. Vystoupení Martina Hranáče a návštěvu 3patrového New 

Yourker (obchodní dům)
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Třída baví školu
Této akce jsme se účastnili poprvé, a tak jsme si lámali hlavu s programem, kterým 

pobavíme ostatní studenty. Nakonec jsme si vybrali Star dance aneb když učitelé a žáci tančí. 

Už předem jsme si rozdali úkoly. Hlavní moderátorky Monča a Moča, porotkyně Radka a 

Danča. Do projektu jsme se vrhli s nadšením a tak jsme vyráběli šerpy, diplomy a jiné 

rekvizity. Konečně nastal den ,,D‘‘. Naše aktérky celé nervózní si četly texty, Radča a Danča 

chystaly rekvizity. Náš program proběhl hladce a myslíme, že se i ostatní studenti pobavili. 

Akcí jsme byli nadšeni.  Potom jsme se sešli ve třídě kde na nás čekala kopa dárečků, 

rozdali jsme si je, popřáli si hezké Vánoce a utíkali ze školy co nejrychleji to šlo.

Lyžařský kurz – leden 2007
Na letošní „lyžák“ jsme se všichni od září těšili. Obzvláště na sníh, který u nás nebyl. 

A tak jsme aspoň tajně doufali, že na Králickém Sněžníku aspoň trochu zasněžilo. Bohužel se 

tak nestalo. Už když jsme vjížděli autobusem do Kralicka, bylo nám jasné, že tady sníh asi 

nenajdeme. Místo něho nás vítali všude kolem rozvodněné potoky a řeky, které se skoro 

vylívaly z koryt. Byli jsme zklamaní. Ale páni profesoři nás uklidňovali slovy: „Nebojte, 

napadne.“ A tak jsme doufali…. Ty první tři dny, kdy nebylo po sněhu ani památky, jsme 

chodili na procházky -  lépe řečeno na túry. Ty nás vždycky tak zmohly, že jsme byli 

odpoledne téměř všichni na pokojích a odpočívali jsme (spali) . Když už ani v úterý 

nezačalo sněžit, začali jsme se pomalu smiřovat s tím, že náš „týdenní“ kurz zkrátíme na 

pouze „třídenní“ a že budeme muset ve středu odjet. To se ale naštěstí nestalo! Ve středu ráno 

jsme se všichni probudili, otevřeli okna a všude bylo bílo. To bylo radosti. Pak nám bylo 

sděleno, že na nedaleké sjezdovce se lyžuje. Všichni jsme konečně vytáhli své (ještě dosud 

čisté a někteří i nové) lyžařské kombinézy a lyže a vydali jsme se na sjezdovku. Tam bylo 

samozřejmě rušno. My jsme nejdříve ale museli ukázat , co umíme a po té jsme byli přiřazeni 

do tří skupin. Navíc zde ještě byla skupina pro ty, kteří s sebou měli snowboardy. Ti co byli na 

lyžích poprvé se aspoň něco navíc naučili a ti, co byli v lyžování „borci“ se zase 

zdokonalovali. Když jsme lyžovali, tak mezi námi občas „prosvištěli“ snowboarďáci, kteří 

vypadali na těch svých prknech opravdu dobře.  Ty zbylé tři dny jsme jenom prolyžovali a 

parádně jsme si to užili. V sobotu nastal čas balení a loučení s krásnými zážitky. 

Všichni jsme byli smutní, ale byli jsme rádi, že jsme jeli. Takovou akci už asi na škole 

nezažijeme…i když….příští rok nás čekají kola…
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