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Milí čtenáři, 

marně jsem přemýšlela, o čem by měl být úvodník tohoto čísla. 

Nic mě nenapadalo, až jsem si vzpomněla, co mě zaujalo 

poslední dobou „v lavicích“: některé žákyně začaly vybarvovat 

omalovánky a tak, protože už máme jaro, přinášíme vám 

omalovánku s jarním motivem. Pěkné vybarvování a krásné 

jaro! 
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Jaderná elektrárna Temelín 

Dne 21. 2. 2014 se žáci tříd S1A, HC1 a OB3 zúčastnili školní akce – exkurze do JE Temelín.  Hned po 

příjezdu se seznámili s pravidly a bezpečností při exkurzi. V kinosále jim průvodkyně vysvětlila princip 

fungování jaderné elektrárny a její historii. Žáci zhlédli zajímavý film o elektrárně, o jaderném palivu, 

úložišti apod. Následovala prohlídka v elektrárně. Všichni prošli bezpečnostní zónou a jeden žák i 

dechovou zkouškou. Při prohlídce jim průvodkyně ukazovala a vysvětlovala vše k činnosti JE. Žáci měli 

prostor pro dotazy. Žáci se po celou dobu exkurze chovali vzorně, dbali bezpečnostních pokynů a i ze 

strany průvodkyň byli pochváleni. Všem se exkurze moc líbila, byla přínosná a zajímavá. 

Mgr. Jaroslava Burmannová 

  
Model jaderného reaktoru 

 

Arnošt Lustig – devět životů 
 

Těsně před jarními prázdninami navštívil naši školu pan režisér Ivo Pavelek, aby nabídl vyučujícím a 

žákům možnost zhlédnout film „Arnošt Lustig – devět životů“. Vedení školy i vyučující nabídku rádi 

přijali a umožnili žákům 3. a 4. ročníků studijních oborů a 1. a 2. ročníků nástavbového studia seznámit se 

prostřednictvím dokumentárního filmu s významným českým spisovatelem a jeho tvorbou. 

Možnost poznat pana režiséra osobně měli i žáci. Vystoupil před promítáním filmu, aby vysvětlil záměr 

svůj a své dcery Kristiany natočit film o Arnoštu Lustigovi, od jehož úmrtí uplynou 26. února tři roky.  



Po zhlédnutí diváci odměnili film potleskem. Pan Pavelek pak poděkoval za pozornost a byl ochoten 

zodpovědět případné otázky. 

K filmu jsme se vrátili při hodinách literatury. Jakub Prokop z PO1 nazval svůj článek o něm Víc štěstí než 

naděje. Napsal v něm: „…štěstí provázelo v koncentračních táborech Arnošta Lustiga a jeho sestru. Film 

byl úchvatný, plný emocí a silných záběrů. Určitě stojí za zhlédnutí.“ 

Film se líbil i Vladimíře Smetanové ze stejné třídy. Ji zajímají knihy Arnošta Lustiga, protože jsou velmi 

napínavé a četbě o době 2. světové války se věnuje. 

Z tvorby Arnošta Lustiga doporučuji knihy Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Démanty noci a Ditu 

Saxovou. 

Marie Chramostová    

 
 

Exkurze do pivovaru Protivín 

26. 2. 2014 jsme já a 14 žáků třídy HC2 využili příležitosti a „stopli“ jsme si autobus s žáky naší školy, 

který je vezl do JE Temelín. Pan řidič nás vysadil v Protivíně na náměstí a s ostatními pokračoval v cestě. 

Jelikož jsme do začátku exkurze ve zdejším pivovaře měli ještě dost času, prošli jsme si náměstí, využili 

jsme čas i na pozdní snídani a také jsme se porozhlédli, co kde mají. Od půl desáté se nám už věnoval pan 

vedoucí výroby a provedl nás pivovarem. Žáci se seznámili s historií a současností protivínského pivovaru, 

prohlédli si jednotlivé výrobní provozy, vyslechli zajímavý výklad o výrobě protivínského piva a měli 

možnost se také zeptat na vše, co je zajímalo. Po exkurzi jsme ještě měli čas porozhlédnout se po městě. 

Někteří toho využili k návštěvě restaurace, kde se naobědvali, jiní navštívili místní Infocentrum a muzeum. 

Na zpáteční cestě jsme ještě za odměnu krátce navštívili táborský McDonald´s a spokojení s dobře a 

zajímavě prožitým dnem jsme se v pořádku vrátili do Příbrami.  

Marie Velflová 

 
HC2 na exkurzi v Protivíně 

 



 

 

 

 

Region Plzeň 2014 

24. 1. 2014 se konal již osmnáctý ročník soutěže Region 2014 v Plzni, který pořádá SOŠ obchodu užitého 

umění a designu Plzeň. Této soutěže se účastnilo sedm škol: SOŠ Horažďovice, SOŠ obchodu a užitého 

umění a designu Plzeň, SPŠ dopravní – Praha, SŠ živnostenská – Sokolov, SOU gastronomie a podnikání – 

Praha, SOŠ Litvínov – Hamr. Za naši školu se zúčastnily žákyně oboru Aranžér.  

Soutěžilo se v šesti disciplínách: tvorba makety výkladní skříně, aranžování vitríny, plakát, špendlení na 

živý model, počítačová grafika a úprava stolu. Žákyně Tereza Malíková (AR3B) se umístila ze čtrnácti 

prací na prvním místě v tvorbě plakátu. Daniela Štorkánová (AR1) s modelkou Terezou Holovkovou 

(AR3B) se z osmi soutěžících, umístila také na prvním místě. První místo v úpravě stolu získala i žákyně 

Dominika Poláková (AR1B) a třetí místo ve stejné  disciplíně získala žákyně Tereza Malíková (AR3) 

celkem z deseti soutěžících. Soutěže se zúčastnily ještě další žákyně: Michala Chlumecká (AR3B). Další 

naše želízka v ohni: Michaela Lipertová (AR1B) a Tereza Dušková (AR3B) sice neobsadily stupně vítězů, 

ale patří i jim pochvala za výbornou práci a skvělou reprezentaci školy. Veliká konkurence a velký počet 

soutěžících ve všech disciplínách svědčí o náročnosti soutěže.  

Velice děkuji za vzornou reprezentaci nejen účastnícím se dívkám, ale všem žákům oboru aranžér, kteří 

přispěli svou pomocí při přípravách.   

Aurelie Stiborová Peterková  

 
Úspěšný tým aranžérek se svojí UOV A. S. Peterkovou 

 



Seminář Cukrařina v moderní úpravě  

Dne 13. února 2014 jsme se žáky 2. ročníku oboru vzdělání Cukrář zavítali do Kralup nad Vltavou. 

Účelem naší cesty byl vzdělávací seminář Cukrařina v moderní úpravě. Seminář se uskutečnil v Bidvest 

Gastrostudiu a probíhal od 11:00 – 15:00 hodin.  

Všichni jsme ochutnali veškeré suroviny a hotové výrobky. Školitelkou byla šéfcukrářka v hotelu 

Kempinsky Karolína Kocincová. Perfektně účastníkům ukázala a vysvětlila, jak zpracovat suroviny co 

nejšetrněji a jak je maximálně využít. Vysvětlila a ukázala žákům a UOV o čem cukrařina je - za dobrým 

výrobkem stojí kvalitní suroviny a především žádné kupované polotovary, vše je vyrobeno vlastními 

silami. Účastníci byli vyzváni i k pomoci ve studiu. Šéfcukrářka nabídla účastníkům, že ji v případě zájmu 

mohou kontaktovat, třeba i v době prázdnin, a že u ní v provozovně mohou alespoň týden pracovat a 

zdokonalovat se. 

Co jsme se všechno naučili vyrobit? Pusinku s tapiolkou, čokoládový fondant, Tarte  tatin, karamelovou 

omáčku, gel z mučenky, křupinkovou krustu, domácí vanilkovou zmrzlinu, sorbet, panna cottu a další 

dobroty. Celý seminář byl ukončen předáním certifikátů o absolvování semináře všem zúčastněným žákům 

i UOV. Pro žáky a i pro nás UOV byl seminář velmi zajímavý, pestrý a obohacující.  

Markéta Vaňková 

 

 
Žákyně AC2A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Návštěva Jaderné elektrárny Temelín 

Ve dnech 21 . - 26. 2. 2014 se celkem tři skupiny žáků prvních ročníků a žáků OB3 zúčastnili exkurze do 

JE Temelín. Exkurze se uskutečnila v rámci projektu s2b, do kterého se naše škola zapojila právě před 

rokem. 

Žáci se po příjezdu do školícího centra u JE Temelín rozdělili na dvě části. Jedna skupina absolvovala 

program ve školicím středisku (promítnutí videa, vysvětlení principu jaderné elektrárny, seznámení 

s objekty JE Temelín, demonstrace existence přírodního záření mlžnou komorou a změna záření v případě 

přiblížení uranové rudy - upozornění na vazbu k Příbramsku, prohlídka stálé expozice s interaktivními 

modely JE Temelín) a druhá skupina odešla za doprovodu pracovnice centra na prohlídku JE Temelín. 

Přibližně po hodině se obě skupiny vyměnily.  

Skupina ze školícího centra, ve které jsem se nacházela i já, se přesunula do JE Temelín.  

U vstupu byla skupina rozdělena znovu na dvě části (maximálně 8 osob ve skupině), byla provedena 

kontrola účastníků (identifikace a kontrola OP, rentgenová kontrola, ochranka náhodně vybrala jednoho 

člena skupiny, který musel podstoupit dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu - hned při příjezdu jsme 

byli s touto kontrolou seznámeni a upozorněni, že pokud by v jediném případě zkouška prokázala 

přítomnost alkoholu, musela by celá výprava opustit prostory JE Temelín a exkurze by skončila). 

Následovala prohlídka vybraných prostor JE Temelín s průvodkyní. Během prohlídky jsme měli 

jedinečnou možnost vidět turbínu, která byla připravena k výměně! 

Pedagogický doprovod: Mgr. Jaroslava Burmannová, Mgr. Hana Sedláčková, Mgr. Markéta Špaková.  

Mgr. M. Špaková  

 
Před JE Temelín 



Zahraniční stáže žáků ISŠ HPOS Příbram pokračují 

Během podzimu se žáci ISŠ HPOS Příbram rozjeli do nejrůznějších míst Evropy, a to do Německa, Francie 

a Itálie. Všude měli možnost uplatnit své znalosti a dovednosti, ale především při zahraničních praxích 

získávali nové zkušenosti. 

Po úspěšných podzimních stážích se žáci vrhli do dalších pracovních zkušeností. Tentokrát odjela  

2 děvčata, žákyně 3. ročníku oboru vzdělání Cestovní ruch, do Francie. Ve městě Toulouse pracují Tereza 

Kolářová a Šárka Bauerová v restauraci, a to od 3. 3. 2014 do 4. 4. 2014. Jejich pracovní náplní je 

především obsluha. Dalšími činnostmi jsou prostírání stolů, sklízení nádobí a také úklid. Děvčata jsou se 

svou prací spokojená. Zdokonalují si francouzský jazyk, o volných víkendech chodí na procházky, prohlíží 

si památky. Kromě práce mají děvčata i čas „sama pro sebe“.  

Další připravovanou stáží je návštěva partnerské školy Lyceé Stanislas Nancy od 24. 3. do 28. 3. 2014. 

Žáci několika oborů zde předvedou svá umění v kuchyni, v obsluze, ale také v cukrářské výrobě. Žáci však 

francouzskou školu nenavštíví sami, doprovázet je bude učitel odborných předmětů Ing. Ladislav Břenda. 

Naši školu budou reprezentovat tito žáci: Petr Vlček a Vojta Polák (Hotelnictví, 2. roč.), Andrea Nelibová 

(Cukrář, 1. roč.), Sabina Ptáčková (Kuchař – číšník, 3. roč.) a Libor Tomášek (Kuchař – číšník, 2. roč.). 

Přejeme všem žákům, aby praxe zvládli co nejlépe a aby si přivezli jen ty nejlepší zkušenosti. 

 

                                                                                    Mgr. Klára Bambasová 
 

 
Podzimní odjezd z Nancy 

 


