
                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vážení žáci, učitelé, čtenáři našeho ISŠáčku, 
 

pomalu, ale jistě nám vrcholí rok 2013. 1. pololetí školního roku nabírá rychle na 

obrátkách, než se nadějeme, bude končit také. Před námi je jedno z nejhezčích období roku, a 

to Vánoce. Čas pohody, klidu, lásky… Vám - žákům i nám - učitelům nastávají prázdniny. 

Volno, na které se jistě těšíme. Každý si ho prožije po svém, podle svých zvyků a možností.  

Přejeme vám, abyste si celých 14 dní volna užili co nejpříjemněji, co možná nejlépe, 

abyste vedle sebe měli někoho, s kým je vám dobře a s kým si budete moct popovídat. 

Vánoce nejsou jen dárky a „obžerství“, ale právě čas, kdy se máte zastavit a popovídat si 

s lidmi, se kterými nemáte čas si popovídat během roku, ale také s lidmi, se kterými se sice 

vídáte, ale… Možná je teď ten čas, ve kterém si budete moct vysvětlit to, co jste si nestihli 

vysvětlit dříve, možná se s některými usmířit, hledat společnou cestu. 

Krásné Vánoce a dobrý vstup do nového roku 2014. 

                                                                                                                           K.B. 

 

 

 

 

 

Jedna zimní z nádržky 

z Bohutína 

Jedna zimní 

z Bohutína. 



NANCY 2013 

 

18. 11. 2013 - pondělí 

Je 18. listopadu, a to půl sedmé ráno a my konečně vyrážíme. Čekala nás zhruba  

10hodinová cesta. Každé dvě hodiny jsme měli přestávku na vykonání různých potřeb a na 

protáhnutí. Dívali jsme se na filmy a také jsme se v průběhu cesty dozvěděli informace od 

našich studentů o městech, kterými jsme projížděli.  

Kolem páté hodiny odpolední jsme dorazili do školy. Čekalo nás uvítání a malé 

občerstvení, při kterém jsme měli možnost ochutnat některé francouzské „chuťovky“. Poté 

proběhlo ubytování na pokojích a večeře ve školní jídelně. Seznámili jsme se také s tím, jak to 

na internátě funguje. Všichni jsme padli do svých postelí vyčerpáni dlouhou cestou.  

 

19. 11. - úterý 

Budíček nařízen na šestou hodinu, přípravy a balení na celý den v „terénu“. V plánu 

byla návštěva sýrárny a likérky. 

Po třech hodinách cesty jsme dorazili do sýrárny Fromagerie Gaugry ve městečku 

Brochon na předměstí Dijonu. Už při výstupu z autobusu jsme naprosto přesně věděli, kde 

jsme - díky „vůni“ sýrů, která nás všechny obklopila. Dostali jsme informace o výrobě, 

ochutnali jsme čtyři druhy sýrů a výborné víno. Také jsme měli možnost zakoupit si sýry 

v krásném, útulném obchůdku. (Cesta se sýry v autobuse byla opravdu vyvoněná). 

Po cestě jsme se zastavili v obchodním domě, kde jsme doplnili zásoby a poté jsme se 

vydali k likérce. V likérce Joseph Cartron nás provedli obrovskými prostory, kde jsme mohli 

vidět, jak se likéry vyrábí. Dozvěděli jsme se vše o procesu výroby a tuto zajímavou 

přednášku jsme zakončili více než příjemně - ochutnávkou jednoho z likérů.  

Večer se konalo utkání ve fotbale mezi žáky naší školy a žáky Nancy. Skončilo to 9:4 

pro nás. Byli jsme spokojeni.  

Byl to den plný poznání a nových zajímavých zážitků.  

 

20. 11. - středa 

Nastal pro nás den „D“. Od rána jsme se připravovali na „Večer české tradiční 

kuchyně“. Přípravy byly náročné a dlouhé, které komplikovalo pár věcí, třeba jako to, že nám 

zplesnivěly dekorace, ale se vším jsme si poradili.  

Přípravy vrcholily, v kuchyni naši studenti dovařovali, obsluha dolaďovala poslední 

detaily. 

Výsledek byl opravdu famózní. Všechny stoly nádherně nazdobené, místnost 

a personál připraven na čestné hosty v čele se starostou města Nancy. 

Večer probíhal poklidně, hosté byli velice spokojeni, jak se v závěru vyjádřili. Neměli 

jsme připraveno „jen“ výborné jídlo a profesionální obsluhu, v průběhu večera ukázaly i svůj 

pěvecký talent některé studentky naší školy, které vedla paní učitelka Trinerová. I ony sklidily 

velký potlesk. Večer se chýlil ke konci. Všichni, kteří jsme se podíleli na přípravě večera, 

jsme si nastoupili před naše hosty a hrdě poslouchali chválu.  Ředitel školy byl velice milý 

a říkal, že jsme nasadili laťku velmi vysoko. Ten den jsme všichni usínali vyčerpáni. 

 

21. 11. - čtvrtek 

Den začínal velice příjemně. Venku bylo kouzelně nasněženo a byla pro nás 

připravena královská snídaně. Není nic lepšího, než když si ráno v klidu sednete, někdo vám 

dolévá kávu a vy máte před sebou čerstvě upečené pečivo, které je ještě teplé a domácí 

marmelády. Po této skvělé snídani byla na programu prohlídka města Nancy a jeho 



nejdůležitějších památek. Provázela nás moc milá průvodkyně. Celí vymrzlí jsme se vrátili do 

školy, kde nás čekal opět gurmánský zážitek. Byli jsme usazeni do místnosti, kde bylo již vše 

přichystáno na náš příchod. K obědu bylo přichystané menu, které například zahrnovalo 

škeble jako předkrm. Se škeblemi jsme si zvlášť užili, jelikož nikdo z nás nevěděl, jak je jíst. 

Po celou dobu jsme byli obsluhováni studenty ze školy.  

Po obědě jsme absolvovali ukázku cukrářského umění, což bylo vážně něco 

neuvěřitelného. 

Na večer jsme se ještě jednou vydali do města, tentokrát za nákupy a později jsme jeli 

do jednoho baru, kde pracovaly studentky naší školy. 

 

22. 11. - pátek 

Paříž. Den, na který jsme se všichni těšili nejvíce. Brzké vstávání nikomu z nás nijak 

nevadilo.  

Cesta byla dlouhá, ale většině nám utekla poměrně rychle, jelikož jsme spali. Při 

průjezdu Paříží jsme si poslechli výklad o památkách, kolem kterých jsme projížděli. Autobus 

nám zastavil přímo pod Eiffelovou věží. Měli jsme hodinu rozchod, abychom si udělali fotky 

a nakoupili nějaké suvenýry.  

Od školy v Nancy jsme měli všichni zaplacený vstup - výjezd výtahem do druhého 

patra. Otevřel se nám neuvěřitelný výhled na město. Udělali jsme každý přibližně milion fotek 

a jelo se dolů. 

Po společném focení na Trocadéru jsme se vydali nejznámější ulicí v Paříži - Champs 

Elysées. Od Vítězného oblouku až na náměstí Concorde jsme ji spíš proběhli, na delší 

zastávky bohužel nebyl čas.  

Byli jsme nadšeni, zvlášť ti, co viděli Paříž poprvé. Většina z nás se tam určitě bude 

chtít vrátit a prohlídnout si toto překrásné město důkladněji. 

Den končil u večeře, která tentokrát proběhla formou bufetu. Když jsme dovečeřeli, 

proběhlo loučení s paní ředitelkou a zástupci školy. Dostali jsme každý dárkovou tašku 

s dárečky.  

Výlet nám končí, probíhá balení a úklid pokojů a ráno v sedm se vyjíždí zpět do naší 

vlasti.  

Myslím, že nemluvím (nepíšu) jen za sebe, že tento výlet byl vážně povedený.  

Takže Francie - AU REVOIR!!  

           Anetta Vojáčková, CR4 

 



Pišqworky 2013 

 
Dne 6. 11. jsme jeli na Obchodní akademii Sedlčany na oblastní soutěž v logické hře 

piškvorky. Náš tým tvořili: Míša Pšeničková, Martina Kotenová, Pavel Tomášek, Miluška 

Koudelová a kapitánka Šárka Wolfová. Celkem se oblastního kola zúčastnilo 18 týmů 

z různých škol Příbramska a Sedlčanska, soutěžilo se klasickým systémem skupin - každý 

s každým. Jeli jsme tam s velkými ambicemi, a to vyhrát a postoupit do dalšího kola, ale 

soupeři byli velmi silní, a tak jsme dostali slušně na p… Nakonec jsme si řekli, že důležité je 

zúčastnit se, zvlášť když opět vyhrál, jako každoročně tým SPŠ a VOŠ Příbram. Alespoň jsme 

se jako tým dali dohromady a už se těšíme na příští rok. 

S pozdravem piškvorkáři! 

 

 
 

Dáma s kaméliemi 

 
Dáma s kaméliemi je román o velké nešťastné lásce, jehož autorem je francouzský 

spisovatel Alexandre Dumas ml. Po velkém úspěchu, kterého román dosáhl, jej autor 

roku 1852 také zdramatizoval. Podle románu napsal roku 1853 italský skladatel Giussepe 

Verdi operu. 

Ve čtvrtek 28. listopadu jsme měli možnost vidět v příbramském divadle představení 

Dáma s kaméliemi. V hlavních rolích hráli Sabina Laurinová a Jiří Vojta.  

Příběh vypráví o kurtizáně Markétě Gautierové, do které se zamiluje o několik let 

mladší Armand Duval. Armand je doslova posedlý Markétou, která ho uráží, vylívá si na něm 

vztek a ponižuje ho. Armand všechno přijímá pro nemoc, kterou Markéta trpí. Ve hře účinkují 

i další postavy, například Markétini milenci, díky kterým může žít v přepychu a luxusu. 

Markétu donutí dluhy rozprodat vlastní majetek a na konci příběhu umírá na následky své 

nemoci.    

Představení mě opravdu zaujalo. Líbilo se mi herecké obsazení, kostýmy a samotný 

příběh. Myslím si, že každý, kdo v hledišti seděl, z divadla odcházel zamyšlený a zároveň 

šťastný.  

Pavla Dandová, HC1 



Česko známé i neznámé 

 
 Dne 15. 11. 2013 jsme se zúčastnili soutěže zaměřené na cestovní ruch „Česko známé 

i neznámé“. Soutěž se konala v Praze na Československé akademii obchodní. 

 Úkolem této soutěže bylo vytvořit naučnou stezku ve vybraném městě České 

republiky. My jsme si samozřejmě vybrali Příbram. Na stezce jsme pracovali dva měsíce, a to 

v září a říjnu. Poté jsme „naši“ stezku odeslali na akademii.  

 Následovala prezentace stezky před odbornou porotou. Spolu s dalšími třemi týmy 

jsme se z osmi týmů (my z Příbrami a ostatní z Prahy) probojovali do finále. Do Prahy tedy 

jedeme znovu 17. 12. 2013, tentokráte do Městské knihovny v Praze, kde budeme bojovat 

v několika soutěžích. Zatím však netušíme, jak budou soutěže vypadat.  

 Náš tým je složen z: Veroniky Válové, Kristýny Vokurkové a Martina Poláka. Všichni 

jsme žáci oboru Cestovní ruch, 3. ročníku. Naší „koučkou“ je paní učitelka Máša Květoňová. 

S naším týmem jede tentokrát celá klaka ze třídy CR3, naši věrní fanoušci.  

Držte nám i vy své pěsti! 

                                           Veronika Válová, Kristýna Vokurková, Martin Polák, CR3 

 

Volejbal 

 
 Dne 21. 11. 2013 se odehrál první volejbalový turnaj. Probíhal na Střední průmyslové 

škole v Příbrami a na ZŠ pod Svatou Horou. Pořádající školou byla právě „průmyslovka“. Za 

naši školu jsme složily tým: Iveta Diartová, Aneta Vitoňová, Andrea Němcová, Anna 

Řehořová, Jitka Weissová, Šárka Saglenová, Eliška Pospíchalová, Tereza Mlynaříková, 

Dominika Handlová a Marcela Bártová. Turnaje se samozřejmě zúčastnila i naše trenérka a 

zároveň velká opora, Blanka Suchanová. 

 Hrály jsme proti 6 družstvům. Nakonec jsme obsadily 4. místo. Umístění sice nebylo 

nijak zářivé, ale byl to náš první společný turnaj. Jsme na nové škole, hrály jsme s novými 

dívkami… Při příštích zápasech už budeme určitě lépe sehrané.  

                                                                                                    Anna Řehořová 

 

 
 

 

 

 



Fiktivní firmy 

 
Ve čtvrtek 14. 11. 2013 jsme navštívili s Mgr. J. Burmannovou v rámci výuky IKT 

obchodní akademii, ve které žáci škol předváděli fiktivní firmy. Mezi vystupujícími byli i 

zástupci naší školy, kterým patřily cestovní kanceláře Durex a Sagita.  

Upoutaly nás návrhy FIF, nakoupili jsme různé zboží nebo služby.  

Odnesli jsme si nové poznatky i materiály do hodin IKT, EKO, účetnictví. Celkově 

hodnotíme tuto akci jako přínosnou. 

žáci PO1 a Jaroslava Burmannová 

 

 

 
 

 

Příbramský anděl 

 
Dne 27. 11. 2013 se uskutečnila v Příbrami akce s názvem „Příbramský anděl“. 

Soutěžili zde o krásné ceny žáci základních škol všech věkových kategorií. Při této vánočně 

laděné akci pomáhali žáci ISŠ HPOS Příbram.  

Děti začaly přicházet už v půl deváté ráno, i přestože začátek byl až v 10:30 hodin. 

Celá akce trvala do půl čtvrté odpoledne a v pět hodin odpoledne už v sále Sokolovny nebyla 

ani stopa po soutěžících, vánoční výzdobě a atmosféře, kterou se zde podařilo všemi 

zúčastněnými vykouzlit. Obrovský dík a pochvala za organizaci „Příbramského Anděla“ patří 

oběma učitelkám odborného výcviku aranžérek, především však paní Aurélii Stiborové 

Peterkové za zorganizování tohoto úžasného dne. 

                     Kateřina Zámečníková, AC2A 

 

 



Hudební kroužek při 

Informačním dnu 

ISŠ HPOS. 

Informační den 
 

 
 

 

 
 

 

 

Prezentace fiktivních 

firem CK Durex a Sagita 

při Informačním dnu 

ISŠ HPOS. 

 

Žákyně oboru Cukrář, žákyně 

AC2A a AC1B při své práci – 

výrobě marcipánových kytiček. 

Informační den ISŠ HPOS 



Letní setkání se zajímavým člověkem 
(charakteristika osoby) 

 

Jana Gutvirtová, AC1B, obor Aranžér – vítězka mezi žáky učebních oborů 

 

V sobotu 7. září jsme s rodinou navštívili Shakespearovské slavnosti na Pražském 

hradě. Hráli Sen noci svatojánské. Na tento zážitek jsem se těšila, protože bylo skvělé herecké 

obsazení. Největší radost jsem měla z Vandy Hybnerové, která hrála jednu z hlavních rolí. 

Měla jsem dokonce možnost ji potkat a prohodit s ní před začátkem představení pár slov. 

Vanda Hybnerová je paní menší štíhlé postavy. Vanda má blonďaté vlasy, které jsou 

středně dlouhé a doplňují její krásné zelené oči. Její obličej zdobí boubelatý nos a plné rty. 

Když se zasměje, ukazuje své bílé zuby. Na to, že v září oslaví 45. narozeniny, tak měla tvář 

bez větších vrásek. 

Na sobě měla černé koktejlové šaty a béžové boty na vyšším podpatku. Moc jí to 

slušelo. Během představení se nám ukázala ještě v jednom zvláštním modelu, který bych 

neměla určitě opomenout. Měla fialovou paruku a tělové šaty, které se skládaly z tělového 

korzetu, tělové sukně a černé tylové spodničky. Černé peří a lesklé kamínky dotvářely ženské 

tělo. 

Překvapilo mě, že je Vanda tak milé povahy. Je velice usměvavá, laskavá, vstřícná 

a povídala si se mnou bez problému. 

Tento večer byl jeden z posledních teplých letních večerů a bylo to příjemné 

zakončení prázdnin. 

 

 

Návštěva Mačkovských (info v příštím čísle) 

 

 
 


