
Neustále tě vidí! 

V pondělí 19. prosince 2016 se studenti mnoha českobudějovických škol a také studenti naší 

obchodní akademie sešli brzy ráno před divadelním sálem Metropol. A ne jen tak pro nic. 

Čekala je totiž dramatizace proslulého psychologického thrilleru s názvem 1984 anglického 

spisovatele George Orwella, v podání pražského Divadla různých jmen. 1984 aneb Velký 

bratr tě sleduje. 

 Poté, co se všichni pohodlně usadili, zhasla světla a roztáhla se opona, na diváky 

dýchla ponurá, tajemná atmosféra, která provázela celou hru. Ty, kteří neusnuli, nebo si 

nezačali v divadelním sále pokuřovat, či klábosit, hra jistě zaujala. Určitě zaujaly i herecké 

výkony v podání například Lukáše Buriana, Romany Goščíkové a Milana Enčeva. Celá hra byla 

doprovázena světelnými efekty a tajemnou hudbou Zdeňka Urbanovského.  

 Poté, co se zatáhla opona a herci se začali uklánět, odměnili je studenti mohutným 

potleskem a jeden po druhém opouštěli sál. Někteří si odnesli skvělý kulturní zážitek, jiní 

zase dospali víkendové flámy. 



Vražda ve Vídni, aneb zabili 

jsme nudu ! 

Studenti obchodní akademie se ve středu 14. 

prosince 2016 vydali navštívit kouzelnou 

vánoční Vídeň a opravdu se nenudili. 

Odjíždělo se ráno v 7 hodin. Celou dlouhou 

cestu doprovázel déšť, naštěstí při příjezdu do 

Vídně déšť ustal. Všude přítomná vánoční 

atmosféra zaručeně všem zpříjemnila náladu. 

Podle plánu studenti navštívili Kulturní 

centrum Hundertwasserhaus, prohlédli si 

historické centrum Vídně a také navštívili 

vánoční trhy, kde si studenti pochutnali na 

vynikajících rakouských specialitách a zahřáli 

se punčem. 

Jeden ze silných zážitků tohoto výletu byla 

také návštěva místních toalet. Překvapila je 

zde hlavně služba, která na toaletách otevírala 

dveře, a dokonce po Vaší činnosti toaletu 

uklidila a vydesinfikovala. No takovéto 

příjemné veřejné toalety v České republice 

těžko najdeme. 

V půl páté přišel čas odjezdu zpátky do České 

republiky. Cestou se několik studentů stihlo 

prospat a v půl osmé večer přijeli plni nových 

zážitků a dobrého jídla do Českých Budějovic, 

kde na ně čekali starostliví rodiče s otázkou: 

„Tak jak sis užil vánoční Rakousko?“

Recept na Vánoční punč jako z 

Vídně 

Ingredience : 

100 g rozinek 

50 g sušených brusinek 

30 ml rumu nebo griotky 

½ litru silného černého čaje 

1 litr červeného vína 

1 citron nakrájený na plátky 

4 svitky skořice 

cukr podle chuti 

Příprava 

1. Sušené ovoce nasypte do misky, zalijte je 

rumem nebo griotkou a nechte namáčet 

nejméně dvě hodiny (klidně i několik dní). 

2. Čaj, víno, plátky citronu a svitky skořice 

přiveďte k varu. Do nahřátých sklenic pak 

rozdělte sušené ovoce s rumem, zalijte 

punčem a podle chuti oslaďte.  

 

  



Všichni za jednoho, jeden za 2. B 

Dne 16. prosince 2016 proběhla generální 

zkouška TBT, aneb Třída baví třídu. Třídy 

předvedly své pečlivě připravené vystoupení 

před realizačním týmem, který tvoří třída 3. AL 

spolu s paní učitelkou Hudkovou a paní 

učitelkou Vacíkovou. 

TBT se účastní téměř všechny třídy jako celek, 

kromě 2. B, kde za celou třídu vystupuje pouze 

jedna dívka. Takže gratulujeme k tomu, že se 

na to vykašlali.  

TBT proběhne dne 22. prosince od 9 hodin 

v DK Slavie. Všichni jsou srdečně zváni, čeká je 

příjemné pobavení a rozptýlení. 

 

 

Pro pobavení 

Vtip č. 1  

˝Nasedli už všichni?˝ ptá se řidič autobusu. 

˝Ano.˝ 

˝Tak si vystupte, protože autobus se 

porouchal!˝ 

 

Vtip č. 2 

Příjde Pepíček ze školy a říká mamince:  

"Dnes jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!"  

"No to je pěkné, a na co se paní učitelka 

ptala?" 

"Kdo rozbil okno ne chodbě!" 

 

Vtip č. 3 

Ve tři v noci zazvoní profesorovi telefon, ozve 

se tichý hlas: 

"Probudil jsem tě?" 

"Hmmm, ano..." 

"Tak to je dobře, protože já se ještě učím, ty 

hajzle!" 


