
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Vážení žáci, učitelé, 
 
přinášíme další číslo žákovského časopisu Isšáček. V tomto čísle Vám nabídneme několik 
článků o dění ve škole, které jste nám do „redakce“ zaslali. Jen nás mrzí, že článek slíbilo více 
žáků, než skutečně napsalo a odeslalo.  
                                                                                                             K. B. 
 
 
 
Televizní noviny naživo 
 
Asi před dvěma měsíci má třída dostala v předmětu Informační a komunikační technologie od 
pana učitele za úkol vytvořit prezentaci o jakékoliv brigádě nebo práci. A protože se zajímám 
o práci v televizi, spojil jsem se s moderátorem televizních novin TV Nova Reyem 
Korantengem a poprosil ho, jestli by mi mohl vysvětlit, jak probíhá jeho práci a vše, co se 
jeho práce týká. Mou žádost přijal . 
 
V pátek 28. listopadu jsem se vydal se slečnou Terkou do Prahy na Barrandov, kde se TV 
Nova nachází. Schůzka byla naplánovaná na 16. hodinu.  
 
Nejprve jsme vstoupili na recepci, tady nám paní po prokázání totožnosti dala návštěvní karty 
a po malé chvilce si nás Rey přišel vyzvednout. Naše první kroky vedly do tzv. News centra, 
kde pracují všichni reportéři a moderátoři. V tomto centru se také nachází režie a studio 
zpravodajství. Po představení pracovního místa reportérů a moderátorů jsme se nejprve vydali 
do studia, odkud se živě vysílají veškeré televizní noviny a studio bylo již připraveno pro 
vysílání odpoledních TN. V tomto studiu se také natáčí pořad Víkend a Volejte Novu. Po 
prohlídce nás Rey zavedl do místnosti, kde jsme s ním probírali veškeré informace k přípravě 
TN a vedli s ním zajímavou diskusi. 
 
Blížila se 17. hodina a my šli společně 5 minut před začátkem vysílání do studia. Tady se 
právě Renáta Czadernová rozmlouvala. Zajímavé také je, že v průběhu celého vysílání je zde 
přítomen muž z ochranky, aby nikdo nemohl vysílání narušit. Bylo 16:58, ve studiu začala 
znít červená časomíra, kterou diváci v TV vidí půl minuty před začátkem relace. V pět hodin 



 
 
 

vše vypuklo a my se stali diváky, kteří vidí tuto relaci přímo naživo z pozadí kamer. Pocit je 
to nepopsatelný. 
 
Po skončení vysílání jsme měli ještě půl hodiny čas, a tak jsme se sešli s Lucií Borhyovou, 
která právě byla v kostymérně. Když vyšla za námi na chodbu, zářila na nás svým úsměvem a 
s radostí nás přivítala. Musím říct, že tato žena je opravdu skvělá. Vůbec všichni lidé jsou tam 
skvělí. Hezky si s námi povídala, pak musela běžet do maskérny, aby byla připravena na 
večerní zprávy.  
 
Krátce po 18. hodině jsme se s Reyem rozloučili a jeli zpět do Příbrami. Inu, cítím, že toto 
místo jsem nenavštívil naposledy !  
                                                                                                                  Jan Kabíček, OB4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGION 2015 
 
Každoročně se naše škola ISŠ HPOS Příbram účastní soutěže REGION 2015. Po obdržení 
dokumentu, ve kterém nám byly zaslány podmínky a pravidla soutěže, se naše třída pustila do 
práce. Společně jsme začali přemýšlet, jak a co máme udělat, abychom se v soutěži umístili. 
 Naše škola se zúčastnila: aranžování jídelního stolu, plakát, maketa, výkladní skříň a 
špendlení na živý model.  
 
A tak to všechno začalo. Každý z naší třídy musel udělat plakát, aby se mohly vybrat jen ty 
dva nejlepší a poslat je do soutěže.  Přišel na řadu výběr žáků, kteří budou školu 
reprezentovat. Paní mistrová si dlouho lámala hlavu, koho do soutěže poslat. Byli vybráni 
žáci z prvního, druhého a třetího ročníku.  
 
V pátek 23. 1. 2015 jsme v dopoledních hodinách dorazili do Plzně.  Vynosili jsme všechny 
věci a začala příprava. Nejdříve nás čekala úvodní slova paní ředitelky, která nám popřála 
hodně štěstí, a šlo se na věc. Soutěž začala, všichni soutěžící se přesunuli na svá místa a 
zodpovědně začali plnit své úkoly. Když čas uběhl, porota začala hodnotit práce.  Body byly 
sečteny a výsledky byly známy. S velkým napětím jsme očekávali, zda jsme byli úspěšní. 
Vyhráli jsme první místo s maketou, druhé místo v aranžování jídelního stolu a třetí místo ve 



 
 
 

špendlení na živý model.  Doufáme, že se soutěže zúčastníme i příští rok.  
                                                                                                           Dominika Poláková AC2B 
 
 
Třídění odpadu jako poznaná nutnost 
 
Na začátku nového pololetí nás navštívil pan Libor Michvocík, odpadový hospodář 
Technických služeb Příbram. Pro třídy CR2, HT2 a HC2 na požádání paní učitelky Lenky 
Jorové uspořádal přednášku. Řekl nám, co vše lze recyklovat a co se z recyklovaného 
materiálu vyrábí. Povídal nám také o chybách, které lidé při recyklaci dělají, a nabádal nás, 
abychom se k zodpovědným lidem, kteří třídí, připojili i my. Dozvěděli jsme se, že v Příbrami 
vznikl nový sběrný dvůr, do kterého nás pan Michvocík pozval. Nově jsou také po Příbrami 
rozmístěny kontejnery na bioodpad a plánuje se rozestavění kontejnerů na kovy. Informace, 
které nás všechny zaujala, je, že odpad, který se v Příbrami zrecykluje za jeden rok, město 
New York vyprodukuje za jeden den. 
Všichni jsme po příjemně strávené vyučovací hodině odcházeli s mnoha novými poznatky, 
někteří přehodnotili svůj názor a již ví, že třídění odpadu je užitečná věc.  
 
Děkujeme paní učitelce za zprostředkování přednášky a panu Michvocíkovi za záživnou 
prezentaci. 
                                                                                                              Denisa Chalupová, HT2 
 
 
 
Vánoce v Anglii 
Byla to touha poznat „nový svět“, poznat novou kulturu, jiné tradice či zdokonalit se v cizím 
jazyce? Myslím, že to bylo všechno v jednom, ale bylo to hlavně o tom, utéct ze všedního 
stereotypu. Kdo si jen tak může říct, odjíždím na svátky do Anglie?  
Když jsme dostaly tuto nabídku, tak jsme neváhaly ani minutu. I když mě hryzaly občas 
myšlenky typu být o Vánocích bez rodiny a co na Nový rok, budu tak i po celý rok? Ale 
všechno mě přešlo v tu chvíli, když už jsem seděla v autobuse po boku té nejlepší kamarádky, 
kterou si člověk může přát.  
Celkem nás překvapilo, přestože jsme cestovaly úplně samy po státech, tak jsme veškerý stres 
a starosti nechaly v Česku. Proč to taky brát s sebou. I když jsme po cestě tam zažily spoustu 
nesnází, na telefonu jsme měly pořád skvělou podporu a i pomoc v podobě paní učitelky 
Trinerové a paní učitelky Tůmové, které se nám staly i velkou motivaci a díky nim jsme si 
věřily, že to všechno zvládneme, protože i ony v nás měly obrovskou důvěru a za to jsme jim 
opravdu vděčné. 
Byl to skvělý měsíc plný zážitků a nových zkušeností. Pracovaly jsme opravdu v prestižním 
hotelu, kde jsme se seznámily se spoustou zajímavými lidmi, v kuchyni jsme si zpívaly 
s kuchaři a dalšími kolegyněmi z práce. Hosté se chovali velmi vstřícně a laskavě, měly jsme i 
štěstí potkat se s Češkou, která pracovala též ve stejném hotelu jako my a to v The Pines 
Hotel, kam se nakonec vrátila a vdala se.  
Nejvíce mě bavily párty noci, které byly sice velice náročné, ale ve společnosti tak skvělých 
lidí, se kterými jsme pracovaly, jsme se do téhle práce zamilovaly. Náš volný čas nebo day off 
jsme většinou trávily v posteli, neboť jsme doháněly spánek, který jsme během pracovních 
dnů dost zanedbávaly. Často jsme „výletily“ do vedlejšího Chorlay, se skvělou paní Miladou 
jsme strávily den v Prestonu, která se nám stala i skvělou průvodkyní a přítelkyní zároveň. 
Díky kamarádovi Maciejovi jsme strávily i den v Sounthportu. Ochutnaly jsme i vánočního 



 
 
 

krocana a zapily nový rok. Za ten měsíc jsme toho prožily opravdu mnoho a myslím, že nám 
to i moc dalo, já osobně jsem změnila svoje priority a pohled na svět, neboť díky této 
zkušenosti se mi celkově můj pohled na lidi a na všechno dost změnil. Dokonce jsem i 
vnímala mentalitu místních lidí, která mě dost mile překvapila, lidi zde jsou velmi vstřícní, 
dobrosrdeční, upřímní a dost sympatičtí. Nejvíc se mi líbí, že každý se zde stará sám o sebe a 
pomluvy tady nehrají žádnou roli.  Jsou otevření novým věcem, neříkám, že v ČR nejsou 
takoví lidé, to vůbec ne, ale tvrdím, že je to tu individuální, a bohužel zde jsem se setkala 
hlavně s opakem.  
Nakonec bych chtěla napsat pár řádků o Betty Duffin neboli o Mrs. D, o majitelce hotelu, o té, 
která vypadala vždy perfektně a vždy měla dobrou náladu. Díky ní děkujeme, jak krásně se o 
nás krásně starala a moc jsme si ji oblíbily. O Benovi, o hlídači, který když jsme měly největší 
hlad a řekly jsme mu to, tak i ve tři hodiny ráno nám udělal nějaké jídlo v kuchyni. O Jonnym, 
Jemile, Paulovi, Kim a všech lidech našeho věku, se kterými byl strávený čas s nimi naprosto 
skvělý. 
A o všech, kteří nám udělali z měsíce nejlepší měsíc v životě. Chceme poděkovat všem těmto 
výše jmenovaným lidem i paním učitelkám za skvělou příležitost, která nás o dost obohatila a 
otevřela nám dveře k mnohým příležitostem. Děkujeme  
                                                                                                      Lucie Kenardžievová, HC3  
 
 
 

 
 

 


