
 

 

Vážení žáci a zaměstnanci Střední 
školy technické, děkujeme Vám, že 
jste v uplynulých měsících byli                 
s  námi.  Věříme, že Vám rok 2022 
přinese spoustu zajímavých výzev, 
dobrodružných cest, pohody, štěstí 
i radosti. 

S přáním všeho dobrého,  

vedení Střední školy technické  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co si přečtete v tomto čísle?  
 
Ráda bych vás nalákala na články, 
které se nám podařilo do časopisu 
napsat. Ohlížíme se zpět k největší 
školní události tohoto roku – 
k Autosalonu. Kdo ho nestihnul, 
může si o něm alespoň přečíst. 
Pokud neznáte mistra Františka 
Žabu, prosím, seznamte se s ním 
v našem rozhovoru. Nesmí chybět 
vtipy (podle mých dětí trošku out), 
soutěž, ankety a další drobnosti. 
Doufám, že se vám bude obsah 
časopisu líbit a že si budete přát 
jeho pokračování. 
 
Monika Blažková 
 
 

 
 

 
 
 
 
Na Technické ve Vysokém Mýtě se po dvouleté přestávce uskutečnil Autosalon. Tuto 
každoroční tradici narušila v minulých letech pandemie Covid-19.  
Jak probíhaly přípravy i samotný Autosalon nám prozradil zástupce ředitele pro 
odborný výcvik Michal Burian.    
 

„Přípravy na Autosalon probíhají v areálu školy dva týdny, ale s možnými 
vystavovateli se domlouváme už půl roku dopředu. Oslovujeme prodejce 
automobilů po celém kraji. V letošním roce  jste na Autosalónu mohli vidět 
především novinky mezi  elektromobily jako Škoda Enyaq, Hyundai Tuscon i 
elektrické Mitsubishi. Vždy se snažíme, aby se objevily standartně prodávané, ale 
i historické vozy.  Skupinu těchto strojů reprezentovala vozidla Vysokomýtského 
autoklubu a Fanklubu Škoda Vysoké Mýto a Hradec Králové. Mohli jste si 
prohlédnout historická vozidla policie z osmdesátých a devadesátých let nebo třeba 
slavnou Škodu Octavii verze kabriolet z 60tých let minulého století.   Vymyslet 
rozmístění těchto exponátů v prostoru je pro nás opravdu oříšek,“ říká pan Burian. 

Návštěvníci mohli pozorovat modely offroadových autíček zdolávajících 
nejrůznější překážky a vystavované byly i modely RC letadel z firmy RC život. 
Dále bylo vidění vybavení Sdružení dobrovolných hasičů Zámrsk. Hasiči se pochlubili 
zcela jedinečnou Tatru 138 v původních barvách. Jedná se o unikátní vozidlo, jedno 
ze dvou, které se nacházejí v Česku. Vedle hasičské techniky se objevila 
i technika zemědělská, kterou zapůjčilo ZD Dolní Újezd a ZD Sloupnice. 
Tyto exponáty byly zaparkovány ve venkovní části výstavy.  Návštěvníci mohli 
obdivovat majestátní pásový traktor Case Quadratc nebo postřikovač s rozevřenými 
postřikovacími rameny. ZD Sloupnice se postaralo také o malé pohoštění a 
ochutnávku masných i mlékařských výrobků z vlastní výrobny. Firma Flex předváděla 
dílenské nářadí a Iveco Vysoké Mýto ukázalo hasičský vůz Iveco Daily.  

V prostorách lakovny se prezentovaly firmy Interaction a Servind, 
které představily nové trendy v lakýrnických barvách, vzduchotechnice a nářadí. 
Zároveň se v tomto prostoru  nacházela klidová zóna, kde si návštěvníci zahráli stolní 
fotbal, air hockey a další 
hry.  V koutku Besipu jste 
si mohli v počítačové 
simulaci vyzkoušet jaké 
to je, řídit v opilosti            
a zároveň se poučit, jak 
předcházet nebezpečné- 
nému chování na silnici. 
Byla připravena také 
výstava tolik populárních 
elektrokol firmou 
Donocykl Vysoké Mýto.   



 

František Žaba 

Za Františkem, pro nás familiárně Fandou, jsme šla, protože 
jsem o něm věděla, že závodí s auty a auta celkově jsou jeho 
velký koníček. Náš rozhovor, ale ukázal i další Fandovu tvář, 
o které asi většina z nás neví.  
 
Ahoj, jsem ráda, že jsi si našel chvilku na rozhovor. Nic o tobě 
nevím, takže mě zajímá úplně všechno od začátku.  
O profesi automechanika jsem začal uvažovat až asi 
v patnácti letech. Vystudoval jsem Střední automobilní 
školu v Ústí nad Orlicí. S kamarády jsem měli v té době ve 
společné „péči“ dvě auta. Jedním z nich byl trabant a 
druhým Fiat 600, která jsme chtěli opravit, ale nevěděli jak. 
Konkrétně jsem vystudoval obor autotronik.  
 
Nabízí se tedy otázka, co za typ bylo tvoje první pojízdné 
auto?  
Byl to trojkový golf a  značce Volkswagen jsem stále věrný.   
 
Jak jsi se dostal k práci odborného mistra tady, na SŠT 
Vysoké Mýto?  
Všechno proběhlo standartním způsobem přes výběrové 
řízení, do kterého jsem se přihlásil. Nyní na této pozici 
pracuji třetím rokem.  
 
Co tě na této práci nejvíce baví?  
Že jsou přede mnou stále nové situace, ať už na dílně 
nebo v kontaktu se žáky. Rozhodně ta práce není nudná. A 
navíc se stále učím něco nového.  
 
Jak motivuješ žáky?  
Nejlepší je, když je práce baví, jejich vnitřní motivace je to 
nejlepší, co jim pomůže překonávat problémy spojené se 
studiem. Dělá mi radost vidět žáky, jak se zaberou do řešení 
problému, který je pohltí,  jak  jsou schopni pracovat v týmu 
a to je i moje motivace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A co tvé koníčky? (tady jsem myslela na Fandovo závodění, 
ale on mě vyvedl z kontextu).  
Od první třídy se věnuji basketbalu, začal jsem v klubu 
v Chocni, ale od patnácti let jsem hrál  za Hradec Králové, 
od 1. ligy po extraligu.  Basketbalu na této úrovni jsem se 
věnoval asi do 21 let.  

 
Tak to mě zajímá,  ještě se basketbalu věnuješ?  
Ano, hraji druhou ligu za Holice.  
 
Abych se dostala k závodění, auta jsou tvůj koníček, jak jsem 
slyšela.  
Zúčastnil jsem se autocrossu s autem, které jsem si pro 
tento účel upravil. Spíše se, ale chystám věnovat 
se závodům do vrchu v rovině hobby. V létě se plánuji 
účast na  Expedici Gumbalkán, která má jasně určená 
pravidla. Na start může jen vozidlo do 25 tisíc  korun tržní 
ceny a cílem není dojet první, ale prostě jen dojet. Trasa 
závodu vede Rumunskem a trvá 6 dní.  
 
Předpokládám, že se jede v týmech, můžeš nám prozradit 
složení tvého týmu?  
Zatím mám v týmu svojí přítelkyni, která se mnou vášeň pro 
auta a závodění sdílí. Nemám problém nechat ženu řídit.  
 
Nezmůžu se na nic jiného než na obdivné  WOW.  
Zbývá ti vůbec nějaký volný čas?  
Když mi nějaký zbyde, trávím  ho stavbou domu spolu 
s mým tátou, který je zedník a dělá mi mistra.  
 
Prozradíš na sebe nějaké pikantní detaily?  
Nerad pracuji na všech autech začínající na písmeno F            
a taky na všech francouzských autech.  
Tak to se svým Peugeotem asi nemám šanci, smůla. Ale 
děkuji ti za rozhovor, bylo to velice příjemné.  
 
Co jsem ještě zjistila – Fanda má narozeniny ve stejný den 
jako můj syn, je tedy Blíženec.  
Má přítelkyni, která mu může pomoci se studiem 
doplňujícího pedagogického studia, protože vystudovala 
pedagogiku.  
 
Co víme všichni je, že Fanda je ohromně milý a vstřícný 
člověk, který pokud může, tak vám podá pomocnou ruku.  
 

A co na Františka prozradili jeho žáci? 
- Na zahradě svojí i na zahradě školy tvoří 

„Řbitov autíček“.  
- Když se zabere do opravy, připomíná malého 

chlapce, který dostal novou hračku (přestože 
vypadá jako medvěd).  

- Jeho oblíbenou činností je předělávání výfuků u 
aut, kvůli lepšímu zvuku.  

- Pan mistr hrozně rád  a rychle uklízí, obzvláště 
v pátek. V pátek taky moc rád řeší nejrůznější věci 
a problémy.  

- Nemluví sprostě, jeho oblíbeným slovem je šmejd.  



 
Ve Vysokém Mýtě se vydaly TECHNOhrátky ve 
stopách slavné automobilní a autobusové tradice  
  
V rámci volby svého budoucího studijního zaměření si žáci 
přišli prohlédnout učebny a dílny, kde se už sedm 
desetiletí rodí vyhlášení automechanici, karosáři, 
autolakýrníci, nástrojáři, opraváři zemědělských strojů 
nebo zámečníci. Stoupající zájem o tyto profese ostatně 
potvrdil v poslední době zhruba dvacetiprocentní nárůst 
počtu studentů Technické školy.  
 Na 115 účastníků TECHNOhrátek z osmi základních škol 
čekaly na šesti stanovištích zajímavé aktivity, které jim 
přiblížily zákulisí jednotlivých oborů.  Velkou výhodou bylo, 
že se všechny odehrávaly pod střechou prostorné dílenské 
haly, takže časové prodlevy žáků při přesunech byly 
minimální. 
 „Například u karosářů si děti vyzkoušely ohýbání plechu, v 
automechanické dílně měnily pneumatiky u osobního vozu 
na čas a v lakýrnické dílně si nastříkaly šablony. V 
zámečnické dílně na ně zase čekala zdánlivě jednoduchá 
činnost, která však ve skutečnosti dala všem pořádně 
zabrat – žáci museli vytvořit zkratku školy pomocí 
různorodého šroubového spojení,“ popsal část 
aktivit Vladimír Zemánek, manažer projektu 
TECHNOhrátky.  
Technická škola vyučuje jako jediná v Pardubickém kraji 
obor čalouník-dekoratér, a tak se samozřejmě jedno ze 
stanovišť nacházelo v dílně plné šicích strojů, látek, nití a 
dalšího čalounického materiálu.  A dokonce mnozí mladíci 
si zde poprvé v životě vyzkoušeli přesné šití na stroji.  
 Hlavní soutěžní motivaci žáků představovaly tradičně 
velké ovocné dorty. V kategorii manuálních aktivit zvítězilo 
družstvo ZŠ Komenského z Holic. Ve vědomostní soutěži 
„Hej Ty, víš to?“ vyhráli žáci ZŠ a MŠ Libchavy.   
  
Celý článek si můžete přečíst na www.klickevzdelani.cz, 
odkud jsme ho převzali a redakčně zkrátili.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Požádali jsme žáky prvních ročníků, aby nám sdělili svůj 
názor na školu. Vzorek nebyl sice reprezentativní, ale 
přesto můžeme vybrat pár odpovědí. 
 
Co mě na škole překvapilo?  
Všechno.  
Bufet, praxe, chování. 
Nic, vše co jsem slyšel, bylo opravdu tak, v dobrém i ve 
zlém. 
 
Změnil/a bych?  
Nic, rozvrh. 
Voňavku na záchodech. 
Třídy by chtěly renovaci (padá na mě chudý, smutný 
dojem). 
Vzhled školy, hodiny by mohly odpovídat tomuhle století. 
Vyučovací hodiny. 
 
Líbí se mi:  
Chování pár mistrů a praxe. 
Praxe. 
Hodiny s Hronem. 
Nic. 
WC u praxí. 
Jak se k nám učitelé chovají pěkně. 
 
Zrušil/a bych:  
Zde se žáci vzácně shodli na zrušení nultých hodin. 
 
Škola by byla lepší kdyby:  
Je to tak dobré, že bych nic neměnil. 
Jsme neměli odpolední hodiny. 
Měla více informací na internetových stránkách, o škole, 
o oborech.  
Se modernizovala, byly zábavnější hodiny, praxe 
byly placené od hodiny. 
Se předělala a byla víc útulná a moderní. 
 
Co na to vedení? Dozvíte se příště. 



  

 
Zeptali jsme se na plány některých učitelů v příštím 
pololetí.  
 
Michal Burian  
Zástupce ředitele pro odborný výcvik 
 
Co bude žáky jistě zajímat je chystané dokončení 
venkovní učebny. Tato součást školy se bude moci 
využívat k výuce i relaxaci. Obzvlášť v této době, kdy 
bychom měli trávit více času venku, to bude velkým 
přínosem.  
Plánujeme výběrové řízení na kompresorovnu. Jde o 
velikou investici v řádů statisíců korun. Její realizací se 
zlepší pracovní prostředí a podmínky  v dílně (poz. 
redakce – tomuto, pro školu významnému, kroku se 
budeme věnovat v příštím čísle Techničáku).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Monika Blažková  
Učitelka odborných předmětů 
 
Ráda bych založila s žáky čalounickými oborů záhon 
textilních rostlin.  
Do našich klimatických podmínek se hodí len, to je 
základní textilní plodina střední Evropy. Chtěli  bychom 
vyzkoušet i pěstování bavlny, která je velmi atraktivní a 
ostatní uvidíme. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vyhlašujeme soutěž o fotografický snímek na téma Zima. 
Fotografii v jakémkoliv formátu  zašlete na 
email blazkova@technickavm.cz do 15. 2. 2021. Porota 
vyhlásí tři nejlepší fotografie. Výherci se můžou těšit na 
malou odměnu.

 
 
 
 
 
Chtěl/a bys být součástí týmu, který připravuje noviny? 
Neomezuje tě nic, požadujeme jen chuť do práce. 
Nástupní bonus je kolektiv, který tě bude podporovat.  
Jestli tě to zajímá, kontaktuj paní učitelku M. Blažkovou 
(kabinet vedle učebny 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dílny školy  byly vybaveny  novým 
zařízením za 400.000 Kč. Žáci to 
jistě ocení a nové vybavení zlepší 
kvalitu výuky. 

Ani sborovně se nevyhnul covid, 
naštěstí pro žáky, všichni učitelé 
nemoc přeprali. Pro žáky 
v karanténě bylo zahájeno online 
vyučování.  

Vedení školy zajímá názor žáků ze 
všech ročníků na školu, proto začal 
na podzim probíhat jejich průzkum. 
Ve sběru dat budeme pokračovat i v 
dalších měsících.  

Zdají se ti tyto vtipy příliš boomerské, pošli nám lepší  
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