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Milí čtenáři,  

držíte v ruce první letošní číslo školních novin, kde si 

můžete přečíst zajímavé články ze života školy 

v posledním měsíci roku 2014. Sami si můžete udělat 

obrázek, jaký ten rok byl, co jsme udělali dobře, co se 

nám povedlo, co méně, co udělat lépe v tom příštím roce.  

Přeju Vám všem, abyste našli na uplynulém roce víc 

toho pozitivního, a aby i příští rok byl pro Vás 

přinejmenším stejně úspěšný jako ten právě uplynulý. 

Buďte zdraví a pozitivně naladění, ostatní už se při troše 

štěstí dostaví samo.  

 

Úspěšný Nový rok 2015 všem žákům, učitelům a dalším 

zaměstnancům školy přeje redakce. 
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Informační den 

Ve středu 3. 12. 2014 se veřejnosti otevřely dveře ISŠ HPOS Příbram. Kdo chtěl, mohl se přijít podívat do 

prostor školy. Toho využili především zájemci o studium některého z nabízených oborů pro školní rok 

2015/2016. Velký zájem byl o obory Hotelnictví a Cestovní ruch. Ani ostatní obory (Aranžér, Cukrář, 

Kuchař - číšník) nezůstaly bez povšimnutí. Žáci těchto oborů vystavovali výrobky přímo v budově školy 

k nahlédnutí či k ochutnávce.  

Návštěvníky provázeli po budově žáci 4. ročníků oborů Cestovní ruch a Hotelnictví. Poskytovali důležité 

informace o studiu či o některých dalších aktivitách školy, jako například o zahraničních stážích nebo 

o sportovních utkáních. 

Doufejme, že se škola novým zájemcům zalíbila a naplníme stavy žáků na maximum.  

Mgr. Jarmila Krůtová   

  

Francie chutnala skvěle 

V sobotu 29. listopadu v ranních hodinách zazněly poslední pozdravy, mlaskly poslední polibky na tvář a 

někteří možná setřeli i nějakou tu slzu z tváří. Tím se učitelé spolu s žáky ISŠ hotelového provozu, obchodu 

a služeb Příbram po společně stráveném týdnu rozloučili se skupinou 44 studentů a 6 pedagogů  

z partnerského francouzského města Nancy. 

Francouzští přátelé přijeli do našeho města především s cílem pochlubit se svou vyhlášenou kuchyní a 

gastronomickým uměním. Během úterního galaoběda se hostům na talířích objevila umělecká díla, která 

nejen skvěle vypadala, ale i chutnala. Při slavnostním projevu zástupců spřátelených škol zaznělo 

neuvěřitelné číslo „sedmnáct“ – ano, přesně tolik let už spolupráce obou škol trvá. 

Při dalším programu provázeli francouzský tým především ti žáci, u nichž byli někteří ze zahraničních 

studentů ubytováni. Francouzi měli možnost poznat krásy jak našeho regionu, tak i hlavního města Prahy či 

mimo jiné lázeňského města Poděbrady. V Poděbradech navíc probíhala gastronomická soutěž, jíž se 

účastnili žáci naší školy a kde mohli francouzští přátelé na oplátku ochutnat některé speciality české kuchyně. 

V Příbrami mohli zase nasát předvánoční atmosféru spojenou se zahájením adventu. 

Týden utekl velmi rychle a obě zúčastněné strany se v průběhu této akce vzájemně obohatily – kulturně, 

jazykově i lidsky. Věříme, že tyto výměnné pobyty, tolik přínosné pro žáky obou škol, budou ještě dlouho 

pokračovat – minimálně dalších sedmnáct let. 

za ISŠ HPOS Příbram Mgr. Michaela Bašná 



 

Futsalový turnaj 

Ve středu, poslední školní týden v roce 2014, strávili žáci ISŠ HPOS ve sportovním duchu – zúčastnili se 

tradičního vánočního turnaje ve futsalu. Každá z tříd postavila tým 5 hráčů, kteří se s vervou pustili do boje 

o sladkou odměnu – velký dort pro vítěze. Halou se po celou dobu turnaje rozléhalo kolektivní povzbuzování 

a fandění tříd. Turnaj byl dvoukolový – hrálo se v základních skupinách a pak vítězové skupin mezi sebou. 

Velký ohlas měl tým členů pedagogického sboru, který nastoupil v působivých červených dresech se 

stylovou čepičkou ala Santa Claus na hlavách. Můj největší zážitek z turnaje byl zápas „mého“ týmu 

složeného z žáků třídy S1B, kteří prokázali velkou odvahu a vůli zvítězit. Ve skupině měli velmi silné 

soupeře – hráče tříd HT4 a CR2. Hráli velice dobře, a proto věřím, že v příštích ročnících o nich ještě 

uslyšíme. Vítězem turnaje se zaslouženě stal tým třídy HC3, který porazil všechny soupeře a na své cestě za 

vítězstvím za sebou nechal i takové týmy, jako CR2, HT4, tým učitelského sboru a další. 

Mgr. Marie Velflová 

 

 

 

 

Islám a islámský fundamentalismus 
 

Když jsem byla na jaře letošního roku účastnicí dvoudenního semináře o židovství, předstoupily před nás 

ženy židovského původu, pracující v Židovské obci v Praze. Po několika měsících jsem se vydala opět do 

Prahy, abych se dozvěděla informace o dnes velmi diskutovaném Islámu. Čekala jsem, že se tentokrát ujme 

přednášky nějaký muslim, či člověk s Islámem spojený. Nicméně velmi brzy přišlo zklamání, neboť seminář 

vedl učitel jednoho pražského gymnázia. Bylo znát, že se o Islám zajímá již dlouhou dobu, a že dokáže 

odpovědět na spoustu otázek. 

Bohužel jsem se dozvěděla mnoho informací, které bych vyhledala i na internetu, ale jak probíhají jejich 

svátky či rituály už tolik neprezentoval, natož jakékoli jiné zajímavosti. Ale musím říct, že dokázal vysvětlit, 

proč se dnes ve světě stává tolik teroristických útoků, nebo proč jsou dnes popravováni lidé jiných zemí před 

kamerou a posléze tyto vraždy vysílány do celého světa. Je to jen proto, že mezi vykladateli Koránu (posvátná 



kniha muslimů) jsou lidé nepovolaní, neznalí správného výkladu Koránu. Jsou to lidé, kteří vůbec nemají 

právo Korán vykládat a myšlenky z něj posílat dále do světa. Pro vykladače Islámu existují speciální školy, 

kde se učí, jak Korán správně představit ostatním lidem, aby nedošlo ke zneužití některých myšlenek. Jenže 

to nejhorší je, že těchto lidí není jen hrstka, ale desetitisíce, možná sto tisíc, nebo dokonce statisíce (z 

celkového počtu cca 1 mld. – 1,5 mld. na světě)… To ale nikdo neví stoprocentně, neboť žádné sčítání 

muslimů neproběhlo.                                                                      

Mgr. Klára Bambasová 

 

Přichází doba datová 

Seminář organizovaný začátkem listopadu 2014 Českou zemědělskou univerzitou v Praze vyhodnotil velmi 

úspěšný projekt School2Business započatý v roce 2012, nastínil další možnosti spolupráce univerzity a 

středních škol ve Středočeském kraji … ale také vyslovil spoustu zajímavých otázek … 

Žáci, studenti … Známe údaje z ověřování znalostí žáků a studentů ze vzdělávací oblasti ICT (IKT)? 

Existuje vůbec ověřování znalostí žáků a studentů ze vzdělávací oblasti ICT (IKT)?  

Hlavní témata pro 21. století … Sémantický web, velká data – Big Data (denně svět vyprodukuje více než 

2 EXABYTE dat), aplikace spouštěné z Internetu – cloud computing, chytré telefony – smart phones, 

libovolné aplikace – apps, Internet věcí – Internet of things (pračka, lednička, celý dům …), umělá 

inteligence – artifical inteligence. 

 
 
 

Mgr. Markéta Špaková 

 

 

 

 

Exkurze Chocoland Kolín 
 

Ve čtvrtek 30. listopadu jsme společně s 26 žáky (oboru Kuchař - číšník, Cukrář, Hotelnictví) vyjeli na 

exkurzi do čokoládovny v Kolíně. Tuto exkurzi jsme absolvovali v rámci projektu Vaření je hobby. Vyjeli 

jsme v časných ranních hodinách a před brány Chocolandu jsme dorazili v 9:00 hodin. Společně s žáky jsme 

byli uvedeni do kongresového sálu, kde nás přivítal pan inženýr Pelech, vedoucí vývojového oddělení. Žáky 

seznámil v krátkosti s podnikem včetně jeho vývoje v dlouhé existenci na trhu. Poté jsme se společně s žáky 

převlékli do pracovních oděvů (bílé pláště, rondony, pokrývky hlavy). Pan inženýr nám jako první ukázal 

výrobnu sójových tyčinek, kde zaměstnanci podniku vyráběli za pomoci stojů české výroby tyčinky Margot 

a Sojové suky. Tyto cukrovinky vyrábí pro velké obchodní řetězce jako je Billa, LIDL, Penny Market, 

Makro, atd. Zaměstnanci zde pracují na dvanáctihodinové směny, třicet dní v měsíci. Žáky zaujala také 

výroba ledových čokolád, kterou mělo na starost 5 zaměstnanců. Dále naše exkurze pokračovala do balicí 

místnosti, kde zaměstnanci balili výrobky a vkládali do krabic k následné expedici. Obdivuhodná byla 

rychlost zaměstnanců, kteří výrobky balili. Jedna z žákyň si vyzkoušela krabici složit.  

I přes vysoký hluk strojů nám v každé části podniku pan inženýr učinil výklad k činnostem, které se 

PROJEKTY 



vztahovaly k místu výroby. Pro žáky byl udivující fakt, že cukrovinky určené k prodeji na Vánoce (figurky 

z čokolády, adventní kalendáře) se vyrábějí od dubna do poloviny října. Následně (začátkem listopadu) se 

začínají vyrábět cukrovinky na Velikonoce. Pan inženýr nás provedl celou výrobou sójových cukrovinek, 

ledové čokolády, pomazánek, diabetických čokolád a polev. Tento podnik vyrábí cukrovinky pro firmy jako 

je Nestlé, ORION, Figaro, Nuttela atd. Po exkurzi po podniku jsme byli odvedeni zpět do kongresového sálu, 

kde jsme jako pozornost od pana inženýra Pelecha obdrželi čokoládovou figurku a adventní kalendář. Celá 

exkurze byla velmi zajímavá, přínosná, nezapomenutelná. Žáci tak využili šanci podívat se do podniku s 

dlouholetou tradicí na trhu v ČR. Usoudili také, že taková práce je velmi náročná a vyžaduje zručnost a 

pečlivost. 

        Bc. Markéta Vaňková 

 

 
 

Vaření je hobby - Poděbrady 

Dne 27. listopadu 2014 jsme se vypravili do Poděbrad společně s 24 žáky oborů Kuchař - číšník, Cukrář a 

Hotelnictví (Pešička, Tomášek, Šimonek, Kraft, Bílek, Burešová, Hlavová, Květ, Šťastný, Beraggová, 

Bělková, Kříž, Staňková, Disko, Tobolí, Sekyrková, Matějková, Drozdová, Hrčkuláková, Nelibová, 

Kutheilová, Tichá, Peták, Řehořová). Konalo se zde zakončení projektu Vaření je hobby, které bylo zahájeno 

v listopadu roku 2013. Spolu s námi se zakončení, spojené s žákovskou soutěží, zúčastnily také školy ze 

Slaného a Poděbrad. Každá škola měla za úkol připravit regionální menu, jeden pokrm, který si žáci osvojili 

na zahraniční stáži v Itálii a prezentovat slavnostní tabuli na libovolné historické období. Na přípravu 

dohlíželi nejen UOV restaurace Na Plzeňské, ale i přizvaný odborník z praxe (Martin Křesina, Chef 

Executive, Chef hotelu ORAA Pyramida Praha). 

Naše regionální menu bylo sestaveno v duchu hornických tradic (předkrm: bác, polévka: veselská zelnice, 

hlavní chod: sekanina s uhlířinou, moučník: jahelník se švestkami). Zahraniční pokrm jsme zvolili a 

připravili Rizzotto allo zafferano, na který jsme použili výhradně italské suroviny. Slavnostní tabuli jsme 

sestavili též v hornickém duchu včetně figuríny horníka v dobovém oblečení. 

Doprovodný program zajistily žákyně z HT4, které ve škole absolvovaly barmanský kurz konající se na 

začátku října. Žákyně míchaly 5 alkoholických a 5 nealkoholických nápojů. Návštěvníci soutěže si mohli 

pod vedením žákyň namíchat libovolný z nabízených nápojů. Dále program zpestřily žákyně z řad cukrářů. 

Zdobily vánoční perníčky a návštěvníci si též mohli zkusit ozdobit svůj perníček a odnést domů, jako 

pozornost. 

Tajný doprovodný program byl připraven i pro 20 soutěžících žáků. Jako první tajná disciplína bylo loupání 

a sekání cibule najemno na čas. Druhou disciplínou bylo vaření houskového knedlíku a třetí disciplínou bylo 

nazdobení dortového korpusu šlehačkou. 

Celou soutěž hodnotila odborná komise ve složení: pan Zdeněk Pohlreich, italský šéfkuchař, francouzská a 

německá šéfkuchařka, ředitel KDS Sedlčany, manažerka projektu a členové KHKSČ. 



Tuto soutěž navštívilo i 55 francouzských studentů, kteří u nás pobývali celý týden, a škola jim zajišťovala 

program.  

I když jsme se umístili na 3. místě, Poděbrady na 2. místě a zvítězila škola ze Slaného, myslím, že jsme 

ostudu neudělali a získali jsme další cenné zkušenosti. 

Všem žákům tímto děkuji za účast . 

Bc. Markéta Vaňková 

 

Exkurze Jatka Sedlčany, Výrobna Dvořák Příčovy 

Jedna z posledních akcí, kterou jsme absolvovali v rámci projektu Vaření je hobby, se uskutečnila  

10. prosince. 22 žáků oboru Kuchař – číšník prvního a třetího ročníku zavítalo na Jatka v Sedlčanech. Zde 

nás přivítal pan majitel Zdeněk Janoušek. Seznámil nás se vznikem a fungováním jatek. Přizval i paní 

veterinářku, aby žákům povykládala, jak šetrně zde porážka probíhá, aby zvířata neměla žádný stres. Exkurze 

začala na dvoře, kde bylo v ohradě přes 80 ks prasat. Veterinářka nás poučila o tom, jak poznáme, že zvíře, 

prase je zdravé. Pak jsme se odebrali do prostor, kde probíhala porážka samotná. Žáci viděli celou porážku. 

Dále jsme se přesunuli do prostor bourárny, kde se prasata očišťovala a dělila na půlky. V další části byli 

řezníci, kteří maso dělili na jednotlivé díly. Mohli jsme nahlédnout i do chladicího boxu, kde podle přísných 

hygienických směrnic bylo zavěšeno maso k zrání (jalovice, krávy, býci). Pro žáky byla tato exkurze velmi 

přínosná. Mohli vidět všechny části masa, ale především, jak se s masem pracuje a zachází. 

Druhou částí exkurze byla návštěva v provozovně v Příčovech, vzdálených asi 2 km od Sedlčan. Zde nás 

uvítal majitel pan Dvořák vlastnící 6 obchodů po Středních Čechách. Pan Dvořák má celou výrobnu přímo 

doma. Svůj statek si zrekonstruoval tak, aby jakýkoli kolemjdoucí nepoznal, že se zde nějaká výrobna 

nachází. Výrobna je předělaná z maštalí a vejminků. V provozovně pracuje celkem 15 zaměstnanců. Žáci 

zde mohli shlédnout přípravu zabijačkových výrobků, salámů, párků a dalších uzenin, dostali také ochutnat 

párky vyndané přímo z udírny. Pan Dvořák též pohovořil o těžkých začátcích při jeho podnikání a řekl 

žákům, že ani na dnešním trhu to není zrovna jednoduché.  

Obě exkurze byly pro žáky velkým přínosem a doufám, že žáci 3. ročníku oboru Kuchař - číšník využijí 

nabyté znalosti u závěrečných zkoušek . 

Bc. Markéta Vaňková 


