
100 let ekonomického školství v Hodoníně 

Ve dnech 6. a 7. prosince 2019 jsme společně oslavili sté výročí založení Obchodní akademie 

Hodonín. První den oslav se sešli v odpoledních hodinách v aule obchodní akademie vedení školy 

a její bývalí i současní zaměstnanci. Úvodní slova patřila Mgr. Janu Marenčíkovi, řediteli školy, 

dále vystoupil bývalý ředitel Obchodní akademie Hodonín JUDr. Miloš Procházka, starosta Města 

Hodonína Libor Střecha a Ing. Jiří Žídek, zástupce ředitele školy. Všichni řečníci popřáli škole vše 

nejlepší a zdůraznili, že se sice jedná o stoletou dámu, která by si jistě zasloužila větší péči, ale 

na autenticitě místa se ani po sto letech nic nemění.  

Sobotní setkání patřilo studentům všech věkových kategorií a veřejnosti. Současní studenti 

naší školy se ujali role průvodců a každého návštěvníka pozdravili u vstupních dveří, a pokud 

projevil zájem o prohlídku školy, tak mu ukázali to nejlepší. Mezi stovkami příchozích byli 

i bývalí absolventi, kteří školu navštěvovali v 50., 60. či 70. letech minulého století. Naše škola se 

stala pro mnohé místem, kam se rádi vracejí, i když školní lavice opustili před mnoha lety. 

Na všechny čekalo v aule školy bohaté občerstvení, spojené s koštem vín. Kdo chtěl, mohl si 

zanotovat s cimbálovou muzikou Malina.  

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na oslavách školy. Děkujeme 

za sponzorský dar Jihomoravskému kraji, který akci finančně zastřežil, Městu Hodonín, které 

darovalo upomínkové předměty pro studenty a vedení školy. Děkujeme i všem, kteří věnovali 

vzorky vín na sobotní košt. Našim učitelům, kteří se na akci několik týdnů připravovali 

a organizačně zajistili občerstvení, cimbálovou muziku a program oslav.  

V neposlední řadě patří velké poděkování všem studentům, kteří se podíleli na hladkém 

sobotním průběhu. Shodli jsme se, že i pro ně byla sobota milým překvapením. Vyslechli mnoho 

dojemných příběhů z úst pamětníků, kteří ve škole prožili svá studentská léta. Bylo to skutečné 

setkání generací, které spojila jedna škola. I to je síla budovy na Velkomoravské 13, kterou dělají 

učitelé a studenti.  

Mgr. Kateřina Kouřilová 

 

 

 

 

 

 

 


