
KVĚTEN 2012     

SVĚT JE V KRIZI, POMOZME SI NAVZÁJEM!!! 
Termín krize se používá pro označení těžké chvíle, ale i obtížné situace či tísně 

       Svět okolo nás teď prožívá především krizi 
         ekonomickou  a mravní 

Pomáhejme těm, kteří naši pomoc potřebují!!! 

SBÍRÁME 
oblečení (vyprané a vyžehlené) 

dětské hry, hračky, plyšáky, knížky,... 
  

Vše odneseme do kostela Církve československé husitské v Lounech (naproti divadlu), odkud věci 
poputují tam, kde je potřebují. 
Termín: do 10.6.2012 

-        Mgr. Kohutovi, popř. Mgr. Kohutové - na Postoloprtské 

-        Mgr. Karfíkové - na Osvoboditelů 

Ahoj všichni, 
konečně se přiblížil červen, měsíc zúčtování, ale hlavně měsíc očekávání letních 
prázdnin.  
 

Co vás čeká v tomto čísle: 
Co se stalo (akce minulé) -   instalatéři skládali svářečské zkoušky 
    - hráli jsme si s Recyklohraním 
    - STR1 navštívili Legios Louny 
    - někteří z nás se podívali do Francie a Velké Británie 
    - poznávali jsme Prahu a její památky 
    - zúčastnili jsme se seminářů o právu, stereotypech a 
    možnostech v EU 
    - pomáhali jsme ve Stacionáři  
Co nás čeká (akce budoucí) 
Rozhovor s…… Mgr. Petrou Karfíkovou 
Egyptský horoskop - znamení Hor 
Nepište do šuplíku - tentokrát básnila Míša Veselá z VSP2 



Co se stalo (akce minulé) 

Ve středu 2. května úspěšně absolvovali žáci INS2 
a INS3 zkoušky ve svařování mědi a v polyfuzním 
svařování plastů. Za jejich stoprocentní úspěšnost 
děkujeme jejich učitelům odborného výcviku, celou 
akci podporovala i firma FV - plast, a. s.      

                                                                    Autorka  textu:  Jindřiška Křivánková     

Instalatérské svařovací zkoušky 

Studenti třídy VSP3 společně napsali během hodiny ekologie v 
rámci projektu Recyklohraní povídku, která vypráví o červe-
ném kontejneru:  
 
Jednoho slunečného dne se sešli tři kamarádi – Kryšpín, Kazan a Kazimír na místě, 
kde se schází každý den, u červeného kontejneru v ulici Kosmonautů. 
Domlouvali se, co podniknout, a náhle Kazimír dostal skvělý 
nápad: „Vyrobíme káru, na kterou naložíme červený kontejner 
a budeme objíždět město – třeba se nám ho podaří naplnit.“ 
Pustili se do realizace svého nápadu. Kryšpín dovezl kolečka 
ze starého kočárku, který měla jeho malá sestra, Kazan při-
táhl prkna a hřebíky, na Kazimíra zbylo nářadí, jež přinesl 
z tatínkovy dílny. Navíc donesl výborný zlepšovák – megafon. Netrvalo dlouho a kára 
byla hotová. Pak už zbývalo jen naložit kontejner a kluci vyrazili do města. 
Jako první projížděli ulicí Vladimírská a pomocí megafonu vyzývali občany, aby po-
mohli recyklovat své staré elektrospotřebiče – mixéry, šlehače, rádia, mobilní tele-
fony atd. Lidé vybíhali se svými přebytečnými spotřebiči a předháněli se, kdo klu-
kům přispěje nejvíce. 
Po hodině už byl kontejner úplně plný, když v tom přiběhl starosta obce Slavětín, 
který bydlí Na Městečku, a prosil je o uspořádání téže akce i ve Slavětíně. Za od-
měnu jim slíbil každému nový mobilní telefon a kluci s nadšením souhlasili. 

Recyklohraní 

V pátek 11.5.20012 se žáci STR 1 zúčastnili exkurze 
do firmy Legios a. s. Žáci byli formou prezentace se-
známeni s historií firmy a  jejími výrobky.   
Dále jim bylo umožněno nahlédnout do oddělení kon-
strukce, ve kterém by někteří z nich mohli v budoucnu 
nalézt pracovní uplatnění. Poté následovala 
prohlídka výroby, nového moderního skladu a také bylo 
mimo jiné možné shlédnout již hotové vagó-
ny.  Exkurze byla zajímavá a všem se líbila.  
Autorka textu: Ing. Zdeňka Soprová 

STR1 v Legiosu 



Ve dnech 27.4 -3.5 studenti SOŠ Louny vyrazili na studijní zájezd. Navštívili dvě 
nejkrásnější a nejstarší uni-
verzitní města Evropy – Pa-
říž a Londýn. 
Hned první den jsme navští-
vili nejromantičtější město 
světa, Paříž. Měli jsme 
možnost zhlédnout věž z 
roku 1889, která byla vy-
stavěna ke 100. výročí Vel-
ké francouzské revoluce - 
Eiffelovu věž. Dále jsme 
mohli vidět Notre Dame a 
starobylou čtvrť mezi Sei-
nou a Lucemburskými za-
hradami nazývanou Latinská 

čtvrť. Zaujala nás také Sorbonna, světově proslulá uni-
verzita vzniklá už v r. 1200. 
Významné město pocházející z doby Římanů ležící u řeky 
Cam, Cambridge, se nám také velice líbilo, mohli jsme 
tam vidět královskou kolej King´s College - tato kolej 
byla založena Jindřichem VI. v roce 1441. 
Prohlédli jsme si mnoho univerzitních kolejí se studenty, 
kteří zde dnes studují, a shodli jsme se, že si nemohou 
na nic stěžovat. Mnoho českých studentů by dalo za tu-

to univerzitu cokoliv. 
Ještě zajímavější byl Oxford - město, které proslavila nejstarší univerzita v Anglii, 
tu tvoří asi 40 samostatných kolejí. V řadě jejích absolventů najdeme ty nejznámější 
osobnosti. Atmosféru Oxfordu dotváří studentský život i staré tradice. Mezi univer-
zitou a městem panuje spor, který ve 14. století vyvrcholil ozbrojenou sráž-
kou. Dominantou města je Carfax Toner - Starobylá věž, která je na rušné křižovat-
ce jedinou dochovanou částí kostela sv. Martina. K uni-
verzitě neodmyslitelně patří mnoho významných i men-
ších kolejí, např. Merton College. 
V Londýně nás nadchlo Westminsterské opatství s kla-
sickými strážemi, které patří jen k Anglii/Londýnu, čer-
vené uniformy a velké černé chlupaté čepice 
(bobři:D) Hodně se nám líbilo Trafalgar Squar, kde se 
každý chtěl vyfotit u soch lvů.  Na náměstí jsou dvě vel-

ké fontány a jezdecká so-
cha Jiřího IV. Nemůže 
chybět ani Buckinghemský palác, sídlo královny Alžbě-
ty II. , kde nám ale atmosféru kazily davy lidí tlačí-
cích se k paláci. Zaujaly mě krásné udržované zahrady. 
Výlet se nám moc líbil, máme mnoho vzpomínek a zá-
žitků. 
Autorka textu: Šárka Charvátová, VSP2 

PAŘÍŽ, CAMBRIDGE, OXFORD, LONDÝN 



Dne 14. 5. 2012 jsme vyrazili se třídou 
VSP1, STR2 a MIE2 do Národního divadla 
v Praze. 
Kolem osmé hodiny ráno jsme vyjeli auto-
busem z Loun do Prahy. Cesta trvala asi 
55 minut, ale vůbec jsme se nenudili. Au-
tobus nám zastavil přímo před Hradem. Po 
vystoupení nám nejprve paní Hyláková na-
diktovala telefonní číslo, na které se má-
me ozvat, kdyby se nám něco přihodilo. Na 
Hradčanech jsme se společně vyfotili u 

Chrámu sv. Víta. Potom jsme vyrazili k vyhlídce na 
celé hlavní město a nakonec jsme došli Královskou 
cestou k domu Jana Nerudy - tam nyní sídlí restau-
race U Dvou slunců. 

Při cestě do Národního diva-
dla jsme prošli Karlův most. 
Následovala pauza na oběd - 
někteří studenti navštívili 
KFC nebo McDonald, pak jsme 
vyrazili do centra města, ně-
kteří okusili jízdu metrem. 
Po pauze jsme se sešli u Ná-
rodního divadla, ve kterém 
jsme měli objednanou pro-
hlídku. Celou hodinu jsme 

procházeli naše nejstarší kamenné divadlo s průvod-
cem, který nám vyprávěl zajímavosti o divadle. Do-
stali jsme se do míst, do kterých se nedostanou běžní návštěvníci, například k základ-
ním kamenům. Pěkný výhled na Prahu se naskytl, když jsme se dostali na horní balkon 
divadla, kde jsou sochy Trigy a v dálce je vidět i Pražský hrad, začátek naší exkurze. 
Myslím si, že tento výlet se nám povedl, a doufám, že si ho někdy zopakujeme. 
Autoři textu: Martin Cíl a Michal Krupka, VSP1 

Exkurze po pražských památkách 

Ve středu 9. května proběhla pro studenty 2. 
a 3. ročníků studijních oborů přednáška In-
formačního střediska Evropské komise EURO-
PE DIRECT Most, během které se studenti 
seznámili s možnostmi práce a studia 
v Evropské unii. Přednášející všechny seznámil 

s možnostmi, které studenti mají v rámci studia na evropských vysokých školách za-
pojených do projektu Erasmus. Zároveň o svých zkušenostech se studijním pobytem 
v Německu vyprávěla studentka VŠ finanční a správní v Mostě, která v rámci pro-
jektu studovala 6 měsíců v Ingolstadtu. K dispozici bylo mnoho propagačních materi-
álů, ve kterých jsou odkazy na podrobnější informace. 

Příležitosti k příležitostem  



Zahrada denního stacionáře v Lounech se v pá-
tek 18. května proměnila v místo setkání plné ra-
dosti a hudby. Od 12 do 22 hodin tam proběhl 
zahradní festival Open Garden 2012. 
Vystoupila kapela Hájští Kohouti z Ústavu sociál-
ní péče Háj u Duchcova, taneční skupina Lucari-
no Dance, složená výhradně z mentálně postiže-
ných tanečníků, kterou zastřešuje Centrum soci-
ální pomoci Litoměřice, dále zde účinkovali Ha-
vrani a klienti lounského stacionáře. Později od-

poledne zahrály kapely Kapišto, Niceland, Last Station a Kübl. Zlatým hřebem 
programu bylo vystoupení herce, skladatele a písničkáře Jiřího Schmitzera. 
Festival se všem účastníkům velice líbil a všichni se náramně bavili. 
Autorky textu: Martina Janurová a Adéla Mrvíková (VSP3), které na festivalu 

Zahradní festival Open Garden 2012 

V pátek 25. května se studenti tříd 
VSP1, STR2 a MIE2 zúčastnili semi-
náře Stereotýpek v nás, který pořádá 
občanské sdružení AFS Mezikulturní 
programy. Svým působením se snaží ve 
studentech poznat vlastní stereotypy, 
odbourávat je a otevřít se multikultura-
lismu. Tyto workshopy byly vedeny in-

teraktivní formou za po-
moci diskuze, skupinové 
práce a prožitkových her. 
Zároveň se studenti se-
známili s dobrovolnictvím, 
kterému se mohou ve svém 
volném čase věnovat.  

Stereotýpek v nás  

Právní vědomí  
V druhé polovině května 2012 se uskutečnily pravidelné besedy pro 1. ročníky stu-
dijních a učebních oborů na téma Právní vědomí s por. Ing. Tomášem Krupičkou z 
PIS PČR Louny. Pracovník prevence se zaměřil na informace o trestných činech, je-
jich následcích a problematiku závislostí. Praktickým cvičením ověřil pozornost žá-
ků a jejich úspěšnost při řešení modelových situací. 
Text: Vladimíra Hefnerová 



Co nás čeká (akce budoucí)            
 Závěrečné zkoušky učňovských oborů: 
1. června - písemné závěrečné zkoušky 
4. - 6. června - praktické závěrečné zkoušky 
8. června - výsledky písemných a závěrečných zkoušek 
11. - 15. června - příprava k ZZ 
18. června - ústní závěrečné zkoušky 
  
4. června - předávání maturitních vysvědčení 
6. června - Šance - VSP1 
6. - 7. června - Ekohrátky - akce pro MŠ a ZŠ - VSP2 
20. června - výlet STR3 VSP3 do Mostu - muzikál Noc na Karlštejně a expozice pře-
sunutého kostela 
21. června - výlet VSP2 do Prahy 
23. června - oslavy 60. výročí naší školy 
26. června - výběr těch nejlepších, kteří se nejvíce angažovali ve Stacionáři Louny - 
výlet do Lidic a Lán 

Rozhovor s…… Mgr. Petrou Karfíkovou 

Oblíbené jídlo? Sladká jídla, těstoviny, sý-
ry,  sním téměř vše. 
Oblíbené pití? Voda z kohoutku - nevím, jestli 
je má nejoblíbenější, ale určitě ji piji nejčastě-
ji. 
Literární osobnost? Je jich mnoho, teď mě na-
padá Karel Havlíček Borovský - pro svou odvahu 
bojovat za pravdu. 
Oblíbená barva?  Žlutá a modrá. 
Kde nejčastěji nakupujete?  Potraviny  Penny, 
ostatní zboží raději v malých krámcích. 
Nejoblíbenější televizní pořad? Seriál  Přátelé, 
teď sleduji Helenu, když to vyjde, tak Partičku. 
Oblíbený podnik? Bowling Nový svět - dobré jídlo a možnost pohybu. 
Oblíbená hudba? Poslouchám český big-beat ( Katapult, Brutus,...) a rock (David 
Koller) 
Oblíbený herec?  Idol mnoha žen Brad Pitt. 
Co děláte ve volném čase?  Jsem se svou rodinou, nejlépe někde v přírodě, na ko-
lech. 



Egyptský horoskop                                  

Znamení Hora   (7.5. – 8.6.) 
[singlepic id=68 w=150 h=120 float=left]Egyptský bůh Horus, 
bůh s ptačí hlavou, je synem bohyně nevyčerpatelné štědrosti 
Isis a boha Osirise. Je symbolem boje Světla proti Temnotě a 
nabádá ke spravedlnosti. Podle egyptské mytologie za pomocí své 
matky svedl legendární boj s tyranem Sethem. Horus zvítězil, 
obnovil řád a stal se prvním svrchovaným bohem sjednoceného 
Egypta. Lidé narození v jeho znamení vynikají touhou po sebere-
alizaci. K tomu jim nebesa nadělila vynalézavost, obratnost, sílu 
a vynikající paměť. Jsou skvělými řečníky, v diskuzi jim nikdo 
nestačí. Chráněnci boha Hora bývají velkými pracanty, ale vý-
sledky často neodpovídají jejich úsilí. Jsou totiž roztržití, je-
jich zájmy se tříští a také postrádají trpělivost. V lásce jsou 
velmi vynalézaví, jsou mistři flirtu. Dokážou žít i s více partne-
ry. 
Obecná rada znamení Hora: dobře zvažujte, než někomu svěříte 

Nepište do šuplíku  
Autor: Míša Veselá, VSP2 
Máme doma vorvaně, 
ten nám brečí ve vaně, 
že chce zpátky do moře, 
za kámoškou Řehoře. 
 
Rybka je to nádherná,  
svítí jim jak lucerna, 
oči modrý, barva bílá, 
zrovna jako lesní víla.  
 
Ale ne tak průhledná, 
ani není studená, 
hodná, milá, hezká je, 
také krásně maluje. 
 
Maluje si ploutvičkami, 
s ostatními rybičkami, 
hrají si na honěnou, 
s vodou nemálo studenou. 
 
Voda je zas nechytila, 
jen vodníka potopila, 
z vodníka jdou blesky ře-
vem, 

nakonec mu spadnul řemen. 
 
Spadly mu i kalhoty, 
černo-bílý strakatý, 
teď tu stojí jenom v tren-
kách, 
růžovoučkých podkolenkách.  
 

Nezlobí se jenom na ně, 
ale také na vorvaně, 
ve vaně se fláká jen, 
brzy bude utopen. 
 
Vorvaň se to dozvěděl, 
pravdu nám dnes pověděl, 
pustíme ho do moře, 
za kámoškou Řehoře. 

 
Řehoř je zas potěšený, 
náš táta je rozzlobený, 
co bude dnes k večeři, 
prý hrníček od peří? 
 
Hrníček byl dobrej moc, 
sluply jsme ho pro radost, 
akorát ty střepy k zlosti, 
paseku nám dělaj z kostí. 
 
Zapíchly se dva, tři, čtyři, 
v PC máme zase viry, 
brácha ho dal opravit, 
může se to prodražit. 
 
Teď už mě nic nenapadá, 
noc už není dávno mladá, 
všem krásnou noc vinšuju, 
i já si ji konečně užiju. 
 


