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Školní kolo soutěže první pomoci 
 
 Dne 28. března 2012 se na naší škole konala soutěž v první pomoci. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích (druhé a třetí ročníky). Soutěže se zúčastnilo 13 týmů, v každém týmu byli 3 
soutěžící. Na začátku vyplňovala družstva teoretický test, který se použil v případě rovnosti 
bodů nasbíraných v praktickém cvičení. V praktické části předvedla soutěžní družstva 
poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci, např. KPR, otevřený pneumotorax, 
ošetření popáleniny, řezné rány a otevřené zlomeniny. Každý tým měl jako základ 500 bodů, 
ze kterého se potom odečítaly body za neúplně nebo špatně provedené výkony. 
 Všichni účastníci soutěže prokázali, že jsou v poskytování první pomoci na velmi 
dobré úrovni. Studenti, kteří se umístili na prvních dvou místech v každé kategorii nás budou 
reprezentovat v XVII. ročníku Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí.  
 
Výsledková listina: 
kategorie 2. ročníků:  
1. místo: ZL 2L(1) Mgr. Dominika Babáková 
2. místo: ZA 2D (2) Mgr. Helena Čermáková 
3. místo: ZA 2C (1) Bc. Hana Kašparovská 
 
kategorie 3. ročníků: 
1. místo: ZA 3C (2) + 4L Mgr. Dominika Babáková, Mgr. Alena Svobodová 
2. místo: ZA 4A + 3B + 3D Mgr. Dominika Babáková 
 

 
 

Jana Tejessyová, 2.L 
foto: Senad Kolář, 3.L 
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Výsledky literární soutěže 2011 - 2012 
 
 Literární soutěž, pořádaná ředitelstvím školy, se v tomto roce konala již podvanácté.  
 

Studenti, kteří se do soutěže zapojili, si mohli vybírat ze 4 témat a soutěže se 
zúčastnilo celkem 13 autorů převážně ze 3. a 4. ročníků. 

 
Literární příspěvky hodnotila dvoučlenná komise ve složení: Mgr. Pavlíčková a Mgr. 

Opravilová. Na soutěžních příspěvcích oceňovala především stylistické dovednosti, osobní 
vklad autora, myšlenkovou obsažnost a originalitu zpracování. 

 
Nejatraktivnějšími tématy se ukázala být témata č. 1 a č. 2, které si vybralo 5 studentů. 

Z příspěvků k 1. tématu porotu zaujala zejména práce Miroslavy LORENCOVÉ ze 3.A, 
která nám představila zákoutí, kam se ráda vrací. Tímto místem je pro ni rozkvetlá, provoněná 
louka, kde poletují motýli. 
 

O své setkání se zajímavým člověkem se s námi podělily studentky 4.E. 
 Pro Lucii BRABLCOVOU  je tímto člověkem její kamarád Roman, který ji ovlivnil 
především svým přístupem k lidem. 
 
Barbora VÁPENÍKOVÁ  zase dovedně zachytila povahu své nejlepší kamarádky Katky. 
 

O vztazích přemýšlela také studentka 3.A Míša DVOŘÁČKOVÁ  v tématu č. 4. 
Položila si otázku, zda díky novým komunikačním možnostem jako je Skype, ICQ nebo 
Facebook k sobě mají lidé blíž, či nikoli. 

 
Ocenění za literární dílo:  
 
1. místo              Michaela DVOŘÁČKOVÁ        2 poukázky na lístky do kina na film  
                                  dle vlastního výběru 
 
2. místo   Lucie BRABLCOVÁ                 knižní poukázka v hodnotě 250,- Kč 
 
3. místo  Barbora VÁPENÍKOVÁ       knižní poukázka v hodnotě 200,- Kč 
 
Cenu sympatie  Miroslava LORENCOVÁ         knižní poukázka v hodnotě 200,- Kč 
 

 
 
 
Ceny, které věnovalo SRPD, byly předány na slavnostním vyhlášení výsledků ve Dvoraně 
dne 28. 2. 2012. 
 
 
 
V Brně 29. 2. 2012        Mgr. Opravilová 
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 Jaká asi bude naše budoucnost? 
 

 Kdo že by měl být tou další, slavnou a reprezentativní osobou českého národa? Článků 
o pohlaví a věku budoucích presidentů bylo asi tolik co politických slibů. Zkusme se podívat 
do historie a přemýšlet nad tím, koho že to zvolíme tentokrát. Zkusme si tedy srovnat naše 
dva prezidenty, tedy exprezidenta Václava Havla a prezidenta Václava Klause. 
 Václav Havel narozen 5. října 1936, zemřel 8. prosince 2011 a ve funkci byl 10 let. 
Neměl to jednoduché, a tak si myslím, že místo v učebnici dějepisu si zaslouží. Každý má 
chyby a ani prezident není a ani nemůže být výjimkou, nebudeme mluvit o největší době 
kontroverzním udělování amnestií. Udělal pro stát hodně a mnozí by si na spoustu jeho činů 
vzpomněli, uvádím příkladem Sametovou revoluci a spoluzakladatelství Charty 77. 
 A Václav Klaus? Narozen 19. června 1941 a dosud spokojeně žije na Hradě a ve 
funkci už také bude 10 let. 
Do historie se zapsal hlavně svým stanoviskem kontroverzním přístupem ke globálnímu 
oteplování a záporným přístupem k Eurozóně a euru.  Úsměvnou stopu na našich rtech ovšem 
zanechal incident s chilskou propiskou a to je důkaz, že i prezident je jen člověk. 
 A nakonec snad jen šťastnou volbu prezidenta, tentokrát je to jen na Vás. 
         
  
          Ondrová Michaela 
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Přijímací zkoušky aneb exkurze „třeťáků“ 
 
 
 Milý čtenáři,  
úvodem bych Vás chtěla seznámit s tímto článkem. Jsou v něm podrobně rozebrány exkurze, 
které navštívily III.ročníky v rámci nastupující ošetřovatelské praxe v nemocnici.  
 
 Dne 26.4.2012 navštívila třída „lyceářů“ Psychiatrickou léčebnu v Brně-Černovicích. 
Každý z nás (i já) si představoval samé šílené lidi, kteří nejsou schopni vyrovnat se svým 
životem, ale opak byl pravdou! V tomto zařízení nejsou pouze lidé trpící depresí nebo 
nějakou jinou psychickou poruchou, ale také lidé, kteří si chtějí odpočinout od fádního, 
každodenního stereotypu nebo se léčí ze své závislosti na alkoholu či drogách. V podstatě 
jsou to „normální“ občané stejně jako my, jen nejspíš neměli v životě tolik štěstí a tak zvolili 
způsob, jak si jej trošku ulehčit. I když je to špatná cesta, spousta z nich si to uvědomila včas 
a začala pracovat na tom, aby na svoje problémy vyzrály s jinou alternativou. Za doprovodu 
zkušeného pracovníka Pavlíka z toho zařízení jsme prošli celý areál. Od uzavřeného oddělení, 
kde se léčí „alkoholici“ nebo drogově závislí pod přísným dohledem zdravotnického 
personálu až po otevřená oddělení, kde je program pro pacienty volnější. Naší konečnou 
ačkoli poněkud krátkou zastávkou byla tzv. „záchytka“, kde jsme mohli být svědky případu 
opilého muže, který odmítal vystoupit ze sanitky. S velkým nadšením a s úsměvem na rtech 
jsme pozorovali práci zkušených mužů záchranné služby. Sice jsme se nedozvěděli, jak tohle 
všechno dopadlo, ale jisté je, že s dnešními sazbami za pobyt na záchytné stanici se opilý pán 
určitě domů s úsměvem na rtech jako my vracet nebude.  
 

… a hurá do Luhačovic 
 
 Hned druhý den, tedy 27.4. jsme se 
vydali ještě společně s 3.B od Janáčkova 
divadla na exkurzi do lázní v Luhačovicích. 
Člověk by řekl, že po psychiatrické léčebně 
to bude trošku oddech, ale opět to byla 
pouze domněnka. Tolik informací, 
vědomostí, zajímavostí a historických 
pouček – u tohohle se odpočívat prostě 
nedá. Avšak jsme si to vynahradili při 
volném programu, kdy jsme měli rozchod a 
mohli tak individuálně prozkoumávat ta 
tajemná zákoutí luhačovických lázní a 
pátrat po jejich úspěchu. Největší 
zajímavostí, kterou snad zjistil každý z nás, že tyto slavné a proslulé lázně navštívil náš 
prezident Václav Klaus se svojí manželkou Livií. Se všemi svými léčebnými programy a 
relaxacemi byli natolik spokojeni, proto není divu, že se sem každý rok vrací na jarní rekreaci. 
Podle přetlumočených slov zdravotnického personálu jsme pochopili, že za návrat prezidenta 
do těchto lázní může tzv. „zlatá vana“, která jako jediná zůstala z původních 80. Každopádně 
strávené dopoledne v lázních nám zpříjemnili ty slavné, lázeňské, kulaté oplatky, kterých se 
někteří z nás nemohli nabažit. 
  Závěrem této exkurze bylo zjištění, že budoucí studenti středních škol, kteří ten den 
psali přijímačky, tak bezstarostné dopoledne určitě neměli.  
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Vztahy mladých lidí a seniorů 
 
 Myslím si, že v naší zemi nejsou zrovna ideální vztahy mezi mladými lidmi a 
seniory. Starší lidé jsou zvyklí žít skromně a více šetřit, zatímco mladí vidí věci úplně jinak. 
Rozhazují, kolikrát až zbytečně a neváží si rad starších. Jejich názory často odsuzují a 
pokládají za neužitečné. Mladí jsou rozmazlení, všechno si mohou dovolit i za cenu toho, že 
by na to neměli. Často se srovnávají mezi sebou navzájem a předhánějí se, kdo bude lepší a 
hlavně kdo bude mít všeho víc.  
 Starší lidé to zase vidí opačně. Koupí si, až na to ušetří, a když na to nemají, tak si to 
prostě musí odříct. Byli zvyklí tvrdě pracovat a byli vytrvalí a odolní a ledacos dokázali 
překonat. Starali se o velké hospodářství, přitom chodili do práce a doma měli ještě kopu dětí. 
V dnešní době se díky těmto rozdílům nesnesou tyhle dvě generace ve společné domácnosti, 
proto často žijí odděleně a starší lidé většinou skončí v domovech důchodců. 

 
 

       Nikola Pražanová 
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Na hrad - kdo by měl být prezidentem? 

 
KDO MÁ BÝT HLAVOU STÁTU? 
 
 Je těžké ukázat na někoho „prstem“. Přesto za nejvhodnější ze stávajících kandidátů 
na post prezidenta považuji z pohledu řadového běžného občana současnou předsedkyni 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vždy elegantní dámu paní Miroslavu Němcovou. 
Otázkou zůstává, zda by zájmy nás občanů upřednostňovala před politickými zájmy či 
vlastními. Její nevýhodou a křehkostí, je to, že je „jen žena“. Měla by na „pomyslný trůn“ 
dost ostré lokty, přirozený respekt a autoritu? Dokázala by se oprostit od mateřské politické 
strany ? Je to vůbec reálné ? 
 Jedno je jisté – když si představím prezidenta, je to pro mě ztělesnění morálky, 
obětavosti, čestnosti, odpovědnosti – tedy člověka nezištného, vzdělaného pokud možno 
všeobecně, ovládajícího slovem i písmem několik světových jazyků. Člověka, kterého by 
občané považovali za „svého“, člověka, který by národ dokázal povzbudit. 
Většina lidí má však tváře politiků spjaté s korupcí, nekalými praktikami… tedy nedůvěřuje 
těmto kandidátům. 
 S nepříznivým výsledkem mi vychází i varianta u prezidentského kandidáta 
„nepolitika“, na kterém by se politické strany s největší pravděpodobností neshodly. 
Přímá volba prezidenta znamená pro občany variantu „referenda“, kde se bude hlasovat o 
konkrétní osobnosti. 
 
 
          Petra Šimková, 2.D 
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Václav Havel - symbol boje za svobodu 
  

Václav Havel byl velmi milý a upřímný člověk. Bojoval za lidská práva, proto byl také 
za své politické názory mnohokrát vězněn. Z vězení byl po skoro pěti letech propuštěn, kvůli 
zdravotním problémům. Hned poté, co opustil vězení, se však stal prezidentem 
Československé republiky. Většina Čechů si ho vážila, ale měl i své odpůrce. Udělal spoustu 
věcí, které se lidem nelíbily, ale měl velké srdce. Bylo mu vyčítáno, že udělil hodně 
prezidentských milostí a následně vzrostla kriminalita. Za vinu mu dávali i rozpad 
Československa, kterému nedokázal zabránit. Ve světě byl vnímán jako symbol svobody a 
boje s komunistickou mocí. 
 Václav Havel byl také spisovatel a dramatik. Celkem napsal téměř 20 her, z nichž 
některé byly zfilmovány, např. Rodinný večer, Zahradní slavnost, Vyrozumění. Divadelní hra 
Odcházení byla inspirovaná jeho vlastními zkušenostmi z politiky. Byl také několikrát 
navržen na Nobelovu cenu míru. V roce 2003 v USA převzal nejvyšší americké občanské 
vyznamenání, Prezidentskou medaili svobody.  
 Jeho první ženou byla Olgy Havlová, založila nadaci, která pomáhala opuštěným 
dětem. Po její smrti se oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou.   
 Jeho smrt oplakávali všichni lidé v naší zemi. Uctít jeho památku přijeli i nejvyšší 
představitelé z mnoha okolních států. I když budou následovat další prezidenti, na Václava 
Havla nikdy nezapomeneme. 
 

Jana Tejessyová, 2.L 
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