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Milí čtenáři IZ, příznivci naší školy! 

Držíte v rukou druhé letošní číslo Informačního zpravodaje. Vychází v týdnu, kdy jednak škola pořádá 
tradiční Informační den a kdy se také v režii oboru vzdělání aranžér uskuteční 2. ročník výtvarné soutěže 
Příbramský Anděl, určený žákům ZŠ. A především začíná advent – období v roce, kdy lidé hodnotí uplynulý 
rok a připravují se na vánoční svátky. My ale zatím ještě nehodnotíme, neboť do konce roku vyjde IZ ještě 
jednou – bude to vánoční číslo s událostmi z prosince a také s těmi, které se staly v listopadu, ale do tohoto 
čísla se nám zkrátka nevešly. Každý den se totiž něco děje, co stojí za zaznamenání a Informační zpravodaj 
má v tomto roce omezený počet stran… Přejeme Vám příjemné počtení. 

Redakce 

Integrovaná střední škola 
hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram 

Gen. R. Tesaříka 114 
261 01 Příbram 

tel.: 318 623 742 
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Nová posilovna 

Na naší škole se stále snažíme zlepšovat podmínky pro rozvoj žáků ve všech oblastech. Na 
sport samozřejmě nezapomínáme, a tak jednou z „novinek“ letošního školního roku je i 
rekonstrukce posilovny.  Nejen, že byla zrekonstruována místnost, kde se posilovna nachází 
(výmalba, výměna podlahové krytiny, okna), ale byly také zakoupeny nové, moderní 
posilovací stroje, které mohou žáci využívat jednak ve výuce TEV, jednak při volnočasových 
aktivitách. Nová posilovna byla hrazena z větší části z grantu, který jsme získali na rozvoj  
z Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje. 

Mgr. Marie Velflová 
 

 

Foto redakce 

 

 
 
 

 



Návštěva ruského města Čechova 

Ve dnech 10. – 25. 10. 2012 se skupina vybraných žáků z příbramských středních škol 
zúčastnila pracovní stáže v ruském partnerském městě Čechov. Program stáže zahrnoval 
návštěvu čechovských základních a středních škol a institucí, které se zabývají mimoškolní 
zájmovou činností. Součástí pobytu byl také kulturní a sportovní program, který zahrnoval 
návštěvy muzeí, sportovních utkání a památek Čechova, Moskvy a okolí. Pobytu se 
zúčastnili žáci Gymnázia Příbram, Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a 
služeb a Základní školy 28. října v doprovodu dvou učitelek z Integrované střední školy 
hotelového provozu, obchodu a služeb. 

Stáž byla zaměřena nejen na poznávání kulturních a sportovních tradic Ruské federace, ale i 
na aktivní komunikaci žáků v ruském a anglickém jazyce. Při ukázkových hodinách, které 
byly připraveny pro naši delegaci, se žáci zapojovali do výuky a v komunikaci pokračovali i 
během volného času. A co ještě nám tento pobyt přinesl? To, co nevyčteme z žádných 
učebnic. Poznání života a zvyků lidí v cizí zemi, navázané kontakty s vrstevníky a možnost 
uplatnit cizí jazyk v běžné komunikaci. 

Děkujeme všem, kteří nám umožnili uskutečnit tuto cestu, zvláště pak našim ruským 
přátelům, kteří vynaložili maximální úsilí, abychom se cítili v jejich zemi co nejlépe. 

Mgr. Jaroslava Šíbová a Mgr. Hana Trinerová 

 
Foto H. Trinerová 



Pochod neobyčejného přátelství 

Již na jaře letošního roku se Mačkovští rozpovídali o nezapomenutelném pochodu, který 
podnikli na podzim předchozího roku s našimi žáky, žáky Integrované střední školy 
hotelového provozu, obchodu a služeb. Pro nás, kteří jsme se do Domova Petra v Mačkově 
(ústav sociální péče pro zdravotně handicapované klienty) vydali poprvé, to byla novinka.     
O spolupráci samozřejmě víme, ale o pochodu a dvoudenním pobytu v domově tedy 
rozhodně ne. Dne 3. října 2012 jsme se sešli v 6:30 na vlakovém nádraží. V polospánku si 
žáci HT4A a HT1 včetně svých učitelek Mgr. Jaroslavy Šíbové a Mgr. Kláry Bambasové 
zakoupili jízdenky a zamířili směr Mačkov. Po 8. hodině jsme vstoupili do hlavních dveří a 
v tom okamžiku nás s radostnými výrazy přivítali obyvatelé domova. Někteří již byli 
vystrojeni na túru a čekali s batohy na zádech. Věci na dvoudenní pobyt jsme si uložili do 
určené místnosti, všichni jsme „nafasovali“ řízek a hurá do terénu. Paní vychovatelka Jana 
Čížková nám sdělila, že trasa měří 20 km. Ti, kteří již několikrát tento pochod absolvovali, 
se jen potutelně usmívali. Pochopili jsme, že trasa může být ve skutečnosti mnohem delší. 
Žáci se okamžitě spojili s Mačkovskými a délku trasy neřešili. Vytvořily se převážně páry 
složené z žáka ISŠ a Mačkovkého a tímto způsobem absolvovali téměř celou cestu. 
Nejobdivuhodnějším párem byli Zdenda a Žofka. Nepustili se snad 15 km. Prostě přátelé, 
kteří se rádi vidí a kteří spolu chtějí strávit čas. Kde Mačkovští brali energii, jsme ke konci 
trasy nedokázali pochopit. Ještě že jsme se zastavili v Blatné, kde jsme mohli načerpat síly 
v cukrárně. Občerstvili jsme se a už nám zbývaly pouze 2 kilometry do Mačkova. Ani jsme 
se nestihli zotavit z celodenní, více než 20 kilometrové túry a už jsme běželi na zahradu, kde 
jsme pro všechny připravili oheň s opékáním špekáčků. Vzhledem k chladnějšímu večeru 
jsme vydrželi jen hodinu a poté se přesunuli zpět dovnitř.  

 
Foto ISŠ HPOS 
 
 



Mačkovští šli spát, my jsme relaxovali ve vířivce, koupali se v bazénu a řádili na tobogánu. 
Ještě před spaním jsme se věnovali pod vedením Ivany přípravám divadelního představení 
pro Mačkovské a soutěží na druhý den. V 8:00 hod. dne 4. října se usadili Mačkovští na židle 
ve společenské místnosti domova a vypuklo divadelní představení o hledání ztraceného 
pokladu. Po představení začaly soutěže, které vedly k nalezení onoho ztraceného pokladu. 
Mačkovští se hledání zhostili velmi svědomitě a bez jediného zaváhání se dali do plnění 
úkolů. Průvodci jim po jednotlivých stanovištích byli naši žáci, kteří jim s plněním úkolů 
pomáhali. Byly to týmy, jak se patří. Všichni poslouchali vědmu, která jim dávala rady, 
všichni překonali lagunu plnou krokodýlů, všichni složili obrázek a všichni svým zpěvem 
přilákali námořníka. Nakonec našli ještě ztracené náramky a poklad byl nalezen, neboť po 
splnění všech disciplín bylo možné složit mapu vedoucí k pokladu. Po představení a 
soutěžích jsme si společně zatančili, někteří popili kávu. A najednou přišlo loučení. Sem tam 
ukápla nějaká ta slzička, ale když jsme žákům i Mačkovským oznámili, že se v listopadu 
setkáme u nás ve škole, oči se opět rozzářily. Poděkování za neuvěřitelné chvíle patří jak 
Domovu Petra Mačkov a tamějším klientům, ale také žákům ISŠ HPOS Příbram, a to: 
z HT4A - Ivaně Trambové, Kristýně Frolíkové, Zdeňku Ficovi, Robertu Lagronovi, Václavu 
Petráskovi, Romanu Jechovi, Kristýně Černé, Lucii Laukové, Kristýně Vainerové, Michaele 
Viktorové, Karolíně Soukupové, Věře Štěrbové, Pavle Benešové, z HT1 - Adamu Císaři, 
Josefu Novákovi, Pavlu Bejstovi, Elišce Pospíchalové, Martině Enderdlové, Markétě 
Hudečkové, Barboře Aronové, Štěpánce Arnoštové, Kristýně Bláhové, Kateřině Havačové, 
Evě Souškové.  

 Mgr. Klára Bambasová a Mgr. Jaroslava Šíbová 

 

Pišqworky 2012 

Přiznám se, že jsem na letošní oblastní kolo v turnaji v piškvorkách do Sedlčan (kterého 
jsme se zúčastnili již popáté) odjížděla s obavami, zda tým složený z větší části z nováčků 
zabojuje a zda případný „výprask“ od zkušenějších závodníků neodradí naše nováčky 
Milušku, Šárku a Pavla. Kapitánka týmu Katka spolu se zkušenou závodnicí Kristýnou, ale 
byly ostatním velkou oporou a i já jsem se snažila celý tým uklidňovat, že nejedeme zvítězit, 
ale získávat zkušenosti pro další roky s piškvorkami. Do Sedlčan na GOA a VOŠ se sjelo 
celkem 18 týmů z celého regionu. Soutěž je dvoukolová a hraná ve dvou skupinách. Záleží 
zde tudíž velice na rozlosování. Štěstěna nám ovšem příliš nepřála a tak jsme skončili již 
v základní skupině, ale ostudu jsme neudělali a nejdůležitější je, že se pro příští rok vytvořilo 
zdravé jádro týmu, který má šanci na úspěch. 

M. Velflová 



 
Foto z oblastního kola PŠQWOREK v Sedlčanech, M. Velflová 

Veletrh fiktivních firem 

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2012 se žáci ISŠ HPOS Příbram zúčastnili 15. veletrhu FIF 
„Podzimní Příbram“. Školní fiktivní firma Michal Michálek – catering zvítězila v kategorii 
Prodejní činnost a propagace firmy u stánku. Fiktivní firmu zastupovali Michaela 
Krouliková, Lucie Šrůtová, Denisa Margitová, Romana Vocásková, Michal Červenka a Jan 
Gregorek pod vedením svých učitelek Ing. V. Klimešové a  Ing. P. Šaňkové.  

Ing. Pavla Šaňková 

 

FF ve svém stánku, FOTO ISŠ HPOS 
 
 



PROFESIA DAYS 

Letošní ročník veletrhu práce  PROFESIA DAYS, který se konal ve dnech 24. – 26. 10 2012 
v pražských Letňanech, měl podtitul Cesta k úspěchu. Návštěvníci, mezi kterými bylo i  33 
žáků naší školy (OB4, PO2A, PO2B) se svými učitelkami M. Velflovou a H. Sedláčkovou,      
se mohli zúčastnit celé řady přednášek a dílen (například na téma Osobní růst, Typologie 
osobnosti, Prezentační dovednosti, …). Mimo jiné si mohli žáci otestovat jazykové znalosti, 
ICT dovednosti, absolvovat individuální pohovory, navštívit stánky významných 
zaměstnavatelů (BILLA, ŠKODA Auto, ČS, Mac Donald´s, GE Money Bank, Baumax          
a další) a seznámit se s možnostmi zaměstnání u těchto firem. Celá jedna část byla věnována 
 EU – životním podmínkám a zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU (vždy v jazyce té 
které země, ANJ nebo NEJ). Návštěvníci měli k dispozici také kariérní poradnu a mohli se 
seznámit s nabídkami služeb firem zabývajících se koučinkem, assessment systémem atd. 
Domnívám se, že pro naše žáky jsou exkurze tohoto typu velice přínosné nejen pro jejich 
kariérní, ale i osobnostní růst a že informace a zkušenosti zde získané využijí při svém 
dalším kariérním rozhodování.  

Mgr. Marie Velflová, VP 

 
Žáci PO2A na PD, FOTO M. Velflová 

 

 

 



 

 

 

Gymnázium, Legionářů 402 

Od paní ředitelky gymnázia Mgr. Ivy Kadeřábkové jsme obdrželi objednávku na odborné 
služby a zajištění občerstvení na den 12. října. V tento den se na Gymnáziu Příbram konala 
učitelská konference k projektu ELIE. Této akce se zúčastnili 3 žáci z HT (Pavel Šimek, 
Kristýna Černá, Kristýna Bláhová) a další 2 žákyně z HT4 (Blovská, Vopeláková), které akci 
kontrolovali a řídili. Samozřejmě pod odborným pedagogickým dohledem Rudolfa 
Šedivého. Žáci se sešli 12. října v 8:00 hodin na rampě v restauraci Na Plzeňské, aby naložili 
potřebný inventář k přípravě rautu a zajistili jeho odvoz do budovy gymnázia. Po přípravě 
místnosti, ve které akce probíhala, se řidič pan Bělka vrátil do restaurace Na Plzeňské, aby 
naložil občerstvení připravené žáky a učitele odborného výcviku. Na žádost Mgr. 
Kadeřábkové to byly lososové terinky, kuřecí galantina plněná masovou mozaikou, sýrové 
rolády plněné bylinkovým krémem, plněné větrníčky z odpalovaného těsta, obložené 
chlebíčky, vepřové řízečky, šopský salát. Nesmělo chybět i něco drobného sladkého – 
svatební koláčky, kremrole, špičky, věnečky a čokoládové roládky. Vše bylo doplněno 
studenými nápoji. Učitelé z konference přišli na občerstvení v 10:00 hodin, všem moc 
chutnalo. Po skončení akce žáci vše zabalili, v restauraci Na Plzeňské inventář umyli a 
uklidili zpět do skládků. Další úspěšná akce, kde mohli naši žáci prokázat zručnost, znalosti 
a odborné dovednosti. 

Markéta Vaňková 

 

Foto ISŠ HPOS 



 
Občerstvení POGRR 

Dne 4. října se konala akce pro firmu POGRR. Akce se zúčastnilo 9 žáků od rána a další  
2 žáci ve večerních hodinách. Jednalo se o raut zaměřený na odběratele, kteří odebírají zboží 
od firmy POGRR. Žáci měli za úkol připravit sál v hotelu Belvedere na celou akci a to od 
prostření stolů, po občerstvení až po úklid. Žáci byli oblečeni do školního pracovního 
oblečení, vybaveni visačkou žáka školy a číšnickým otvírákem. Jako odborný dohled zde 
byli zastoupeni učitelé odborného výcviku z restaurace Na Plzeňské (Hana Míková, Marcela 
Mrázová, Alena Friedová, Veronika Patriková). Akce se poprvé účastnili i žáci prvního 
ročníku HT, a to Michal Kašák a Jakub Němec. Dále se účastnili žáci druhého ročníku, kteří 
již s akcemi mají zkušenosti, a to Karolína Karlová, Aneta Lukešová, Kristýna Fikarová, 
Petra Vondřičková, Barbora Ungrová, Adriana Málková a Kristýna Klepetková. Ze třetího 
ročníku se účastnil Jakub Chvojka a Jakub Havel. Žáci společně s UOV připravili jak teplé, 
tak studené občerstvení. Hosté si pochutnali na svíčkové na smetaně s houskovým 
knedlíkem, kuřecích a vepřových řízcích s bramborovým salátem, na uzených kýtách 
v kleštích doplněných o pečivo, různé druhy hořčice a okurky. Ze studeného občerstvení to 
byly kuřecí rolády, vepřové rolády, sýrové rolády a zeleninové saláty. Celá akce začala 
v hotelu Belvedere příchodem prvního hosta v 10:00 hodin a ukončena byla ve 22:00 hodin. 
Hostům chutnalo a po občerstvení se jen „zaprášilo“. 

Markéta Vaňková 

 
Otevření nového pavilonu v Oblastní nemocnici 

Dne 9. října jsme byli požádáni o zajištění obsluhy v konferenčním sále Oblastní nemocnice 
Příbram. Obsluhy se zúčastnily žákyně Kristýna Šalová, Marie Řihošková a Martina 
Sládková. Měli jsme poměrně málo času na přípravu. Vše jsme ale stihli ještě před 
příchodem hostů. Nejprve jsme uspořádali stoly do tvaru U. Stoly jsme měli rozdělené na 
studené a nápojové. Nic teplého se zde nepodávalo, jelikož hosté měli teplý oběd v jídelně. 
Stoly jsme pokryli ubrusy a našpendlili jsme skirting. Na takto připravené stoly jsme založili 
pokrmy, které vyrobili zaměstnanci jídelny Oblastní nemocnice. Občerstvení vypadalo velmi 
dobře a podle výrazu hostů bylo i velmi chutné. Hosté si pochutnávali na řízečcích se 
salátem, uzeninových mísách, sýrových mísách, kanapkách s nivou, sušenou švestkou a 
mandlí, jednohubkách s kaviárem, šopském salátu, štrůdlíkách, roládkách. K přípitku se 
servíroval jako welcom drink Bohemia sekt Demi. Hosté měli i široký výběr studených a 
teplých nápojů. Celá akce se uskutečnila k otevření nového pavilonu v patře dětského 
oddělení. Celá akce byla ukončena ve 13:00 hodin a hosté si odnesli i výslužku ve formě 
občerstvení zabalenou do krabiček. Žákyně byly šikovné a komunikativní. 

Markéta Vaňková 

 

 

 

 



 

 

 
Studijní a poznávací pobyt pedagogů příbramských škol ve Voroněži 

Je středa 26. 9. 2012, v hale brněnského letiště se scházejí v doprovodu předsedy Občanské 
ho sdružení Česko - Ruské společnosti pobočky Příbram Miroslava Černohorského 
pedagogové ze středních škol Středočeského kraje (Gymnázium Legionářů Příbram, ISŠ 
HPOS Příbram a OA a VOŠ Příbram). Po přestupu v Moskvě pokračujeme do Voroněže, 
kde nás vítají i přes pokročilou pozdní noční hodinu naši hostitelé a jedeme autobusem do 
cíle naší cesty města Voroněž. Během cesty si povídáme o návštěvě našich hostitelů, kteří 
navštívili Příbram na jaře letošního roku. Jsme na místě, před námi je dvoupatrová budova 
hotelu, která se stává naším přechodným bydlištěm na dalších 12 dní. Každý den začínáme 
snídaní ve školní jídelně hostitelské školy MOK 2 a následuje bohatý, různorodý program, 
který končí v pozdních večerních hodinách. Během následujících dní jsme navštívili školy 
různého typu a zaměření ve městě i v okolních vesnicích v celé rozsáhlé voroněžské oblasti. 
Měli jsme tak možnost porovnat naše a ruské školy, výuku i vybavení. Seznámili jsme se 
s historickými památkami a muzei, ruským folklórem a lidovou tvořivostí, naučili se ruské 
písně, tance a vytvořili si i netradiční výrobky v tvořivých výtvarných dílnách. Při 
prohlídkách chrámů jsme obdivovali nádheru ikon, výtvarného umění i samotné 
architektury. V muzeích jsme si připomněli bohatou historii, významné osobnosti ruských 
dějin a nacházeli vzájemnou slovanskou spojitost našich zemí. Každým dnem jsme 
zdokonalovali své jazykové dovednosti při komunikaci s našimi ruskými přáteli. Navštívili 
jsme představení baletu Romeo a Julie.  Výlet do Bělohoří – podzemní křídový klášter, oběd 
u mnichů byl další nezapomenutelný zážitek. Naši přátelé pro nás připravili i prohlídky 
sportovně - relaxačních zařízení například v Rossoši. Nezapomenutelným zážitkem pro nás 
byla účast na oslavě Dne učitelů, kde byli oceněni nejlepší učitelé v rámci federace, oblasti i 
města. Pocítili jsme, co znamená „vážit si učitele a vzdělání“. Dny ubíhaly velmi rychle 
k slavnostnímu přijetí u starosty města a vyvrcholily večerem na rozloučenou, kterého se 
zúčastnili naši hostitelé. Během pobytu jsme se setkali s žáky, kteří byli účastníky 
jazykového tábora v Hrachově o letních prázdninách. Ochutnali jsme tradiční ruská jídla, 
přijali pozvání do rodiny žáka a nahlédli tak i do ruské domácnosti. Během celého pobytu 
jsme mohli získat materiály pro výuku ruského jazyka, srovnat školské systémy, vyměnit si 
zkušenosti, navázat osobních kontaktů mezi účastníky stáže, ale i s ruskými učiteli a setkat se 
s ruskými médii. 

Je neděle 7. 10. 2012 odlétáme do Prahy. Jsme bohatší o nezapomenutelné zážitky, nová 
přátelství a děkujeme všem, kteří přispěli k uskutečnění i pohodě naší stáže - hostitelské 
zemi, velvyslanectví Ruské federace v ČR, voroněžské škole MOK 2. 

Závěrem bych ráda poděkovala M. Černohorskému z Občanského sdružení Rusko - České 
společnosti Příbram za zprostředkování možnosti zúčastnit se výměnné stáže, za finanční 
podporu KÚ Středočeského kraje a ředitelce Gymnázia Legionářů Příbram, ISŠ HPOS 
Příbram a OA a VOŠ Příbram za možnost účasti na stáži.  

PhDr. Iva Palánová, ZŘŠ 



 

 

Program Leonardo da Vinci „finišuje“ 

Jak jsme již dříve informovali, Integrovaná střední škola HPOS Příbram se zapojila do 
programu Leonardo da Vinci, který spadá pod NAEP. Tento program podporuje výměnu, 
spolupráci a mobilitu mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy a je určen pro 
strávení určitého období v jiné účastnické zemi za účelem studia, získávání pracovních 
zkušeností, jiného vzdělávání, výuky nebo školení či souvisejících administrativních 
činností, které je podle potřeby podporováno formou přípravných či dalších vzdělávacích 
kurzů v jazyce hostitelské země nebo v pracovním jazyce. Naše škola bude v termínu 16. 11. 
2012 – 14. 12. 2012 vysílat celkem 10 žáků, kteří se zúčastní odborné stáže v Německu, 
konkrétně v oblasti Durynska. Jmenovitě se jedná o tyto žáky: Michaelu Beránkovou (S3A), 
Nikolu Kuželovou (S3A), Růženu Šachovou (HT3A), Kláru Kottovou (HT3A), Petra Kříže 
(HT3A), Jakuba Havelku (HT3A), Kristýnu Šalovou (HT3B), Marii Řihoškovou (HT3B), 
Lucii Vondráškovou (HT3B) a Barboru Tihelkovou (S2A). Odborná stáž bude probíhat  
v hotelech a v ostatních zařízeních, kde žáci budou pracovat na pozicích kuchař a číšník 
(Frauenwald: Waldhotel Rennsteighöhe Gotha, Boxberg: Hotel Thüringer Waldblick, 
Siegmundsburg: Haus Werraquelle, Katzhütte: Hotel Massermühle, Masserberg: Hotel Haus 
Oberland, Masserberg: Hotel Rennsteig, Masserberg: Prof. Volhard Klinik). V současné 
době probíhá odborná jazyková příprava a praktická příprava ve školní kuchyni v restauraci 
Na Plzeňské, kde je po skončení otevírací doby pro veřejnost k dispozici celé zařízení 
provozovny. Příští týden proběhne výběrové řízení na dopravce a na pojišťovnu. Stále 
probíhá mentální a estetická příprava žáků. O průběhu a přípravě zahraniční stáže žáků 
v Německu vás budeme dále informovat.  

Mgr. Jarmila Krůtová  

 
 
 

 

Daniel Peták 

Ahoj! V dalším číle našeho časopisu mám pro vás rozhovor s mým dalším spolužákem, 
tanečníkem Danielem Petákem. Tady je! 
 
• Jak jsi přišel na to, že by tě bavilo závodně tancovat? 
Jsem soutěživý typ člověka a už jako malý jsem byl plný energie a tancovat jsem se nestyděl 
ani na veřejnosti. K tanci mě přivedla mamka. Začínal jsem s Hip Hopem a skončil  
u latinsko-amerických tanců v taneční škole Academia Latina Příbram. Když jsem se učil 
základy, tak mě ani nenapadlo, že bych mohl vůbec závodně tancovat, ale poté co jsem 
vystřídal několik tanečních partnerek a nakonec se dostal k té pravé, jsem vyjel na první 
soutěž. Tehdy jsem tančil teprve rok a s Alčou dva měsíce, a ačkoliv se zdálo, že je to dost 
málo, první soutěž jsme vyhráli. Následovalo dalších několik soutěží v řadě a my pořád 



obhajovali první místa. Takto jsme se probojovali až do naší součastné druhé nejvyšší třídy 
,,A“ za pouhý rok.  
• Od kolika už tancuješ?  

Jsou to teprve 3 roky a pár měsíců. 
• Jak často máš tréninky? Kdy a v kolik? 

Tréninky mám 4x týdně, a to většinou po třech hodinách v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a 
v pátek. 

• Co ti tanec dává? 
Tanec je jedna z mých životních priorit, osobní uspokojení a láskyplná závislost, které se 
nelze zbavit.  

• Tvůj nevtipnější zážitek ze soutěže či tréninku? 
Bylo to na soutěži po prázdninách a já zjistil, že mi jsou kalhoty poněkud těsné a při tanci 
přímo před porotcem mi po zatnutí břicha vystřelil knoflík. 

• A naopak tvůj nejhorší zážitek? 
Na soutěži při jednom z tanců ,,Jive“ jsem točil partnerku v takové rychlosti a příliš 
blízko u sebe, že mi přilítla loktem do nosu, a já se málem skácel na zem. Tanec jsem 
dojel do konce a soutěž jsme nakonec vyhráli. 

• Vyhrál jsi n ěkdy něco? Jestli ano - co? 
Tak těch výher a úspěchů je spousta. Z cca 80 soutěží jsme minimálně 30 soutěží vyhráli. 
V naší současný výkonostní třídě je velká konkurence, a tak těch vítězství není tolik. 

• Chtěl by ses tanci věnovat profesionálně? 
V podstatě se mu profesionálně věnuji. Máme za sebou desítky tuzemských soutěží a 
několik zahraničních. V Česku jsme v první 25 nejlepších mládežnických párů. 

• Tvůj taneční vzor? 
Je to Slavik Kryklyvyy, mistr světa roku 2001. Byl o něm natočen film ,,Ballroom 
Dancer“. 

• A na závěr nám napiš, proč tě to tancování tak baví ... 
Dnes si již nedokážu život bez tance představit. Je to umění, ve kterém můžete vyjádřit 
své pocity a nálady. Tancuju pořád, a konec konců tancuju, abych žil a žiju, abych 
tančil… 

 
Danovi děkuju za rozhovor a přeju mu další úspěchy. Na závěr přidám jednu fotku ;) 

 

           Bára Koubková 


