TN - ČERVENEC 2022

Publicistika / Inzerce

STRANA 10

Škola slavila významná výročí
(Dokončení ze str. 6)

Pálení síry

Na jeho hodiny občas došel na
kontrolu zmiňovaný zástupce Heřmánek a to jsme vždy pálili síru,
kterýžto pokus příliš nevoněl, a
tak jsme kontrolu vypudili, abychom mohli diskutovat o zábavnějších tématech, než byla výuka. Učitel Skokanič nakonec emigroval do
Rakouska.
Procházíme třídy, někde stupínky
zůstaly, ale vybavení, až na pár známých regálů, je mnohem modernější. Během prohlídky si dokonce
můžeme zastřílet na terč, ale to mě
neláká, jaksi střelba není moje hoby.
Z okna jedné z učeben vidíme, že
starosta Pavel Pacal právě usedl do
lavičky, ano, je to táž třída, kde jsme
začínali svoje studentské krůčky.
Na dvoře si prohlížíme novodobou
zemědělskou techniku, dnes už bych
za volant traktoru určitě neusedl.
Při vyhlídce na hospodářská zvířata se potkáváme se skupinou školáků, možná budoucích zemědělců
nebo pracovníků ve zdravotnických
zařízeních. Necháváme si změřit
tlak, dobrý, cholesterol, dobrý a tuk,
který bych si raději nechal odsát než
změřit.
Minout jsme nemohli veterinární
ambulanci. Proč? Moje neteř Mar-

kéta Zušťáková, mimochodem také
absolventka školy, nyní pracující
jako moderátorka v jihlavském rádiu,
to nás některé vítr pěkně odvál, má
známého, který dostal dvě slepice.
A chce pro ně jen to nejlepší. Jenže
ani známý veterinář mu nedokázal
slíbit, že když slepice začne chřadnout, okamžitě přijede. Takže jsme
se zeptali, zda takovou službu nabízí škola. Za slepicemi se studenti nevydají, ale slepici prý ošetří.
Dobrá zpráva pro všechny majitele
slepic princezen, které žijí v království jako oni zmiňovaní ptáci.
Loučíme se s průvodkyní Eliškou
Nováčkovou studující zdravotní
péči. Za sebe musím uznat, že vzpomínky často dloubly do šedé kůry
mozkové a doufám, že stejné pocity budou mít jednou současní studenti.
A pokud jde o absolventy, bylo
mezi nimi mnoho budoucích muzikantů. Namátkou lze jmenovat Otu
Lněničku, Jiřího Smrže. Třeba ve
skupině Garant hráli hned tři bývali
studenti zemědělské školy, Jaromír
Heralecký, František Ondráček a
moje maličkost.
Slavnosti zakončil Den koní, který začal průvodem koní okolo školy. Od 13 do 17 hodin se uskutečnily
sportovní soutěže koní. Tak možná
znovu za pět let. Nebo třeba i dříve.

TŘETÍ den na oslavách školy patřil koním
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Rynek místo plné chutí

