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    Obchodka              
PÁTEK 30. září 2016    vydaly: Ivana Billichová, Eliška Korbelová, Adéla Krejčí, Adéla Jinderlová 
             Umění nebo vtip? 

Samsonova kašna na 

náměstí v Českých 

Budějovicích, 

dominanta a symbol 

našeho města. 

Momentálně je kašna 

zakrytá a občané 

města či turisté ji 

lehce neuvidí. Abyste 

kašnu mohli znovu 

obdivovat, musíte 

projít temnou 

chodbou. Musíte 

vstoupit do Domu 

umění a poté se vydat 

onou tmavou 

chodbou, která vede 

přes náměstí směrem 

ke kašně. Pokud 

čekáte, že uvidíte 

kašnu v netradičním 

úhlu, tedy seshora, 

možná zažijete mírné 

zklamání. Chodba je 

zakončena schody  

 

 

 

 

 

 

 

směrem dolů. Opět 

stojíme před kašnou u 

laviček. Ale je tu něco 

navíc, je tu právě ta 

kašna. Vnímám pouze 

ji, nevnímám ruch, 

auta, kolemjdoucí. 

Sleduji stékající proud 

vody a světelné 

odrazy na černém 

plátně. 

     Většina obyvatel je 

zklamaná. Kašna sklízí 

převážně kritiku. 

S nápadem zakrytí 

kašny přišel Jan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šépka. Autor také 

potvrdil, že 

prozatímní ohlasy 

jsou velmi 

bouřlivé, kritické, 

ale našly se i 

pozitivní. Pan Jan 

Šépka také 

upozornil, že 

k celému projektu 

jsou i doprovodné 

pořady, které se 

konají vždy v úterý 

od 18 hodin 

v kostele Svaté 

Rodiny a také 

jednou na 

náměstí. Projekt 

potrvá až do 2. 

října 2016.  

  

Přinášíme vám jeden 

umělecký počin 

z našich řad, 

surrealistická báseň. 

 

 

Touha 

V břiše hejna 

letících ptáků, 

srdce nevděčně 

bijící pouze z 

povinnosti. 

Dívka přede mnou 

stojící, 

nevědomky 

rozhoduje touha. 

Něco, co odepřeno 

býti mi musí, 

neboť šťastný 

musím býti jest. 

-Jan Ivan 
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Projekt EDISON 
 

Po velice zajímavé 

zkušenosti s projektem 

EDISON, pořádaným 

organizací  AIESEC, i letos 

na naší škole přivítáme 

zahraniční studenty – 

přesněji stážisty z osmi 

cizích zemí. Brazílie, 

Mexiko, Čína, Írán, 

Portugalsko. Toto jsou 

země, o kterých se letos 

dozvíme spoustu nových 

informací. Stejně jako 

v předchozích letech nám 

stážisté představí své 

výjimečné kultury, včetně 

národnostních zvyků. Mimo 

to si samozřejmě žáci 

obchodní akademie skvěle 

procvičí angličtinu. Stážisté 

budou po dobu působení 

na naší škole ubytováni u 

jednotlivých žáků, kteří se o 

ně budou celý týden 

pečlivě starat. 
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Studenti 3. ročníku 

vyrazili na výtvarnou 

prohlídku do 

Wortnerova domu, 

kde proběhla výstava 

surrealismu, která 

nám spíše 

připomínala 

dadaismus. Nešlo o 

pouhé provázení po 

výstavě, milá paní 

lektorka měla pro 

studenty připravený 

malý program, ve 

kterém všichni měli 

možnost dát volný 

průběh svým 

myšlenkám. První 

hra s myšlenkami 

byla taková, že 

studenti si prohlíželi 

vystavené obrazy a  

 

 

rozděleni do 

skupinek si měli 

představit, že s 

obrazy mají 

rozhovor, který si 

potom všechny 

skupinky u 

vybraného obrazu 

prezentovaly. Dále 

byl promítnut 

krátký film o tvorbě 

autorů jako 

například Jindřicha 

Štyrského, po 

kterém si studenti 

naší školy vyzkoušeli 

další hru, opět ve 

skupinkách, která 

pro změnu byla ve 

výtvarném smyslu. 

Tvorba byla  

 

 

založena především 

na vlastních 

nápadech, cokoliv, 

co studenty 

napadlo, aniž to 

dávalo smysl, 

jednoduše nakreslili 

na papír před 

sebou, který si 

předávali ve směru 

hodinových ručiček. 

Všechno bylo bez 

logiky a hlavním 

cílem bylo 

soustředění se na 

vlastní myšlenky a 

dát jim volný 

průběh. Na závěr 

dala lektorka 

studentům prostor 

na dotazy a názory,  

 

které byly spíše 

negativní díky 

onomu 

promítnutému 

filmu, jako že se jim 

surrealismus 

"zhnusil", nedával 

jim smysl, přišel jim 

jako hloupost, pro 

někoho to byla 

zábava a někomu to 

nic nedávalo, 

neříkalo. Ale každý 

to má jinak, a pokud 

i vy chcete vědět, 

jak na tom jste, 

vyrazte společně se 

svými spolužáky na 

některou z výstav 

v Českých 

Budějovicích. 

 

 


