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Petra Mašková 

Dne 12. října 2021 se uskutečnil již 7. ročník soutěže „Technika má zlaté dno“. Soutěž se 

konala ve společenském sále SOU elektrotechnického Plzeň. Naši školu reprezentovali 

žáci 3. ročníku oboru Mechatronika ve složení 

Jakub Rollinger a Jan Philippe Franke a spolu se 

žáky partnerské školy (ZŠ Štěnovice – Anežka 

Míchalová, Šimon Jirák) se umístili na 2. místě 

v kategorii střední školy a gymnázia.  

 Tým tvořili dva žáci střední školy a dva žáci 

partnerské základní školy, podmínkou byla jedna 

dívka ze základní školy. Své síly v technických zna-

lostech (montáž výrobku ze stavebnice Merkur 

a Boffin) v soutěži poměřilo celkem 17 soutěžních 

týmů ze škol z celého Plzeňského kraje. 

 Úkolem čtyřčlenných soutěžních týmů bylo 

sestavit funkční řezačku polystyrénu. Na splnění za-

dání měli účastníci časový limit 5 hodin a k dispozici jim byli odborní poradci a pomocný tým slo-

žený z pedagogů a žáků SOU elektrotechnického Plzeň. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 68 žáků, týmy jsou vždy rozděleny do tří kategorií, a to gym-

názia, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Naši žáci obsadili v kategorii střední odbor-

né školy 2. místo. Na soutěž dohlížela hodnotící komise složená ze zástupců Krajského úřadu Pl-

zeňského kraje, Západočeské univerzity v Plzni a Elektrotechnického cechu Plzeňského regionu, 

která soutěžícím přidělovala body podle předem stanovených kritérií. Vítězové si pak z rukou zá-

stupců Plzeňského kraje jednotlivě převzali diplomy a poukázky na nákup elektroniky v hodnotě 4 

000 korun (1. místo), 3 000 korun (2. místo) a 2 000 korun (3. místo), 1 000 korun (zvláštní cena 

komise) a ostatní pak dárkové tašky s upomínkovými předměty. 

Technika má zlaté dno 

Autoři: 

 Mgr. I. Harmadyová 

 Mgr. H. Koubková 

 Ing. P. Mašková 

 Ing. P. Steininger 

 Ing. P. Vlček 

 Ing. J. Gruber 

Uvnitř tohoto 
vydání: 

Technika má zlaté 
dno 

1 

Soutěž v programo-
vání CNC strojů — 
MSV Brno 

1 

Vokno do světa 
kultury 

3 

Jak na nadané a 
mimořádně nadané 

3 

Navazující seriál na 
Rumunsko – díl 2. 

5 

Jaderná elektrárna 
Černobyl a dnešek 

6 



Stránka 2 ZPRAVODAJ SPSŠ STROJNICKÉ A SOŠ PROF. ŠVEJCARA, PLZEŇ 

Pavel Steininger 

Každým rokem se pravidelně naši 

studenti zúčastňují soutěže 

v programování CNC strojů, kte-

rou organizuje Svaz strojírenské 

technologie v Brně jako doprovod-

nou akci při strojírenském veletr-

hu. Mezi středními školami je tato 

soutěž oblíbená a to nejen díky 

pěkným cenám a popularitě, ale 

hlavně díky neopakovatelné atmo-

sféře.  

Dalším kladem této akce jsou 

doprovázející pedagogové, kteří si 

vyměňují svoje trable a zkušenosti 

s výukou středoškoláků. Výuka pro-

gramování v naší škole je zaměřena na 

obráběcí stroje ovládané řídicí jednot-

kou od firmy Heidenhain, takže naši 

studenti, jmenovitě Ondřej Hrách 

z 3MS a Martin Šubrt z 4STB tvořili 

CNC program právě pro tuto jednot-

ku. Organizátoři z této firmy připravili 

zadání, ve kterém se s výhodou necha-

jí použít nové funkce, které tato firma 

zavedla asi před rokem a které nemá-

me ve svém programovém vybavení 

ve škole. Asi hodinu před začátkem 

jsem našim reprezentantům ukázal, 

kde tyto funkce jsou a jak fungují. Na 

sestavení soutěžního programu měli 

Soutěž v programování CNC strojů — MSV Brno 

Vokno do světa kultury 

studenti 90 minut a nikomu se nepo-

dařilo splnit všechny zadané úkoly 

a vytvořit celý program. Po skončení 

časového limitu zadavatelé vybrali 

nejhodnotnější práci, kterou prohlásili 

jako vítěznou. Myslím si, že vítěz byl 

z Tábora. Naši studenti se snažili 

a určitě neudělali ostudu, ale zůstali 

v poli poražených. V průběhu soutěže 

jsem měl možnost se seznámit se za-

davateli CNC programů od firmy Sie-

mens a blíže poznat jejich zadání 

s řešením. Protože i programování 

jejich jednotek máme ve svých tema-

tických plánech, tak mám inspiraci, jak 

rozšířit výuku v této oblasti. 

3MS, 4ME, Ivana Harmadyová, Helena 

Koubková 

Dne 29. 9. 2022 jsme se vypravili na 

dlouho očekávaný výlet. Oficiální 

název akce byl sice exkurze do 

galerie Vokno v Osvračíně, ale my 

jsme kvůli karanténním opatřením 

za celou dobu studia nikde jinde 

nebyli, a proto jsme se rozhodli, že 

to bude výlet a že si jej pořádně 

užijeme! 

Zábava začala už na hlavním 

nádraží v Plzni. Nejen že právě v den 

naší cesty musela být výluka, ale ještě 

se s námi rozhodl cestovat prapodivný 

pán, který měl sice nakoupeno leccos, 

ale jízdenka to rozhodně nebyla. Přes-

to s námi jel až do Nýřan a celou cestu 

prakticky předváděl, jak neblahé dů-

sledky může na člověka mít neuměře-

né popíjení alkoholu. Závěrečným 

pokřikem Ať žije Putin! definitivně 

potvrdil, že alkohol opravdu škodí 

zdraví. 

S mírným zpožděním jsme 

nakonec dorazili do malé vesničky 

Osvračín na Domažlicku. Byli jsme 

zvědaví, protože málokdy můžeme 

potkat někoho, jehož práce se dostala 

až na stránky učebnic literatury. Kdo 

se však obával nudné přednášky, mohl 

se přestat třást. Přivítali nás milí a 

velmi přátelští majitelé místního mlýna 

Silvestra a Jaroslav Chnápkovi a vy-

právěli nám místy veselý, místy smut-
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ný příběh party kamarádů, kteří byli 

tak znechuceni zákazy minulého reži-

mu, že se rozhodli koupit si dům ve 

Vísce na Chomutovsku a pořádat v 

něm koncerty, výstavy a setkání přátel 

podle svého vkusu. Aby se informace 

o akcích dostala k co největšímu počtu 

lidí, vydávali také kulturní časopis Vo-

kno. My dnes máme sociální sítě, oni 

měli starý cyklostyl propašovaný z 

Rakouska, na kterém museli časopis 

množit a potom jej sami rozvážet auty 

po celém tehdejším Československu. 

Šokovalo nás, že za tak nevinnou čin-

nost byli pronásledováni policií a že za 

každé číslo časopisu byly někomu z 

autorů vyneseny rozsudky v průměrné 

délce jeden rok.  

Nakonec byl režimem zničen 

i samotný ostrůvek svobody na Vísce 

a dům byl státem vyvlastněn. Chnáp-

kovi se rozhodli pokračovat a přes 

různé překážky se jim podařilo koupit 

objekt starého mlýna v Osvračíně. Z 

dobových fotografií jsme mohli zjistit, 

jak velký kus práce tu odvedli. Stále tu 

pořádají různé akce, zejména výstavy v 

prostorech bývalé sýpky, ale také semi-

náře, kurzy nebo třeba svatby. Na 

výstavu jsme se příliš nehrnuli, ale 

nakonec nás překvapilo, jak zajímavé i 

zábavné může být současné umění. 

Kulturní prostředí nás natolik ovlivni-

lo, že jsme si dokonce zarecitovali 

verše Františka Halase. Další bod pro 

galerii Vokno! 

Příjemným zážitkům ale ještě 

nebyl konec. Na přilehlém pozemku 

vybudovali majitelé i dva rybníčky a 

teplé počasí svádělo k vodním rado-

vánkám. Pochopitelně ne všechny, v 

září už slunce nezáří tak intenzivně, ale 

jednotka otužilců ze třídy 4ME neza-

váhala a za hlasitého povzbuzování 

ostatních výletníků rybníček vyzkouše-

la. Milí hostitelé zapůjčili ručníky a 

ostatní jen tiše záviděli a litovali, že 

také nejsou fanoušky studené sprchy. 

Pak už jsme se ale museli 

vrátit zpět do Plzně. Nemohli jsme 

uvěřit, kolik zážitků jsme nasbírali za 

jeden školní den. Časopis Vokno už 

pro nás nikdy nebude jen další nudnou 

„věcí k maturitě“.  

v ohybových, manuálních, umělec-

kých nebo sociálních dovednos-

tech.“ Následují pokyny, jak ve 

spolupráci s různými institucemi 

pedagogické, psychologické a dia-

gnostické podpory takového žá-

ka… nejsem si jist, jestli podpořit, 

nebo zničit. Zjistil jsem totiž, že 

opravdu nadaný, natož mimořádně 

nadaný žák nepotřebuje vymýšlet 

žádný složitý program, ten vám 

velmi rychle sám řekne, co máte 

dělat… 

Vždycky jsem se ptal sám se-

be, zda bych si s takovým žákem pora-

dil. Až se mimořádně nadaný žák do-

stavil. Jednoho dne přišel na den ote-

Josef Gruber 

Nadaný a mimořádně nadaný žák. 

Kdo to vlastně je? Podle vyhlášky č. 

27/2016 Sb. se za nadaného žáka 

považuje žák, „který při adekvátní 

podpoře vykazuje ve srovnání s vrs-

tevníky vysokou úroveň v jedné či 

více oblastech rozumových schop-

ností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních do-

vednostech.“ Mimořádně nadaný 

žák je ten, „jehož rozložení schop-

ností dosahuje mimořádné úrovně 

při vysoké tvořivosti v celém okru-

hu činností nebo v jednotlivých ob-

lastech rozumových schopností, 

vřených dveří chlapec s maminkou a 

pravil dětským hlasem: „Já bych chtěl 

být strojní konstruktér.“ Odvětil jsem: 

„Tak to jsi na správném místě.“ Měl 

jsem to štěstí, že jsem ho mohl učit od 

prvního ročníku. Dětský hlas byl záhy 

ten tam a z hocha se stal můj mladší 

kolega. V jedné hodině mechaniky 

jsem použil jednoduchý integrál. Chla-

pec vlétl po hodině do kabinetu 

s větou: „Vy jste mluvil o integrálu, to 

bych strašně chtěl umět.“ Tož jsem 

mu na kusu papíru vysvětlil princip 

derivace a integrálu a on za 3 – 4 dny 

přinesl první výpočty. A tak to šlo dál, 

samostatně odvodil rovnici adiabaty, 

ještě k tomu jinak, než bych to dělal já, 

Jak na nadané a mimořádně nadané 
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na základě mého vysvětlení pochopil 

podstatu jedné složité technické křiv-

ky, následně došel k matematice, na 

kterou jsem už nestačil, a nakonec 

jsme skončili na Fakultě aplikovaných 

věd ZČU u jednoho z mých učitelů. A 

to nemluvím o spolupráci s katedrou 

mechaniky FAV ZČU a stáži na 

ČVUT. Zjistil jsem, že více než psy-

chologickou, pedagogickou  a diagnos-

tickou podporu a IVP potřebuje tako-

vý žák především tři věci. Abych mu 

zodpověděl základní otázky, spojil ho 

se správnými lidmi a hlavně mu nepře-

kážel. To byl ostatně vždycky můj cíl. 

Záhy jsem totiž pochopil, že chtít ně-

koho „něco naučit“, je pošetilé. Člo-

věk se musí naučit sám. Učitel mu mů-

že jen ukázat, co a jak se má učit. Moje 

krédo je především nepřekážet žákům, 

zejména těm nadaným.  

Trochu mi nejde na rozum, 

jak je možné, že školní inspekce píše, 

že „mimořádně nadaných žáků“ je 

mnohem více, než školy vykazují. Vy, 

vy, vy, školy!!! Jak to vlastně inspektoři 

poznají? Já bych asi také propadl, pro-

tože jmenovaného žáka jsme nikde 

nevykazovali, ani mě to, přiznám se, 

nenapadlo, prostě jsme si rozuměli. 

Jestli ono zase nejde hlavně o počet 

listů. Už jsme tu měli podporu žáků 

slabých, teď jsou v kurzu mimořádně 

nadaní, ještě postrádám podporu žáků 

zanedbaných současným vzděláváním 

na základních školách.  

a povídám: „Za prvé nevím, zda po-

jedou hasiči z Košic, nebo odkud, a za 

druhé jsme tu prvně v životě a sami 

skoro bloudíme…. A vy máte 

k dispozici moji polohu, veškerou 

techniku, tak jednejte.“ „Popište slovy, 

kde to je.“ Tak jí říkám, že jdu ze 

Stach, přelezl jsem Suchý vrch 

a z paseky vidím světla Úbislavi a nad 

obcí svítí Javorník, víc že nedokážu 

vysvětlit. „No dobře, ale zavolá vám 

velitel zásahu“.  

Za chvíli jsme slyšeli houkat 

„hoří, hoří“. Podle směru zvuku to 

vypadlo, že vyjeli ze Stach a objíždí 

Suchý vrch. Houkačka ztichla dole 

v údolí pod námi. Pod pasekou jsme 

zahlédli, že by tam mohla být cesta a v 

tom místě jsme skutečně našli i červe-

nou značku. A už jsme zahlédli stíny 

supícího těžce oděného hasiče. Vydali 

jsme se mu naproti.  V tom zvonil 

telefon. Velitel zásahu. Tak jsme mu 

vysvětlili, že už v dáli tušíme kolegu 

a že s ním domluvíme. Když jsme se 

setkali, vysvětlili jsme mu situaci a 

ukázali mu směr. On nás poslal dolů 

za velitelem. Došli jsme k autům. Veli-

tel si nejprve ulevil, co že to jsou na 

dispečinku za „chytré hlavy“ (popsal 

to poněkud jadrněji a mnoha hezkými 

slovy) a řekl, že mohli už dávno hasit, 

že je přístup z druhé strany. Pak nám 

ukázal na tabletu s e-mapou spojení 

s těžkooděncem, a začal se s ním do-

mlouvat. Ten mu popsal, že našel asi 5 

ohnisek a že u jednoho právě stojí (e-

mapa). Velitel mu řekl, ať dojde na 

Petr Vlček 

Než budu vyprávět o Brdech, na-

vážu na svého kolegu Josefa, který 

hasil oheň na Velkém Mehelníku 

v Píseckých horách, a dám 

k dobrému svůj podobný zážitek. 

(Mimochodem před pár měsíci 

jsem na těchto stránkách psal 

o Velkém Mehelníku také.) 

V době začínající pandemie 

(poslední volný víkend, od pondělí 

bylo téměř vše zavřeno) jsme se 

v pátek večer vydali na 100kilometro-

vý pochod z Vimperka do Plzně. Asi 

okolo 22 hodiny jsme vystoupali ze 

Stach na Suchý vrch. Jeho svahy smě-

rem do Úbislavského údolí byly vyple-

něné „leso-plundrem“. Cestu jsme 

těžko ve zničeném terénu hledali. 

Náhle nám kromě čelovek posvítil na 

cestu táborák. Zprvu jsme si mysleli, 

že tam nějaký člověk bude spát a že 

sedí u táboráku, pak nám ale došlo, že 

vandráci si zpravidla nevyberou na 

nocleh zplundrovaný les, a tak jsme se 

vydali tímto směrem. Oheň byl větší, 

než se zprvu zdálo, a plameny tryskaly 

zpod pařezu. Pak jsme uviděli několik 

bratříčků. I zavolali jsme na linku 150. 

Ozval se ženský hlas, zřejmě odkudsi 

z Prahy. Vysvětlil jsem situaci. A dáma 

povídá: „Vysvětlete mi, jak se tam 

hasiči dostanou!” Zalapal jsem po 

dechu a povídám: „Vy nevidíte mojí 

na e-mapě polohu? Tak přesně v té 

poloze hoří!“ „Tak mi vysvětlete cestu 

k tomu místu.“ To už jsem nevydržel 

příjezdovou cestu z druhé strany a ať 

na ně počká. Nám poděkovali (prý 

jsme zachránili les a ušetřili jim něko-

lik dnů práce) a vydali se zpět do 

Stach. My jsme pokračovali dále do 

Tejmlova pod Javorník. Na protější 

straně údolí náhle vytryskl velký požár, 

který však začal náhle slábnout. Na 

stránkách stachovských hasičů jsme v 

týdnu našli poděkování neznámým 

turistům, kteří zachránili nemalé hod-

noty. 

Vraťme se však do Brd. Po 

zrušeném autobusovém výletě na Bra-

nišovský les (pro nedostatek zájemců) 

jsme v menším počtu lidí odjeli další 

výlet. Počasí bylo tentokrát pěkné, ale 

chladnější a větrné. Vzhledem k tomu, 

že jsme měli navečer zakoupený lístek 

na koncert „Olympic v Leháru“, na-

plánoval jsem pro naši skupinku kratší 

trasu s návštěvou Atom muzea 

v Míšově. 

Po pravidelném sběru účast-

níků po trase Nýřany – Zbůch – Líně - 

Sulkov – Plzeň jsme nejprve dojeli 

pod rozhlednu Na skále u Železného 

Újezda. Ochotná starostka obce nám 

zajistila dřívější otevření rozhledny. 

Rozhledna stojí na nižším kopci na 

okraji Brd a odtud je krásný pohled na 

hraniční hřeben Slepičí a Novohradské 

hory, Blanenský les, Šumava a Český 

les. Je také vidět až daleko za Plzeň, 

dále krásné pásmo Brd, kterému vévo-

dí Třemšín, je vidět Temelín a Zelená 

hora u Nepomuka a ostatní okolí. 

Následoval rozvoz na trasy. 

Navazující seriál na Rumunsko – díl 2: ABUS Brdy a požár na 
Šumavě 
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areálu a tady nás pustit nemůže.  

 Muzeum, které bylo otevřeno 

poměrně nedávno (17. srpna 2013), se jako 

jediné zabývá jadernou u válkou. V době 

studené války byly na místě dnešního muzea 

skladovány jaderné hlavice a v 90. letech zase 

bankovky a mince, které byly staženy z 

oběhu v době přechodu z Koruny českosloven-

ské na Korunu českou, a tak se zde jednu 

dobu nacházelo několik miliard korun. Po 

roce 2000 zde na pět let spočinuly ostatky 

4 400 bývalých vojáků wehrmachtu, kteří 

padli na území České republiky a nyní jsou 

pietně pohřbeni na vojenském hřbitově 

v Chebu.  

 Bunkr byl zbudován jako 

zrcadlový dvoj-bunkr. Jeden z nich je 

uzavřen a ve druhém je muzeum. Za-

čalo se budovat už v 60. letech za úče-

lem uložení ostrých jaderných hlavic. 

Jejich správu však sovětská armáda 

nechtěla svěřit do rukou cizí armády. 

Po mnoha jednáních s tehdejšími 

představiteli naší země, kteří si tu cizí 

Tu nejdelší (27 a 34 km) ze Železného 

Újezda nešel nikdo. První výstup byl 

v Čížkově (24 km), následoval Chynín 

(20 km). Tady nastala 

malá  kompl ikace 

s otočením autobusu, 

tak jsme museli dojet 

ještě na odbočku do 

Železného Újezda, 

kde jsme se otočili. 

Autobus pokračoval 

do Mýta pod Třemšín, 

kde vystoupila trasa 13 

km. 

My jsme vy-

stoupili v Chyníně. 

Přidal se k nám můj 

kamarád, elegantně 

oblečený do vodnického. Znám ho 

z bývalé práce. Jeho koníčkem je otu-

žilost a „Železný muž“. Šli jsme na 

přírodní rezervaci Klenky, kde kdysi 

musela být civilizace (skála nese znaky 

megalitu). Vystoupali 

jsme vysílači a chatě Na 

Burku a na skálu Nad 

Maráskem. 

Trochu jsme 

odpočinuli a kochali se 

nádherným výhledem na 

oblast Blanenský les, 

Šumava a Český les 

a krajinu mezi námi hra-

ničním hřebenem. Bylo 

to z jiného úhlu pohledu 

než z rozhledny. Počasí 

se trochu změnilo, mra-

ky zhoustly a sem tam káplo. Sestupo-

vali jsme po rozbahněné a rozjeté ces-

tě k pasece. Díky vykácenému lesu 

jsme mohli obdivovat celé pásmo Brd 

s nejvyšším vrcholem Praha. 

 Lesem jsme pokračovali do 

Míšova, kde jsme poprvé navštívili 

Grill. Pokračovali jsme do zbylého 

vojenského pásma. Kdysi tu byly roz-

místěny rakety s jadernými hlavicemi. 

Dnes je v části prostoru vybudováno 

Atom muzeum. Nejprve jsme chvíli 

čekali u zavřených vjezdových vrat do 

areálu (měli otevírat ve 13 hodin). 

Během té doby přijela skupinka cyklis-

tů a čekala s námi. Před 13 hodinou 

přišla paní správcová a řekla nám, že 

vstup do muzea je jinými vraty do 

armádu nepřáli, nedošlo k souhlasu. 

V létě roku 1968 se pořádalo v naší 

zemi velké cvičení Varšavské smlouvy 

a po něm tu měly speciál-

ní jednotky zůstat, ale 

opět se sovětská strana 

nedomluvila s naším ve-

dením. A tak spekuluje o 

tom, že jedním z důvodů 

invaze SSSR a Varšavské 

smlouvy do ČR byly prá-

vě tyto objekty a jejich 

správa. V ČR jsou další 

dva dvoj-bunkry. Námi 

navštívený se jmenuje 

JAVOR 50, u obce Čer-

vený Újezd v Českém 

Středohoří mezi Mostem 

a Lovosicemi vyrostl JAVOR 51 a ve 

výcvikovém prostoru Ralsko – Mimoň 

severně od Bělé pod Bezdězem se 

vybudoval JAVOR 52. Jaderné zbraně 

v pohotovosti tu byly Sovětskou armá-

dou hlídány až do roku 

1990, kdy došlo k jejich 

stažení a k odchodu So-

větské armády z ČR.  

 Vše bylo přísně 

utajeno. Ke každému JA-

VORu patřilo osazenstvo v 

celkovém počtu 350 až 370 

lidí. Z toho bylo 82 vojáků z 

povolání, 123 vojáků zá-

kladní služby a 145 až 165 

civilních pracovníků včetně 

rodinných příslušníků. Větši-

na z vojenských osob tvořila 

strážní oddíl. Do skladového objektu mělo 

přístup pouze 20 vojáků, ale do manipulační 

haly a hal skladovacích pouze osm důstojní-

ků. Jenom těchto osm mužů z dané posádky 

JAVORu vědělo, s čím se zde vlastně mani-

puluje. 

 Celková účinnost vyrobe-

ných jaderných zbraní je tak veliká, že 

by stačila několikrát zničit naši plane-

tu. Existuje několik principů jaderných 

raket a bomb. Muzeum je odstrašují-

cím případem toho, čeho jsou někteří 

fanatičtí a temní lidé schopni. 

 Po návštěvě muzea jsme se 

vrátili do Grillu v Míšově, občerstvili 

se a odjeli zpátky domů. Večer jsme 

navštívili zmíněný koncert. 

© 2022 pro školní zpravodaj 

Brdy (Praha) 

Atom muzeum u Míšova 
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Petr Vlček 

Téma havárie jaderné elektrárny 

v Černobylu je nepřímo aktuální 

dodnes. A to vzhledem k náročné 

politické situaci, která se letos vy-

hrotila agresí. Více než kdykoliv 

jindy hrozí celému světu horší ka-

tastrofa než ta, která začala v roce 

26. 4.1 986 v 1:30 místního času. 

 V roce 2013 na jaře studoval 

na naší škole obor strojírenství Karel 

Nekut, tehdy byl ve 3. ročníku. Dnes 

už má úspěšně za sebou vysokou ško-

lu. Tehdy byl sebevědomý a zeptal se 

mě někdy na jaře, kdo by ho doprovo-

dil na exkurzi do Černobylu… 

 Zprvu jsem se zalekl a odmí-

tl, ale nakonec jsem výzvu přijal, Kar-

lovi bylo už 18 let, a tak jsme opravdu 

expedici připravili a v červenci roku 

2013 spolu sami dva vyrazili do černo-

bylské zóny, kde jsme na vlastní oči 

viděli, co jádro dokáže, pokud se ne-

uhlídá nebo záměrně zneužije. Cesta 

nás spřátelila natolik, že jsme později 

ještě s dalším studentem a jedním  

kolegou podnikli společně cestu do 

Vietnamu. 

 O naší expedici na Ukrajinu 

visela na naší škole minivýstavka Kar-

lových fotografií, kterou tehdy po-

mohla zorganizovat kolegyně Helena 

Koubková. Výstavka musela ustoupit 

rekonstrukci (před malováním se mu-

sela sejmout ze stěny, Karlovy foto-

grafie mám schované) a výstavka čeká 

na obnovení. Dále v roce 2014 

proběhla naší škole přednáška v rámci 

projektu Automatizace výrobních 

procesů ve strojírenství a řemeslech, 

kterou spolu se mnou Karel připravil 

a spolupořádal (dostal tehdy pochvalu 

a finační odměnu ze SRŠ). 

 Přednáška se o té doby ne-

oficiálně reprezentuje naší školu kaž-

dým rokem na některých plzeňských 

technických školách či školách základ-

ních. Jinak měla několik desítek repríz 

i mimo školství, rozhovor proběhl i v 

rozhlase a na televizi ZAK. Repríza se 

nyní opět na naší škole připravuje pro 

vybrané ročníky i v rámci projektu 

Šablony. Prezentaci z přednášky pouš-

tím na pozadí při dnech otevřených 

dveří a vždy návštěvníky zaujme. 

 

© 2022 pro školní zpravodaj 

Jaderná elektrárna Černobyl a dnešek 

Reaktor 4. bloku těsně po havárii Reaktor ještě před nasunutím nového ochranné-

ho sarkofágu (nasouval se v roce 2014 s ročním 

zpožděním – foto Petr Vlček 



SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň 

Klatovská 109 

301 00 Plzeň 

 

Telefon: 371 510 811 - vrátnice 

Fax: 371 510 825 - sekretariát 

E-mailové adresy: viz web - Kontakty 

www.sps t rp l z . c z  

Zpravodaj připravuje J. Gruber (gruber@spstrplz.cz). Za obsah příspěvků odpovídají autoři. 

Toto číslo vyšlo v říjnu 2022. 

Tahle neodkvete 

(foto JG) 
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