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Jedovnická prÛmyslovka
slavila 60. narozeniny

V pátek 13. záfií si na‰e ‰kola pfiipo-
mnûla 60. v˘roãí svého vzniku. Historie
‰koly sahá do roku 1953, kdy do‰lo v dÛ-
sledku potfieby prÛmyslov˘ch podnikÛ
blanenského okresu k pfievedení nûkoli-
ka tfiíd s nezbytn˘m materiálním vybave-
ním z PrÛmyslové ‰koly v Bfieclavi do
Jedovnic do objektu základní ‰koly, ne-

boÈ se zde ru‰ila zemûdûlská ‰kola.
PÛvodní strojírenské obory byly v 70. le-
tech roz‰ífieny o mûfiící, pfiístrojovou
a automatizaãní techniku, v 80. letech
o obory Strojírenská technologie,
Strojírenská konstrukce a Automatizaãní
technika. 
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SP· Jedovnice z leteckého pohledu.

Francie sladká shora i zdola
S Gymnáziem Rájec-Jestfiebí jsme se

tentokráte vydali na cestu do sladké Francie.
Vzhledem k tomu, Ïe jsem do Francie
vÏdycky chtûla a ostatní zájezdy rájeckého
gymnázia byly v˘borné, tfiásla jsem se ne-
doãkavostí jak Eiffelovka na nov˘ nátûr.

Prvním cílem na‰í cesty byl region
Franche-Comté. Konkrétnû mûsteãko Les
Fins a v nûm ‰kola La Maison Familiale
et Rurale zamûfiená na zemûdûlství a en-
vironmentalistiku. 

Zde jsme strávili tfii dny, bûhem kte-
r˘ch jsme nav‰tívili s˘rárnu, kde se vyrá-
bí klasick˘ místní s˘r Comté, ãokoládo-
vnu Klaus s vynikajícím ãerstv˘m kara-
melem a spoustu dal‰ích zajímav˘ch míst.
Nejvût‰í dojem na mû ov‰em udûlaly úte-

sy Creux-du-Van. Krásnû zde foukal siln˘
ãerstv˘ vítr a mezi spoustou zajímav˘ch
rostlin poskakovali kamzíci.

V pátek ráno jsme vyrazili z Les Fins
do mûsta Besancon s nádhernou citadelou.
Pak do Reme‰e s katedrálou Notre-Dame.
V reme‰ské Notre-Dame na mû zapÛsobi-
la vitráÏová okna a pfies nû pronikající
svûtlo, vytváfiející kouzelné barevné stíny.
Celkovou atmosféru podtrhovaly skupiny
svící zapálen˘ch za na‰e nejbliÏ‰í. Do
PafiíÏe jsme se dostali aÏ kolem desáté ho-
diny veãerní.

Na druh˘ den hned ráno jsme jiÏ pospí-
chali k Eiffelovû vûÏi, kterou jsme aÏ do
druhého patra udatnû zdolali vlastními si-
lami. Na‰e kroky, obãas také kola autobu-

su ãi metro, nás zavedly na mnoho dal‰ích
úÏasn˘ch míst, jako Montmartre, bazilika
Sacré-Coeur, Louvre, Cité des Sciences et
de I’ Industrie s La Géode, Grand Arche ãi
Pantheon. Celé pafiíÏské dobrodruÏství
jsme zakonãili noãní plavbou po Seinû,
nebo jsme si alespoÀ mysleli, Ïe jde o teã-
ku za PafiíÏí.

Opravdu poslední dobrodruÏství, které
nás potkalo, bylo totiÏ vyloÏenû neãekané
a doslova nechtûné. Neslo jméno penûÏen-
ka, konkrétnû moje penûÏenka. Ta, uloÏe-
ná v igelitové ta‰ce spolu s ranním náku-
pem, zmizela z autobusu. Po dlouhé pro-
hlídce autobusu jsme se nakonec dopátra-
li k moÏnosti, Ïe byla vyhozena spolu
s odpadky do jednoho z kontejnerÛ na au-

tobusovém parkovi‰ti. TakÏe jsme se roz-
hodli je prohledat. Nakonec se penûÏenka
na‰la a já jsem profesorÛm i fiidiãÛm ne-
skuteãnû vdûãná za to, Ïe byli ochotní se
mnou prolézt popelnice a hledat nejen ho-
tovost, ale samozfiejmû hlavnû doklady.
A je‰tû jednou musím podûkovat za to, Ïe
byli ochotní se spolu se studenty hrabat
v odpadcích ãi v jiném problému.

Závûrem mohu dodat snad jen to, Ïe
jsem ráda, Ïe studuji zrovna na rájeckém
gymnáziu.

Krist˘na Pernicová
Gymnázium a M· Rájec-Jestfiebí, o.p.s.
Foto: archiv ‰koly
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