
Milí čtenáři, 

do rukou se vám dostalo poslední letošní číslo 
Informačního zpravodaje. Je poněkud speciální a to 
proto, že v něm najdete informace a zprávy o akcích a 
aktivitách žáků a učitelů za oba poslední školní měsíce 
dohromady. Na některé akce menšího významu tudíž 
nezbylo místo, a tak se o nich pouze pro úplnost 
zmíníme v redakčních poznámkách. V průběhu měsíců 
května a června se udála celá řada akcí od exkurzí, 
přes vzdělávání učitelů, (které probíhalo až do 
posledních školních dní), až po soutěže a samozřejmě 
také maturity a závěrečné zkoušky. Přestože byli 
učitelé extrémně zaneprázdněni, našli si chvilku, aby 
pro čtenáře IZ zaznamenali téměř všechny akce, které 
se na škole uskutečnily. Moc jim za to děkujeme, 
těšíme se na spolupráci v příštím školním roce a 
přejeme klidnou a ničím nerušenou dovolenou. 

Redakce  

Chřestový den v Nelahozevsi 
 
Dne 5. 5. se konal v Nelahozevsi chřestový festival, 
kterého se účastnilo přes 3000 návštěvníků a 
milovníků chřestu. Na tuto akci jsme byli vyžádáni 
spolu s dalšími 5 školami z ČR (Mělník, Poděbrady, 
Praha, Neratovice, Kladno) Středočeským krajem. Na 
tuto slávu jsme připravili chřestové koláčky 
s bešamelem, kremrole z listového těsta plněné pěnou 
z bylinek dozdobené chřestem, chřestovo - špenátovou 
polévku s krutonky a chřestový salát. Připravili jsme 
podle požadavku 500 porcí a vše se prodalo ☺. 
Všechny školy zde prodávaly za jednotnou cenu 20 Kč 
za porci. Celá akce se konala u řeky Vltavy, kam 
návštěvníci připlouvali po vodě 3 loděmi, po silnici, na 
kole nebo pěšky. Celou akci doprovázel hudební 
program u vody na pódiu a též v zámku Nelahozeves, 
kde byly dobové soutěže, stánky a historické souboje. 
Na tuto akci jsme vzali dvě žákyně oboru obchodník 
(Lucie Sandrová, Kateřina Požárková), kterým bych 
tímto chtěla ještě jednou poděkovat za jejich 
odvedenou práci při prodeji pokrmů. Počasí bylo 
krásné, vše se prodalo, lidičkám chutnalo. Co víc si 
přát… 
 
Markéta Vaňková 
 
Ozvěny měsíce dubna: 
 
V termínu 25. dubna až 29. dubna 2012 naši žáci oboru 
vzdělání Hotelnictví opět vyrazili na gastronomické 

akce do Grandhotelu Pupp do Karlových Varů, kam 
přijeli ve 12 hodin a po ubytování, rozdělení do skupin 
a informační schůzce, mohli využít svůj volný čas 
třeba procházkou po kolonádě. Druhý den se žáci 
kolem sedmé hodiny ráno nasnídali a poté jeli do 
Klášterce nad Ohří, kde se otevírala nová hala a slavilo 
se 20. výročí firmy, která vyrábí vánoční ozdoby. Žáci 
zde na raut připravovali stoly, pulírovali skleničky a 
debarasovali. Třetí den začínali až v pravé poledne. 
Sraz měli v sále, kde po celý zbytek dne povlékali 
židle, prostírali stoly, pulírovali skleničky a příbory a 
žehlili ubrusy. Čtvrtý den byl pro žáky nejzajímavější 
a zároveň nejnáročnější, protože od 18 hodin se konal 
tradiční Ples šlechticů s rautem. Tento den žáci 
dokončovali přípravy v sále, aby vše vypadalo 
dokonale podle přání personálu a hostů. Ples končil 
přibližně ve dvě hodiny ráno. Z referencí žákyň  
1. ročníků se v Grandhotelu mnohému naučily, 
zejména slušnému chování k hostům, skládání 
ubrousků apod. Poslední den žáci odjížděli 
v dopoledních hodinách s pocitem, že vše úspěšně 
zvládli ☺. Všem se na praxi v Karlových Varech moc 
líbilo a až bude další gastronomická akce, pojedou 
určitě rádi znovu. 
 
Bc. Kateřina Stoklasová  
 
Cesta za historií -  Karlštejn 2012 

Dne 9. května se žáci tříd HT1 a HT2A vypravili spolu 
se svými učitelkami na historickou exkurzi. A kam 
jinam by měly směřovat cesty za historií, když ne na 
náš nejznámější hrad – Karlštejn. Vyrazili jsme brzy 
ráno v 7 hodin, tedy v době, kdy většina účastníků 
exkurze jindy ještě spí. Zato jsme jeli pohodlně vlakem 
až do Karlštejna. Cesta z nádraží na hrad netrvala 
dlouho (když nepočítáme drobné zaváhání naší 
průvodkyně z CR3, která neměla cestu úplně 
nastudovanou, takže jsme trochu bloudili…). 
Prohlídku hradu jsme absolvovali mezi prvními 
návštěvníky a moc se nám líbila. Škoda, že jsme se 
nemohli podívat také do kaple sv. Kříže, na kterou 
jsme se moc těšili. Bohužel jsme přijeli příliš brzo – 
ještě nebyla pro letošní sezónu v provozu. Po prohlídce 
hradu následovala sladká tečka – v cukrárně 
v podhradí a pak už cesta zpátky – opět příjemně 
vlakem. 

Mgr. Marie Velflová, Mgr. Jaroslava Šíbová  



 
FOTO M. Velflová 
 

Exkurze v Kovohutích 
 
Dne 10. 5. 2012 jsme navštívili se třídou OB3  
Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. která 
se zabývá jednak recyklací odpadů olova, 
elektroodpadu a odpadů s obsahem drahých kovů a 
dále výrobou produktů na bázi olova a cínu: měkké 
pájky (bezolovnaté a olovnaté), odlévané slitiny, 
vzduchovkové střelivo a olověné výrobky a 
polotovary. Žáci se seznámili se všemi výrobními 
procesy a provozy. Všichni byli okouzleni čistotou 
pracovního prostředí a množstvím krásně upravené 
zeleně v podniku, který spadá do kategorie těžkého 
průmyslu. 
 
Mgr. Hana Sedláčková 

Sovovy mlýny -  Museum Kampa 

Dne 28. 5. 2012 jsme se vypravili do Prahy s třídami 
AC1B a AC3B. Jeli aranžéři i cukráři. Přálo nám 
hezké počasí. Dojeli jsme na Kampu, kde nás pan řidič 
vysadil asi v 9 hodin. Řekli jsme si několik slov  
k organizaci a šli jsme podél Vltavy k Museu Kampa. 
Měli jsme chvilku času, než bude museum otevřeno, 
tak jsme ji využili k procházce u Vltavy a v přilehlém 
parku. Žáci se nasvačili a před desátou jsme šli koupit 
vstupenky. Zde jsme si prohlédli vystavená díla ze 
Sbírky Jana a Medy Mládkových a Sbírky Jindřicha 
Chalupeckého. Expozice Středočeského umění je 
rozdělena do tří pater hlavní budovy Sovových mlýnů.  
Přízemí je věnováno dílům tzv. neoficiálních umělců 
bývalých socialistických zemí. Mohli jsme shlédnout 
díla našich českých umělců Jiřího Koláře, který proslul 
svým uměním v technice zvané koláž a asambláž, 
můžeme vidět jeho konfrontáže a raportáže ze 
čtyřicátých a padesátých let a díla Karla Nepraše, 
Otakara Slavíka a Jiřího Načeradského a dalších 

umělců. 1. patro je věnováno umění 60. a 70. let 20. 
století. Barevnost je zde omezena na bílou a černou a 
jsou tu obrazy a objekty umělců Zdeňka Sýkory, 
Radka Kratiny, Stanislava Kolíbala, ze zahraničních 
umělců je zastoupen Hugo Dermatini. Díla ve 2. patře 
patří především polským, maďarským a jugoslávským 
autorům. Tzv. Schulzovo křídlo budovy Sovových 
mlýnů, tedy bývalá obytná část tohoto komplexu, 
představuje expozici dvou průkopníků dějin umění 20. 
století, Františka Kupky a Otto Gutfreunda. Začíná 
výběrem Kupkova raného díla převážně figurativních 
kreseb, přechází k projevům malířovy abstraktní 
tvorby, která tematizuje jak ryze geometrické, tak 
minimalistické motivy. Expozici uzavírají Kupkovy 
organické abstrakce, založené na myšlence 
filosofického mikrokosmu a makrokosmu. Dnes díla 
tohoto umělce, který většinu svého života prožil 
v Paříži, draží proslulé aukční domy za největší částky, 
které se kdy za obrazy zaplatily na celém světě. Na 
nádvoří jsme viděli expozici sochy Lukáše Rittsteina a 
dalších. Samotná architektura Sovových mlýnů je 
spojením moderní architektury s původní stavbou a 
úžasně se navzájem potrhují. Stojí za to vidět ty 
neobvyklé pohledy na Prahu. Do odjezdu nám zbývala 
necelá hodina času, takže žáci dostali rozchod a sraz 
jsme měli před museem. Když jsme odtud odcházeli, 
tak jsme na Kampě potkali naši známou herečku 
Terezu Brodskou. Některá děvčata se s ní chtěla 
vyfotit. Požádala jsem ji, že jsme zde z Příbrami na 
výletě a zda by se s nimi mohla vyfotit. Byla velice 
příjemná a pořídila fotografii na památku pro naše 
děvčata. Pan řidič přijel včas na smluvené místo, a my 
plní dojmů cestovali do Příbrami. Vše proběhlo 
v pořádku a děvčata, chlapci, já i můj kolega Tomáš 
Heller, jsme byli spokojeni z hezky prožitého dne. 
 
Naděžda Odrášková 
 
Poznámka redakce: 
V měsíci květnu se žáci měli možnost zúčastnit i 
dalších exkurzí a akcí doplňujících výuku. Žáci tříd 
OB3 a CR3 spolu se svými učitelkami ČJL navštívili 
Památník Karla Čapka ve Strži u Dobříše. Třída PO1A 
si v rámci ekonomických předmětů prohlédla provoz 
podniku Ravak Příbram. Na Mistrovství floristů 
v Děčíně se vypravili žáci oboru vzdělání Aranžér.  
O všechny exkurze a poznávací akce je mezi žáky 
velký zájem. Na jejich přípravě a organizaci participují 
také žáci a žákyně 3. ročníku oboru vzdělání Cestovní 
ruch, kteří vykonávají v rámci exkurzí průvodcovskou 
službu.  

E-mailová adresa školy:  
 iss@pbm.czn.cz 

Sekretariát školy: 
tel.: 318 623 742, mob.: 602 461 267 

e-mail: iss@pbm.czn.cz 



Zahraniční stáž Toulouse – Quercy 

V době od 29. dubna do 28. května 2012 vyvrcholila 
dlouholetá spolupráce naší školy s francouzskou 
spřátelenou školou zahraniční stáží tentokrát  
v Toulouse – Quercy. Stáže se zúčastnilo 5 žáků školy 
z oborů vzdělání Cestovní ruch, Hotelnictví  a Kuchař 
– číšník: Jana Juricová a Daniela Toužimská z CR3, 
Petr Kleindienst z S3B, Denisa Řeháková z HT3B       
a Zdeněk Fic z HT3A. Žáci hned byli ubytováni ve 
městečku Cahors, které se nachází v jihozápadní části 
Francie. Dívky žily ve dvouhvězdičkovém hotelu Le 
Melchior, který je od stejně zvané restaurace vzdálen 
necelých 20 m. Danielina a Denisina praxe probíhala 
v této restauraci. Jana pracovala v restauraci vzdálené 
od hotelu 1 km, kde si vyzkoušela práci za barem. 
Chlapci bydleli a vykonávali praxi v hotelu 
L´Aquitaine. Pracovali 5 dní v týdnu na dvě směny 
dopoledne a večer. Volno měli většinou v neděli a 
v pondělí. Volné dny žáci využívali na procházky po 
městě a poznávání zdejší kultury, obyvatel, přírody. 
Největším přínosem praxe byla možnost zdokonalit se 
při práci v obsluze a v kuchyni a vyzkoušet si práci pro 
zahraniční klientelu v cizím jazyce a také v celkovém 
zlepšení praktických dovedností. Všem účastníkům se 
na stáži velice líbilo. 
 
Bc. Kateřina Stoklasová 
 
Soutěž v normování a kalkulaci cen pokrmů 

Ve dnech 11. a 14. května se uskutečnil první ročník 
(doufejme, že ne poslední) soutěže v normování a 
kalkulaci cen pokrmů. Žáci oborů vzdělání s výučním 
listem změřili své síly v oblasti, která patří k jejich 
základním dovednostem. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích – jednotlivci a skupiny pro každý obor 
vzdělání zvlášť. Nejlépe si vedli a přední místa 
obsadili žáci 3. ročníků. Uznání zaslouží zvláště 
skupina žáků ze třídy S3A, kteří obsadili 1. místo jak 
v kategorii skupin, tak v kategorii jednotlivců. Jak už 
bylo řečeno, soutěžili jsme letos poprvé, ale určitě ne 
naposled. 

Mgr. Marie Velflová a Mgr. Hana Sedláčková  
 

 

 

 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVIN Ě 2012  

Ve středu 16. 5. 2012 se konala celostátní charitativní 
sbírka Český den proti rakovině – Kytičkový den. 
Prodeje kytiček se zúčastnili i dobrovolníci z řad žáků 
naší školy, konkrétně žáci třídy PO1B a OB3. Kromě 
prodeje kytiček žáci podávali také informace  
o nebezpečí nádorového onemocnění a možnostech 
prevence, na kterou je také věnován výtěžek z prodeje 
kytiček. 8 dvojic žáků prodalo kytičky bezmála za 
17 000 Kč a mohou být právem hrdí, neboť svoje úsilí 
věnovali na dobrou věc – pomoc druhým, potřebným. 
Chtěla bych jim touto cestou poděkovat a vyslovit jim 
své uznání. 

Mgr. Marie Velflová 
 

 
FOTO M. Velflová 

Kantor sport Cup 

30. 5. se školní fotbalový tým zúčastnil jedné 
z posledních soutěží v tomto školním roce a ke 
všeobecné radosti byl opět úspěšný. V Neštěmicích na 
Ústecku se konal již 10. ročník futsalového turnaje 
Kantor sport Cup. I když se soutěže zúčastnilo celkem 
21 týmů, naši borci nepoznali porážku. Každého 
soupeře, od základní skupiny až po finále, porazili 
vysokým rozdílem a zaslouženě tak obsadili první 
místo. Mezi nejlepší hráče již tradičně patřili Brandner, 
Bublík, Buch a Jaroš, ale i ostatní hráči podali výborné 
výkony. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy. 

Zdeněk Staroba, učitel TEV 
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Návštěva filmového představení 

Probudím se včera, je titul českého filmu s Jiřím 
Mádlem v hlavní roli, který navštívili žáci školy  
1. června. Tato česká komedie, která je výborně 
herecky obsazená, udělala jistě všem žákům i 
pedagogickému dozoru radost. Byla takovým malým 
dárkem ke Dni dětí. Všichni se výborně bavili. Děj se 
odehrává právě v prostředí střední školy a některé 
situace jakoby z oka vypadly těm, které všichni 
zažíváme dnes a denně. Vám, kdo jste film ještě 
neviděli, můžeme jeho návštěvu vřele doporučit. 

Redakce  

Besedy pro žáky 1. ročníků 

V  měsíci červnu se uskutečnily dvě besedy zaměřené 
na zdravý životní styl mladých lidí. Týkaly se 
prevence reprodukčního zdraví jedince a problematiky 
nejčastějších poruch výživy – mentální anorexie a 
bulimie. Žáci se seznámili se základními faktory 
ohrožujícími zdraví a s možnostmi prevence či 
nápravy. Věřím, že žákům získané informace pomohou 
v hodnotové orientaci, a v případě potřeby budou 
vědět, kam a na koho se obrátit o pomoc.  
 
Mgr. Jaroslava Burmannová,  ŠMP 
        

Úspěch na soutěži fiktivních firem 
 
Dne 14. 6. 2012 se v Písku konal 18. písecký veletrh 
fiktivních firem (dále jen FIF), který pořádala 
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky. Účastnilo se ho celkem 24 FIF a 
mezi nimi měla svého zástupce i naše škola, a to 
fiktivní firmu FIF Michal Michálek – catering. FIF 
byla založena ve velmi krátkém časovém rozmezí 
(únor 2012) pod vedením učitelů odborných předmětů 
Ing. V. Klimešové, Ing. P. Šaňkové a A. Stiborové a 
pracuje v ní celkem 12 studentů školy (Michaela 
Krouliková, Romana Vocásková, Petr Dvořák, Zuzana 
Voslařová, Lucie Šrůtová, Denisa Margitová, Jan 
Gregorek, Michal Červenka, Stanislav Žampach, Petra 
Morová, Tereza Taterová, Andrea Vašutová). Na 
veletrhu FIF se představila úplně poprvé a hned se jí 
podařilo získat 1. místo za nejlepší prezentaci FIF. 
Zároveň tato firma získala i speciální cenu od ředitelky 
Centra FIF paní Dany Batelkové za úspěšnou 
reprezentaci naší školy během velmi krátkého 
působení. V jejím rozhodování o udělení této ceny jistě 

sehrál důležitou roli i osobní pohovor se zaměstnanci 
naší firmy. Úspěch FIF Michal Michálek – catering na 
veletrhu znamená pro studenty nejen velké ocenění a 
výbornou zkušenost, ale i motivaci pro další práci. 
Speciální poděkování patří učitelům, kteří se žákům 
věnovali a věnují i nadále. Všem zúčastněným 
gratulujeme a přejeme mnoho dalších takových 
úspěchů!  
 
Mgr. Jarmila Krůtová a Ing. Vendula Klimešová 
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Zeměpisný cyklus: Svět kolem nás - Nový 
Zéland 
 
Dne 5. 6. 2012 navštívili žáci tříd CR2, HT2A a HT2B 
přednášku zeměpisného cyklu Svět kolem nás. Třídy 
se účastnily přednášky o Novém Zélandě – země 
dlouhého bílého oblaku v příbramském kině. 
Přednáška byla velice zajímavá, trvala cca 80 minut a 
všechny nás seznámila s posledním objeveným místem 
na světě. Celým cyklem provázeli manželé, kteří jsou 
cestovatelé a na Novém Zélandu strávili 2 roky. 
Vysvětlili žákům sopečnou, geotermální a ledovcovou 
činnost, ukázali, jaké endemické druhy rostlin a 
živočichů žijí v tomto dalekém koutu světa. Dále nám 
objasnili původ a vznik zemětřesení, která jsou na 
Novém Zélandě častá. Dalším zajímavým bodem 
přednášky byly národní parky a také původní maorská 
kultura země. Přednášející také informovali žáky  
o možnosti cestování mladých lidí z hlediska 
jazykových či poznávacích pobytů v zahraničí. 
Přednáška byla velice přínosná a v příštím roce by žáci 
tento cyklus rádi navštívili opakovaně. 

 
Mgr. Marie Nováková 
 

 

Pracoviště praktického vyučování:  
restaurace Na Plzeňské, Příbram I/75 

tel.: 318 623 595 
e-mail: naplzenske@iss.pb.cz 



Revolution Train  
 
Dne 8. 6 2012 jsme se zúčastnili multimediálního 
projektu Revolution Train, který byl zaměřen na 
prevenci zneužívání návykových látek. Byl to 
netradiční pohled na danou tématiku. Šli jsme  
s  učitelkou J. Burmannovou na nádraží, kde byl vlak, 
ve kterém byly nainstalované ukázky, které se týkaly 
důsledků zneužívaní návykových látek. V každém 
vagonu byla jiná ukázka, ačkoliv všechny měly jeden 
cíl. Ukázat co možná nejvíce realisticky dopad na 
jedince, rodinu, přátele i společnost u těch, kteří 
podlehnou alkoholu, drogám… nebo prostě jsou 
součástí party, která drogy bere.  
Viděli jsme havarované auto a pod ním motorku, 
doupě závislých lidí plné odpadků a nepořádku, cítili 
jsme zápach a viděli i vězeňskou celu. Bylo to hodně 
zajímavé a pravdivé. Důležitá byla i ukázka, ve které 
se podaří za podpory rodiny a odborníků lidem pomoci 
ze závislosti. Jsme rádi, že jsme se tohoto projektu 
mohli zúčastnit.  
 
Žáci AC2A a J. Burmannová, ŠMP 
 
Zdravá svačina 

V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu se žáci 
1. a 2. ročníků zapojili do projektu Zdravá svačina. 
Tento projekt je určený žákům ZŠ a SŠ a má je 
motivovat a inspirovat ke změně stravovacích návyků 
směrem ke zdravému způsobu stravování. Součástí 
akce, které se zúčastnili žáci tříd CR1, HT1, OB1, 
OB2 a S2A, byla nejen ochutnávka zdravé svačiny, ale 
také přednáška s workshopem, kde si žáci mohli pod 
vedením výživové poradkyně připravit svačinu 
v souladu s pravidly zdravé a vyvážené stravy. 
Workshopu se aktivně zúčastnila třída HT1, která také 
vyplňovala následný dotazník. Z odpovědí v dotazníku 
vyplynulo, že téměř 90 % žáků třídy zdravá svačina 
chutná, přednáška je oslovila a téměř 50 % z nich je 
ochotno pod vlivem informací získaných v průběhu 
přednášky své stravovací návyky změnit. Tento fakt 
mě osobně velice těší a jen si přeji, aby toto odhodlání 
žákům vydrželo. 

Mgr. Marie Velflová  

 
Foto P. Frelich 

Techmánie Plzeň     

Exkurzi pro obchodníky jsme zorganizovali s pomocí 
žákyň CR3 pro třídy OB1, OB2 a OB3. V rámci 
rozvíjení matematického myšlení jsme s žáky 
jmenovaných tříd vyrazili do Plzně, aby zde navštívili 
areál plzeňské Škodovky, kde bylo Společností 
ŠKODA INVESTMENT a. s a Západočeskou 
univerzitou v Plzni vybudováno moderní interaktivní 
centrum (ve světě označované jako science center). 
Zde se návštěvníci mohou prohlédnout různé zajímavé 
vědecké exponáty, vynálezy z fyziky a matematiky, 
shlédnout různé show atd. Návštěva plzeňské 
Techmánie měla za cíl přiblížit žákům vědu a vědecké 
poznatky zábavnou formou a ukázat, že fyzika a 
matematika nemusí být jen nuda a neoblíbený školní 
předmět. Snad se nám to alespoň trochu povedlo. 

Mgr. Marie Velflová, Mgr. Hana Sedláčková 

Vyšehrad a Muzeum Karlova mostu 

Procházka nejstarší českou historií, tak by se dala 
nazvat exkurze, kterou absolvovali poslední dny školy 
žáci třídy HT1. Muzeum Karlova mostu nám poskytlo 
netradiční pohled na jeden ze skvostů středověké 
architektury úzce spjatý s českou historií. Velmi 
atraktivní byla i možnost si vyzkoušet některé staré 
stavební postupy, které byly při stavbě Karlova mostu 
použity. Vyšehrad byl dalším zastavením v putování za 
českou historií. V rámci komentované prohlídky jsme 
měli možnost prohlédnout si Cihelnou bránu, jejíž 
expozice dokumentuje Vyšehrad, jako pevnost, projít 
tajemnými kasematy až do podzemního sálu Gorlice, 
kde se ukrývají originály soch z Karlova mostu. Paní 
průvodkyně nám představila i exteriéry Vyšehradu: 
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nezapomenutelné pohledy na Prahu, vyšehradské 
opevnění a brány, legendární Čertův sloup, Libušinu 
lázeň a vyšehradský hřbitov, jemuž vévodí 
monumentální hrobka Slavín. Myslím, že to byla 
velice zajímavá exkurze a o zájemce o nějakou další 
nebude v příštím roce nouze, už nyní můžeme 
plánovat, kam se podíváme příště. 

Mgr. Marie Velflová, Mgr. Kateřina Dragounová  
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Poznámka redakce: 
Ani v červnu žáci nezaháleli a kromě výuky zvládli i 
různé další exkurze: návštěvu Vysoké (žáci třídy CR2), 
Památníku Vojna (OB3); soutěže (Vítejte u nás – 
České Budějovice) a další aktivity, o kterých se 
zmíníme v dalších článcích. 

Přednáška – Jižní Amerika 
 
Dne 5. 6. 2012 se třídy CR2, CR3, HT2A, HT2B, OB3 
zúčastnily zeměpisné přednášky o Jižní Americe – 
Peru.  Vyprávění, které bylo velice poutavé a doplněné 
spoustou nádherných fotografií, trvalo cca 60 minut. 
Žáci si měli možnost prohlédnout mnoho předmětů 
z oblasti celé Jižní Ameriky. Přednášku prezentoval 
pan Mgr. Václav Trantina (ředitel Tábora Vojna).       
S žáky se podělil o všechny své zkušenosti  
z dobrodružné výpravy po Peru a podrobně popsal i 
náročnou přípravu na tento cestovatelský záměr. 
Vysvětlil žákům také legendy a mýty z časů 
předkolumbovské Ameriky. Přednáška byla vhodným 
doplněním výuky. Většina žáků, by v nadcházejícím 
školním roce uvítala podobnou vzdělávací akci. 
 
 Mgr. Hana Sedláčková 
 

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy 

Akci s tímto názvem uspořádala Akademie věd České 
republiky pro učitele českého jazyka a literatury, aby 
jim byla představena zajímavá témata a poslední 
trendy v českém jazyce a literatuře. Oficiální záštitu 
tomuto semináři udělila předsedkyně Parlamentu 
České republiky Miroslava Němcová. 
Probíranými tématy byla současná čeština, zvláště 
pravopis, současná poezie a próza, český komiks a 
využití elektronických zdrojů při výuce. Účastníci 
kurzu navštívili Ústav pro českou literaturu AV ČR a 
Ústav pro jazyk český AV ČR. Milým zpestřením 
programu bylo setkání se spisovatelem Ivanem 
Krausem v Literární kavárně knihkupectví Academia. 
I. Kraus daroval návštěvníkům jednu ze svých knih a 
připsal věnování s autogramem. Všichni se rádi 
zaposlouchali do autorského čtení o spisovatelově 
dospívání z knihy Medová léta. Některé informace by 
mohly být prospěšné i běžným uživatelům českého 
jazyka: 

• Nejnavštěvovanějším webem AV ČR je 
Internetová jazyková příručka -              
http://prirucka.ujc.cas.cz/. 

• E-mailem lze zaslat dotaz do jazykové poradny 
www.jazykovaporadna.cz. 

• Další elektronické zdroje  
www.ujc.cas.cz, http://nase-rec.ujc.cas.cz. 

• Spolehlivá Pravidla českého pravopisu – vydání 
z roku 1993 a později z nakladatelství Fortuna, 
Academia. 

• Nejsložitější pravopisná oblast: psaní velkých 
písmen (k psaní bez chyb potřebujeme věcné 
znalosti). 

• Za příjemný přednes považujeme mluvu střední 
hlasitosti a přiměřeného tempa se změnami 
v obojím. 

• K úpadku českého jazyka nedochází, neboť 
zůstává jazykem prestižních organizací a situací. 

• Tipy k četbě poezie: vyberte si z autorů Stanislava 
Dvorského, Marie Šťastné, Štěpána Noska, 
Tomáše Přidala, Radka Malého, Jana 
Těsnohlídka… 

• Tipy k četbě prózy: zvolte si mezi autory 
Michalem Ajvazem, Jiřím Kratochvílem, 
Michalem Vieweghem, Jáchymem Topolem, 
Janem Balabánem, Petrou Hůlovou, Jaroslavem 
Rudišem, Markétou Pilátovou,… 
 

Příjemné chvíle se současnou češtinou přeje  
Mgr. Marie Chramostová.  

 

Učitel odborné praxe: 
Markéta Vaňková 

Bc. Kateřina Stoklasová 
tel.: 318 623 742 – l. 131 

e-mail: vankovam@iss.pb.cz, stoklasovak@iss.pb.cz 

 



                                                       

 
Spisovatel Ivan Kraus, FOTO pořadatel 

Neočekávané se stále skutečností, aneb 
dokázali jsme to 

S radostí Vám mohu oznámit, že náš projekt Leonardo 
da Vinci „Předvánoční čas v kuchyni a hotelu - 
vánoční kuchyně v Čechách a v Durynsku“ 
(CZ/12/LLP-LdV/IVT/134052) byl doporučen 
k financování, znamená to tedy náš obrovský úspěch, 
protože šance byly 50:50. Můžeme si tedy gratulovat a 
začít rozvíjet náš projekt a dotáhnout ho do zdárného 
konce. Doufám, že se i tato část podaří. Přeji svým 
kolegyním a kolegům hodně štěstí, pevné nervy a plno 
radosti a pocitu naplnění z této úžasné práce, kterou 
posuneme naši školu o krok dále a hlavně podpoříme 
naše žáky a zajistíme jim nezapomenutelné chvíle 
v Německu. Toto je tedy příjemná zpráva, kterou bych 
se chtěla před prázdninami rozloučit. Mé poděkování 
patří kolegovi Ladislavu Břendovi, který se z velké 
části podílel na tomto úspěchu, přispěl do projektu 
svou znalostí oboru a byl velkou oporou při jeho 
vzniku. Dále bych chtěla poděkovat kolegyním Jarmile 
Krůtové a Marii Velflové za následnou jazykovou 
korekturu a v neposlední řadě také paní ředitelce 
Marcele Hodkové za možnost realizace tohoto projektu 
a za její postřehy a náměty, kterými přispěla k doladění 
projektové žádosti. Velký dík patří také našemu 
německému partnerovi Siegmundsburger Haus 
Werraquelle za cenné rady při vyplňování žádosti. 

 Mgr. Iva Tesařová 

Klub dobrovolník ů na ISŠ HPOS Příbram 

Od září 2011 se naše škola zapojila do programu 
dobrovolnictví, v jehož rámci probíhá spolupráce i 
s Oblastní nemocnicí Příbram. Učitelé a žáci založili 
Klub dobrovolníků v jehož rámci nastudovali divadelní  
a loutkové představení (ve spolupráci s  Klárou 
Bambasovou a Marií Velflovou) a hudební představení 
(pásmo písniček z nejznámějších českých pohádek 
s kytarovým doprovodem Jarmily Krůtové, 
doprovázené mluveným slovem Jaroslavy 
Burmannové) s kouzelníkem Petrem Kleindienstem, 
s kterými vystoupili na dětském oddělení a na oddělení 
lůžek dlouhodobě nemocných, a tím pomohli zpestřit a 
zpříjemnit pobyt všem pacientům. K dalším činnostem 
tohoto programu patří i různé charitativní sbírky 
(Světluška, Labestra, Červená stužka, Český den proti 
rakovině, Čtení pomáhá atd.), kdy sami žáci školy se 
zapojili a informovali veřejnost např. o problematice 
léčby rakoviny, životě handicapovaných spoluobčanů a 
další. Tyto akce organizačně zajišťovali učitelé i 
vedení školy. Všem účastníkům patří velké 
poděkování a doufejme, že i v budoucnu se budeme 
moci nadále zapojovat do těchto již zmiňovaných a 
jiných projektů, podporujících život kolem nás. 

Mgr. Jarmila Krůtová 

Poznámka redakce: 
Závěrem bych chtěla za sebe, členy pedagogického 
sboru, autory článků i žáky školy všem čtenářům 
popřát hezké prázdniny a klidnou dovolenou, hodně sil 
a chuti do práce v příštím školním roce. 

Mgr. Marie Velflová  
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