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SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

Informace z Integrované stﬁední ‰koly ve Slavkovû u Brna
Pokud by se slavkovským občanům zdálo, že se
na naší střední škole nic neděje, opak je pravdou.
A to nemám na mysli dokončování přestavby domova mládeže, které je v plném tempu, nebo
opravné závěrečné a maturitní zkoušky, které museli podstoupit ti studenti, kteří náročnost těchto
zkoušek podcenili nebo jakýmkoliv způsobem zanedbali. Říká se, nejen studiem student je živ,
a proto se zmíním o aktivitách, které středoškolské
vzdělání provází. V převaze jsou to sportovní
akce, i když nemohu opomenout podíl práce studentů na přípravě rautů, exkurze související s výukou, kterých v prvních dvou měsících školního
roku nebylo málo, nebo návštěvu domova pro postižené v Otnicích či účast na dobročinné akci Bílá
pastelka.
První masou akcí v měsíci září byl Běh pro
zdraví. Tuto akci podpořili i studenti naší školy.
Pochvalu si zaslouží celá třída 3.B HT, která se této
akce zúčastnila.
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Metelka Austerlitz Cup 2008
Integrovaná střední škola
Slavkov u Brna, pan Milan
Metelka, majitel firmy
na výrobu lihovin a likérů
a Česká barmanská asociace
si dovolují pozvat širokou veřejnost na METELKA AUSTERLITZ CUP 2008, celostátní barmanskou soutěž v míchání horkých nápojů –
punčů, která se uskuteční ve středu 12. listopadu
ve sportovní hala ISŠ Slavkov u Brna, Tyršova
479 od 9.30 hodin.
isš

Stolní tenis

Stolní tenis

`Bûh pro zdraví

V lehkoatletickém poháru CORNY ve Vyškově
nás reprezentovala dvě družstva. Počasí této soutěži příliš nepřálo, provázel ji déšť a silné ochlazení. Navíc konkurovat vyškovským školám, jejíž
reprezentanti trénují v novém atletickém areálu
a současně jsou členy atletického oddílu, se nám až
tolik nedařilo. Proto třetí a čtvrté místo jsou pro
nás úspěchem.

finále nepostoupili, ale důležité je zahrát si. Konkurence byla opravdu silná.
V říjnu jsme uspořádali školní turnaj ve stolním tenise, ve kterém se utkalo 16 družstev hochů
a 7 družstev děvčat. Celkem 62 studentů a žáků se
utkalo v postupu do okresního kola, které se pořádalo na naší škole. Zastupovali nás hoši i dívky.
Obě družstva obhájila bronzové medaile ISŠ.
Co nás čeká v nejbližších dnech? Je to turnaj košíkové, na který se již připravujeme a turnaj ve
florbalu.
Mgr. Jana Sekerková

Pohár Corny

Objevily jsme i nové talenty – Lukáše Kupčíka,
Pavla Orbána, z dívek zdařile bojovala Denisa Floriánová.
Následoval přespolní běh a šplh. I zde nás porazily vyškovské školy. Tým děvčat i chlapců
skončil pátý. Ve šplhu dívky získaly 3. místo
a chlapci čtvrté. Naše Martina Skývová obsadila 3.
místo v jednotlivcích.
Zúčastnili jsme se i okresního turnaje v kopané.
Naši chlapci jednou výhrou a dvěma prohrami do

Dne 14. října se Jakub Kališ, student 3. ročníku
ISŠ Slavkov u Brna oboru hotelnictví-turismus,
zúčastnil celostátní barmanské soutěže Finlandia
Junior Cup v Mariánských Lázních.
V silné konkurenci hotelových škol a středních
odborných učilišť obsadil 1. místo. Jeho úkolem
bylo namíchat v časovém limitu deseti minut dvě
porce povinného losovaného drinku a tři porce
vlastního fancy drinku s povinným použitím vodky
Finlandia, sirupů Monin a výrobků portfolia firmy
Brown-Forman. Jeho drink dostal ocenění za nejlepší chuť. Také test z oboru barmanských dovedností napsal nejlépe. Recepturu na vítězný drink
„Půlnoční slunce“ můžete najít na www.iss-slavkov.cz. V historii školy získali naši studenti v této
prestižní soutěži první místo již potřetí.
Marie Novoměstská, ISŠ Slavkov u Brna

Svátky zesnulých
Silvestr 2008
Blíží se konec roku 2008 a s ním také Silvestr.
Máte-li chuť strávit Silvestra v Zámecké vinárně,
je nutné se nahlásit do 15. listopadu. Bližší informace je možná telefonicky 724 145 627 nebo
osobně ve vinárně.
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Učitelé na vědecké konferenci
Ve dnech 30. září a 1. října se v divadelním sále
slavkovského zámku konala historická konference
JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Nad touto jedinečnou akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a rektor Masarykovy univerzity prof. Petr Fiala.
Konference byla určena nejen odborníkům, ale
také široké veřejnosti. Zúčastnily se jí i všechny
čtyři vyučující dějepisu z naší školy. Ve čtyřech
přednáškových blocích vyslechly příspěvky týkající se života JUDr. Václava Kounice, jeho působení v politice a v poslanecké sněmovně říšské
rady, jeho mecenášské činnosti, vztahu k ženám

Finlandia Junior Cup

a rovněž jeho přínosu pro české studenty v Brně,
jimž velkoryse věnoval svůj palác na Žerotínově
náměstí. Tento neobyčejný dar byl prvním krokem
k vybudování studentských kolejí v Brně (dnes
Kounicovy koleje).
Přednášející, odborníci – historikové z univerzit v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Pardubicích, rovněž představili atmosféru české společnosti a doby, v níž tento neprávem opomíjený
šlechtic žil.
Za možnost zúčastnit se této přínosné akce bych
chtěla poděkovat organizátorům i ředitelství školy.
PhDr. Hana Sokoltová

Blíží se svátky všech svatých a památka zesnulých, kdy si chceme uctít naše zemřelé kytičkou, zapálením svíčky a tichým zamyšlením
nad začátkem a koncem života. Bohužel i na
slavkovském hřbitově se množí případy, že kytička, lampička, nebo i něco jiného z hrobu
„zmizí“. Pak u pozůstalých tichou vzpomínku
a modlitbu nad hrobem vystřídá zlost. Je to
opravdu hyenismus, když už se najdou tací, co
bez uzardění vezmou pěknou kytici, nebo
věnec z cizího hrobu, a položí si je na hrob
svých příbuzných. Ty by to jistě nepotěšilo,
kdyby věděli, že květina, nebo lampička na jejich hrobě je kradená. Vážení, když nemáte na
zakoupení květinové výzdoby z obchodu, můžete si sami z lesních plodů a větví vyrobit
stejně pěknou dekoraci na hrob. Navíc taková
vydrží hodně dlouho, pokud vám ji také někdo
neukrade. Tak tedy, uctěme si důstojně památku na ty, kteří nás předešli na věčnosti
a v tyto podzimní dny na ně zavzpomínejme
položením květin a zapálením svíček. Květin,
které tam zůstanou až do prvních mrazíků,
věnce, které vydrží do Vánoc a svíčky, která
dohoří v naší lampičce. Marie Miškolczyová

