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STUDIJNÍ NÁSTAVBOVÉ OBORY
Podnikání
Společné stravování
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ




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 Středočeského 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, pracovní
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, dušičkových, adventních a jiných vazeb

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
Časopis naší školy má za sebou již patnáct
úspěšných ročníků. I letošní vydání, které právě začínáte
číst, Vás provede důležitými událostmi naší školy.
Využili jsme zejména několika projektů, díky
kterým jsme získali finanční prostředky na modernizaci
školy, nové učební pomůcky a vyučovací metody, na
zahraniční i domácí stáže pro žáky i učitele atd.
Žáci se svými učiteli vybudovali Školní muzeum
zemědělské techniky, Horeckou naučnou stezku, nové
sbírkové plochy ve školním zahradnictví. Bylo nám
umožněno podílet se na významných akcích – vařili jsme
pro prezidenta republiky, obsluhovali francouzského

tou nejlepší vizitkou práce našich učitelů i dalších

velvyslance, přivítali jsme u nás pana hejtmana

pracovníků školy. Dali svým žákům nejen svou odbor-

Středočeského kraje se svými dvěma náměstky.

nost, slušnost, lidský přístup, ale hlavně zanícení pro

Opakovaně naši cukráři získali zlato na celostátní

obor a touhu jít za svým cílem.

soutěži Gastrojunior.

Ing. Vratislav Morava
ředitel SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

I přes všechny tyto a další úspěchy spatřuji
ten nejdůležitější výsledek naší práce v úspěšných
absolventech. Jejich uplatnění v profesním životě je

MATURITNÍ PLES
Srdečně Vás zveme na maturitní ples třídy 4.B,
Cestovního ruchu a Gastronomie, který se bude konat
v Domě kultury v Mladé Boleslavi dne 15. ledna 2015
od 19.00 hodin.
V případě zájmu o lístky na tuto událost kontaktujte:
Mgr. Markétu Ulmanovou, tel. 605186664,
ulmanova@souhorky.cz
Těšíme se na Vás!!!

Ocenění Hospodářské
komory ČR
Na výstavišti v Brně se dne 15. 9. 2015 uskutečnilo
slavnostní setkání. Pozvánku od Hospodářské komory
ČR dostali ti nejlepší absolventi z učebních oborů technických, řemeslných, gastronomických a oborů služeb
z celé republiky. Ocenění nejlepších absolventů od
Hospodářské komory ČR za naši školu získalo celkem
5 žáků z oborů Zemědělec - farmář a Cukrář. Naše škola
zde rovněž obdržela Čestné uznání za vysokou úroveň
praktické přípravy z rukou pana ministra obchodu
a průmyslu Jana Mládka a prezidenta Hospodářské
komory ČR Vladimíra Dlouhého.
(Re)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. listopadu 2015 od 10.00 do 16.00 hodin
10. prosince 2015 od 12.00 do 16.00 hodin

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

Zveme všechny zájemce na naše Dny otevřených
dveří, které se konají
dne 26. 11. 2015 od 10.00 do 16.00 hodin a
dne 10. 12. 2015 od 12.00 do 16.00 hodin.
Navštivte a prohlédněte si naši školu, získáte od
nás všechny dostupné informace o studiu, škole
a domově mládeže.
Těší se na Vás i naši žáci, kteří si pro Vás
připravují ukázky své práce a zkušenosti ze
soutěží, projektů a zahraničních stáží.



Školní muzeum
Všichni se tomu sice zasmáli, ale semínko bylo
zaseto. Pod přístřeškem přibývalo staré nářadí a stroje.
Hodně lidí přiložilo ruku k dílu a úsměvná myšlenka se
pomalu měnila ve skutečnost. Realizací muzea, koordinací jednotlivých činností a duchovní záštitou nad zrodem muzea byl pověřen Ing. Miloš Repáň. Ze starých
a rezavých strojů se stávaly exponáty přičiněním členů
kroužku zemědělské techniky a žáků oboru Zemědělec
- farmář. Využili jsme také aktivit a finančních prostředků
projektu Cestou přírodovědných a technických oborů
napříč Středočeským krajem.

Myšlenka vytvořit školní muzeum se zrodila už dávno. Učitel odborného výcviku pan
Josef Janda se svou kolegyní Bc. Ivanou
Kadeřábkovou zachraňovali po léta ze stodol
a půd opuštěných usedlostí ruční nářadí, drobnou mechanizaci a vybavení hospodářství,
které se používalo pro práci v zemědělství.
Nemohli odolat jejich půvabu a dokonalosti
řemeslného zpracování. Používali jsme je ve
škole jednotlivě, často jako dekorace nebo
základ pro květinová aranžmá. Až jednou
přišel nápad - uděláme tu muzeum!



„Dostali jsme drátěné kartáče a nejdřív se
všechno muselo zbavit rzi. Pak se sháněly různé
díly, stálo to hodně nervů,“ říká Ondřej Klimeš,
žák III. ročníku oboru Zemědělec - farmář.
„Nejvíc jsme se asi vyřádili při opravě
sekačky na obilí“, dodává. Garantem
za přípravu exponátů byli lektoři
kroužku pan Janda a Mgr. Kateřina
Jeníčková, pracovnice Muzea
Mladoboleslavska.
Muzeum bylo zasazeno do
nevyužívané kovárny,
která sloužila jako
sklad. Byly opraveny
stěny a osvětlení,
vytvořeny byly
popisky exponátů
umístěné na podstavce.
Vše
spělo
k otevření muzea.
Tímto
významným
dnem se stal 27. květen 2015. Při slavnostním
stříhání pásky Školního muzea zemědělské techniky se sešlo mnoho významných a milých hostů,
v čele s hejtmanem Středočeského kraje, Ing. Milošem
Peterou. Pan hejtman při zahájení řekl: „Já jsem
nadšen. Ke staré technice mám vztah. Tím, že
pocházím z vesnice a hodně exponátů jsem viděl
v provozu za mého mládí, tak pro mě je to dvojnásobná
radost.“ Na slova pana hejtmana navázal náměstek
hejtmana Středočeského kraje Karel Horčička: „Lidé,
kteří mají zájem o minulost svého národa, samozřejmě
mají zájem i o budoucnost toho národa. A to je
dobrá zpráva, že jsou takoví lidé. Protože pokud mě

zemědělské techniky
zajímá, jak se kdysi pracovalo, žilo, tak se chci zajímat
i o to, jak to dělat lépe a aby to šlo dopředu.

v Horkách nad Jizerou

Takže v tomhle směru lidé, kteří se starají o minulost, jsou dobrými posly budoucnosti České republiky.“
Ocenění jsme dostali i od náměstka hejtmana pro
školství Dr. Milana Němce a vedoucí odboru školství
Mgr. Lenky Šmídové.
Expozice obsahuje přes 30 exponátů s popiskami, většinou každý v několika exemplářích. Uvidíte jak
zrenovovanou původní historickou zemědělskou techniku, tak i repliky vytvořené podle dobových fotografií
nebo originálních předloh. Tento základ je doplněn
dalším dobovým ručním nářadím, jednoduchými
stroji, částmi postrojů tažných zvířat a běžným
vybavením zemědělské usedlosti či venkovského
stavení.
Muzeum se stalo posledním, třináctým,
stanovištěm naší Naučné stezky zbudované
a otevřené v loňském roce.
Budeme rádi, když se do našeho
muzea přijdete podívat. Přesvědčíte
se sami o řemeslné
zručnosti našich předků
a šikovnosti našich
žáků a učitelů.



Slavnostní večer na francouzské ambasádě
úsměv z tváří nám nezmizel. Oprávněně jsme sklízeli
obdiv přítomných hostů i místního personálu pro svoje
nasazení i profesionální zručnost.
Po celou dobu slavnosti vládla milá a uvolněná
nálada. Všichni si při zajímavém kulturním programu
užívali letního podvečera v interiéru velvyslanectví, na
jeho terase i v zahradě.
(Re)

Ve středu 3. června jsme měli společně s žáky
SOŠ a SOU Čakovice možnost podílet se na servisu
pro hosty francouzského velvyslanectví v Praze na
slavnostním večeru, kterého se zúčastnilo přibližně 600
lidí. Naším úkolem byl welcome drink, koktejlová nabídka vynikajícího pohoštění a servis nápojů z nabídkových
stolů i z plat. Práce to byla náročná a vedro úmorné, ale

Naši žáci

na Pražském hradě
Již tradičně, letos po dvacáté, se naši žáci naší školy zúčastnili
příprav a vlastního plesu Hradní stráže na Pražském hradě.
Praxe na Pražském hradě vykonávají naši žáci
již od roku 1994. Nyní se jich zúčastnilo přes 100. Celý
týden žáci oborů Kuchař – číšník, Cukrář a Gastronomie
připravovali slavnostní pokrmy a cukrářské výrobky. Další
žáci včetně maturitního oboru Cestovní ruch dva dny
chystali slavnostní prostředí a výzdobu všech hlavních
sálů Pražského hradu – Španělského a Rothmayerova
sálu a Rudolfovy a Nové galerie.
Přípravy vyvrcholily slavnostním večerem 27. března
2015. Kromě řady významných hostů (např. předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. Jana Hamáčka)
jsme viděli známé zpěváky, např. zpěvačku Kristýnu či
Miroslava Žbirku.
Praxe na Hradě je sice náročná, ale jedinečná svým
významem a velmi zajímavá.
Šárka Pelantová, 4. B



Znovu i letos zlato pro naše cukráře
na Gastro Junior BIDVEST CUP
Již 21. ročník celorepublikové soutěže mladých talentů
v oborech kuchař, cukrář a číšník se konal 15. - 17. 1. 2015
v Brně jako odborný doprovodný program mezinárodních
veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR.
Pravidelně se jí účastní více než čtyřicet tuzemských odborných škol, z nichž každá vysílá do“ boje“
jen ty nejlepší z daného oboru. Ti nejprve projdou
sítem dvou regionálních kol. Během třídenního finále
na brněnském výstavišti měří síly už jen absolutní
špička mladých gastronomů. Za školu soutěžila Míša
Kaiserová, která postoupila z krajského kola.
„Míšo, jaké máš dojmy z finále soutěže?“
„Tři dny byly vyčerpávající. Načerpaly jsme mnoho
dalších receptů a postupů a nápadů. Nejlepší bylo vyhlášení,
kdy jsem se dozvěděla, že jsem ve zlatém pásmu.“
„V čem jsi tentokrát soutěžila?“
„Soutěžila jsem v restauračním moučníku, 45 minut
jsem pracovala před akreditovanými komisaři AKC
a před veřejností.“
„Jak ses umístila?“
„Umístila jsem se na první příčce. A pak celkově
třetí nejlepší v republice. Dostala jsem zlatou medaili,
pohár a ocenění hejtmana Jihomoravského kraje.“
„Jak dlouho jsi se připravovala na soutěž a kdo
ti pomáhal?“
Připravovala jsem se měsíc pod vedením paní
mistrové A. Pechlátové.
(Pe)

ZLATO V SOUTĚŽI
Gastro Hradec
Naše cukrářky Tereza Zemanová, Adéla Dušková,
Kristýna Klímová a Michaela Kaiserová dosáhly velkého
úspěchu na soutěži Gastro Hradec:
„Po kolikáté jste se zúčastnily odborné soutěže?“
„Byla to naše třetí velká soutěž.“
„Jak byste letošní Gastro Hradec zhodnotily?“
„Moc se nám tam líbilo, prostředí bylo příjemné,
převládala přátelská atmosféra.“
„Jak dlouho jste se na soutěž připravovaly?“
Na samotnou soutěž jsme se v závěru připravovaly
3 dny a 1 noc, byly jsme unavené, ale výsledek stojí za to!“
„Dosáhly jste obrovského úspěchu, Terka je
dokonce nejzlatější ze zlatých – úplně první ve své
kategorii, jaký je to pocit?“
Míša, Týnka, Adéla: „Neuvěřitelný, nepopsatelný
pocit štěstí, kdy nevěříte vlastním uším, a derou se vám
slzy do očí.“
Terka: „Byla jsem dojatá, jsem moc šastná, že se
mé úsilí vyplatilo a velmi si svého úspěchu vážím.“
„Náš úspěch je samozřejmě úspěchem celého
týmu, velké poděkování patří naší paní učitelce OV
Aleně Pechlátové, která nás na soutěž připravila a byla
nám velkou oporou.“
Redakce SOUHRY

Zemědělská olympiáda
Žáci třetího ročníku zemědělec – farmář David
Fabián a Tadeáš Krahulec se v dubnu zúčastnili
Zemědělské olympiády žáků středních škol ve Frýdlantu.
Letos to byl již desátý ročník této akce.
Soutěž se skládala z několika úkolů. Jízda zručnosti
traktorem s přívěsem, výměna a vyvážení pneumatiky, práce s nakladačem, vykování skoby, poznávání
různých technických a biologických materiálů. Teoretické
vědomosti dokazovali psaním testů z rostlinné výroby,
chovu hospodářských zvířat a mechanizace.
Pro kluky to byla velice dobrá zkušenost a v těchto
soutěžích se umístili v polovině žebříčku soutěžících.
( Ka )



v Gastro Hradec 2015
získal David Novotný, 3.B obor Gastronomie v kategorii studených pokrmů
„Davide, jaký je to pocit?“
„Pocit je to super, byly to
velké emoce.“
„Jak dlouho ses na soutěž
připravoval?“
„Připravoval jsem se 3 týdny
ve svém volném čase,
příprava byla velmi náročné,
ale poučná. Poslední dny
před soutěží jsem se už
připravoval od rána do
večera. Za pomoc a podporu děkuji učiteli OV panu
Uhlířiovi a mému spolužákovi
Honzovi Čermákovi.“
„Chystáš se na nějakou
další soutěž?“
„Ano, za rok chci opět na
Gastro Hradec, ale tentokrát
bude soutěžit Honza a já
budu jeho opora.“

„Honzo, jaké to je být
součástí vítězného týmu?“
„ Přispět dle svých možností
co nejlépe, je velmi příjemný
pocit, stejně jako podílet se
na úspěchu.“
„Těšíš se na příští rok, kdy
si s Davidem prohodíte
role?“
„Ano, moc a můžu prozradit,
že už te máme připravené
produkty, se kterými budeme
soutěžit. Máme rok na to,
abychom vše dotáhli k dokonalosti.“
A. Váňová, 3.A

Krajská zemědělská soutěž u nás

Naše škola pořádala dne 12 5. 2015 odbornou
soutěž zemědělských dovedností žáků učebních oborů
Středočeského kraje. Soutěž vyhlašuje SOŠ a SOU
Horky nad Jizerou v rámci udržitelnosti projektu OPVK,
Cesta k modernímu vzdělávání.
Soutěž se uskutečnila pod záštitou PaedDr. Milana
Němce, MBA, statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu
Středočeského kraje.
Krásné počasí přivítalo dne 12.5 2015 soutěžící
a jejich doprovod. Pozvání přijali za středních škol
z Vlašimi, Čáslavi, Jesenice a z učiliště z Hubálova.



Soutěžní den probíhal celý den v příjemné atmosféře.
Celkem plnili žáci šest soutěžních disciplín, z toho 4 povinné.
1. Teoretický test – předpisy silničního provozu pro skupinu T.
2. Test odborných zemědělských vědomostí.
3. Poznávání technických materiálů a biologických materiálů.
4. Práce s hydraulickým nakladačem.
5. Jízda zručnosti traktoru s návěsem.
6. Práce s ŽTR 165.
Započítávali se nejlepší dosažené výsledky. A jak to pro
vše dopadlo?
1. místo Kovář Milan – SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
2. místo Bahník Dominik- SOŠ Jesenice.
3. místo Veselý Jakub - SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Ochutnejte

sladkou

ČESKOU REPUBLIKU
Soutěž se konala 6. 9. 2014 a byl
zadán tento soutěžní úkol:.
Slavnostní dort jakéhokoli tvaru
o hmotnosti maximálně 5 kg, s modelovanou ozdobou na dané téma
a degustační vzorek o velikosti 6 porcí:
na téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY ANEB MÁ NEJOBLÍBENĚJŠÍ
ČESKÁ POHÁDKA.
Účastnily se žákyně třetího ročníku
oboru cukrář Michaela Kaiserová,
Tereza Zemanová a Kristýna
Klímová.
„Míšo, Terezo, Kristýno, účastnily jste se v září soutěže, přivezly jste
nějaké ocenění?“
Tereza, Kristýna: „Ano, přivezly jsme si čtvrté místo.“
Míša: „Ano, přivezla jsem si první místo.“
„S čím jste soutěžily?“
Tereza: „Soutěžila jsem s dortem s názvem Z mechu a kapradí.“
Kristýna: „Vytvořila jsem dort na téma Ubrousku, prostři se.“
Míša: „Vybrala jsem si pohádku Za humny je drak.“
„Kde se soutěž konala a jaké dojmy vám přinesla?“
Tereza, Kristýna a Míša: „V Trojském zámečku v Praze v Konírně.“
Kristýna: „Přineslo mi to nové zkušenosti, nápady, poznaly jsme lidi z AKC, jako
např. pana Bc. Kubce, který je prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů ČR WACS
Continental Director for Central Europe a viceprezidentku Pavlínou Berzsiovou.“
Míša: Bylo to vyčerpávající, ale stálo to za to.
Pro redakci naše cukrářky
M. Kaiserová, T. Zemanová, A. Dušková, K. Klímová, 3.A

Jindra Hlavatý a Barbora Čonková
při obsluze prezidenta republiky
a pana hejtmana

Vařili jsme pro pana prezidenta
Naše škola byla oslovena vedením společnosti
Tereos TTD a.s. v Dobrovici a Krajským úřadem
Středočeského kraje nabídkou k zajištění slavnostního oběda pro pana prezidenta ČR a pana hejtmana
Středočeského kraje, pořádaného dne 29. dubna 2015
v prostorách Dobrovického muzea.
Naším úkolem byla příprava banketu pro 30 významných hostů pana hejtmana a zajištění souběžného
rautu pro 65 osob doprovodné delegace. Celé slavnosti předcházely pečlivé přípravy spojené se zajištěním
inventáře, výběru menu a sestavení přesného časového
harmonogramu. Do samotné realizace slavnostního oběda
a rautu se zapojilo dvanáct pracovníků školy a na třicet
žáků. Celá akce proběhla za přísných bezpečnostních
opatření, která často přinášela i komplikace nebo naopak
úsměvné situace. Na závěr jsme byli potěšeni velmi pozitivním hodnocením, kterého se nám od hostitelů i hostů
na slavnosti dostalo.
Přinášíme našim čtenářům rozhovor s Jindrou
Hlavatým (2.B, Gastronomie), který obsluhoval pana
prezidenta:

„Byl
jsi
součástí týmu,
který připravoval
oběd pro prezidenta České
republiky pana
Zemana, jaké to
bylo?“
„Mám velký zážitek. Takovýchto
příležitostí není
moc a proto jsem
velmi rád, že jsem mohl být součástí týmu.“
„Byli jste hodně nervózní?“
„Já osobně jsem byl trochu nervózní. Už třeba jen z toho,
že vše muselo být tip op.“
„Na čem si vlastně pan prezident pochutnal?„
„K předkrmu měl parmskou šunku se žlutým melounem
a rukolovým salátem s hoblinkami parmezánu, jako polévku
jsme podávali francouzskou cibulačku, jako hlavní chod
telecí líčka na víně s bramborovou kaší a dezert pralinky
s mandlovými lanýži a čokoládo-malinový dortík.“



Nejlepší Horecká vánočka
Obou vítězů jsme se zeptali:

1) Jaké byly Tvoje pocity, když ses dozvěděl/a,
že jsi vyhrál/a?
Marcela: Moje pocity? Radostné překvapení. Byla
to moje první soutěž za ty 3 roky, co jsem na škole.
Honza: Byl jsem velmi překvapený, když jsem
se o svém umístění dozvěděl. Konkurence byla velká.
Zároveň jsem měl však velkou radost.
2) V čem si myslíš, že je Tvoje vánočka právě
ta vítězná?
Marcela: Tak to vůbec netuším. Vzhledem? Chutí?
Ale hodně lidí mi říkalo, že chutná tak, jako by ji pekla
jejich babička, taková ta vymazlená babiččina vánočka.
Honza: Tak to opravdu netuším. Dle mé chuti
mohla být sladší. Líbila se mi hodně vzhledem - pěkně
do zlatova upečená, tak to třeba udělalo velký dojem..

Dne 10. prosince, u příležitosti Dne otevřených
dveří, proběhla soutěž o nejlepší Horeckou
vánočku. Zapojilo se (neuvěřitelných) 52
soutěžících, žáci i učitelé. Všechny
vánočky byly skvělé a chutné, ale
zvítězit mohl jen jeden.
1. místo v kategorii odborných
hodnotitelů patřilo Marcele Vránové
(3.E, Kuchař-číšník) a podle laické
veřejnosti Janu Martínkovi (2.E, Kuchařčíšník).

ŘEDITEL
PŘED
TABULÍ

3) Jak dlouho Ti trvala příprava vánočky?
Zkoušel/a jsi ji už někdy, nebo to byla Tvoje
premiéra?
Marcela: Vánočka mi trvala asi 2hodiny. Byla to
moje premiéra. Recept a postup jsem měla od babičky
mého přítele. Jinak jsem ji tvořila sama. Myslím si, že na
poprvé jsem ji zvládla suprově. Alespoň můj pocit.
Honza: Vánočku jsem pekl zhruba 2 hodiny. Dělal
jsem ji úplně poprvé. Takže ano, byla to moje premiéra
a podle mého soudu bych řekl, že úspěšná.
Ještě bych chtěl dodat, že děkuju za hlasy
návštěvníkům, spolužákům a přátelům. K výhře mi
pomohly právě jejich chuové buňky. Díky všem.
Tolik pro redakci - Váš výzvědník Marek Hemiš, 2.E

„Co je ve škole k vidění nového?“
„Naši žáci se svými učiteli dokončili
Školní zemědělské muzeum a Horeckou
naučnou stezku. Necháváme tady tak pro
budoucí generace trvalé hodnoty. Věřím,
že to ocení i naši žáci, až se přijdou za
padesát let se svými vnuky podívat na
svou bývalou střední školu.
Postupně pokračujeme v modernizaci
všech našich nemovitostí. Výrazných změn
doznalo naše zahradnictví. Renovovali
jsme dveře na zámku a provedli mnoho
dalších oprav..“
„Co se nepovedlo?“
„Bohužel se nám stále nepodařilo
získat finanční prostředky na změnu
topení na zámku z elektrických
akumulačních kamen na vytápění plynem.
Obdobně i v areálu odborného výcviku.“
„Dělají Vám žáci radost?“
„Velkou. Nejen ti, kteří získávají
ocenění v soutěžích a na stážích, ale
všichni, kteří pochopili, že jsou součástí
týmu a tvoří v něm společné hodnoty, a
již v cukrářské dílně, kuchyních, cateringu,
ve vazárně květin, v zahradnictví či při
zemědělských aktivitách. Pochopili totiž, že
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se učí nejen u tabule, ale hlavně při konkrétních akcích pro reálného zákazníka.“
„Nechodí žáci na akce jen pro
finanční odměnu?“
„Bohužel jsou někteří žáci, kteří
upřednostní finančně výhodnější brigádu
před prestižní akcí, např. na Pražském
hradě. Věřím však, že i oni časem pochopí,
že co se s námi na akcích naučí, má
trvalou hodnotu před pomíjivou finanční
částkou.“
„Prý letos škola nezískala grant na
zahraniční stáže?“
„Finanční dotaci z prostředků EU
Leonardo da Vinci (nyní Erasmus+) jsme
na základě našich projektů dostali za
uplynulé roky sedmnáctkrát. Letos byly
upřednostněny nové školy a organizace,
které dosud nežádaly. My jsme již za 17 let
získali více než půl milionu EUR a na stáže
do zahraničí vycestovalo 1 500 našich žáků.
Za rok projekt vyjde opět.
Máme však připravené další projekty. V rámci projektu OP VK letos pojede
zdarma na jazykovou přípravu 20 žáků do
Londýna a další žáci recipročně pojedou
do Vysokých Tater a do Německa.“

SENIGALLIA – italský ráj
V letošním školním roce proběhla stáž v Itálii
dříve, než je obvyklé, a proto vám přinášíme čerstvé
dojmy a zážitky vašich spolužáků, kteří se nedávno ze
stáže v Senigallii vrátili.
„Co tě na stáži v Itálii překvapilo?“
Anička Pohorelcová: „Překvapilo mě výborné chování lidí a způsob žití.“
Marek Hemiš: „Na stáži mě mile překvapilo převážně
úplně všechno. Jídlo měli úžasný, příroda byla krásná…
Co dodat!?“
„Jaká byla praxe a co jsi tam dělal/a?“
Simča Kuželková: „Byla jsem na pracovišti jménem
Caffe Portici a mým úkolem bylo připravovat různé
sladké a slané italské pečivo.“
Anička P.: „Byla jsem na skvělém pracovišti – Vicoletto,
byla tam příjemná atmosféra, dobrý kolektiv a naučila jsem
se tam práci s mořskými plody a tradičními italskými jídly.“
„Máš nějakou veselou příhodu ze stáže?“
Eva H.: „Veselá příhoda byla, když jsme si spletli na
moři racky s bójkama.“
Monča Kuželková: „…a když jsme jeli na výlet do
Ancony a na vlak jsme čekali na jiném nástupišti, tím
pádem nám náš vlak ujel a my museli skoro 2 hodiny
čekat na další vlak…“
Vlasta Knecht: „Zaručená poruchovost zapůjčených
kol, kde byla více než 70 % jistota, že vyjedete z hotelu
čistý a vrátíte se špinavý, protože jste si cestou opravovali spadlé řetězy…“
„Co byste vzkázali spolužákům?“
Anička P.: „Nebojte se a jděte do toho… Stojí to za to!“
Eva H: „Ostatním ve škole bych chtěla vzkázat,
aby se do Senigallie rozhodně jeli podívat. Je to podle
mě nejlepší stáž, kterou škola umožňuje.“
Účastníci stáže

Jak získat stáž na Kypru
„Ahoj Jindro, ty jsi byl minulý rok v dubnu na
Kypru, jak ses tam dostal?“
„Prošel jsem výběrovým řízením a ještě se dvěma
spolužačkami jsme letěli na Kypr.“
„No , tak to je super a mohl bys nám nastínit,
jak vypadá to výběrové řízení?“
„Nejdůležitější je dostat doporučení od učitelů a vedení školy, poté nás poslali do naší sesterské školy do
Prahy-Čakovic a my tam jeli na jazykovou přípravu. Ta
trvala vždy od 8:00 do 17:00 v sobotu i neděli, tři víkendy po
sobě. No a na závěr byl připravený velký test na čtyři A4.“
„Jak dlouho jste tam byli?“
„Byli jsme tam od 9. dubna do 14. května na
začátek sezóny, takže až tak moc práce nebylo.“
„Co jste dělali ve volném čase?“
„No, když jsme měli volno, tak jsme především
chodili na pláž nebo do města nakupovat a také jsme
sportovali. Často jsme třeba hrávali fotbálek nebo
nohejbal.“

DEN JAZYKU
Rozhovor s účastníky:
„Jak se Vám líbil Den jazyků?“
“Jsme rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit. Jen nás mrzí
počasí, že nám úplně nevyšlo, ale to nám dobrou náladu
nezkazí.“
„Co bylo pro vás nejtěžší?“
„Největší problém nám dělal německý jazyk.“
„A co vám dělalo nejmenší problém?“
„Asi sestavování anglických vět.“
„Těšíte se, až Den jazyků budete připravovat vy, jako
druháci?“
„Ano, bude to
velká zábava.“
Pro
SOUHRU
B. Zábranská
a M.Gresko

„Můžeš nám blíže popsat pracovní den na stáži?“
„Já si zvolil dělat kuchaře.Tak jsem především pomáhal
připravovat jídlo a doplňovat bufet. Bylo to moc fajn a dobrý
kolektiv jen přidával na lepším zážitku z celé stáže.“
„Zní to vážně skvěle, děkuji ti za rozhovor.“
Pro SOUHRU J.Hlavatý 2.B,Gastronomie
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Stáž na Štrbském Plese
aneb jak si vedlo deset statečných v hotelových službách

   Jako každým rokem, tak i letos, tak se deset
studentů naší školy zúčastnilo třítýdenní odborné stáže
na Slovensku na Štrbském Plese v hotelu FIS a v Kolibě.
Studenti zde získávají mnoho zkušeností od profesionálů
v zahraničním hotelovém provozu.
Ubytování je tradičně v bungalovech, které jsou
součástí hotelu FIS. Osm žáků pracovalo v restauračním, kavárenském a kuchařském provozu, a dva
žáci pracovali v nedaleké Kolibě. Během stáže ve volném čase mohli žáci využívat služeb hotelu, jako jsou
wellness, fitnescentrum, tělocvična, kulečník a také
přilehlý skiareál, v němž měli skipasy zcela zdarma.
Žáci ve svém volném čase vyrazili na několik výletů,
např. na vodopád Skok, který je se svými 25 metry
výšky třetím největším vodopádem na slovenské straně
Vysokých Tater, dále navštívili Tatranský Dom, který je
dominantou na Hrebienoku. Od hotelu za velmi dobře
odvedenou práci obdrželi výlet do největšího aquaparku
na Slovensku Tatralandie v Liptovském Mikuláši. Žáci
tuto stáž všem velmi doporučují, protože zde získávají
velké množství zkušeností a dovedností. Volný čas pak
někteří tráví na lyžích nebo na běžkách, jiní ve wellness
či fitnesscentru.

Květinové vazby pro vítěze od našich zahradníků

Některým účastníkům stáže jsme položili pár otázek:
David Novotný 3.B, Gastronomie
„Z jakého důvodu ses rozhodl zúčastnit této
stáže?“
„Jsem vášnivý lyžař a mám rád hory. Jelikož jsem
ve Vysokých Tatrách ještě nikdy nebyl, tak jsem si chtěl
rozšířit svojí představu o pořádné sjezdovce. Také jsem
chtěl vidět, jak vypadá jiná gastronomie, a proto sem si
vybral tuto stáž.“
„Splnila tato stáž tvá očekávání?“
„Celkem ano. Lyže byly super, spousty volného
času, velké množství nových zkušeností a dovedností
v gastronomickém provozu. Jediné, co mě zarazilo, bylo
chováni jednoho z kuchařů, který se mě stále snažil
udržet pod tlakem a dost mě podceňoval.“
„Kdybys měl možnost, jel bys znovu?“
„Určitě ano! Pobyt byl suprový, nové známosti,
kontakty a také kamarádi. Velmi bych tuto stáž za sebe
doporučil pro studenty, kteří mají ve svých koníčcích
lyže a běžky.
Anička Pohorelcová, 3.D, Cukrářka
„Z jakého důvodu ses rozhodla zúčastnit této
stáže?“
„Chtěla jsem se zdokonalit ve svých jazykových
znalostech a dovednostech. Ráda cestuji, tak jsem
chtěla poznat nové prostředí a přátele, také navázat
nové kontakty, jelikož v budoucnu bych chtěla pracovat
v zahraničí.“
„Co se ti na stáži nejvíce líbilo?“
„Líbily se mi společné výlety, poznávání nových
přátel a nejlépe hodnotím svůj volný čas ve wellness,
kde jsem trávila spoustu volného času.“
„Doporučila bys tuto stáž ostatním žákům?“
„Vzhledem k pracovním zkušenostem a zážitkům
ve volném čase, ano.“
Pro redakci účastníci stáže
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Stáž v Německu pohledem žáků
I tento školní rok se žáci naší školy společně se
žáky z naší partnerské školy z Čakovic zúčastnili stáže
ve Weidenu. Stáže se zúčastnilo 8 žáků z naší školy
a z oboru Gastronomie, Cestovní ruch, Kuchař – číšník
a dokonce i jeden moc šikovný zemědělec a dva žáci
z Čakovic. Na stáž se jelo v listopadu. První skupina
složená ze 4 žáků byla ubytovaná v hotelu Admira,
druhá skupina také 4 žáků v hotelu Stadtkrug a 2 žáci
z Čakovic byli v restauraci Zum alten Schuster (u Starého ševce). Jako pedagogický doprovod s námi jela
Mgr. M. Ulmanová a vystřídala ji Ing. E. Moravová.
Všichni žáci pracovali na pozicích obsluhy,
barmanů, pomocných kuchařů a také jako pokojské.
V době osobního volna jsme chodili do města, do
cukrárny a na nákupy. Žáci ubytovaní v Admiře měli
k dispozici vybavení hotelu, jako například vířivku a saunu.
Také jsme jeli na dva výlety, do Regensburgu, kam jsme
se ráno vypravili z místního nádraží a do Norimberku,
po kterém nás provázela děvčata z Cestovního ruchu.
Nejlepší a zároveň i nejhorší zážitky mám právě odtud.
Nejhezčí bylo to, že se zrovna konaly Vánoční trhy
a vše bylo již ve vánoční náladě. A nejhorší, no zkrátka
jsme se ztratili, ale zase jsme se našli.

Partu jsme měli dobrou a užívali si jak v práci, tak
při relaxaci, poznali nové prostředí a nové tváře. Také
jsme si užili spoustu zábavy a hlavně zdokonalili se
v němčině. Mrzí mě, že stáž v Německu byla pro mne
již tou poslední.
Kateřina Kiliánová, 4.B

Němečtí stážisté
na naší škole

Čtrnáct dnů v dubnu u nás na škole absolvovali
stáž v rámci projektu Tandem žáci naší partnerské školy
ve Wiesau.
Praxi vykonávali s našimi kuchaři, číšníky a cukráři
na Gastrocentru, ve školní jídelně a při obsluze také ve
školní vinárně. Žáci se pobavili i při dvoudenní animaci
s našimi němčináři. Volný čas trávili jízdou na koních,
o víkendech v Praze, v Českém ráji a na kanoích po Jizeře.
(Má)
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Učíme se v zemědělském provozu
V rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ jsme se zúčastnili exkurze a přednášky vedené odborníky z praxe.
Tato praxe proběhla v Zemědělském družstvu Mečeříž.
Exkurze pro nás byla velkým přínosem, nebo jsme si
sami mohli vyzkoušet připravenou zemědělskou techniku - secí stroje, stroje na přípravu seového lůžka, stroje
pro přípravu půdy, sklízecí mlátičky a jízdu traktory
značky John Deere vyšších tříd. Zajímavý byl výklad
odborníků, kteří nám vysvětlili a popsali jednotlivé konstrukce a funkce strojů a traktorů. Největším zážitkem

Kurz výroby pralinek
Dne 24. února 2015 se u nás uskutečnil Kurz
výroby pralinek, pod vedením lektorky paní Pavlíny
Berzsiové, viceprezidentky Asociace kuchařů a cukrářů.
Paní Berzsiová nám vysvětlila zásady volby surovin
k variantám možných kombinací a způsoby přípravy,
aby ve finále vznikly pralinky vynikající chuti i vzhledu.
Kurzu se zúčastnili žáci druhého ročníku oboru Cukrář.
V závěru kurzu jsme mohli obdivovat například lanýže
s příchutí muškátového oříšku, kávové a mandlové
pralinky s proslazeným ovocem, višňové a pistáciové
a další. Radostně byla přivítána i závěrečná degustace.
Naši cukráři byli nadšení a vlastnoručně vyrobené
pralinky jim moc chutnaly.
Hned příští měsíc jsme měli pro pralinky velkou
zakázku. Dodávali jsme je na setkání ministra školství
s náměstky hejtmanů z celé republiky.
(Pech)
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byl samochodný vyorávač řepy Ropa Euro Tiger, který
jsme si sami mohli vyzkoušet. Jako odborníci z praxe
nám byli přiděleni, k naší velké radosti, absolventi naší
školy - Jiří Svoboda a Roman Vaňousek. Nejzajímavější
pro nás byla nabídka práce v této firmě. Jezdit
v takových traktorech je snem většiny kluků, které zajímá
tento obor. Mně osobně se líbila možnost jízdy s traktory John Deere, rozmanitost strojů a hlavně vstřícnost
personálu k žákům. Výborně se nám též věnovali
v Zemědělské společnosti Skalsko pod vedením
Ing. Evžena Moce.
M. Krčmařík, 3.A

Na jaře jsme natočili další díl našeho volného
cyklu o památkách v Pojizeří, který vzniká ve spolupráci žáků naší školy s Benáteckou televizí. Tentokrát
se ovšem o realizaci filmu postarali studenti nedaleké
Střední školy fotografické a televizní ve Skalsku a z naší
školy se úkolu moderátorek a průvodkyň zhostily žákyně
čtvrtého ročníku Veronika Krumpholcová a Magdalena
Lewisová. Scénář napsal a natáčení připravil učitel
oboru Cestovní ruch Mgr.Jaromír Šebek.
„A kam jsme se tentokrát s kamerou vypravili?“
Cílem pátého dílu byla obec Klášter Hradiště nad
Jizerou s celou řadou kulturních památek. S natáčecím
týmem jsme navštívili pozůstatky gotického kláštera
včetně krypty, renesanční zámek, dnes přestavěný
na pivovar, i rozsáhlé podzemí, v němž dnes zraje
pivo značky Klášter, kde jsme ochutnali čerstvé pivo
přímo z tanku. Dalším zajímavým místem natáčení byl
právě otevřený hotel Malý pivovar, který vznikl vzornou
rekonstrukcí původně renesanční budovy sladovny.
Posledním cílem našeho dlouhého dne byla restaurace
Skála, vytesaná hluboko v masivu, na kterém stojí
vlastní pivovar.“
„ A jaké bylo natáčení?“
„Nutno říci, že velmi náročné. Dopředu jsme se
musely naučit dlouhé texty, které jsme přednášely
zpaměti. Často jsme musely záběry opakovat, protože
nebylo snadné vyslovit správně všechna data a jména
z historie. Vše jsme musely stihnout za jeden den,
natáčely jsme tak jen s přestávkou na oběd celý den.
Ale výsledek určitě stojí za to! Na náš školní film, který
byl celý zpracován žáky obou škol, jsme velmi pyšné
a již se těšíme na další díl. O výsledku naší práce se
můžete sami přesvědčit na stránkách naší školy nebo
na you tube.“
V. Krumpholcová a M. Lewisová 4.B, Cestovní ruch

Kurz výroby slavnostních dortů
Dne 3. března 2015 se u nás
uskutečnil kurz slavnostních
dortů pod vedením lektorky paní
Pavlíny Berzsiové, viceprezidentky AKC. Paní Berzsiová
vysvětlila žákům zásady volby
surovin, variantám možných
kombinací a možné způsoby
přípravy, aby ve finále vznikly
dorty vynikající chuti i vzhledu.
Kurzu se zúčastnili žáci třetího
ročníku oboru Cukrář. V závěru
kurzu jsme mohli obdivovat
slavnostní dorty ozdobené ovocem, čokoládou a modelovanými
kvítky.
Pro SOUHRU účastníci kurzu
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Cesta do hlubin

zahradníkovy duše

Mezi nejvyhledávanější volnočasové aktivity lidí
po celém světě patří oblast gastronomie. Dnešní gastronomie nám radí, jak zdravě žít, jak si připravit chutné
pokrmy tak, aby člověk zůstal v optimální kondici po celý
život. Ale co je základem vhodného stravování, o tom
nám hovoří další oblast, kterou Češi milují a tou je velké
české hobby - zahrádkaření.
Proto se SOUHRA zeptala horeckých zahradníků,
kteří už v roce 2016 půjdou k závěrečným zkouškám na
jejich poznatky v tomto oblíbeném oboru.
„Jak obor zahradník zde v Horkách přispívá ke
zdravému životnímu stylu žáků i dospělých?“
Žáci 2.A: T. Horák, P. Cacek: „Všichni jsme
samozřejmě toho názoru, že konzumace zeleniny a ovoce
je pro člověka a jeho zdraví nejdůležitější. Máme zde
tu velkou výhodu, že škola vlastní školní zahradnictví
se špičkovým vybavením a my se tak učíme pracovat,
poznávat, produkovat vše, co má student v tomto oboru
znát.“
„Souvisí nějak obor Zahradník s dalšími obory
na škole nebo s životním stylem člověka?“
„Je to přeci jasné - my jsme tím základem, na
kterém toto závisí. Pěstujeme zdravé potraviny, produkci
částečně dodáváme do školní kuchyně, kde se stravuje
celá řada našich kamarádů a zbytek prodáváme ostatním zájemcům. V kuchyni z našich produktů připravují
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skvělé obědy zase naši spolužáci. Od jara do podzimu
fungujeme i jako prodejna kvalitní zeleniny a ovoce pro
široké okolí. Hodně nás těší zájem žáků, nakupujících
veškeré druhy zeleniny – plodovou zeleninu - okurky,
rajčata, melouny, cukety, dýně, kořenovou, košálovou,
listovou zeleninu apod.“
Michal Záruba, Jakub Hojsák: „Rádi bychom
dodali, že pro dobrou úrodu zahradnických výpěstků
není důležitý jen člověk, ale hlavně jeho velký pomocník
a tím jsou včeličky, které nám pomáhají úrodu tvořit.
My máme to velké štěstí, že škola pořídila do školního
zahradnictví i několik včelích úlů. Při práci na zahradě
je i zábava, tak např. chytání roje včel, který se nám
uhnízdil přímo v pařeništi. No ale řekněte, není med
skvělý?“
„Vidíme, že jste si vybrali dobře a máte o své
budoucí profesi zcela jasno, chcete ještě něco
dodat?“
Všichni: „Máme zde také skvělé spolužačky, které
se věnují květinářství, sadovnictví, ovocnářství. Ukázat
se můžeme i na pravidelných farmářských trzích, které
naše škola pořádá již několik let, zúčastňujeme se
různých odborných kurzů, soutěží, projektů, výstav,
seminářů, odborných přednášek, které nám škola
umožní.“
(Pro)

Praxe žákyň cestovního ruchu

Adventní příprava našich zahradníků

Barmanský kurz v naší Zámecké vinárně

Cukráři při expedici laskomin zákazníkům

Pečujeme o školní zahradnictví

Produktivní práce zemědělců při rekultivaci

Studentské farmářské trhy

Vaření v našem gastrocentru

Opět zlato pro cukráře na národní soutěži

Praxe na Pražském hradě

Se zpěvačkou Kristinou na Pražském hradě

Vařili jsme pro prezidenta republiky

S šéfkuchařem panem Sapíkem

Catering pro slavnostní otevření Leteckého muzea v Ml. Boleslavi

Hejtman Středočeského kraje p. Petera s náměstkem
p. Němcem při otevření Śkolního zemědělského muzea

Akce na francouzském velvyslanectví

Cestovní ruch průvodcuje v předvánočních Drážanech

Cestovní ruch si zorganizoval zájezd do Londýna

Cukráři se učí připravovat Sachrův dort v Rakousku

Koupačka po praxi v Itálii

Náš průvodce po Horecké naučné stezce

Ministr průmyslu a prezident HK předává ocenění
nejlepším absolventům školy.

Zemědělci a zahradníci na stáži v Rakousku

Za námi náš Hotel FIS na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách

“Call me” v provedení našich žáků

Kroužek chovu koní

Městské divadlo Mladá Boleslav hostuje na nádvoří našeho zámku

Mikuláš a čert nadělují žákům

Miss 2015 Martina Mikulíková s hercem Tomášem Krejčířem

Ochotnický kroužek DM přináší radost dětem dětského domova

Ze sportovního kurzu při výuce windsurfingu

Žákyně cestovního ruchu předvádí květinové vazby našich zahradníků

We love capital city

LONDON
Dne 1. 2. 2015 se třída 3. B Cestovní ruch s několika žáky 2.B zúčastnila poznávacího zájezdu do
Londýna. Početná skupinka v čele s učitelkami paní
Ulmanovou a Davies, odlétala z Letiště Václava Havla
v Praze.
I když cestu letadlem absolvovali někteří z nás
úplně poprvé a cesta do hotelu Charlotte byla náročná
a zdlouhavá, výsledek stál za to. Měli jsme možnost
v průběhu 5 dní poznat nejen krásy Londýna, ale také
život místních obyvatel, anglickou gastronomii a místní
dopravu.Během svého pobytu jsme seznámili se 33
památkami a dozvěděli se o nich mnoho zajímavostí.
Za zmínku určitě stojí: londýnské hodiny Big Ben,
most Tower Bridge, Buckinghamský palác, Greenwich,
Arsenal, London Eye, Národní galerie (National Gallery),
O2 Aréna, Britské muzeum (British museum), čínská
čtvr Soho, a v neposlední řadě nádraží King´s Cross,
známé především z filmů o Harry Potterovi.
I když měla naše početná skupinka málo volného
času, nestěžovala si, přesto se nám podařilo nakoupit
si mnoho suvenýrů pro naše blízké a přitom nejblíže
poznávat i městské centrum.
Na závěr bychom chtěli poděkovat skvělému
učitelskému doprovodu, který pro nás tento poznávací
zájezd připravil.
P. S. Získali jsme mnoho nových zkušeností a výborných vzpomínek a rádi bychom se do hlavního
města Velké Británie ještě jednou rádi podívali.
Pro redakci účastníci zájezdu

Stáž Turků
Naši školu před prvomájovými dny navštívili
kolegové z Turecka. Jednalo se o skupinku 16 učitelů
gastronomických škol z Turecka. Na naší škole pobývali týden.
Během těchto dnů, kdy jsme Turky seznamovali
s naší národní kuchyní, tradicemi a jejími trendy, došlo
i na výměnu zkušeností ohledně organizace výuky na
našich školách, diskusi o stravovacích trendech naší
mládeže a také školní stravování. V rámci stáže jsme
diskutovali také evropskou potravinářskou legislativu,
jež nutně mění naše národní potravinářské zákony.
Setkání samozřejmě neproběhlo pouze v rovině
diskuse. Stážisti prošli celou školu a strávili také praxi
na pracovišti odborného výcviku. Zde je uchvátila výroba a zdobení českých perníčků z rukou naší učitelky
odborného výcviku p. Pechlátové.
(Ří)
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Horkyfest 2015
Ptali jsme se

Miss a Gentlemana Horkyfestu 2015

Miss Martina Mikulíková,
2.B, Gastronomie

Gentleman Jan Hofman
2.B, Gastronomie

„Jaký je to pocit stát se Miss
Horkyfestu?“
Pocit je to opravdu úžasný, vážím
si svého vítězství a děkuji všem,
kdo mě podporovali.

„Jaký je to pocit, být
Gentleman Horkyfestu?“
„Těžko se popisují pocity,
které jsem měl v pátek.
Celková atmosféra tohoto dne
mě vážně dostala a těším se
na další ročník, který si užiji
v roli diváka.“

„Čekala jsi, že se staneš vítězkou?“
Spolužáci mi samozřejmě říkali,
že mám na vítězství, ale já sama
jsem tomu nevěřila. Všechny
holky byly skvělé a měly zajímavé volné disciplíny.
„Tvá volná disciplína byla
také velmi zajímavá, kdo jí
vymyslel?“
Vymysleli jsme ji celkově jako
třída, chtěli jsme prezentovat netradičním způsobem náš obor,
což se nám snad povedlo.
„Jak se Ti celkově Horkyfest líbil?“
Moc jsem si ho užila , ale i veškeré přípravy na něj.
Byla fajn i gratulace od herce Tomáše Krejčíře, který byl
hostem Horkyfestu.

Simona Kuželková – Miss sympatie
1) Jaký je to pocit stát se Miss
Sympatie školy?
Pocit je to příjemný, vůbec jsem to
nečekala a chtěla bych moc poděkovat
všem, kteří mi dali hlasy a třídě, která
mi skvěle fandila.
2) Přihlásila ses na Horkyfest sama
nebo to udělal někdo za Tebe?
Na Horkyfest mě přihlásila naše paní
třidní učitelka a třída.
3) Kdo vymýšlel vaší volnou disciplínu?
S naší volnou disciplínou nám hodně
pomohla paní učitelka Ročejdlová
a scénku, kterou jsem měla s kamarádkou Renčou, jsme vymýšlely spolu:))
4) Jak sis celkově Horkyfest užila?
Celkově jsem si Horkyfest moc užila
a těším se na další.
Ještě jednou všem moc děkuji za všechny nápady, podporu a za jejich čas.
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„Čekal jsi vítězství?“
„Hodně lidí mi říkalo, že to
určitě vyhraji, ale já jsem si
moc nevěřil, ale užíval jsem si
tu skvělou atmosféru.“
„Myslíš, že jsi předvedl
svou „ tajnou“ zbraň?“
„Nejspíš
své
charisma
a pomohlo mi, že jsem to
bral jako zábavu a novou
zkušenost.“
Redakce SOUHRY

Filip Bareš 2.D - Gentleman sympatie
1) Jaký je to pocit stát se
Gentlemanem sympatie školy?
Je to pro mě neskutečnej zážitek,
nedokážu si představit, jak jsem
mohl dostat tolik hlasů. A právě
divákům děkuji za úžasnou atmosféru.
2) Přihlásil ses na Horkyfest sám
nebo Tě někdo přihlásil?
Bylo to tak půl na půl, přihlášku mi
vyplňovala pani učitelka (byl jsem
línej psát)
3) Kdo vymýšlel Tvoji volnou disciplínu?
S první částí nám hodně pomohla
paní učitelka Ročejdlová, za což ji
děkujeme. Druhou pasáž si vymýšlely
holky samy. A moje zakončující
show? Prostě hodně povedená IMPROVIZACE! (aspoň
si to myslím)
4) Jak sis celkově Horkyfest užil?
4) Horkyfest jsem si užíval opravdu naplno, ti diváci tam
a ta atmosféra Vás nemohla nechat v klidu! Rád bych
to zažil znovu.
Redakce SOUHRY

MATURITNÍ PLES 2015
V lednu 2015 se uskutečnil v Domě kultury
v Mladé Boleslavi maturitní ples 4. B, oborů
Gastronomie a Cestovní ruch. Ples byl báječný.
Sešlo se zde mnoho lidí. Hosty čekalo hned
několik tanečních vystoupení, barmanská show
a nechyběla ani dobrá nálada. A tak jsme vyzpovídaly pár našich spolužáků a zde jsou jejich
odpovědi na naše otázky.
„Jak se ti líbil náš ples?“
Karolína Pavuková: „Ples se mi velice líbil,
hlavně šerpování a naše půlnočko…. Prostě jsme
si to všichni moc užili.“
„Co říkáš na organizaci plesu?“
Vítek Volprecht: „Zorganizován byl skvěle. V průběhu nenastala jediná chvíle, která by nám ples
znepříjemnila. Jedinou kaňkou byla předchozí
příprava plesu, při kterém nepracovali všichni na
100%, ale i tak to byl úžasný večer.“
„Co bys doporučila příštím maturantům?“
Šárka Pelantová: „Doporučila bych jim
především pohodlnou obuv, dobrou náladu,
pořádnou dokumentaci a hlavně, aby si všichni
maturanti ples společně užili a to pořádně.“
„Jaký byl tvůj nejlepší zážitek z plesu?“
Filip Ludvík: „Mým nejlepším zážitkem z plesu
bylo vidět všechny naše učitele „pařit“ na české
hity a také především jít si po červeném koberci
pro šerpu a slyšet potlesk od všech přítomných
kamarádů a rodiny.“
V. Krumpholcová, K. Jelečková, 4. B

Poznáváme Prahu
Třída 2.E oboru Kuchař-číšník se v květnu vydala na exkurzi do
našeho hlavní města Praha. Třída se sešla na Florenci a pokračovala
metrem ke známému čtyřhvězdičkovému hotelu Designhotel Elephant
Praha - mimo jiné zde také navštívit našeho bývalého absolventa
Martina Vaníčka. Přesně před 10 lety na Horkách maturoval. V tomto
obrovském a velmi krásném novém hotelu má na starosti veškeré
skladové hospodářství. Prošli jsme si luxusní pokoje, bistro U Hájků,
Kongresové Centrum U Hájků - komplex pasáží, zasedací místnosti, multifunkční prostory pro zvláštní události a dále pokračovali
Královskou cestou až na Pražský hrad. Prima akcička.
žáci 2.E
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NAŠI ÚSPĚŠNÍ
Za patnáct let trvání našeho časopisu opustily
brány školy tisíce absolventů. Za každý rok vám přinášíme zpově jednoho z nich.

Václav Pekař
PRÁCE MUSÍ BAVIT
Václav Pekař je úspěšný podnikatel v oblasti
zemědělství. Žije a podniká v Kosořicích. V naší škole
se vyučil před dvaceti lety v učebním oboru Zemědělec
– farmář, po vyučení úspěšně dokončil také na této
škole nástavbové studium Podnikání.
„Vašku, v čem konkrétně podnikáš?“
„Ve svém podnikání jsem navázal na rodinnou
tradici, to mi velmi usnadnilo začátky. Práce v zemědělství mě odmalička fascinovala a baví mě dodnes.
Činnost mojí firmy je zaměřena na rostlinnou výrobu.
Hospodařím na pozemcích o rozloze 86 hektarů, pěstuji
převážně pšenici, řepku a cukrovku.“
„Jak se změnila práce v tomto oboru během
let, kdy se jí věnuješ?“
„Hodně věcí se mění v technologii, tu je potřeba
sledovat. Kdybych měl dnes pracovat technikou starou
15 let, určitě bych to nestíhal. Dnes jde při technologii
rostlinné výroby o dny, někdy i hodiny, aby bylo vše
řádně a včas ošetřeno a sklizeno. Hodně se mění
také legislativa. Tu si dělám sám, jako malý podnikatel
nemám na papírování lidi. A tak, i když radši pracuji než
vyplňuji papíry, i tohle k podnikání v zemědělství patří.“
„Jak vidíš budoucnost svého podnikání?“
„Zatím nemám s odbytem produkce žádný problém a ani do budoucnosti se toho nebojím. Zemědělství
je velmi perspektivní obor, jíst se totiž bude pořád. Navíc
populace v zemědělství stárne a do tohoto oboru chodí
stále málo nových lidí. Spoustu jich odrazuje práce od
rána do večera, včetně sobot a nedělí. Ale pokud se
někdo práce nebojí, má v tomto oboru určitě možnost
stálého zaměstnání a dobrého výdělku.“

Roman Vaňousek
PRÁCE V ZEMĚDĚLSTVÍ JE
PERSPEKTIVNÍ
K zemědělství mám vztah odmalička, vedli mě
k tomu i rodiče. Při rozhodování, co budu v životě dělat,
bylo zemědělství jasná volba. V této škole jsem úspěšně
dokončil učební obor zemědělec farmář před pěti lety.
Po vyučení jsem dostal místo traktoristy a kombajnéra.
V mečeřížském družstvu pracuji už třetím rokem. Jsem
moc rád, že můžu pracovat s nejmodernější technikou,
například s traktorem mojí oblíbené značky John-Deere.
Také si tu vydělám velice slušné peníze. I parta je tu
fajn, dobře tu spolu vycházíme. Navíc sem přišlo několik
nových zaměstnanců, kteří se vyučili taky na Horkách.
V červenci nastoupil čerstvě po vyučení Tadeáš
Krahulec, také jako traktorista a kombajnér..
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Jana Tomanová,
barmanka s jiskrou v oku
SPLNILA JSEM SI SVŮJ SEN
„Jak jste se dostala k barmanskému umění?“
„Moje prvopočátky v barmanství se zrodily na SOŠ
a SOU Horky nad Jizerou na barmanském kurzu, který
pro školu zajišoval lektor z CBA Martin Smolný.“
„Co Vás na tomto kurzu zaujalo a inspirovalo
k nynější lásce, předávat své barmanské umění
našim studentům?“
„Zaujala mne historie míchaných nápojů, informace o jednotlivých druzích alkoholů a jejich společná
kombinace a především umění pana Smolného předat
své zkušenosti horeckým studentům. V mých očích to
byl“ Barmanský bůh“.
„Jaké byly Vaše následující kroky po úspěšném
zakončení kurzu?“
„Po skončení kurzu mé vnitřní já říkalo, musíš to
zkusit a jít si za svým snem. Hledala jsem brigádu, kde
bych si mohla rozšířit své znalosti a dovednosti. Toto
se mi splnilo, když jsem se od brigádníka dostala až na
pozici hlavní barmanky v Koktejl Baru v Praze.“
„Měla jste i jiné úspěchy než jen pracovní?“
„Ano, zúčastnila jsme se několika juniorských
soutěží v Poděbradech, kde jsem ovšem sklidila nejdříve
neúspěch. Nicméně jsem se odradit nenechala a bojovala jsem dál. Mé odhodlání bylo natolik veliké, že jsem
v následujících třech letech obsadila vždy 1. místo.
Dalším mým velkým úspěchem byla soutěž juniorů
v Příbrami, kde jsem sklidila na pouhé jedné soutěži
cenu za nejlepší práci barmana, nejlepší koktejl a celkové 1. místo na této soutěži.“
„Jak využíváte své dovednosti v dnešní době?“
Ze všech svých sil se snažím předávat své
zkušenosti nejen studentům vaší školy, ale i novým
kolegům ve svém zaměstnání. 1-2x ročně dělám kurz
Barman Basic a Barman Compation na horecké škole.
Práce mě moc baví a je zároveň mým velkým koníčkem.
S radostí od srdce předávám své zkušenosti ochotně
dalším zájemcům.

ABSOLVENTI
Pavel Šimek a Václav Komňacký
MÁME SPOUSTU NABÍDEK
„Co jste studovali za obor?“
„Studovali jsme společně obor Kuchař – číšník
s maturitou (nyní Gastronomie).“
„Co jste dělali po škole?“
„Oba jsme šli na vysokou školu v Opavě se
zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus.
Úspěšně jsme dostudovali bakaláře.“
„Slyšeli jsme, že jste si založili firmu. Řekněte
nám o tom něco víc.“
„Je to pravda. Firmu jsme založili 7. 1. 2015
s názvem Golden drinks s.r.o.“
„Jak Vaše firma prosperuje? „
„Na to, že máme firmu krátce, tak dostáváme
spousty nabídek na různé akce.
Lidé nám už několikrát volali, že byli velmi spokojení. Takže zatím jen samé pozitivní ohlasy.“
„Co Vás vůbec přimělo k tomu si založit firmu
s takovým zaměřením?“
„Řekli jsme si proč ne, snad to vyjde a ono to
vyšlo. Už od 17 let se barmanství oba věnujeme, tato
činnost nás zajímá. A škola v Horkách nám nabízela
spoustu kurzů, včetně těch barmanských.“
„Když už jsem u té školy, líbilo se Vám tu, jaký
jste měli prospěch?“
„Na tuto školu máme spoustu hezkých a zajímavých vzpomínek, i když první tři roky byly všelijaké.
Rádi oba vzpomínáme třeba na paní učitelku Niklovou,
Ulmanovou a další. No nebyly to moc slavné známky,
ale hlavní je, že jsme prošli:D.“
„Kde Vaší firmu můžeme vyhledat?“
„Zatím máme jen stránky na Facebooku, ale
do budoucna chceme otevřít kamenný podnik, který
chceme rozšířit i do zahraničí.“
„Chcete něco vzkázat našim současným i budoucím studentům?“
„Hlavně to, a si jdou za svým cílem. A dělají to, co
je baví. A dokonce i s horším prospěchem se dá dojít
daleko, jen když chcete.“
„Děkujeme Vám za rozhovor kluci, a se Vám
nadále daří s firmou a v osobním životě.

Filip Šulc
ŠÉFKUCHAŘEM
NA VELVYSLANECTVÍ
„Jaký obor jsi studoval na naší škole?“
„Kuchař- číšník, a nástavbu obor Podnikání.“
„Čemu se momentálně věnuješ?“
„Pracuji v hotelu v Dánsku jako chef de partie, dále
pracuji jako šéfkuchař na českém velvyslanectví.“
„Jak se ti daří?“
„Jsem spokojen.“
„Jak se ti líbilo na naší škole?“
„Ano, moc se mi ve škole líbilo. Velmi jsem si to tu užil.“

Jan Šimonek
OD MINIDEZERTŮ AŽ PO 30ti
KILOGRAMOVÉ OBRY
Od roku 1995 jsem se učil v SOŠ a SOU Horky nad
Jizerou, učební obor cukrář, kde jsem se naučil základy
cukrařiny, které jsem ve svém budoucím životě zúročil
v plném rozsahu. Rád na to toto období vzpomínám
jako na bezstarostné mládí strávené ve škole plné
kamarádů. Po ukončení studia jsem nastoupil do soukromých pekáren (Soupek, s.r.o) v Mladé Boleslavi. Měl
jsem hladký a vstřícný nástup do zaměstnání a to díky
působení ve firmě ještě jako učeň na externím pracovišti.
Po ukončení základní vojenské služby jsem nastoupil
do obchodního domu Interspar, kde jsem nasbíral
zkušenosti i jako vedoucí pracovník na pekárně. Nyní
působím ve firmě Gastrodeli, která zajišuje kompletní
cateringové služby. Vyrábím tam na zakázku cukrářské
výrobky od minidezertů až po třicetikilogramové obry.
Rád jsem přijal nabídku vedení školy v Horkách nad
Jizerou a poslední dva roky jsem působil jako učitel
odborného výcviku cukrářů. Vrátil jsem se tak říkajíc
na místo činu a zavzpomínal jsem na klidná léta na
Horkách, ale zároveň musím přiznat, že práce učitele je
zodpovědné zaměstnání plné trpělivosti a tolerance.
    
           
                 

Pavel Bůžek
KUCHAŘINA JE DŘINA I ZÁBAVA
„Jak vzpomínáš na střední školu v Horkách
nad Jizerou? „
„Na Střední odbornou školu v Horkách nad Jizerou
vzpomínám skoro neustále, konkrétně v práci, když
musím zapřemýšlet, co všechno jsme se učili:). Proto
chci říct studentům, a se snaží. Určitě se jim to bude
hodit a učitelům budou vděční, stejně jako jsem já!
Kuchařina je dřina, to ano, ale může to být také zábava,
pokud člověka baví.“
„Kolik zaměstnání jsi vystřídal po ukončení
naší školy?“
„Když jsem zakončil školu na Horkách výučním
listem, tak jsem začal pracovat společně s mým bratrem
u „Šastného hrocha“ (Benátky nad Jizerou), tato restaurace byla oceněna Zdeňkem Pohlreichem. Poté se naše
výborná parta rozpadla a hledal jsem náhradu. A našel
jsem. Zaujala mne práce v restauraci na golfovém hřišti
ve Mstěticích. Nejen, že se tady vaří, tak jak se vařit má
(totiž výborně), ale je tu i báječný kolektiv, a proto už
tady pracuji druhým rokem a rád bych tu zůstal.“
„Kde se te nachází tvé pracovní místo?“
„Momentálně pracuji na golfovém hřišti ve
Mstěticích jako kuchař, kde je vše pod záštitou Romana
Pauluse, ale větší zásluhu na tom má náš šéf kuchař
Martin Procházka, který má bohaté zkušenosti z Čech
i zahraničí.“

„Jaké máš plány do budoucna? „
„Chtěl bych si otevřít svůj vlastní podnik v ČR. „
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NAŠI ÚSPĚŠNÍ
Daniel Sládek
SE SVÝMI KOLEGY SE VĚNUJI PŘEKLADU KNIH JAMIEHO OLIVIERA,
KTERÉ V ČR A NA SLOVENSKU
VYDÁVÁME
„Jak se díváš na své roky studia na horecké
škole?“
„Na Horkách mi to dalo školu do života. Nejdřív
jsem se tam úspěšně vyučil, potom i odmaturoval. Tady
se musím přiznat, že maturita dopadla až napodruhé,
ale svět se nezbláznil, spíš mě to posílilo.“
„Čím se zabýváš v současnosti?“
„Po ukončení školy jsem si dal ještě rok pomaturitního studia AJ, jelikož jsem měl do té doby jen
němčinu. Potom už jsem nastoupil jako kuchař do
Gastrodeli/Proficatering, kde pracuji dodnes. Postupem
času jsme ještě se třemi kolegy založili nakladatelství
MLD Publishing s.r.o., kde se momentálně věnujeme
překladu knih Jamieho Olivera, které v ČR a na
Slovensku vydáváme. V nedávné době jsem založil
ještě vlastní firmu MSD Production s.r.o., kde se
věnuji corporátním, reklamním, sportovním a svatebním
videím (mezi výraznější klienty patří Fotbalový kemp
Marka Matějovského, Fotbalový kemp Lukáše Váchy).
Extra poznámka: I když jsem při maturitě nijak
nevynikal, v praxi mi to šlo na výbornou a to je
nejdůležitější! Jít si za svým!“

Zuzka Rajmanová
JDU ZA SVÝM CÍLEM
V CUKRAŘINĚ
„Čemu se momentálně věnuješ?“
„Vyučila jsem se v Horkách cukrářkou. Našla jsem
si skvělou práci a bezva lidi v ní, dělám přesně to, co
jsem si vždy představovala v oboru. Na dálkovou školu
jsem loni začala chodit prvním rokem, není to taková
zábava, jak jsem si představovala, protože nyní mám
i jiné povinnosti a s prací je to poněkud náročné skloubit. Jako své koníčky beru cukrařinu, věnuji se různým
kurzům v oboru a učím se neustále něco nového.“
„Jak se ti daří?“
„Daří se mi velmi dobře. Jsem zastáncem toho, že
jaké si to uděláš, takové to máš. Mám práci, která mne
opravdu velmi baví a těší a nejsem na nikom závislá. Už
jsem se osamostatnila, takže si to užívám.
„Jak se ti líbilo na naší škole?“
„Na Horky vzpomínám moc ráda, občas se mi
zasteskne po rodinném prostředí, které ve mně celé
Horky vzbuzovaly a samozřejmě po lidech, spolužácích
a kamarádech. Dokud jsme všichni byli na škole a na
internátu, tak to bylo bezva. Te máme co dělat, abychom se v partě alespoň občas sešli.“
„Jaké máš plány do budoucna?“
„Mám spoustu cílů, za kterými si chci jít a mít se dobře.“
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Ondřej Doškář
NEVÁHEJTE ODCESTOVAT ZA
NOVÝMI ZKUŠENOSTMI
„Jaký obor jsi studoval na naší škole?“
„Obor Kuchař – číšník a poté jsem si udělal nástavbu.“
„Slyšel jsem, že jsi po škole odcestoval do
zahraničí. Prozra nám o tom více.“
„Odcestoval jsem rok po ukončení školy na Nový
Zéland, kde jsem strávil 12 měsíců.“
„Proč zrovna na Nový Zéland?“
„Lákalo mě se tam podívat. Také jsem chtěl
pochytit nové zkušenosti, rozšířit si obzory. Chtěl jsem
poznat nové lidi, kulturu, rozšířit si jazyk.“
„Kde jsi tam pracoval?“
„Pracoval jsem v nejstarším hotelu na Novém
Zélandu v Duke of Malborough jako kuchař. Ten se stal
také nejlepším hotelem na Novém Zélandu.“
„Co děláš te a co chceš dělat v budoucnu?“
„Momentálně jsem dostudoval bakaláře na vysoké
škole.“
„Chci tu ještě chvíli pobýt a pak chci odcestovat,
nejlépe do Kanady.“
„Proč zrovna Kanada?„
„Protože jsem tam ještě nebyl a chtěl bych jí moc
vidět a poznat její kulturu.“
„Tak to Ti přejeme a co bys chtěl vzkázat našim
studentům?“
„Asi to, že jestli by chtěli odcestovat do jiné země,
tak a rozhodně neváhají, bude to stát za to.„
„Děkujeme za rozhovor. Přejeme ti, aby Ti Tvé
přání vyšlo a hodně štěstí v životě.“

Ondřej Zahustel
CHTĚL JSEM SE ŽIVIT FOTBALEM
„Jaký obor jsi na naší škole studoval?“
„Studoval jsem obor Kuchař- číšník.“
„Čemu se momentálně věnuješ? „
„Momentálně se živím fotbalem - jsem profesionální fotbalista - hraju Synot ligu za FK Mladá Boleslav.“
„Jak se ti daří?“
„Myslím si, že se mi daří docela dobře, pokud se
mi vyhýbají zranění. Mám za sebou už dvě operace
kolen.“
„Líbilo se ti na horecké škole?“
„Ve škole to nebylo špatné, ale jelikož jsem se
chtěl živit fotbalem, tak jsem dost často odcházel dřív
z hodin na tréninky. Ale dalo se to skloubit.“
„Jaké máš plány do budoucna?“
„Plány do budoucna mám takové, že bych chtěl
hrát někde v zahraničí.“

ABSOLVENTI
Marek Jurička
PRACUJI PRO SPOKOJENOST
SPOLUOBČANŮ

Josef Richtr
NEBÝT JEDNÍM Z MNOHA,
NEJEN VE SPORTU

„Po maturitě na Cestovním ruchu na Horkách
jsem šel na Vyšší odbornou školu hotelnictví a turismu
v Poděbradech, kde jsem tři roky studoval obor Řízení
hotelnictví a turistických služeb. Tam jsem získal další
zkušenosti a vědomosti z oblasti cestovního ruchu
a také spoustu skvělých přátel. Po úspěšném absolvování „vošky“(vyšší odborná škola) jsem váhal, co
dál. Společně s několika spolužáky jsme se nakonec
rozhodli, že se přeci jen zapíšeme na vysokou školu,
kterou mám již také úspěšně za sebou.“

„V první řadě bych chtěl pozdravit všechny čtenáře
Souhry, protože si myslím si, že takový časopis má
smysl.“

„Jaké jsou tvé další aktivity? „
„V podstatě celý svůj život žiju v jedné malé vesničce
nedaleko Mladé Boleslavi, která je vesnickou památkovou
rezervací, a jsem na to také patřičně hrdý. Rád se věnuji
zvelebování celé vesnice a zlepšování života místních
obyvatel. Mou aktivitou je například pořádání kulturních
akcí jako letní kina, sportovní akce, divadelní představení,
různá setkání a mým „dítětem“ je jednodenní dobročinná
akce s názvem Vísecký festiválek.
Je tot hudebně-divadelní akce, které se každoročně zúčastní přes 500 návštěvníků a výtěžek z ní
jde vždy na zlepšení okolí. Z těchto prostředků byla
například vysázena ovocná alej, postaveno čapí hnízdo
nebo opraven starý kříž, který je dominantou obce. Ve
22 letech jsem se stal zastupitelem obce a tím přijal
zodpovědnost za dění a kvalitu života místních obyvatel. Je skvělý pocit, když jsou lidé spokojeni v obci, v níž
žijí, a vy víte, že na tom máte také svůj podíl. Mimo tyto
aktivity také již pět let jezdím jako vedoucí na dětské
indiánské tábory.“
„Jaká je tvá vize do budoucna? „
„Do budoucna mám samozřejmě v plánu dále
pokračovat ve svých současných aktivitách, postavit se dalším výzvám, jako je například podnikání
v oblasti outsourcingu,
ale budoucnost je jedna
velká neznámá, a proto
jí
nechávám
zatím
otevřenou.“
„Jak vzpomínáš na
studium v Horkách?„
„Na studium v
Horkách velice rád a
často vzpomínám. A
už na skvělý a přátelský
učitelský sbor, na skvělé
přátele, školní akce
jako Horkyfest, rauty
anebo například na
dozor na chodbě, který
nekompromisně odháněl
všechny nepřezuté studenty. Každopádně to
byly jedny z nejlepších
let mého života.“

„Jak se ubíral Tvůj život po maturitě? „
„Po maturitě v oboru Cestovní ruch jsem
pokračoval ve studiu na VOŠ v Poděbradech. Toto
tříleté studium jsem ukončil titulem DiS. Protože se
věnuji vrcholově badmintonu a tento sport mi poskytuje
finanční prostředky a představuje pro mě smysl života,
rozhodl jsem se po ukončení VOŠ pokračovat v dalším
studiu na VŠO v Praze. Na této škole jsem po roce
ukončil studium titulem Bc.“
„Co děláš te? „
„Nyní se věnuji badmintonu, objíždím spoustu
turnajů jak v tuzemsku, tak v zahraničí a částečně se
snažím řídit malou firmu ve Staré Boleslavi, ze které bych
chtěl vybudovat jednou o něco větší rodinný podnik.“
„Jaké máš plány do budoucna?“
„Mým velkým snem bylo, že pojedu na olympiádu.
Asi jsem si vše představoval dost jednoduše a tento
klukovský sen se dost vzdálil, ale kdo ví. Nyní je přede
mnou nová sezona a olympijská kvalifikace je v plném
proudu. Chtěl bych s extraligovým týmem Benátek
obhájit mistrovský titul a pohár pro vítěze nechat hezky
doma – tam, kam patří. Moje sportovní motto je nebýt
jedním z mnoha a tím bych se chtěl řídit jak v osobním,
tak ve sportovním životě.
„Jak vzpomínáš na školu v Horkách?“
„Studia na této škole patří k nejlepším létům
mého života. Není to žádná fráze, ale holý fakt. Na této
škole jsem zažil spoustu nezapomenutelných akcí sporákem počínaje a maturitním plesem konče. Přístup
učitelů se nedá s žádnou jinou školou srovnat. Na škole
v Horkách jsem si našel
pár přátel, se kterými se
vídám dodnes a vím, že
to nejsou jen kamarádi. Jsou to opravdoví
přátelé, jak mají být a už
jen kvůli nim nelituji ani
jedné minuty strávené ve
školní zámecké budově.
Moje poděkování patří
učitelům, paní učitelce
Moravové, panu řediteli
a celému personálu SOŠ
a SOU v Horkách nad
Jizerou.“
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ADVENTNÍ
DIVADELNÍ TURNÉ
ochotníků domova mládeže
Stejně jako každý rok, tak i letos se žáci z Domova mládeže
v SOŠ a SOU Horky nad Jizerou rozhodli, že potěší srdíčka a vykouzlí
úsměv na tváři stovkám starých lidí a dětem.
Letos přijeli potěšit s několika vánočními koledami a vánoční
pohádkou do domova seniorů v Benátkách nad Jizerou (U sv. Anežky),
v Luštěnicích, v Dolním Cetně, Mšeně, pro občany v Horkách nad
Jizerou, do dětského domova v Krnsku a do centra pro mentálně
postižené Centrum 83 v Mladé Boleslavi.
Z jejich úst zazněly písničky jako jsou: Vánoční strom od Lucie
Vondráčkové, Není nutno z pohádky Tři veteráni, Ve hvězdách od Pavla
Callty a nejznámější vánoční koledy (Nesem Vám noviny, Půjdem spolu
do Betléma).
Jako pohádku jsme si vybrali příběh o hodné a milé Marušce,
její kruté a zlé nevlastní sestře Holeně, bezcitné maceše, hodném
ženichovi a kouzlech 12 měsíčků.
Vystoupení mělo opět velký úspěch a velký dík patří opět režisérce
M. Ouředníkové.
„ Žáci ze SOŠ a SOU Horky nad Jizerou jsou velice šikovní a vždy
v nás zanechají neuvěřitelný zážitek. Jsou rok od roku lepší, a my jsme
vždy napjatí, co si pro nás připravili letos,“ říká jedna z pečovatelek
domova seniorů v Luštěnicích.
Všichni účinkující se shodli na tom, že příprava vystoupení dá
pořádnou práci, ale radost a dojetí ostatních je nepopsatelný zážitek.
L.Tarabová 3.B, Gastronomie
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Vánoční zastavení v
kostele sv. Mikuláše

Proč nekouřit?
Kouřit? Ne, nikdy v životě!
Takové byly naše myšlenky o pár let dříve. Do
té doby, než přišla nuda. Ano, zní to paradoxně, ale
opravdu. Prostě začneme kouřit z nudy a zvědavosti.
Říkáte si, že to musí být úžasný pocit, stát před školou
a frajersky kouřit? Od úst stoupá dým, vidíte spolužáky,
jak kouří jednu cigaretu za druhou.

Dne 18. 12. 2014 uspořádala SOŠ a SOU Horky
nad Jizerou pod vedením Ing. Miloše Repáně a PaedDr.
Jany Huzilové adventní program pro lidi z blízka i okolí.
Celý program začal úvodním slovem Ing. M.
Repáně, a pokračoval slovy starosty obce Horky nad
Jizerou, Jaroslava Skály.
Následovalo vystoupení ZŠ Brodce nad Jizerou,
jejíž žáci zazpívali vánoční písně. Poté vystoupila Barbora
Zábranská z 1.B s milým vánočním povídáním.
Divadelní kroužek domova mládeže Horky nad
Jizerou zde poté zazpíval pod taktovkou Bc. Michaely
Ouředníkové dvě vánoční písničky (Vánoční strom od
L. Vondráčkové a Ve hvězdách od P. Callty).
Svátečním slovem všechny přítomné potěšil bývalý
student SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Matěj Šebesta.
Mluvil tak nádherně, že mnoho zúčastněných nejenže
dojal, ale také přiměl k zamyšlení.
O tu pravou vánoční atmosféru se postarali nejen
všichni účinkující a zúčastnění, ale také DiS. Zdenka
Nečesalová se svým varhanním vystoupením.
Na závěr vystoupil opět dramatický kroužek, který
zazpíval nádherné vánoční koledy a s ním i ostatní
návštěvníci kostela. Vánoční náladu dokreslily svíčky
a zářící prskavky, jejichž světlo kouzelně nasvítilo celý
kostelík.
Těšíme se na další vánoční zpívání v našem
horeckém kostele.
L.Tarabová, DM

Milí čtenáři SOUHRY,
zapojte se do našeho kvízu, který je zpřístupněn (dnem vydání SOUhry na webu a facebooku
naší školy) a vyhrajte hodnotnou cenu. Je to jednoduché, odpovězte na naše otázky, které se týkají
minulosti či současnosti   školy a jejího blízkého
okolí, napište své jméno, třídu a odešlete nám
své odpovědi. Vyhlášení výsledků kvízu proběhne
na nádvoří   zámku v průběhu našeho tradičního
vánočního setkávání. Těšíme se, že vám hodnotným  dárkem uděláme radost.
Redakce SOUHRY

Je to však náročný zlozvyk. Málokdo z nás
mladých si chce přiznat, že kouření škodí zdraví a jde
do peněz. Neprokáže se to ihned, nýbrž až za pár let.
Do té doby si kuřáci prokouří plíce a nevšimnou si, že
těžko vyjdou schody či kopec, protože mají problémy
s dýcháním. Že postupně jejich zuby, nehty či oči žloutnou.
Neuvědomují si, jaká rizika podstupují, že mohou dostat
i rakovinu. Hlavním problémem je, že nedbají na rady
zkušenějších ani odborníků či starších lidí. Kuřák si
neuvědomuje, že kouření je velmi návykový zlozvyk,
a pouze člověk s pevnou vůlí dokáže přestat, bohužel
ne každý ji má. Mnoho lidí vidí na kouření negativa,
jako například už zmíněná škodlivost na zdraví či výši
finančního obnosu za cigarety nebo také návykovost.
Zato někteří kuřáci vidí i plusy. Některý kuřák hubne,
některému utíká rychleji čas, jiného to uklidňuje či povzbudí, ale zkrátka jednoduše, všem kuřákům to prostě
chutná. Jako jiným lidem chutná mlsání čokolády či pití
kávy, tak kuřák dostane chu na cigaretu. Je to zvláštní.
Kuřák dokáže poznat skoro všechny druhy cigaret podle
chuti. Tak jako cukrář krémy, či kuchař polévky.
Ale, jak se říká - kdo chce kam, pomožme mu
tam. Každý má svůj život, každý musí sám zjistit, jestli
si chce ničit život. Jestli spíš není lepší např. začít posilovat nebo se učit cizí jazyky. Tím taky začne člověk být
zajímavý. Není to tak drahé a něčím si prospějete. A co
si o tom myslíte vy?
E. Holotová a M. Veselý, 2.E

Den proti rakovině
Již dalším rokem jsme se zúčastnili Dne proti
rakovině. Tato akce se konala 13. 5.
a 14. 5. 2015. Již po několikáté se dobrovolně
zapojily žákyně 3. ročníku oboru Cestovní ruch společně
s žáky 2.B a domova mládeže.
Rozdělili jsme si místa prodeje a rozjeli se do
Mladé Boleslavi, Benátek nad Jizerou, Brodce a Horky
nad Jizerou nevyjímaje. Naším úkolem bylo prodat
co nejvíce kytiček. Zkušenosti z minulých let přispěly
k jejich úspěšnému prodeji, i když občas přišlo i odmítnutí. Naopak jiní zájemci darovali i poměrně velké
finanční částky...
Za aktivní účast v této zdravotně osvětové kampani jsme si mohli ponechat žlutá reklamní trička.
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VÍTĚZSTVÍ

na nohejbalovém turnaji
Naše družstvo se 14. ledna
2015 představilo na odloženém
Vánočním turnaji v nohejbale.
V konkurenci šesti týmů, kde
jsme vloni obsadili páté místo,
jsme rozhodně nepatřili mezi
favority. Překvapení se ale
občas dějí. Roman Novotný,
David Fabián, Jiří Smejkal
a Ondřej Hlavatý nakonec
celý turnaj vyhráli. Do Horek
vezeme POHÁR!
účastníci turnaje

Seznamovačka
na outdooru
1. Jak se ti outdoor líbil?
Linda: Já osobně bych outdoor hodnotila pozitivně,
líbil se mi hodně.
Sára: Outdoor se mi líbil. Pomohlo nám to se navzájem seznámit a důvěřovat si.
2. Poznala jsi tam někoho nového?
Linda: Ano, poznala jsem tam blíže některé své
spolužáky z mojí nové třídy.
Sára: Ano, zjistila jsem, že máme ve třídě docela
fajn lidi.
3. Co bylo nejlepší na outdooru?
Linda: Mně se hodně líbilo, že jsme se zábavnou
formou seznamovali s ostatními.
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Sára: Mně se nejvíce líbilo, jak jsme mezi sebou
komunikovali a pomáhali si navzájem.
4. Chtěly byste, abychom ještě někdy něco
takového pro naši třídu uspořádali?
Linda, Sára: To by bylo perfektní, užít si zábavu
a ještě více se navzájem poznávat..
5. Bylo něco, co se vám na outdooru nelíbilo?
Linda: Možná, že by mohlo být více her a více času.
Sára: Nic bych tomuto dni nevytkla.
Pro SOUHRU
Linda Ďuračková a Sára Kinclová
1.B, Gastronomie

Sporák
V červnu jsme se svou třídou cukrářů a všemi
ostatními třídami druhých ročníků – kuchaři, gastronomie, zahradníky a zemědělci-farmáři zúčastnila sportovního kurzu ve Starých Splavech. Strávili jsme tam
všichni společně úžasné tři dny plné nejen sportovních
a turistických zážitků, ale i krásné dva večery, kdy jsme
společně seděli u táborového ohně, zpívali písničky
a vyprávěli si úsměvné historky. Jediná nevýhoda sportovního kurzu byla, že byl moc krátký…
žáci 2.A

Vánoční Drážany
Jak se již stalo zvykem, vypravili se žáci prvního
ročníku maturitního oboru na prohlídku historických
Drážan a romantických vánočních trhů. Žáci si předem
připravili informace k jednotlivým památkám a prováděli
své spolužáky po významných místech tohoto krásného města. Mohli jsme se tak seznámit s obnoveným chrámem Frauenkirche, navštívili jsme královský
Zwinger a Semperovu operu. Z Brühlovy terasy jsme se
kochali výhledem na řeku Labe. Viděli jsme také slavný
knížecí průvod, který je celý vytvořen z tisíců dlaždic
z míšenského porcelánu a představuje předky saských
králů.
Poté, co jsme navštívili všechny významné
pamětihodnosti, jsme dostali rozchod a vypravili se na
slavné vánoční trhy. Zde si člověk může koupit místní
speciality, jako jsou krušnohorské vánoční ozdoby,
různé druhy perníčků nebo může ochutnat tradiční
dlouhou durynskou klobásu. Žáci se také rozprchli po
obchodních domech, kterých je v Drážanech opravdu
mnoho a je tam veliký výběr různého zboží.

Včelařský kroužek
Pečujeme i o telátka

Domů jsme se vraceli už za tmy, trochu unavení
a prokřehlí ze sychravého počasí, ale byli jsme rádi, že
jsme mohli navštívit krásné město, které je po zásluze
považováno za barokní perlu Saska. Do Drážan se
určitě ještě někdy vrátíme.
Účastníci exkurze
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Žáci se zajímavými
Dan Čeleda, třída 3.A

Michal Brož, třída 3.B

„Jaký je tvůj koníček?“
„Věnuji se hasičskému sportu, lépe řečeno hasičskému
útoku.“

„Co studuješ za obor?“
„Již třetím rokem studuji obor Gastronomie.“

„Co nebo kdo tě k takové zálibě přiměl?“
„Táta, který byl velitelem u hasičů.“

„Proč jsi na Horkyfestu vystupoval a hrál ukázku
z díla Lakomec od Moliéra?“
„Nejdříve mě požádal pan ředitel Vratislav Morava.
Pod vedením paní učitelky Janičatové jsem si výstup
Lakomce totiž připravoval už na vánoční vystoupení
a tam se líbil.“

„Jak se ti líbí na naší škole?“
„Líbí se mi tu hodně, učitelé mi vyšli vstříc vždy, když
bylo potřeba, takže si nemůžu stěžovat.“

„Bavilo tě to? „
„Ano, velice mě to bavilo. Byla zábava sledovat, jak lidi
okolo sebe dobře bavím, a i sám sebe.“

„Jaké máš plány do budoucna?“
„V první řadě hlavně dodělat školu a věnovat se všemu,
co mě baví.“

„Chtěl by ses věnovat herecké kariéře?“
„Jelikož jsem poměrně pohodlný člověk, tak ano. Moc si
nedokážu představit pracovat od rána do večera. Kdyby
se mi naskytla taková příležitost, rád bych hrál.“

„Jak dlouho se mu věnuješ?“
„Běhám dva roky, ale motám se okolo toho už od
dětství.“

Denisa Vodseálková, třída 2.A
„Jaký je tvůj koníček?“
„Věnuji se jezdectví.“
„Jak dlouho se svému koníčku věnuješ?“
„Věnuji se mu asi 2 roky. „
„Co tě k tvému zájmu přivedlo?“
„Už od mala miluji koně a práci s nimi.“
„Jak se ti líbí na naší škole?“
„Líbí se mi tu moc. Vybrala jsem si správně, zemědělci
jsou nejlepší :D.“
„Hlavně, že pracujeme i s koňmi.“
„Jaké máš plány do budoucna?“
„Zlepšovat se v jezdectví a dělat to, co mě baví.“

Ondřej Bechyně, třída 2.B
„Jaké máš záliby?“
„Nejvíce času věnuji hraní hudby, poslouchání hudby,
čtení a cestování.“
„Kolik let se tomu už věnuješ?“
„Na kytaru hraju něco přes 3 roky, dále hraju také na
baskytaru a v budoucnu bych se chtěl naučit na bicí.“
„Co tě k tomu přivedlo?“
„Ke hraní na kytaru mě přivedl kamarád. Jednoho dne
mi řekl, že bych se mohl něco naučit na kytaru, když tu
hudbu tolik miluju. Bylo to těsně před Vánoci, řekl jsem
o tom rodičům a na Štědrý den jsem pod stromečkem
našel svou první kytaru. Bylo mi 13 let.“
„Jak se ti líbí na naší škole?“
„Na škole se mi líbí. Přijde mi mnohem lehčí, než nějaké
gymnázium či průmyslová škola, na které jsem chtěl
původně začít studovat.“
„Jaké máš plány do budoucna?“
„V plánu mám samozřejmě odmaturovat a co se týče
hudby, chci najít nějaké lidi do kapely. Bubeníka hledám
už asi 2 roky, ale marně. Ale myslím, že to te nevadí.
Hudbu si skládám sám a nahrávám ji doma.“
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konícky
Sára Richterová, třída 3.E
„Čemu se věnuješ?“
„Věnuji se amatérskému boxu za Sat-an fight club Kladno.“
„Jak dlouho se svému koníčku věnuješ?“
„S boxem jsem začala před 2 a půl lety. Tehdy mě začal
trénovat můj táta, také bývalý boxer. Původně jsem to
chtěla jen zkusit, ale po nějaké době mě box začal bavit
a postupně jsem se začala připravovat na zápasy.“
„Máš už nějaké soutěže za sebou?“
„Mám za sebou tři zápasy na oblastních kolech, kdy
jsem měla vždy dospělou a těžší soupeřku. A účast na
Mistrovství ČR juniorů a juniorek v boxu 2015, kdy jsem
se umístila na 3. místě.“
„Jak se ti líbí na naší škole?“
„Na škole se mi líbí, je tu fajn prostředí.“
„Co máš v plánu do budoucna?“
„Co se týče boxu, plánuji se během letošního roku
účastnit dalších oblastních kol, s tím, že bych se ráda
dostala i do zahraničí na nějaký turnaj.“

Jana Vainarová, třída 4.B
„Čemu se věnuješ ve svém volném čase?“
„Věnuji se tancování a dělám závodně cheerleading.“

Krásné snění

„Od kdy se této zálibě věnuješ?“
„Tancovat jsem začala už v první třídě, takže jsem
začala už jako malinká. Nejdřív to byl balet, aerobic
a potom všechny moderní tance. Cheerleading dělám
už 4 roky.“

V modravé dáli, tam někde za mořem, leží
přenádherná zem.

„Co máš na tom nejraději?“
„Miluji pohyb a tanec je něco, při čem zapomenu na
všechny problémy a starosti a užívám si to.Cheerleading
miluji, protože je tam od všeho trošku. Tanec, skoky,
pyramidy, stunty a taky moje oblíbena akrobacie.“

malé děti si hrají v kapkách mýdla.

„Jak se ti líbí naše škola?“
„Naši školu mám moc ráda. Nachází se v příjemném
prostředí a je tu skvělý učitelský sbor. No a moje třída?
Lepší jsem mít nemohla. Nemůžu si stěžovat.“
„Jaké máš plány do budoucna?“
„Láká mě cestovat. Chtěla bych být letuškou nebo
delegátkou. A procestovat nejlépe celý svět.“
Redakce SOUHRY

Bílé labutě, bělostná křídla,

Radost, smích, štěstí, láska,
je to země, kde život není jen sázka.
Okřídlení koně a i draci,
ožívají tu zvířata i ptáci.
Slunce tu vychází i zapadá,
panuje tu dobrá nálada.
Každý Svoji zemi může mít,
stačí jen zavřít oči a snít.

L.Tarabová
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NOVÍ UČITELÉ
1) Kde jste dříve pracoval/a?
2) Proč jste si vybral/a právě naší školu?
3) Jak se Vám líbí zámecké prostředí?
4) Co říkáte na žáky a učitelský sbor? (první dojmy)

Ing. Zuzana Bukvičková
1. Dlouhodobě pracuji na částečný
úvazek jako účetní a hospodářka na
obecním úřadě.
Zároveň ale pracuji s dětmi i mládeží
v rámci zájmových kroužků.
2. Mám velmi kladný vztah nejen
k zahradnictví a zemědělství, které jsem
vystudovala, ale i k mládeži. Tato škola
má navíc velmi dobré jméno, žáci se
účastní soutěží a dobře se umisují. Jsem
ráda, že můžu být součásti sboru, který
nevede studenty jenom k závěrečným zkouškám nebo
maturitě, ale také k hodnotnému životu.
3. Prostředí školy je velmi milé, působí na mě
útulně. Jednoduše se mi líbí:).
4. Učitelský sbor mě přijal velmi přátelsky, s mistry
odborného výcviku jsme si vytvořili velmi hezký vztah
hned od prvních minut. S žáky se setkávám postupně
a musím říci, že jsem mile překvapena. Doufám, že to
tak zůstane, a že to tady společně prožijeme hezky.

Mgr. Eva Gapková
1. Po absolvování Vysoké školy
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem jsem nastoupila na SZŠ a VOŠ
v Mladé Boleslavi, kde působím dosud
na částečný úvazek. Zároveň jsem
vyučovala a i nadále vyučuji v jazykové
škole DABO jazyky, s. r. o. v Mladé
Boleslavi.
2. O SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
jsem již v minulosti slyšela chválu.
Vzhledem k tomu, že jsem němčinářka,
tak mě nejvíce zaujalo, jak žáci využívají možností pracovních stáží v zahraničí a tím reprezentují školu.
3. Dějepis je nejen mým druhým vystudovaným
oborem, ale i koníčkem. Ve volném čase ráda cestuji
a navštěvuji různé pamětihodnosti, mezi ně lze zařadit
návštěvu hradů a zámků. Z tohoto důvodu jsem zámecké
prostředí uvítala.
4. Učitelský sbor mě velmi rychle přijal mezi sebe.
Všichni se ke mně chovají mile a vstřícně. Zažila jsem
přátelské přijetí od svých kolegů a nadřízených. Žáky
jsem neměla možnost ještě příliš poznat, protože jsem
tu pouze tři dny v týdnu. Doufám, že to brzo doženu. Již
se těším na spolupráci s nimi.
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Mgr. Dana
Zábranská
1.
V uplynulých
letech jsem pracovala
v soukromé sféře jako
lektorka plavání a sportovního cvičení pro děti,
dospívající i dospělé.
Působila jsem jako speciální pedagog - terapeut, kdy jsem pracovala
s dětmi předškolního
i školního věku a v posledním roce více se žáky středních škol v oblasti chování
i učení. Přednášela jsem i vedla kurzy na VŠTVS
Palestra pro vychovatele - speciální pedagogy.
2. Práce se středoškoláky mě velice zajímá, a proto
jsem si vybrala i tuto školu, kde je široké spektrum
vzdělávání, jelikož jde o odborné učiliště i střední školu.
Určitě i renomé školy, která je v oblasti vzdělávání stále
úspěšná, bylo při volbě důležité.
3. Prostředí je velice krásné a atmosféra na zámku
samotném je velice dobrá a nejen nám, pedagogickým
pracovníkům, ale i žákům je zde příjemně. Kolik lidí
může říct, že studuje či vyučuje na zámecké škole?
4. Učitelský sbor je tvořen odborníky a i když jsem
na škole krátce, musím říct, že se zde cítím velice dobře.
I přijetí bylo příjemné. Všichni kolegové mi pomohli se
rychle zorientovat ve škole. Dnešní den i první kontakt
se žáky byl velice příjemný a cítila jsem se velice dobře.
Moc se těším na naše společné hodiny i poznání žáků
během svých hodin tělesné výchovy.

Bc. Jiří Zikmund
1. Pracoval jsem
u bezpečnostní firmy jako
vedoucí objektu..
2. Chci pracovat
v oboru, který jsem studoval.
3. Toto prostředí
a rodinná atmosféra se
mi velice líbí.
4. Zatím se seznamuji, ale na první pohled jsou
všichni sympatičtí.

děkujeme partnerům školy za pomoc při vydávání tohoto časopisu

Obec Horky nad Jizerou
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SdruŽení přátel SOŠ a SOU
Horky nad Jizerou

VELKOOBCHOD HYGOTREND
Nabízíme:
- papírový program
- drogerii
- úklidovou techniku
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