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“Nejdříve	je	třeba	se	naučit	tomu,	o	čem	píšeš,	potom	je	třeba	se	

naučit	psát.	Na	jedno	i	druhé	padne	celý	život”.	

Ernest	Hemingway	

 
Zdravı́me Vás, vážené dámy a váženı́ pánové, zdravıḿe Vás, 

váženı́ čtenáři a do třetice všeho dobrého, zdravı́me Vás, vážené 
čtenářky. 

S potěšenıḿ a klidným srdcem bych Vám chtěla oznámit za ce-
lou naši redakci, i když jsme zatıḿ  pouze jen tři, že s novým rokem 
2016 přicházı́ i na naši školu něco nového  ̶ je to náš nový školnı́ ča-
sopis, plný zábavy. Předcházı́ nudě a sloužı́ pro zpestřenı́ nudných 
přestávek strávených na mobilnı́ch telefonech, kde stejně jen uvidı-́
te, jak si Váš/Vaše kamarád/ka napsal/a statusı́k o tom, jak se trápı́. 
Tenhle časopis Vás odradı ́od koukánı́ na vcelku nezajı́mavý displej. 

Pojďme si tedy přečı́st něco o tom, kde naši žáci byli, o výle-
tech, o muzice, o tom, co se na našı́ škole děje, co se chystá. Budeme 
rádi, když se Vám naše články budou lı́bit. Pokud se budete chtı́t 
s námi podělit o nějakou zajıḿavost, či sami budete chtı́t něčıḿ 
vtipným inovativnıḿ do časopisu přispět, neváhejte, ozvěte se nám. 

Takže přejeme přı́jemnou zábavu... 
Vaše	redakce	
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ČLENOVÉ	REDAKCE	ČASOPISU:	

 
Hej, to jsme my:-) 

 

Marcela	Karásková	

Na našı́ škole studuje druhý ročnıḱ 
oboru Ekonomika a podnikánı́. Poznáte ji 
podle jejı́ho červeného ombré a podle toho, 
že stále rozdává úsměv na všechny strany. 

Nejradši poslouchá Nickelback. Jejı ́
nejoblı́benějšı́ barva je ialová. 

Bavı́ ji herectvı́. 

	

Michal	Král	

Je ve čtvrtém ročnı́ku oboru Ekonomi-
ka a podnikánı́. Nejčastěji ho potkáte ve 
sklepě s jeho kapelou. Hraje na kytaru. Mi-
luje černý čaj, svůj gauč a vše, co je spojené 
s Velkou Britániı́. 

	

	

Michal	Sádlo	

Michal je ve třetıḿ ročnıḱu oboru Au-
totronik. Když se vyslovı́ jeho jméno, hned 
si ho můžete spojit s bojovým uměnıḿ 
„Capoeira“. Michal je nadšený sportovec. 
Má rád ilmy a knı́žky. 

Ovládá i lukostřelbu. 
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O	škole	

Střednı́ škola dopravy, obchodu a 
služeb Moravský Krumlov, přı́-
spěvková organizace je přı́spěv-
kovou organizacı,́ jejı́mž zřizova-
telem je Jihomoravský kraj. V roce 
2012 byla SOSO a SOUR Moravský 
Krumlov sloučena se SOS a SOU 
dopravnı́ a mechanizačnı́ Ivančice 

a novým názvem školy je nynı́ Střednı́ škola dopravy, obchodu a 
služeb Moravský Krumlov, přı́spěvková organizace. Sı́dlo školy je 
v Moravském Krumlově na nám. Klášternı́ 127, kde se nacházı́ i tě-
locvična. Součástı́ školy jsou odloučená pracoviště: Domov mládeže 
(internát a školnı́ jı́delna v MK), dıĺny odborného výcviku v Polánce 
a budova školy v Ivančicıćh na ulici Krumlovská. 

Cinnost školy se řı́dı́ školským zákonem (zákon č. 561/2004 
Sb., o předškolnı́m, základnı́m,  střednıḿ, vyššı́m odborném a jiném 
vzdělávánı́). Vzdělávacı ́ činnost probı́há podle školnı́ch vzděláva-
cıćh programů. Skola poskytuje tyto druhy a obory vzdělávánı́: 

Střední	vzdělání	s	maturitní	

zkouškou	

• Mechanizace a služby 

• Ekonomika a podnikánı ́

• Autotronik 
Nástavbové	studium	

• Podnikánı ́
Vzdělání	se	speciálními	vzdě-

lávacími	potřebami	

• Opravářské práce 

• Stravovacı́ a ubytovacı́ 
služby 

	

Střední	vzdělání	s	výučním	lis-

tem	

• Umělecký kovář a zámeč-
nı́k, pası́ř 

• Truhlář 

• Strojnı́ mechanik 

• Podkovář a zemědělský 
kovář 

• Operátor skladovánı ́

• Obráběč kovů 

• Mechanik opravář motoro-
vých vozidel 

• Kuchař a čıš́nı́k 

• Karosář 



 

 5 

 

Speciálnı́ vzdělávacı́ po-
třeby žáků jsou zabezpečová-
ny také formou individuálnı́ch 
integracı́. Skola se také zamě-
řuje na vzdělávánı́ dospělých, 
nabı́zı́ zkoušky z profesnı́ch 
kvali ikacı́. 

Na škole je zřı́zena Skol-
ská rada, Rodičovské sdruženı ́při SSDOS Moravský Krumlov, p. o. a 
Skolnı́ sportovnı́ klub. Ve školnıḿ roce 2015/2016 navštěvuje školu 
celkem 649 žáků v 31 třı́dách. Skola má jednoho ředitele, 4 zástupce 
ředitele, výchovnou poradkyni a školnı́ metodičku prevence a kari-
érnı́ poradkyni. 

Naše škola v sobě spojuje dlouholetou tradici odborného škol-
stvı́ s modernıḿ technickým vybavenı́m nejen prostor školy, ale 
i dı́len odborného výcviku. Neustále docházı́ ke zlepšovánı ́materiál-
ně technického vybavenı ́ zı́skávánı́m inančnı́ch prostředků nejen 
od zřizovatele, ale i z jiných zdrojů (převážně evropských fondů). 
Třı́dy školy jsou vybaveny interaktivnıḿi tabulemi a dataprojekto-
ry, i dále docházı́ k modernizaci učebnı́ch pomůcek a výměně škol-
nı́ho nábytku. 
Internetové	stránky	školy:		http://www.ssmk.eu/		

ANGLIE	

2. - 8. listopadu 2015 se konal jazykově-poznávacı ́kurz do An-
glie, který byl pro žáky našı́ školy v  rámci projektu zdarma. 

Již na začátku školnı́ho roku nás panı́ učitelky informovaly 
o zájezdu do Anglie, ale nemohl jet každý, jen ti, kteřı́ byli vybráni 
na základě nejlepšı́ho průměru a nejmenšı́ absence ve škole. Poté 
jsme napsali srovnávacı́ testy, které nás rozdělily do skupin podle 
znalosti jazyka anglického. 

Sraz byl již v 9 hodin ráno u školy, autobus s námi sdı́leli i žá-
ci  jedné základnı́ školy. V autobuse se nám představila OPR Bára, 
která nás „měla na starost.“ Jelikož jsme jeli autobusem Student 
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Agency, tudı́ž byly na zadnı́ch stranách sedadel televize s českými 
i anglickými ilmy či seriály. No zkrátka pohodička, lehárko, zhlédli 
jsme všechny ilmy, u sledovánı́ jsme ukusovali maminčin řı́zek a 
každé čtyři hodiny byly přestávky na protáhnutı́ svalů. 

Cesta byla náročná a ve 3:50 „v noci“, když ještě všichni naši 
spolužáci v Ceské republice spali, jsme 
dorazili na trajekt, který nás přepravil do 
Anglie. Pár hodinek jsme mohli dospávat 
a v 7:00 nás řidiči dopravili na mıśto  ̶ do 
Anglie!!! 

Následoval dlouhý výšlap po památ-
kách. Samozřejmě, jakou památku si vy-
bavı́te, když se řekne ANGLIE? Já tedy Big 
Ben a Buckinghamský palác, tyto památky jsem ze všech nejvı́ce 
chtěla vidět. Prošli jsme toho spoustu a v 18:30 jsme již čekali na 
domluveném mı́stě na autobus. 

Dojeli jsme na tzv. meeting point, kde si pro nás měli přijet ná-
hradnı́ rodiče. Po seznámenı́ a vybalenı ́
byla večeře a po večeři dezert. Dalšı́ den 
byl školnı́ den, který začal velice vtipně- 
učitel když nás viděl, tak se sebral a utekl. 
Na svačinu jsme dostávali vždy balı́ček, ve 
kterém byla voda, jablko, 2x toasty a malá 
tyčinka. Po škole opět přišla na řadu pro-
cházka po Londýně. Prošli jsme si mnoho 
krásných parků a také jsme se byli podı́vat 

na nultý polednı́k. 
Celý týden šlo o zlepšenı́ angličtiny, návštěvy  památek , muzeı ́

např. Madame Tussaud, což bylo nádherné muzeum s igurı́nami 
známých osobnostı́ jako Lady Gaga, Miley Cyrus atp.  Po každé 
z procházek jsme měli rozchod a mohli jsme si nakoupit značkové 
oblečenı́ za super cenu. Tento týden byl týden mých splněných snů 
a věřı́m tomu, že Anglii jsem nenavštı́vila naposledy. 

Marcela	Karásková	
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Recenze	na	Star	Wars	VII:	The	Force	Awakens	

 
Dne 17.12. 2015 byla premiéra 
jednoho z nejočekávanějšıćh il-
mů roku 2015. Od nejnovějšıh́o 
pokračovánı́ Star Wars ságy se 
čekalo hodně a musıḿ řıćt, že to 
předčilo veškerá očekávánı́. 
I když se na režı́rovánı́ vůbec ne-
podı́lel legendárnı́ George Lucas, 
přesto to byl jeden z nejlepšıćh 
ilmů minulého roku. J. J. Abrams 

vytvořil úžasný ilm a jelikož je 
on sám velký Star Wars fanoušek, 
snažil se o co nejlepšı́ vystiženı ́
staré dobré Star Wars atmosféry 
a dı́ky tomuto i omezil některé 
počı́tačové efekty, použil  kulisy, 
takže ilm nevypadá, jako by se celý točil na zeleném plátně. Do to-
hoto dı́lu se vracı́ i pár starých hvězd jako je Han Solo (Harrison 
Ford), Chewbacca (Peter Mayhew), princezna Leia Organa (Carrie 
Fischer), ale také mnoho nových postav jako je Kylo Ren, nová hr-
dinka Rey,voják prvnı́ho řádu Finn atd. 

Připadá mi, jako by se J. J. Abrams velice inspiroval ze 4. dı́lu, 
protože tam bylo hodně shod a přı́běh mi nepřišel tolik originálnı.́ 

To se ale dalo přehlédnout, hlavně po tom, co jsem se do přı́bě-
hu zasnil a probudil jsem se až na jeho smutném a trochu matoucı́m 
konci. Nový Star Wars VII. dı́l v sobě má velké množstvı́ záhad a já 
se nemohu dočkat, až se o nich v přı́štıćh dı́lech dozvı́m vıć.  

Autor: Michal Sádlo	

Kresba: Filip Dobeš	
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Výchovný	koncert	

Dne 4. prosince 2015 
navštı́vili žáci našı́ školy 
vystoupenı́ s názvem 
„Populárnı́ hudba 20. stole-
tı́“. Během skoro hodinové-
ho koncertu nás hudebnıći 
provedli hlavnıḿi hudebnı́-
mi žánry, od jazzu, rock & 
rollu, hardrocku, popu, až k poprocku. Zazněly pı́sně napřı́klad 
z Osvobozeného divadla, nebo do dnes fungujı́cı́ho divadla Semafor. 
Dále songy od Elvise Presleyho, Karla Gotta, Beatles, Olympicu, 
Deep Purple, Michala Davida, nebo Robbieho Williamse. 

Po vystoupenı́ jsem udělal krátký rozhovor s frontmanem ka-
pely a průvodcem výchovného koncertu, Martinem. 

Jak	dlouho	provozujete	tento	výchovný	program?	
Asi zhruba pět let. 

Dokážete	odhadnout	kolik	lidí	na	vás	bylo	za	ty	roky?	
Ty jo. Asi v řádech tisı́ců. To stoprocentně. 

Kolik	koncertů	máte	asi	za	rok?	
Je to takový rozptyl, protože my totiž hrajeme samozřejmě 

i pro prvnı́ stupeň. Pro ně máme pohádky a pro druhý stupeň a 
střednı́ školy máme tenhle výchovný program o populárnı́ hudbě. 
Takže asi třicet koncertů s návštěvnostı́ okolo dvou set, to znamená 
šest tisıć za rok, takže nás mohlo vidět asi 30 000 dětı́, to asi jo. 

Na	co	všechno	hraješ?	
Hraji na basu a trošku na kytaru. 

Na	klávesy	to	dáváš	docela	dobře.	
Já jsem klávesista. Původně jsem studoval klavı́r. Od nějakých 

šesti let. 

Studoval	jsi	na	JAMU?	
Ne. Jen na “zušce”, dokonce jsem ani neabsolvoval. Ale to tam 

nemusıš́ psát. (smıćh) 
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No a věnuji se tomu dvacet let. Ne třicet. Třicet let se věnuji 
muzice. A dá se řıćt, že nás to teď i živı́. 

Všechny tři. My nemáme jenom tohle, ale máme ještě ostatnı ́
kapely. 

Jací	jsou	vaši	nejoblíbenější	interpreti?	
Hmm. No, já poslouchám strašně veliký spektrum, strašně širo-

ký záběr. Teď nevıḿ. 

Tak	co	posloucháš	třeba	aktuálně,	třeba	v	autě?	
Poslouchám rádio. Většinou neposlouchám takové interprety, 

kteřı́ jsou moc známı́, ale z těch, co známı́ jsou, tak mám rád Karla 
Gotta. Mám rád českou muziku, a moc nemusı́m zpěvačky, ale třeba 
Adele se mi lı́bı́ moc, ta má takový hovězı́ hlas, tak to se mně lı́bı́ a 
jinak nevı́m. Mám rád starej big-beat, Deep Purple a nebo „Lynyrd 
Skynyrd“. Poslouchám rádio beat, tam hrajı́ fakt výborný kusy, ale 
jinak kapely, které lidi moc neznajı́. Kapela Futurum, což je česká 
kapela od Brna a nebo Roman Dragoun. 

Poslední	otázka.	Co	tě	nejvíc	fascinuje	ať	už	v	pozitivním	nebo	
negativním	slova	smyslu?	

Jako v hudbě? Nejvı́c mě fascinuje skupina Ortel, což nejsou 
absolutně vůbec žádnı́ hudebnı́ci. Neumı́ hrát, neumı́ zpı́vat, ale do-
stali se na druhé mıśto v kategorii kapela roku v Ceský slavı́k Matto-
ni. To mě doopravdy fascinuje v negativnı́m slova smyslu. 

A v tom pozitivnıḿ mě fakt dokážı́ fascinovat mladı́ hudebnıći, 
kteřı́ umı́ dobře hrát. 

To	je	ode	mě	vše.	Děkuji	za	rozhovor.	
Michal	Král	
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Pasování	na	SŠDOS	Moravský	Krumlov

	
V pátek 27. listopadu 2015 byli žáci 2. nástavby a 4. ročníků 

oborů Autotronik a Ekonomika a podnikání pasováni do stavu 
maturantského. Slavnostní ceremoniál se konal v rakšické Orlov-
ně za přítomnosti vedení školy, učitelů, rodičů a přátel školy 
SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková  organizace.Všichni se 
dobře bavili a zatancovali si za doprovodu kapely Dreams. Matu-
rantům přejeme úspěšné složení „zkoušky z dospělosti“.	

Michal	Král		
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Nové	dílny	v	Polánce	

Dne 4. prosince  loňského roku byla slavnostně otevřena nová 
hala v Polánce. Pásku střı́hal ředitel školy Jiřı ́Psota, radnı́ Jihomo-
ravského kraje Jiřı́ Němec, náměstkyně ministerstva školstvı́ Dana 
Prudı́ková, poslanec Jaroslav Zavadil a Ivo Skřivánek - SKR Stav Br-
no- stavitelé haly. Nové dı́lny jsou vybaveny modernı́mi soustruhy, 
frézkami, vrtačkami, rovnacı́ stolicı́ s přıślušenstvıḿ, zařı́zenıḿ pro 
zkoušenı́ rotačnı́ch vstřikovacıćh čerpadel a trysek, materiálovou 
laboratořı́ – zařıźenı ́pro tahovou zkoušku, zatı́ženı́ ložisek, zatı́ženı ́
a průhyb nosnı́ků atd. 
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Rozhovor	s	Petrem	Zoufalým		

(zakladatelem projektu SEBEREVOLTA a CVICI-
ME WORKOUT v Moravském Krumlově) 

Ahoj	Petře,	chtěla	bych	se	zeptat,	 jak	tě	na-
padlo	 vytvořit	 skupinu	 „Cvičíme	 workout“	
v	Moravském	Krumlově?	

Pátečnı́ večery jsem věnoval sledovánı́ videı́ na ted.com - tam 
jsou inspirativnı́ řečnıći z celého světa. Inspiroval jsem se videem a 
založil workoutovou skupinu na facebooku. Protože jsem v té době 
studoval Ekonomiku a podnikánı́ na SSDOS  v Moravském Krumlo-
vě, bylo jasné, kde se budeme scházet a cvičit. Mojı́ ideou bylo vy-
tvořit skupinu, která by se scházela na trénincıćh a navzájem by se 
podporovala. „Kačenka“ mě fakt nebavila. 

Co	je	to	vlastně	„Cvičíme	workout“	?	
Cvičıḿe workout je projekt, který si klade za cı́l sdružovat mla-

dé lidi ve městech a vesnicıćh a ukázat jim, že workout je super. 
Kromě cvičenı́ se mládež na hřištıćh také seznamuje a předhánı ́

v počtu shybů nebo kliků, mıśto toho, aby se předháněli v hospodě s 
počtem vypitých piv. Takže cvičı́me workout, pracuje s mladými a 
v rámci budovánı́ hřišť spolupracujeme s městskými úřady a škola-
mi. 

WOW		̶	workoutové	hřiště!	Plánuješ	vybudovat	hřiště	i	jinde?	
Jasně, momentálně jsem se přestěhoval do Brna, takže tady 

tvořı́m dalšı́ hřiště a pracuji s komunitami. 
Ale samozřejmě nezůstávám jen u Brna a oslovuju přı́mo úřady 

a školy v celé CR a chystám se za měsı́c i na Slovensko. 

A	 kdy	 se	 mládež	 z	 Krumlova	 schází	 	 na	 společný	 trénink	
„Cvičíme	workout“?	

Nynı́ majı́ 2 tréninky v tělocvičně SSDOS MK  ̶ v úterky a soboty 
na 17 hodinu. 

Děkuji	za	zajímavý	rozhovor.	
Také děkuji a těšıḿ se na nové tváře. 

Kdo chce přijďte si taky zacvičit, dát si do těla, udělat něco pro 
své zdravı́ a poznat nové kamarády! 

Marcela	Karásková	2.EAP	
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Lyžařský	výcvik	

Dne 7. 2. 2016 jsme se společně s ostatnıḿi členy kurzu pustili 
na cestu do překrásných Jesenı́ků. Se skupinou 25 lidı́ jsme k večeru 
konečně dorazili na naši kralickou chatu ve Střı́brnicıćh. Po vydatné 
večeři jsme se společně s panı́ učitelkou Sevčı́kovou pustili do po-
znávacı́ch a zábavných her. 

Následujıćı́ho dne jsme šli na svah vyzkoušet a prověřit naše 
lyžařské zkušenosti, které nás v budoucnu poslaly do jednotlivých 
skupin. Lyžovánı́ pak pokračovalo celý týden, až do středy, kterou 
jsme strávili dlouhým, náročným, ale krásným výšlapem na Kralický 
Sněžnı́k, který má 1420 m n. m. 

Po zbytek týdne jsme si opět užı́vali lyžovánı́ a ostatnı́ch hor-
ských aktivit. 

Byl to krásně strávený týden a přı́štı́ rok bych chtěl jet určitě 
zase. 

Michal	Sádlo	

Foto:	Michal	Sádlo	



 

 14 

 

po	 út	 st	 čt	 pá	 so	 ne	

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	

28	 29	 30	 31	 	 	 	

březen 2016 

29. — 6.3. 2016 Jarnı́ prázdniny 
15. 3. 2016 Poslednı́ den pro odevzdánı́ přihlášek na SS 
24. — 28. 3. 2016 Velikonoce 

po	 út	 st	 čt	 pá	 so	 ne	

	 	 	 	 1	 2	 3	

4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	

18	 19	 20	 21	 	 23	 24	

25	 26	 27	 28	 29	 30	 	

duben 2016 

14. 4. 2016 Reditelské volno— Studentské projekty v TuroCADu 
(mezinárodnı́ soutěž) 

15. 4. 2016 Státnı́ přijı́macı́ zkoušky pro čtyřleté obory s MZ 
18.—22.4. 2016 Praktická maturita 4.ATT a I4.MEC 
22.4. 2016 Praktická maturita 4.EAP, I4.EAP a 2.NS 
22. 4. Reditelské volno pro nematuritnı́ třı́dy (přijı́macı́ řı́zenı́) 

22	
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Nabídka	zahraniční	praxe	

Záci našı́ školy, kteřı́ dosáhli věku 18 let, se mohou v měsıćıćh kvě-
ten  ̶ řı́jen zúčastnit zahraničnı́ praxe v Recku nebo na Kypru na 
pozicıćh: 

• čıš́nı́k/čıš́nice 

• kuchař/kuchařka  

• Pomocný kuchař 

• pokojská 

• recepčnı ́
Praxe je placená a zahrnuje zdarma ubytovánı́, celodennı́ stra-

vovánı́ a letenku 
Bližšı́ informace: Ing. Cermáková, zástupce ředitele.  

Prázdniny	v	Itálii	

Termı́n: 22.7.2016 -31.7.2016 
Cena: 6 900,- Kč/osoba 
Záloha: 2 000,- Kč -do konce dubna 2016 
Letovisko: Alba Adriatica / Residence Torre del Mar  – s WiFi, 

restauracı́,  bazénem, v ceně je i plážový servis, doprava, cestovnı ́
připojištěnı́ . 

Ubytovánı́ v bilech po 4 osobách (i 5). Bez stravy. 
Doprava: z Moravského Krumlova (i z Brna), klimatizovaný 

autobus. 
Informace : 

Ing. Lenka Dobešová, tel: 601 383 164, dobesova@ ssmk.eu  

Hledáme	 nové	 členy	 redakční	 rady	 a	 přispěvatele	 časopisu,	
pokud	máš	 nápady,	 jsi	 tvořivý/tvořivá,	 přijď	mezi	 nás,	 kon-
taktuj	nás	přímo	nebo	napiš	na	e-mail	:	naseredakce@post.cz		
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hlavní	budova	školy	 	

	 tělocvična	 domov	mládeže	

1. čı́slo 2016 
Redakčnı́ rada: Marcela Karásková, Michal Král, Michal Sádlo. 
Korektury: Ing. Lenka Dobešová, Mgr. Jaroslava Binderová. 
Sazba: Mgr. Michal Hodovský. 

	 dílny	v	Polánce	 budova	školy	v	Ivančicích	


