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Milí čtenáři, 

dva měsíce utekly jako voda a další Woco-

go-zin je na světě. Chtěli jsme dostát svému 

slovu, a tak přinášíme nové číslo časopisu 

plné zajímavostí a zpráv ze života Voce-

lovky. Opět byli v pohotovosti reportéři, 

kteří pro vás připravili mnoho poutavých 

článků a fotek. Tradiční rubriky, jako jsou Žá-

kovský koutek, Reporty z akcí či Ze života 

žáků, jsme doplnili o texty s mimořádnými 

událostmi. Na jaké se můžete těšit? Zima 

nás neodradila, cestujeme za každého po-

časí, a tak jsme vyrazili do Švýcarska, kde 

třešničkou na dortu celé exkurze byla ná-

vštěva ženevského autosalonu. Ani letos ne-

vynechala Vocelovka plesovou sezónu, po-

díváme se tedy na taneční parket za našimi 

maturanty. Nesmíme zapomenout na úspě-

chy našich žáků, kteří předvedli své znalosti 

a zručnost v soutěžích v jednotlivých obo-

rech, a stanuli tak „na bedně“. 

Mnohem více najdete na dalších stránkách. 

 

Zábavné i poučné čtení vám přeje 

redakce  woco-go-zin 
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Soutěžíme, vyhráváme 

Naši na ENERSOLU 

V pátek 12. února 2016 proběhlo 

na SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Krá-

lové krajské kolo již 12. ročníku 

soutěžního semináře ENERSOL. 

Jedná se o soutěž zaměřenou na 

ekologii a ekologické využívání 

energie. ENERSOL je rozdělen do 

tří kategorií: ENERSOL a praxe, 

ENERSOL a inovace, ENERSOL a 

popularizace. Nejvíce prací je 

vždy v první kategorii – ENERSOL  

a praxe. 

A právě v ní soutěžilo z naší školy 

pět žáků se třemi pracemi. 

Nutno podotknout, že se v silné 

konkurenci rozhodně neztratili. 

Na 9. místě se se svou prací 

„Elektromobil“ umístili Patrik Kli-

kar a Jan Uchytil ze třídy 3. MP 

(MIEZ).  

Na 6. místě skončili Jan Gottwald 

a Petr Zmrzlík ze třídy 1. MP 

(MIEZ) s prací „Termické solární 

panely“, přičemž ztráceli pouhé 

4 body na postupová místa. Nej-

lépe, a to na krásném druhém 

místě, se umístil Otakar Bárta ze 

třídy 2. MA (autotronik) s prací 

na téma „Filtr pevných částic“ s 

vtipným podtitulem „Filtr BO-

DYGUARD“. Za vítězem zaostal o 

3 body a stal se součástí sedmi-

členného družstva, které bude 

reprezentovat východní Čechy 

na celostátní přehlídce ENERSOL 

2016 v Nymburce. 

Instalatéři z Vocelovky opět vítězí 

Dne 17. února 2016 proběhl již 

XIX. ročník krajského kola sou-

těže odborných dovedností SOD 

„UČEŇ INSTALATÉR 2016“. Sou-

těž se uskutečnila v dílnách 

Střední školy obchodu, řemesel a 

služeb v Žamberku a zúčastnilo 

se jí 11 žáků ze 6 škol Královéhra-

deckého a Pardubického kraje. 

 

Soutěž byla rozdělena do 7 disci-

plín, např.: montáž umyvadla se 

stojánkovou baterií a sifonem, 

montáž záchodové mísy, sváření 

sestav z PPR, práce s mědí (ohý-

bání, pájení, lisování). K sestavě, 

která se musela namontovat na 

panel, bylo nutné připojit ná-

stěnnou baterii a následně pro-

vést tlakovou zkoušku. V soutěži 

nechyběla ani teoretická část, 

která ve 100 otázkách prověřila 

znalosti zúčastněných z instalace 

vody a kanalizace, bezpečnosti 

práce a vytápění.  

Mezi soutěžícími se nejlépe pro-

sadili Jan Hanák a David Tomiška 

ze třídy 3. A, kteří získali 1. a 2. 

místo a pro naši školu tak vybo-

jovali zlato. Díky tomuto úspě-

chu oba postoupili do celostát-

ního finále.  
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Soutěžíme, vyhráváme 

Stavební klempíři se neztratí 

Ve dnech 24. - 26. 2. 2016 se pod 

záštitou cechu KPT uskutečnila 

soutěž žáků oboru stavební 

klempíř pro český region. Do 

soutěže se přihlásilo celkem pět 

škol. Naši školu reprezentovali 

pod vedením UOV Martina Jo-

hna žáci druhého ročníku Musil 

Vojtěch a Sedlák Karel. 

 

Praktickým úkolem soutěžících 

bylo oplechování sedlové stře-

chy na jedné straně s arkýřem a 

na druhé s dilatačním napoje-

ním. Většina soutěžících tento 

úkol zvládla na výbornou v po-

měrně krátkém čase, i když od-

borná porota složená ze zá-

stupců cechu, výrobců materiálů 

a odborníků z praxe nějaké ty 

drobné nedostatky našla. Po ab-

solvování praktické části soutěže 

následovala část teoretická.  

Chlapci odpovídali na 25 odbor-

ných otázek. Žáci Vocelovky neu-

dělali žádnou chybu a stejně jako 

domácí tým získali plný počet 

bodů. Celkový součet bodů za 

praktickou a teoretickou část 

znamenal, že naši žáci získali 

krásné třetí místo. Toto umístění 

rozhodlo, že Vojtěch Musil a Ka-

rel Sedlák budou reprezentovat 

SOŠ a SOU Vocelova na celore-

publikovém kole v Brně.

Autoopravář Junior 2016 

Autoopravář Junior 2016 je sou-

těž vyhlášena pro žáky oborů 

vzdělání autotronik, automecha-

nik, karosář a autolakýrník. Na 

schůzi, která předcházela vlastní 

soutěži, byl vybrán pořadatel 

soutěže a byl určen postupový 

klíč. Rozhodlo se, že každou 

školu v jednotlivých oborech bu-

dou reprezentovat dva žáci, kteří 

se ve školních kolech umístili na 

prvním a druhém místě. Organi-

zátorem se stala naše SOŠ a SOU 

Vocelova. 

Soutěž pro obor vzdělání auto-

mechanik se uskutečnila dne 25. 

2. 2016 v Centru odborného 

vzdělávání pro automobilový 

průmysl a dopravu ve Vážní 

1098, kde se utkali žáci naší školy 

s žáky SŠTŘ Nový Bydžov. Bu-

doucí automechanici v průběhu 

soutěže prokazovali odborné 

znalosti a dovednosti v teore-

tické části formou testových od-

povědí, poznáváním a určová-

ním zařízení a dílů používaných 

při opravách příslušenství a sil-

ničních motorových vozidel. 

Praktická část soutěže byla za-

měřena na diagnostiku a odstra-

ňování závad automobilů. První 

místo získal Vít Řezníček ze SOŠ a 

SOU Vocelova a na druhé pozici 

se umístil Petr Kmínek ze SŠTaŘ 

Nový Bydžov. Oba žáci postoupili 

do celostátní soutěže. Spolu s Ví-

tem Řezníčkem naši školu budou 

reprezentovat karosář Michal 

Plecháč, autolakýrník Michal 

Kufa a autotronik Dominik Tvr-

zický. 
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Reporty z akcí 

Jazykové olympiády 

 

Jako každý rok proběhla na 

Vocelovce školní kola olympi-

ády v českém a anglickém ja-

zyce. Soutěže v českém jazyce 

se zúčastnili vybraní žáci z ma-

turitních tříd. Olympiáda měla 

dvě části. Slohový úkol na 

téma „Když jsem ještě chodil 

spát hned po večerníčku“ a 

část mluvnickou. Žáci se lépe 

vyrovnali se slohovou prací, za-

bojovali i  v gramatice, i když 

pro ně byla velmi náročná. Pro 

všechny zúčastněné byla sou-

těž velkým přínosem.  

Do školního kola anglické 

olympiády se přihlásilo šest-

náct žáků z 1. – 3. ročníků ma-

turitních i učňovských oborů. 

Účastníci si vyzkoušeli, jaké to 

je pracovat ve stresu a pod tla-

kem. Soutěž se skládala ze 

dvou částí. První část byla po-

slechová – žáci se snažili podle 

zvukové nahrávky nejen chá-

pat smysl textu, ale i doplňovat 

konkrétní údaje. Druhá část 

byla konverzační. Žáci museli 

bez přípravy odpovídat na při-

pravené otázky, popisovat a 

porovnávat obrázky. Sledo-

vána byla jak pohotovost a vý-

slovnost, tak jejich slovní zá-

soba a správné použití grama-

tických pravidel. Podle bodo-

vého hodnocení se na 1. a 2. 

místě se stejným počtem bodů 

umístili žáci Petr Zmrzlík z 1. 

MP a Rudolf Machač z 2. A. 

Třetí a čtvrté místo, opět se 

stejným počtem bodů, obsadil 

Martin Zakouřil a Jakub Paulus 

z 2. MP. Všichni zúčastnění zís-

kali cenné zkušenosti.

Víc než pouhá exkurze 

Dne 26.1.2016 jsme se vydali 

na dlouho očekávanou exkurzi 

do Škoda Auto v Mladé Bole-

slavi. Všichni se těšili, co v au-

tomobilce uvidí a co se dozví. 

Jsme přeci budoucí autaři! 

Naše návštěva začala zhruba 

devadesát minut trvající pro-

hlídkou muzea, kde jsme žasli 

nad dokonalostí typů aut, jež 

byly vyráběny od začátku exis-

tence továrny a kterými se au-

tomobilka může právem pyš-

nit. Poté následovala prohlídka 

depozitáře a už nás čekali 

přímo v provozu samotné to-

várny. Viděli jsme motorárnu, 

lisovnu, svařovnu a konečně 

montážní linku, kde se auta 

kompletují. Na závěr jsme se 

sešli ve školicím středisku 

Škoda Auto. Poutavým způso-

bem nám představili nové plat-

formy, motory MQB a další za-

jímavosti. Exkurze byla neoby-

čejná tím, že šlo nejen o pou-

čení, ale byla i pozitivní moti-

vací, proč dokončit náš studijní 

obor, který má určitě velkou 

budoucnost a uplatnění v na-

šem profesním zaměření.  

 

Roman Mementovský a Lukáš 

Geršl (3. MA) 
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Reporty z akcí 

Nastupte do Škodovky! 

Ve středu 24. 2. 2016 se žáci 

třetích a čtvrtých ročníků zú-

častnili náborové akce od firmy 

ŠKODA Auto, a.s. Celou akcí 

nás prováděli dva rádoby „ra-

peři“. Akce začala o půl hodiny 

déle, než bylo plánováno, ale 

pozornosti od hostesek v po-

době propisky, bločku a kvízu 

nám obměkčily srdce. Usadili 

jsme se s dárečky v ruce a če-

kali na „rapery“, kteří zahájili 

celou akci svým vystoupením a 

songem Odstěhuj se od ma-

miny. Představili nám persona-

listu, který promluvil o závodu 

v Kvasinách. Ten bude letos 

slavit 82 let provozu a stále se 

rozrůstá. Po prohlédnutí no-

vého vozu Škoda Superb přišla 

nejdůležitější část - nabídka 

práce. V náborovém programu 

pan Nečesaný představil po-

drobněji závod, seznámil nás s 

možnými pracovními pozi-

cemi, s platovými podmín-

kami, s benefity pro zaměst-

nance a také s možnostmi dal-

šího rozvoje a studia zaměst-

nanců ve firmě. Okamžitě se 

několik žáků předběžně přihlá-

silo. 

Tereza Čížková a Táňa Horá-

ková (3. MP)

 

 

Aqua-Therm Praha 

Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se žáci 

naší školy zúčastnili 21. ročníku 

mezinárodního veletrhu Aqua-

Therm Praha. Jedná se o jeden 

z nejvýznamnějších meziná-

rodních veletrhů v ČR.  Jeho 

hlavním cílem je informovat 

odbornou i laickou veřejnost o 

novinkách ve vytápěcí, venti-

lační, klimatizační, regulační a 

ekologické technice a předsta-

vit klíčové technologie a ino-

vace.  

Mezi asi 200 vystavovateli z 15 

zemí se studenti měli možnost 

seznámit s novými firmami i 

těmi, jež mají dlouholetou tra-

dici.   

V poslední době vzbuzuje tato 

akce stále větší pozornost ne-

jen odborníků, ale i návštěv-

níků z řad široké veřejnosti. 

Zejména svým zaměřením na 

úsporu energií v domácnos-

tech, díky nimž můžeme šetřit 

svoje peněženky i životní pro-

středí.  

Studenti si pozorně prohlédli 

vystavované exponáty a vrátili 

se domů obohaceni o mnoho 

nových informací, které využijí 

nejen při svém studiu, ale ur-

čitě i ve své budoucí praxi.  

Jan Krátký (1. MP) 
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Reporty z akcí 

Prezentace firmy CS CARGO 

Ve čtvrtek, 25. 2. 2016, proběhla 

ve velké zasedací místnosti pre-

zentace dopravní Firmy CS 

CARGO a. s. Na přednášce jsme 

se dozvěděli, jaké činnosti a 

služby firma vykonává. Kromě 

samotné přepravy, která není 

prováděna pouze silničními vozi-

dly, ale i několika loděmi a leta-

dly, kterými firma disponuje, se 

zaměřují také na vykonávání 

komplexních logistických služeb, 

a to včetně skladování a celní de-

klarace. Nicméně školení bylo 

zaměřené především na nabídku 

pracovních pozic ve firmě. Uplat-

nění zde najde téměř každý 

obor, ať už učební, či maturitní, 

jedná se o pozice jako je dispe-

čer, řidič, automechanik a další. 

 

Ve firmě jsou samozřejmě 

možné taky karierní postupy, což 

je dáno tím, že firma obsazuje 

vyšší pozice z řad svých zaměst-

nanců. Firma také uvažuje o tom, 

že v budoucnu bude pro zájemce 

nabízet možnost vykonávání od-

borné praxe.  

Prezentace byla v mnoha smě-

rech užitečná a v budoucnu se 

jistě najde někdo, kdo bude mít 

o práci v této firmě zájem. 

Daniel Pleskot (4. MP) 

 

Florbalový zápas 

Zápasy florbalového turnaje, 

který se uskutečnil 11. 2. 2016, 

jsme hráli 1x13 minut v počtu 

4+1 na tři lajny. První zápas jsme 

odehráli proti OA, dostali jsme 

smolný gól, a prohráli tak 0:1. 

Pro postup bylo potřeba druhý 

zápas vyhrát. Domácí stavebce 

jsme bohužel podlehli 1:2. Po-

slední zápas jsme sehráli proti 

zdravotní škole. Tentokrát jsme 

byli jasně lepším týmem a vyhráli 

jsme 3:0. Dva góly dal Roman Pa-

velka. 

  

 

Marek Jech a David Šedivý (2. A)  
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Futsalový turnaj – 3. kolo 

Třetí kolo ve futsalové lize jsme 

odehráli v Poličce. Tentokrát 

jsme jeli v plné sestavě a i díky 

tomu opět postoupili. První zá-

pas proti OA byl po poločase 

velmi vyrovnaný. Nakonec 

jsme šli ze hřiště jako vítězové, 

soupeře jsme porazili 4:0. 

Druhý zápas proti Poličce skon-

čil remízou 1:1. Byli jsme sice 

lepším týmem, ale nedařilo se 

nám střelecky. Třetí zápas s 

Chotěboří skončil výsledkem 

3:1. Marek Jech nás podržel v 

brance i poté, co dostal míčem 

do hlavy. David Šedivý nám 

hodně pomohl k postupu do 

dalšího kola svými dvěma krás-

nými brankami. 

Marek Jech a David Šedivý 

(2. A) 

 

 

Futsalová liga pokračuje 

Další kolo futsalové ligy se ode-

hrálo v Třebši. Jednalo se o fi-

nále divize, jehož vítěz postou-

pil do semifinále republikové 

futsalové ligy. V prvním zápase 

jsme nastoupili proti SŠOG. Je-

jich tým se skládal z kluků, kteří 

hrají první dorosteneckou fot-

balovou ligu. Zápas jsme neza-

čali nejlépe a brzy jsme prohrá-

vali o jednu branku. Rychle 

jsme se oklepali a v poločase 

byl výsledek vyrovnaný 2.2. V 

druhé části jsme dlouho drželi 

krok, dokonce jsme vedli, ale 

nakonec se projevila kvalita 

Pouchova, který zvítězil 5:3. 

Naděje na postup se zdála být 

velmi malá, jenže Gymnázium, 

Nový Bydžov porazil pouchov-

ské profesionály 5:3, a tak jsme 

získali další šanci. Podmínka 

pro postup byla jasná. Museli 

jsme v klání s Bydžovem zvítě-

zit nejméně o tři branky. Začá-

tek zápasu se nám opět nepo-

vedl, a v postup jsme přestá-

vali věřit. Srovnávací gól vstře-

lil Jarda Hlavsa a další přidal asi 

o minutu déle David Šedivý. 

Následovala další branka od 

Dominika Rosputniaka a před 

koncem poločasu jsme vedli 

4:1, kdy opět skóroval Jarda. 

Tento výsledek jsme udrželi až 

do konce a postoupili do semi-

finále. V něm se utkáme s Os-

travou, Jihlavou a Starým Měs-

tem. Nejlepší dva týmy po-

stoupí do superfinále futsalové 

ligy. Již ale teď víme, že Voce-

lovka bude nejméně osmým 

nejlepším týmem v celé repub-

lice, což je velký úspěch. 

 

Marek Jech a David Šedivý 

(2. A)
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Už jsme ošerpováni. Teď už „jen“ ta maturita!

V pátek 19. 2. 2016 se uskutečnil 

školní maturitní ples. Přípravy 

byly dlouhé a v určitých chvílích i 

velmi náročné. Velká událost, na 

kterou se všichni dlouho těšili, se 

konala v sále Kulturního domu 

Střelnice. 

 

Již v podvečer celým sálem pro-

bíhal veselý ruch. Hostesky z niž-

ších ročníků prodávaly lístky do 

tomboly, neustále přicházeli 

další hosté, maturanti vítali své 

známé.  Mumraj byl ukončen v 

19 hodin, kdy byl ples oficiálně 

zahájen a promluvil zástupce pro 

teoretické vyučování p. Ing. Lu-

káš Nepokoj, který zároveň přiví-

tal rodinné příslušníky, kama-

rády studentů, učitelský sbor a 

všechny ostatní. Následné před-

tančení taneční školy Bonstep 

připravilo publikum na nejdůleži-

tější část večera - představení a 

šerpování jednotlivých tříd. Ma-

turanti oborů provoz a ekono-

mika dopravy, mechanik instala-

térských a elektronických zaří-

zení, dopravní prostředky a au-

totronik přijali šerpy z rukou tříd-

ních učitelů, kterým následně 

prostřednictvím svých zástupců 

poděkovali za jejich několikale-

tou pomoc, starostlivost a 

ochotu. Po dalším vystoupení 

školy Bonstep začala volná zá-

bava. V pozdějších hodinách pro-

běhlo losování hlavních cen tom-

boly a dražba šerpy „Nejlepší 

účastník plesu“. Všichni s napě-

tím očekávali avizované překva-

pení večera. A že bylo opravdu 

velké, potvrdily užaslé a nadšené 

výrazy hostů, když se na parketu 

objevila skupina Pole Dance. Ma-

turanti samozřejmě nezapo-

mněli na studentskou tradici 

a o půlnoci zašlapali šerpy pro 

štěstí. Ples byl ukončen v ranních 

hodinách. 

 

Maturitní ples dopadl dle našich 

představ a věříme, že si jej 

všichni užili a odcházeli stejně 

jako my spokojení. 

 

Michaela Ansorgová a Natálie 

Čtvrtečková (4. MP)
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Rozhovor s Honzou Krskem 

Každá škola má výjimečné žáky, i 

když většinou se jim jejich jedi-

nečnost daří skrývat. Rádi by-

chom vám představili významné 

žáky naší školy (a doufáme, že je 

společnými silami dokážeme ob-

jevit). 

V minulém čísle jsme měli mož-

nost seznámit se s jedním z nich 

Honzou Krskem, který se věnuje 

jízdě na skibobech. Vylíčil nám 

své netradiční seznámení s tímto 

sportem a způsob jízdy. Ve 

dnech 17. - 20. února 2016 v 

Deštném v Orlických horách pro-

běhlo Mistrovství světa juniorů 

ve skibobech, s oficiálním ná-

zvem F e d e r a t i o n I n t e r n a 

t i o n a l e d e S k i b o b F I S B, 

kterého se Honza zúčastnil. Na 

mistrovství se sjelo velké množ-

ství mladých sportovců, kteří 

soupeřili v mnoha různých kate-

goriích. Další závody, a to Mis-

trovství České republiky a Český 

pohár, se uskutečnily ve dnech 

18. – 20. března 2016. Honzovy 

postřehy a pocity ze závodů vám 

přinášíme v následujícím rozho-

voru. 

 

 

 

 

Jaká byla na MS atmosféra? 

Atmosféra byla nádherná, i když 

trochu nepřátelská, protože 

každý si přál vyhrát. 

Kolik bylo jezdců? 

Celkem bylo asi 150 jezdců, kteří 

se rozdělovali do více kategorií. 

Jaké druhy závodů se jezdí, a 

které ti jdou líp a které jsou 

těžší? 

Jezdí se slalom, obří slalom a Su-

per-G. Slalom je hodně utažený 

(brány jsou blízko u sebe) a nej-

náročnější. Místo toho Super-G 

je o veliké rychlosti a obří slalom 

je něco mezi Super-G a slalo-

mem. Zúčastnit jsem se musel 

všech kategorií, protože jinak 

bych nebyl hodnocen. 

Jak ses cítil na tak velkém zá-

vodě? 

Už od prvního dne nás všechny 

doprovázel velký stres a na dru-

hou stranu touha se dobře umís-

tit a v pořádku dojet. 

 

 

 

 

 

Jak ses na tomto velkém závodě 

umístil? 

Ve své kategorii jsem byl mezi 

osmým až desátým místem. 

Další závody proběhly v rámci 

České republiky. Byla atmosféra 

jiná? 

Při závodech v rámci republiky je 

atmosféra mnohem uvolněnější, 

protože se většinou mezi sebou 

dobře známe. 

A v těchto dvou českých závo-

dech bylo tvoje umístění jaké? 

V Mistrovství České republiky 

jsem se umístil na třetím místě, v 

Českém poháru taktéž. 

To je ale úžasný úspěch. Jak ses 

při tom cítil? 

Musím se přiznat, že to byl 

úžasný pocit. Obhájil jsem svoje 

třetí místo z loňského roku. 

Co máš v plánu do budoucna? 

V příštím roce mám v plánu 

hodně trénovat, zúčastnit se 

znovu závodů, tentokrát ale se 

svým mladším bratrem, kterého 

se pokusím naučit co nejvíc. 

 Andrea Vágnerová (3. MP) a Jan 

Krsek (2. MA) 
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Proč pracovat ve firmě?

Proč pracovat ve firmě? Praxe ve 

společnosti a praxe ve škole jsou 

dvě rozdílné věci. Odborný vý-

cvik ve škole je pouze příprava na 

práci ve firmě. Ve škole se se-

tkáte hlavně s teorií, realitu zaži-

jete až ve firmě. Kolikrát „hoří“ 

termíny nebo onemocní kolega, 

jehož práce se stejně musí udě-

lat. 

Učím se v oboru instalatér a ko-

legu, se kterým pracuji, mně vy-

bral pan mistr ze školy, což pova-

žuji za výhodu. Někteří žáci si to-

tiž musí firmu hledat sami. Můj 

pracovní kolega je solidní chla-

pík, který má naštěstí pochopení 

pro učně. To mně vyhovuje, pro-

tože mám ve svém řemesle ještě 

spoustu nedostatků. Mistrovi ve 

škole jsem musel vykat, ve firmě 

si většinou řemeslníci tykají, a to 

se mi líbí. Řekl bych, že tím 

vzniká na pracovišti lepší atmo-

sféra. Mistři ve společnostech 

mají od nás většinou velká oče-

kávání. Postupem času si ale 

musí zvyknout, že jsme „jenom“ 

učni a že neumíme úplně 

všechno. Ale pro naši budouc-

nost, samostatnost a kvalitu je 

právě taková praxe mimo školní 

dílny velmi důležitá. Na zakázce 

pracujeme jako na celku, nikoliv 

jen na „vytržených“ instalatér-

ských činnostech. Ovšem aby-

chom mohli se ctí přijít do firmy, 

musíme si jednotlivé kroky naší 

práce osahat a aspoň trochu zau-

tomatizovat ve školních dílnách. 

Vzpomínám na svůj první den ve 

firmě. Nevěděl jsem, s kým budu 

pracovat, kam pojedeme a co 

konkrétně budeme dělat. Byl 

jsem trochu nervózní, ale nako-

nec člověk každou nervozitu z 

neznámého musí překonat. 

Zvládl jsem první dny a nyní jsem 

už zaběhnutý. 

Převážně se podílím na rekon-

strukcích bytových jader. Myslel 

jsem si, že tuhle práci dělá méně 

lidí, ale potkávám zde zedníky, 

elektrikáře, malíře, sádrokarto-

náře a další. Občas je pracoviště 

řemeslníky tak přeplněné, že se 

člověk v nastalém chaosu těžko 

orientuje a pohybuje. Nikdo mi 

ale nevymluví, že jeden z největ-

ších a nejdůležitějších podílů na 

rekonstrukci máme my, instala-

téři. Bez nás by netekla voda a 

bez vody to nejde. Díky praxi ve 

firmě jsem měl možnost přiložit 

ruku k dílu při renovaci rozvodů 

vody i kanalizace. Průměrně tato 

práce zabere dvě odpoledne a 

následně musí instalatér počkat, 

až svou práci odvedou obkladači. 

Pak opět přijdou ke slovu instala-

téři, tentokrát s umyvadlem, zá-

chodovou mísou, vanou či spr-

chou. 

Během své praxe si uvědomuji, 

jak důležitá je komunikace mezi 

jednotlivými řemeslníky. Pokud 

vázne, neodsýpá ani práce tak, 

jak je žádoucí. Občas se zadr-

hává, při špatné domluvě se 

musí zbytečně čekat, ale společ-

ným cílem je dobře odvedená 

práce a spokojený zákazník, což 

jsou dvě nejhezčí věci asi na kaž-

dém řemesle. 

Setkání se s všednodenní reali-

tou řemeslníka ve firmě usnad-

ňuje velké profesní rozhodnutí: 

„Chci dělat toto řemeslo celý ži-

vot? Nebo povede má cesta ji-

ným směrem?“ Já se osobně při-

kláním k té druhé variantě, i když 

přesný plán ještě nemám. 

Matěj Hanzl (3. A)
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Ženevský autosalon 

Dlouho očekávaný zájezd do Švý-

carska je konečně tady. Dne 2. 3. 

2016 o půl deváté večer se začí-

náme všichni pomalu scházet 

před budovou školy. Počasí je 

velmi špatné, zima a silný déšť. 

To však málokoho trápí. Zhruba 

ve 21:45 přijíždí autobus před 

školu, všichni uložíme věci, uči-

telé naposled kontrolují, zdali 

jsme nastoupili všichni.  

Autobusem, který má na tak 

dlouhé cestě premiéru a je ještě 

provoněný novotou, najíždíme 

na dálnici směr Praha. Kousek za 

Prahou nás čeká první zastávka, 

která je však spíše pro řidiče, aby 

se mohli vystřídat. Po této krátké 

přestávce míříme na hraniční 

přechod Rozvadov a přejíždíme 

německé hranice. Většina z nás 

cestu Německem prospí, či se o 

to alespoň pokouší. Počasí se 

z deště změnilo v poměrně 

husté sněžení, a tak když kousek 

za Mnichovem stavíme na 

pumpě, se někteří baví kouličko-

váním. Po pauze dále jedeme 

k rakouským hranicím a míjíme 

Bodamské jezero. Rakousko za 

sebou necháváme za pouhých 20 

minut a přes hraniční přechod 

Lustenau-Au vjíždíme do Švýcar-

ska. Po dálnici se dostáváme 

před Curych, kde nás nemile pře-

kvapila dlouhá kolona, ve které 

jsme zůstali hodinu a půl. Štěstí 

měl ten, kdo toto zdržení pro-

spal. Další přestávka za Cury-

chem je ve znamení snídaně a po 

následující hodině jízdy se dostá-

váme ke švýcarské metropoli 

Bern. 

Kolem 10:00 jsme u našeho prv-

ního cíle, a to ve městě Vevey, 

kde se nachází továrna na čoko-

ládu. V čokoládovně vstupujeme 

do výrobny a poté čekáme, až se 

budeme moci vydat na pro-

hlídku. Prohlídka je zaměřena na 

historii výrobny a výrobu čoko-

lády. Po cestě máme možnost 

ochutnat kakaové boby nebo 

oříšky. Ovšem nejvíce jsme se tě-

šili na ochutnávku čokolády na 

konci prohlídky, která nikoho ne-

zklamala. Ochutnat jsme mohli 

hned z několika typů čokolád, ať 

už bílou, mléčnou, hořkou, pra-

linky apod. Čokoláda nám pří-

jemně osladila ráno. Někteří to 

s ochutnávkou lehce přehnali a 

dušují se, že čokoládu nechtějí 

na nějaký čas vidět. Po konci pro-

hlídky se všichni vydávají do ob-

chodu, který je nečekaně plný 

čokolád různých druhů. Ani vyšší 

ceny nás od nákupu neodradily.  

Následující zastávka je ve městě 

Montreux na východním konci 

Ženevského jezera, o kterém 

nám předává informace prů-

vodce. Poté se jdeme společně 

podívat k soše zpěváka skupiny 

Queen Fredyho Mercuryho. Zde 

máme rozchod na zhruba hodinu 

a půl. Většina se vydá do velkého 

obchodního domu, někteří doku-

pují své zásoby jídla a pití ve 

zdejším smíšeném obchodě, 

další zase krmí holuby, kteří ne-

mají problém vám sedat na hlavu 

nebo na ruku. Po hodině a půl se 

všichni scházíme u autobusu, 

který nás zaveze ještě k nedale-

kému hradu, jenž se tyčí nad je-

zerem.  

Poté opět najíždíme na dálnici a 

už uháníme směrem k francouz-

ským hranicím. Kousek za hranič-

ním přechodem začínáme stou-

pat po zasněžené silnici směrem 

k městu Pontalier. 
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Štěstí nám však nepřeje, a opět 

nás čeká dosti dlouhé zdržení 

v zácpě, neboť sníh tu stěžuje 

sjízdnost silnic. Po doslova 

vyškrábání se k městu Pontalier 

přijíždíme konečně k hotelu, 

tedy spíše ubytovně tzv. formule 

1. Rozdělíme se do pokojů a 

spousta z nás rychle hledá po 

úmorné a dlouhé cestě sprchu. 

Po ubytování se většina roz-

hodne navštívit zdejší obchod. 

Ti, kteří jsou však cestou vyčer-

páni, sledují v televizi programy, 

jako je Kobra 11 avšak v „žabo-

žroutštině“. Kolem desáté večer 

se ukládáme ke spánku, aby-

chom načerpali síly na druhý 

den. Ráno vstáváme kolem 6:00, 

neboť sraz a odjezd do Ženevy, 

kde náš zájezd vyvrcholí návště-

vou autosalonu, je v 7:00. Po 

cestě do Ženevy jsme měli veliké 

štěstí, když vycházející slunce 

odhalilo krásu Alp a také domi-

nantnost nejvyšší hory Evropy 

Mount Blanc, který byl nádherně 

vidět.  

Do Ženevy přijíždíme zhruba ho-

dinu před tím, než se autosalon 

otevře, což nám vůbec nevadí. 

Čas si krátíme pozorováním vel-

kých i malých letadel, které při-

stávají nebo vzlétají na ženev-

ském letišti, jenž se nachází 

přímo před výstavištěm. Pan 

průvodce nám poté rozdá vstu-

penky a společně se vydáváme 

směrem na autosalon. Fronta lidí 

se sice vytvořila, ale postupuje 

rychle, a tak jsme na výstavišti 

ihned. V malých skupinkách 

vcházíme na autosalon, kde 

máme devítihodinový rozchod. 

Lidí autosalon navštívilo vážně 

mnoho. Protože je výstava umís-

těna do jedné haly, občas je 

těžké se jen pohnout, ale vše 

zvládáme a už obdivujeme krásu 

aut. Vystavena tu byla opravdu 

pěkná auta, mnoho z nás sem 

jelo jen kvůli nim. Se zbylým vol-

nem nakládáme dle svého uvá-

žení. Někteří se vydávají do 

města, jiní sledují ruch na ženev-

ském letišti, ale s výstavou jsou 

nadmíru spokojeni všichni. Když 

se po celém dnu sejdeme v auto-

buse, každý se už velmi těší 

domů. Hned na začátku zpáteční 

cesty nás opět zdrží kolona smě-

rem z Ženevy. Není to však na 

dlouho, a když se provoz uvolní, 

míříme směrem k Lausanne a 

poté k Bernu. V nezbytné pauze 

dokupujeme pití na cestu zpět a 

pokračujeme směrem na Curych, 

kde je další kratší přestávka a pak 

po stejné trase, jakou jsme jeli 

sem, se vydáváme zpět. Většina 

se snaží po celém dni na nohou 

usnout, někteří s tím mají pro-

blém, tak cestu prokoukají 

z oken. Cesta probíhá naprosto 

bez problémů, počasí se umoud-

řilo a Německem se proženeme 

opravdu rychle. Do Hradce Krá-

lové přijíždíme ve čtvrt na osm 

ráno. Bereme si svá zavazadla a 

rozcházíme se. Všichni jsme byli 

se zájezdem spokojení a vrátili se 

plni dojmů a zážitků.  

Lukáš Turner (3. MP)
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Erasmus+ 

Erasmus+ je nový vzdělávací pro-

gram Evropské unie vytvořený 

pro období 2014–2020, který 

podporuje spolupráci a mobilitu 

ve všech sférách vzdělávání, v 

odborné přípravě a v oblasti 

sportu a mládeže. Nahrazuje 

Program celoživotního učení, 

program Mládež v akci, Sokrates 

a dalších. Erasmus+ si klade za cíl 

zvýšit kvalitu a přiměřenost kva-

lifikací a dovedností. 

Naše škola se do programu Eras-

mus + zapojila okamžitě po jeho 

zveřejnění. Máme totiž na co na-

vazovat. S bývalým programem 

Sokrates jsme v předchozích le-

tech spolupracovali a naše pro-

jekty byly úspěšné. Studenti ma-

turitního oboru autotronik se po 

dva roky zúčastnili dvoutýdenní 

stáže ve Finsku a žáci učňovských 

stavebních oborů několik let jez-

dili získávat nové pracovní po-

znatky do Německa. Dalším dů-

ležitým bodem byla spolupráce 

Vocelovky se školou podobného 

zaměření v Banské Bystrici.  

V letošním roce se tedy SOŠ a 

SOU Vocelova Hradec Králové 

rozhodla v rámci programu  

Erasmus+ podat žádost s projek-

tem, se kterým má již bohaté 

zkušenosti. Jedná se o další sou-

činnost se Sataedu School 

v městě Kokemäki ve  Finsku, o 

Střední odbornou školu Beruf-

sförderungswerk e.V. des Bauin-

dustrieverbandes Berlin-Bran-

denburg e.V. ve městě Potsdam 

a nakonec se Spojenou školou v 

Banské Bystrici. Jelikož jsme se 

všemi třemi školami již spolupra-

covali a máme s nimi velmi přá-

telské vztahy, doufáme, že v pro-

gramu Erasmus+ s naším projek-

tem uspějeme a opět budeme 

moci vyslat naše žáky na kvalitní 

stáže do zahraničí. 

 

      

(Stáž žáků v Německu v rámci projektu Leonardo 2015)  
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Za kulturou do Klicperova divadla 

V minulém čísle časopisu jsme 

upozorňovali na premiéry dvou 

nových představení. Jednalo se o 

Periférii podle Františka Langera 

a Tři mušketýry, známý román 

Alexandra Dumase. Zejména 

toto představení lákalo ke zhléd-

nutí. Ale ouvej, kdo čekal roman-

tickou klasiku, byl zklamán. Diva-

dlo sice slibovalo divákům již 

předem zcela nový příběh, který 

se bude odehrávat deset let po 

prvním příjezdu D´Artagnana do 

Paříže, ale že půjde o zcela jiné 

pojetí, které s původní verzí má 

společný pouze název a některá 

jména postav Dumasova díla, asi 

očekával málo kdo. Ten, kdo kla-

siku nezná a počítal s tím, že se 

touto cestou poučí o příběhu, se 

rozhodně přepočítal. Takže toto 

představení, které by mělo po-

sloužit k seznámení s jedním 

z nejznámějších děl francouzské 

romantické literatury, nejspíš 

oželíme. 

 

Průvodce seznamem četby k maturitě 

Tento způsob léta zdá se mi 

poněkud nešťastným. Výrok 

Antonína Důry často citovaný, 

když počasí v létě právě ne-

přeje příznivcům koupání a slu-

nění, je známý z humoristické 

novely Vladislava Vančury Roz-

marné léto. 

Je to další dílo, které stojí za 

přečtení. Na začátku se se-

tkáme s poklidným až idylic-

kým stereotypem lázeňského 

městečka Krokových Varů, 

který je narušen příjezdem 

kouzelníka Arnoštka a jeho 

krásné schovanky provazolez-

kyně Anny. Její přízeň se 

marně snaží získat tři staří přá-

telé. Plavčík a majitel plovárny 

Antonín Důra, kanovník Roch a 

major Hugo. Také Důrova man-

želka, hašteřivá a žárlivá Kate-

řina obdivuje Arnoštka a zahr-

nuje ho péčí. Do starých kolejí 

se život vrátí až po odjezdu ko-

mediantů. 

Novela se vyznačuje vytříbe-

ným jazykem, hravostí a 

okouzlením láskou a krásami 

života. 

I toto dílo bylo zfilmováno 

v roce 1967 Jiřím Menzelem. 

Do hlavních rolí obsadil Ru-

dolfa Hrušínského, Vlastimila 

Brodského, Františka Řeháka a 

Janu Preissovou. Stojí za zhléd-

nutí, jak je novela adaptována 

s velkou uměleckou erudicí do 

řeči filmových obrazů. 
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Žákovský koutek 

Dělají nám radost 

Mým domácím mazlíčkem je ně-

mecký pinč Daniel, kterému jsou 

4 roky. Tato rasa je velmi vzácná 

a časově náročná. Náročná 

hlavně kvůli velkému množství 

energie, kterou v sobě toto ple-

meno má. Jinak ale samozřejmě 

převažují klady. Miluje svého 

pána, je poslušný a sebevědomý. 

Pečlivě se o něj všichni společně 

staráme nejen po aktivní 

stránce, ale i v oblasti stravování. 

Nedostává žádné granule, ale kr-

míme ho vločkami, kuřecím ma-

sem a těstovinami. Německého 

pinče bych doporučil všem pej-

skařům, kteří vlastní větší poze-

mek kolem domu a touží po lás-

kyplném mazlíčkovi. 

 

Petr Zmrzlík (1. MP) 

Můj přítel 

Doma máme již 4 roky psa. Je to 

plemeno německého ovčáka, 

jmenuje se Enny. Je velice inteli-

gentní a učenlivá, odvážná a se-

bevědomá, skvělý hlídač a 

ochránce. Může sloužit jako zá-

chranář, ochraňovat majetek 

nebo se hodí k práci policie. Ně-

mecký ovčák je velmi oddaný a 

věrný, proto se často využívá 

jako slepecký pes. Známá je také 

jeho vytrvalost. Jde o nejrozšíře-

nější plemeno psů na světě a nej-

rozšířenější služební plemeno. 

Dožívá se 9 až 13 let. Naše fenka 

vyžaduje velkou péči. Pravidelně 

Enny cvičím, a pokrok je vidět 

každý den. Chceme, aby měla 

štěňata. Je to náš miláček!  

Roman Doležal (1. MP) 
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Žákovský koutek 

Troubit na trumpety by se nám líbilo

V minulém čísle jsme vám před-

stavili divadelní kroužek Jesličky. 

Nyní zabrousíme do další kul-

turní oblasti, a to do hudby. 

Honza Uchytil ze třídy 3. MP 

hraje již delší dobu na trubku. O 

svém hobby vám více poví sám. 

Ke svému koníčku - hraní na 

trubku jsem se dostal přes tátu, 

protože on sám několik let na 

tento hudební nástroj hrál. Dá se 

říct, že jsem po něm převzal šta-

fetu. Hraní se věnuji od 1. stupně 

základní školy, nyní je to už 8 let. 

Po necelých dvou letech jsem 

nastoupil do Dechového or-

chestru v Chlumci nad Cidlinou, 

ve kterém působím již 6 let, a 

doufám, že tam ještě chvíli vydr-

žím.  Momentálně nás je 35 plus 

občasná výpomoc, pokud je 

zrovna potřeba. Scházíme se a 

zkoušíme pravidelně každý pá-

tek. 

Přestože se může zdát, že styl 

hudby je daný, máme bohatý re-

pertoár. Hrajeme nejen de-

chovky, ale i spoustu moderních 

věcí, jako např.: Eye of the Tiger 

(z filmu Rocky), Time to Say Go-

odbye, Phantom of the Opera a 

spousty dalších skladeb.  

S orchestrem jezdíme nejen po 

celé České republice, ale cestu-

jeme i do zahraničí. Díky tomuto 

koníčku jsem měl možnost se po-

dívat do několika cizích zemí, 

jako je Itálie, Německo, Francie, 

Belgie a Polsko. Cesty jsou neko-

nečné. Jezdíme autobusem ně-

kdy i déle než 13 hodin. Ale svým 

způsobem si cestu dokážeme 

zpříjemnit povídáním si s lidmi 

okolo a dalšími jinými věcmi. 

Z každého zájezdu si vždy přive-

zeme kupu zážitků a spoustu 

vzpomínek.  

Na letošní rok máme napláno-

váno spoustu akcí. Jak je již zvy-

kem, každý rok před Vánoci, po-

řádáme vánoční koncerty, které 

se konají v Chlumci nad Cidlinou, 

Klamoši a loni jsme poprvé vy-

stupovali i v Černožicích. Nevá-

hejte a přijďte se na nás podívat. 

 

V příštím díle se můžete těšit na, 

v dnešní době velmi populární 

sport, Air Soft.
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Tipy na web 

Tipy na web 

V dubnovém čísle Woco-go-

zinu jsme si pro vás připravili 

další tipy na web. Na Youtube 

se můžete pobavit nad parodi-

emi a herními videi od Game-

ballcz. Pokud nechcete zrovna 

koukat na videa a jen v klidu 

relaxovat, dopřejte si trochu 

hudby z Mixcloudu. Potřebu-

jete trochu inspirace? Podí-

vejte se na Pinterest  - zvolte 

kategorii, která vás zajímá a už 

jen prohlížejte fotky, nápady a 

návody na dané téma. A že 

znáte nějaké dobré weby? Po-

šlete nám tip na re-

dakce@sosasou-vocelova.cz.  

www.youtube.com/user/Game-
ballcz 

 

www.mixcloud.com  

 

www.pinterest.com  

 

mailto:redakce@sosasou-vocelova.cz
mailto:redakce@sosasou-vocelova.cz
http://www.youtube.com/user/Gameballcz
http://www.youtube.com/user/Gameballcz
http://www.mixcloud.com/
http://www.pinterest.com/
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Obrazem 

 


