
Společné pečení 

Již druhý ročník soutěže smíšených dvojic 
v kuchařském a pekařském umění se uskutečnil na 
sklonku roku 2011 v cukrárně restaurace Na Plzeňské. 
Tentokrát dvojice složené z žáků školy a členů 
pedagogického sboru a pracovníků školy soutěžily 
v pečení vánoček a výrobě nepečeného vánočního 
cukroví. Stejně jako v předešlém ročníku, i v tomto se 
stal hlavním organizátorem a duší celé akce Ing. 
Ladislav Břenda. Přečtěte si jeho reportáž doplněnou 
fotografiemi pořízenými při soutěži. 
 
Mgr. Marie Velflová, redakce 

Vánočka snů 2011 

Dne 22. 12. 2011 se uskutečnil 2. ročník 
gastronomického klání našich žáků a učitelů v soutěži 
s názvem Vánočka snů. V tento den se sešla celá parta 
soutěžících v prostorách cukrárny restaurace Na 
Plzeňské, kde se soutěž odehrávala. Proti loňskému 
ročníku se letošní kolo lišilo tím, že si každá soutěžící 
dvojice přinesla svoji vlastní recepturu na vánočku.  
A jako bonus byly ještě mezi soutěžící rozlosovány 
recepty nepečeného cukroví. Tak, jako v loňském kole 
soutěže, tak i v letošním ročníku byla rozmanitá 
skladba účastníků. Za žáky se tohoto kola zúčastnili 
Petr Kříž, Jakub Chvojka, Růžena Šachová, Klára 
Kottová, Michaela Metličková, Daniela Šenkýřová, 
Marie Řihošková a Kristýna Šalová (všichni z 2. 
ročníku oboru Hotelnictví) a žákyně 2. ročníku oboru 
Cukrář Michaela Černá. Za učitele pak nastoupili Iva 
Tesařová, Máša Nováková, Hanička Sedláčková, 
Jarmilka Krůtová, Klárka Bambasová a Milan Pučálka, 
za sekretariát Nina Průšová a Jana Petráňová a za 
vedení školy Jaroslav Černý.  

 

Všichni tito soutěžící, pod dohledem odborné poroty 
řešili spoustu záludných úkolů.  Porota ve složení Petra 
Šandlová, Marie Vacková, Irena Fiřtová a Ladislav 
Břenda nejen hodnotila výsledky tvorby, ale dohlížela i 
na dodržování pravidel a průběh celé soutěže. 
 

 
Tak takhle se to dělá. Foto L. Břenda 
 

Soutěž začala v brzkých ranních hodinách, kdy po 
převlečení do pracovních oděvů a seznámení se 
s pracovním prostředím, si každá dvojice vzala 
potřebné suroviny a zahájila přípravu těst. Bylo 
opravdu na co se dívat. V mísách se rodila vánočková 
těsta podle rozmanitých receptů soutěžících. Když 
začala kynout připravená těsta, soutěžící se vrhli na 
přípravu nepečených druhů cukroví (vosí hnízda, 
nepečená roláda, krémové kuličky). V této části už 
byla vidět vzájemná rivalita mezi jednotlivými 
dvojicemi a vyskytovaly se i případy záškodnictví, což 
ale pozorné porotě ovšem neuniklo a trestala dotyčné 
následnou bodovou srážkou. Po dokončení cukroví, 
které se dalo odležet a ztuhnout do lednic, se všichni 
vrátili k dokončení vánoček. V tuto chvíli nastal 
rozhodující okamžik, kdy z nakynutých těst museli 
soutěžící uplést vánočku celkem z 9ti pramenů. Byla to 
v některých případech skutečně zajímavá podívaná, 
kde se projevila opravdová zručnost některých 
soutěžících. Vánočky se poté nechaly na plechu opět 
kynout a soutěžící plnili další úkol: pletení vánoček na 
rychlost. Tato, v pořadí poslední disciplína, pak 
nejednomu soutěžícímu zamotala více ruce než 
prameny vánočky samotné, ale každý se dopracoval 
ke svému výsledku. Po ukončení poslední části soutěže 
se postupně upekly všechny vánočky a připravily se 
společně s odleženým cukrovím na degustaci pro 
komisi.  Soutěžní dvojice při práci. Foto L. Břenda 



Během dlouhého a nesnadného rozhodování, kdy 
komise hodnotila vzhled, chuť a další kritéria u 
jednotlivých výrobků, se soutěžící zapojili do 
společného úklidu prostor, kde soutěžili. Po uklizení a 
dokončení hodnocení (kde o vítězi rozhodla až 
rychlost pletení vánočky) se všichni soutěžící 
shromáždili k vyhlášení výsledků soutěže. Pro 
soutěžící byla připravena spousta cen v podobě triček 
s logem školy, kšiltů, diářů, tašek a diplomů. Pro první 
tři byly vyrobeny speciální ceny v podobě válečku na 
těsto s logem soutěže.  

 
Při soutěži se našel čas i na legraci. Foto L. Břenda 
 

Na 1. místě se umístila dvojice Jakub Chvojka a Nina 
Průšová. Na druhém místě, v těsném v závěsu za 
vítězi, skončila dvojice Petr Kříž a Iva Tesařová a na 
krásném 3. místě se umístila dvojice Růžena Šachová a 
Jana Petráňová.  

Výrobky ze soutěže i s vítěznou vánočkou se nakrájené 
převezly do budovy školy, kde jejich kvalitu mohli 
posoudit všichni členové učitelského sboru při 
provozní poradě. 

Na závěr bych chtěl moc poděkovat všem, kteří 
pomáhali při zrodu a organizaci této akce a všem 
soutěžícím, kteří zdatně bojovali. Už se těším na další 
ročník soutěže a slibuji, že pro soutěžící vymyslím 
opět nějaké zajímavé téma. 

Ing. Ladislav Břenda 

 
Vítězové z řad žáků. Foto L. Břenda 

 
Poděkování 
 
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem 
účastníkům soutěže Vánočka snů, která se uskutečnila 
22. 12. 2011. Především kolegovi Láďovi Břendovi, 
který tuto soutěž uspořádal. Soutěž se totiž stala 
podporou našeho připravovaného projektu Leonardo 
da Vinci. Projekt, o kterém jsem vás již informovala, 
by se měl rozběhnout v listopadu 2012 a naši žáci by 
měli mít možnost odjet do Německa na odbornou 
praxi. Projekt je zaměřen na téma Vánoc v gastronomii 
a pohostinství. Tato soutěž tak vhodně přispěla do 
začátku těchto aktivit. Mezi účastníky soutěže byla 
řada zájemců o tato praktika. A tak měli možnost, ve 
spolupráci se svými vyučujícími a zaměstnanci školy, 
seznámit se s pečením tradiční české vánočky a 
tvorbou nepečeného cukroví, což se jim v budoucnu 
může hodit na praxi v Německu, kde se budou moci 
pochlubit praktickými dovednostmi v oboru. 
 
Mgr. Iva Tesařová 
 
 

 
 

 
 

 
Integrovaná střední škola 

hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram 
Gen. R. Tesaříka 114 

261 01 Příbram  



 
Rekonstrukce restaurace „Na Plzeňské“ 

Jak jsme vás informovali v IZ č. 3, od 1. prosince 2011 
prochází rekonstrukcí restaurace Na Plzeňské, která je 
pracovištěm odborného výcviku většiny oborů 
vzdělání na naší škole. Změnu k lepšímu dozná nejen 
celý interiér restaurace, včetně salonku, sociálního 
zařízení a kuchyně, kde je prováděna výměna oken, ale 
především vzduchotechnika v celém prostoru. 
Z výběrového řízení na provedení rekonstrukce, jejíž 
způsobilé výdaje dosahují výše 15.029.081 Kč, vyšla 
vítězně firma STATUS a.s. z Roztok u Prahy. Hlavním 
finančním zdrojem jsou evropské fondy ROP Střední 
Čechy a Krajský úřad Středočeského kraje. 
Rekonstrukce potrvá, pokud vše půjde dobře a podle 
plánu, do 31. 3. 2012 a provoz restaurace bude znovu 
zahájen začátkem dubna. Přesné datum bude 
zveřejněno na webových stránkách školy. V tomto 
čísle IZ přinášíme fotografie restaurace před 
rekonstrukcí a z právě probíhajících prací.  

  

Interiér restaurace před rekonstrukcí. Foto ISŠ HPOS Příbram 

 

Foto z průběhu rekonstrukce. Foto ISŠ HPOS Příbram 

    

Foto z průběhu rekonstrukce. Foto ISŠ HPOS Příbram 
 

Pro informaci dodáváme, že rekonstrukce probíhá 25 
let od přesídlení školy z Březových Hor do stávající 
budovy v ulici Gen. R. Tesaříka.  Všichni jste srdečně 
zváni k návštěvě nově zrekonstruovaných prostor na 
tradičně kvalitní a pestrou nabídku pokrmů a nápojů. 

       

  

Hejtman Středočeského kraje na besedě 
v Příbrami 
 
Ve čtvrtek 19. ledna 2012 během své návštěvy okresu 
Příbram zastavil MUDr. David Rath, hejtman 
Středočeského kraje (což je také zřizovatel naší školy), 
na Waldorfské škole. V prostorách tělocvičny se 
uskutečnila beseda, které byli přítomni jak žáci oborů 
vzdělání domovské střední školy, tak i žáci naší školy 
ze tříd PO2A a S3B se svými učiteli L. Břendou a  
J. Vandělíkem. Mezi žáky jsem se začlenila i já. 
V úvodu měl hejtman přednášku na téma demokracie, 
její historický vývoj a formy. Na jeho dotazy více 
reagovali žáci waldorfského gymnázia (někdy 
s nápovědou svých učitelů). V prostoru k diskuzi pak 
bylo nadneseno téma poplatků ve zdravotnictví, 
poslanecká imunita, ochrana osobních údajů a další. 
Do diskuze se také zapojil radní Středočeského kraje a 
zároveň příbramský patriot a člen příbramského 
městského zastupitelstva MVDr. Václav Beneš, když 
přišla na řadu otázka převodu budov škol, které jsou 
majetkem města. Hejtman ujistil, že z jeho strany není 
problém budovy směnit za jiný majetek, pro město 

 

tel.: 318 623 742 
fax: 318 626 007 

Webové stránky školy:  
www.iss.pb.cz 

 



Příbram zajímavý a že záměr vítá. Zároveň si je vědom 
nutných oprav těchto budov. Je tedy zřejmé, že další 
kroky musí učinit radní a zastupitelé města Příbram. 
Dotazů by bylo více, ale čas vyměřený pro nás 
v programu hejtmana byl překročen. Čekala ho další 
jednání (například návštěva nemocnice). V závěru si 
neodpustím podotknout, že jsem byla potěšena tím, jak 
se naši žáci umí chovat slušně a kultivovaně. Jen je 
potřeba se zbavit ostychu a více komunikovat. Děkuji 
za tato zjištění.  

Ing. Marcela Hodková   

Pozn. Víte o neutěšené problematice budov středních škol 
v Příbrami? Je Vám znám záměr jejich převodu do majetku 
Středočeského kraje? Chápete důvod této směny? Zajímá-li 
Vás to, může to být jedno z příštích témat. 
  

Obor vzdělání Hotelnictví 

Čtyřletý obor vzdělání Hotelnictví připravuje žáky pro 
práci v oblasti gastronomických a hotelových služeb. 
Studium tohoto oboru zahrnuje především odborné 
předměty. Například v Technice obsluhy a služeb se 
žáci seznamují s pravidly společenského chování, 
inventářem používaným v obsluze, technikou obsluhy, 
základním barovým dovednostem a zbožíznalstvím. 
Technologie přípravy pokrmů je předmět zaměřený na 
přípravu a zpracování pokrmů. Hotelový provoz je 
zase předmět zaměřený na operativní řízení hotelu 
(činnost jednotlivých hotelových úseků např.: recepce, 
housekeeping). Mezi další vyučovací předměty patří 
například Management a marketing, Ekonomika, 
Účetnictví, Písemná a elektronická komunikace. Díky 
těmto předmětům se naši žáci mohou uplatnit i 
v ostatních oborech mimo hotelnictví a gastronomii. 
Součástí studia oboru Hotelnictví je i odborná praxe, 
kterou žáci absolvují během celého studia a vykonávají 
ji v partnerských zařízeních školy nejen v okrese 
Příbram, ale i v Praze a Karlových Varech (např. 
Grandhotel PUPP, Orea Hotel Pyramida a další).   

Ing. Milan Pučálka, učitel odborných předmětů 

 
 
 

Obor vzdělání Aranžér 
 
Absolventi kreativního oboru aranžér mají 
uplatnění nejen v obchodní sféře, ale i reklamních 
agenturách, výstavnictví, květinářství – floristice, 
mohou aranžovat různé interiéry a další. 
Žáci se učí různým výtvarným technikám, 
získávají množství informací z různých 
výtvarných oborů (design, malířství, architektura). 
Navštěvují výstavy a utvářejí si svůj vlastní 
výtvarný názor. Je pak na nich samotných, jak tyto 
znalosti a dovednosti využijí a aplikují ve svém 
studiu a následně ve své profesi. Uchazeči  
o studium tohoto zajímavého oboru by měli mít 
některé osobní vlastnosti a předpoklady: výtvarné 
nadání, zájem o výtvarné umění a design. Důležitý 
je i všeobecný přehled, manuální zručnost, 
pracovitost, kreativita a v neposlední řadě i 
poměrně velká schopnost komunikace. Také je 
důležité, aby žáci byli i zdravě sebevědomí a 
dovedli prosadit svůj názor, usměrnit vhodným 
způsobem názory ostatních na výtvarný návrh a 
obhájit ho. Dobré je vědět, že v této profesi je 
velmi potřebné dodržovat dané termíny a být 
zodpovědní a samostatní. Všechny tyto schopnosti 
a dovednosti zúročí žáci nejen v teoretické a 
praktické výuce, ale také v různých oborových 
soutěžích, kterých se v hojném počtu a s velmi 
dobrými výsledky v průběhu celého studia 
účastní.  
 
Naděžda Odrášková, učitelka odborných předmětů  
 
 

 
Vázání kytice žákyní oboru Aranžér. Foto ISŠ HPOS Příbram 
 

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

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

e-mail: iss@pbm.czn.cz 



Obor vzdělání Cestovní ruch 
 
Čtyřletý studijní obor Cestovní ruch, který je 
zakončený maturitní zkouškou, připraví absolventy na 
možnost vykonávat mnoho různých povolání. 
Absolvent se může uplatnit na trhu práce např. v těchto 
profesích: pracovník cestovní kanceláře a agentury, 
průvodce, pracovník turistických informačních center, 
ubytovacích, stravovacích a dopravních zařízení. Dále 
je schopen, díky svým znalostem, pracovat ve státní 
správě na úrovni krajů či obcí v odborech kultury, 
památkové péče a regionálního rozvoje. Žáci 
vykonávají od 2. do 4. ročníku praxe v zařízeních, 
poskytujících služby cestovního ruchu, kde si osvojují 
své vědomosti a znalosti, jež získávají během studia. 
Praxe žáků nemusí probíhat pouze na území České 
republiky. Žáci mají možnost vycestovat i  do 
zahraničí. Našimi spřátelenými školami jsou střední 
školy v Německu a ve Francii. V průběhu studia se 
žáci mohou účastnit i vědomostních a sportovních 
soutěží. Nejbližší vědomostní soutěž ve znalostech 
cestovního ruchu proběhne 26. – 27. ledna 2012 
v Plzni, kde 3 žákyně třídy CR3 budou „měřit své síly“ 
s ostatními školami. V dalším čísle Informačního 
zpravodaje vás budu informovat o průběhu a 
výsledcích soutěžního klání. 

 
Ing. Marie Nováková, učitelka odborných předmětů 
 
Minimální preventivní program na školní rok 
2011/2012 

Minimální preventivní program (MPP) je základní 
dokument týkající se prevence sociálně patologických 
jevů ve škole. Vypracovává se vždy na příslušný 
školní rok a je součástí výchovně vzdělávacího 
programu. Minimální preventivní program si klade za 
cíl vést žáky ke zdravému životnímu stylu a předcházet 
u nich výskytu sociálně patologických jevů, případně 
setkání s nimi oddálit. Rád bych zmínil některé 
aktivity, které se uskuteční v rámci prevence ve  
2. pololetí školního roku 2011/2012. Pro 1. ročníky 
oboru vzdělávání cestovního ruchu a hotelové školy je 
připraven interkulturní seminář, jehož cílem je 
prevence xenofobie a rasismu mezi žáky středních 
odborných škol. Ve třídách 2. ročníků proběhnou 
interaktivní semináře věnované problematice 
návykových látek. Nemohu také opomenout účast na 
osvětové a informační kampani „Labestra“ a besedu na 

téma „Probační a mediační služba“. V závěru školního 
roku vyplní žáci prvních a posledních ročníků 
dotazník, jehož výstupy budou použity při výběru 
preventivních aktivit pro příští školní rok. MPP ISŠ 
HPOS Příbram je zaměřen nejen na prevenci drogové 
závislosti, xenofobie a rasismu, ale i na prevenci 
kouření, alkoholismu, záškoláctví, zneužívání 
výpočetní techniky k negativním účelům a jiných 
sociálně patologických jevů. 

Ing. Jiří Vandělík, školní metodik prevence 

Gala večeře na zámku Dobříš 
 
Naše škola byla oslovena zástupci Krajského úřadu 
Středočeského kraje ke zprostředkování gala večeře na 
zámku Dobříš, již měli být účastni hejtman MUDr. 
David Rath a starostové obcí. Tato gastronomická akce 
byla určena pro 200 hostů a tak její příprava byla 
velice náročná. Na zámek jsme museli přijet již o den 
dříve 19. 1. 2012, abychom ve spolupráci 
s cateringovou firmou Vyšehrad 2010, a.s. stihli vše 
připravit. Neponechali jsme nic náhodě a na takto, pro 
naši školu velmi důležitou akci, se řádně připravili. 
Celá gala večeře probíhala v zrcadlovém sále. Příprava 
trvala sedm hodin. Samotná akce začala 20. 1. 2012 
v 19.00 hodin. Jako welcome drink se podával sekt s 
čerstvou jahodou. Po usazení hostů ke slavnostně 
prostřené tabuli následoval předkrm - ,,královské 
krevety s banketkou“, hlavní chod - ,,konfinované 
kuřecí stehýnko s kaštanovou nádivkou a 
bramborovým pyré“ a moučník - ,,sachr Botanika“. 
Chody byly doplněny českými víny – Rulandské šedé 
a Modrý Portugal. Žáci celé menu servírovali po 
skupinách a hlavní chod jako hřeb večera servírovali 
na gloších. Večer byl doprovázen hudebním 
programem flétnistů a zpěvem malé, teprve devítileté 
dívenky. Pan MUDr. David Rath byl velice spokojen a 
zajímal se o naši školu. Bylo nám velkým potěšením, 
že byl spokojen. Přípravy se účastnilo 10 žáků oboru 
Hotelnictví, 2 žákyně oboru Cestovní ruch, které 
vystupovaly v roli hostesek, 4 žáci oboru Kuchař a 24 
Číšníků. Žáky doprovázeli 4 učitelé (odborných 
předmětů, odborného výcviku a odborné praxe). Celá 
akce se vydařila, někteří z našich žáků dostali od 
cateringové firmy Vyšehrad 2010 a.s. dokonce 
nabídku podílet se realizaci dalších obdobných 
akcí. Žáci byli nadšeni. 
 
Markéta Vaňková, učitelka odborné praxe 

 

Učitel odborné praxe: 
Markéta Vaňková 

Bc. Kateřina Stoklasová 
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Školní kolo olympiády v německém jazyce 
 
Dne 20. prosince 2011 se konala ústní část školního 
kola olympiády v německém jazyce, kterého se 
zúčastnilo 5 žáků – Karolína Šebková a Tereza Veselá 
(CR1), Martin Říha a Cathelijn Verlangenová (HT1) a 
Růžena Šachová (HT2A). Tito žáci úspěšně prošli 
písemnou částí, jež se skládala z poslechu a 
porozumění čtenému textu. V ústní části se žáci museli 
poprat s popisem vylosovaného obrázku a mluvit na 
vybrané téma. Někteří žáci měli trému, ale nakonec 
všichni vše dobře zvládli. Za to bych je chtěla spolu 
s ostatními němčinářkami pochválit a všem popřát 
mnoho úspěchů při jejich dalším studiu němčiny.  
V soutěži jsme ocenili dvě druhá místa, na nichž se 
umístili Martin Říha a Karolína Šebková. Vítězkou 
školního kola olympiády v německém jazyce se stala 
Růžena Šachová, která tímto postupuje do okresního 
kola této soutěže. Gratulujeme a držíme palce do 
dalšího kola, které se koná 8. února 2012 na OA. 

Mgr. Iva Tesařová 

 
Foto I. Tesařová 
 

Kulturní toulky Prahou 

30. ledna 2012 se žáci PO1B vydali na exkurzi do 
Prahy. V Příbrami silně mrzlo, ale Na Knížecí pocit 
chladu rozptýlil pohled na pana Pavla Nového 
v šortkách. Na Staroměstském náměstí už všem zase 
mrzly uši. 10. hodina odbila… a žáci pozorně sledovali 
apoštoly na orloji. Pak si připomněli, kde se narodil 
Karel IV. a kde odpočívá Tycho de Brahe. Přes Karlův 
most přešli na Kampu. Prohlédli si dům, kde žili Josef 
Dobrovský i Jan Werich, zavítali k Sovovým mlýnům 
a v duchu vzdali hold manželům Mládkovým. Zasnili 

se u domu Jiřího Trnky a zkoumali zámečky na 
zábradlí u mlýnského kola. Vyluštili některé nápisy na 
Lennonově zdi a pokračovali na Malostranské náměstí. 
Po odpočinku u McDonald´s zamířili na Smíchov. 
Ještě se zastavili, společně s mnoha cizinci,  
u světoznámé sošky Pražského Jezulátka v kostele 
Panny Marie Vítězné a svižným tempem dorazili na 
Nový Smíchov, kde si z programu kina vybrali film 
podle svého zájmu. První výlet skončil. Ať žije další! 

 

Mgr. Marie Chramostová 

Lednový informační den 
 
Dveře naší školy se pro případné zájemce o studium 
otevřely již podruhé v tomto školním roce, a to ve 
středu 11. ledna. Vyučování ve škole nebylo zkráceno, 
a tak mnozí z návštěvníků nahlédli přímo do 
vyučovacích hodin. S ukázkami z jednotlivých oborů 
pro ně byla připravena učebna č. 14 (tzv. „barovka“), 
kde uchazeče o studium seznamovali se základními 
informacemi učitelé a se svými zkušenostmi a názory 
na školu průvodci - žáci studijního oboru Hotelnictví. 
Při prohlídce jednotlivých tříd i odborných učeben tak 
získali návštěvníci kromě oficiálních informací i cenné 
osobní náhledy jednotlivých žáků, kteří je ochotně 
prováděli. Většina zájemců o studium přišla se svými 
rodiči a jejich dotazy směřovaly především  
k možnostem uplatnění absolventů v praxi, ale také ke 
skladbě předmětů v daném oboru a k místům výkonu 
odborného výcviku a odborné praxe. Zájem byl i 
tentokrát o všechny studijní obory, ovšem z učebních 
oborů byl již tradičně nejvíce dotazovaný obor Kuchař 
– číšník. 
 
Ing. Ivana Pálková, učitelka odborných předmětů 

 

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

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



 

 
Učitelka I. Fiřtová podává informace zájemcům o studium. Foto I. Pálková 

 
Návštěva Knihovny Jana Drdy 
 
Na počátku ledna navštívila třída OB1 Knihovnu 
Jana Drdy v Příbrami. Tato návštěva se 
uskutečnila v rámci hodin českého jazyka a 
literatury. Účelem bylo seznámení žáků 
s nejrůznějšími variantami, jak sehnat knihu, 
kterou si chtějí přečíst. A nejen to. Sami si mohli 
vyzkoušet způsob vyhledávání titulů, které 
knihovna nabízí. K dalším službám, které 
knihovna poskytuje, patří také meziknihovní 
výpůjční služba a studovna s možností připojení 
k Internetu. 
 
Mgr. Jarmila Krůtová 
 
Ples Brno, 21. 1. 2012 
 
Dne 21. 1. 2012 v 9.00 hodin ráno nastoupilo 41 žáků 
oboru Hotelnictví do autobusu pod pedagogickým 
dozorem učitele odborné praxe. Cíl byl jasný – Brno. 
Vydali jsme se na tříhodinovou cestu do Brna za 
účelem obsluhy na plese zaměstnanců a klientů 
Českomoravské spořitelny. Po příjezdu k veletržnímu 

pavilonu D, kde se akce konala, se žáci okamžitě 
zapojili do příprav. Nachystali 12 barů se širokým 
sortimentem nápojů a 370 banketních, slavnostně 
prostřených, stolů. Kromě našich žáků se na této akci 
podílelo 5 škol. Hlavním pořadatelem byla  
cateringová společnost GOLEM, se kterou naše škola 
při pořádání podobných akcí spolupracuje již několik 
let. Před zahájením celé akce byly žákům předány 
instrukce a byli rozděleni do skupin (jídlonoš, nápojář, 
debarasér, pomocník). Poté byly žákům rozdány 
zástěry a vázanky. Následovala večeře – výborná 
rajská omáčka. A už byl čas na první činnosti: rozlití 
vín a vody na stolech hostů, dolévání, debarasování, 
doplňování inventáře a podobně. Vše šlo skvěle. Po 
skončení povinností jsme se vypravili na cestu zpátky, 
které byla doprovázená hustou chumelenicí. Do 
Příbrami jsme dorazili v šest hodin ráno, unavení, ale 
spokojení a s pocitem dobře odvedené práce. Tato akce 
byla sice náročná ale pro žáky velice přínosná. 
 
Markéta Vaňková, učitelka odborné praxe 
 
Cvičná prohlídka Svaté Hory 
 
V úterý 24. ledna 2012 se uskutečnila exkurze na Svaté 
Hoře, která se konala v rámci výuky průvodcovských 
služeb oboru Cestovní ruch. Svatá Hora je unikátním 
poutním místem České republiky a vědomosti o jejím 
založení, úloze, historii a současnosti patří 
k základnímu vybavení průvodce. Zmiňovaná exkurze 
je jednou z celé řady „tréninků“, kde mají žáci 
možnost vyzkoušet si práci průvodce. Mohou si 
navzájem sdělit svoje zkušenosti a poradit si mezi 
sebou. Doufejme, že tyto zkušenosti ze školních let 
uplatní i ve své praxi.  

    
Mgr. Jarmila Krůtová 
 
Maturitní ples PO2B 
 
Sérii maturitních plesů naší školy zahájila v pátek 27. 
ledna 2012 v Music Hall v Třebsku třída oboru 
Podnikání PO2B. Předtančení v klasickém stylu 
předvedl žák třídy Radek Plzák se svojí partnerkou 
z Taneční školy Dohnal Dancing. Za zvuků působivé 
Vangelisovy hudby z filmu Dobytí ráje nastoupili 
budoucí maturanti se svíčkami a snímatelnými 
škraboškami k šerpování. Po děkovném proslovu a 
přípitku se rozezněla skupina Trio, která svou hudbou 
přilákala na parket všechny návštěvníky plesu. V půl 
jedenácté byly slosovány vstupenky a předány 
hodnotné ceny. Poté následovalo vystoupení Radka 
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Plzáka, tentokrát v rytmu latinsko-amerických tanců. 
Po půlnočním překvapení žáků třídy pokračovala 
zábava diskotékou. Celým večerem provázela 
okouzlující a vtipná Aurelie Stiborová Peterková. 
Učitelé, žáci maturitní třídy, rodinní příslušníci i 
pozvaní přátelé se po celý večer výborně bavili, a tak 
si žáci za svou práci, úsilí a nápaditost vysloužili první 
maturitní „výbornou“.  
 
Ing. Ivana Pálková, třídní učitelka 
 

 

Žáci maturitní třídy PO2B, Foto L. Loskot 

Region 2012, Plzeň 
 
Dne 27. 1. 2012 uspořádala Střední odborná škola 
obchodu, užitého umění a designu Plzeň soutěž Region 
2012. Soutěže určené oborům Aranžér, Obchodník a 
Cestovní ruch se zúčastnilo celkem 7 škol z celé České 
republiky. Za naši školu jely také bojovat aranžérky 
Tereza Dušková a Tereza Malíková z prvního ročníku. 
Ač byla konkurence ve všech disciplínách veliká, vedli 
jsme si dobře. Například v disciplíně Plakát se dívky 
umístily na třetím a čtvrtém místě. Ve špendlení na 
živý model se na výborném třetím místě umístila 
žákyně Aneta Vachatová se svou modelkou Andreou 
Procházkovou. Ještě lepších výsledků dosáhli žáci 
oboru Obchodník. Na vynikajícím 1. místě se v balení 
(dárkový set – téma: Ledové království) umístila Lucie 
Sandrová ze třetího ročníku. V disciplíně, která byla 
zaměřena na výstavu a poradenskou službu, se 
s šarmem podnikatele svého úkolu skvěle zhostil Cyril 
Kukla a obsadil výborné 2. místo ze sedmi soutěžících. 
Opět jsme dokázali, že naši žáci jsou ve skvělé kondici 
a nebojí se bojovat o příčky nejvyšší. Všem žákům, 
kteří se soutěže zúčastnili, děkuji za výbornou 
reprezentaci školy.  

 
Soutěžící Cyril Kukla, OB3. Foto A. Stiborová 
 
 

 
Soutěžní model aranžérek. Foto A. Stiborová 
 

Aurélie Stiborová, učitelka odborného výcviku 
 
Poznámka redakce: 
Výsledky a průběh soutěže pro obor Cestovní ruch 
přineseme v příštím čísle. Reportáž byla přislíbena Ing. 
M. Novákovou, která dívky ze třetího ročníku na 
soutěž připravila a doprovázela. 
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