Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Akce:

PIšQworky
školní kolo

Datum konání:

25. říjen 2017

Účastníci:

určeno pro zájemce ze všech ročníků

Zpráva:

Čtverečkovaný papír, přímý duel tváří v tvář, pekelné soustředění a pořádná porce logického
myšlení. Piškvorky snad není třeba nikomu představovat. Ovšem tato kratochvíle už dávno není
určena jen pro tajné bitvy pod lavicí. Opět po roce se rozběhlo celorepublikové klání v tomto
nevšedním odvětví.
První fází je školní kolo, které Kotlářská hostila ve středu 25. října. Zájem byl veliký, do uzávěrky
přihlášek se zaevidovalo celkem 76 žáků, kteří vytvořili čtrnáct družstev. V prvním kole byla
vyřazena polovina z nich. Horkým favoritem byl tým PIšQworů s kapitánem Filipem Vystrčilem ze
4. L. Los jim určil za soupeře družstvo Invincibl - chlapce ze 2. C (kapitán Daniel Růžička). PIšQwoři
neměli štěstí a byli v prvním kole vyřazeni. Rozhodnutím poroty v podobě organizátorů jim byla
udělena „divoká karta“.
A rozhodnuto bylo správně. Ve finále se opět setkala po druhém kole soutěže, které probíhalo
systémem „každý s každým“, tato dvě družstva. Triumf si odnesl tým Invincibl ze 2. C, PIšQwoři se
museli spokojit se stříbrem.
Pomyslný bronz získal Železný lotos ze 3. C a bramborovou medaili Nevím ze 4. D
Všechna čtyři nejlepší družstva si poměří síly s konkurencí v oblastním kole, které bude opět na
naší škole, a to 16. listopadu 2017.
Poděkování patří všem organizátorům z 2. A.

Výsledková listina
1. místo
Invincibl (2. C)
Růžička Daniel, Hrazdíra František, Hrnčíř Radek, Juhaňák Honza
Beznosik Vadim, Lacko Jan, Koláčný Štěpán

2. místo
PIšQwoři (4. L)
Vystrčil Filip, Zeman Ondřej, Mynarčík Tadeáš,
Starý Jakub, Pavlovský Vojtěch, Lukavská Ester

3. místo
Železný Lotos (3. C)
Konvalinka Adam, Rokos Patrik, Defer Tristan,
Katolický Ondřej, Štrůblová Michaela, Musil Zdeněk

4. místo
Nevím (4. D)
Doubek Patrik, Doseděl Jakub, Nechvátal Arnošt,
Lefdlík Petr, Daška David, Slouka Petr, Diviš Adam

Garant akce:
Mgr. Marie Vejslíková

