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Kybernetická 
NOVINKA

Návštěva Kybernetického 
polygonu Masarykovy 
univerzity v Brně

Jak jsme v předchozím čísle informovali, navázali jsme 
spolupráci v  oblasti výuky kybernetické bezpečnosti 
s předními odborníky.  Dne 13. 2. 2018 jsme společně 
s žáky oboru Informační technologie navštívili Kyberne-
tický polygon Masarykovy univerzity v Brně. Toto zaříze-
ní představuje unikátní prostředí pro výzkum, analýzu 
a zejména nácvik reakcí na hrozby ohrožujících bezpeč-
nost klíčové informační infrastruktury naší země. Žáci 
se účastnili několika přednášek, seznámili se se základ-
ními pojmy z kybernetické bezpečnosti a příslušné le-
gislativy. Byla jim představena činnost Policie ČR a Ná-
rodního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. 
Program přednášek byl následující:

S odborníky z tohoto zařízení mimo jiné konzultujeme 
nový učební plán a vzdělávací program pro obor IT - Ky-
bernetická bezpečnost. A vzor pro naši připravovanou 
kybernetickou laboratoř jsme získali také – viz foto – Ky-
bernetický polygon.

Seminář – Kybernetická 
bezpečnost
Na uvedenou aktivitu jsme navázali dne 27. 3. 2018 
a  zrealizovali přednášku pro vyučující základních škol 
a naší střední školy. Účastnit se také mohli tohoto akre-
ditovaného semináře i  žáci oboru Informační techno-
logie, kteří budou zapojeni do projektu v  oblasti digi-
tálního vzdělávání. Seminář byl pod vedením Ing. Jiřího 

Sedláčka z NSMC, odborníka na kybernetiku, velmi zají-
mavý s rozsahem do komplexní problematiky a příkla-
dů dobré praxe. Lektor seznámil přítomné se základní-
mi právními nařízeními v oblasti kybernetiky a ochrany 
osobních údajů, nyní aktuální problematikou GPDR, ale 
také problematikou ochrany sítí a možnosti uplatnění 
na trhu práce v oblasti kybernetiky.
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Co nového v oboru IT
Obor Informační technologie otevírá nové zaměření na 
kybernetickou bezpečnost a na SŠIS se chystá mnoho 
převratných novinek. Škole se podařilo uspořádat před-
nášku uznávaného lektora na poli kybernetické bezpeč-
nosti Ing. Jiřího Sedláčka, Networ Security Monitoring 
Cluster (NSMC).  Od dubna 2018 posílili pedagogický 
sbor noví kolegové a  jsme hrozně rádi, že naši absol-
venti, kteří dokončují magisterské studium informatiky 
na UHK, u nás začali vyučovat. Další kolegové nastou-
pí od září a budou to specialisté - programátoři, kteří 
budou své znalosti předávat našim žákům. Spolupráci 
s odborníkem z praxe jsme si vyzkoušeli s panem Vál-
kem a výuka grafiky a webů funguje skvěle.

Od 1. 9. 2018 budou zprovozněny tři velké počítačové 
učebny -  kybernetická laboratoř a Cisco učebna, další 
učebna pro Internet věcí, jednodeskové počítače a vir-
tuální realitu a  třetí bude univerzální učebna se 30 sta-
nicemi. Jedna z příček bude zřejmě mobilní, takže nám 

v případě potřeby vznikne prostor, kde bude 60 počí-
tačů. První část z  téměř stovky nových počítačů jsme 
již nakoupili, zbylé PC a  nový nábytek nakoupíme do 
prázdnin.

První ročník zaměření na kybernetickou bezpečnost 
otevřeme až v  září, ale zájem firem a  vysokých škol 
o  spolupráci v  oblasti kybernetické bezpečnosti je ta-
kový, že jsme začali s některými aktivitami již nyní. Ně-
kolik žáků druhých a třetích ročníků se pouští do věcí, 
které znamenají naprostý přelom ve výuce. Ve spolu-
práci s  odbornou firmou se připravují na provádění 
penetračního testování zranitelnosti webových stránek. 
Spolupracující firma nám poskytne unikátní know-how 
a žáci se naučí provádět inovativní, ale nesmírně důle-
žitou preventivní činnost. Podrobnosti přineseme  v sa-
mostatném článku.

Ve spolupráci s MAS, městem a místními ZŠ by v roce 
2019 měly v budově školy vzniknout hned dvě učebny 
robotiky, které budou využívat i všechny místní základní 
školy. Souběžně s  tím budujeme na domově mládeže 
malé televizní studio s veškerým technickým zázemím, 
kde se naši žáci naučí točit a zpracovávat video.

Exkurze do firmy ATAS 
elektromotory a.s. Náchod
Dne 2. 3. 2018 navštívili žáci 3I oboru Informační tech-
nologie a žáci třídy 3B oboru Aplikovaná chemie firmu 
ATAS elektromotory a.s. v  Náchodě. Tato exkurze žá-
kům doplnila jejich teoretické znalosti z  oblasti elekt-
rotechniky, konkrétně výroby elektromotorů. A co bylo 
opravdu zajímavé? Ojedinělá strojní i ruční výroba jed-
notlivých komponent a  následná kompletace elektro-
motoru. Výrobu motorku “kousek po kousku” jen tak 
někde neuvidíte.



Aplikovaná chemie
Farmaceutický asistent

Chemický vánoční turnaj, 
aneb „Chemie hrou“
Dne 12. 12. 2017 proběhl tradiční Vánoční chemický tur-
naj pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Letošního roč-
níku se účastnilo 57 žáků z 12 škol regionu a 52 žáků 1. 

až 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie. Žáci základních 
škol soutěžili v přírodovědných znalostech, manuálních 
dovednostech a paměťových kvízech. Na přípravě sou-
těže se podíleli společně vyučující odborných předmě-
tů a žáci oboru. Kromě „soutěžení“ žáci základních škol 
zhlédli celou řadu efektivních pokusů, které demonst-
rovali naši žáci „chemici“. Atraktivní pro žáky byla také 
jednoduchá příprava „hopíka“ z běžně dostupných su-
rovin, a  to zesíťováním polymerního lepidla, ale také 
příprava „bomb“ do koupele. A  co teprve, když viděli 
pokus s „letajícím a svítícím Haribo medvídkem?“. 
Snad se nám podařilo ukázat, že chemie je krásná, za-
jímavá, nachází se v  lidském těle, v přírodě, v potravi-
nách, ve vesmíru, prostě všude kolem nás...

Nové laboratoře se líbí 
V průběhu 1. pololetí letošního školního roku navštívilo 
inovované laboratoře velké množství žáků základních 
škol v rámci realizace tzv. Projektových dní. V rámci této 
aktivity škola připravila pro žáky základních škol několi-
kahodinové laboratorní cvičení v oblasti chemie a fyzi-
ky. Laboratorní úlohy jsou doslovně „ušity“ školám na 
míru dle jejich přání. Při pokusech z fyziky jsou využívá-
ny demonstrační soustavy, např. Arduino.  Se souprava-
mi je možné vykonat základní pokusy z oblasti měření 
fyzikálních veličin, demonstrovat působení síly, sestavit 
jednoduché stroje a seznámit žáky s působením tlaku 
v kapalinách, lze smontovat meteo stanici a měřit para-
metry vnějšího a vnitřního prostření. 
V této aktivitě budeme pokračovat i v průběhu druhého 
pololetí. 
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Přispějí stáže žáků ve 
firmách k získání zajímavého 
zaměstnání?
Jak jinak by si žáci udělali představu o  budoucím za-
městnání, než tak, že navštíví reálné pracoviště ve fir-
mě a vyzkouší si nějaký ten den profesi, kterou studu-
jí. Od loňského roku škola realizuje stáže ve firmě TE 

Electronics Trutnov v závodě Komenského a Poříčí. Žáci 
v rámci stáže prochází pracovišti společně s technolo-
gy a zpracovávají zadané téma v rámci výuky předmětu 
Technologie zpracování polymerů. Mimo teoretickou 
část získávají žáci prostor vyzkoušet si materiálové zku-
šebnictví, prohlédnout si firmu. Stejně tak firma získá 
prostor „vyhlídnout si“ budoucí zaměstnance. Spolu-
práce je to jistě přínosná v  obou směrech. Stáže žáci 
v letošním školním roce zrealizovali již v listopadu. A co 
je ještě čeká? Obhajoba svých prací při skupinové výuce 
a  předání zkušeností svým kolegům. V  lednu 2018 se 
žáci podívají na výzkumné pracoviště ústavu polymerů 
VŠCHT v Praze a pohovoří o vývoji polymerů s panem 
Prof. Ing. Jiřím Brožkem, CSc. 

Chemici navštívili akademické 
prostředí VŠCHT Praha, Ústav 
polymerů
Již několik let se s žáky oboru Aplikované chemie účast-

níme stáže v laborato-
řích Ústavu polymerů 
VŠCHT Praha. V  letoš-
ním roce proběhla stáž 
dne 25. 1. 2018. A  co 
nového žáci pozna-
li? Zhlédli laboratorní 
přípravu polyamidu, 
kontaktních čoček, vý-
robu hopíků, identifi-
kaci polymerů a  také 
zajímavé přístroje pro 
analýzu polymerů. 

Pan profesor Brožek, vedoucí Ústavu polymerů, žáky 
také seznámil s  možnostmi studia na jednotlivých fa-
kultách a dalším uplatněním absolventů na trhu práce. 

Národní kolo chemické 
olympiády kategorie E

Dne 1. 2. 2018 nás reprezentovala žákyně Kateřina 
Nyklíčková ze třídy 4.B oboru Aplikované chemie SŠIS 
na Národním kole chemické olympiády kategorie E. Ka-
teřina postoupila z krajského kola chemické olympiády, 
které se letos historicky poprvé konalo v budově labo-
ratoří SŠIS ve Dvoře Králové n. L. Žákyně se umístila na 
12. místě. Soutěž to byla nelehká. Žáci kromě znalostí 
v oblasti anorganické, organické, fyzikální chemie a bio-
chemie museli předvést značnou dávku praktických do-
vedností.

Návštěva děkana Fakulty che-
micko-technologické Univerzi-
ty Pardubice
Dne 7. 3. 2018 navštívil SŠIS děkan Fakulty chemicko-
technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Ka-
lenda, CSc. V aule školy proběhla plánovaná přednáška 
pro žáky oboru Aplikovaná chemie k možnostem studia 
na Univerzitě Pardubice. Pan děkan seznámil přítomné 
s  historií školy, obory bakalářského a  magisterského 
studia, uplatněním 
absolventů na trhu 
práce. V rámci disku-
se byly řešeny i mož-
nosti středoškolské 
odborné činnosti 
realizované na Uni-
verzitě a  realizace 
soutěže Amavet.
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Cestovní ruch
Setkání s holandskými 
studenty 
Žáci druhého ročníku oboru Cestovní ruch se v pondělí 
5. února setkali se studenty stejného oboru z Landste-
de College.

Program, který si žáci 2. C pro své holandské kolegy 
připravili, začal exkurzí ve Vánočních ozdobách. Tam 
bylo jejich úkolem přeložit výklad do angličtiny. Poté 
se česko-holandské skupinky vydaly na komentovanou 
prohlídku města a  asi za hodinu se všichni znovu se-
šli ve škole. Zde si žáci vzájemně představili připravené 
prezentace o svých zemích, školách, národních zvycích 
apod. Na závěr jim paní Nancy Engelen připravila po-
hoštění a při holandské polévce a bagetách se konver-
zovalo opravdu pohodově. Děkujeme právě paní En-
gelen za zprostředkování tohoto opravdu přínosného 
setkání i za připravené pohoštění.

Východočeské muzeum  
Pardubice
V rámci praktických cvičení se 2. C tentokrát vydala do 
Pardubic. Východočeské muzeum Pardubice nabízí na 
pardubickém zámku doprovodný program ke svým ex-

pozicím. Žáci se ve workshopu nazvaném „Pozdní goti-
ka a raná renesance na dotek“ naučili rozeznávat jed-
notlivé stavební slohy a poznávat jejich prvky přímo na 
architektuře.

Přednáška o muzejní práci
V  úterý 23. ledna 2018 navštívila 3. C paní ing. Lenka 
Stehnová, správkyně historických sbírek Městského 
muzea ve Dvoře Králové.

Představila nám činnost pracovníků muzea a  přines-
la nám na ukázku několik zajímavých archiválií. Měli 
jsme možnost studovat původ místních jmen na Krá-
lovédvorsku, prohlédnout si pracovní knížku z dob pro-
tektorátu nebo katalog obuvi od Bati z roku 1937. Paní 
Stehnová nám také přiblížila současné expozice Měst-
ského muzea a přinesla průvodcovské texty k jednotli-
vým expozicím. Ve druhém pololetí budeme chodit do 
muzea na praxi.
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Veletrh cestovního ruchu 
HOLIDAY WORLD 2018
Dne 15. 2. 2018 se žáci prvního ročníku oboru Cestovní 
ruch zúčastnili mezinárodního veletrhu cestovního ru-
chu HOLIDAY WORLD v Praze.

Na ploše 18 880 m² mohli žáci zhlédnout nabídky, no-
vinky a další informace od 642 vystavovatelů ze 46 zemí. 
Nechyběly velkolepé expozice, pozoruhodný dopro-
vodný program a exkluzivní nabídka cestování po světě 
i  v  Česku. Veletrh byl opravdu ohromující a  pro naše 
nejmladší odborníky v  tomto oboru byl snad inspirací 
a motivací do dalšího studia. Po dopoledni stráveném 
v  areálu INCHEBA EXPO jsme využili blízkosti Veletrž-
ního paláce, který je sídlem Národní galerie. Navštívili 
jsme stálou expozici, která představuje umění 19., 20. 
a 21. století.

Praxe v ZOO
Součástí Praktických cvičení 2. C je příprava na průvod-
cování v ZOO. Završením několikaměsíční práce v areá-
lu zoologické zahrady je složení závěrečné zkoušky. Žáci 
si vylosují téma, následně zpracují výklad a pak se z nich 
před skupinou „návštěvníků“ stanou opravdoví průvod-
ci. V rámci zkoušky se hodnotí nejen obsah výkladu, ale 
i  další průvodcovské dovednosti, například řečnické 
schopnosti, práce se skupinou a další.

Barmanský kurz
Někteří žáci oborů Hotelnictví a Cestovní ruch absolvo-
vali na konci roku 2017 barmanský kurz. Týden se učili 
pod vedením Karla Zapalače, šestinásobného mistra 
světa v  barmanství, nejen jak nápoje míchat, ale také 
jak je správně podávat.
Na závěr kurzu žáci složili zkoušku, která jim přinesla 
mezinárodně platný certifikát CBA, který platí v 55 ze-
mích světa. Zkouška byla písemná, ústní a pak praktic-
ká, z  přípravy míchaného nápoje. Ke zkouškám přijel 
komisař České barmanské asociace (CBA) Zdeněk Von-
dráček, nestor české barmanské školy.
V  dubnu se zájemci zúčastní pokračovacího kurzu za-
měřeného například na míchání teplých nápojů nebo 
flair – free style, kde vzduchem létají láhve, šejkry a dal-
ší věci.

3.C v Muzeu antického umění
Ve čtvrtek 10. ledna jsme se v  rámci výuky předmětu 
Historie a kultura v cestovním ruchu vydali do Galerie 
antického umění v  Hostinném. Během více než hodi-

nové prohlídky zdejší ex-
pozice jsme měli možnost 
vidět kopie antických soch 
z období od 7. století před 
Kristem, jako například 
světoznámou Venuši Mél-
skou, Níké Samothráckou, 
Diskobola a  spoustu dal-
ších. Díky výkladu zkuše-
ného pana průvodce jsme 
si rozvinuli vědomosti 
z  hodin předmětu HKC, 
kde bylo téma starořecké 
kultury právě probíráno. 
Všichni jsme si z návštěvy 

muzea odnesli nejen užitečné informace do nadcháze-
jících hodin, ale i kulturní obohacení.

Za studenty 3C, Tereza Vaňková



 „Zlaté zrcadlo“ Domažlice
V úterý 6. března 2018 jsme se zúčastnili 5. ročníku ka-
deřnicko-kosmetické soutěže „Zlaté zrcadlo“ v Domažli-
cích. Letos poprvé ve spolupráci s asociací Fisy a novým 

názvem „ Beauty cup“. Naši školu reprezentovala žáky-
ně 3. ročníku Zuzana Rališová v účesové tvorbě, za obor 
„Kosmetička“ soutěžily žákyně 3. ročníku Novotná Hana 
a Přibíková Sabina. 
Byly vyhlášeny tyto soutěžní kategorie: dámský spole-
čenský účes, dámský střih a  definition styling, pánský 
střih a  definition styling a  soutěžní make-up. Devět 
kadeřníků soutěžilo v  účesové tvorbě, 7 kadeřníků 
v  dámské a  pánské kategorii střih a  definition styling 
a 9 kosmetiček v soutěžním make-up. Výtvory hodnotila 
odborná porota, např. známý kadeřník, vizážista a styli-
sta Pavel Filandr a prezident asociace Fisy Jakub Natha-
niel Syllte. Soutěžící byli hodnoceni systémem známek 

od stupnice 1-5.
Tématem soutěže pro všechny kategorie byl „HOLLY-
WOOD 21. století“. Na fotografiích můžete posoudit 
vysokou kvalitu práce i  kreativitu soutěžících. Zuzana 
Rališová a Hana Novotná se umístily na 4. místě v obou 
kategoriích.
Velmi děkujeme všem soutěžícím a modelkám za vzor-
nou reprezentaci školy a Gabriele Vanické, která učesa-
la modelky v kategorii make-up.

UOV Bc. Jitka Šturmová

Kalibr cup Lanškroun
Naše žákyně obsadila stříbrnou příčku na meziná-
rodní soutěži.
Dne 8. 2.2018  se nadané žákyně naší školy tradičně 
zúčastnily mezinárodní kosmeticko-kadeřnické soutěže 
Kalibr cup v Lanškrouně na téma MYSTIC GOTHIC. 
Toto specifické téma vyžadovalo mimořádnou přípravu 

a také atypické oděvy a doplňky. Většinu si dívky vyro-
bily takzvaně na koleně, zbývající část nakoupily přes 
internetové obchody. Konečná celková vizáž modelek 
musela být tajemná až strašidelná.
V účesové tvorbě soutěžilo 32 žáků a naše Jana Blažko-
vá z 2. ročníku v tak silné konkurenci získala krásné 2. 
místo. V kategorii Make-up se žákyně Adéla Foltýnová 
z 3. ročníku umístila v první desítce. Obě postupují do 
pražského březnového finále.
I další zúčastněné žákyně - Dominika Nováková a Vero-
nika Uríková podaly vynikající výkony. Všechny   jmeno-
vané se poctivě na toto klání připravovaly, a proto jim 
tímto děkuji.

Vedoucí učitelka OV Bc. Jana Krajčírová
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„Výlet“ na úřad práce
Výlet na úřad práce možná nepatří ke zvlášť oblíbe-
ným volnočasovým aktivitám, ale je dobré vědět, že je 
v  mnoha ohledech prospěšný. Zejména pro žáky po-
sledních ročníků. Ve dnech 26. 2. a 28. 2. 2018 se žáky-
ně 3. ročníku oboru Kadeřník a 4. ročníku Kosmetické 
služby zúčastnily exkurze a přednášky na Úřadu práce 
v Trutnově. 
Žákyně získaly povědomí o  tom, kdy žák přestává být 
žákem, co uchazeč o  zaměstnání získá zaevidováním 
se na úřadu práce, jaké dokumenty jsou nezbytné při 

návštěvě úřadu a mnoho dalších informací. Zajímavým 
faktem byla i nabídka pomoci při vypracování životopi-
su či motivačního dopisu a v neposlední řadě informace 
o národní soustavě povolání, která mimo jiné podává 
obraz o výši platů v různých zaměstnáních. V rámci zvy-
šování zaměstnatelnosti absolventů středních a vyšších 
odborných škol v  Královéhradeckém kraji se žákyně 
také dozvěděly, jakým způsobem využít síť “EURES”, kte-
rá se zabývá zprostředkováním prací v zahraničí.
Po inspirativní přednášce následovala exkurze do míst-
ního pivovaru, kde se vyrábí pivo „Krakonoš“. Zde se žá-
kyně informovaly o historii a současnosti pivovaru, jak 
a  z  čeho se pivo vaří, kde se skladuje atd.  Dozvěděli 
jsme se třeba i to, že pivovar Krakonoš vaří 5 druhů piva 
v celkovém objemu přes 100 tisíc hl ročně.

Bc. Jitka Šturmová
Mgr. Veronika Kyselová

Beseda: 
Sebedůvěra a sebeúcta
Když si nevážíme sami sebe, neváží si nás ani druzí. Když 
nevěříme ve své schopnosti, nevěří v ně ani druzí. Po-
kud o sobě začneme smýšlet jinak, začnou o nás smýš-
let jinak i ostatní. Přímá úměrnost platí nejen v mate-
matice. Na změnu není nikdy pozdě, ledaže bychom ve 
změně my sami neviděli smysl.
V tomto duchu se vedla beseda, která se poprvé kona-
la v únoru, druhá část byla praktičtější (6. března). Na 
předcházející 2 besedy bude navazovat ještě poslední 
blok, ten nejpraktičtější, který proběhne 20. března od 
16.00 na Domově mládeže. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se účastnili a neměli 
ostych vyjádřit své názory před ostatními. Práce s Vámi 
je velmi inspirující.

Mgr. Veronika Kyselová, výchovný poradce
metodik prevence sociálně – patologických jevů

Praktická biologie na naší 
škole
Každý z  nás někdy chodí do přírody. Pobyt v  lese, na 
horách nebo u vody v nás vyvolává příjemné pocity. Ně-
kteří z nás se ale chtějí o přírodě dozvědět ještě něco 
dalšího – pozorovat živé organismy, porozumět jejich 
chování, dozvědět se podrobnosti o stavbě a fungování 
jejich těla nebo si prohlédnout i organismy velmi ma-
lých rozměrů. 
K rozvíjení vědomostí o živých organismech slouží škol-
ní předmět biologie. Na naší škole se v oboru Aplikova-
ná chemie vyučuje obecná biologie, botanika, zoologie 
a biologie člověka v rozsahu, který je srovnatelný s vý-
ukou na gymnáziích. Žákyně oboru Kosmetické služby 
studují podrobně biologii člověka v předmětech biolo-
gie, výživa a životospráva a zdravověda.
Součástí výuky biologie i  zdravovědy jsou praktická 
cvičení. Učebna biologie je vybavena moderními mik-
roskopy a pomůckami pro zhotovení mikroskopických 
i  makroskopických preparátů. Práce s  mikroskopem 
vhodně doplňuje hlavně výuku botaniky. Žáci se se-
známí se stavbou buňky, s  rostlinnými pletivy, orgány 
a  s  fyzikálními a  vitálními pohyby rostlin. Prohlédnou 
si řasy, mechorosty, kapraďorosty, semenné rostliny 
i houby. 
V zoologii se praktická výuka věnuje stavbě těla bezob-
ratlých i obratlovců. V biologii člověka a zdravovědě si 
žáci pod dohledem pedagoga vyzkoušejí laboratorní 
práci s chirurgickými pomůckami. S použitím skalpelů, 
pinzet a nůžek si prohlédnou anatomii některých zvíře-
cích orgánů, jejichž vnitřní stavba je srovnatelná s  lid-
skými – např. oko, srdce nebo ledvina. 
Praktická výuka biologie a zdravovědy připravuje naše 
žáky především k dalšímu studiu na vysokých školách. 
Pro ty ostatní se stane cenným návodem pro vlastní ba-
datelskou činnost, které se mohou věnovat po celý život 
a která jim bude přinášet radost z poznání. 

PharmDr Markéta Šímová



Ples Lázně Bělohrad
Na začátku února tohoto roku nás oslovila volnočasová 
manažerka Lázní Bělohrad – Stromu života s nabídkou 
spolupráce na jejich reprezentačním plese. Ten se ov-
šem konal už 23. 2., a to na téma Ledové království.
Požadavek byl poměrně konkrétní - dvě příjemné slečny 
z naší školy, které by po celou dobu plesu působily jako 
hostesky.  Musejí být ovšem ustrojené, nalíčené a uče-
sané patřičně k  tématu, pokud možno extravagantně, 

aby byly hodně nápadné. Dále několik šikovných kos-
metiček a kadeřnic, které nalíčí a učešou bezprostředně 
před akcí část obsluhujících zaměstnankyň.
Nabídka byla velmi lákavá, ale termín šibeniční. Vzhle-
dem k  tomu, že tato spolupráce by měla pro několik 
vyvolených velký profesní a motivační přínos  –  ,,plácli 
jsme si“.
Od té chvíle jsme začali s učitelkami odborného výcviku 
vše plánovat, navrhovat šaty, účesy, make-up a celkové 
outfity. Důležitý byl i výběr dvojice adeptek. Musely být 

příjemné a komunikativní.                  
Na  česání a  líčení jsme vybrali šikovné žákyně z  blíz-
kého okolí, abychom je po akci bez problémů dopravili 
zpět rodičům.
Týden před plesem jsme zajeli do Stromu života na pro-
hlídku areálu a domluvit potřebné detaily. Zajímala nás 
podrobná pracovní náplň hostesek, doprava tam i zpět, 
poskytnuté zázemí, proplacení nákladů a další. Prostory 
i dámy, které se nám věnovaly, byly úžasné.
Přípravy finišovaly a  zainteresované aktérky v  týmu 
nadšeně spolupracovaly a zkoušely nové a další mož-
nosti vizáže. Podotýkám, že účast na této akci byla za 
odměnu za dlouhodobé příznivé výsledky na praxi.
V den D na pracovišti oboru kadeřník ty nejlepší žáky-
ně učesaly ,,ledové královny“ a  ostatní nachystaly vše 
potřebné. S dvouhodinovým  předstihem přijel pro celý 
„realizační tým“ včetně pedagogického dozoru lázeňský 
minibus. Byly jsme hodně natěšené, a  tak si řidič užil 
pěkného štěbetání.
Se vstupem do vyzdobeného komplexu jsme se ocitly 
v pohádce. Vše bylo dokonalé a ledová výzdoba úžasná. 
Byly jsme uvedené do prostor se zrcadly, šatnou a vlast-
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ním sociálním zařízením. Mladý pohledný zaměstnanec 
nám přinesl stohovatelné luxusní židle a choval se ke 
všem jak k princeznám.
Nejprve jsme ustrojily již učesané hostesky a kosmetič-
ky jim zhotovily ledový make-up. Později přišly na řadu 
zaměstnankyně. I  pro ně jsme zvolily „ledové“ líčení 
a společenské účesy. V 16 hodin naše ledové královny 
už vítaly první hosty, kteří přijeli do hotelové části. Po 
přivítání je navigovaly k prezenci a pak dále podle po-
žadavku. Pohybovaly se v blízkosti vchodu a za zády jim 
hrála klavíristka známé melodie. Před 18. hodinou se 
již scházely ubytované páry – ženy v krásných róbách 
s muži v oblecích. Přesně v 18 hodin herec Tomáš Ha-
nák slavnostně zahájil reprezentační ples „Ledové krá-
lovství“ a vzápětí krasobruslařka na kolečkových brus-
lích předvedla volnou jízdu na píseň ze stejnojmenné 
pohádky. V té chvíli končila práce pro kadeřnice a kos-
metičky, a tak jsme zde zanechaly pouze nejdůležitější 
dvojici s dozorem a s lítostí jsme tuto nádheru opustily.
Hostesky se během večera staraly o spokojenost a in-
formovanost hostů a před půlnocí se ve spolupráci se 
známým hercem podílely na slosování losů do tombo-
ly. Také výdej cen byl v jejich režii. V proskleném atriu 
zatím sochař vytvářel motorovou pilou z  ledového 
kvádru ohromnou sněhovou vločku. V různých částech 
se podávaly nevídané speciality jako například rolovaná 
zmrzlina. Další z atrakcí byl i  velmi oblíbený foto-kou-
tek. Účastníci plesu tančili, korzovali, ochutnávali z ne-
přeberných dobrot rautu a vzájemně konverzovali. Celý 
ples byl zakončen překrásným ohňostrojem.
Akce se zdařila nejen z pohledu organizátorů, ale hlav-
ně pro naše zúčastněné byla úžasným zážitkem jak pra-
covním, tak i  společenským. Pro ostatní žákyně školy 
byla ovšem velkou motivací.

Bc. Jana Krajčírová

Česká reprezentantka
v běhu na lyžích a účastnice ZOH v Soči a Pchjongjangu  
Karolína Grohová je také pravidelnou zákaznicí 
v našem kadeřnictví. Tentokrát si ale našla i chvilku pro 

odpočinek a regeneraci při sportovní masáži.

Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik 1. ročníků začal v  neděli 7. 1. 2018 
a  skončil v  pátek 12. 1. 2018 rozchodem u  školy. Byli 
jsme ubytováni v Dětské ozdravovně ve Svatém Petru, 
který se nachází ve Špindlerově Mlýně. Mohli jsme si 

vybrat z 3 možností: sjezdové lyže, běžecké lyže nebo 
snowboard. Kromě středy, byl každý den program 
stejný, 7:15 budíček, 7:30 snídaně. Po 8h se vyráželo na 
svah, kde se celý den sportovalo. Výuka byla rozdělena 
do dvou celků – dopolední část od 8:30 h do 11:30 

a odpolední část od 12:00 h do 14:00 h. Poté se všechna 
družstva sešla na chatě a byl společný oběd. Po obědě 
byl čas na trochu odpočinku a  regenerace. Každý 
den byla taky součást výuky večerní přednáška, která 
se týkala techniky jízdy na snowboardu, běžeckých 
i  sjezdových lyžích. Středeční den byl méně náročný, 
místo odpolední výuky jsme vyrazili na procházku do 
centra Špindlerova Mlýna, kde jsme měli rozchod.
Myslím, že můžu mluvit za všechny, co se zúčastnili, 
když řeknu, že jsme si všichni lyžařský výcvik užili.

Jakub Emmer, 1. C



Domov mládeže SŠIS
Na intru to žije!

  
Přestože příroda v  lednu a  v  únoru tvrdě spí zimním 
spánkem, my na domově mládeže rozhodně neleno-
šíme! Vždy je zde spousta toho, co se dá podniknout 
i v nevlídném zimním počasí. Chodíme do haly hrát flor-
bal a fotbal, také si zajdeme rádi zafandit našemu hoke-
jovému týmu HC RODOS. Náš kulturní rozhled se vždy 
rozšíří návštěvou místního divadla, kde se často hrají 
známé divadelní hry pražských divadel. Vychovatelky 
nám také čas od času uspořádají výlet do kina CineStar 
v  Hradci. Abychom se na domově mládeže nenudili 
a  něco se naučili, pořádáme s  našimi super vychova-
telkami různé aktivity, jako například vyrábění hřejivých 
polštářků nebo výrobky z keramiky. Když nás přepadne 
mlsná, něco si uvaříme nebo upečeme. Pokud chceme 
rozhýbat své tělo, vyjdeme si na bowling, a komu ne-
voní bowling, může navštívit posilovnu, běžecké pásy 
nebo ping-pong. Pro zpestření odpoledne pro nás 
vychovatelky pořádají různé besedy a  přednášky, na-
příklad o Sebedůvěře a  sebeúctě, a neméně zajímavé 
sezení spojené s  přednáškou a  filmem o  holocaustu. 
Zkrátka- kdo není líný, ten se u nás nenudí!  

Marek Pavlíček 2. A
Dominika Nováková 2. D

Zimní olympijské hry na DM
Cože, cože? 1. Zimní olympijské hry v interiéru?? No ano 
a to přímo u nás na DM! Skoky na lyžích, bobování, ho-
kej, biatlon i párové krasobruslení, to vše jsme pod tou 
naší panelákovou střechou zvládli. A jak že jsme to do-
kázali? Ne, opravdu jsme nejezdili na bobech ze schodů, 
ani jsme podlahu chodby nepolévali olejem pro lepší 
skluz na krasobruslení, jak někteří studenti navrhova-
li :-D Naopak drželi jsme se zuby nehty vnitřního řádu 
DM, aby celé hry proběhly bez jediného zranění, a  to 
se nám také povedlo. No a jak že se nám podařilo roz-
hýbat ty naše lenochy? Samozřejmě první cenou, která 
byla v podobě obří pizzy dle vlastního výběru. 
Olympiáda začínala tradičně zahajovacím ceremoni-
álem - proslovem prezidenta pořádající země (Bc. Lu-
kášová), přednesením pravidel předsedou MOV (sl. 
Kmitovská) a složením slibu sportovců i rozhodčích (Bc. 

Balharová). V neposlední řadě také hrdě dorazila olym-
pijská štafeta s pochodní (Petr Junek) a za zvuků hymny 
byl zažehnut olympijský oheň. Hry byly započaty!
Nemilosrdný souboj neznajíce bratra se konal na všech 
stanovištích, děvčata zastupující Norsko vybírala boby 
zatáčky mezi kužely, až se dech tajil. Japonský team 
předvedl neuvěřitelnou koncentraci při skoku na lyžích 
a děvčata zastupující zemi bez sněhu, Jemen, se na bi-
atlonu nenechala nijak zahanbit. Copaté Dánky neohro-
ženě mávaly hokejkami ve snaze vybojovat v nájezdech 
co nejvíce bodů. Ovšem neskutečným zážitkem pro po-
rotu i  publikum bylo párové krasobruslení. Somálský 
team překonal svým výkonem veškeré dosavadní sou-
peře a  několika efektními zvedačkami se tak posunul 
blíže k vítězství. 
Netrvalo to ani dvě hodiny a porota se sešla k výsled-
kům, počítalo se, až se z hlav kouřilo, hodnotilo se vše – 
výkony, body, časy, celková vizáž sportovců i jejich před-
nes. Sportovci nedočkavě přešlapovali na klubovně. 
A kdo že to tedy nakonec vyhrál? Jak jinak než Češi!!!! Na 
stupínky vítězů se tak postavily Češky a to na první místo, 
Somálci na 
druhé mís-
to a  Japon-
ci na místo 
třetí. Předá-
ním medailí 
i  hlavních 
cen bylo 
vše doko-
náno. Mys-
lelo se však 
na všechny, 
a protože účelem není vyhrát, ale zúčastnit se, tak byly 
nachystané i ceny útěchy pro ostatní sportovce. Nikdo 
tak neodcházel smutný. 
Už teď se těšíme na 1. Letní olympijské hry
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