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Škola Žákům zajiŠŤuje:
	 bezplatné	studium,	státní	škola
	 výuku	zkušenými	odborníky
	 prohlubovací	a	specializační	odborné	kurzy
	 možnost	zahraniční	praxe	zdarma	(Kypr,	Německo,	

Rakousko,	Slovensko,	Itálie)
	 kulturní	a	odborné	exkurze,	sportovní	kurzy
	 příspěvek	na	pracovní	oblečení	pro	praxi
	 získání	odměny	za	produktivní	činnost	při	odborném	

výcviku
	 vybraným	 oborům	 stipendium	 z	 rozpočtu	 Středo-

českého	kraje
	 možnost	získání	řidičského	oprávnění	skupiny	B,	C,	T
	 autobusové	spojení	 z	Mladé	Boleslavi,	Benátek	nad	

Jizerou	a	Brandýsa	nad	Labem	v	návaznosti	na	výuku	
(možnost	hrazení	jízdného	Středočeským	krajem)

	 stravování	 ve	 školní	 jídelně,	 ubytování	 v	 domově	
mládeže

	 mimoškolní	zájmovou	činnost	včetně	kroužku	chovu	
koní

	 přátelské	prostředí

DalŠÍ akTiViTY ŠkolY
	 Gastronomické	zajištění	(teplá	a	studená	kuchyně,	

cukrářské	 výrobky)	 a	 obsluha	 při	 společenských	
akcích	včetně	květinové	výzdoby

	 Možnost	 konání	 společenských	 akcí	 (svatby,	 pra-
covní	 setkání,	 rodinné	 oslavy	 apod.)	 v	 prostorách	
zámku	SOŠ	a	SOU	v	Horkách	nad	Jizerou

	 Zámecká	vinárna	-	stylové	prostředí	-	rezervace	akcí	
do	30	osob

	 Ubytování	v	domově	mládeže	 -	 v	budově	zámku,	
včetně	stravování

	 Obědy	pro	veřejnost
	 Vyjížky	na	koni,	letní	kurzy	pro	mládež
	 Zahradnictví	-	prodej	sadby,	zeleniny,	květin,	dušič-

kových,	adventních	a	jiných	vazeb

tříleté učební obory

Cukrář

Kuchař	-	číšník

Zahradník

Zemědělec	-	farmář

CeloŽIVotní VZDĚlÁVÁní

StuDIJní nÁStAVboVé obory

Podnikání	

Společné	stravování

čtyřleté StuDIJní obory

Gastronomie

Cestovní	ruch

STuDijNÍ oBoRY

Střední	odborná	škola	a	Střední	odborné	učiliště,	Horky	nad	Jizerou	35,	294	73	Brodce

tel.	326	312	234,	mobil:	604	633	999,	e-mail:	souhorky@souhorky.cz		 	www.souhorky.cz



Úvodník 

Rok	projektů	–	 tak	by	se	dal	nazvat	 rok	2014.	V	

naší	škole	realizujeme	několik	projektů,	které	umožňují	

výrazně	 zkvalitnit	 výuku	 žáků,	 zlepšit	 materiální	

vybavení,	 zvýšit	 odbornost	učitelů	 i	 žáků	a	zatraktivnit	

život	 školy.	 Jedním	 z	 tradičních	 projektů	 je	 program	

Evropské	 unie	 na	 podporu	 odborných	 stáží	 žáků	 v	

zahraničí.	 Již	 po	 třinácté	 jsme	 byli	 úspěšní	 a	 získali	

jsme	 finanční	 grant	 pro	 zahraniční	 stáže	 našich	 žáků.	

Díky	 tomu	může	opět	několik	desítek	žáků	vycestovat	

na	 praxi	 bezplatně	 do	 pěti	 evropských	 zemí.	 Název	

programu	 Leonardo	 da	Vinci	 se	 změnil	 na	Erasmus+.	

Jsme	 zapojeni	 též	 v	 projektu	 Středočeského	 kraje	

Cestou	 technických	 a	 přírodovědných	 oborů	 napříč	

Středočeským	krajem.	Díky	tomuto	projektu	zlepšujeme	

přírodovědné	vzdělávání	nejen	našich	žáků,	ale	 i	žáků	

základních	škol.	Do	budoucna	zůstane	zrekonstruované	

školní	 zahradnictví,	 Horecká	 naučná	 stezka	 a	 školní	

muzeum	zemědělské	techniky.	Žáci	mohou	navštěvovat	

kroužek	 chovu	 koní	 a	 včel,	 zemědělské	 techniky	 a	

práce	s	přírodními	materiály.	V	 rámci	Operačního	pro-

gramu	 Vzdělávání	 pro	 konkurenceschopnost	 realizu-

jeme	dva	projekty.	Díky	projektu	Inovace	výuky	cestou	

využití	 ICT	 jsme	 obměnili	 PC	 na	 učebnách	 a	 další	

didaktickou	 techniku.	 V	 projektu	 Inovace	 vzdělávání	

učitelé	vytvořili	řadu	odborných	pracovních	sešitů,	žáci	

absolvují	výuku	ve	fiktivních	firmách,	organizují	své	pro-

jekty,	např.	studentské	farmářské	trhy,	setkání	se	svými	

budoucími	 zaměstnavateli,	 odborné	 soutěže	 v	 rámci	

škol	Středočeského	kraje,	konverzační	soutěže	v	cizích	

jazycích	a	Evropské	dny	 jazyků.	Bez	projektů	bychom	

také	učili,	ale	s	projekty	se	daří	škole	určitě	lépe.	

SOUHRA	 vychází	 letos	 po	 patnácté	 a	 i	 díky	

projektům	je	stále	pestřejší.

Ing. Vratislav Morava
 ředitel

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19.	listopadu	2014	od	11.00	do	16.00	hodin
10.	prosince	2014	od	12.00	do	16.00	hodin

Srdečně Vás zveme na 
Dny otevřených dveří 
Připravili jsme pro Vás:

• informace o studiu ve školním roce 2014/2015 (v 
11.00, resp. ve 12.00, 13.00 a 15.00 hod. na 
zámku v Horkách nad Jizerou)

• prohlídku výukových a výcvikových prostor školy,
• prezentaci zapojení školy v národních a mezinárod-

ních programech,
• informace účastníků zahraničních stáží,
• expozice a ukázky prací žáků školy - včetně Gastro dnu,  

v jehož rámci bude pro návštěvníky připraveno pohoštění

Určitě se k nám přijďte podívat, těšíme se na Vás!   
Žáci a zaměstnanci školy

MATURITNÍ PLES
Žáci	 maturitního	 ročníku	 Cestovního	 ruchu	 a	

Gastronomie	 zvou	 širokou	 veřejnost	 a	 všechny	 své	
příznivce	na	maturitní	ples,	který	se	koná	dne	16.	ledna	
2015	v	19.00	hodin	v	Domě	kultury	v	Mladé	Boleslavi.

ZLATO PRO CUKRÁŘE
Dne	6.	září	2014	na	cukrářské	soutěži	Ochutnejte	

Česko	 v	 Praze	 v	 Trojském	 zámečku	 získala	 žákyně	
oboru	 cukrář	 Michaela	 Kaiserová	 zlatou	 medaili	 a	
Tereza	Zemanová	a	Kristina	Klímová	se	umístily	na	4.	
místě.	Gratulujeme.
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Dne	16.	 4.	 tohoto	 roku	 se	 naše	 škola	 zúčastnila	
prestižního	 klání	 na	 soutěži	 Gastro	 Poděbrady,	 kde	
jsme	uspěli	ve	velmi	silné	konkurenci.	Přihlásilo	se	84	
žáků	 ze	 14	 škol	 celé	 republiky,	 včetně	 slovenských	
hostů	 z	Rimavské	Soboty,	 kteří	 soutěžili	 v	 kategoriích	
cukrář	(ka),	číšník	(servírka)	a	barman	(ka).	

Abychom	si	udělali	přesnější	představu	o	této	akci,	
zeptali	jsme	se	našich	soutěžících	barmanů,	žáků	2.B	v	
Horkách	nad	Jizerou	–	Miroslava	Smrkovského	a	Jany	
Slukové	přímo:

Jak se na takovou soutěž dostanete a jak to 
všechno dále probíhá?

Mirek:	Do	školy	přijde	v	březnu	oficiální	pozvánka	
od	 pořadatelů	 z	 Poděbrad,	 kde	 vám	 sdělí	 pravidla	 a	
zašlou	přihlášku.	Tam	jsou	jasně	dané	podmínky,	které	
ovšem	v	den	soutěže	musíte	dodržet.	Pak	jen	seberete	
kuráž,	přihlásíte	se	prostřednictvím	vedení	školy	a	máte	
asi	6	 týdnů	na	 to,	ve	spolupráci	s	učitelem	odborného	
výcviku,	trénovat.	

Jana:	Letos	byla	pravidla	taková	–	vymyslet	recep-
turu	 koktejlu,	 pojmenovat	 ji,	 povinnou	 surovinou	 byla	
Pražská	vodka,	zbylé	závisí	na	vaší	fantazii,	musíte	jen	
dodržet	daný	počet	surovin	a	způsob	přípravy.	

A pak? Jak vypadá příprava ve škole?
Mirek:	 Nacvičujete	 v	 rámci	 odborného	 výcviku,	

nebo	vás	možná	uvolní	učitelé	z	některých	hodin,	což	
pak	ale	musíte	dohnat.

Jana:	 Zkoušíte	 nejrůznější	 nápady,	 musíte	 se	
„trefit“	 do	 receptu,	 který	 ještě	 neexistuje,	 což	 je	 dost	
těžké.	 Pak	 už	 jen	 ladíte	 barvy,	 chutě	 –	 zjistíte,	 že	 je	
drink	moc	sladký	nebo	mdlý,	 tak	si	 zapisujete,	ubíráte	
nebo	 přidáváte	 sirupy,	 tvoříte	 ozdoby,	 aby	 nepůsobily	
přeplácaně	a	aby	se	chuově	i	barevně	hodily	k	drinku.	
Když	si	myslíte,	že	 je	vše	dokonalé,	vyplníte	přihlášku	
s	 recepturami,	 které	 zašlete	 pořadateli.	 Při	 samotné	
soutěži	pak	už	nic	nesmíte	měnit.	

A co suroviny a inventář?
Mirek:	Tak	správný	barman	má	svůj	vlastní	kufřík	

s	 vybavením	 (smích),	 jinak	 všechny	 suroviny	 a	 vše	
potřebné	vezete	ze	školy	s	sebou.	Nezdá	se	to,	ale	není	
toho	málo!

Jana:	Pořadatel	poskytuje	pouze	základní	surovinu	
(vodku)	s	oficiálním	sklem	a	led.	

A jsme v samotné soutěži …
Mirek:	 Proběhne	 vylosování,	 kde	 se	 dozvíte,	 že	

jdete	 až	 poslední	 na	 závěr	 celého	 dne,	 což	 byl	 můj	
případ,	 takže	 při	 sledování	 soupeřů	 jste	 samozřejmě	
nervózní	a	den	je	dost	dlouhý	(smích).	

Jana:	 Na	 pódiu	 jsou	 barmanské	 stoly	 pro	 tři	
soutěžící,	 kteří	 míchají	 naráz.	 Za	 6	 minut	 musíte	
připravit	vaše	4	koktejly,	dohlíží	na	vás	tři	rozhodčí,	jestli	
dodržujete	vše,	co	jste	v	propozicích	uvedli.

to musíte mít trému nebo ne?
Mirek:	Samozřejmě,	tu	má	asi	každý,	při	sledování	

soupeřů	vidíte,	že	tam	nikdo	není	slabší.	V	hlavě	se	vám	
honí	znovu	vše,	na	čem	jste	celou	tu	dobu	pracovali.	

Jana:	Když	vám	tři	rozhodčí	sledují	každý	pohyb,	
sálem	 duní	 hudba,	 návštěvníci	 fandí,	 do	 toho	 mluví	
moderátor	–	téměř	všichni	jsme	měli	roztřesené	pohyby	
(smích).	

no a to hlavní – jak jste dopadli? byla tréma 
opodstatněná? Z obou z vás vyzařuje skromnost 
a stále se usmíváte, tak se přiznejte – jak jste se 
umístili?

Mirek:	 Při	 zakončení	 komisaři	 přiznali,	 že	 měli	
hrozně	těžkou	práci,	protože	úroveň	byla	velmi	vysoká	
a	hodně	těžko	se	jim	hodnotí,	 takže	trofejí	rozdali	více	
–	já	jsem	se	umístil	ve	stříbrném	pásmu.

to je krásné, a co Jana?
Když	 už	 se	 vyhlášení	 blížilo	 k	 samotnému	

vítězi,	 byla	 jsem	 zklamaná,	 že	 jsem	 dopadla	 zle.	 Pak	
vyhlašovali	 při	 fanfárách	 zlato	 a	 ozvalo	 se	mé	 jméno,	
byl	to	fantastický	pocit.	

Vyhrála	 jsem	 a	 porazila	 32	 soupeřů,	 měla	 jsem	
opravdu	velkou	radost,	náš	učitel	OV	snad	 ještě	větší.	
Vše	z	nás	spadlo	a	cesta	domů	již	byla	veselá.	Věděli	
jsme,	 že	 vynaložené	 úsilí	 mělo	 smysl,	 reprezentujete	
nejen	sebe,	ale	i	školu	a	region.

Tak	 zde	 není	 co	 dodat	 -	 	 já	 vám	 oběma	 moc	
gratuluji	a	přeji	mnoho	úspěchů	nejen	za	barmanským	
stolem,	 ale	 i	 v	 dalším	 studiu	 a	 osobním	 životě.	 Jste	
skvělí!

pro redakci Souhry 
Jana Sluková a Miroslav Smrkovský 

2.B, Gastronomie

Horečtí opět vezou trofeje ze soutěže 
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Gastro Junior Brno - Bidvest 
Cup 2013/2014

Ve	dnech	16.	 -	18.	1.	2014	proběhlo	mezinárod-
ní	 finále	 soutěže	 Gastro	 Junior	 Brno	 -	 Bidvest	 Cup	
2013/2014	pro	obory	Kuchař,	Cukrář-	číšník.	

Naše	žákyně	třetího	ročníku	oboru	Cukrář,	Markéta	
Gurvayová,	která	soutěžila,	získala	ZLATOU	medaili.

Soutěžící	 cukrář	 musel	 za	 45	 minut	 vyrobit	
restaurační	moučník,	který	byl	součástí	pětichodového	
menu.	 Byla	 určena	 hlavní	 surovina	 a	 to	 modrý	 mák.	
Markétka	 vyrobila	 makovec	 s	 ovocem	 a	 malino-
vou	 omáčkou.	 Tarte	 Tatin	 s	 vanilkovou	 zmrzlinou		
a	šlehačkový	komínek	s	ořechovým	likérem.	Půl	hodiny	
před	začátkem	si	musela	vylosovat	dvě	tajné	suroviny	ze	
spotřebního	koše	a	vybrat	si	 jednu,	kterou	v	moučníku	
použila.	

Restaurační	 moučník	 vyrobila	 před	 odbornou	
komisí	a	diváky.

	

Na	 této	významné	akci	 jsem	soutěžila	se	dvěma	
dorty.	 Moje	 téma	 bylo	 „Mořský	 svět“.	 Jeden	 dort	 byl	
plněný	 belgickým	 krémem	 s	 višněmi	 a	 prokapaný	 gri-
otkou	a	druhý	dort	-	s	výkroji,	ten	byl	ze	sachrového	kor-
pusu	a	plněný	lanýžovým	krémem,	tvarohovou	náplní	a	
malinovou	náplní	prokapaný	malinovým	likérem.	Dort	s	
výkroji	měl	na	každém	kousku	řasu	a	malého	mořského	
koníka	s	mušličkou.

Druhý	dort	byl	zdobený	stříkanou	bílou	čokoládou,	
byl	sesazený	a	ozdobený	jako	mořské	dno,	kde	plavaly	
rybičky	s	mořskými	koníky	a	mušličkami.

Gastro Hradec Vitana CUP 2014
Soutěžila	 také	

moje	 kamarádka	 a	
spolužačka	 	 Adéla	
Dušková	 a	 Denisa	
Maděrová	 (3.A),	 obě	
v	kategorii	„Slavnostní	
dort	a	dort	s	výkroji“	a	
všechny	 jsme	 získaly	
stříbrné	medaile.

Bylo	 to	 skvělé!	
Před	 vyhlášením	
výsledků	 jsme	 se	
šly	 podívat	 po	 jiných	
dortech	 čerpat	 inspi-
raci.	 Čekání	 na	
výsledky,	 fandění	 	 a		
držení	 palců	 kolegům	
kuchařům,	 našim	
spolužákům	 i	 paní	

mistrové,	která	také	soutěžila,	mělo	nezapomenutelnou	
atmosféru.

S	paní	mistrovou	se	nikdy	nenudíme!

Gastro Poděbrady!
A	 jak	 si	 vedly	 naše	 cukrářky	 na	 Gastro	

Poděbrady?
	S čím jste soutěžily? 
Do	Poděbrad	jsme	si	přivezly	7	minidezertů,	které	

jsme	 musely	 obhájit	 před	 komisí.	 Po	 obhajobě	 jsme	
měly	za	úkol	vymodelovat	4	pohádkové	bytosti,	a	to	do	
půl	hodiny.

	Co to jsou mini dezerty? 
Jsou	 to	 malé	 dortíky	 o	 váze	 25g.V	 soutěži	 byly	

zastoupeny	tyto	kousky:
	Marcipánový	 bonbonek	 –	 Skládá	 se	 z	 tmavého	

korpusu	plněný	belgickým	krémem	a	třešní	v	alkoholu,	
potažený	marcipánovou	hmotou	a	dozdoben	motýlkem	
z	modelovací	čokolády.

	 Kornoutek	 -	 Skládá	 se	 z	 bezé	 hmoty,	 plněný	
lanýžovým	krémem,	zdobený	arašídy	a	kytičkou	z	mod-
elovací	hmoty.

	 Čokoládový	 dortík	 -	 Skládá	 se	 z	 tmavého	 kor-
pusu,	 plněný	 lehkým	 pařížským	 krémem	 a	 jahodovou	
náplní	 s	 rumem.	Dozdoben	 glazurovou	 čokoládou,	 na	
vrchu	ozdoben	ovocem.

	Jak jste dopadly na soutěži?
	 Umístily	 jsme	 se	 v	 3.	 pásmu,	 	 velmi	 nás	 to	

potěšilo,	nedoufaly	 jsme	v	 to.	Všem	naše	mini	dezerty	
chutnaly	a	nám	se	vrátily	jen	prázdné	talíře.

	A co další zážitky?
Když	nám	paní	mistrová	oznámila,	že	jedeme	na	

soutěž	 do	 Poděbrad	 s	 mini	 dezerty,	 měly	 jsme	 velký	
strach,	 ale	 nakonec	 jsme	 rády,	 že	 jsme	 se	 soutěže	
zúčastnily.	Tato	zkušenost	nás	potěšila	a	dodala	odvahu	
si	více	věřit.

                     pro redakci Souhry  
Tereza Zemanová, Kristýna Klímová 

2.A, Cukrářky
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Na	 pobřeží	 Středozemního	 moře,	 na	 pláži	 Nissi	
Beach	 se	 nachází	 Grand	 hotel	 Constantinos	 Tsokkos	
Garden.	 Tam	 jsem	 se	 svojí	 spolužačkou	 Denčou	
Pleskotovou	 odjela	 uskutečnit	 svou	 první	 stáž.	 Nejely	
jsme	 tam	 samozřejmě	 samy.	 S	 námi	 jel	 ještě	 Jindra	

Hlavatý	 z	 1.	 B	 a	 několik	
studentů	 ze	 SOŠ	 a	 SOU	
Čakovice.	 Když	 jsme	
však	 přijeli	 (na	 začátku	
dubna)	 do	 Protarasu,	
po	 rozhovoru	 s	 panem	
Michalidisem	 jsme	 byli	
rozmístěni	 do	 dvou	 hotelů.	
A	 k	 našemu	 štěstí,	 jsem	
byla	s	Denčou	přiřazena	do	
nejluxusnějšího	 hotelu	 na	
celém	pobřeží.	

Naše	 práce	 celých	 5	
týdnů	 spočívala	 v	 obslu-
hování	 těch	 nejbohatších	
hostů,	 kteří	 na	 Kypr	
přicestovali	 za	exotickou	či	

Stáž v Německu 
z pohledu našich stážistů

Tak	jako	každý	rok	se	žáci	naší	školy	společně	se	
žáky	z	naší	partnerské	školy	z	Čakovic	zúčastnili	stáže	
ve	Weidenu.	 Stáže	 se	 zúčastnilo	 8	 žáků	 naší	 školy	 z	
oboru	 Cestovní	 ruch,	 Kuchař-číšník	 a	 Gastronomie	 a	
2	žáci	z	Čakovic.	Na	stáž	se	jelo	v	době	od	7.10.2013	
do	25.10.2013.	První	skupina	byla	ubytovaná	v	hotelu	
Admira,	druhá	v	hotelu	Stadtkrug	a	dva	žáci	z	Čakovic	
Zum	 alten	 Schuster	 (u	 Starého	 ševce).	 Jako	 peda-
gogický	 doprovod	 s	 námi	 jela	 Mgr.	 M.	 Ulmanová	 a	
vystřídala	ji	Ing.	E.	Moravová.	

Žáci	 v	 Admiře	 pracovali	 na	 pozicích	 pokojská,	
výpomoc	u	snídaní	a	v	kuchyni.	Ve	Stadtkrugu	pracovali	
na	 pozicích	 obsluhy,	 barmanů,	 jako	 pokojské	 a	 výpo-
moc	v	kuchyni.		

V	době	osobního	volna	jsme	jeli	na	dva	výlety.	Do	
Regensburgu,	kde	 jsme	navštívili	památky	a	obchodní	
centra.	Na	 druhý	 výlet	 jsme	 se	 vydali	 do	Norimberku,	

kde	 Cestovní	 ruch	 provázel	 ostatní	 městem	 a	 jeho	
památkami.	Měli	jsme	možnost	využívat	vybavení	hote-
lu	jako	například	vířivku	a	saunu.	

Partu	jsme	měli	dobrou	a	užívali	si	jak	v	práci,	tak	
při	 relaxaci,	 poznali	 nové	 prostředí	 a	 užili	 si	 spoustu	
zábavy.	Navázali	 jsme	nová	přátelství	a	zdokonalili	 se	
v	němčině.
                     Tereza Bednářová a Markéta Hetverová 

2.B, Cestovní ruch

5 týdnů
v pětihvězdičkovém hotelu

na Kypru
odpočinkovou	dovolenou.	Většinou	to	byli	bu	Angličané	
nebo	Rusové.	Obě	jsme	s	Denčou	měly	splity	–	směna	
u	snídaně	a	večeře.	Při	snídani	jsem	jezdila	s	vozíkem	
a	nabízela	hostům	kávu	nebo	čaj.	Denča	vítala	hosty	u	
dveří	a	odškrtávala	si	jejich	čísla	pokojů.	V	době	večeří,	
které	se	konaly	ve	velice	krásné	a	slavnostní	restauraci,	
jsme	s	Denčou	stály	u	dveří	a	uváděly	hosty	ke	stolu.	
Ze	začátku	jsme	byly	nervózní	a	i	naše	angličtina	někdy	
pokulhávala.	Bylo	to	ale	tím,	že	jsme	se	bály	mluvit.	V	
hotelu	však	byli	všichni	moc	milí	a	snažili	se	nám	vždy	
pomoct	a	 vysvětlit	 nám	přesně,	 co	máme	dělat,	 takže	
jsme	se	za	chvíli	„otrkaly“	a	s	angličtinou	už	potom	pro-
blém	taky	nebyl.	

Když	 byla	 chvilka	 volna,	 šly	 jsme	 na	 pláž	 nebo	
po	 nákupech.	 Za	 těch	 5	 týdnů	 jsme	 si	 našly	 nejenom	
spoustu	kamarádů,	a	přímo	z	Kypru,	tak	i	z	Maarska	
a	 jiných	zemí.	Zdokonalily	 jsme	se	v	naší	praxi	a	 také	
si	 vylepšily	 angličtinu,	 což	 určitě	 využijeme	 v	 příštím	
roce	k	maturitě.	Stáž	se	tedy	opravdu	vydařila	a	máme	
nejenom	super	opálení	na	léto,	ale	i	možnost	po	škole	
opět	odletět	na	Kypr	a	pracovat	 tam.	Všem	bych	tuhle	
stáž	velice	doporučovala,	protože	ne	všechny	zážitky	se	
dají	napsat	na	papír	a	každý	by	si	to	měl	zkusit	sám.
      

Veronika Krumpholcová 3. B, Cestovní ruch
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Senigallia 2014
V	září	2014	odjela,	jako	každý	rok,	skupina	deseti	

žáků	 na	 stáž	 do	 italské	 Senigallie.	 Cestou	 do	 Itálie	
jsme	navštívili	stát	San	Marino,	který	se	vypíná	vysoko	
nad	 krajinou,	 na	 skalnatém	 pahorku.	 Starobylé	 město	
s	dalekými	výhledy	do	okolí	 je	kouzelné.	Už	 tady	 jsme	
neodolali	a	ochutnali	první	 italské	lazaně,	byly	výborné	
a	do	Senigallie	už	to	pak	bylo	jen	chvíl.	Ubytovali	jsme	
se	v	Hotelu	Trieste,	kde	 jsme	měli	k	dispozici	 i	bazén,	
posilovnu	 a	 k	 zapůjčení	 jízdní	 kola,	 k	 moři	 pět	 minut	
chůze.	Prohlédli	jsme	si	město,	druhý	den	navštívili	naše	
budoucí	 pracoviště	 a	 pak	 už	 jsme	 začali	 pracovat	 	 ve	
směnách	jako	kuchaři,	číšníci	nebo	cukráři.	

Vilma	 	 je	 	v	kuchyni	přímo	hotelu	Trieste.	 „Nejvíc	
připravovujeme		těstoviny	a	ryby.	V	kuchyni	je		vždycky	
dobrá	nálada	a	pan	kuchař	mi	se	vším	pomáhá.	Hodně	
z	 kuchařského	 řemesla	 jsem	 si	 tu	 vyzkoušela	 vůbec	
poprvé.“	

Filip	 vyrábí	 v	 cukrárně	 tradiční	 italské	 pekařské	
výrobky,	 které	 jdou	 	 hned	 na	 pulty	 prodejen.	 „Chtěli,	
abych	udělal	i	něco	pro	ně,	upekl	jsem	tedy	dort	a	všem	
chutnal.“	

	Mirek	pracuje		v	restauraci	s	barem		-		La	Tartana,	
jež	 je	 	 zaměřená	 na	 přípravu	 ryb	 a	 mořských	 plodů.	
„Pracuji	jako	číšník-	prostírám	stoly,	nosím	jídla,	sklízím	
použitý	 inventář,	připravuji	kávu,	otevírám	lahve	vína	u	
stolů	hostů.	Moc	mě	to	baví	a	pomáhají	mi	ostatní	kole-
gové,	kteří	jsou	velmi	milí.“

	Martina	pracuje	na	pozici	servírky	ve	Spirito	Libero.	
Postupně	se	„propracovává“	od	prostírání	až	k	servisu	
vína	 před	 hosty.“	 Poprvé	 jsem	 byla	 trochu	 nervózní,	
ale	 zvládla	 jsem	 to	 a	 pochválili	mě.“

Kromě	 práce	 máme	 i	 spoustu	
zábavy	 (koupání	 a	 slunění	u	moře)	a	ne	
ledajaké.	Pan		Paoli	 Manoni	nás	pozval	
do	 pražírny	 kávy,	 která	 mu	 patří,	
stejně	jako	cukrár- na	 a	 kavárna.	
Odebírá	 suroviny	 z	 12	 míst	 celého	
světa.	 Upraženou	 kávu	 nemíchá,	
jeho	 host	
ochutná	čistý	
p r o d u k t	
pěst i te le,	
v z d á l e -
ného	 i	 ně-
kolik	 tisíc	
k i lometrů.	
S p o l e č n ě	

jsme	pražili	kávu	z	Etiopie	a	při	večerní	procházce	jsme	
jí	mohli	už	pít	v	kavárně	v	podloubí	přístaviště.		

	„V	historickém	centru	města	jsme	společně	navštívili	
Pane	Nostrum,	slavnosti	chleba.	Je	to	velký	víkendový	trh	
s	doprovodným	programem	zaměřený	na	představení	míst-
ních	 produktů	 –	 sýrů,	 vína,	 olivového	 oleje,	 uzenářských	
výrobků,	medu	 a	mnoha	 dalších.	 Na	 slavnostní	 zahájení	
jsme	si	vzali	svoje	pracovní	oblečení	a	moc	se	nám	to	líbilo.	
Místní	se	s	námi	fotografovali	a	my	jsme	vysvětlovali,	odkud	
jsme	a	co	v	Senigallii	děláme.	Zajímavá	byla	i	expozice	his-
torických	 zemědělských	 strojů.	 Nejlepší	 byly	 ochutnávky,	
namlsali	jsme	se	od	každého	trochu“,	říká	Simona.

„Jeli	 jsme	 také	 na	 odbornou	 exkurzi	 do	 města	
Perugie,	proslaveného	místní	čokoládovnou	s	jedinečnými	
pralinkami	Baci,	 cestou	 jsme	 se	 zastavili	 v	městě	Foglio,	
prohlédnout	 si	 pamětihodnosti.	 Čokoládovna	 v	 Perugii	 je	
obrovská	 továrna	expedující	do	celého	světa.	Viděli	 jsme	
technologii	 zpracování	 čokolády	 a	 výrobu	 jednotlivých	
produktů.	Potom		jsme	jeli	„minimetrem“	do	historické	části	
Perugie.	Minimetro	kabinka	podobná	lanovce,	která	jede	po	
v i s u t é	 dráze	městem	–	nad	silnicemi,	chodníky,	

domy	 i	 skrz	 tunely.	 Nikdy	 jsem	 nic	
podobného	neviděl“,	říká	Zděnek.

Pro redakci Souhry 
Mirek Smrkovský 3.B, Gastronomie, 

 Zdeněk Kraus 3.E, Kuchař- číšník, 
 Martina Mikulíková 2.B, Gastro-

nomie,Vilma Maxová  2.E, 
Kuchař- číšník, Simona 

a Monika Kuželkovi, 
Filip Bareš 2.D, 

Cukrář, 
Štěpánka Knéblová, 

2.E Kuchař- číšník

Zimní praxe ve Vysokých Tatrách

Každý	 rok	 se	 žáci	 naší	 školy	 účastní	 stáže	 na	
Slovensku.	I	 letos	tomu	nebylo	jinak.	Na	Slovensko	se	
vydalo	 deset	 vybraných	 student	 z	 různých	 oborů	 na	
naší	 škole.	Stáž	 se	 konala	 od	 29.	 12.	 2013	 do	 19.	 1.	
2014	na	Štrbském	Plese	a	 všichni	 byli	 ubytovaní	 v	 tří	
hvězdičkovém	hotelu	Fis.	Osm	žáků	pracovalo	v	hotelu	
a	to	na	pozici	kuchař/	kuchařka	a	nebo	číšník/	servírka.	
Dvě	studentky	v	Kolibě	na	Janovej	Polianke,	jedna	jako	
servírka	a	druhá	jako	kuchařka.	Kdo	měl	volný	čas,	tak	
si	 mohl	 jít	 zalyžovat,	 nebo	 navštívil	 fitness	 centrum	 a	
wellnes	centrum.	

Kromě	 lyžařských	 permanentek	 jsme	 dostali	 od	
vedení	 hotelu	 i	 zájezd	 do	 Aquaparku	 v	 Liptovském	
Mikuášikde	jsme	si	užili	termálních	pramenů.	

Partu	 jsme	 měli	 dobrou,	 užili	 jsme	 si	 to	 tam.	
Kolektiv	 hotelu	 byl	 také	 vstřícný,	 takže	 se	 nám	praco-
valo	 dobře.	 Volný	 čas	 jsme	 většinou	 trávili	 společně.	
Zábava,	nová	přátelství	a	také	cenné	zkušenosti,	taková	
byla	stáž	na	Slovensku.

Právě	tam	jsme	letos	přivítali	i	Nový	rok	2014.		
 Pro redakci Souhry  

Dominika Frková 2.B, Cestovní ruch
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Těsně	 před	 uzávěrkou	 našeho	 časopisu	 odjela	
desetičlenná	skupina	stážistů	v	rámci	projektu	Erasmus+	
na	3	týdny	do	rakouského	Kremsu.	Dan	s	Bárou,	Pavel	
s	Denisou	a	Lenka	s	Míšou	pracují	 u	 vinařů,	Karolína	
s	 Lukášem	 v	 cukrárně	Hagmann	 a	Majda	 s	 Katkou	 v	
proslulé	 městské	 kavárně	 Ulrich.	 Po	 prvním	 dnu	 se	
toho	nedá	ještě	moc	říct,	ale	první	dojmy	zato	bývají	ty	
nejsilnější…

My	pracujeme	u	vinařky,	paní	Herty	Weberové.	U	
ní	ale	sklizeň	hroznů	začíná	až	za	 týden.	Te	probíhá	
období	 zvané	 Heurigen	 –	 jsou	 to	 vlastně	 3	 týdny	
otevřených	 dveří,	 při	 nichž	 vinaři	 nabízejí	 hostům	 to	
nejlepší	ze	své	produkce	vína	včetně	burčáku	a	k	tomu	
vždy	 něco	 dobrého	 na	 vidličku.	 Podávají	 se	 i	 teplá	
tradiční	 jídla	 jako	 plněné	 knedlíky,	 vepřová	 pečínka	
nebo	guláš.	Při	tom	je	paní	Weberové	k	ruce	i	Slovenka	
Luba,	 která	 nám	 pomáhá	 překonat	 jazykovou	 bariéru.	
Zatím	bydlíme	na	internátě	Vinařské	školy	v	Kremsu	a	
do	práce	nás	vozí	paní	učitelka,	ale	od	příštího	 týdne,	
kdy	Luba	odjede,	se	k	paní	Hertě	nastěhujeme	a	začne	
to	pravé	vinobraní.

Lenka Štěpánková a Míša Kofrová,  
Zahradnice, 2.A

Náš	první	pracovní	den	v	Rakousku	 jsme	strávili	
ve	vyhlášené	cukrárně	Hagmann	na	pěší	zóně	Kremsu.	
Její	 historie	 sahá	 až	 do	 roku	 1836	 a	 Hagmannovi	 ji	
provozují	již	po	několik	generací.	Zatím	máme	vyloženě	
pozitivní	 dojmy.	 Sice	 jsme	 dnes	 většinu	 směny	 balili	
reklamní	 firemní	 čokolády,	 ale	 viděli	 jsme,	 za	 jak	
přísných	předpisů	se	 to	dělá	a	poznali	 jsme	 i	celý	náš	
kolektiv.	Sortiment	cukrárny	je	obrovský,	celé	první	patro	
je	zaměřeno	na	teplou	kuchyni.	V	přízemí	se	prodávají	
dorty,	dezerty,	chlebíčky,	marcipánové	výrobky,	nápoje,	
ale	hlavně	pralinky	na	tisíc	způsobů.	Pan	Hagmann	má	
na	 jejich	výrobu	specielní	stroje,	na	nichž	prý	budeme	
také	brzy	pracovat.	

Karolína Knobová a Lukáš Beňo,  
Cukráři, 3.B

To	 ve	 vinařství	 Ramoserů	 a	 Edlingerů	 již	 od	
včerejška	 naplno	 běží	 sklizeň	 hroznů	 na	 vinicích.	 Je	
to	 pro	 nás	 úplně	 nová	 zkušenost,	 takže	 si	 vše	 zatím	
užíváme.	 Škoda,	 že	 nám	 počasí	 moc	 nepřeje	 –	 jsou	

časté	 přeháňky,	 hlavně,	 že	 není	 zima.	 Hrozny	 už	 ale	
po	minulých	deštích	začínají	plesnivět.	Musíme	vzorně	
vystřihovat	 plesnivé	 kuličky,	 aby	 víno	 mělo	 špičkovou	
kvalitu.	 Příjemné	 jsou	 také	 chvíle,	 kdy	 se	 všichni	
sjedeme	 z	 vinice	 na	 obědě	 a	 pak	 držíme	 odpolední	
siestu.

Dan Čeleda, Bára Hrušková,  
Pavel Dušek, Denisa Růtová,  

Zemědělci a Zahradnice,  2.A a 3.A

Naše	pracoviště	je	Stadtcafé	Ulrich	v	historickém	
centru	Kremsu	v	nádherném	renesančním	domě.	Je	to	
vyloženě	 rodinná	 firma	–	pan	Ulrich,	 jeho	žena	a	syn.	
Panuje	tady	moc	příjemná	atmosféra.	Zatím	se	bavíme	
německo-anglicky	a	hlavně	sázíme	na	úsměv.	Klientela	
je	široká	–	na	snídani	začínají	chodit	úředníci	a	kantoři	
z	 místní	 univerzity,	 kteří	 se	 postupně	 střídají	 se	 stu-
denty,	 turisty,	 rodinkami,	 důchodci	 a	 večer	 je	 kavárna	
oblíbeným	 místem	 setkávání	 zdejší	 mládeže.	 Práce	
tady	nás	baví,	není	jednotvárná,	pořád	se	tu	něco	děje.

Magda Lewisová, Katka Lavrenčíková, 4.B

Kutnohorská gastronomická slavnost 
Za pár hodin jsme měly vyprodáno

Kutnohorská	 gastronomická	
slavnost,	tentokrát	na	téma	První	repub-
lika,	 proběhla	 31.	 května	 od	 jedenácti	
hodin	 dopoledne	 v	 prostorách	 před	
Jezuitskou	kolejí,	v	okolí	chrámu	Svaté	
Barbory.	Tentokrát	si	ji	nenechalo	ujít	na	
osm	tisíc	návštěvníků.	Kromě	bohatého	
doprovodného	 programu	 byla	 hlavním	
motorem	slavnosti	samozřejmě	gastron-
omie.	 Na	 třicet	 restaurací	 nabízelo	 po	
celý	den	tradiční	pokrmy	nejen	z	období	
První	 republiky,	ale	 též	v	duchu	 trendů	
moderní	gastronomie.	Kromě	toho	se	v	
rámci	 slavnosti	 představila	 i	 celá	 řada	

regionálních	produktů,	včetně	malých	pivovarů	a	kutno-
horského	vína.	Této	slavnosti	se	účastnila	i	naše	škola,	
kterou	 jsme	 zastupovaly	 my,	 žákyně	 druhého	 ročníku	
oboru	cukrář,	Michaela	Kaiserová	a	Daniela	Stránská.	
Prodávaly	 jsme	 kynuté	 koláče,	 chodské	 koláče,	 třené	
linecké	 banánky,	 margaretky,	 preclíky,	 slané	 pečivo	 a	
vaflová	kolečka.	Naše	cukrářské	výrobky	měly	úspěch,	
za	pár	hodin	jsme	měly	vyprodáno.
          pro redakci Souhry Michaela Kaiserová, Daniela 

Stránská 2.A, Cukrářky

Je libo kávu, burčák, nebo sachr dort?
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Horecká
naučná
stezka

25.9.2014		proběhlo	slavnost-
ní	otevření	Horecké	naučné	stezky	
a	zrekonstruovaného	školního	zah-
radnictví	 v	 areálu	 SOŠ	 a	 SOU	
Horky	nad	Jizerou.

Horecká	 naučná	 stezka	
vznikla	 v	 rámci	 projektu	 Středočeského	 kraje	 „Cestou	
přírodovědných	 a	 technických	 oborů	 napříč	 Středo-
českým	 krajem“	 za	 účelem	 obohacení	 výuky	 žáků	
základních	a	středních	škol	a	také	pro	širokou	veřejnost.	
Naučná	 stezka	 byla	 vytvořena	 společnou	 prací	 žáků	
a	 zaměstnanců	SOŠ	a	SOU	Horky	 nad	 Jizerou	 a	má	
celkem	14	stanoviš:	Včela	medonosná,	Keře	okrasné	
květem,	 Meteorologické	 přístroje,	 Konifery,	 Zelenina,	
Květiny	 k	 řezu	 a	 sušení,	 Plevelné	 rostliny,	 Bylinková	
zahrádka,	 Stromy,	 Historie	 a	 architektura	 zámku	 a	
kostela	 v	 Horkách	 nad	 Jizerou,	 Trvalky,	 Chov	 koní	 v	
Horkách,	Muzeum	zemědělské	techniky	a	Stará	Jizera

Naučná	stezka	je	plně	přístupná	během	výuky	na	
škole,	část	stanoviš	je	přístupná	i	mimo	výuku.

Naučná	 stezka	 byla	 zrealizována	 za	 účelem	
vzdělávání	a	poznávání	mnoha	aspektů	přírody	a	kul-
tury	 v	 Horkách	 nad	 Jizerou,	 čemuž	 odpovídají	 obsa-
hy	 informačních	 panelů	 na	 jednotlivých	 stanovištích.	
Podrobnější	 informace	 o	 jednotlivých	 stanovištích	 naj-
dete	na	www.souhorky.cz	(Horecká	naučná	stezka).
  (Ul)

Farmářské	 trhy,	 kde	 je	 nabízen	 široký	 sortiment	
produktů	 žáků	 z	Horek	 n.J.,	 se	 konají	 vždy	 	 na	 podzim	
na	 zámeckém	 nádvoří.	 Ale	 co	 nového	 se	 událo	 letos	 v	
květnu?	Uskutečnily	se	JARNÍ	FARMAŘSKÉ	TRHY.	Naše	
škola	chtěla	představit	své	zahradnictví,	sadbu	zeleniny	a	
květin	široké	veřejnosti.	V	areálu	školního	zahradnictví	a	
před	ním	rozmístila	své	prodejní	stánky,	kde	měli	hlavní	
slovo	 žáci	 2.A,	 oboru	 Zemědělec-farmář	 a	 Cukrář,	 ale	
podíl	úspěchu	má	i	třída	2.B	–	obor	Cestovní	ruch.	

Václav černý, třída 2.A, obor Zemědělec-farmář: 
Někteří	z	nás	si	přivezli	i	produkty	svoje,	protože	spous-
ta	z	nás	žije	v	rodinách	soukromě	hospodařících	rolníků	
a	má	k	 zemědělství	 velmi	 blízko,	 někteří	mají	 koníčky	
chovatelství	 a	 pěstitelství.	 Já	 jsem	 nabízel	 morčata,	
králíky,	brambory	kukuřici,	pšenici,	oves	z	domácí	výro-
by,	protože	s	rodiči	hospodaříme	na	350	ha,	máme	vše	
domácí	a	kvalitní.	Mým	prodejním	hitem	byl	šnek	africký	
a	musím	konstatovat,	že	o	něj	byl	velký	zájem.

redakce Souhry: A jaký byl systém prodeje 
školních produktů? Každý	žák	prodával	jeden	produkt	
a	 byl	 v	 tom	 perfektní	 systém.	 Každý	 druh,	 to	 jedno	
prodejní	 místo	 	 -	 	 např.	 celer,	 další	 paprika,	 okurky,	
rajčata,	 kedlubny,	 salát	 a	 další	 zelenina.	 Z	 květin	 byly	
nabízeny	salvie,	ledovky,	cínie,	astry,	petunie,	netřesky,	
skalničky,	pelargonie	atd.	

Petr troníček, třída 2.A, obor Zemědělec-farmář: 
Mým	prodejním	artiklem	byly	zebřičky,	které	chovám	už	
celou	 řadu	 let	 s	 docela	 slušnými	 úspěchy,	 pak	 mám	
také	 křepelky.	 Zhodnotím-li	 prodej	 školních	 výpěstků,	
mezi	 nejúspěšnější	 patřil	 prodej	 palmiček,	 které	 šly	

přímo	 na	 dračku,	
pelargonie,	 salvie,	
sadba	 zeleniny	 a	
jahod.	 Prodávaly	
se	 i	 sadovnické	
výpěstky	 thují,	
buxusu,	 vavřínu	
a	 dalších	 ros-
tlin.	 O	 prodej	
koláčků	 z	 naší	
cukrářské	 výrobny	
se	 postaraly	 moje	
spolužačky	 z	 obor	
Cukrář.	

eliška 
Kristiňáková, 
Míša Kaiserová, 
Adéla Dušková:	
Tak	rychle	prodaný	
sortiment	 koláčků	
jsme	 snad	 nikdy	
neměly	a	doufáme,	
že	lidem	moc	chut-
naly.	 Koláčky	 patří	
na	venkov	a	k	venkovu	patří	farmářské	trhy.	O	další	jídlo	
a	 pití	 se	 postarali	 naši	 spolužáci	 z	 Cestovního	 ruchu.	
Sami	 uvařili	 polévku,	 sladkosti	 a	 na	 jejich	 sorbety	 se	
stála	 fronta.	 Ovšem,	 co	 nesmíme	 zapomenout	 –	 gró	
připravila	 také	 naše	 školní	 kuchyně	 a	 na	 vynikajících	
bramboráčcích	 si	 pochutnávali	 všichni	 návštěvníci	
jarních	farmářských	trhů	a	celé	Horky.	

Jarní farmářské trhy trochu jinak
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Vicemiss 
Veronika Nedomová 3.B

Verčo, stala ses Vicemiss Horkyfestu 2014 
- jaký je to pocit? 
Úžasný,	vůbec	jsem	to	nečekala.

Kdo tě do soutěže přihlásil?
Do	soutěže	jsem	se	přihlásila	sama.	

Kdo vymýšlel vaši volnou disciplínu a jak 
dlouho jste nacvičovali? 
Se	třídou	jsme	dostali	nápad	a	s	pomocí	paní	
učitelky	Ročejdlové	jsme	to	dali	dohromady.

Jak se ti Horkyfest celkově líbil? 
Horkyfest	se	mi	líbil	moc,	myslím,	že	se	povedl.

2. Vícegentleman 
Erik Lavička 2.A
eriku, stal ses druhým Vicegentlemanem 
Horkyfestu 2014 - jaký je to pocit? 
Tak	stát	se	druhým	Vícegentlemanem	je	skvělý	
pocit,	vůbec	jsem	nečekal,	že	bych	nějakého	
úspěchu	dosáhnul.

Kdo tě do soutěže přihlásil? 
Do	soutěže	jsem	se	přihlásil	sám,	i	když	se	mi	
původně	vůbec	nechtělo…

Kdo vymýšlel vaši volnou disciplínu a jak dlouho 
jste nacvičovali? 
Svoji	disciplínu	 jsem	si	navrhl	sám,	nenacvičoval	 jsem	
vůbec,	protože	 jsem	věděl,	že	nějak	zaimprovizuji,	 tak	
jsem	šel	s	tím,	že	buto	se	to	povede,	nebo	ne.
Jak se ti Horkyfest celkově líbil?
No,	mně	se	moc	líbil,	viděl	jsem	ho	poprvé	a	bylo	to	velmi	
zábavné,	 chytře	 vymyšlené,	 všichni	 byli	 skvělí,	 mám	
parádní	zážitek,	o	kterém	můžu	ostatním	vyprávět.

2. Vícemiss  
Bára Hütterová 3.B 

báro, stala ses 2.Vicemiss 
Horkyfestu 2014 - jaký je to 
pocit? 
Byla	 jsem	 velmi	 překvapená,	
když	 vyhlásili	 moje	 jméno,	
protože	 jsem	nečekala,	že	se	
vůbec	umístím.	

Kdo tě do soutěže přihlá-
sil?
Do	 soutěže	 jsem	 se	 po	

dlouhém	 přemlouvání	 přihlásila	 sama.	 Jako	 Miss	
jsem	 šla	 hlavně	 proto,	 abych	 podpořila	 svou	 třídu	 a	
spolužačku	 Karolínu,	 kterou	 zvolila	 třída	 -	 jen	 se	 jí	
nechtělo	jít	samotné	(„ve	dvou	se	to	lépe	táhne‘‘)	a	tak	
mě	přemluvila.	Brala	 jsem	 to	 tak,	 že	 je	 to	 vlastně	náš	
poslední	Horkyfest,	protože	nás	příští	rok	čeká	maturita	
a	 já	 jsem	pro	 každou	 srandu,	 takže	mi	 o	 vítězství	 ani	
nešlo.	
	
Kdo vymýšlel vaši volnou disciplínu a jak dlouho 
jste nacvičovali? 
Naši	 volnou	disciplínu	 jsme	 vymysleli	 dohromady	 jako	
třída,	 které	 moc	 děkuji	 za	 podporu	 a	 pevné	 nervy.	
Nacvičovali	 jsme,	 co	 to	 šlo,	 i	 když	 bylo	 málo	 času,	
protože	 jsme	se	nemohli	dohodnout	a	vše	 jsme	začali	
řešit	14	dní	před	dnem	„Dé“.	

Jak se ti celkově Horkyfest líbil? 
Horkyfest	 se	 mi	 líbil,	 i	 když	 vše	 bylo	 narychlo	 a	
občas	 jsem	 z	 toho	měla	 hlavu	 jak	 balón,	 abych	 něco	
nezapomněla	 nebo	 nepokazila.	 Hlavně	 jsem	 byla	 ale	
nadšená	z	toho,	jaká	super	banda	jsme	se	sešla.

Horkyfest 2014
Miss Horkyfestu

Míša Kaiserová, 2.A

Míšo, stala ses Miss sympa-
tie i celkovou Miss Horky- 
festu 2014 - jaký je to pocit? 
Po	 té	 nervozitě	 za	 celý	 den,	
to	je	příjemný	pocit!

Kdo tě do soutěže přihlá-
sil? 
Moje	 třídní,	 paní	 učitelka	
Prokůpková,	ale	ze	začátku	se	mi	moc	nechtělo…

Kdo vymýšlel vaši volnou disciplínu a jak dlouho 
jste nacvičovali? 
Naši	 volnou	 disciplínu	 vymýšlel	 náš	 gentleman	Ondra	
Klimeš.	A	nacvičovali	jsme	asi	týden…

Jak se ti celkově Horkyfest líbil? 
Všechna	vystoupení	byla	pěkná	a	všichni	se	určitě	moc	
snažili!

Gentleman Horkyfestu

Ondra Klimeš, 2.A

	
ondro, stal ses Gentlemenem sympatie 
i celkovým Gentlemanem Horkyfestu 
2014 - jaký je to pocit? 
Pocit	 je	 to	 suprový,	 minulý	 rok	 jsem	
obsadil	 3.	 místo,	 tak	 letos	 jsem	 chtěl	
být	unikátní.	No	a	snažil	jsem	se	tak,	že	
jsem	to	vyhrál,	byli	tam	i	těžcí	soupeři,	
jako	například	Vítek	Volprecht.

Kdo tě do soutěže přihlásil? 
Vůbec	 nevím,	 jenom	 mi	 oznámili,	 že	 jdu	 soutěžit	 o	
Gentlemana	a	já	jsem	souhlasil.	

Kdo vymýšlel vaši volnou disciplínu a jak dlouho 
jste nacvičovali? 
No	 vymyslel	 jsem	 to	 celé	 já,	 včetně	 choreografie,	 pak	
jsme	 si	 přiřadili	 každý	 svou	 osobnost,	 za	 kterou	 jsme	
vystupovali…	
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Moderátoři letošního 
Horkyfestu, vy jste byli oprav-
du hvězdní, byla to vaše první 
zkušenost s moderováním?

Verča:	 Moje	 ano,	 když	
vynechám	 natáčení	 Pojizeří	 s	
panem	 učitelem	 Šebkem,	 tak	
jsem	 nikdy	 nic	 jiného	 nemod-
erovala.

Pepa: Děkujeme,	s		Verčou	
jsme	 se	 snažili,	 co	 to	 šlo.	 Já	
jsem	moderoval	už	ve	2.	ročníku	
s	Káou	Janičatovou	a	moc	se	mi	
to	 líbilo,	 takže	 když	 se	naskytla	
druhá	šance,	šel	jsem	po	ní	jako	
vosa	po	bonbónu.

1) Co se vám na Horkyfestu 
nejvíc líbilo a z čeho jste měli 
největší strach?
Verča: Já	 měla	 veliký	 strach	 z	
trémy...	ale	díky	skvělým	vystoupením	mých	spolužáků,	
to	ze	mě	spadlo,	takže	jsem	si	to	užila
Pepa:	Mně	se	na	HF	2014	nejvíc	líbily	volné	disciplíny,	
jako	 každý	 rok	 a	 musím	 říct,	 že	 jsem	 si	 i	 skvěle	 užil	
svatbu	 s	 paní	 učitelkou	 Markétkou	 Ullmanovou,	 kdy	
jsme	 jako	 oddávajícího	 měli	 mého	 spolužáka	 Petra	
Ludvíčka.	A	potom	se	mi	 líbil	Petr	samotný,	když	vplul	
mezi	 děvčata	 ve	 svatebních	 šatech	 a	 ukázal	 i	 to,	 co	
nemuselo	 být	 viděno	 :D	 :D.	 Nebál	 jsem	 se	 ničeho,	
Horkyfest	 je	 skvělá	událost	a	 je	hlavně	zapotřebí,	 si	 ji	
užít.	Navíc	hlavní	organizátorky	(paní	Eva	Moravová	a	
Markéta	 Ullmanová)	 všechno	 zvládly	 a	 vše	 probíhalo	
podle	plánu.	

2) oba jste se zapojili i do pro-
gramu samotného Horkyfestu 
– Verča jako nevěsta a Pepa 
ve scénce DM, jak moc bylo 
toto střídání rolí náročné?
Verča: Náročné	 by	 to	 nebylo,	
kdybych	 nezapomněla,	 že	 se	
mám	jít	převlékat	do	šatů	..	pak	
jsme	to	trošku	nestíhali…
Pepa: No,	 neříkám,	 že	 to	 bylo	
zrovna	 jednoduché,	 ale	 Verča	
zastoupila	 mě	 a	 já	 zase	 potom	
ji.	 Pomohli	 jsme	 si,	 moderátoři	
musí	zvládnout	vše,	co	si	na	ně	
někdo	vymyslí.

3) Chtěli byste si ještě někdy 
„zamoderovat“?
Verča:	Určitě	ano.
Pepa:	Tak	URČITĚ	!	Ale	jelikož	
už	 nejsem	 žákem	 školy,	 tak	 už	

Horkyfest	asi	moderovat	nebudu,	ale	kdo	ví,	co	budouc-
nost	nabídne	a	klidně	bych	se	spokojil	i	s	moderováním	
cen	TýTý,	nebo	MTV	Awards	

4) Jaké jsou vaše plány na prázdniny?
Verča: Brigáda	a	snad	i	válení	se	u	vody.
Pepa: No,	 já	 očekávám	 dopis	 z	 vysoké	 školy	 eko-
nomické	 o	 přijetí.	 A	 když	 to	 nevyjde,	 tak	 si	 seženu	
nějakou	uspokojivou	práci,	vydělám	si	na	odlet	do	 jiné	
země,	kde	doufám	také	najdu	nějaké	zaměstnání,	které	
by	se	mi	líbilo.	A	jinak	už	te	v	červenci	jedu	na	14	dní	
do	Španělska…

redakce Souhry

Horkyfest 
2014 

Rozhovor 
s moderátory

Horkyfest 2014 - Pohádková ulice
(Vystoupení domova mládeže)

Každý	 Horkyfest	 je	 něčím	 zajímavý	 a	 ojedinělý,	
nejinak	tomu	bylo	i	letos.

Kromě	 volných	 disciplín	 zájemců	 o	 titul	 Miss	
a	 Gentlemana	 SOŠ	 a	 SOU	 Horky	 nad	 Jizerou,	 se	
předvedl	 i	 domov	 mládeže	 se	 svým	 vystoupením,	 s	
názvem	Pohádková	ulice.	

V	tomto	vystoupení	byly	prezentovány	šaty	různých	
uměleckých	směrů.	Například-	Rokoko,	Baroko,	Turnýra	
a	 mnoho	 dalších.	 Měli	 jste	 možnost	 vidět	 propojení	
moderního	a	klasického	stylu.	Šaty	jsme	měli	zapůjčené	
od	 paní	 Hany	 Vignerové,	 za	 což	 jí	 touto	 cestou	 ještě	
jednou	mnohokrát	děkujeme.

Myslím	 si,	 že	 si	 to	 všichni	 náramně	 užili,	 a	 to	
nemyslím	 jenom	 účastníky,	 ale	 i	 organizátory	 tohoto	
programu.	Už	se	opět	 těšíme	na	stejně	vydařené	vys-
toupení,	jakým	bylo	to	letošní	.

Závěrem	 musím	 také	 říci,	 že	 nebýt	 naší	 skvělé	
hlavní	vychovatelky	Jany	Huzilové,	která	toto	celé	zor-
ganizovala,	naše	vystoupení	by	nebylo	tak	nápadité.

A	 pozor,	 domov	 mládeže	 připravuje	 na	 příští	
Horkyfest	překvapení.	Máte	se	na	co	těšit,	ale	víc	nepro-
zradím…

                   Lenka Tarabová 2.B, Gastronomie
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Jak chutná Česko
V	 Praze,	 na	

Václavském	 náměstí,		
na	DEN	kuchařů,	který	
se	 uskutečnil	 	 dne	
26.10.	2013,	se	kona-
la	 soutěž	 „Ochutnejte	
Českou	republiku“.

Tato	 akce	
proběhla	 pod	 záštitou	
paní	 Livie	 Klausové.	
Do	 této	 soutěže	 mě	
přihlásila	 paní	 mistro-
vá	 Alena	 Pechlátová.	
Na	 soutěži	 byly	 se	
mnou	 také	 Tereza	

Fabiánová	a	Marie	Stuchlíková.
Témata	soutěže	byla	ZOO	nebo	Příroda.	My	jsme	

se	rozhodly	pro	ZOO.
Můj	dort	byl	ve	tvaru	akvária	a	malých		batulek	na	

degustaci.	Tento	dort	jsem	naplnila	tvarohovou	náplní	a	
provlhčila	vaječným	likérem.

Moje	práce	byla	úspěšná,	 získala	 jsem	stříbrnou	
medaili	a	poukaz	na	výběr	zboží	ve	firmě	Fiala.

Soutěž	 se	 mi	 líbila,	 měly	 jsme	 i	 dost	 času	 si	
prohlédnout	Václavské	náměstí	a	okolní	uličky.

                                         Michaela Kaiserová 
2A,Cukrářka.

Po	úspěšné	loňské	
komedii	 Scapinova	
šibalství	 zavítalo	
mladoboleslavské	divad-
lo	na	nádvoří	zámku	SOŠ	
a	 SOU	 v	 Horkách	 nad	
Jizerou	 s	 romantickým	
příběhem	 ze	 17.	 století	
Cyrano	z	Bergeracu.	

Představení,	 které	
se	 už	 potřetí	 odeh-
rálo	 pod	 širým	 nebem,	
navštívilo	kolem	dvou	set	
divadelních	 příznivců.	
Ve	 čtvrtek	 4.září	 od	 20	
hodin	 tak	 obecenstvo	
obdivovalo	 nejen	 výkon	
herce	 Petra	 Halíčka	 v	
roli	Cyrana,	ale	i	dalších	
členů	souboru	mladobo-
leslavského	divadla.	

„Do Horek jezdíme rádi, zámecké nádvoří 
je úžasnou divadelní kulisou a vyrovná se i 
představením, která hrajeme v období prázdnin na 
Kosti. Líbí se nám i  přívětivé prostředí a vynikající 
guláš, který tu každoročně ochutnáme, rádi bychom 
v této divadelní tradici i nadále pokračovali…“	svěřil	
se	 nám	 ředitel	 divadla	 v	 Mladé	 Boleslavi,	 František	
Skřípek.	

Romantický	 příběh	 z	 Francie	 zaujal	 i	 studentku	
třetího	 ročníku	 oboru	 gastronomie	 Lenku	 Tarabovou.	
„Úžasné	 představení,	 na	 konci	 příběhu	 jsem	 byla	
dojatá,	 jen	 tak	 tak	 jsem	udržela	 slzy,	 obdivovala	 jsem	
i	 výkony	 všech	 herců,	 bylo	 to	 nádherné	 a	 ke	 všemu	
přálo	počasí.“	Tak	zase	za	rok	se	na	nádvoří	v	Horkách	
těšíme	na	viděnou.	

Jana Huzilová,  
vedoucí vychovatelka

Komedii na nádvoří zámku v Horkách nad Jizerou 
vystřídal romantický příběh o nenaplněné lásce.
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   Jesenické mlsání 
S čím jste do Jesenic jely soutěžit? 
Jely	 jsme	soutěžit	s	plněnými	bolery,	potaženými	

marcipány	a	s	dozdobenými	do	daného	tématu.	Dostaly	
jsme	za	úkol	vymodelovat	čtyři	témata	do	6tihodinového	
limitu.	Váha	měla	být	100-150g.

Tím	 tématem	 bylo	 6x	 vymodelovat	 obličej,	 6x	
zvířata,	6x	ovoce	nebo	zeleninu	a	6x	libovolné	téma.

Kdo vás na tuto soutěž přihlásil? 
Přihlásila	nás	paní	mistrová,	Alena	Pechlátová.
Byly	 jsme	 dva	 týmy	 -	 jeden	 tým	 tvořily	 Kristýna	

Klímová	a	Tereza	Zemanová,	
2.	tým	Michaela	Kaiserová	a	Monika	Čermáková.	
	A jak jste dopadly na soutěži v Jesenicích? 
Měly	 jsme	 úspěch,	 když	 jsme	 se	 umístily	 na	

pěkném	4.	místě.	
	A vaše zážitky? 
Načerpaly	 jsme	nové	zkušenosti	a	měly	ze	sebe	

dobrý	pocit.	Moc	jsme	si	to	užily.
                                   tým cukrářek z 2.A

Odborné kurzy  
ve školním roce 2014/2015

Slavnostní	dorty	.......................................březen	2015
Sommeliérský	základní	kurz	.............28.	–	29.	1.	2015
Baristický	................................................ podzim	2014
Adventní	aranžování	............................. listopad	2014
Slavnostní	živá	květinová	vazba	............. květen	2015
Pralinky,	práce	s	čokoládou	........................ únor	2015
Vykrajování	ovoce	a	zeleniny	............................duben
Barmanský	1	denní	BASIC	.................... listopad	2015
Barmanský	1	denní	COMPETITION	........duben	2015

Kurz - slavnostní dorty
Dne	4.	3.	2014	proběhl	na	Gastrocentru	kurz	na	

téma	 „Slavnostní	 dorty“	 pod	 vedením	 lektorky	 paní	
Pavlíny	 Berzsiové.	 Účastníci	 kurzu	 se	 seznámili	 s	
moderními	surovinami	a	jejích	používáním.	Po	krátkém	
seznámení	se	všichni	pustili	do	práce	a	krásným	výsled-
kem	jejich	práce	byly	nádherné	slavnostní	dorty.
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ESPRESSO, 

ESPRESSO, 

ESPRESSO ...
…u této kávy neexistu-

je více variant nápoje, není 
žádné piccolo, malé nebo 
velké espresso… espresso je 
jen jedno!

Také	 Vás	 dostává	 vůně	
kvalitní	upražené	kávy?	A	což	teprve	její	chu,	když	se	
správně	připraví!	Dokonce	i	na	pohled	z	„obyčejné“	kávy	
můžete	vykouzlit	lahodný	nápoj.

Chtěli	 jsme	 více	 proniknout	 do	 světa	 kávy,	 tak	
jsme	 se	 přihlásili	 do	 kurzu	 „Seznámení	 s	 kávou“	 na	
naší	 škole.	 Zúčastnilo	 se	 nás	 11	 včetně	 paní	 učitelky	
Ulmanové.	Konal	se	10.	dubna	2014	a	byl	veden	paní	
učitelkou	Somrovou.	

Dozvěděli	jsme	se	o	historii	kávy,	místech	původu,	
způsobu	 pěstováni	 a	 zpracování	 kávy.	Seznámili	 se	 s	
alternativními	způsoby	přípravy	a	zdobení	kávy.

Na	 závěr	 kurzu	 jsme	 absolvovali	 praktickou	
zkoušku	z	přípravy	kávy	a	jejího	zdobení.

Všichni	 obdrželi	 certifikát	 o	 absolvování	 kurzu	
Barista	basic.

Jana Reslová, Jakub Machač 2.E,

Míchané	 nápoje	 se	 staly	 novodobým	 a	 neod-
myslitelným	 trendem	 dnešních	 narozeninových	 oslav,	
večírků,	 slavností	 nebo	 festivalů.	 I	 přesto,	 že	 alkohol-
ickým	drinkům	holdují	hlavně	dospělí,	o	míchané	nápoje	
mají	zájem	i	děti.	Nejedná	se	však	o	ty	alkoholické,	ale	o	
ty	nápoje	míchané.	Tentokrát	jde	o	sladké	ovocné	sirupy,	
džusy	a	mléko,	protože	to	mají	děti	nejraději.	Není	tedy	
divu,	 že	 na	 narozeninové	 oslavě	 dětí	 či	 dospívajících	
teenagerů	udělají	 největší	 radost.	Nejenže	děti	 rády	a	
ochotně	ochutnají	každý	z	nabízených	nápojů	(nejlépe	
několikrát),	ale	také	se	aktivně	zapojí	do	jeho	přípravy.	A	
věřte,	že	dětem	při	míchání	nápojů	či	odklonu	od	zave-
dených	 receptur	 fantazie	 určitě	 nechybí!	 	 A	 co	 teprve	
práce	 s	 šejkrem	 a	 ozdoba	 koktejlů…tam	 už	 pracuje	
dětská	tvořivost	na	plné	obrátky.

Nedávno	 jsem	 měla	 tu	 možnost	 míchat	 nápoje	
na	dětské	oslavě	narozenin.	S	tak	vděčnou	a	pozornou	
společností	 jsem	 se	 ještě	 nesetkala.	 Děti	 obdivovaly	
každý	 můj	 pohyb	 a	 s	 nadšením	 ho	 opakovaly.	 Bylo	
to	 perfektní	 -	 děti	 nadšené,	 rodiče	 spokojení,	 zážitků	
mnoho	a	co	si	budeme	povídat	i	velmi	příjemný	finanční	
obnos	ze	studentské	brigádičky	a	samozřejmě	také	roz-
dané	kontakty	pro	další	nadšené	rodiče.	

Míchané	nápoje	jsou	zvaným	hostem	na	oslavách.	
Postarají	se	o	občerstvení,	poučení	a	velmi	zábavný	pro-
gram.	Jsou	skvělým	a	zábavným	společníkem	pro	jakou-
koli	příležitost	a	do	každé	společnosti,	v	níž	jsou	děti

                                       Šárka Pelantová 3.B, 
Gastronomie

MÍCHANÉ NÁPOJE  
„(ne)zvaní“ hosté narozeninových oslav

Mirek Smrkovský: Suverenní příprava koktejlu bez ner-
vozity a na soutěži k tomu ...
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Ve	 	 dnech	 	 5.-7.6.2014	 hostilo	 město	 Mladá	
Boleslav	 veřejností	 netrpělivě	 vyhlíženou	 akci	
Oldtimer	 Bohemia	 Rally	 –	 soutěž	 veteránů	 s	 mez-
inárodní	 účastí,	 pod	 patronátem	 primátora	 města	 a	
magistrátu	 Mladé	 Boleslavi.	 Vedení	 školy	 z	 Horek	
nad	 Jizerou	 bylo	 osloveno	 organizátory	 této	 akce	 s	
žádostí	 o	 pomoc	 při	 zajištění	 této	 akce.	 O	 spokojen-
ost	 téměř	200	hostů	se	po	 tři	dny	staralo	10	studentů	
z	 různých	 ročníků.	 	 Hlavní	 „tábor“	 měli	 organizátoři	
závodu	 v	 budově	 VŠ	 –	 vzdělávacího	 centra	 Na	
Karmeli,	kde	jsme	se	s	horeckými	studenty	také	potkali.		

Jak se vám tu líbí?
Filip:	 Já	 jsem	 se	 na	 tuto	 akci	 těšil,	 už	 jsem	 zde	

s	 některými	 spolužáky	 pracoval	 při	 loňském	 ročníku,	
takže	 když	 se	 naskytla	 možnost,	 přihlásili	 jsme	 se	 u	
vedení	školy	sami.	

Kateřina:	Máte	možnost	se	zde	setkat	se	zajíma-
vými	 lidmi	 z	 různých	 zemí	 Evropy	 a	 tím	 si	 i	 procvičit	
němčinu	a	angličtinu.	Je	příjemné,	když	potkáte	hosty,	
které	znáte	podle	vidění	z	loňska		a	oni	se	k	vám	hlásí	
a	řeknou	vám,	že	vás	rádi	vidí.

Jak to tu probíhá, co je vaším úkolem?
Barbora:	 Již	 od	 6.00	 hodin	 ráno	musí	 být	 jedna	

parta	připravena	v	prvním	patře,	aby	si	hosté	mohli	dát	
snídani,	než	posádky	odjedou	na	start.	Podává	se	teplá	
uzenina,	studené	mísy,	sladké	pečivo,	 teplé	a	studené	
nápoje,	ovoce,	atd.

A pak máte už klid?
Veronika:	Kdepak,	posádky	sice	odjedou,	ale	toto	

občerstvení	zajišujeme	po	celý	den,	až	do	19.00	hodin.	
Nejsou	tu	jen	posádky	vozidel,	ale	také	rozhodčí,	pozo-
rovatelé,	zástupci	médií,	pořadatelé,	ochranka,	a	další.	

Ale vidím, že přípravy probíhají i v přízemí v hale?
Zdeněk:	Ano,	tam	již	druhá	směna	připravuje	večerní	

raut.	My	zde	uklidíme	a	přesuneme	
se	dolů,	abychom	na	hlavní	večerní	
nápor	byli	v	plném	počtu.	

to tedy musí být náročné….
Jana:	No,	dnes	je	teprve	druhý	

den,	ještě	nás	čeká	zítřek,	ten	bude	
nejdelší,	to	se	asi	nohy	začnou	ozý-
vat	(smích).	

Josef:	 Ale	 jsme	 tu	 všichni	
rádi	 a	 všichni	 dobrovolně.	 A	 přes	
den	 máme	 čas	 se	 prostřídat	 na	

přestávku,	 takže	 máme	 možnost	 si	 prohlédnout	 ta	
krásná	 auta,	 udělat	 nějaké	 fotografie	 a	 popovídat	 si	 s	
posádkami.	

A jak zvládáte ta vedra?
Vít:	 My	 je	 nějak	 nepociujeme,	 i	 když	 je	 budova	

prosklená,	prostory	jsou	klimatizovány.		Areál	školy	je	oprav-
du	moderní	a	vzdušný,	pracujeme	v	krásném	prostředí.	

Filip:	 To	 místo	 bylo	 vybráno	 opravdu	 výborně,	
prostředí	Na	Karmeli	v	historické	části	města	spolu	se	
Staroměstským	 náměstím	 ve	 spojení	 s	 historickými	
krasavci	se	krásně	doplňuje.	Hosté	v	dobovém	oblečení	
–	je	to	jako	když	se	přesunete	v	čase.

A vše zatím zvládáte, jsou hosté spokojeni?
Kristýna:	Musím	říci,	že	nás	všichni	hodně	chválí,	

respektive	 i	naše	spolužáky,	kteří	ve	škole	připravovali	
jídlo.	 Soudě	 podle	 toho,	 že	 jsou	 mísy	 vždy	 prázdné,	
usuzujeme,	 že	 všem	 chutná.	 Myslím,	 že	 nabídka	 je	
pestrá	a	každý	si	tu	vybere.	

Josef:	 I	 ta	 práce	 je	 velmi	 příjemná,	 panuje	 tu	
zvláštní	uvolněná	a	přátelská	atmosféra,	hosté	jsou	milí	

a	uznalí	a	to	se	pak	jinak	pracuje.		
Ale	 už	 nás	 budete	 muset	 omlu-
vit,	 čas	 kvapí	 a	 nás	 čeká	 večer	
200	 hostů,	 musíme	 jít	 pomoci	 s	
přípravami.	

Přejeme	vám,	abyste	přispěli	
ke	zdaru	akce	a	obdivujeme	vaše	
nasazení.	

 pro redakci Souhry odpovídali 
žáci 3.B, obor Gastronomie a 

Cestovní ruch

Oldtimer Bohemia Rally
... další účast našich studentů na prestižní akci 
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1. Jak hodnotíte dosavadní výsledky chovu 
včel na naší škole?

	 	 	 	 	Chov	 včel	 na	 škole	má	 sice	 krátkou	historii,	
ale	 myslím	 si,	 že	 v	 obzvláště	 špatném	 letošním	 roce	
–	z	hlediska	snůšky	a	nevyrovnanému	počasí,	lze	hod-
notit	 fakt,	 že	 jsme	 společně	 se	 žáky	 oboru	 zahradník	
vytočili	cca	35	kg	medu,	za	dobrý.	To,	že	nám	přes	zimu	
neuhynulo	žádné	včelstvo	a	šli	jsme	do	letošní	sezóny	s	
pěti	relativně	silnými	včelstvy,	svědčí	o	tom,	že	jsme	ani	
v	začátečnickém	roce	neudělali	žádné	chyby.

Do	budoucí	zimy	jdeme	s	5	včelstvy,	které	budou	
obsedat	cca	4	–	5	nástavků,	což	je	prostor	pro	představu	
360	litrů.	To	je	z	mého	pohledu	dobrý	výsledek.	

2. Slyšeli jsme, že se včely rojily. Co to zna-
mená a jak jste rojení řešili?

					Ano	rojily	se.	Rojení	je	přirozený	rozmnožovací	
pud	 včely	 medonosné.	 Přestože	 chováme	 včelstva	
z	 nerojivých	 včelstev,	 neudrželi	 jsme	 silná	 včelstva	
v	 nerojivém	 stavu.	 Je	 to	 daň	 začínajících	 chovatelů	
včel.	Jeden	 roj	se	nám	podařilo	usadit	do	nového	úlu,	
protože	se	roj	zavěsil	na	betonový	okraj	pařeniště.	Bylo	
dobře,	že	někteří	žáci	mohli	vidět	usazování	roje	do	úlu.	
Druhý	 roj	bohužel	odletěl	na	vysoké	stromy	a	pro	nás	
byl	tudíž	ztracen.	Včelař	není	moc	rád,	pokud	se	včely	
rojí,	protože	roj	si	s	sebou	bere	přibližně	polovinu	done-
seného	medu	a	včelstvo	je	oslabeno	o	polovinu	svého	
osazenstva.	V	roji	vylétá	stará	matka	a	není	vždy	jisté,	
jak	 dopadne	 oplodnění	 nové	 matky	 té	 části	 včelstva,	
která	zůstala	v	úlu.

3. nehrozí našim včelám nemoci, o kterých se 
dozvídáme v médiích?

					V	médiích	se	mluví	hlavně	o	dvou	nebezpečných	
nákazách	 včel.	 Jedná	 se	 o	mor	 nebo	 hnilobu	 včelího	
plodu,	 což	 je	 onemocnění	 vysoce	 nakažlivé.	 V	 naší	
oblasti	se	ale	nevyskytuje.

	 	 	 	 	 Jiná	 situace	 je	 však	 u	 nákazy	 parazitem	
kleštíkem	včelím	(Varroaza	destructor),	který	je	v	dnešní	
době	parazitem	celosvětovým.	Naším	cílem	bude	pouze	
udržet	 jeho	 rozmnožování	 na	 přijatelně	 rovnovážné	
úrovni.		

Jsem	přesvědčen,	že	do	příštího	roku	vše	zvlád-
neme	a	 bude	 jen	 záležet	 na	 tom,	 v	 čem	nás	 budoucí	
zimní	období	překvapí.	Budeme	jen	doufat,	že	to	budou	
jen	 samá	 příjemná	 překvapení	 a	 na	 jaře	 budeme	 s	
netrpělivostí	 čekat	 na	 to,	 až	 nám	 naše	 včely	 zase	
poprvé	vyletí	z	úlu.

Letos	 v	 květnu	 se	 konalo	 11.	 setkání	 studentů	
Střední	Evropy	se	zástupci	čtyř	členských	zemí	(Francie,	
Polsko,	Německo,	Česko).	

Česko	bylo	pro	tento	rok	pořadatelskou	zemí	a	my,	
jako	zástupci	ČR,	jsme	měli	za	úkol	kvalitně	reprezen-
tovat	 náš	 kraj.	 Ihned	 první	 den	 se	 konaly	 prezentace	
zúčastněných	 krajů	 a	 typických	 tuzemských	 výrobků.	
Celé	setkání	se	odehrávalo	v	anglickém	jazyce,	stejně	
tak	i	naše	prezentace.

Začátek	setkání	se	nesl	v	dosti	formálním	duchu	a	
ihned	během	prezentací	bylo	možné	 rozpoznat	kvalitu	
jazykové	 připravenosti	 studentů	 z	 různých	 zemí.	 Byli	
jsme	moc	 rádi,	 že	my	 jsme	na	 tom	byli	 v	porovnání	 s	
ostatními	 celkem	dobře.	Po	 trochu	nesmělém	začátku	
jsme	začali	 pracovat	 na	 sbližování,	 jak	při	 společných	
aktivitách,	 tak	 při	 různých	 exkurzích	 a	 návštěvách.	
Každý	večer	jsme	seděli	na	terase	hotelu	a	věnovali	se	
zábavě,	např.	zpěvu	při	 kytaře,	skákání	na	 trampolíně	
apod.	

Poslední	den	setkání	jsme	měli	akci,	při	níž	jsme	
byli	 rozdělení	 do	 skupin	 národnostně	 promíchaných	 a	
pracovali	 na	 zajímavých	 aktivitách,	 jakými	 jsou	 třeba	
SWOT	 analýza,	 formy	 reklamy	 a	 propagace	 nebo	
způsoby	překladu.	Na	závěr	dne	 jsme	 jako	odměnu	a	
formu	 rozloučení	 měli	 připravený	 raut,	 kde	 nám	 byly	
předány	certifikáty	a	odměny.	

Celé	setkání	se	neslo	ve	velmi	přátelském	duchu,	
a	to	jak	díky	super	účastníkům,	tak	i	díky	organizátorům	
akce.	Setkání	jsme	si	celkově	moc	užili	a	pokud	budeme	
mít	možnost,	určitě	si	ho	rádi	zopakujeme.	

Vít Volprecht, Monika Kunová, Bára Hütterová 3.B, 
Gastronomie a Cestovní ruch

11. evropské setkání studentů v Příbrami

Vyhodnocení sezóny 2013 – 2014 v chovu včel 
SOŠ a SOU Horky n. Jizerou s Ing. J. Šturmovou
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Učebna stolničení v gastrocentru

V zahradnictví školy Vystavujeme na veletrzích

Dorty našich cukrářek

Pavla Berziová učí cukráře novinkám v oboru

Jana Sluková – 1. místo v barmanské soutěži na Gastro Poděbrady 2014

Tradiční kurz studené kuchyně s Mistrem kuchařem p. Pickem

Trénink farmářů s hydraulickým nakladačem



Studentské farmářské trhy u školního zahradnictví Krajská zemědělská soutěž

Žákyně cestovního ruchu prochází Horeckou naučnou stezku

Vítězové MISS a Gentlemana 2014 s předsedou Parlamentu ČR  
p. Hamáčkem a náměstkem hejtmana p. Němcem

S velitelem Hradní stráže plk. Ing. Studeným

Medailisté cukráři a kuchaři na Gastro Hradec 2014 se svými učiteli

Slavnostní raut našich žáků studijního oboru Gastronomie

Zlatá medaile pro M. Gurvayovou v oboru Cukrář na 
mezinárodní soutěži Gastro Junior



Slovensko Nad Štrbským plesem ...

Pět týdnů na Kypru Zahradníci a farmáři v Rakousku ...

S TĚŽKÝMI POKONDRY na Pražském hradě

Podzim na stáži v Německu

Cestovní ruch před odletem do Londýna

Stáž u italského Jadranu

S předsedou parlamentu p. Hamáčkem ve Španělském sále



Vystoupení dramatického kroužku - turné prosinec 2013 Výuka winsdurfingu na sportovním kurzu na Mácháči

Žáci proti učitelům ve sportovním areálu Chovatelský kroužek

Cyrano z Bergeraku s našimi žáky

Horkyfest: Labutí jezero

Farmářské trhy 2014: Mléko je zdravé ...

Horkyfest: nevěsty s květinami našich zahradníků



V	 lednu	 jsme	 strávili	 jeden	 týden	 ve	 slunečném	
Londýně.	Někteří	z	nás	letěli	poprvé	letadlem.

			 	 	Jsme	třída	Cestovního	ruchu	a	Gastronomie.	
Již	 3	 měsíce	 dopředu	 jsme	 věděli,	 kterou	 památku	
máme	 nastudovat	 a	 následně	 ji	 přímo	 na	místě	 svým	
spolužákům	 odprezentovat.	 Každý	 den	 totiž	 jedna	
skupina	 v	 rámci	 průvodcovské	 služby	 připravila	 trasu	
a	naplánovala	dopravu	 londýnským	metrem.	Návštěvu	
nejvýznamnějších	 památek	 -	 	 Greenwich,	 Royal	
Observatory,	Tower	Bridge,	Buckinghamský	palác,	Royal	
Opera	House	nebo	Picadilly	Cirkus	jsme	si	okořenili	též	
zajímavými	 tématy	 na	 trase,	 jako	 např.	 Harry	 Potter,		
Sherlok	Holmes,	Beatles	nebo	Fredy	Merkury.

					Našli	jsme	si	čas	i	na	nákup	oblečení	a	pěkných	
dárků	a	na	hotelu	jsme	se	večer	dobře	pobavili.

					Byla	to	„škola	hrou“	tak,	jak	by	si	to	přestavoval	
pan	Komenský.

Jsme	 rádi,	 že	 jsme	 si	 obor	 cestovní	 ruch	 vybrali	
a	 všem,	 kteří	 rádi	 cestují	 a	 chtějí	 své	 cestování	 jiným	
přiblížit,	tento	obor	doporučujeme.
                

Karolína Pavuková 3.B, Cestovní ruch

Den jazyků
V	červnu	proběhl	 tradiční	Den	 jazyků,	při	 kterém	

druhé	ročníky	připravují	jazykové	úkoly	prvním	ročníkům.	
Pravidlem	je,	že	je	znalosti	nutné	čerpat	ze	zkušeností	
ze	zahraničních	stáží.

1) byl pro tebe den jazyků zajímavý?
Ano	byl	velice	zajímavý	a	zábavný.
2) Které stanoviště se ti nejvíc líbilo a které 

bylo naopak nejtěžší?
Těžko	 říct,	 které	 stanoviště	 se	 mi	 líbilo	 nejvíc,	

nejspíše	 určování	 hlavních	 měst	 a	 nejtěžší	 byla	
jednoznačně	ta	německá	spojovačka.	

3) Příští rok bude tvoje třída připravovat Den 
jazyků pro příští prváky – těšíš se?

Ano	 těším	 se,	 až	 to	 budeme	 připravovat	 my,	
protože	 nás	 to	 s	 prváky	 jistě	 více	 seznámí	 a	 sblíží.	
Věřím,	že	si	ten	den	všichni	užijeme

Pro redakci Souhry Arthur Čavoš 1.B, Gastronomie

Cestování otevírá nové obzory
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PLNÍM SI SVŮJ SEN
Zuzka Rajmanová

Zuzka	Rajmanová,	naše	bývalá	absolventka	oboru	
Cukrář,	 krátce	 po	 vyučení	 dala	 přednost	 lukrativní	
nabídce	zaměstnání	před	dalším	studiem,	ale	na	další	
vzdělávání	nezanevřela.	

Zuzkou,	 pokud	 si	 budu	 u	 Tebe	 chtít	 objednat	
svatební	 dort,	 kam	 se	 mohu	 obrátit?	 Svatební	 i	 jiné	
dorty	 dělám	 i	 doma	 ve	 volném	 čase,	 nejlepší	 cestou	
však	je	objednávka	přes	cukrárnu,	ve	které	 jsem	hned	
po	vyučení	dostala	pracovní	nabídku.	Práci	jsem	získala	
na	základě	předchozí	spolupráce	z	letní	brigády.

Kde cukrárnu najdeme?	 V	 Mělníku	 na	
náměstí.	 Jmenuje	 se	 Cake	 Art	 a	 majitelem	 a	 mým	
zaměstnavatelem	je	Matúš	Chalupka.

Po vyučení jsi byla nejdříve přijata do oboru 
Gastronomie, tvým cílem byla maturitní zkouška. 
Proč jsi dala přednost zaměstnání?

Nechtěla	jsem	si	nechat	utéct	pracovní	příležitost.	
Tato	práce	byla	přesně	má	představa,	co	se	týče	stylu,	
přístupu	 a	 techniky	 v	 cukrařině.	 Hned	 po	 nástupu	 do	
gastronomie	jsem	si	uvědomila,	že	to	není	obor,	kterému	
bych	se	chtěla	věnovat.	Ale	tím	hlavním	důvodem	byla	
možnost	se	osamostatnit	a	dělat	to,	co	mě	baví.	

Ale maturitu si ještě uděláš? 
Ano.	Jsem	přijata	na	dálkové	nástavbové	studium	

v	oboru	Podnikání.	Maturity	 jsem	se	nechtěla	vzdát,	a	
proto	 v	 září	 opět	 usednu	 do	 školní	 lavice.	 Tato	 forma	
studia	mi	umožní	studovat	a	zároveň	dělat	práci,	která	
mě	baví	a	kterou	jsem	vždy	chtěla	mít.

Může se vaše cukrárna pochlubit něčím 
netradičním, výjimečným?

Samozřejmě	 ano.	 Nejde	 o	 klasickou	 cukrárnu,	
kterou	 byste	 našli	 na	 každém	 rohu	 v	 každém	městě.	
V	naší	cukrárně	nenajdete	klasické	cukrářské	výrobky,	
jako	 jsou	 např.	 věneček,	 punčový	 řez	 a	 podobně.	
Jde	 o	 moderní	 styl	 cukrářských	 výrobků,	 řezů	 a	 mini	
dezertů,	které	se	nedělají	pro	kvantitu,	ale	pro	kvalitu.	
Dále	je	dobré	zmínit	fakt,	že	si	pochutnáte	na	zmrzlině	
vlastní	výroby,	která	je	připravována	z	čerstvého	ovoce	
a	 kvalitních	 surovin.	 A	 v	 neposlední	 řadě	 se	 snažíme	
maximálně	vyhovět	požadavkům	zákazníka,	a	už	je	to	
jakýkoliv	požadavek	na	cukrářský	výrobek.	U	nás	platí:	
„Náš	zákazník,	náš	pán“.

Chtěla bys v budoucnu vlastnit svou cukrárnu 
nebo pracovat v zahraničí? Kam povedou tvé další 
kroky? 

Myšlenku	o	vlastní	cukrárně	jsem	měla	jen	krátkou	
dobu,	než	 jsem	zjistila,	co	vše	za	 tím	 je	a	co	všechno	
provoz	 cukrárny	 obnáší.	 Má	 budoucnost	 je	 prozatím	
studium	 a	 skvělá	 práce,	 kterou	 si	 užívám.	 V	 té	 další	
vzdálené	budoucnosti,	kdo	ví…	

Účastnila jsi se mnoha soutěží s výborným 
umístěním (většinou na předních příčkách hodno-
cení). Zúročila jsi v zaměstnání nasbírané zkušenosti 
ze soutěží a různých prezentačních akcích školy?

Ano,	určitě	se	mi	hodily	zkušenosti	a	různé	tech-

niky	z	příprav	na	soutěže	a	odborné	kurzy,	které	 jsem	
absolvovala.	Doma	a	hlavně	v	práci,	kdy	jsme	si	mno-
hokrát	museli	poradit	se	složitější	technologii	výrobků.

na závěr našeho rozhovoru ještě otázka, chybí 
ti školní povinnosti, spolužáci…? 

Kolegové	v	zaměstnání	mi	říkali:Ty	se	máš,	když	
chodíš	 do	 školy.	 Měli	 pravdu.	 Ve	 škole	 to	 bylo	 vše	
snazší,	 jediná	 povinnost,	 která	 byla	 –	 tak	 škola!	 Na	
školu	 vzpomínám	 ráda	 a	 někteří	 spolužáci,	 i	 když	 se	
s	nimi	často	nevídám,	mi	chybí.	Není	už	 tolik	 volného	
času,	 kolik	 jsme	 měli	 na	 domově	 mládeže	 a	 během	
školy.	

                                                 

PEKAŘINA MĚ ZAČALA BAVIT 
HNED PO ŠKOLE
Tomáš Hladík

Hned	po	ukončení	školy	v	roce	2011	(obor	Cukrář)	
jsem	 nastoupil	 do	 pracovního	 poměru	 v	 pekárně	 v	
Letcích	a	během	půl	roku	jsem	si	postupně	celým	provo-
zem	a	naučil	se	ovládat	stroje	a	všechna	zařízení.

Časem	jsem	dostal	důvěru	a	mohl	zadělávat	těsto	
na	 chleba,	 celozrnné	 a	 sladké	 pečivo.	 Tato	 práce	mě	
bavila	a	zároveň	 jsem	se	učil	poznávat	systém	výroby	
pečiva.

Nyní	 mám	 za	 sebou	 již	 dvouletou	 zkušenost	
pozice	 vedoucího	 výroby.	 Prakticky	 vše	 se	 děje	 přes	
počítač,	vážím	suroviny,	množství	mouky	do	násypky,	z	
níž	se	pak	sype	přímo	do	díže,	a	toto	opakuji	několikrát	
denně.

Další	pracovníci	pak	koulejí	a	vytvářejí	 tvary	a	 já	
dohlížím	na	pečení	a	zodpovídám	za	jeho	kvalitu,	včetně	
vzhledu	 pečiva.	 Samotné	 pečení	 je	 přednastaveno	
určitým	programem	v	PC,	který	mám	na	starost	taky	já.

Náš	 sortiment	 je	 velmi	 pestrý,	 ale	 nejvíc	 jde	
na	 odbyt	 kilový	 chleba.	 Já	 osobně,	 pokud	 se	 u	 nás	
zastavíte,	doporučuji	 též	 loupáčky,	záviny	nebo	sladké	
rohlíky.

Myslel	 jsem	 si,	 že	 pekařinu	 dělat	 nikdy	 nebudu,	
ale	pak	mě	pekařina	chytla	–	je	to	pohodová	a	voňavá	
práce.	No,	a	všem	zájemcům	o	tuto	práci	-	nevyhýbejte	
se	škole	a	zajímejte	se	o	všechny	informace.		

Naši  úspěšní  
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SPORT JE MŮJ ŽIVOT
Petra Šéblová

 1. Jak se odvíjel tvůj další život po maturitě 
na naší škole (učební obor Chovatelka a následně 
nástavba v oboru Podnikání, pozn. redakce)?

	 	 	 	 	 Můj	 život	 se	 odvíjel	 především	 sportem	 a	
prací.	 Jako	absolventka	bez	praxe	 jsem	nastoupila	 do	
Škodovky	na	linku	Felicií,	prošla	jsem	několika	činnostmi	
-	přes	programování	 řídících	 jednotek,	kontroly	vozu	a	
asistentku	jsem	se	dopracovala	až	k	dnešní	pozici,	kdy	
pracuji	 v	 prodeji	 vozidel	 ŠKODA.	Mám	malého	 synka,	
který	mi	dává	energii,	ale	současně	občas	i	bere,	takže	
můžu	 říct,	 že	moje	práce	 je	pro	mě	 relax,	mám	kolem	
sebe	fajn	lidi	–	velmi	mě	baví	obojí.		Na	mateřské	dovo-
lené	jsem	se	také	věnovala	dobrovolnictví	–	s	pejskem	
jsem	 udělala	 zkoušky	 na	 Canis	 terapii	 a	 chodila	 do	
nemocnice	 cvičit	 k	 postiženým	 dětem,	 což	 mi	 velmi	
posunulo	 životní	 hodnoty.	 Donedávna	 jsem	 také	 tré-
novala	holky	i	kluky	ve	fitness.	

2. Myslíš si tedy, že je vzdělání hodně důležité 
nebo stačí být šikovná? 

					Určitě	je	vzdělání	velmi	důležité,	ale	záleží	i	na	
kvalitě	daného	člověka.	Řekla	bych,	že	se	to	vzájemně	
doplňuje…	Setkala	jsem	se	s	lidmi	s	kvalitním	vzděláním,	
ale	cosi	jim	chybělo	–	takový	ten	selský	rozum	a	nadhled	
a	 zrovna	 tak	 i	 obráceně	 –	 velmi	 šikovné	 lidi,	 ale	 bez	
potřebného	vzdělání,	ale	globálně	říkám	ANO!	Já	sama	
jsem	 se	 te	 rozhodla	 pro	 studium	 na	 vysoké	 škole	 	 a	
pokusím	se	udělat	zase	další	krok	vpřed.	

 3. Víme o tobě, že hodně sportuješ. Jaké 
druhy sportu jsi dělala a děláš?

						No	jéje,	sport	je	můj	život.	Já	říkám	od	koní	po	
Mistrovství	světa	v	bodyfitnes.	Už	je	to	10	let,	kdy	jsem	
reprezentovala	ČR	v	Bodyfitness,	kde	jsem	z	22	závod-
nic	ve	španělské	Santa	Susanně	skončila	na	8.	místě.		
Medaile	 čítají	 i	 několik	 titulů	 z	 Mistrovství	 ČR.	 Prostě	
jsem	 potkala	 prima	 lidi	 v	 oblasti	 kulturistiky,	 fitness	 a	
silového	 trojboje.	 To	 se	 pak	 tituly	 dělají	 lehce…,	 ale	
jasně,	že	tak	jednoduché	to	nebylo,	ráno	vstát,	jít	běhat,	
dvoufázové	 tréninky.	 Te	 jezdím	 za	ŠKODA	AUTO	na	
dračích	 lodích	a	ani	na	koníky	 jsem	nezanevřela.	Tu	a	
tam	 je	možnost	si	zajezdit	u	spolužačky	Emči,	která	si	
koně	rovnou	pořídila.	

4. Jak vzpomínáš na léta strávená na škole v 
Horkách? 

	 	 	 	 	 	 Nejkrásnější	 léta	 mládí.	 Byla	 jsem	 tam	 v	
takové	 horecké	 trojce:	 Zuzka,	 Emča	 a	 já	 (pamětníci	
možná	 vzpomenou).	 Srdcem	 jsme	 se	 rvaly	 za	 naše	
koníky	a	trávily	tam	i	prázdniny	a	veškeré	volno.	Zuzka	
si	tam	našla	i	manžela.	Vzpomínám	nejen	na	koně,	ale	
i	 na	 praštěné	 	mládí,	 kdy	 jsme	 s	 holkama	 bojkotovaly	
tělocvik,	že	prostě	do	Hrušova	ani	náhodou	nepoběžíme	
(což	 totálně	 atakuje	 mé	 pozdější	 úspěchy	 ve	 sportu).	
Vzpomínám	 i	 na	 našeho	 pana	 Mistra	 Kyclera	 a	 paní	
vychovatelku	 Píseckou…,	 výlet	 do	 Rakouska	 i	 rychlé	
úprky	od	koní	a	stihnout	bus	z	Brodec…	Všichni	učitelé	
„naší	doby“	byli	víc	než	super,	v	Horkách	jsem	se	cítila	
opravdu	jako	na	zámku	a		ráda	se	tam	vracím.	

DOBRÝ KUCHAŘ SE VE SVĚTĚ 
NEZTRATÍ
Filip Šulc

Jmenuji	se	Filip	Šulc	a	jsem	absolventem	učebního	
oboru	kuchař-číšník	na	SOŠ	a	SOU	Horky	nad	Jizerou	
a	 následně	 studijního	 nástavbového	 oboru	 Podnikání.	
Momentálně	 pracuji	 jako	 kuchař	 v	 nejlepším	 dánském	
hotelu	současnosti	-	hotel	D´Anglettere,	v	hlavním	městě	
Kodani.	Hotel	obdržel	michelinskou	hvězdu	a	do	tohoto	
luxusního	hotelu	se	sjíždí	spousta	známých	osobností,	
jako	je	například	rocková	kapela	Rolling	Stones,	zpěvák	
Justin	 Timberlake,	 Miley	 Cyrus,	 hudební	 skupina	 One	
Direction	 či	Outcast,	 ale	 také	hlavní	 představitelé	 poli-
tické	 scény,	např.	 turecký	prezident,	 dánská	švédská	 i	
norská	královská	rodina.

V	květnu	 jsem	v	Čechách	připravil	 svatební	hostinu	
v	 duchu	moderní	 české	 gastronomie	 s	 prvky	molekulární	
kuchyně	při	příležitosti	svatby	mé	sestry.	Všichni	hosté	byli	
velmi	spokojeni,	údajně	nikdy	nic	podobného	neochutnali.

Po	 návratu	 do	 Dánska	 jsem	 dostal	 nabídku	 od	
českého	 velvyslanectví	 na	 pozici	 šéfkuchaře,	 kterou	
jsem	rád	přijal.	Tato	pozice	se	neodmítá	a	umožňuje	mi	
zároveň	zůstat	v	mé	současné	práci	v	D´Angletteru.	Pro	
české	 velvyslanectví	 jsem	 na	 přání	 navrhl	 ryze	 české	
tříchodové	menu:
v		Vepřový	vývar	s	domácími	nudlemi,	kořenovou	zele-

ninou	a	játrovými	knedlíčky
v	Staročeská	svíčková	omáčka	s	karlovarským	a	hous-

kovým	knedlíkem
v	Palačinka	s	tvarohem	s	vanilkovo-karamelovou	krus-

tou	a	lesním	ovocem

Menu	 bylo	 navrhnuto	 pro	 česko-dánskou	 klien-
telu,	 čemuž	 jsem	 se	 musel	 podřídit.	 V	 zahraničí	 je	
vyžadovaná	zeleninová	příloha,	tudíž	jsem	ke	svíčkové	
zvolil	glazovanou	mrkvičku,	která	jídlo	ozvláštnila.	S	cel-
kovým	výsledkem	jsem	byl	spokojen	nejen	já,	ale	hlavně	
i	náš	český	velvyslanec	Jiří	Brodský.	O	jeho	poděkování	
se	s	Vámi	rád	podělím:	

„Vážený pane Šulci, 
chci Vám velmi poděkovat za skvělé jídlo, které 

jste dnes připravil pro můj dnešní pracovní oběd. Vše 
bylo úžasné, dánskému hostu velmi chutnalo a opravdu 
to byla skvělá prezentace naší kuchyně a dobrého 
jména naší země.“

absolventi
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Borovice	není	 jen	název	 jehličnatého	stromu,	ale	
také	 osada	 ležící	 9	 km	 u	 Mnichova	 Hradiště,	 kde	 se	
nachází	 rekreační	střediska	Lites	a	Seba,	kam	byl	pro	
školní	 rok	 2013/2014	 směrován	 školní	 turistický	 kurz	
pro	třídy	2.A		a	2.E.	Tato	nádherná	přírodní	 lokalita	se	
nachází	 v	 oblasti	 Českého	 ráje	 v	 údolí	 říčky	 Zábrdky.	
Tam	 prožili	 žáci	 druhých	 ročníků	 nezapomenutelné	 3	
dny	a	o	nich	vyprávěli	SOUHŘE.

redakce Souhry: Jak se vám líbil tento turis-
tický kurz?

Míša Kaiserová  2.A, Cukrář: Především	úchvat-
ná	příroda,	 rozkvetlé	 louky,	 vonící	 seno…	Ovšem,	 ten	
kdo	se	bojí	třeba	skákajících	žab,	a	tam	raději	nejezdí,	
protože	 ty	 nás	 doprovázely	 až	 do	 koupelny.	 	 Ale	 my	
jsme	je	pozorovali	a	docela	jsme	si	na	ně	zvykli.

Adéla Dušková 2.A, Cukrářka:	Mně	 se	 nejvíce	
líbily	 sportovní	 a	 kolektivní	 hry.	 Pro	 naše	 sportování	
bylo	 připraveno	 jednak	 fotbalové	 hřiště,	 kde	 jsme	
samozřejmě	hráli	mezitřídní	zápasy	a	volejbalové	hříště.	
Soupeřili	jsme	i	s	2.E	v	baseballu.

ondra Klimeš 2.A, Zemědělec-farmář:	Tak	mně	
se	 líbilo	 všechno.	 Já	 jsem	 takový	 všestranný	 člověk.	
Líbil	 se	mi	orienák	po	 lese	s	panem	učitelem	Volfem,	
koupání	 na	nedalekém	koupališti,	 sportovní	 i	 zábavné	
hry	se	spolužáky	a	učiteli,	super	byla	záchrana	tonoucího	
v	bazénu	a	lezecká	stěna	přímo	v	areálu.

Šárka Fidlerová 2.A, obor Cukrářka:  Mně	 se	
zase	líbil	závěrečný	večer.	Byl	to	táborák,	opékání	buřtů	
a	zpívání	při	kytaře	–	velmi	mě	udivilo	,	jak	pěkně	hráli	
a	zpívali	kluci	z	2.E,	ale	samozřejmě	i	my	všichni	jsme	
se	snažili.

redakce Souhry: A 
měli jste také nějaké osob-
ní volno?

Pavel Dušek 2.A, 
Zemědělec-farmář: Udělaly	
se	 zrovna	 ty	 nejteplejší	 dny	
a	 tak	 jsme	 uvítali	 koupání,	
opalování,	 prostě	 relax	 	 na	
nedalekém	 koupališti.	 Ale	
zvládli	 jsme	 to	 těch	 pár	
kilometrů	pěšky	z	naší	základny	v	Borovici.

redakce Souhry: Vyskytlo se zde něco, co jste 
neznali?

ondra  Klimeš 2.A, Cukrář: Rozhodně	 to	 byla	
záchrana	tonoucího,	 to	z	nás	asi	nikdo	neznal.	Te	už	
to	 vím,	 já	 sám	 jsem	si	 ji	 zopakoval	 2x	 a	 při	 záchraně	
člověka	bych	si	poradil.	No	a	pak	byla	velmi	úsměvná	hra	
na	slepou	bábu	přes	překážky	na	čas,	protože	se	toho	
zúčastnily	 také	 naše	 třídní	 učitelky	 (Ing.	 Capouchová	
a	 Ing.Prokůpková).	 I	 když	 jsou	 na	 nás	 ve	 třídě	 někdy	
přísné,	jsou	i	zábavné.	

redakce Souhry: takže nic negativního? 
Všíchni:	Trochu	nás	zarazil	přístup	kuchařského	

personálu	a	stravování	 také	nebylo	nic	moc.	Personál	
by	se	měl	přijet	učit	k	nám	do	Horek	komunikaci,	servis	
a	zdvořilé	zacházení.

redakce Souhry: Máte nějaký vzkaz pro příští 
účastníky kurzu?

Těšte	se	na	TURISŤÁK,	je	to	SUPER!				
redakce Souhry                                                       

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ 
v anglickém i německém jazyce

1) Petře, v letošním školním roce jsi vyhrál 
konverzační soutěž v anglickém i německém jazyce, 
jaký je to pocit?

Pocit	je	to	úžasný.	Hlavně	konkurence	byla	veliká,	
takže	si	tohoto	úspěchu	moc	vážím.

2) Který jazyk je ti bližší?
Bližší	je	mi	angličtina,	jelikož	tu	se	učím	od	druhé	

třídy	a	němčinu	až	od	šesté.
3) nakonec jsi z obou jazyků i maturoval, bylo 

to náročné?
Nebyl	 jsem	 v	 tom	 sám,	 šel	 do	 toho	 se	 mnou	 i	

spolužák,	Pepa	Němec,	takže	jsme	se	podpořili	navzájem.	
Ze	začátku	nám	nikdo	moc	nevěřil	(ani	pan	ředitel),	že	do	
toho	opravdu	půjdeme,	ale	nakonec	jsme	to	zvládli	a	te	ze	
sebe	můžeme	mít	dobrý	pocit.

               Pro redakci Souhry Petr Ludvíček,  
absolvent 4.B, Cestovní ruch

Sportovně turistický kurz v Borovici
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Máchův kraj - pro nás ráj

Dne	16.	6.	2014	čekal	nás,	2.	B,	pana	učitele	Volfa	
a	naši	třídní	učitelku	Olgu	Janičatovou	třídenní	pobyt	v	
chatkách	Elite	v	místě,	které	 je	známé	především	jako	
Máchův	kraj	v	Doksech.	I	když	nám	počasí	moc	nepřálo,	
užili	 jsme	si	 tyto	dny	podle	 svých	představ	a	 jak	 jinak	
než	sportem.

Pondělí	proběhlo	ve	znamení	vycházek	po	okolí,	
hraním	softballu	a	badmintonu.	Večer	příjemné	posezení	
u	 táborového	 ohně,	 kde	 jsme	 si	 opekli	 špekáčky,	
klobásy	 a	 párky.	 Po	 příjemném	 posezení	 u	 táboráku,	
následovala	noční	hra	s	názvem	Svíčka.

Žáci	 byli	 rozděleni	 na	 2	 týmy,	 jeden	 tým	měl	 za	
úkol	 ochránit	 svíčku	 před	 druhým	 týmem,	 který	 se	 ji	
snažil	 sfouknout	 a	 naopak.	 Doporučujeme	 tuto	 hru	 i	
vám,	 pokud	 se	 ocitnete	 se	 společností	 v	 přírodě,	 ale	
pozor	 na	 pády	 a	 nečekaná	 setkání,	 když	 se	 ze	 tmy	
vynoří	tmavý	stín	čísi	postavy…

Druhý	 den	 začal	 stejně	 úspěšně	 jako	 ten	 první.	
Opět	nás	čekal	výlet	po	malebném	prostředí	Máchova	
kraje.	 Tentokrát	 jsme	 za	 cíl	 měli	 tenisový	 kurt	 a	 zde	
se	 seznámit	 s	 královskou	 hrou,	 tenisem.	 A	 aby	 toho	
nebylo	málo,	po	obědě	jsme	se	hned	vydali	do	campu,	
kde	 jsme	 si	 zahráli	 	 beachvolejball.	 Jako	 bonus	 jsme	
pak	získali	možnost	vyjet	si	na	šlapadlech	na	 jezero	a	
několik	šastlivců	prošlo	školením	a	praktickou	výukou	
windsurfingu.	 A	 musím	 říct,	 že	 jim	 to	 šlo	 opravdu	
skvěle.	

S	nastávajícím	večerem	se	u	našich	chatek	sešlo	
opět	několik	nadšenců	badmintonu,	kteří	se	utkali	v	nelí-
tostném	 souboji.	 Večerního	 táboráku	 se	 už	 zúčastnili	
pouze	jeho	skalní	příznivci,	nebo	mnozí	z	nás	podlehli	
únavě	a	světe	div	se,	šli	prostě	spát.

V	den	odjezdu	jsme	se	naposledy	utkali	v	turnajích	
stolního	 tenisu	 či	 badmintonu	a	na	poslední	 vycházce	
malebnou	 máchovskou	 krajinou	 někteří	 odvážlivci	 v	
jezeře	předvedli,	jak	se	letos	budeme	koupat	i	my,	méně	
otužilí.	Blížil	se	čas	odjezdu,	probírali	jsme	svoje	zážitky	
a	litovali	jsme,	že	kurz	nebyl	delší.	Závěrem	bych	chtěla	
poděkovat	panu	učiteli	Volfovi	a	paní	učitelce	Janičatové	
za	to,	jak	skvěle	se	zhostili	své	role.	Pro	všechny	to	byl	
parádní	 a	 nezapomenutelný	 zážitek,	 na	 který	 budeme	
ještě	dlouho	vzpomínat.	

                                      Lenka.Tarabová 2.B, 
Gastronomie
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Doufám, že se 
mé záliby budou  
jen rozrůstat...

Wendy, víme o 
tobě, že máš mnoho 
koníčků. Jak se 
u tebe vyvíjely a 
jakého koníčka máš 
v současné době?

Jedním	z	mých	
prvních	 koníčků	
bylo	 jako	 u	 každého	
dítěte	 kreslení.	 Z	
neznámého	 důvodu	
jsem	však	velmi	brzy	

odložila	 pastelky	 a	mou	největší	 kamarádkou	 se	 stala	
obyčejná	tužka.	Kreslení	mě	baví	dote.	Moje	umělecké	
dovednosti	se	začaly	nějak	projevovat,	až	když	mi	bylo	
devět	let	a	rodiče	mě	zapsali	na	hodiny	klavíru.	Začínala	
jsem	 hrát	 v	 Bělé	 pod	 Bezdězem	 s	 paní	 Maděrovou.	
Po	 celou	 dobu	 mého	 učení	 se	 u	 mě	 střídala	 nechu	
s	 odhodláním	 dál	 pokračovat	 v	 hraní,	 a	 když	 jsem	
poté	 přešla	 do	 Boleslavi	 k	 nejmenovanému	 učiteli	 se	
špatným	 přístupem,	 radost	 z	 hraní	 mě	 přešla	 úplně.	
Hraní	s	učitelem	jsem	opustila	ve	svých	patnácti	a	te,	
když	můžu	hrát,	kdy	chci	a	co	chci,	mě	hraní	baví	mno-
hem	více.

Ocitla	 jsem	se	 i	 u	 kytary,	hraní	na	ni	mi	bohužel	
vydrželo	 pouze	 dva	 roky,	 protože	 jsem	 přecházela	 na	
střední	školu	a	už	mi	na	ni	nezbýval	čas.

Další	 z	mých	 radostí	 bylo	 odjakživa	 psaní.	Svou	
první	„knížku“	jsem	napsala	v	1.	třídě,	ale	byl	to	vlastně	
jen	 mnou	 zvláštně	 poupravený	 příběh	 o	 Romeovi	 a	
Julii.	 Na	 základní	 škole	 proběhlo	 několik	 pokusů	 o	
napsání	 knihy,	 ale	 bohužel	 ani	 jeden	 nebyl	 úspěšný.	
Momentálně	pracuji	na	fantasy	romanticko-	horrorovém	
příběhu,	který	doufám,	dokončím.

Jedním	 z	 mých	 nejnovějších	 koníčků	 je	 zpěv.	
Zpívám	 pátým	 rokem	 na	 Základní	 umělecké	 škole	 v	
Mladé	 Boleslavi	 pod	 vedením	 paní	 Tondrové.	 Zpívám	
především	sólově,	jsem	mezzo	sopranistka,	ale	dvakrát	
ročně	 se	 objevím	 i	 ve	 sboru,	 který	 má	 učitelka	 vede.	
Největší	 novinkou	 z	 mé	 pěvecké	 „kariéry“	 je,	 že	 se	
zúčastním	 soutěže	 základních	 uměleckých	 škol,	 jejíž	
první	kolo	proběhne	v	lednu	v	Mladé	Boleslavi.	Veřejnost	
mě	může	slyšet	každým	rokem	v	červnu	a	prosinci	na	
koncertech	v	kostele	sv.	Havla.

Avšak	 zálibou,	 která	 je	 se	 mnou	 teprve	 pár	
měsíců,	 se	stala	malba	akrylovými	barvami	na	plátno.	
Doufám,	že	mi	malba	půjde	stejně	dobře	jako	kresba	a	
že	se	mé	záliby	budou	jen	rozrůstat.

                                   Vendy Maříková 3.B,  
Cestovní ruch

Na trénink vstávám ve čtyři hodiny
K	 hokeji	 jsem	 se	 dostal	 prostřednictvím	 rodičů,	

hokej	hrál	také	můj	táta,	který	se	zde	na	Horkách		také	
vyučil	a	dokonce	 	ve	stejném	oboru.	Hokej	hraju	od	5	
let(celkem	 tedy	 11let),	 začínal	 jsem	 v	 Benátkách	 nad	
Jizerou	za	HC	Benátky	nad	Jizerou.

Nyní	za	Mladou	Boleslav	za	starší	dorost,	nejvíce		
náročné	je	ranní	vstávání,	vstávám	ve	4	hodiny	a	trénink	
mám	dvakrát	 	denně	 ráno	a	odpoledne.	Každý	víkend	
máme	zápasy.

František Uřídil 1.A,  
Zemědělec-farmář 

Zumba – moje radost
1) lenko, od kolika let se tomuto koníčku věnuješ? 
Tomuto	koníčku	se	věnuji	od	svých	patnácti	let.

2) Jaké jsou tvé největší úspěchy?
Za	největší	úspěch	určitě	považuji	to,	že	jsem	se	odhod-
lala	na	zumbu	vůbec	jít		:D.	A	také	to,	že	zvládám	kroky,	
protože	některé	jsou	opravdu	těžké.		

3) Kdo tě k tomuto koníčku přivedl?
K	 tomuto	koníčku	mě	přivedla	moje	kamarádka	z	DM.	
Jednou	 se	mě	 zeptala,	 jestli	 bych	 s	 ní	 nechtěla	 jít	 na	
zumbu.	Styděla	jsem	se	a	bála	se,	že	se	ztrapním,	ale	
kamarádka	mě	uklidnila	a	já	s	ní	nakonec	šla.	A	nelituji	
toho.	Máme	svoje	cvičitele,	kteří	jsou	suproví	a	opravdu	
jim	 to	 jde.	Na	zumbu	už	chodím	pravidelně	a	opravdu	
mě	chytla.	

4) Kdyby chtěl někdo dělat stejný koníček jako ty, co 
by k tomu potřeboval?
K	 tomuto	 sportu	 je	 potřeba:	 odhodlanost,	 obětování	
svého	volného	času,	mít	chu	na	zumbu	jít	v	jakémkoli	
počasí,	trpělivost,	potřeba	otočit	se	k	zumbě	čelem.

5) Je tento koníček pro všechny nebo je nějak ome-
zený?
	 Zumba	 není	 ničím	 omezená	 a	 je	 vhodná	 takřka	 pro	
každého.	Nezáleží	na	 tom,	 jestli	 je	dobrý	v	 tanci	nebo	
ne,	 jestli	 je	 silný	 nebo	 štíhlý,	 malý	 nebo	 velký,	 holka	
nebo	kluk	a	to	už	vůbec	nemluvím	o	věku.	Zumbu	může	
dělat	opravdu	každý,	kdo	má	chu	udělat	něco	pro	svou	
postavu,	 užít	 si	 zábavu	 nebo	 se	 naučit	 nějaké	 nové	
kroky.	
A	 kdo	 by	 chtěl	 vědět	 ještě	 více	 informací,	 tak	 osobně	
u	mě…	

     Lenka Tarabová 2.B,Gastronomie

Žáci se zajímavými 
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Český den
boje PROTI
RAKOVINĚ

V	letošním	roce	se	tato	akce	konala	14.	5.	2014.	My,	
žáci	z	domova	mládeže	a	dívky	z	oboru	Cestovního	ruchu	
(2.B)	jsme	se	dobrovolně	zúčastnili	nejen	proto,	abychom	
vybrali	co	nejvíce	peněz	pro	lidi	nemocné	rakovinou.

Dalším	důvodem,	neméně	podstatným	důvodem	byla	
snaha	 obohatit	 občany	 o	 nové	 zajímavosti	 týkající	 se	
této	nemoci.	Celá	akce	začala	v	8	hodin	ráno	a	žáci	cho-
dili	nejdříve	po	Brodcích,	kde	měli	velký	úspěch.	Naším	
úkolem	 bylo	 prodat	 kytičky	 měsíčku	 lékařského.	 Poté	
jsme	 pokračovali	 v	 Benátkách	 nad	 Jizerou,	 abychom	
zde	doprodali	zbytek	kytiček.	Zde	jsme	se	však	setkali	i	
s	vlnou	odmítnutí,	což	nás	však	od	této	akce	neodradilo.	
Žákyně	z	Cestovního	ruchu	chodily	po	Mladé	Boleslavi,	
kde	byly	celkově	úspěšné.

Za	 účast	 a	 podíl	 na	 této	 dobrovolnické	 akci	 jsme	
si	 mohli	 ponechat	 žlutá	 trička.	 Věřím,	 že	 se	 ještě	 do	
dalších	dobrovolnických	akcí,	týkající	se	čehokoliv,	zase	
aktivně	zapojíme.

Z	 Domova	 mládeže	 se	 zúčastnili:	 Marek	 Hemiš,	
Lenka	Tarabová,	Eliška	Kristiňáková,	Diana	Bernardová,	
Eva	Holotová	a	Renata	Šimíčková.

Z	Cestovního	ruchu:	Nikola	Sivková,	Tereza	Pešánová,	
Monika	Rýznerová,	Lucka	Martínková,	Tereza	Bednářová,	
Dominika	 Frková,	 Jana	 Vainarová,	 Markéta	 Hetverová,	

Kristýna	Přibylová	a	Lucka	Nováková.

A	náš	vzkaz	našim	čtenářům?	Nestaňte	
se	obětí	rakoviny	ani	vy.	Jak	na	to?	

Přestaňte kouřit. Proč? Prodloužíte si 
život o 10 let. Je to vědecky dokázáno. 

Česká	 republika	 se	 řadí	 mezi	 5	
„nejprokouřenějších“	 států	 v	 Evropě.	
Pomozte	 to	 změnit	 a	 udělejte	 něco	 pro	
svoje	 zdraví.	Na	následky	 kouření	 u	nás	
umírá	 více	 lidí	 než	 v	 důsledku	 havárií,	
úrazů,	vražd,	otrav	a	AIDS	dohromady...	
                                       Lenka Tarabová 

2.B, Gastronomie

Cukrářem i střihačem filmu zároveň
1) Filipe, jak ses dostal k natáčení?
K	 natáčení	 jsem	 se	 dostal	 přes	 uměleckou	 agenturu	
Ambrozia	v	Hradci	Králové.

2) bereš tuto práci jako koníček nebo přemýšlíš o 
filmové kariéře? 
Zatím	to	beru	spíše	 jako	koníček,	ale	později	po	škole	
bych	se	rád	tomuto	povolání	věnoval.

2) Jak se ti natáčel Horkyfest? 
Horkyfest	 jsem	 nenatáčel,	 ale	 jen	 stříhal.	 Jo,	 byla	
to	 celkem	 zábava.	 Až	 na	 nesmrtelně	 dlooouhé	 ren-
derování	…	:-D

3) Máš v tomto oboru nějaký vzor?
Mým	 vzorem	 je	 náš	 lektor	 Lukáš	 Kladniček,	 který	 je	
výborný	kameraman,	scénárista	i	střihač	zároveň.

                                   Pro redakci Souhry  
Filip Bareš 2.E,Cukrář

koníčky
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Divadlo

Naše horecká škola nacvičuje divadlo,
zatím, co si pamatuji, se vždy povedlo.
Vystoupení se moc líbila
i Česká televize za námi přijela.
Princezny, princové a zlé víly, 
a k tomu kostýmy, co si herci sami vyrobili.
Nejde nám o to, kolik času nad tím strávíme,
ale o to, jestli druhé pobavíme.

Divadlo má dlouhou minulost,
a my hraní nikdy nebudeme mít dost.
Potěšit babičky, dědy i mámy s dětmi,
už kolikrát jsme se ve svých rolích spletli.
Největší dárek, který nám můžete dát,
je to, že se budete při našich vystoupeních smát.

Písničky, pohádky, ba i muzikály,
nic není nemožné, co dál bychom zahráli? 
Naše skvělá režisérka, nám všem vládne,
s její pomocí všechno hravě zvládnem.
Dojmeme nebo pobavíme lidi,
po roce nás každý zase rád vidí. 

PS	Děkujeme	naší	skvělé	režisérce	Michaele	Ouředníkové.	
                                     Lenka Tarabová 2.B, 

Gastronomie

Domov	 mládeže	 každý	 rok	 nacvičuje	 divadelní	
vystoupení,	 se	 kterým	 vystupuje	 před	 zaměstnanci	 a	
učitelským	 sborem.	 Je	 to	 forma	 poděkování	 ředitele	
školy	zaměstnancům	za	 jejich	celoroční	pracovní	úsilí.	
Dále	však	 jezdíme	potěšit	 domovy	důchodců	a	dětské	
domovy	z	nedalekých	měst	a	vesnic	svým	umem.

Letos	 jsme	měli	na	programu	Pohádky	ovčí	babičky	
–	Jak	vlci	slavili	Vánoce.		

Babičky,	 dědové,	 děti	 i	 zaměstnanci	 byli	 velmi	
překvapeni,	 jak	 jsou	kluci	a	holky	z	Horek	nad	Jizerou	
šikovní.

Neúčinkovalo	 se	 ale	 pouze	 jenom	 s	 pohádkou,	 ale	
také	zde	zahrál	svoji	roli	sbor.

Ten	vystupoval	s	písněmi:	Ovečka,	Rolničky,	Děti	ráje	
a	Morituri	 te	Salutant.	Vybrali	písně,	které	zná	každý	a	
může	si	je	zanotovat	společně	s	nimi.

Katka	 Lavrenčíková	 také	 zahrála	 na	 kytaru	 a	Matěj	
Šebesta	na	klávesy.	Žáci	stihli	navštívit	4	místa:	

Horky	nad	Jizerou	–	hráli	pro	učitele	a	zaměstnance	
školy

Mšeno	–	Domov	důchodců
Benátky	 nad	 Jizerou	 –	 Domov	 důchodců	 u	 Sv.	

Anežky
	 A	 nakonec	 své	 turné	 zakončili	 v	 Dolním	 Cetně	 v	

Domově	důchodců.

Všichni	 jsme	 se	 shodli	 na	 tom,	 že	 to	 byl	 úžasný	
zážitek	nejen	pro	diváky,	ale	i	pro	nás,	vystupující.

                                    Lenka Tarabová 
2.B,Gastronomie

Vánoční vystoupení domova mládeže
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Naši žáci vaří na 
SKAUTSKÉM TÁBOŘE

Žáci	 2.	 ročníku	učebního	oboru	Kuchař	–	 číšník,	
Jakub	 Janda	 se	 svojí	 přítelkyní	 a	 Jakub	 Machač,	 o	
letošních	 prázdninách	 nezaháleli.	 Jejich	 prázdninová	
brigáda	 se	 odehrávala	 na	 skautském	 táboře	 Boreč	 u	
Ujkovic.

Jak jste se k této brigádě dostali? 
Shodou	 okolností	 je	 naším	 učitelem	 Ing.	 Milan	

Havlas	 zároveň	 vedoucím	 skautského	 oddílu	 u	
Dobrovic.	 Hledal	 někoho	 do	 kuchyně	 a	 tato	 nabídka	
nás	samozřejmě	nenechala	chladnými.	

Jak se vám na táboře vařilo? Přece jen bych 
odhadovala na skautském táboře polní podmínky. 

…následuje	 smích……Trochu	 jsme	 tušili,	 do	
čeho	 jdeme,	 ale	 skutečnost	 nás	 nakonec	 příjemně	
překvapila…	 další	 smích.	 To	 víte,	 v	 plně	 vybavené	
kuchyni	 se	 vaří	 lépe.	Nicméně	 kuchař	 si	musí	 poradit	
vždycky.	 Kolapsové	 situace	 jsme	 zvládli	 na	 výbornou	
…	:-DDD

   A co děti? Jací jsou strávníci? 
Z	 toho	 jsme	měli	 velký	 strach,	 ale	 zvládlo	 se	 to.	

Byly	pohodoví.	Žádný	mlsouni.	Někteří	si	pochvalovali,	
že	je	tu	lépe	uvaříno	než	doma…

Jestli	 to	 nebylo	 tím,	 že	 se	 na	 přípravě	 musely	
podílet	taky.

takže příští rok do toho jdete zas? 
Určitě,	už	jsme	dohodnutí.	Dokonce	si	nás	děti	pro	

příští	školní	rok	vyžádaly	samy.	
					
Je	vidět,	že	vychováváme	děti,	které	jsou	schopné	

v	praxi	běžně	reagovat	i	na	neúplně	ideální	profesionál-
ní	podmínky.	Důležité	je,	že	se	dokážou	postavit	čelem	
ledajakým	těžkostem	či	nedostatkům	a	to	je	přeci	fajn,	
říká	Ing.	Milan	Havlas.		 	 	 	 	
	

                                Kateřina Stiborová  
a skautíci z Dobrovic

OUTDOOR 

  prvních ročníků 

První	ročníky	se	 i	 letos	na	začátku	školního	roku	
zapojily	do	seznamovacího	outdoor	traningu(poznávací	
hry	v	přírodě).	Den	prozářený	sluncem	si	náležitě	užily.	
Akci	pro	žáky	a	žákyně	připravil	učitel	tělesné	výchovy	
Mgr.Jan	Volf	 ve	 spolupráci	 s	 třídními	 učiteli	 a	 staršími	
spolužáky.	 Během	 různých	 seznamovacích	 her	 se	
všichni	 nejen	 poznávali,	 ale	 naučili	 se	 zvládat	 různé	
stresové	okamžiky.	Někteří	jejich	učitelé	byli	mezi	žáky	
k	nerozeznání.		„Jsem	rád,	že	jsem	díky	outdooru	lépe	
poznal	svou	učitelku	češtiny,	ve	třídě	je	přísná,	ale	tady	
je	s	ní	legrace“	prozradil	žák	1.	ročníku	oboru	Cestovní	
ruch	Ondřej	Bechyně.
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Rozhovor	s	vychovatelem	DM	panem

Josefem Němcem
1. Kde jste dříve pracoval?
Pracoval	 jsem	 v	 dětském	 domově	 v	
Liběchově.
2. Proč jste si vybral právě naši 
školu?
Protože	se	mi	 líbila	kreativita	 této	školy,	
na	 stránkách	 jsem	si	 prohlížel,	 co	 se	 tu	
děje	a	velice	mě	to	zaujalo.
3. Jak se Vám líbí zámecké prostředí?
To	se	mi	velice	líbí	.
4. Co říkáte na žáky ubytované na DM 

a učitelský sbor?
Zatím	se	 se	 všemi	 seznamuji,	 ale	musím	 říci,	 že	 jsou	
všichni	velice	vstřícní	a	žáci	na	DM	přátelští.

Rozhovor	 s	 učitelem	 všeobecně	
vzdělávacích	předmětů	panem	

Mgr. Adamem Krupičkou 
1) Kde jste dříve pracoval?
Loni	jsem	měl	češtinu	a	literaturu	v	jedné	
gastronomické	 škole	 v	 Mladé	 Boleslavi.	
Souběžně	ale	stále	učím	 i	na	Univerzitě	
Jana	 Evangelisty	 Purkyně	 v	 Ústí	 nad	
Labem	literaturu	a	tvůrčí	psaní.
2) Proč jste si vybral zrovna naší školu?
Protože	si	myslím,	že	praktická	povolání,	

která	se	na	Horkách	vyučují,	mají	zůstat	prioritou	české	
společnosti.	Mladým	lidem,	kteří	se	nebojí	vzít	za	práci,	
fandím.
3) Jak se Vám líbí zámecké prostředí?
V	 místech	 s	 minulostí	 je	 každá	 práce	 i	 zábava	 něčím	
mimořádná.	Ano,	líbí	se	mi	tu.	Malá	ves	s	panským	sídlem,	
kostelíkem	v	ústraní…	jako	z	Balzacova	románu.	(smích)
4) Co říkáte na žáky a učitelský sbor?
Vedení	 školy	 ke	 mně	 bylo	 moc	 vstřícné,	 od	 začátku	
jenom	 férové	 jednání.	 Kolegové	 jsou	 přátelští.	 A	 stu-
denti?	 Však	 si	 vzpomínáš	 na	 to,	 jaké	 to	 bylo	 ve	 vaší	
třídě,	ne?	(smích)

Rozhovor	 s	 mistrovou	
odborného	výcviku,	paní	

Radkou Kostkovou 
1. Kde jste dříve praco-
vala?
Pracovala	jsem	8	let	jako	
vedoucí	 pobočky	 Praha	
v	 Cestovní	 kanceláři	
Vítkovice	Tours.
2. Proč jste si vybrala 
zrovna naši školu?
Vzhledem	k	vyhovujícímu	
oboru,	 který	 tady	 učím	 a	

dobré	dostupnosti	z	mého	bydliště.
3. Jak se Vám líbí zámecké prostředí?
Toto	prostředí	je	mi	velice	sympatické,	do	práce	se	vždy	
těším	a	líbí	se	mi	zdejší	rodinná	atmosféra,	takže	jsem	
naprosto	spokojená.
4. Co říkáte na žáky a učitelský sbor?
Myslím,	že	super.	Zatím,	co	mám	ohlasy,	 tak	děti	 jsou	
spokojené,	což	je	oboustranné.	Učitelský	sbor	mě	vzal	
mezi	sebe	a	za	to	jsem	také	moc	ráda.

Rozhovor	s	paní	učitelkou

Ing. Evou Večerkovou
1. Kde jste dříve pracovala?
Dříve	jsem	pracovala	na	škole	
COP	 Nymburk,	 jinak	 stále	
pracuji	ve	škole	SŠOGD	Lysá	
nad	Labem	a	nyní	mám	k	této	
škole	ještě	školu	v	Horkách.
2. Proč jste si vybrala právě 
naši školu?
Zaujalo	mě	především	prostředí,	

	 ve	kterém	se	tato	škola	nachází	
a	také	zámecká	atmosféra.

3. Co říkáte na žáky a učitelský sbor?
Se	žáky	se	zatím	seznamuji,	takže	je	ještě	nemohu	hod-
notit,	ale	učitelský	sbor	mě	velice	dobře	přijal	a	všichni	
jsou	tady	milí	a	přátelští.

NOVÍ UČITELÉ

Zapomeňte i letos na nudu a navštivte naše zájmové kroužky! 
I	letos	připravila	naše	škola	a	domov	mládeže	celou	řadu	zájmových	aktivit.	Nově	se	můžete	například	naučit	foto-
grafovat	nebo	vyšívat.	Zde	je	naše	nabídka.

Kroužky na DM

Pondělí: 
15.30-	17.00	Práce	s	přírodními	materiály	(1.a	3.	pondělí	v	měsíci,	místo:	vazárna	-	statek)
16.00-17.00	Kroužek	ručních	prací	(šití,	vyšívání,	háčkování,...)
Úterý: 
15.45-17.00	Divadelní	kroužek
15.45	Chovatelský	kroužek	–	koně	(jednou	za	tři	týdny	včelařský	kroužek)
Středa: 
16.00-17.00	Fotografický	kroužek
19.30	Filmový	klub	při	DM	(jednou	za	14	dní)
čtvrtek: 
15.45-17.00	Turistický	kroužek	
16.00-18.00	Kroužek	zemědělské	techniky	(každý	lichý	čtvrtek)	
Od	20.00	cvičení	s	hudbou
Výtvarný	kroužek	–	dle	přání	žáků	–	kdykoli	–	kreslení,	tvořivá	činnost,	modelování,	tvorba	dekorací	apod.

Těšíme se na vás!!!
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