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Vážení čtenáři,
Do rukou se Vám dostává
druhé číslo časopisu
Integrované střední školy
Františka Melichara
v Brandýse nad Labem.
Na vydávání „Melichara“
se podílejí žáci i kantoři naší
střední školy. Cílem tohoto
periodika je především
snaha přinášet čtenářům
aktuální informace o životě
naší školy.
Časopis je určen nejen
žákům naší školy, ale
také všem příznivcům
ISŠ Františka Melichara.
Doufám, že Vás náš časopis
zaujme a přeji Vám tímto
příjemný čas strávený jeho
četbou.

ISŠ Brandýs nad Labem
v kampani Peace One Day
Letos se naše škola
účastnila už podruhé
celosvětové kampaně na
podporu míru s názvem
PEACE ONE DAY.
Loni jsme obdrželi základní
informace o této kampani, kterou
založil britský dokumentarista
Jeremy Guilly v roce 1999, byla
schválena OSN v r. 2001 a pro
kterou byl určen den 21. září
jakožto Mezinárodní den míru a
v posledních letech se jí účastní
miliony lidí na celém světě
jakoukoliv vhodnou aktivitou,
která úsilí o mír zviditelní. To vše

proto, že na zemi ještě dosud
nikdy nenastal den, kdy by byl
globálně mír, což znamená, že by
byly složeny zbraně a nezabíjelo
se.
Tentokrát jsme se rozhodli, že
si tento Mezinárodní den míru
zpestříme ve sportovním duchu.
Naši žáci se pod vedením učitele
Jana Hejnice zúčastnili školního
fotbalového turnaje. Po příchodu
se rozdělili do družstev, postupně
se hrály jednotlivé zápasy.

2015, znovu seznámil všechny
přítomné s významem této
akce a vyzval ostatní, aby tuto
myšlenku aktivního zapojení do
kampaně PEACE ONE DAY šířili
dál. Poté následovalo společné
vyhlašování vítězů s rozdáváním

Jakub Horák (učitel
teoretických předmětů
a vedoucí školního časopisu)
diplomů. Asi 35 studentů tak
strávilo Mezinárodní den míru
touto příjemnou formou.
Ing. Marek Šlechta (učitel
anglického jazyka)
& Jan Slinták (student třídy POZ2)

Student Jan Slinták, který
organizoval společné focení
s transparentem Peace One Day

Máte zájem jako škola, komerční nebo nekomerční
organizace, zapojit se do kampaně Peace One Day, která bude
21. 9. 2016 a nevíte, jak na to? Obraťte se na nás. Vítán je každý,
kdo si uvědomuje, že ti mírumilovní lidé, kteří svou slušnost
neprojevili při nástupu Hitlera k moci nebo při mnohaletém
odvážení transportů smrti do koncentračních táborů (továren
na smrt) a schovali ji za nezájem nebo strach, vlastně svou
pasivitou byli pomocnou rukou jedinců, kteří neváhají v boji o
svou moc zabíjet miliony lidí.
Mír vašim dětem a celému světu!
Ing. Marek Šlechta (učitel anglického jazyka)
& Jan Slinták (student třídy POZ2)

Žák Jan Kerlík s vlajkou PEACE ONE DAY

Svářečský kurz
a odborná praxe
Již podruhé se uskutečnil
svářečský kurz, který je
zajišťován ve spřátelené
škole v Neratovicích.
Kurzu se zúčastnilo 5 žáků,
většinou z druhého ročníku
oboru Strojně montážní práce
(zámečník). Žáci veškeré nástrahy
kurzu zvládli. Oprávnění obdrželi,
ale co je podstatné, rozšířili si
svoji oblast znalostí.
Důležité je i to, že obdobná
akce může pokračovat i v příštím
roce, bude-li zájem a budou-li
žáci, kteří mají předpoklady zvýšit
si kvalifikaci.
Stále častěji se ozývají firmy,
které by rády zaměstnaly v rámci
praxe naše žáky a pokud se

osvědčí, tak by jim i nabídly po
vyučení zaměstnání. Ukazuje se,
že podniky začínají pociťovat
nedostatek kvalifikovaných
pracovníků a chtějí se zapojit do
výučního procesu. A s tím určitě
můžeme jen souhlasit.
Ne všichni však mohou tuto
formu praxe absolvovat, protože
v jiném prostředí jsou vlastně
zástupci naší školy, kteří svým
chováním a dovednostmi školu
reprezentují. Přesto se tato
forma osvědčuje a v současnosti
jsou na mimoškolní praxi
všichni prodavači, obchodníci
a „kuchaři SU3“. Pokud to bude
možné, budeme tuto formu dále
rozšiřovat.
Ing. Jiří Iltis (manažer školy)

Exkurze do firmy
Misan 13. 11. 2015
Stejně jako loni měla
firma Misan v Lysé nad
Labem připravený zajímavý
program.
Letos se specializovala na
„hluboké vrtání“, což je operace
obrábění, kdy je užito dlouhých
obráběcích nástrojů (vyložení i
300 mm).
Program byl rozložen do dvou
přednášek.
První byla o NC strojích a druhá
o nástrojích pro obrábění. Po

přestávce a občerstvení program
pokračoval šesti ukázkami
obrábění na NC strojích včetně
výkladu obsluhujícího technika a
zřetelné ukázky práce vlastního
obrábění.
Na konci programu proběhla
tombola se zajímavými cenami.
Z naší školy se zúčastnilo devět
žáků. Věřme, že se příští rok opět
zúčastníme.
Karel Gaydoš (učitel odborných
předmětů)

Nově zaveden
prodej svačin
Na základě průzkumu, který proběhl před
krátkou dobu, zahájila kuchyň 24. 11. 2015
zkušební prodej svačin.
Prodej probíhá v místnosti vedle jídelny.
Tedy neváhejte a ochutnejte!

Každý máme své

Když se tak na ten svět koukám, nevím.

Kdysi lidé měli plno práce,
chodili do kostela a vždycky si
našli čas na nějakou tu procházku
nebo knihu. A to, že když dítě
přišlo domů, jako první navštívilo
lednici a pak sebou prásklo na
gauč s mobilem a nazdar, to
vůbec nepřipadalo v úvahu.
Dnešní děti žijí v úplně jiném
světě. Kdyby jim někdo řekl: „Pojď
na procházku do lesa.“, tak se
mu vysmějí. Mají přece virtuální
aplikaci Les. Proto tento krásný
svět přírody skoro neznají.
Dnešní elektronika je super,
usnadní nám mnoho práce,
ale některé aplikace a hry nám
naprosto zabíjejí čas. Člověk
si jde zkontrolovat email a
zkouknout nějaké to video a
najednou kouká, že už tam sedí
čtyři hodiny. Vždyť to znáte.

Východní Afrika: kolébka lidstva
Žáci naší školy se dne
23. 11. 2015 zúčastnili
v brandýském kinosále
filmové projekce na téma
Východní Afrika.
Po příchodu se naši žáci během
chvíle usadili na svá místa. Poté
se jim představili průvodci
projekce, kteří je po celou dobu
provázeli promítaným filmem.
Hned k úvodu se žáci dověděli,
jak vznikla planeta Země, Měsíc
a Slunce. Dále něco o rozdělení

Afriky a pár základních informací
o tomto kontinentu.
Hned poté následovalo
představení hlavního města
Etiopie Addis Abeba, které
bylo plné lidí a aut. Expedice
pokračovala skrze savanu plnou
pakoňů, lvů a hyen.
Uprostřed savany také spatřili
pár kočovných kmenů, které
chodily pro vodu a těžily sůl. I
sám Adam, který byl hlavním
dobrodruhem, si tuto těžkou

práci vyzkoušel.
Poté žáci spatřili obří lávové
jezero, které bylo velice působivé.
Ke konci byly vidět také čajové
plantáže a na konec vesnice plná
ozbrojených domorodců.
Asi nejzajímavější byly talířky
v ústech, které nosily místní
ženy. Po skončení programu se
žáci rozprchli do svých domovů.
Byl to krásně strávený poučný a
odpočinkový den.
Jan Slinták (třída POZ2)

Je ale skvělé, že je mezi námi
hrstka dětí, které tímto virtuálním
životem žít nechtějí. Chodí na
kroužky, čtou plno knih a každou
chvíli vyrazí jen tak na procházku
do přírody. A pak takový člověk
zavolá svému kamarádovi, jestli
nejde třeba do lesa a na ryby a
v sluchátku se ozve akorát: „Co
tam?“
A co je nejhorší, tito lidé
se stávají terčem urážek a
posměchu. Pokud nejsou do
půlnoci na facebooku nebo
neznají tu PC hru, která právě
vyšla a místo toho byli na
kroužku nebo na rybách, tak
jsou pro okolí špatní a mohou se
dočkat spousty narážek na svou
„nenormálnost“.
To je na tom to hrozné. Znám
lidi, kteří sedí u facebooku, jen
aby zapadli mezi ostatní. Není to
špatně, co myslíte?
At‘ si každý tráví čas, jak
chce. Jestli chce někdo do noci
pařit na počítači, ať klidně paří,
neopravňuje ho to ovšem k
tomu, aby se navážel do někoho,
kdo v tu chvíli byl na rybách a
sledoval krásný západ slunce.
A proto bych chtěl oslovit
všechny, kdo mají rádi knihy,
přírodu, sport, motorky a
mnoho dalších super věcí, ať
v tom pokračují a nenechají si
organizovat den jinými. Mít volný
čas pro sebe je super, a proto
ho užívejte, jak sami uznáte za
vhodné.
Jean Valjean

Divadelní představení Romeo
a Julie v divadle Gong
Dne 22. 10. jsme se s naší
školou vydali na divadelní
hru Romeo a Julie.
Představení se konalo v
pražském divadle Gong, které je
malé, ale útulné. Když jsme se
spolužačkami zjistily, že má být
toto klasické dílo zinscenováno
moderně, začaly jsme se trochu
obávat, že nás to nebude příliš
zajímat.
Když však představení začalo,
byly jsme příjemně překvapeny.
V roli Julie se představila herečka
Barbora Jánová, která si zahrála
v seriálu Ordinace v růžové

zahradě. Romea ztvárnil Vratislav
Hadraba.

moderní hudbu kapel Radiohead,
Pixies či Foster The People.

Víc herců se nám však v
představení nepředstavilo.
Celou inscenaci hrají jen tito
dva herci, kteří nápaditě mění
své role v průběhu představení.
V některých scénách se tak na
malou chvíli stalo i to, že Hadraba
hrál Julii a Jánová Romea.

Scéna byla upravena tak,
že diváci seděli na židlích
uspořádaných do kruhu a herci
hráli přímo mezi nimi, což mi
příliš nevyhovovalo.

Musím říci, že výměnu rolí
i jejich ztvárnění zvládli oba
perfektně.
Text byl moderně přepracován
do prózy a často jsme mohli
v průběhu hry zaslechnout

Představení trvalo necelou
hodinu, takže si myslím, že se
nikdo nestihl ani začít nudit.
Tato moderní inscenace Romea
a Julie byla velmi vtipná, přesto
zachovala základ klasické
divadelní hry od Williama
Shakespeara včetně dojemného
ztvárnění tragického osudu
věčných milenců.

Pro svou reportáž jsem se
zeptala své kamarádky Šárky, jak
se jí divadlo líbilo.
Šárka: „Dobré bylo, zajímavé,
ani moc trapné. Myslím si, že
tak akorát, i jsem se zasmála.
Zajímavě vymyšlený to provedení
dvou herců.“
I já hodnotím představení
Romea a Julie v divadle Gong
kladně a dodám jen, že se všichni
jistě těšíme na další návštěvu
nějakého divadla.
Andrea Kašparová (žákyně
třídy OME3)

Drážďany a Moritzburg

V pondělí 30. 11. 2015
se uskutečnil již tradiční
jednodenní zájezd naší školy
do Německa.
Cílem cesty bylo německé
město Drážďany.
Odjezd byl v 8,30 ráno
od autobusového nádraží v
Brandýse nad Labem
Vedoucím zájezdu byl náš
němčinář Ing. Jiří Bareš. Prvními
důstojníky byly pro tohoto
kapitána na daleké cestě do
zahraničí mistryně odborného

výcviku Dagmar Hubačová a
Jaroslava Syrová.
Vedoucí zájezdu nám ještě
před odstartováním prozradil
program výletu:
„Nejprve se vydáme navštívit
velkolepý barokní zámek
Moritzburg, který je známý
z pohádky „Tři oříšky pro
popelku“. Díky této pohádce
se stal zámek téměř poutním
místem, které každoročně
navštíví tisíce filmových
fanoušků. Zámek obklopuje
umělé jezírko s přírodním

parkem a je považován za jeden
z nejpůsobivějších barokních
skvostů ve střední Evropě.
Odtud odjedeme do centra
Drážďan, metropole spolkové
republiky Sasko. Zde budeme
obdivovat vrcholy barokní
architektury: obrazárnu Zwinger,
Semperovu operu, Nymphenbad,
Rezidenzschloss, katolický dóm
Nejsvětější Trojice a evangelický
dóm Panny Marie, jenž byl za
2. světové války zničen a nyní
je zrestaurován do své původní
krásy. Projdeme se po „Balkónu

Evropy“, vskutku nevšedních a
jedinečných terasách.
Nezapomeneme navštívit
známý Striezelmarkt, ochutnáme
místní speciality, popřípadě
nakoupíme dárky na Vánoce.
Plánovaný odjezd do ČR bude cca
v 16 hodin.“
Zda byl zmíněný program
dodržen a do jaké míry byla
výprava úspěšná, se dozvíte v
příštím čísle našeho časopisu.
red

BARMANSKÝ KURZ 2016
Našim žákům se v příštím roce nabízí možnost absolvovat
barmanský kurz za pouhých 600 Kč.

Jde o dvoudenní kurz, kterému předchází teoretická výuka u nás
ve škole a dva dny v Mladé Boleslavi, kde bychom na závěr složili i
praktické zkoušky. Výsledkem je mezinárodní certifikát.
Pokud budou mít žáci zájem, tak na dveřích mého kabinetu se
mohou zapsat do připraveného seznamu. Přednost mají žáci z
učebních oborů prodavač, obchodník, stravovací a ubytovací služby
a samozřejmě žáci s dobrou docházkou a bez výchovných postihů.
Hana Englmaierová (učitelka teoretických předmětů)

Pro vážné zájemce nabízíme uskutečnění
barmanského kurzu, který by se mohl konat
v měsíci červnu 2016. Kurz je 1-2denní a probíhá
v Mladé Boleslavi. Max. počet zájemců je 12.
Cena kurzu 600 Kč (platba leden 2016)

Trocha historie nezaškodí

Bermudský trojúhelník
je prostor, o němž jdou
legendy. Bohužel jde o
legendy s tragickými konci.
Je to oblast Atlantického
oceánu, téměř rovnostranný
trojúhelník o straně 1500 km
s vrcholy Florida-PortoricoBermudy.

Jeden z nejznámějších příběhů
se stal 5. prosince 1945, kdy 4
vojenská letadla, celkem 14 lidí,
startovala za krásného počasí k
cvičnému letu.
Asi po 90 minutách přestaly
ve velitelském letounu fungovat
oba kompasy.
Velitel, ač velmi zkušený
pilot, neodhadl přesně polohu
a zpráva z pobřeží ještě jeho
polohu více zamotala. Výsledkem
byla naprostá ztráta orientace

a ostatní letadla letky na tom
nebyla o nic lépe. Připočteme-li
prudké zhoršení počasí, vysoké
vlny a dlouhým blouděním
vyčerpané palivo, pak jediná
možnost byla nouzové přistání
na moři.
Dodnes se neví, zda letadla
skutečně přistála. Záchranné
týmy a následné expedice
nenašly nikdy nic, co by havárii
připomínalo.

Situaci dokresluje i to, že
záchranné akce se zúčastnily více
než dvě stovky letadel, mezi nimi
i letoun se 13 muži na palubě.
I ten však beze stopy zmizel. Ani
po něm se nenašla stopa, třebaže
místo jeho posledního hlášení
bylo přesně známé.
Ve výčtu nejznámějších
zmizení je možné pokračovat:

1918 – loď s 309 lidmi

1921 – škuner, po jehož
posádce nezůstala žádná stopa
1925- nákladní loď s 32 lidmi
1941 – nákladní loď s bauxitem
a 58 lidí a za pouhé tři týdny
totéž, tentokrát 61 lidí
1948 – dopravní letadlo s 31
lidmi
1963 – nákladní loď s 15 tisíci
tun síry a 39 lidmi na palubě
A tak by bylo možno
pokračovat až dosud. Jistě
je možné každou katastrofu
vysvětlit racionálně, ale důkazy
chybí. Takže je na každém, aby
si závěr udělal sám. Realita?
Magické jevy? Jiná civilizace?
It.

Vánoce jsou za dveřmi
Je strašné, jak ta doba
utíká. Ještě loni jsem si říkal:
super, vánoce jsou za námi,
tak teď máme celý rok před
sebou.
Rok začal utíkat, sem tam
nějaký ten zážitek, problém a
zklamání. Je krásné, kolik toho
člověk může během jednoho
roku dokázat.
Přesvědčil jsem se, že stačí pár
minut a váš život je úplně na jiné
koleji, než po jaké tu celou dobu
jel.
Někteří lidé nezažijí a nezmění
za ten krátký rok nic. Rok utíká

a oni furt stojí a nic nemění.
Někteří se naopak dostanou
úplně jinam, než před oním
rokem byli.
Rok utíká a člověk by se měl
furt rozvíjet a makat na sobě.
Tím ale nechci měnit styl života
ostatním lidem, to určitě ne. Je
na každém z nás, jak bude žít.
Jednou z významných událostí
během roku, kterou máme
všichni společnou, jsou právě
vánoční svátky.
Snad každý se těší na tu
kopu cukroví, koledy, dárky a
čas strávený s blízkými lidmi,

méně pak už na tu hromadu
nakupování a toho hrozného
stresu. Už od října vidím tu kopu
ozdobiček ve výlohách a říkám si:
už se to blíží.
Jenom začne prosinec a už
to jede. Čím více se blíží štědrý
den, tak se fronty v obchodě
prodlužují, košíky se hromadí
a obchodníci se nejspíš tetelí
blahem.
Toto konzumní šílenství však
není podstatou vánoc. Třeba mně
osobně je celkem jedno, co najdu
pod stromkem. Celé dny, jak už
sem říkal, se snažím rozvíjet a s
rodinou se člověk skoro nevidí.

Chystané
akce a další
informace:
3. 12. 2015 proběhl
fotbalový turnaj
chlapců (dvě družstva
z nižších ročníků) ve
Sportcentru s účastí
žáků 9. tříd místních
ZŠ. Reportáž z turnaje
čekejte v příštím čísle
časopisu.
21. 12. 2015
proběhne sportovní
turnaj ve stolním
tenise a silový trojboj.
22. 12. 2015 se
budou konat různé
exkurze, výlety a
další aktivity. Přesný
program sdělí každé
třídě její třídní učitel.
8. a 9. 1. 2016
proběhnou na ISŠ
Františka Melichara
dny otevřených dveří

A v tom jsou ty vánoční svátky
úžasné. Prožít celé vánoční
svátky s rodinkou, to je podstata
vánoc, ne to, jestli budu vánoce
chatovat s novým mobile nebo
hrát na novém tabletu, ale jestli
prožiju super svátky s rodinou. S
lidmi na kterých mi záleží.
Jan Slinták (třída PO2)

Melichar Vám přeje krásné
prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok 2016!

