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TÁBOR U GERNICKÝCH MLEJNKŮ 

 
 

FESTIVAL NA SV. HELENĚ – 

NAŠE MLÁDEŽ A AK. MALÍŘ 

PAN MATIÁŠ  

   

 

 

FESTIVAL ČECHŮ          

V TEMEŠVÁRU 

 

PONEC V KAMINU. MÍŠA SE LOUČÍ S DĚTMI. 



 
 

Liga lesní moudrosti je organizace chlapců 

i dívek, mužů i žen, každého věku se 

zájmem o přírodu. 

 

O prázdninách se již podruhé konal tábor u 

gernických mlýnků pořádaný českými organi-

zacemi Turistické oddíly mládeže a Liga lesní 

moudrosti.  Eibenthalské děti spolu s dětmi ze 

Sv. Heleny, Gerniku, Moldavy a srbské Krušči-

ce se zúčastnily druhého turnusu, který se ko-

nal od 11. do 20. srpna a pořádali jej indiáni 

z Ligy lesní moudrosti. Děti bydlely ve stanech, 

vedoucí ve dvou indiánských stanech zvaných 

teepee. Skvěle jim vařil táborový kuchař v pol-

ní kuchyni, hrála se spousta her, děti získávaly 

tábornické dovednosti – učily se, jak přírodní 

národy přežívaly v přírodě, zapalovaly oheň 

bez pomoci sirek či zapalovače, jenom třením 

suchých dřívek, vyráběly umělecké předměty 

z přírodních materiálů, soutěže družin podpo-

rovaly jejich kolektivního ducha a smysl pro 

spolupráci, jako ocenění za postup na cestě 

získávaly Orlí pera. U večerních táboráků se 

zpívalo, předváděly se divadelní scénky, které 

si děti samy vymyslely, celý tábor se dokonce 

vypravil na pěší výlet do Sv. Heleny na krajan-

ský festival. Zpátky je ovšem dovezl pan Lojza 

Hrůza z Heleny, který také zajistil rozvoz dětí 

mezi vesnicemi na začátku a konci tábora. 

Tato akce znamenala nejen krásné zpestření 

prázdnin a smysluplné prožití volného času, 

ale také setkání lidí z různých zemí a prostředí, 

které spojovalo jejich češství, hravost a lid-

skost. Vedoucím Filipovi, Terce a ostatním, 

Lize a TOMíkům – děkujeme.                          NH 

                      
                            Znak Ligy lesní moudrosti 

 
 

Ve dnech 15. a 16. srpna se konal tradiční 

krajanský festival na Sv. Heleně. První den 

festivalu byl věnován folklorním krajanským 

souborům – přijely soubory z Banátu, ze Srb-

ska, z České republiky... Eibenthal  reprezento-

vala především naše mládež – za doprovodu 

našich muzikantů Fidiho a Ţenka zatančili části 

starodávného tance Česká beseda a sklidili 

veliký úspěch. Vystoupení, které s nimi při-

pravila Marie Kotešovcová, bylo uvedeno „vy-

řehtáváním“ a přípitkem a oživováno komic-

kou dvojicí – mezi tanečníky se motali „dě-  

dek s bábou“, kteří si taky chtěli „šoupnout 

křápem“. 

• 

Na své prázdninové cestě do Makedonie se   

ve Sv. Heleně zastavil také autobus plný dětí 

z pražského Dětského tanečního studia divadla 

Ponec, vedený samozřejmě Lenkou Tretiago-

vou. Spolu s několika eibenthalskými dětmi, 

které většinou přišly z tábora na Gerniku, za-

tančily pár ukázek z letošního festivalového 

představení Hlasy země. 

• 

Druhý festivalový den byl v režii zástupce or-

ganizace Člověk v tísni Ivo Fíka Dokoupila a 

vystupovali na něm muzikanti z Čech, vrcho-

lem večera byla show známého českého her-

ce a zpěváka Jiřího Macháčka s jeho kapelou 

M.I.G.21.  

• 

Kromě spousty dobré hudby, krojů a krásných 

tanečních vystoupení jsme měli možnost vi-

dět také například výstavu gernického rodáka, 

akademického malíře pana Matiáše, šermířský 

souboj, brněnská firma Duhový skřítek uspořá-

dala pro děti i dospělé tvůrčí výtvarné dílny. 

Festival se vydařil, děkujeme pořadatelům a 

doufáme, že příští rok se dočkáme podobně 

zdařilého počinu.                                              NH      

• 



 
 

Dětem z Ponce se nechtělo odjet z Rumunska 

a nezastavit se přitom v Eibenthale – moc se 

chtěly vidět se svými starými známými, bě-

hem dvouleté spolupráce se mnohé české děti 

s eibenthalskými opravdu hodně skamarádily. 

Zrovna v tu dobu se v Eibenthale zastavil auto-

bus turistů z České republiky, pro které jejich 

průvodci uspořádali bál v kamínu, kam byli sa-

mozřejmě pozvání i místní. Hráli Fidi a Cenko, 

ale také ponecké s eibenthalskými dětmi před-

vedly část svého programu. Ponečtí pak ještě 

v noci odjížděli dále na jih, loučení bylo jako 

vždy dojemné, plné slzavých objetí a příslibů 

do budoucna.                                                     NH 

 

Festival se konal v Temešváru pod názvem 

SETKÁNÍ ČECHŮ Z TEMEŠVÁRU, 

účinkovaly soubory z Temešváru, Gerniku, 

Eibenthalu a hosté z Bela Crkva, kteří měli 

velmi pěkný program.                           MK 

 

 

 

Jako každý rok, i tentokrát všichni očekávali 

začátek školy s napjatým těšením. Tentokrát 

možná ještě trochu větším, než jindy, proto-  

že přes prázdniny probíhaly ve škole rozsáhlé 

úpravy, při nichž se měnily podlahy a některá 

okna i dveře, škola je také nově vymalovaná. 

Na začátku října byla rovněž nově omítnuta 

škola na Baia Noua. Pětadvacet dětí, které 

budou letos chodit v Eibenthalu od první do 

osmé třídy (školu na Baia Noua navštěvuje 

letos pět dětí od první do čtvrté), se sešlo se 

svými učiteli a zaměstnanci školy na dvoře, 

aby společně slavnostně zahájili školní rok. 

V pedagogickém sboru došlo k několika změ-

nám. Paní učitelka Míša Pospíšilová odešla na 

mateřskou dovolenou, ve škole přestala učit 

paní učitelka Aura Mlezivová. První stupeň 

převzala paní učitelka Ana Vasilcan, do školy 

též nastoupila nová paní učitelka na francouz-

štinu a angličtinu Stefania Hamata. Mezi mno-

ha řečníky toho rána zaujala slova pana děka-

na Václava Maška, který žákům zdůraznil, že 

se neučí pro své učitele, ani pro známky, ale 

jen a jen pro sebe. Jednoduché, a přece stále 

zapomínané naučení, k němuž nezbývá nežli 

se připojit a doufat, že si je školáci vezmou 

k srdci.                                                                NH 

 

 

 V září dostaly naše obce veliký dar. Přivezli ho 

milovníci Banátu z České republiky. Skupina 

nadšenců se rozhodla darovat svým krajanům 

dva bazény. Celé akci velel pan Roman Marek. 

Na svátek sv. Václava přijeli spolu s ním další 

tři dobrovolníci, Jarda, Mirek a Radek, kteří 

bazény a bazénové příslušenství přivezli, na-

montovali a zprovoznili (samozřejmě si na to 

museli vzít dovolenou v práci, a ani cestu jim 

nikdo neproplácí).   

Než bylo možno bazény usadit, bylo samo-

zřejmě potřeba vykopat jámy, upravit podklad, 

pod větším z bazénu vybetonovat rovnou plo-

chu. Tyto práce spolufinancovala společnost 

Hanácko-horácký rozhled a podíleli se na nich: 

Václav Kaftan, Josef Pospíšil, Kristian Bradáč, 

Tiberiu Pospíšil, Tomáš Pospíšil, Pavel Steiner, 

Aram Herrmann a bratři Petráškové. Větší ba-

zén má v průměru 5,5 m, hluboký je 1,20 m  a 

je umístěn naproti penzionu U Medvěda.  

Menší bazén stojí u klubovny na Baia Noua, 

měří 4,6 m a hluboký je 90 cm. Ještě je po-

třeba okolí bazénů vybetonovat a instalovat 

schůdky. 

Voda do bazénů se napouští z potoka a je čiš-

těna pomocí pískové filtrace a potom ručně 



pomocí podvodního vysavače (aspiratoru), 

drobná povrchová nečistota (mušky, listy) se 

vyloví síťkou. Na zimu je potřeba vypustit vodu 

až pod hadice filtru, aby v nich voda nezmrzla. 

Bazény samozřejmě nemohou zůstat volně 

přístupné – hlavně kvůli bezpečnosti dětí, ale   

i zvířat, a nakonec i bazénů samotných. Proto, 

až se udělá teplo na koupání, budou bazény 

otevřeny v určité hodiny. V bazénech by se 

především měly učit děti plavat. Pokud se při-

hlásí zodpovědní rodiče, kteří budou na děti 

dávat pozor, bude možné zpřístupnit bazény    

i mimo trénink.  

Děti a nejspíš ani dospělí se už určitě nemůžou 

dočkat, až si v bazénech konečně zaplavou. 

Doufejme, že bazény přečkají zimu a jen co se 

voda trochu ohřeje, s radostí a vděčností vůči 

českým dobrodincům do nich naskáčeme. 

NH 

 

 
 

Dne 1. 10. navštívili po Sv. Heleně a Gerniku 

také naši školu manželé Vít a Marilena Pru-

dilovi z Českého centra v Bukurešti. Objížděli 

krajanské školy s programem nazvaným Evrop-

ské pexeso. Jedná se o krátké filmy české reži-

sérky Marie Procházkové o jednotlivých ze-

mích Evropské unie. Pan učitel Skořepa připra-

vil k filmu testy, které dětem umožnily ověřit 

si, jak pozorně umějí naslouchat a co si z filmu 

pamatují. Naši žáci byli velice pozorní, myslím, 

že tento projekt je skutečně velice zaujal, mož-

ná také trošku proto, že paní Prudilová je Ru-

munka a vše dětem vysvětlila. 

Nejprve podle plánu promítli filmy o České re-

publice a Rumunsku a jejich sousedech, kteří 

jsou členy EU. Děti ale promítání tak zaujalo, 

že si vyžádaly pokračování a nakonec se sezná-

mily skoro se všemi státy Unie. V hodnocení 

testů se nejlépe umístil Gaba Toma, o druhé 

místo se podělily Bernadeta Pospíšilová a Ruth 

Pospíšilová. Dostali po obrázku. 

Za zájem o naši komunitu a za to, že k nám vá-

žili cestu, manželům Prudilovým a Českému 

centru velmi děkujeme a moc se těšíme na pří-

padné další setkání.                                          NH 

 

 
 

Dne 18. října jsme na Eibenthale oslavili po-

svícení. Tentokrát nám přijela na pozvání pana 

primara zahrát kapela z Bukurešti. Ocenění si 

zaslouží, že se snažili hrát také naše známé 

polky, valčíky a tanga, takže zábava se nako-

nec rozjela a bál tradičně trval až do rána.   NH 

 

 
 

3. 11. se díky pozvání českého velvyslance pa-

na Petra Dokládala a financování Demokratic-

kým svazem Slováků a Čechů v Rumunsku ko-

nalo tradiční setkání českých učitelů tentokrát 

v Bukurešti na ambasádě České republiky. Při-

jeli zástupci učitelů ze všech českých komu-  

nit – z Nové Moldavy, Sv. Heleny, Gerniku, Ro-

venska, Bígru, Eibenthalu i Šumice a také in-

spektorka pro menšiny paní Vieroslava Timá-

rová. Setkání však bylo o mnoho slavnostnější 

nežli v jiných letech, neboť je svou přítomností 

poctili také pan velvyslanec, český konzul pan 

Ján Krivoš, ředitelka českého centra paní Mo-

nika Štěpánová a prof. Paliga z oddělení bohe-

mistiky při katedře slovanských jazyků na bu-

kurešťské univerzitě. Diskutovalo se o situaci 

na českých školách, učitelé si vesměs stěžovali 

na úbytek dětí ve školách – dlouholetý pro-

blém všech českých vesnic, odkud se lidé – 

většinou spíše nedobrovolně – stěhují za prací 

zvláště do Čech. Pan učitel Mleziva z Bígru se-

známil ostatní s novým vybavením své školy, 

které jim zajistil osvícený berzaský starosta – 

bígerská škola má novou kancelář s interne-

tem a faxem, tělocvičnu i učebnu, v níž má 

každý žák k dispozici počítač napojený na in-

teraktivní tabuli, což je velká rarita v celém na-



šem kraji, takovou vymoženost nemají ani na 

středních školách. Opět byla probírána mož-

nost výuky češtiny u středoškoláků v Oršavě a 

Nové Moldavě, přičemž byly diskutovány pro-

blémy s touto hypotetickou možností spoje- 

né – především jak přimět ředitele lyceí, aby 

poskytli pro takovou výuku prostor v beztak už 

dost přeplněném rozvrhu. Paní inspektorka ra-

dila sestavit petici, na jejímž základě by tento 

prostor mohl být poskytnut. Paní Alena Gecse 

seznámila ostatní s náplní a výsledky své dlou-

holeté a dobrovolné práce metodičky výuky 

českého jazyka. Diskutovalo se o možnosti 

reedice prvního dílu její učebnice českých tra-

dic. Pracovníci ambasády opakovaně vyzývali 

účastníky setkání k představení jejich problé-

mů a nápadů a nabízeli svou pomoc – jednou 

z konkrétních nabídek byl výlet našich dětí do 

Bukurešti, snad se jej podaří uskutečnit. Paní 

Štěpánová, ředitelka ČC, nabízela další pro-

gramy pro naše děti, podobné jako bylo Evrop-

ské pexeso. Hovořilo se také o projektu cho-

reografického vedení místních souborů, jehož 

počáteční fázi měli pracovníci ambasády mož-

nost shlédnout při své nedávné cestě do čes-

kých vesnic. Paní Gecse, pan Bouda a pan 

Roch referovali o svém pobytu na metodickém 

kursu výuky českého jazyka v Praze. Pan kon-

sul při této příležitosti opět zdůraznil možnost 

využívat nabídky Domu zahraničních služeb 

ČR, která zahrnuje nejen kursy metodiky, ale 

také kursy českého jazyka v Dobrušce, jichž se 

krajané starší osmnácti let mohou zúčastnit 

zadarmo, cestu, ubytování i stravu přitom plně 

hradí česká strana. I pan velvyslanec v této 

souvislosti upozornil na důležitost prohlubo-

vání znalosti českého jazyka a na možnost za-

městnání u českých firem, které investují v Ru-

munsku a hledají pracovníky znalé obou jazy-

ků – rumunštiny i češtiny.  

 

Setkání bylo zakončeno společným obědem, 

který osobně připravila paní Dokládalová. Po 

obědě jsme ještě vyrazili na prohlídku monu-

mentálního rumunského parlamentu, kterou 

zajistil pan poslanec Merka, jehož kancelář 

jsme rovněž měli možnost navštívit.  

Je dobré a užitečné vědět, že česká komunita a 

české školy v Rumunsku mají své zastánce pří-

mo na ambasádě – naučme se toho využít. 

NH 

 

 
 

Na festivalu ve Sv. Heleně mě oslovil pan Fran-

tišek Draxel, předseda DSSČ, se žádostí, zda 

bych mu nepomohla najít choreografa, který 

by pracoval s krajany v českých vesnicích a při-

pravil s nimi program, který by mohli předsta-

vit na festivalech doma i v zahraničí, přičemž 

by vycházel z místních tradic. Ideálním cílem 

projektu je vytvoření stálého souboru (nebo 

souborů) s poučeným vedoucím z řad krajanů. 

Oslovila jsem Lenku Tretiagovou a její kolegy, 

která již po dva roky pracuje s našimi dětmi, se 

kterými nacvičila dvě krásná představení, jež 

jsme dovezli na renomovaný festival Tanec 

Praha do Čech. Lenka nemohla tuto nabídku 

přijmout, protože je momentálně vázaná v Če-

chách pracovními povinnostmi, ale doporučila 

pro tento projekt svou kolegyni, choreografku 

Jitku Bonušovou, odbornici na Českou besedu. 

Paní Bonušová přijela na konci října na krátkou 

informační návštěvu – po jednom dni strávila 

nácvikem tanců na Sv. Heleně, na Gerniku a 

31. října u nás na Eibenthale. Přesto, že měla 

tak málo času, byla její návštěva velmi úspěšná 

a i za tak krátkou dobu udělala spoustu práce. 

Věřme, že projekt bude úspěšný.                 NH                           

 

ČESKÁ BESEDA NA EIBENTHALE 

Jsem moc ráda, že naše děti měly další šanci 

procvičit si tance s pravou choreografkou a 

nejvíc mě těšilo, že jsem měla já možnost se 

něčemu naučit, a bylo toho dost. Na jede-

náctou hodinu v sobotu dopoledne několik dě-

tí se sešlo v kulturáku – nebylo jich hodně, ale 

pro začátek to bylo dobré, a hlavně že byly vel-



mi nadšené. Já sama jsem měla radost, ale zá-

roveň trochu trému – byly mezi nimi i dost 

malé a nevěděla jsem, jak to zvládnou, osmi-

letý Raul Pervulescu, Ovidiu Doskočil, Týna, 

Roland, Gaba, Denisa Flašková už z těch star-

ších, také Alois Pospíšil a Edvina Wagnerová, 

myslím, že jsem žádné nezapomněla. Musím 

přiznat, že jsem trnula, jak to dopadne, ty ma-

lé s těma staršíma, vůbec mně to nesedělo, ale 

na dvanáctou hodinu Jitka domluvila, že by-

chom začali, a hned si poradila, každý z těch 

starších jsme si vzali ty menší do páru a už to 

fungovalo, během deseti minut naše děti umě-

ly tančit Bednáře, byly nadšené a já měla vel-

kou radost, že ty děti jsou báječné a s jakou ra-

dostí tancovaly. Po Bednáři následovala Ško-

lačka, Trnky, Pletení, Ševcovský, takže ve dvě 

hodiny děti už tančily bez problémů. Potom 

dostaly přestávku do půl čtvrté, kdy se mělo 

představit před delegací, co se naučily. V půl 

čtvrté se na nás přišla podívat delegace v čele 

s panem velvyslancem a byli mile překvapeni. 

Navečer po náboženství jsme domluvili s mlá-

deží, že předvedeme Jitce Besedu, muzikanti 

Vaškové Kaftanové, totiž Tenko a Fidi hráli na 

harmoniku. Protože naše mládež je odjetá ve 

škole, tak besedu tančili jen 3 páry – Robert a 

Marta, Tomeš a Denisa, Alois a Izabela. Po Be-

sedě jsme představili mládeži zase, co se ti 

menší naučili, a přidali se i ti velký, když nás 

Jitka začala učit Mazurku všech pět čísel. Slíbili 

jsme, že budeme trénovat, všem se to líbilo a 

já osobně už se těším, že budeme pokračovat 

a na jaře s pomocí Jitky uděláme skvělý sou-

bor. Chci poděkovat všem těm, kteří umožnili 

toto setkání, všem, kteří se zúčastnili, a dou-

fám, že je to velká šance pro naše děti, mládež 

a možná nejen pro ně. 

                                                 Marie Kotešovcová 
 

 

 

 

Z E-MAILU OD JITKY BONUŠOVÉ 

Moje pocity z jednoho dne u vás jsou skutečně 

výborné. Když jsem přijela, čekala na mě Ma-

ruška, děti byly připravené, a co hlavně – chtě-

lo se jim tančit a něco se naučit. A další skvělá 

věc byla, že už měly plno naučených doved-

ností od Lenky, a tak jsem jen navázala a 

všechno šlo ohromně rychle. Za necelé dvě 

hodiny jsme nacvičili pět tanců – samozřejmě 

jednoduchých a ne zcela dokonale zatanče-

ných, ale byla to práce radostná a vlastně mě 

pořád pobízeli, že ještě chtějí další tanec – no 

prostě pro lektora nádhera. Odpoledne jsme 

zatančili to, co jsme se naučili, pro delegaci 

s velvyslancem. Vaše děti by byly páteří bu-

doucího souboru a ostatní vesnice (Sv. Helena, 

Gernik) by se přidávaly na některé tance. 

Rozhodně bych velice ráda pomohla, vracela 

jsem se spokojená a s pocitem, že se podařilo 

začít. 
 

U klubovny na Baia Noua byl postaven bazén – 

ten začne fungovat až zjara, jen co se trochu 

ohřeje voda. Získali jsme kamna, pan Flaška 

vyrobil lavice. Čekáme ještě na stůl a budeme 

se moci začít scházet v hojném počtu. Proza-

tím do klubovny docházejí děti na hodiny flét-

ny a strávit jedno společné odpoledne hra-  

mi, čtením, kreslením... Tyto aktivity probíhají 

vždy ve středu – pokud by se jich chtěly účast-

nit i děti z Eibenthalu, mohou se po škole svézt 

nahoru školním mikrobusem, zpátky je dovedu 

nebo dovezu já. Rádi bychom ale, aby klubov-

na nesloužila jen dětem, ale také mládeži a do-

spělým. Už na podzim bychom chtěli zahájit 

společné zpívání s kytarou, výuku práce na in-

ternetu, ruční práce, promítání pro dospělé, 

angličtinu pro zájemce a další. V klubovně je již 

také v provozu internet, na který si může zajít 

každý zájemce, který si potřebuje na internetu 

něco najít nebo někomu napsat. Stačí zavolat 

správcové Hildě Flaškové na tel. 0252 368 481, 

která vám klubovnu odemkne a počká s vámi, 

dokud si své věci nevyřídíte. Náklady na pro-

voz internetu je samozřejmě potřeba uhradit – 

cena se pohybuje kolem 4 RON za hodinu. Tě-

šíme se na váš zájem, klubovna jen čeká, až 

začne být pořádně využívána.                         NH 



 

 Încă din introducere doresc să vă relatez o comparaţie cu referire la cariera de dascăl pe care 

am auzit-o: „asemenea lumânării care arde şi se topeşte, dăruind lumină şi căldură celor din jur, aşa şi 

dascălul trăieşte, munceşte şi îmbătrâneşte, oferind din sufletul şi cunoştinţele lui celor care intră pe 

poarta şcolii”. 

 Dragi cititori, mă numesc Cazacu Monica, profesor de Limba şi literatura română la Şcoala cu 

clasele I-VIII Eibenthal, şi am decis ca în rândurile acestui articol să prezint impresiile mele despre 

cariera de diriginte, dedicându-le foştilor mei elevi, promoţia 2009. 

 Cariera mea de diriginte a debutat la această unitate şcolară cu aceşti dragi elevi. Parcă şi acum 

văd prima zi de şcoală, în urmă cu 4 ani, în care, după festivitatea de deschidere a anului şcolar, stăteau într-una din sălile de clasă un număr de 

10 elevi, bobocei de clasa a V-a, în ochii cărora se citea nerăbdarea de a mă cunoaşte. 

 A fost o zi minunată pentru mine! 

 Însă, iată, ireversibilitatea timpului nu-mi poate oferi întocmai acea zi, dar aceşti elevi mi-au oferit multe alte zile minunate! În 

decursul acestor 4 ani am fost o adevărată „familie”, învăţând unii de la alţii şi respectându-ne reciproc.  

 Daţi-mi voie să fac o remarcă: influenţa pe care o are dascălul asupra unui copil este eternă, nu vom putea şti niciodată unde se opreşte. 

Căci fiecare copil poartă în suflet o vorbă, un gest, o învăţătură a dascălului, pe care, adult devenind, o va transmite mai departe, inconştient, 

copiilor săi. 

 De asemenea, a fi un dascăl bun înseamnă să nu uiţi că ai fost cândva copil, precum, să înveţi să ierţi, să te bucuri împreună cu ei de 

succesele lor, să trăieşti clipa dezamăgirii fără a le tăia din aripi, să înveţi să râzi, să fii tânăr asemeni lor chiar dacă ghioceii ne mângâie 

discret tâmplele. 

 Am reuşit ca acestor elevi să le fiu şi profesor, şi prieten, să le fiu alături atunci când au avut nevoie. Am pătruns în sufletul elevilor, 

găsind la fiecare câte un mărgăritar de mare, pe care le-am scos la lumină, înnobilându-le. 

 Doresc acestor elevi mult succes, o carieră frumoasă în viaţă şi multă putere de muncă pe viitor. Calea vieţii să le fie presărată cu flori 

şi nestemate, iar părinţilor şi dascălilor să le sporească mândria şi respectul. 

 Învăluiţi în aura modestiei, dascălii dăinuiesc în sipetul nostalgiei al amintirilor peste care se aştern superbele primăveri, cu petalele 

caietelor deschise, simbol perpetuu al începuturilor sublime.                                                              Articol realizat de prof. Cazacu Monica 



 

 

 

 

 

Dacă vei reuşi să citeşti primele cuvinte, creierul tău va descifra şi restul... 

 

În final va trebui să răspunzi la o întrebare: 

care este ideea ce se desprinde din textul de mai jos? 

 

Iată şi "textul": 

______________________ 

 

0D474, 1N7R-0 21 D3 V4R4, 574734M P3 PL4J4 0853RV4ND D0U4 F373 70P41ND 1N N151P, 151 D4D34U 53R105 1N73R35UL C0N57RU1ND UN C4573L D3 

N151P CU 7URNUR1, P454J3 53CR373 51 P0DUR1. C4ND 3R4U P3 PUNC7UL D3-4 73RM1N4, 4 V3N17 UN V4L, D157RU64ND 707UL, R3DUC4ND C4573LUL 

L4 0 6R4M4D4 D3 N151P 51 5PUM4... M-4M 64ND17 C4 DUP4 4747 3F0R7, F373L3 V0R 1NC3P3 54 PL4N64, D4R 1N L0C D3 4574, 4L3R64U P3 PL4J4 

R424ND 51 JUC4NDU-53, 51 4U 1NC3PU7 54 C0N57RU145C4 UN 4L7 C4573L; M1-4M D47 534M4 C4 4M 1NV4747 0 M4R3 L3C713: D3D1C4M MUL7 71MP 

D1N V1474 N0457R4 C0N57RU1ND C3V4, D4R C4ND M41 74R21U UN V4L V1N3 51 D157RU63 707, C3 R4M4N3 3 D04R PR1373N14, 6R1J4 51 M41N1L3 

4C3L0R4 C3 5UN7 C4P481L1 54 N3 F4C4 54 5UR4D3M. 

 

 Răspunsul în următorul număr al revistei! 

                                                                                                                                                                                   Joc propus de dna prof. Cazacu Monica 



 

Începând din acest număr vor apare în revistă câteva din 

meseriile de viitor. 

Consultant in Informatica 

Consultant in Informatica 

 

Pentru a ramane performante, companiile trebuie sa se poata sprijini pe un sistem 

informatic fiabil.  

Aceasta meserie se desfasoara in mare parte la birou, intr-un cabinet de consultanta sau intr-o 
companie de servicii dar necesita deplasari atat in interiorul cat si in exteriorul companiei si ocazional 
programul devine neregulat. 

Misiunile consultantului in informatica sunt : sugereaza ameliorarea structurilor existente sau 
inlocuirea cu un nou sistem, propune solutii informatice, concepe o noua arhitectura a sistemului 
informatic, efectueaza actiuni de mentinere a sistemului existent. 

Plusuri si minusuri 

+ Pentru a fi tot timpul in pas cu tehnologia, consultantul in informatica urmeaza in fiecare an formari 

tehnice. 

- Nu poate sa spuna niciodata ca a reusit sa invete totul despre informatica, deoarece acest domeniu 

este tot timpul in dezvoltare. 

Calitatile esentiale necesare unui Consultant in Infomatica : 

 Polivalent : Consultantul in informatica joaca uneori si rolul de recrutor, dar in acelasi timp 
este si persoana care se ocupa de formarea consultantilor juniori. 

 Bun ascultator : Pentru a reusi sa puna adapteze sistemul exact la nevoile utilizatorilor, 
trebuie sa stie sa relationeze cu acestia. 

 Mobilitate : Avand o atributie foarte importanta in cadrul companiei, intregul sistem informatic 
fiind in mainile lui, consultantul in informatica trebuie sa fie disponibil, deoarece o mica 
defectiune poate sa apara in orice moment. 

Vă recomandam: Consultant in Informatică                                                                 

Continuare în numerele viitoare                                                              Prof. Ciucur Doina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 9. se narodila rodině Pospíšilů dcera Gabrielka a 4. 11. se paní 

učitelce Míše narodil chlapeček Daniel. Přejeme hodně štěstí, 

zdraví a Božího požehnání. 

VZKAZY Z WWW.EIBENTHAL.EU 

26. 10. Tereza od Lenky z Prahy  

Poslední pobyt u vás v Eibenthále byl 

jeden z nejkrásnějších, hrozně těžko se 

nám od vás odjíždělo. Snad se vám 

všem daří dobře. Moc na vás myslíme a 

těšíme se až se za vámi zase co nejdříve 

podíváme. 

5. 10. Midaxsport 

Naše firma zabývajicí se velko- i 

maloobchodním prodejem oblečení má 

v plánu otevřít novou pobočku v Ru-

munsku a hledá někoho, kdo by byl 

schopný zavést naše produkty na rumun-

ský trh a také rozjet aktivity naši firmy 

včetně pomoci se založením pobočky. 

Pro více informací nás kontaktujte na e-

mailu info@midaxsport.com. 

  

EVROPSKÉ PEXESO A BAZÉNY 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


