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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,	kroužek	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,	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

SoŠ a Sou Horky nad Jizerou



Úvodník 

Vážení	čtenáři,

začínáte	číst	17.	číslo	SOUHRY.	Zůstanu-li	u	čísel,	

pak	 je	 nutné	 připomenout	 pro	 letošní	 školní	 rok	 ještě	

dvě	důležitá	čísla:	65.	výročí	založení	školy	a	20.	ročník	

Horkyfestu.	 Za	 ty	 desítky	 let	 na	 naší	 škole	 úspěšně	

absolvovalo	 tisíce	 žáků.	 Žáci	 získali	 stovky	 medailí	

v	 odborných,	 sportovních	 a	 dalších	 soutěžích.	 Od	

roku	 1999	 jsme	 obdrželi	 v	 rámci	 osmnácti	 úspěšných	

projektů	 EU	 Leonardo	 da	 Vinci,	 nyní	 ERASMUS+		

a	 projektu	 Tandem	 statisíce	 EUR,	 abychom	 mohli	

financovat	 odborné	 stáže	 pro	 více	 než	 1.800	 žáků		

v	 pěti	 evropských	 zemích.	 Žáci	 všech	 oborů	 se	 podí-

leli	 na	 stovkách	 gastronomicko-společenských	 akcích,	

přičemž	 nejslavnostnější	 událostí	 byla	 naše	 příprava	

pokrmů,	 cukrářských	 výrobků,	 květinových	 výzdob		

a	obsluha	na	rautech	pro	400	až	500	hostů	na	Pražském	

hradě.	 O	 tom,	 že	 žáci	 nejen	 studují	 a	 jsou	 zapojeni		

v	praxi	školy	i	na	desítkách	pracoviš	smluvních	firem,	ale	

dokáží	se	i	pobavit,	svědčí	i	již	20.	ročník	Horkyfestu.

Čísla	však	nejsou	důležitá.	Ta	už	jsou	jen	výsled-

kem	spolupráce	našich	žáků,	učitelů	a	pracovníků	školy,	

rodičů,	firem,	zřizovatele	a	dalších	partnerů.

Škola	bude	vždy	taková,	jakou	si	ji	všichni	tito	za-

interesovaní	společně	udělají.

Věřím,	 že	 v	 dnešním	 nelehkém	 světě	 si	 všichni	

uvědomují,	že	zázemí	přátelských,	slušných	a	korektních		

vztahů	je	základem	úspěchu.

Přeji	všem	žákům	a	spolupracovníkům,	aby	dosud		

nepopsaný	 list	 školního	 roku	 byl	 naplněn	 mnoha	

úspěšnými	a	radostnými	událostmi.

Ing. Vratislav Morava
 ředitel 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10.	listopadu	2016	(výstavy	prací	žáků,	Gastroden,	aj.)
8.	prosince	2016,	26.	ledna	2017
vždy	od	10.00	do	16.00	hodin

Zveme	všechny	zájemce	na	naše	Dny	otevřených	
dveří,	 které	 se	 konají	 dne	 10.	 listopadu	 2016	
(výstavy	prací	žáků,	Gastroden,	aj.),
8.	prosince	2016,	26.	 ledna	2017	-	vždy	od	10.00	
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.

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

AKTUALITY
V	 době	 vydání	 SOUHRY	 soutěží	 na	 celostátní	 soutěži	
Cukrář	 roku	 2016	 mezi	 seniory	 naše	 žákyně	 Tereza	
Minaříková,	Jana	Šplíchalová,	Lucie	Zemanová	a	Žaneta	
Křítová	 ze	 3.	 ročníku	 oboru	 Cukrář.	 Při	 pódiovém	 vy-
stoupení	vyrobí	zákusky	a	koláče	na	téma	Karel	IV.	
Držíme	jim	palce.

Ve	školním	roce	2016/2017	připravujeme	odborné	kurzy,	
jejichž	seznam	najdete	na	str.	29.

Ocenění
Hospodářské komory ČR
Na	 veletrzích	 v	 Praze	 a	 Brně	 bylo	 v	 září	 2016	 předáno	
ocenění	 Hospodářské	 komory	 ČR	 nejlepším	 absol-
ventům.	Za	naši	 školu	ho	 získali	 tři	 cukráři,	 jeden	kuchař	
–	 číšník,	 tři	 zahradníci	 a	 jeden	 zemědělec	 –	 farmář.		
Naše	 škola	 obdržela	 Čestné	 uznání	 za	 vysokou	 úroveň	
praktické	přípravy.
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V	 Kongresovém	
centru	na	 kolonádě	v	 lá-	
zeňském	městě	Poděbra-	
dy	se	dne	20.	dubna	2016		
konala	gastronomická	sou-	
těž	mladých	kuchařů,	cu-
krářů,	číšníků	a	barmanů	
se	 společným	 tématem	
,,První	republika”.	

Za	naši	školu	v	ka-	
tegorii	 kuchař	 získali	
zlaté	medaile	žáci	Jindra	
Hlavatý	 a	 Vojta	 Přibyl	
z	 oboru	 Gastronomie	
pod	 vedením	 pana	
učitele	 Vladimíra	
Uhlíře	 se	 studenými	
drůbežími	 mísami.	
Cukrářky	 připravila	
na	 soutěž	 paní	 Alena	
Pechlátová	 a	 děvčata	 z	

druhého	 ročníku	 Žaneta	 Křížová	 a	 Jana	 Šplíchalová	
se	 umístily	 rovněž	 na	 zlaté	 příčce	 s	 dorty	 pod	 náz-
vem	 ,,Svatební	 kloboučky”.	 Náš	 soutěžní	 dort	 zaujal	
členy	 poroty	 natolik,	 že	 bude	 účinkovat	 i	 v	 televizi	
na	 Primě	 v	 seriálu	 Ohnivé	 kuře.	 Tereza	 Minaříková		
a	 Lucie	 Zemanová	 obsadily	 stříbrnou	 příčku	 s	 dortem	
„Pocta	 Alfonsovi	 Muchovi”.	 Slavnostní	 tabuli	 postavili	
a	obhajovali	číšníci	Kateřina	Stiborová	a	Jakub	Janda,	

pod	vedením	Mgr.	Hany	Somrové,	a	zaslouženě	si	i	oni	
odvezli	zlatou	medaili.

Souběžně	probíhala	i	barmanská	soutěž	Pražská	
Vodka	Poděbrady	 cup	 2016.	Úkolem	 bylo	 připravit	 4x	
Long	drink,	který	se	skládal	maximálně	z	šesti	surovin,		
z	 nichž	 jedna	musela	 být	 Pražská	 vodka.	Naše	 barvy	
hájili	 žáci	 Martina	 Mikulíková,	 Miroslav	 Smrkovský,	
Michal	Hubka	a	Jana	Sluková	pod	vedením	pana	učitele	
Jana	 Tůmy.	 Nejlépe	 si	 vedl	 Mirek	 Smrkovský,	 který	
obsadil	ve	zlatém	pásmu	čtvrté	místo	a	získal	ocenění	
poroty	 za	 kreativitu.	 Ve	 zlatém	 pásmu	 se	 v	 tvrdé	
konkurenci	umístila	i	Martina	Mikulíková,	Jana	Sluková	
a	Michal	Hubka	přivezli	z	Poděbrad	bronz.

Mirek	připravoval	v	mixeru	drink	Chcolate-banana	
coctail,	za	který	získal	i	speciální	cenu	kreativity.	Martina	
připravovala	Borůvkovou	extázi,	 ve	kterém	 jako	hlavní	
ingredienci	 použila	 čerstvé	 borůvky.	 Na	 soutěži	 byla	
poprvé	v	životě,	ale	počínala	si	zcela	suverénně.	Jana	
představila	 Letní	 hitparádu,	 ve	 které	 kombinace	máty,	
limetky	a	čerstvého	ananasu	vytvořila	skvělý	osvěžující	
drink.	 Michal	 bojoval	 s	 drinkem	 Melounová	 blondýna		
a	jako	základní	složku	použil	bylinkový	bezinkový	sirup.	
Svou	první	soutěž	v	životě	zvládnul	dobře.

Všem	děkujeme	za	poctivou	přípravu	a	vynikající	
reprezentaci	 naší	 školy	 i	 zvoleného	 oboru.	 Upřímně	
gratulujeme	a	obdivujeme	vaše	výkony!

Gastro Poděbrady 2016

1. Jaké bylo téma a co jste vytvořily?
Jana:	 V	 Poděbradech	 jsme	 spolu	 s	 Žanetou	 Křížovou	 vytvořily	

svatební	 kloboučky	 na	 téma	 První	 republika.	 Lucka:	 Téma	 bylo	 První	
republika	 a	 vytvořily	 jsme	 spolu	 s	Terkou	Minaříkovou	dort,	 na	 kterém	
byly	kytičky	a	namalovaný	obrázek	od	Alfonse	Muchy.	Terka:	Téma	bylo	
„První	 republika“	 a	 vytvořily	 jsme	 s	 Luckou	Zemanovou	nádherný	 dort	
Vzpomínka	 na	 Alfonse	 Muchu.	 Žaneta:	 Spolu	 s	 Jančou	 Šplíchalovou	
jsme	vytvořily	svatební	kloboučky.

2. Kde jste vzaly nápad a jak jste se umístily?
Jana:	Umístily	jsme	se	ve	zlatém	pásmu	na	druhém	místě.	Nápady	

jsme	 vymyslely	 s	 paní	 mistrovou	 Pechlátovou.	 Lucka:	 I	 když	 jsem	 se	
nejdřív	bála,	že	ten	obrázek	nezvládnu.	Nakonec	se	vše	vydařilo.	Terka:	
Na	nápad	nebylo	moc	času,	všechno	bylo	ve	spěchu,	ale	paní	mistrová	
opět	projevila	svoji	 kreativitu	a	vyplatilo	se	 riskovat.	S	Luckou	 jsme	se	
umístily	čtvrté	ve	stříbrném	pásmu.	Žaneta:	Nápad	se	zjevil	v	mysli	paní	
mistrové	 a	 postupně	 se	 pak	 dolaoval	 dle	 našich	 představ.	 S	 Jančou	
jsme	se	umístily	ve	zlatém	pásmu	na	druhém	místě.

3. Jaké máš pocity ze soutěže?
Jana:	 Myslím,	 že	 soutěž	 pro	 nás	 byla	 velmi	 náročná	 už	 jen	 kvůli	

krátkému	 času	 na	 přípravu.	 Lucka:	 Bylo	 to	 tam	 hezké,	
ale	 moc	 dlouhé,	 takže	mě	bolely	 nohy.	Terka:	Bylo	
to	velmi	náročné	 celý	den	stát	na	nohou.	Byla	to	pro	
mě	 zase	 nová	 zkušenost.	 Žaneta:	 Soutěž	 byla	
náročná,	 už	 kvůli	 krátkému	 času,	 když	
j s m e	 se	 hned	 po	 Gastro	 Hradec	
musely	 připravit	na	Poděbrady.
 Křížová Ž., Zemanová L., 

Šplíchalová J.,  
Minaříková T.,  

obor Cukrář

Soutěží GASTRO PODĚBRADY vyvrcholil maraton  
cukrářských klání a děvčatům zbyly jen tři dny na přípravu.
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Naše	žákyně	zde	získaly	stříbro	a	bronz.		Navázaly	
tak	na	výborné	úspěchy	našich	žáků	z	minulých	let,	které	
na	této	nejnáročnější	a	nejtěžší	soutěži	v	ČR	získaly.

1. V brně jsi dosáhla velkého úspěchu, jaký je to 
pocit být stříbrná/bronzová v tak velké konkurenci?

Žaneta:	Je	to	úžasný	pocit,	obzvláště	když	jsem	se	
takové	soutěže	účastnila	poprvé.

Renata:	 Super	 pocit	 získat	 bronzové	 umístění.	
Vůbec	 jsem	 si	 nemyslela,	 že	 bych	 se	 mohla	 umístit	
hlavně	na	tak	velké	soutěži.

2. Jak dlouho ses na soutěž připravovala?
Žaneta:	 Na	 soutěž	 jsme	 se	 připravovaly	 s	 paní	

učitelkou	 odborného	 výcviku	 Alenou	 Pechlátovou	 asi	
dva	měsíce	a	pořád	jsme	promýšlely	a	upravovaly	naše	
recepty	k	dokonalosti.

Renata:	Připravovala	jsem	se	krátce,	ale	intenzivně,	
přesněji	14	dní,	protože	na	praxi	bylo	moc	práce	(hlavně	
před	Vánoci).

3. Jak bys celkově soutěž v brně zhodnotila?
Žaneta:	Tato	soutěž	má	opravdu	velký	věhlas,	vše	

bylo	dokonale	zorganizované	a	hodnocení	porotců	bylo	
přísné	 a	 objektivní.	 Jsem	 ráda,	 že	 jsem	 se	mohla	 tak	
významné	soutěže	zúčastnit.

Renata:	 Je	 to	náročná	soutěž,	ale	skvělá	zkuše-
nost.	Také	porotci	byli	úžasní	a	ohleduplní.

  R. Šimíčková a Ž. Křížová, obor Cukrář 

Prestižní soutěž Gastro Junior v Brně

Náš	dort	zde	vyhrál	po	chuové	stránce,	soupeřův	
-	 bzenecký	 byl	 lepší	 o	 pár	 bodů	 v	 technickém	 vypra-
cování	díky	karamelové	ozdobě.	Dorty	byly	určeny	pro	
Divadlo	Kalich	v	Praze	a	Dětský	domov	Praha	–	Horní	
Počernice.

Pro	soutěžní	 klání	 v	Hotelu	Clarion	v	Praze	byly	
vybrány	Asociací	kuchařů	a	cukrářů	ČR	přední	gastro-
nomické	 školy.	 V	 cukrářských	 dovednostech	 soutěžila	
naše	škola	proti	Střední	škole	Gastronomie,	hotelnictví	
a	lesnictví	Bzenec.

1. Jak se ti líbila soutěž Svatební dort roku?
Jana	 Šplíchalova,	 Lucka	 Zemanová,	 Terka	

Minaříková,	 Žaneta	 Křížová	 obor	 Cukrář:	 Svatební	
dort	 roku	 se	 nám	 líbil,	 byla	 to	 zajímavá	 zkušenost		
a	zažily	jsme	něco	nového.	Měly	jsme	zároveň	tvrdého	
a	dobrého	soupeře	–	Bzeneckou	školu.

2. Co jste vytvořily a co vám soutěž dala?
Jana:	 Téma	 soutěže	 byla	 Pomáda	 a	 tak	 jsme	

vytvořily	 třípatrový	 dort	 ozdobený	 notovou	 osnovou,	
květinami	z	modelovací	čokolády	a	úplně	nahoře	autem	
z	Pomády.	Uvnitř	měl	dort	náplň	z	tvarohu	a	jablečného	
pudingu.

(Re)

Svatební dort roku (2016)
soutěž v Hotelu Clarion v Praze
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ŘEDITEL PŘED TABULÍ
1. Pane řediteli, když žáci měli 
prázdniny, dělo se něco zajímavého 
ve škole?
2. těšil jste se na nový školní rok?
3. bude se opět konat Horkyfest?
4. Pojedou letos žáci na stáže do 
zahraničí?

1.	 Hlavní	 sezónu	 prožívalo	
školní	zahradnictví.	Sklízeli	 jsme	plody	
celoroční	 práce.	 Již	 podruhé	 jsme	
vytáčeli	 med	 od	 našich	 školních	 včel.		
I	ve	školní	kuchyni	a	na	domově	mládeže	
se	 kolegyně	 nezastavily,	 nebo	 již	
tradičně	u	nás	bydlely	děti	sportovních	
dětských	 táborů.	 Ve	 všech	 budovách	
školy	 se	 opravovalo,	 malovalo	 a	 pro-
váděly	 další	 údržby.	 Nejviditelnější	
změnou	 je	 rekonstrukce	dílny	v	areálu	
odborného	výcviku,	která	se	realizovala	
díky	vstřícnosti	majitelů	areálu	rodiny	Hégrových.

2.	 Letos	 jsem	 se	 na	 1.	 září	 těšil	 mimořádně.	
Zahájení	školního	roku	jsme	totiž	spojili	se	zahájením		
divadelní	sezóny	našeho	partnera	Městského	divadla		
v	Mladé	Boleslavi.	Již	po	čtvrté	u	nás	jeho	herci	ode-	
hráli	 vynikající	 představení.	 Tentokrát	 to	 byla	 kome-
die	 „Jak	 je	 důležité	 míti	 Filipa“	 od	 Oscara	 Wilde.	

Fantastické	 herecké	 výkony.	 Snad	
desetinásobná	 děkovačka	 herců	 při	
potlesku	diváků,	letní	počasí,	zaplněné	
zámecké	 nádvoří	 nadšenými	 diváky,	
kulisa	 nasvíceného	 zámku,	 dobroty	
našich	 žáků	 v	 bufetu	 pro	 hosty	 –	
to	 vše	 charakterizuje	 krásný	 večer.	
Představení	navštívila	 i	 řada	význam-
ných	 hostů	 –	 kromě	 představitelů	
prestižních	 firem	 regionu	 i	 náměstek	
hejtmana	 K.	 Horčička	 a	 náměstek	
primátora	D.	Marek.

3.		Horkyfest	již	do	života	školy	plně	
patří.	 Věřím,	 že	 žáci	 pobaví	 všechny	
zúčastněné	 při	 volných	 disciplínách	
volby	MISS	a	Gentlemana	školy	2017,	
při	 farmářském	 a	 číšnickém	 běhu.	
Věřím,	že	si	opět	společně	zaběháme	
v	 Běhu	 pro	 zdraví	 a	 zasportujeme		

v	dalších	disciplínách.

4.	 Získali	 jsme	 opět	 grant	 EU	 na	 organizaci	
stáží.	Podzim	 te	bude	vyhrazen	stážím	v	Rakousku	
a	 Německu,	 zimní	 praxi	 si	 zejména	 lyžaři	 užijí	 na	
Štrbském	 Plese	 ve	 Vysokých	 Tatrách	 a	 květen	 žáci	
prožijí	na	břehu	Jaderského	moře	v	Itálii.	Budeme	orga-
nizovat	i	poznávací	zájezdy	do	Londýna	a	Německa.

Farmáři soutěžili v květnu
Tradicí	 se	 stala	

Krajská	zemědělská	sou-	
těž	 odborných	 doved-
ností.	 Letošní	 již	 pátý	
ročník	 vyžadoval	
důkladnou	 přípravu,	 aby	
si	 naši	 žáci	 2.	 ročníků	
změřili	 síly	 v	 odborných	
vědomostech	 a	 také	
praktické	 zručnosti	 se	
žáky	z	odborného	učiliště	
z	 Vlašimi,	 Čáslavi,	
Hubálova	 a	 Jesenice.	
Soutěžními	 disciplínami	
byla	 jízda	 zručnosti	 trak-

torem	 a	 rotační	 žací	 lištou,	 práce	 s	 hydraulickým	
nakladačem,	 znalostní	 a	 poznávací	 testy.	 Celý	 den		
u	nás	soutěž	natáčela	i	Televize	Barrandov.

Zúčastnili	se	žáci	František	Uřídil,	Jiří	Chocholouš,	
Patrik	Bůžek	a	jedna	dívka	Zuzana	Loumová.

A	co	na	to	naši	soutěžící?

Jirka:	 Na	 soutěž	 jsme	 se	 připravovali	 asi	 měsíc	
na	 odborném	 výcviku.	 Úplně	 nejlehčí	 pro	 mě	 byla	
poznávačka	různých	materiálů	a	test	autoškoly.	Při	jízdě	
zručnosti	jsem	porazil	asi	tři	kužely	a	za	to	se	odečetly	
body,	 ale	 i	 tak	 jsem	 se	 umístil	 na	 3.	 místě.	 Za	 toto	
umístění	jsem	dostal	pěknou	sadu	šroubováků.	

Fanda:	 Do	 této	 soutěže	 mě	 přihlásili	 učitelé	
odborného	 výcviku	 a	 byl	 jsem	 rád.	 Chtěl	 jsem	 si	 to	
vyzkoušet	a	také	proto,	že	mě	baví	práce	s	traktorem.	
Trochu	 jsem	 měl	 obavy	 ze	 znalostních	 testů.	 Získal	
jsem	2.	místo	a	dostal	jsem	vrtačku.

Patrik:	 Na	 soutěž	 jsem	 se	 docela	 těšil	 a	myslím	
si,	 že	 jsem	 se	 i	 celkem	 dobře	 připravil.	 Nejlépe	 mi	
vyšla	 disciplína	 s	 nakladačem,	 za	 kterou	 jsem	 dostal	
hodně	bodů.	Celkem	dobře	 jsem	zvládnul	 vědomostní	
testy,	poznávačku	i	jízdu	zručnosti.	Trochu	horší	to	bylo		
u	rotačky,	nepodařilo	se	mi	úplně	perfektně	vyjet	hned	
v	začátku	a	za	to	se	odečetlo	dost	bodů	a	také	hodně	
záleží	na	čase.	 Jsem	 rád,	 že	 jsem	si	mohl	 vyzkoušet,	
jaké	to	je	soutěžit	a	reprezentovat	školu.	

Zuzana:	Nejdříve	 jsem	 jít	 nechtěla,	protože	 jsem	
byla	jako	jediná	holka,	ale	pak	jsem	se	rozhodla,	že	to	
zkusím.	Příprava	na	soutěž	pro	mě	byla	docela	 jedno-
duchá,	 protože	 s	 traktorem	 jezdíme	 a	 se	 stroji	 pracu-
jeme	a	 také	 jsme	měli	dost	času	na	přípravu.	Nejlepší	
pro	 mě	 byla	 práce	 s	 nakladačem,	 znalostní	 testy		
a	 poznávání	 materiálů.	 Holky	 ze	 třídy	 vyrobily	 pěkný	
transparent	 a	 všichni	 ze	 třídy	 fandili.	 Nakonec	 jsem	
se	 umístila	 na	 4.	místě	 a	 dostala	 jsem	 krásnou	 živou	
odměnu	kozlíka	Freda.	

(Ka)
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Této	soutěže	se	naše	cukrářky	zúčastnily	letos	na	
jaře	v	dubnu.	Byla	to	pro	děvčata	úžasná	zkušenost.

1. Co jsi dělala za výrobek?
Jana:	Do	Hradce	 jsem	 jela	s	dortem	ozdobe-

ným	ptáčky	a	květinami	s	názvem	Jaro.	
Lucka:	Já	jsem	dělala	dezertní	talíře	s	restau-

račními	moučníky.	
Terka:	Vytvářela	jsem	svatební	dort.	
Žaneta:	 Vyrobila	 jsem	 petits	 fours	 s	 monu-	

mentem	 jako	 ozdobou.	 S	 návrhy	 přišla	 naše	 paní	
mistrová,	která	nám	ukázala	fotky	z	minulých	ročníků	
a	vše	jsme	pak	spolu	doladily.

2. Jaké máš umístění a jaké byly tvé zážitky?
Jana:	 Umístila	 jsem	 se	 ve	 stříbrném	 pásmu		

a	 byla	 to	 pro	 mě	 velmi	 zajímavá	 zkušenost	 v	 tak	
velké	konkurenci.	

Lucka:	 Umístila	 jsem	 se	 ve	 stříbrném	 pásmu	
a	zážitků	mám	plno.	Sice	 to	 trvalo	 strašně	dlouho,	
ale	 užila	 jsem	 si	 to	 tam	 a	 byla	 jsem	 příjemně	
překvapená.	

Terka:	Získala	jsem	ocenění	ve	stříbrném	pásmu.	
	Mám	krásnou	první	medaili	 z	 tohoto	oboru	a	byla	
jsem	moc	 potěšena.	 Na	Gastro	 Hradec	 bych	 ráda	
jela	i	příští	rok.	

Žaneta:	Umístila	jsem	se	ve	stříbrném	pásmu.	
Zážitek	 to	byl	parádní,	skvělá	atmosféra	a	spousta	
inspirace	k	nahlédnutí.

Soutěže	 Gastro	 Hradec	 se	 též	 zúčastnil	 žák	
třetího	 ročníku	 oboru	 Gastronomie	 Jan	 Čermák	
pod	vedením	svého	 učitele	pana	Uhlíře.	
Soutěžil	 v	 kate- gorii	kuchař	junior	
se	 slavnostní	 rautovou	 rybí	
mísou	 pro	 8	 osob	a	vybojo-
val	 bronzovou	 medaili.
  (Pe)

Gastro Hradec 
Vitana Cup

parádní 

zážite
k!
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Poslední	pátek	v	květnu	je	vždy	očekávaný	všemi	
žáky,	 protože	 je	 to	 den	 plný	 zábavy,	 soutěží	 a	 volby	
MISS	 a	 Gentlemana	 školy.	 Součástí	 programu	 bylo		
i	vystoupení	dívek	naší	školy	převlečených	do	krásných	
svatebních	šatů.	Na	pódiu	je	doprovázeli	fotbaloví	doro-
stenci	z	mladoboleslavského	fotbalového	klubu.	Ale	co	
rozsvítilo	jejich	společné	vystoupení?	

	 Byly	 to	 svatební	 kytice	 vytvořené	 šikovnýma	
rukama	našich	 žákyň	 a	 žáků	 oboru	Zahradník.	 To,	 že	
máme	v	 tomto	oboru	šikovná	děvčata,	 to	vědí	všichni,	
ale	 že	 se	 rodí	 i	 talentovaní	 floristé	 –	 chlapci,	 o	 tomto	
mnozí	 nevědí.	 Tomáš	 Horák	 a	 Pavel	 Cacek	 z	 třetího	

ročníku	 vytvořili	 nádherná	 květinová	 aranžmá	 právě	
pro	určité	typy	nevěst,	ale	líbily	se	samozřejmě	i	ostatní	
kytice	všech	soutěžících.

Tomáš:	 Květiny	 jsme	 si	 mohli	 v	 přípravě	 vybrat.	
Já	 mám	 rád	 jednoduché	 vazby	 a	 tak	 jsem	 zvolil	 mé	
oblíbené	 slunečnice,	 k	 postavě	 modelky	 se	 perfektně	
hodily.	Celkové	hodnocení	mé	práce	porotou	bylo	velmi	
pozitivní.	Floristika	mě	moc	baví	a	já	doufám,	že	i	jako	
muž	budu	mít	v	tomto	směru	zelenou.	

Pavel:	 Já	 jsem	 si	 naopak	 vybral	 kontrast	 barev	
vínové	a	bílé.	Mou	oblíbenou	květinou	je	Zantedeschia	
(kala),	která	 je	symbolem	čistoty	a	krásy	a	 je	 typickou	
představitelkou	svatební	kytice.

Nikola	 Jeřábková:	 Vazba	 mé	 kytice	 byla	 velmi	
jednoduchá	a	to	z	harmonických	barev	tulipánů.	Řekla	
jsem	si,	že	v	jednoduchosti	je	krása	a	tak	jsem	vytvořila	
kytici	 pod	 názvem	 „Harmonie“,	 která	 se	 podle	 poroty	
stala	 druhou	 nejkrásnější.	 Protože	 jsem	 teprve	 absol-
ventkou	 prvního	 ročníku,	 tak	 mě	 tato	 pochvala	 velmi	
potěšila	a	motivuje	mě	pro	další	roky	ve	škole.

Vítěz	 může	 být	 jen	 jeden,	 ale	 všechna	 děvčata	
i	 chlapci	 pracovali	 s	 nesmírnou	 chutí,	 kreativně		
a	 precizně.	 Michaela	 Kofrová,	 Barbora	 Hrušková,	
Barbora	Orlová,	 Kristýna	Klímová,	 Tereza	Vostatková,	
Adéla	Dušková,	Denisa	Růtová,	Lenka	Štěpánková	jsou	
pro	nás	vlastně	všichni	vítězi.	

Ale	přeci	 jen	 ta	 jedna	byla	nejlepší	–	bílo	zelená	
kytice	 “Fantazie”	 Lenky	 Štěpánkové	 byla	 vyhlášena	
tou	nejkrásnější	a	naše	mladá,	nadějná	floristka	nad	ní	
strávila	neuvěřitelných	5	hodin	práce.

(Pro)

Kytice pro nevěsty  
od našich zahradníků

Ve	 dnech	 20.	 a	 21.dubna	 2016	 se	 účastnili	 naši	
žáci	oboru	Zemědělec	–	Farmář	dvoudenní	zemědělské	
olympiády	 ve	 Frýdlantu.	 Jedná	 se	 o	 celostátní	 soutěž	
s	mezinárodní	 účastí.	 Naši	 školu	 reprezentovali	 Milan	
Kolář	a	Daniel	Čeleda,	žáci	III.ročníku.	

Přivítala	 nás	 velmi	 přátelská	 atmosféra.	 Přesto	
tréma	 pracovala.	 Soutěžní	 disciplíny	 byly	 rozděleny	
do	 dvou	 dní.	 Soutěžilo	 se	 v	 odborných	 vědomostech,	
poznávání	materiálů,	 jízdě	zručnosti,	práci	s	manipulá-
torem,	 výměně	pneumatiky,	 ale	 i	 v	 kovářských	doved-
nostech,	dojení	a	farmářské	zručnosti.	

Oba	 studenti	 se	 na	 olympiádu	 v	 rámci	 odborného	
výcviku	připravovali.	Disciplíny	pro	ně	ale	nebyly	 jedno-
duché,	 zvláš	 proto,	 že	 technické	 vybavení	 každé	 školy	
je	jiné,	a	naši	chlapci	nemají	zkušenosti	přímo	s	konkrét-
ními	stroji.	Bohužel	nebyla	možnost	si	předem	disciplínu	
vyzkoušet,	a	tak	nezbylo	nic	jiného	než	okouknout,	jakou	
strategii	volí	místní,	v	rychlosti	se	domluvit	a	jít	do	toho.	

Do	boje	oba	hoši	nastoupili	se	zápalem,	v	každé	
části	soutěže	uspěli.	Díky	svým	dovednostem	se	umístili	
na	 krásném	 pátém	 místě	 v	 opravdu	 silné	 konkurenci	
zemědělských	 škol	 a	 učiliš.	 V	 některých	 disciplínách,	
například	 ve	 vědomostní	 soutěži,	 se	 dokonce	 ukázali	
jako	jedni	z	nejlepších.	

(Bk)

Zemědělská olympiáda Frýdlant
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Naši	 gastronomové	 Jakub	 Janda	 z	 1.B,	 Gastro-
nomie	 a	 Tereza	 Černilová	 ze	 4.B,	 Gastronomie	 se	
umístili	 na	 3.	 místě	 ve	 zlatém	 pásmu	 v	 kategorii	
slavnostní	 tabule	 na	 soutěži	 ve	 Vlašimi	 „O	 pohár	
Blanických	 rytířů“.	 Tímto	 jim	 gratulujeme!	 Zároveň	
gratulujeme	Jindrovi	Hlavatému	ze	3.B,	který	se	umístil	
na	prvním	místě	v	bronzovém	pásmu	v	kategorii	 teplá	
kuchyně.	 Zeptali	 jsme	 se	 soutěžících,	 kteří	 se	 umístili	
ve	zlatém	pásmu:

1) Jakube, s terkou jste se umístili na soutěži 
ve Vlašimi se slavnostní tabulí ve zlatém pásmu, což 
je krásný úspěch. Jaký je to pocit?

	Jakub:	Skončit	ve	zlatém	pásmu	je	určitě	skvělý	
pocit,	oba	máme	radost	a	myslím	si,	že	za	 tu	dřinu	 to	
stálo.

Tereza:	Je	to	nepopsatelný	pocit.	V	Poděbradech	
se	mi	to	2x	nepovedlo	a	te	se	konečně	poštěstilo.	Mám	
z	toho	ohromnou	radost.

2) Kdo vymyslel námět této slavnostní tabule?
	 Jakub:	Prvotní	 námět	 tabule	 byl	 původně	 úplně	

jiný,	ale	chtěli	jsme	jít	do	selského	stylu	a	paní	učitelku	
Somrovou	napadla	kovárna,	 tak	 jsme	sehnali	pár	věcí		
a	šli	jsme	do	toho.

3) Kolik času jste věnovali přípravě na soutěž?
	Jakub:	Této	soutěži	jsme	věnovali	spoustu	času,	

zejména	 ze	 svého	 osobního	 volna.	 Přípravu	 jsme	
nechtěli	podcenit	a	tak	jsme	tvrdě	trénovali.	Výsledek	za	
to	stoji.	Tak	doufám,	že	zlaté	umístění	bude	pokračovat	
i	v	dalších	soutěžích.

Tereza:	 Věnovali	 jsme	 tomu	 měsíc	 každodenní	
přípravy.	 Nejdříve	 jsme	 zdokonalovali	 vzhled	 tabule		
a	poslední	dva	týdny	jsme	se	věnovali	učení	obhajoby.

Děkujeme	za	rozhovor	a	ještě	jednou	moc	gratulujeme!

Víte, co mají studenti naší školy společného  
s První republikou?

Pro	někoho	by	odpově	možná	zněla	jednoduše.	
To	ale	není	případ	našich	dvou	studentů	oboru	Gastro-
nomie	Kateřiny	Stiborové	a	Jakuba	Jandy.	20.	dubna	2016		
byl	 vyhlášen	 10.	 ročník	 mezinárodní	 gastronomické	
soutěže	 „Gastro	 Poděbrady“	 s	 jednotným	 tématem	
PRVNÍ	REPUBLIKA.

	
1. Prozradíte, jaké menu jste vymysleli a z ja-

kých knih jste čerpali?
Sestavit	 dobové	 menu	 byl	 největší	 oříšek.	

Trvalo	 nám	celý	 víkend,	 než	 jsme	ho	dali	 dohromady.	
Paní	 učitelka	 Somrová	 přinesla	 spoustu	 starých	 knih	
a	 časopisů	 z	 té	 doby.	 Všichni	 jsme	 se	 ponořili	 do	
vyhledávání	a	kombinací	jídel.	Čerpali	 jsme	především	
z	 kuchařky	 z	 r.	 1926	 od	 Anuše	 Krejčové,	 pomohla	
nám	paní	Rettigová	 a	 další	 prvorepublikové	 kuchařky.	
Nastudovat	 jsme	 museli	 i	 historii	 Lobkowiczkého	
vinařství.

2. Kolik času jste věnovali tréninku před soutěží? 
Více	jak	měsíc,	ale	časově	jsme	to	raději	nepočítali.	

Připravovali	jsme	se	v	době	odborného	výcviku	a	spou-
stu,	spoustu	času	ze	svého	volna.	Příprava	na	obhajobu	
byla	velmi	těžká	a	pod	přísným	dohledem	paní	učitelky	
se	vyplatila.

3. Měli jste nějaké problémy?
Asi	bychom	to	neměli	říkat,	ale	měli.	
tak prozrate…

….po	 půlhodinovém	 žehlení	 ubrusu	 na	 žehlicím	
prkně	 jsme	 ho	 přenesli	 na	 soutěžní	 stůl	 a	 nedostatky	
ještě	 přežehlili.	 To	 jsme	 ale	 neměli	 dělat.	 Z	 moltonu,	
kterým	byl	stůl	pokrytý,	se	nám	na	ubruse	objevily	dvě	
mastné	skvrny.	Nezbývalo	nic	jiného,	než	si	s	tím	fikaně	
poradit	a	vidíte,	nikdo	nic	nepoznal.

4. A co vaše dobové oblečení?
Pánský	 oblek	 a	 boty	 jsme	 si	 půjčili	 v	 mladobo-

leslavském	 divadle.	 Katčiny	 šaty	 přešila	 její	 maminka		
z	původních	babiččiných	šatů.

5. Jaké byly pocity z vyhlašování?
Čekání	bylo	nekonečné,	byli	jsme	napnuti	a	hodně	

nervózní,	protože	konkurence	byla	veliká.	Úleva	přišla	
až	s	těmi	medailemi.	

(So)

ZLATÉ PÁSMO VE VLAŠIMI 
za tu dřinu to stálo
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Na	 naší	 škole	 proběhl	 již	 2.	 ročník	 žákovsky	
velmi	 oblíbené	 soutěže	 Horecká	 vánočka.	 Z	 50	 při-
hlášených	 soutěžících	 bylo	 opravdu	 velmi	 těžké	
vybrat	 tu	 nejskvělejší	 a	 nejkrásnější	 vánočku,	 protože	
VŠECHNY	 byly	 jedinečné	 a	 vynikající!	 Zvítězit	 však	
mohl	jen	jeden!

V	kategorii	Horecká	vánočka	-	odborné	hodnocení		
získal	1.	místo	Švapík	Vojtěch,	Kuchař-číšník	a	v	kate-	
gorii	 Horecká	 vánočka	 –	 laická	 veřejnost	 získala		
1.	místo	Vejtrubová	Jindřiška,	3.A,	Cukrář.	A	tak	máme	
pár	otázek	na	vítěze	této	soutěže.

1. Jak probíhala příprava nejlepší vánočky? 
2. Jaké byly tvoje pocity, když jsi zjistil, že jsi 

obsadil 1. místo v kategorii laických hodnotitelů? 
3. Co příští rok? budeš opět hájit zlato?
1.	 Příprava	 probíhala	 pěkně	 nervně…	 nevěděla	

jsem,	kam	skočit	nejdříve.
	1.	Zadělal	jsem	si	těsto,	nechal	dvě	hodiny	kynout,	

upletl	vánočku	a	upekl.	
2.	 Nechtěla	 jsem	 tomu	 věřit,	 nebýt	 Baryho,	 tak	

bych	 to	 nejspíš	 nevěděla	 a	 dozvěděla	 se	 to	 až	 při	
předávání	 cen	 (facebook	 nesleduji).	 Příjemně	 mě	 to	
zaskočilo.

2.	 Měl	 jsem	 obrovskou	 radost.	 Už	 dlouho	 jsem	
se	chtěl	naučit	udělat	vánočku	a	díky	této	soutěži	jsem	
vánočku	opravdu	poprvé	upekl.

3.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 ještě	 nevím,	 jestli	 budu	
na	 škole	 pokračovat	 v	maturitním	 oboru	 nebo	 ne,	 tak	
nevím.	Ale	určitě	bych	do	toho	zase	šla.

3.	Ano,	rád	to	zase	znovu	zkusím.
Děkujeme	všem	zúčastněným	za	luxusní	díla,	jež	

potěšila	okem	i	chutí	a	těšíme	se	s	vámi	opět	za	rok.
(Ří)

Horecká vánočka

Soutěž	 pro	 kreativní	 žáky,	 spojený	 s	 vánoční	 výstavou	 v	 rámci	 DOD	
na	 škole.	 Bára	 Hrušková,	 3.A	 obor	 Zahradník:	 Na	 tradiční	 Zámecké	 stuze	
soutěžíme	 každý	 rok,	 témata	 jsou	 vždy	 různá,	 ale	 my	 se	 na	 to	 vždy	 moc	
těšíme,	 dokonce	 je	 to	 soutěž	 o	 ceny.	 Škoda	 jen,	 že	 jsem	 v	 závěrečném	
ročníku	na	této	škole!!!

Floristická soutěž 

„Zámecká stuha“ 
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CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE

Jan čermák ze 3.b, obor Gastronomie, naši 
školu se ctí reprezentoval na celorepublikovém 
finále soutěže s rio mare. 

Podle	vyhlášení	poroty	bylo	všech	15	soutěžících	
velmi	 vyrovnaných,	 a	 proto	 byla	 vyhlášena	 jen	 první		
3.	místa.	Všichni	ostatní	soutěžící	byli	bez	rozdílu	pořadí	
vyhlášeni	 republikovými	 finalisty.	 Honzík	 nám	 ostudu	
rozhodně	 neudělal,	 vždy	 být	 mezi	 TOP	 15	 skoro	 ze	
130	přihlášených	je	velký	úspěch.	Honza	je	o	zkušenost	
bohatší	a	v	životě	se	mu	to	určitě	hodí.

Ve	svém	medailonku	porotě	o	sobě	prozradil:

odkud pocházíte: Bydlím	 v	Mnichově	Hradišti	 -	
Klášter	a	učím	se	ve	škole	v	Horkách	nad	Jizerou.

Věk:	Je	mi	už	skoro	20	let.		
Záliby/koníčky:	 Je	 jich	 mnoho,	 mezi	 záliby	 patří	

fotbal	a	futsal,	rád	rybařím.

Co Vás baví na vaření: Na	vaření	mě	baví	hrát	si	
s	jídlem	od	dochucování	až	po	aranžování	a	nejvíc	mě	
na	tom	těší,	když	ten,	komu	vařím,	pochválí	můj	výtvor.

Co Vás přivedlo k vaření: Horeckou	školu	jsem	si	
vybral	proto,	že	má	výborný	vztah	ke	gastronomii,	která	
mě	 taky	 baví.	 Škola	 má	 v	 regionu	 velmi	 dobrý	 zvuk.	
Vaření	 se	 mi	 líbí	 odmalička,	 kvůli	 vaření	 jsem	 odešel		
z	 gymnázia,	 změnil	 školu	 a	 chtěl	 dělat,	 co	 mě	 baví.	
Jsem	rád,	že	jsem	to	udělal.	Rozhodně	nelituji.

Kuchařský vzor: Nejvíc	 snad	 Tomáš	 Karpíšek		
a	moje	učitelka	„Romik“,	která	je	mým	mentorem	a	mě	
„dokopává“	být	lepším.	

(Ni)

Měsíc	 duben	 se	 u	 nás	 na	 škole	 nese	 ve	 zna-
mení	 konverzačních	 soutěží	 v	 němčině	 a	 angličtině.	
U	některých	žáků	 to	probouzí	 zájem,	protože	se	něco	
děje,	 jiní	 by	 se	 nejraději	 stali	 neviditelnými.	 Nicméně	
každý	žák	píše	výběrový	test	a	na	základě	výsledků	je	
nebo	 není	 nominován	 do	 ústního	 kola.	Maturanti	mají	
účast	povinnou.

Zajímavé	je,	že	se	studijními	obory	soutěží	i	obory	
učební.	Ještě	zajímavější	ale	je,	když	učeň	zvítězí	nad	
studenty.	A	 to	se	 letos	právě	povedlo	Martinovi	Szabó	
ze	3.	E.	Co	na	to	Martin?

1. Jaký pocit jsi měl z výhry?
Zvláštní.	 Nejsem	 sebevědomý	 člověk.	 Je	 jasné,	

že	 jsem	měl	 radost,	 ale	 spíše	 mám	 te	 více	 věcí	 na	
práci,	na	které	se	musím	soustředit.	Soutěž	jsem	chtěl	
vyzkoušet	a	ono	to	vyšlo.

2. Připravoval ses na soutěž? A jaké téma sis 
vylosoval?

Na	soutěž	jsem	se	nepřipravoval,	protože	angličtina	
je	odmala	druhá	polovina	mého	srdce.	Vylosoval	jsem	si	
téma:	Moje	záliby,	které	mi	sedlo	nejvíc.

3. Angličtina je zřejmě jeden z tvých nejoblí-
benějších předmětů nebo…?

Ano,	 angličtina	 je	můj	 nejoblíbenější	 předmět	 už	
od	mého	dětství.	Baví	mě	ale	také	tělocvik	a	kuchařina	
s	potravinami	a	výživou,	protože	chci	svoji	budoucnost	
zaměřit	na	fitness	a	výživové	poradenství.

4. Chystáš se někdy v budoucnosti vycestovat 
do zahraničí, kde bys tuto svoji jazykovou znalost 
využil?

Ano,	po	ukončení	školy	odlétám	na	roční	studium	
jazyků	do	Anglie.	Chci	se	dále	rozvíjet	a	rozšířit	si	své	
jazykové	znalosti	angličtiny.	Chtěl	bych	ještě	dodat,	aby	
každý	dělal	 to,	co	ho	baví.	A	 jsou-li	 to	 jazyky,	 tak	 je	 to	
jenom	dobře.

(Má)

soutěže  
s Rio mare
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V	 polovině	 listopadu	 se	 20	 žáků	 naší	 školy	
zúčastnilo	 jazykově	 –	 vzdělávacího	 pobytu	 ve	 Velké	
Británii,	který	byl	financován	z	projektu	OP	VK.	

Kromě	výuky	anglického	 jazyka	v	 jazykové	škole	
žáci	 navštívili	 všechny	 významné	 londýnské	 památky,	
na	kterých	jim	dělali	průvodce	spolužáci	z	oboru

	Cestovní	 ruch.	 Jedno	odpoledne	bylo	věnováno	
výletu	do	Oxfordu,	kde	 jsme	společně	obdivovali	 slav-
nou	Christ	 Church	 College	 a	 její	 slavnostní	 síň,	 která	
inspirovala	 tvůrce	 filmů	 o	 Harry	 Potterovi	 k	 nejedné	
scéně	 ze	 školy	 v	 Bradavicích.	 Každý	 si	 odvezl	 nepo-
psatelné	množství	zážitků.	Přinášíme	rozhovor	s	jedním	
z	účastníků:

1)	 Jakube,	 zúčastnil	 ses	 studijně	 poznávacího	
zájezdu	v	Londýně	se	svou	třídou.	Jak	jste	si	to	užili?

Se	svou	třídou	jsem	nejel.	Přidal	jsem	se	ke	třídě	
2.B,	ale	bylo	to	super,	až	na	dlouhou	cestu	autobusem.	

2)	 Co	Tě	v	Londýně	nejvíc	oslovilo?
Nejvíce	mně	oslovila	jazyková	škola,	kde	nás	toho	

moc	naučili,	např.	praktické	fráze	pro	turisty.	
3)	 Andreo,	jak	bys	srovnala	naši	školu	se	školou,	

kterou	jste	navštívili	v	Londýně?
Tak	rozdíly	mezi	naší	školou	a	školou	v	Londýně	

jsou	nesrovnatelné,	avšak	podstata	je	stejná.	Všude	se	
dá	něco	naučit.

4)	 Chtěla	 by	 ses	 do	 Londýna	 nebo	 celkově	 do	
Velké	Británie	ještě	někdy	podívat	a	proč?

Andrea:	 Do	 Velké	 Británie	 bych	 se	 určitě	 chtěla	
podívat	 ještě	 jednou	 a	 rozšířit	 znalosti	 o	 této	 zemi,	
poznat	 jejich	 kulturu	 a	 více	 se	 zajímat	 o	 jednotlivé	
památky	 do	 detailů.	 Jakub:	 Ještě	 víc	 bych	 si	 přál	
navštívit	Ameriku,	která	mě	láká	už	od	malička.	

A. Balogová., Cestovní ruch 2.B a J. Ulman 
Gastronomie 1.B, účastníci exkurze

Londýn a Oxford

Kolik jazyků znáš…
Poslední	 týden	 ve	 škole	 už	 nikoho	 nebaví	 učit	

se.	Venku	je	sluníčko,	prázdniny	za	dveřmi,	známky	na	
vysvědčení	jsou	jasné.

Den	 jazyků,	 který	 se	 v	 tuto	 dobu	 koná,	 ale	 žáky	
nenásilně	vzdělává,	zároveň	jsou	v	přírodě	a	užívají	si	
letního	počasí.

2.	 B	 si	 připravila	 pro	 1.	 B	 otázky	 z	 němčiny,	
angličtiny,	zeměpisu	a	všeobecných	znalostí	Evropské	
unie.	 Prváci	 po	 skupinkách	 hledají	 stanoviště	 svých	
starších	spolužáků	a	plní	úkol	po	úkolu.

A	 kdo	 se	 stal	 vítězem?	 Dva	 kamarádi	 –	 Michal	
Janík	a	Michal	Javůrek.

1. Kluci, jak hodnotíte Den jazyků?
Hodnotíme	 ho	 pozitivně.	 Je	 to	 lepší	 než	 sedět		

v	lavicích.	Moc	jsme	si	to	užili.
2. byli jste ale se všemi úkoly velmi brzo hoto-

vi. bylo to snad proto, že byly příliš jednoduché?
Pro	nás	byly	jednoduché	hlavně	zeměpisné	otáz-

ky,	 protože	 vlajky	 a	 hlavní	 města	 jsme	 si	 te	 krásně	
zopakovali	při	sledování	mistrovství	Evropy	ve	 fotbalu.	
Tím	 jsme	si	 to	urychlili.	Jazykové	úkoly	už	 tak	snadné	
nebyly.

3. Který úkol vám dal nejvíc zabrat?
Asi	 úkol	 z	 němčiny.	 Oběma	 nám	 totiž	 němčina	

dělá	trochu	potíže.	S	angličtinou	to	je	v	pohodě.
4. Co byste v příštím roce, až budete Den 

jazyků připravovat pro 1. ročník vy, udělali jinak?
Asi	 ubereme	 zeměpis	 a	 ještě	 víc	 přidáme	 cizí	

jazyky,	a	se	prváčci	ukážou.
(Má)

British Museum
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Naše	 škola	 se	 cateringu	 věnuje	 již	 mnoho	 let.	
Začátky	 před	 25	 lety	 ovšem	 nebyly	 nijak	 jednoduché,	
jelikož	 jsme	neměli	dostatečné	vybavení	a	zkušenosti.	
V	současné	době	zvládneme	zajistit	slavnostní	gastro-
nomicko	 společenskou	 akci	 až	 pro	 500	 osob.	 Máme	
zkušenosti	s	pořádáním	akcí	pro	známé	firmy	v	našem	
okolí,	 jakou	 jsou	 např.	 Škoda	 Auto	 Mladá	 Boleslav,	
Hygotrend,	 DZD	 -	 NIBE	 Dražice,	 TTD	 Dobrovice,	 KB	
Mladá	 Boleslav,	 Hospodářská	 komora,	 Městský	 úřad	
města	 Benátky	 nad	 Jizerou	 a	 další.	 Se	 slavnostními	
pokrmy	studené	a	teplé	kuchyně,	cukrářskými	delikatesa-
mi,	květinovou	výzdobou	a	veškerým	servisem	vyjíždíme	
i	mimo	náš	region.	Vždy	kvalitní	a	čerstvé	dobroty	ochut-
nali	i	v	Praze	na	Pražském	hradě,	na	ruzyňském	letišti,	
centrále	 Komerční	 banky,	 na	 akcích	 Středočeského	
kraje	a	při	mnoha	dalších	slavnostních	firemních	i	rodin-
ných	 událostech.	 Nejvýznamnější	 akcí	 byly	 slavnostní	
rauty,	 kdy	 jsme	 vařili,	 pekli,	 tvořili	 květinovou	 výzdobu		
a	obsluhovali	na	Pražském	hradě	pro	400	až	500	hostů	
koncertů	Pražského	 jara	a	na	slavnostních	událostech	
Pražské	hradní	stráže.	Vařili	jsme	i	pro	pana	prezidenta	
a	pana	hejtmana	Středočeského	kraje	a	další	hosty	při	
návštěvě	Mladoboleslavska.

Důležité	 při	 pořádání	 těchto	 akcí	 je,	 že	 na	
společném	výsledku	se	podílí	žáci	všech	oborů.	Každý	
přispěje	 svým	 dílem	 k	 výbornému	 výsledku.	 Učí	 se	
samostatnosti,	ale	zároveň	týmové	práci.	A	tím	výsled-
kem	 není	 jednička	 u	 tabule,	 ale	 stoprocentně	 spoko-
jený	 host,	 který	 je	 perfektně	 obsloužen,	 pochutná	 si	
na	 čerstvých,	 kvalitních	 dobrotách	 od	 našich	 kuchařů		
a	cukrářů	v	pěkném	prostředí,	včetně	květinové	výzdoby.

Co je catering?
Catering	 je	 služba	 gastronomického	 charakteru.	

Primárně	 zahrnuje	 zajištění	 jídla	 a	 pití	 na	 akcích	 typu	
konference,	 obchodní	 jednání,	 školení,	 rauty,	 bankety,	
galavečery.	Tyto	služby	je	možné	realizovat	na	libovol-
ném	místě	a	v	libovolném	čase.	Hlavním	cílem	pořádání	
akce	 s	 občerstvením	 bývá	 seznámení,	 navazování	
nových	kontaktů.

Zeptali	 jsme	 se	 našich	 žáků,	 Sáry	 Kinclové,	 1.B	
Gastronomie	a	Jakuba	Beka,	2.E	Kuchař-číšník,	jak	se	
jim	catering	školy	líbí.

1. Sáro, studuješ prvním ročníkem obor Gastro-
nomie a v letošním roce ses zúčastnila mnoha cater-
ingových akcí. Co ti tato zkušenost dala?

Když	 jsem	 se	 přihlásila	 na	 svou	 první	 akci,	 tak	
jsem	měla	trošku	obavy	z	toho,	co	se	bude	dít.	Ale	pan	
Tůma	nám	vše	vysvětlil,	a	když	jsme	něco	nevěděli,	tak	
nám	 ochotně	 pomohl.	 Takže	 první	 obavy	 byly	 během	
chvíle	pryč	a	nakonec	se	z	celé	náročné	práce	na	akci	
stala	i	zábava.

2. Jakube, ty ses již zúčastnil jako žák druhého 
ročníku mnoha různých akcí, jaké zkušenosti jsi již 
nasbíral? 

Zpočátku	 jsem	 si	 myslel,	 že	 ze	 mě	 bude	 spíše	
kuchař,	ale	díky	cateringovým	akcím	jsem	úplně	změnil	
názor	a	te	se	plně	věnuji	spíše	obsluze	a	věřím,	že	se	
jí	budu	věnovat	i	do	budoucna	po	skončení	školy.

(Tů)

Catering je naším každodenním chlebem

Výrobek našich kuchařů
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Přišla	 zima	 a	 dostali	 jsme	 možnost	 přihlásit	 se	
na	 stáž	 do	 Vysokých	 Tater.	 Měla	 jsem	 velkou	 radost		
z	toho,	že	jsem	byla	mezi	vybranými.	Přišel	den	odjez-
du.	 Letos	 jsme	 cestovali	 vlakem	 a	 už	 samotná	 cesta	
v	 lehátkovém	 voze	 pro	 nás	 byla	 zážitkem.	 Byli	 jsme	
nedočkaví.	Když	jsme	vystoupili	z	legendární	„zubačky“	
na	 Štrbském	 Plese,	 vítala	 nás	 nádherná	 kulisa	 maje-
státných	zasněžených	hor.	

Ubytováni	 jsme	 byli	 v	 příjemných	 bungalovech	
vedle	 hotelu	 FIS	 a	 dvě	 kamarádky	 bydlely	 přímo	 na	
Kolibě	 na	 Janovej	 Poljanke,	 kde	 také	 pracovaly.	 Já	
byla	ve	směně	na	obsluze	v	 restauraci	hotelu	FIS.	Na	
pracovištích	byl	přívětivý	a	milý	personál.	Kuchařům	při	
práci	pomohl	a	hodně	poradil	pan	šéfkuchař	Červenka.	
Naši	 místní	 kolegové	 nás	 naučili	 hodně	 praktických	
věcí,	 často	 jsme	 diskutovali	 i	 o	 teoretických	 souvislo-
stech	při	obsluze	hostů	a	servisu	jídel.	Pomohlo	nám	to	
zbavit	 se	 ostychu	 a	 být	 více	 aktivní.	 Získané	 odborné	
zkušenosti	 využívám	nyní	často	a	pomáhají	mi	zapojit	
se	 do	 obsluhy	 i	 při	 přípravě	 pokrmů.	 Prožili	 jsme	 tu	
tři	 týdny	 plné	 práce,	 zážitků	 a	 dostatku	 volného	 času,	
kdy	 jsme	 se	mohli	 lépe	 poznat	 s	 ostatními.	Měli	 jsme	
dobrou	 partu.	Mohli	 využívat	mnoha	 výhod,	 např.	 vol-
ných	permanentek	pro	lyžování	na	sjezdovky,	wellness,	

posilovny	a	hrát	kulečník.	No	co	by	 to	bylo	na	horách	
bez	 zkoušky	 jízdy	 na	 lyžích?	 Jsem	 totiž	 začátečník.	
Odvážlivci,	jako	já,	si	vyzkoušeli	lyže	v	místní	půjčovně	
a	 hurá	 do	 svahu!	 Zdolat	 kopečky	 a	 kopce	 přikryté	
sněhem.	 Byla	 to	 paráda!	 Fotili	 jsme	 všechno,	 co	 šlo		
a	posílali	to	všem	kamarádům	i	domů,	abychom	se	o	tu	
radost	i	legraci	podělili.	

Sněhu	všude	kolem	bylo	víc	než	dost	a	upravené	
cesty	jsme	využívali	pro	turistiku	i	při	cestě	za	nákupy.	
Ty	spousty	sněhu	se	hodily	i	na	koulování	a	jiné	zimní	
radovánky.	 V	 našem	 programu	 nechyběly	 výlety	 za	
poznáním	 krás	Vysokých	Tater.	 Vydali	 jsme	 se	 na	 lov	
medvědů	k	vodopádům.	Cesta	byla	namrzlá	a	přikryta	
bílou	 přikrývkou	 prašanu.	 Cestou	 nacházíme	 stopy	
zvěře,	 stále	 pátráme	 po	 medvědovi,	 ale	 ani	 známka	
otisku	 jeho	 tlapy.	 Nevzdáváme	 to	 a	 pokračujeme	 dál!	
Cesta	je	náročná	a	vzduch	mrazivý,	štípe	do	nosu	i	tváří.	
Zmrzly	 nám	 vlasy	 a	 vypadají	 jak	 helma,	 mráz	 zalézá	
pod	 nehty.	 Musíme	 se	 vrátit	 a	 pomalu	 rozmrznout		
u	 teplého	 čaje.	 K	 vodopádům	 jsme	 tentokrát	 nedošli,	
medvěda	neulovili,	ale	expedice	to	byla	dobrá!	Někteří	
z	nás	se	s	tím	nesmířili	a	na	cestu	se	vydali	znova.	Já	
taky.	Pokořit	mráz	Tater	a	záludnosti	klikaté	cesty	plné	
stoupání	 a	 klesání,	 s	 krásnými	 pohledy	 na	 skalnaté	
stěny	hor.	A	opravdu,	dostali	jsme	se	na	místo!	Vodopád	
byl	úplně	zmrzlý	a	my	měli	z	 jeho	dosažení	ohromnou	
radost.	Nevadilo	ani,	že	medvěda	jsme	neulovili.	Možná	
spal,	zima	je	dlouhá.

Před	 odjezdem	 domů	 jsme	 se	 vydali	 ještě	 na	
jeden	společný	výlet	do	Popradu.	Jeli	jsme	električkou,	
to	 je	místní	 vlak,	 byla	 to	 příjemná	 cesta.	 Na	 konečné	
stanici,	v	Popradu,	jsme	se	vrhli	do	obchůdků	a	nakou-
pili	 suvenýry	 a	 dárky	 nejen	 pro	 naše	 nejbližší,	 ale		
i	sobě.	

Určitě	se	to	vyplatilo	na	stáž	jet.	Vím	jistě,	že	mnozí	
z	 nás	 by	 si	 to	 rádi	 zopakovali.	 Někteří	 se	 chtějí	 vrátit	
zpátky	 na	 dovolenou	 do	 krásných	 míst	 ve	 Vysokých	
Tatrách.	Jsem	ráda,	když	můžu	psát	za	všechny,	že	se	
nám	tam	líbilo	a	my	mohli	prožít	krásné	dny.	Díky	za	to,	
že	jsme	se	mohli	stáže	zúčastnit

S. Kinclová, Gastronomie 1.B

Za medvědem do Vysokých Tater
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Dne	20.	9.	2015	jsme	společně	s	mojí	spolužačkou	
Lucií	 Novákovou	 vyrazili	 reprezentovat	 naši	 školu	 na		
12.	setkání	evropské	mládeže.	Akce	nese	název	4	Side	
Youth	Meeting	a	koná	se	pravidelně	každý	rok.

	Tento	projekt	měly	na	starosti	4	partnerské	kraje.	
První	z	nich	je	náš	kraj	-	Středočeský,	další	je	Opolský	
region	v	Polsku,	Burgundský	region	ve	Francii,	Porýní	-	Falc		
v	Německu.	Tento	rok	se	setkání	neslo	v	duchu	sloganu	
„Building	 the	 way	 for	 structured	 dialogue”	 (Budování	
cesty	 pro	 strukturovaný	 dialog).	 Meeting	 se	 konal	
v	 Polském	 městě	 Opole,	 které	 patří	 mezi	 nejstarší	
polská	 města	 a	 má	 něco	 kolem	 120	 tisíc	 obyvatel.	
Akce	 byla	 realizována	 v	 rámci	 projektu	 Erasmus+		
a	 byla	 zaměřena	 na	 podporu	 politiky	 v	 regionech.	 Za	
Středočeský	 kraj	 se	 zúčastnila	 příbramská	 obchodní	
akademie	 (6	 studentů)	 a	 ze	 SOŠ	 a	 SOU	 Horky	 nad	
Jizerou	my	dva.

	Po	příjezdu	jsme	se	ubytovali	na	studentské	koleji	
a	 nazítří	 začaly	 první	workshopy.	 Studenti	 z	 ostatních	

zemí	 byli	 absolventi	 nebo	 studenti	 vysokých	 škol	 se	
zaměřením	na	politiku	a	mezinárodní	vztahy.	Zpočátku	
jsme	 se	 styděli	 mluvit,	 ale	 pak	 jsme	 zjistili,	 že	 nám	
ostatní	 rozumí	 a	 další	 workshopy	 již	 jsme	 absolvovali	
celkem	spokojeně.	Celkem	jich	bylo	v	průběhu	pěti	dnů	
10.	 Byla	 to	 především	 setkání	 s	 politiky	 z	 parlamentu	
EU,	ale	také	různé	hry	a	volnočasové	aktivity.

Nakonec	 všechno	 dopadlo	 skvěle.	 Našli	 jsme	
si	 spoustu	 přátel	 z	 jiných	 zemí	 a	 jeden	 návrh	 Lucie	
Novákové,	totiž	jak	učit	děti	anglicky	již	od	mateřských	
škol,	 si	 získal	 tak	vysokou	pozornost,	 že	bude	předán	
politikům	 ve	 všech	 čtyřech	 krajích.	 Mně	 osobně	 toto		
setkání	hodně	pomohlo	v	jazyce	a	v	tom,	abych	se	nebál	
mluvit	před	lidmi.	Jsem	za	tuto	zkušenost	nesmírně	rád	
a	radím	všem,	kteří	budou	mít	šanci	jet	v	dalších	letech	
-	neváhejte	a	jete!

Bureš D., Gastronomie, 4.B. Nováková L., 
Cestovní ruch 4.B

Mezinárodní setkání studentů v Opole

Dne	 9.	 2.	 2016	 se	 žáci	 SOŠ	 a	 SOU	 Horky	
nad	 Jizerou	 zúčastnili	 zahraniční	 exkurze	 do	
vánočně	vyzdobených	Drážan.	Za	poznáním	se	
vydali	 nejen	 žáci	 třídy	 1.B	 oboru	 Gastronomie,	
ale	 i	 vybraní	 žáci	 z	 učebních	 oborů,	 kteří	 jeli	
za	 odměnu.	 Početná	 skupina	 46	 žáků	 v	 čele		
s	pedagogy	J.	Šebkem,	E.	Gapkovou	a	J.	Davies	
odjížděla	 s	 velkým	 očekáváním	 okolo	 osmé	
hodiny	ranní	do	saského	města	nazývaného	
polabskou	Florencií.

	 Po	 příjezdu	 do	 Drážan	 jsme	 se	
nejprve	 vypravili	 do	 Zwingru,	 kde	 se	
nachází	světově	proslulá	obrazárna	se	
starými	 mistry.	 Dále	 jsme	 měli	
možnost	 spatřit	 nejznámější	
pamětihodnosti	 města,	
ke	 kterým	 se	 řadí	 kostel	
Frauenkirche,	 Rezidenční	
zámek,	 Semperova	 opera,	
nástěnný	 obraz	 Knížecí	
průvod.	 Dozvěděli	 jsme	 se	
mnoho	 zajímavostí	 o	 his-
torii	 města,	 které	 je	 plné	
barokních	 a	 secesních	
budov.

	
Nejvíce	jsme	se	těšili	na	proslulé	vánoční	

trhy,	kterých	bylo	letos	v	Drážanech	jedenáct.	
Strávili	 jsme	nejvíce	času	na	největším	 trhu	
–	 Stritzelmarktu.	 Samozřejmě	 jsme	 neo-

pomenuli	 ochutnat	 zdejší	 kulinářské	
speciality	 -	 vánoční	 štolu,	 klobásu	
a	 jiné	 místní	 dobroty.	 Nejvíce	 nás	
město	okouzlilo	po	setmění,	když	se	
r o z - svítila	světla	stromečků,	

stánků,	obřího	kolotoče	
a	 krušnohorské	 pyra-
midy.	Ve	volného	čase	
jsme	 ještě	 nakoupili	
pěkné	vánoční	dárky	
pro	 sebe	 i	 pro	 své	
blízké.

Žáci 1.B 
Gastronomie, 

účastníci 
exkurze

Vánoční Drážany
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27.	 dubna:	 Ve	 středu	
27.4.	 odletěli	 na	 Kypr	 dva	
žáci	z	naší	školy.	Konkrétně	
Kateřina	 Stiborová	 3.B	 -	
Gastronomie	 a	 Jan	 Petrtýl	
2.E	–	Kuchař	–	číšník	spolu	
s	 žáky	 ze	 školy	 v	 Praze	
-	 Čakovicích.	 Odlet	 byl	 ve	
večerních	hodinách	z	Letiště	
Václava	Havla	Praha.

29.	 dubna:	 Druhý	 den	
následoval	 už	 pracovní.	
Pracovali	 jsme	 ve	4*	 hotelu	
Anastasia	u	moře.	Po	poho-
voru	s	managerem	jsme	byli	
rozděleni	do	různých	pracov-	
ních	 pozic.	 Já	 vykonávala	
praxi	 v	 obsluze	 a	 Honza	
za	 barem.	 Pracovali	 jsme	
většinou	 na	 směny.	 Ve	 vol-

ném	čase	jsme	většinou	plavali	v	moři	nebo	se	opalovali	
na	 pláži.Tepla	 jsme	 si	 užívali	 dost,	 bylo	 většinou	 přes	
30°	C.

10.	května:	V	úterý	 jsme	 jeli	autobusem	na	výlet	
do	Ayia	Napy,	bylo	 to	cca	20	minut	od	našeho	hotelu,	
kde	 jsme	byli	ubytováni.	Prohlédli	 jsme	si	město	a	na-
vštívili	obchody.	

22.	 května:	V	neděli	 22.5.	 jsme	podnikli	 výlet	 do	
Larnaky,	které	bylo	od	našeho	hotelu	asi	cca	1	hodinu.	
V	 Larnace	 jsme	 navštívili	 kostel,	 kde	 jsme	 si	 počkali		
i	na	mši.	Po	kulturním	zážitku	jsme	navštívili	obchody	se	
suvenýry	a	pak	naše	kroky	směřovaly	 rovnou	na	pláž.	
Byla	to	pěkně	strávená	neděle.	

9.	 června:	 Ve	 čtvrtek	 9.6.	 byl	 náš	 poslední	 den		
v	práci.	Pro	všechny	to	bylo	opravdu	těžké	loučení.	Jak	
pro	nás,	tak	i	pro	personál,	který	nás	měl	opravdu	rád.		
I	pro	ně	to	nebylo	lehké	se	s	námi	rozloučit.	

10.	 června:	 Poslední	 den	 jsme	 měli	 volno	 před	
odletem	domů.	Každý	ho	mohl	strávit	jak	chtěl.	Půlka	si	
užila	celý	den	na	pláži	a	ta	druhá	neváhala	a	navštívila	
Aqua	park	v	Ayia	Napě	Water	World.	

11.	 června:	 Ve	 večerních	 hodinách	 jsme	 všichni		
v	pořádku	přiletěli	na	Letiště	Václava	Havla	do	Prahy.

Stáž na Kypru

Stáže – investice do budoucnosti
Začátkem	října	odjede	prvních	8	žáků	naší	školy	

na	 stáže	 do	 rakouského	 města	 Krems.	 Zemědělci	
–	 farmáři	 budou	 sklízet	 a	 zpracovávat	 víno,	 cukráři	
se	 budou	 učit	 připravovat	 tradiční	 moučníky,	 pralinky		
a	zmrzlinu	v	cukrárně	Hagmann	v	centru	města	a	dva	
žáci	 oboru	 cestovní	 ruch	 budou	 pracovat	 v	 kavárně		
s	restaurací	Stadtcafé	Ulrich.

Zeptali	jsme	se	některých	z	nich,	co	od	této	stáže	očekávají.

•	 Od	 stáže	 v	 Rakousku	 očekávám	 zdokonalení	
německého	jazyka	a	hodně	zábavy	s	ostatními	účastníky	
stáže.	Dále	se	těším	na	pracoviště	a	zajímá	mě,	jak	to	
na	 takovém	pracovišti	 funguje,	 protože	 s	 kavárnou	na	
pěší	zóně	historického	města	ještě	zkušenosti	nemám.

Michal Vovčák, 3. B, Cestovní ruch

•	Od	stáže	v	Rakousku	očekávám	pokroky	v	německém	
jazyce,	 chtěla	 bych	 získat	 další	 zkušenosti	 a	 vidět	
provoz	 nového	 pracoviště.	 Vše,	 co	 se	 naučím,	 určitě	
v	 životě	 použiju.	 Dále	 se	 těším	 na	 to,	 že	 poznám	
lépe	 studenty	 z	 naší	 školy,	 nové	 lidi,	 nové	 prostředí	
a	 samozřejmě	 krásu	města	 Krems	 a	 jeho	 okolí	 podél	
Dunaje.	Už	se	moc	těším.

Andrea Balogová, 3. B, Cestovní ruch
•	 Očekávám	 získání	 nových	 znalostí	 v	 oblasti	 země-
dělství.	Získám	i	podrobné	zkušenosti	ve	sběru	a	zpra-
cování	vína	a	lépe	se	naučím	německy.	Určitě	se	těším	
na	 poznání	 rakouské	 krajiny,	 Vídně,	 nových	 míst,	 do	
kterých	se	jen	tak	nepodívám	a	život	lidí	na	vesnici	i	ve	
městě.

David Kolář, Zuzana Loumová, Denisa Vodseálková, 
Adéla Hrůšová, Adéla Slabá, 3. A, Zemědělec - farmář

1�



Výuka na Gastrocentru

Průvodci po Metalové stezce v Mladé Boleslavi Farmářské trhy našich zahradníků a zemědělců

Naše farmářky a jejich pomocníci

I kovářské práce patří do výuky praxe

Kurz přípravy slavnostních dortů

Po barmanském kurzu v Zámecké vinárně

Kurz přípravy kávy



Krajská zemědělská soutěž Při testování moderní zahradní techniky

S válečnými veterány v Leteckém muzeu v Mladé Boleslavi

Naše vítězné cukrářky na Gastro Junior v Brně

Na Pražském hradě s paní Jitkou Zelenkovou a panem       
Jaroslavem Sapíkem

Mistr Picka zakončuje kurz studené kuchyně

S předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
panem Janem Hamáčkem

Úspěšní číšníci v soutěži slavnostních tabulí  
na téma „První republika“



Stáž na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách Relax po praxi na Kypru

MISS a Gentlemani Horkyfestu 2016

Bohuš Matuš a starosta Jaroslav Skála dekorují vítěze

Poznávací zájezd do Londýna

1. září 2016 – zahájení divadelní a školní sezóny

Soutěž svatebních kytic v podání našich žákyň a 
fotbalistů FC Mladá Boleslav V předvánočních Drážanech



Outdoor trénink Naši partneři při předvádění výcviku psů ve sportovním areálu

Ukázka práce hasičů po cvičném poplachu Maturitní ples 4.B

I na cukrárnu přišel Mikuláš

O koně se staráme při praxi i v chovatelském kroužku

Vánoční zpívání na nádvoří zámku

Před volejbalovým utkáním žáci versus učitelé



Cestovatelský festival
Ve	vzdělávacím	centru	Na	Karmeli	proběhl	v	 listopadu	
2015	 další	 ročník	 Cestovatelského	 festivalu,	 tentokrát		
s	 podtitulem	Od	severu	na	 jih.	 	Na	 veletrhu	 jste	moh-
li	krom	 jiného	vidět	zajímavé	 fotografie	a	videoukázky,	
poslechnout	 si	 emotivní	 hudbu	 a	 prohlédnout	 si	 řadu	
dovezených	 artefaktů.	 Na	 Cestovatelském	 festivalu	
samozřejmě	nemohla	chybět	ani	naše	škola	v	zastoupení		
žáků	oboru	Gastronomie	a	Cestovní	 ruch.	Vyzpovídali	
jsme	naši	žákyni	Andreu	Balogovou	z	2.	 ročníku,	obor	
Cestovní	ruch:

1) Zúčastnila ses jako hosteska Cestovatelského 
veletrhu. Můžeš nám akci trochu popsat? 
Akce	 byla	 zaměřená	 hlavně	 na	 přednášky	 o	 různých	
kontinentech	světa,	účastníci	této	akce	si	mohli	vybrat,	
které	z	přednášek	se	zúčastní.	

2) Studuješ Cestovní ruch, tedy obor přímo souvise-
jící s Cestovatelským festivalem. byla tato akce pro 
tebe inspirativní? Pokud ano - v čem? 
Určitě	 ano.	 Zúčastnila	 jsem	 se	 mimo	 jiné	 přednášky		
o	 Karibiku.	 Prezentace	 byla	 velmi	 pestrá,	 dozvěděla	
jsem	 se	 různé	 zajímavosti.	 Inspiroval	 mě	 především	
způsob	prezentace	a	také	to,	že	byla	plná	hezkých	foto-
grafií	od	cestovatelů.	

3) Dokážeš si představit, že se jednou podobné akce 
zúčastníš coby cestovatelka? 
Já	doufám,	že	se	podobné	akce	ještě	zúčastním!	Jestli		
v	roli	cestovatelky	nebo	hostesky,	 to	 je	zatím	ve	hvěz-
dách	-	nezbývá	nic	jiného,	než	se	snažit.

(Kl Ul)

Sport a krása naše spása
Domov	 mládeže	 má	 v	 listopadu	 za	 sebou	 dvě	

zdařilé	 akce.	 Nejdříve	 se	 jelo	 do	 Aquaparku	 v	Mladé	
Boleslavi	 a	 pak	 se	 na	 klubovně	 měnily	 naše	 dívky	
k	 nepoznání.	 Zkrášlila	 je	 vizážistka	 Zuzka	 Říhová	
ze	 Mšena,	 která	 do	 našeho	 domova	 mládeže	 jezdí	
už	 pravidelně.	 Největší	 proměny	 dosáhla	 Denisa	
Vodseálková,	 které	 na	 DM	 nikdo	 jinak	 neřekne	 než	
„Denda“.	Ještě	než	ošetřila	ve	stájích	koně,	stala	se	z	ní	
neskutečná	krasavice.	Moc	jí	to	slušelo.	Snímky	hovoří	
za	vše.	Děvčata	se	od	Zuzky	mimo	jiné	dozvěděla,	že	
vnější	 krása	 je	 o	 to	 cennější,	 čím	 více	 skrývá	 krásy	
vnitřní.

Když	 jsme	 spokojené,	 zdravé	 a	 šastné,	 jsme	
taky	 krásné.	 Tak	 na	 to	 pamatujte	 i	 vy	 ostatní.	 Hezké	
podzimní	dny	a	úsměv	na	tváři!	

(Hu )

Hostesky z oboru Cestovní ruch
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Martina Mikulíková
Na	národní	barmanské	soutěži	jsem	si	vylosovala	

číslo	 28	 a	 čekání	 bylo	 nesnesitelné.	 Krájení	 limetek,	
drcení	 ledu,	 skleničky,	 kontrola	 potřebného	 inventáře		

a	podobně.	Šla	jsem	na	řadu.	Na	čtyři	drinky	jsem	měla	
šest	 minut.	 Všechny	 ingredience	 jsem	 musela	 před		
i	po	použití	prezentovat,	což	pro	mě	znamenalo	veliké	
soustředění.	Tréma	ze	mě	spadla	hned,	jak	začala	pod-
pora	od	spolužáků	a	já	slyšela,	jak	volají	moje	jméno.

Můj	 drink	 „Borůvková	 extáze“	 byl	 osvěžující		
a	lehce	sladký.	Na	soutěži	jsem	byla	poprvé	a	nečekala	
bych,	 že	 se	 umístím	 ve	 zlatém	 pásmu.	 Mám	 velikou	
radost	z	10.	místa	a	příští	rok	určitě	pojedu	znovu.	Byla	
to	skvělá	zkušenost.

Jindřich Hlavatý
Zúčastnil	 jsem	 se	 spolu	 se	 svým	 spolužákem	

soutěže	 Gastro	 Poděbrady.	 Téma	 znělo	 „První	 repu-
blika“.	Pro	porotu	jsme	si	připravili	dekorované	křepelky	
se	 zelenými	 kornoutky	 a	 košíčky	 z	 hořičičného	 těsta	
se	 zeleným	 chřestem,	 jako	 druhý	 výrobek	 jsme	 zvolili		
kachní	 galantinu	 s	 vejci.	 Příprava	 trvala	 osm	 dní.	
Kouzelnou	 atmosféru	 První	 republiky	 se	 nám	 podařilo	
navnadit	stříbrnými	platy	a	nakrájený	čirý	aspik	na	nich	
vypadal	 jako	 drobné	 kostičky	 skla.	 Umístili	 jsme	 se	
na	 druhém	 místě	 ve	 zlatém	 pásmu.	 Po	 umístnění	 na	
druhém	místě	jsme	si	stejně	připadali	jako	vítězové.	A	to	
i	díky	velké	pochvale	od	profesionálních	kuchařů.

David Novotný
V	 roce	 2015	 jsme	 spolu	 s	 Honzou	 Čermákem	

obsadili	stříbrné	místo	na	Gastro	Hradec.	Byla	to	velmi	
prestižní	akce.	Šlo	tedy	o	velmi	velikou	zkušenost,	které	
si	nesmírně	vážím.

V	 roce	 2016	 jsem	 obsadil	 2.	 místo	 na	 Horecké	
míse,	kde	 jsem	připravil	 jehněčí	hřebínek	s	bylinkovou	
krustou,	se	smetanovo	-	bylinkovým	pestem.

Jan Čermák
Již	druhý	rok	společně	s	Davidem	Novotným	jsem		

se	 připravoval	 na	 celorepublikovou	 soutěž	 ve	 studené	
kuchyni.	Po	loňském	úspěchu	jsme	měli	ambice	dopad-
nout	ještě	o	něco	lépe.	Měli	jsme	v	plánu	nové	výrobky	
-	 ryby	 a	mořské	 plody.	 Nejvíce	mě	 nadchly	 naše	 kre-
vetové	 labuky.	 Byly	 opravdu	 jedinečné.	 Náročnost	
příprav	byla	vysoká,	ale	povedlo	se	a	my	mohli	vyrazit	
na	 soutěž.	 Letos	 to	 bylo	 jen	 bronzové	 	 pásmo,	 ale		
i	tak	jsem	rád	za	nabytou	zkušenost	a	skvělý	zážitek	ze	
soutěže.									

(Ni)

TŘÍDA NADĚJÍ
Ve	třídě	gastronomie	(3.B)	je	dvanáct	žáků,	z	toho	čtyři	z	nich	se	zúčastnili	různých	soutěží.

Žáci	 prvního	 a	 třetího	 ročníku	 oboru	 Zahradník	
se	 na	 jaře	 zúčastnili	 odborné	 exkurze	 ve	 velkých		
a	úspěšných	okrasných	školkách	MONTANO	v	Přerově	
nad	Labem.	Rozsáhlým	areálem	nás	zasvěceně	provedl	
ing.	 Červinka,	 který	 je	 spolumajitelem	 firmy.	 Žáci	 se	

seznámili	 s	 provozem	 velké	 zahradnické	 společnosti,	
viděli	 výsadby,	 kontejnerovnu,	 množírnu	 a	 technické	
zázemí	firmy.	Ing.	Červinka	nás	seznámil	s	postupem	při	
roubování	jehličnanů	a	s	problémy	při	řízkování	různých	
druhů	dřevin.	Seznámil	žáky	i	s	možností	perspektivního	

zaměstnání	 ve	 firmě	 po	
ukončení	školy.

Exkurze	 byla	 pro	
žáky	 velmi	 přínosná		
a	poznatky,	které	zde	zís-
kali,	 jistě	 dokážou	 využít	
při	 svém	 budoucím	 pro-
fesním	zaměření.	

(Še)

II I
I

Exkurze v zahradnické firmě MONTANO  
v Přerově nad Labem
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Bavíme se s učiteli
V	rámci	horky-festového	sportovního	týdne	nelení	

ani	naši	učitelé.	Zapojili	se	hned	do	dvou	akcí-	volejba-
lového	turnaje	a	Běhu	pro	zdraví.	

„Já	bych	to	nazvala	spíš	jako	běh	do	vrchu“,	řekla	
nám	 hlavní	 vychovatelka	 DM	 Jana	 Huzilová,	 která	
zvládla	 kolečko	 jen	 dvakrát.	 I	 když	 to	 je	 sportovkyně	
tělem	 a	 duší,	 tentokrát	 neměla	 svůj	 den.	 Za	 to	 pan	
ředitel	 Vratislav	 Morava	 měl	 natrénováno,	 celkem	 asi	
kilometrový	 okruh	 zvládl	 nejméně	 pětkrát.	 Běh	 pro	
zdraví	se	pořádá	každý	rok	a	jde	o	to,	která	třída	nasbírá	
nejvíce	 fazolí	 do	 pětilitrových	 zavařovaček.	 O	 běh	 byl	
letos	nevídaný	zájem,	běžel	skoro	každý	žák	a	žákyně	
naší	 školy.	 Někteří	 borci	 kolečko	 zdolali	 až	 osmkrát.	
Akce	 bavila	 všechny	 a	 o	 to	 šlo,	 rozhýbat	 naše	 ztuhlá	
těla	 a	 dostat	 chvilku	 oči	 od	 chytrých	 mobilů,	 počítačů		
a	notebooků.	A	volejbalový	turnaj?	Tak	tam	šlo	o	hodně	
-	kdo	by	nechtěl	alespoň	ve	sportu	porazit	naše	učitele,	
když	 od	 nich	 často	 schytáme	 nějaké	 to	 „enko“,	 nebo	
pětku.	…“Chceme	 jim	 to	 dneska	 pěkně	 natřít“,	 nechal	
se	 ještě	před	 turnajem	slyšet	Michal	Hubka	z	2.E.	Ale	
i	 letos	byli	opět	jako	v	předchozích	letech	lepší	učitelé.	
„Jsme	nejlepší	a	nikdo	na	nás	nemá,	snahu	všem	žákům		
a	žákyním	ale	nelze	upřít,	bylo	to	skvělé“,	řekl	učitel	praxe	
Jan	Tůma.	Tak	třeba	se	to	za	rok	přece	jen	povede.

(žáci domova mládeže)

Žáci oboru Cestovní ruch 
v Kutné Hoře

na	 jaře	se	žáci	2.B	oboru	Cestovní	 ruch	vypravili	
na	 exkurzi	 do	 Kutné	 Hory.	 Počasí	 nám	 moc	 nepřálo.	
Pršelo	a	bylo	zima,	ale	to	nám	nevadilo	a	navíc	–	nebyli	
jsme	v	tom	sami.	Kutná	Hora	byla	plná	turistů	z	celého	
světa.	Na	rozdíl	od	zahraničních	turistů	jsme	však	měli	
své	 vlastní	 průvodce,	 jednotlivými	místy	 ve	městě	nás	
provedli	naši	vlastní	spolužáci.

Prohlédli	jsme	si	světoznámou	kostnici	a	katedrá-	
lu	v	Sedlci,	která	je	postavena	ve	slohu	barokní	gotiky.	
Poté	 jsme	 se	 přesunuli	 do	 centra,	 kde	 nás	 čekala	
prohlídka	 druhé	 kutnohorské	 katedrály	 -	 chrámu	 svaté		
Barbory.	 Čekala	 nás	 ještě	 návštěva	 jezuitské	 koleje,		
dnešní	galerie	GASK.	Poté	 jsme	 ještě	stihli,	 i	když	 jen	
zvenku,	návštěvu	Hrádku,	Kamenného	domu,	Vlašského	
dvora	 a	 chrámu	 svatého	 Jakuba.	 Bohužel	 se	 nám	 už	
nepodařilo	 navštívit	 historické	 podzemí,	 kde	 se	 těžilo	
stříbro.	 Budeme	 se	 proto	 muset	 do	 Kutné	 Hory	 vrátit	
ještě	někdy	v	budoucnu.	

Stihnout	 projít	 všechny	 kutnohorské	pamětihodnosti	
za	jeden	den	je	docela	náročné,	ale	určitě	se	to	vyplatí,	
jak	jsme	se	shodli	na	závěr.	

(žáci oboru Cestovní ruch, 2.B)

I

Včelaření na Horkách
Již	třetím	rokem	jsme	v	letošním	roce	provozovali	

naše	školní	včelařství,	které	vzniklo	s	velkou	podporou	
firmy	ŠKO	 –	Energo,	Mladá	Boleslav	 v	 roce	 2014.	 Je	
umístěno	 v	 prostorách	 školního	 zahradnictví.	 O	 včely	
se	 starají	 v	 rámci	 včelařského	 kroužku	 žáci	 učebních	
oborů	zemědělec	a	zahradník	pod	vedením	pana	učitele	
Jaromíra	 Šebka.	 Po	 poněkud	 rozpačitém	 rozjezdu	
školního	včelařství	se	 letos	můžeme	pochlubit	pěkným	
výsledkem	–	naše	čtyři	školní	včelstva	nám	v	 letošním	
roce	 přinesla	 celkem	 180	 kg	 medu.	 Med,	 který	 takto	
získáme,	si	mohou	koupit		žáci,	zaměstnanci	školy	nebo	
uchazeči	o	studium	na	prezentačních	akcích	školy.	Na	
své	si	ale	přijdou	i	členové	kroužku,	kteří	si	jistě	sladkou	
odměnu	zaslouží,	nebo	včely	nás	také	dokázaly	mnohdy		
patřičně	pozlobit.

A	co	říkají	o	svých	zkušenostech	se	včelami	naši	
budoucí	včelaři?

Denisa	 Vodseálková	 má	 se	 včelami	 zkušenosti		
z	domova,	a	proto	se	včel	nebojí.	Naše	včely	 jsou	prý	
silné	a	pracovité	a	přinesli	více	medu,	než	u	nich	doma,	
ale	jsou	prý	také	trochu	vzteklé.	Denisa	by	se	v	budoucnu	
chtěla	včelaření	věnovat	a	měla	by	také	zájem	o	účast	
ve	 včelařské	 soutěži.	 Včelařství	 je	 vítaným	 rozšířením	
výuky	v	rámci	jejího	oboru,	jímž	je	Zemědělec-farmář.

Ze	 stejného	 oboru	 je	 i	 žák	 David	 Kolář,	 který	 je	
začátečník	 a	 se	 včelami	 se	 teprve	 seznamuje.	 Hned	
na	 začátku	 dostal	 žihadlo,	 což	 ho	 ovšem	 neodradilo		
a	na	útěk	nepomyslel	ani	náhodou.	Práce	se	včelami	jej	
baví	a	rád	by	si	pořídil	své	vlastní.	Na	včelaření	 je	prý	
příjemné,	že	člověk	hned	vidí	výsledky	a	že	práce	je	to	
voňavá	a	sladká.

Barbora	Orlová,	žákyně	1.	ročníku	oboru	Zahradník,	
je	 rovněž	začátečnicí.	Na	včelách	 ji	 fascinuje,	 jak	 je	 to	
složité	 společenstvo,	 jedna	 ohromná	 rodina	 s	 tajem-

nými	 pravidly,	 o	 nichž	 vlastně	 stále	 víme	 dost	 málo.	
Barboru	baví	seznamovat	se	s	životem	v	úlu	a	určitě	si	
také	pořídí	vlastní	včely	–	zahradu	prý	vhodnou	má,	tak	
zbývá	jen	pořídit	si	úl	a	nějaké	ty	včelky…

A	 jak	 naši	 budoucí	 včelaři	 nejraději	 užívají	med?	
Dávají	si	 jej	do	čaje,	děvčata	pečou	koláčky	a	vánoční	
perníčky,	ale	David	nedá	dopustit	na	kuřecí	stehýnka	na	
medu.	A	cožpak	kachna,	chtělo	by	se	říct!	Ano,	s	medem	
je	 svět	 nějak	 sladší	 a	 přívětivější.	 Ale	 nejlépe	 stejně	
chutná	 med,	 který	 můžeme	 vykousat	 z	 voští	 čerstvě	
odvíčkovaných	 voňavých	 plástů,	 shodují	 se	 budoucí	
včelaři	z	horeckého	včelařského	kroužku.

(Še)
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Farmářské trhy 201�
	 Na	 jaře	 v	 květnu	 a	 na	 podzim	 v	 září	 2016	

se	 v	 areálu	 školního	 zahradnictví	 konají	 již	 tradiční	
farmářské	 trhy	 pod	 patronací	 SOŠ	 a	 SOU	Horky	 nad	
Jizerou.	Na	 této	akci	se	podílejí	především	žáci	oboru	
Zahradník,	 Zemědělec	 –	 farmář,	 konkrétně	 třídy	 3.A		
a	 1.C	 a	 to	 kvalitní	 přípravou	 sadbového	 materiálu	
zeleniny,	 květin	 a	 sadovnických	 výpěstků.	 S	 vlastním	
technickým	zázemím	 farmářských	 trhů	pomáhají	 	 třídy	
3.A,	2.A	a	1.A	obor	Zemědělec-farmář.	Návštěvníci	trhů		
z	 řad	 	 žáků,	 pracovníků	 školy,	 občanů	 Horek	 nad	
Jizerou,	Brodců,	Benátek	 ale	 i	Mladé	Boleslavi	 si	 zde		
mohli	 zakoupit	 kromě	 zahradnických	 výpěstků	 i	 ručně	
vyráběná	 mýdla,	 doplňky	 ze	 dřeva	 a	 od	 žáků	 z	 3.E	
oboru	Kuchař-číšník	ochutnali	i	drobná	občerstvení.

Co o farmářských trzích říkají naši žáci?
Žákyně	 třídy	 3.A,	 Barbora	 Hrušková:	 Farmářské	

trhy	 jsou	 pro	 zahradníky	 už	 jen	 takzvaně	 třešničkou	
na	dortu,	protože	žáci	 tohoto	oboru	připravují	všechny	
materiály	 pro	 prodej	 celé	 jaro.	 Rostliny	 vysévají	 do	
skleníků	a	pařeniš,	pak	nastávají	drobné	práce	jako	je	
přepichování,	hrnkování	rostlin,	ochrana	proti	chorobám	
a	škůdcům	a	konečně	prodej.	Zvolila	jsem	si	tento	obor,	
protože	mě	to	velmi	baví.

Žákyně	třídy	1.C,	Kristýna	Klímová:	Tak	já	jsem	už	
na	 této	škole	vyučená	 jako	cukrářka,	ale	protože	 jsem	
chtěla	 ještě	 zkusit	 něco	 jiného,	 zvolila	 jsem	 si	 zde	 na	
škole	 obor	 Zahradník.	 No	 a	 tak	 se	 te,	 kromě	 učení,	
podílím	i	na	všech	akcích	ve	vztahu	k	pěstování	rostlin	
(zeleniny,	květin)	v	našem	školním	zahradnictví.	V	rámci	
výuky	 absolvuji	 zajímavé	 odborné	 exkurze,	 soutěže		
i	kurzy.	A	myslím,	že	jsem	volila	správně.

Co říkají kupující?
Učitelka	 OV	 L.	 Rambousková:	 	 Na	 farmářské	

trhy	 se	 vždy	 velmi	 těším,	 protože	 si	 zde	 nakoupím	
vždy	 kvalitní	 sadbu	 zeleniny,	 květin,	 skleníkové		
a	sadovnické	výpěstky.	Na	podzim	to	je	kvalitní	zelenina	
na	 uskladnění,	 především	 brambory,	 mrkev	 a	 celer,	
které	tradičně	nakupuji	také	od	našich	bývalých	žáků.	Ti	
zde	prodejem	podporují	školní	farmářské	trhy.	

Vedoucí	školní	kuchyně	J.	Rumlová:
Produkty	 z	 farmářských	 trhů	 vždy	 skvěle	 záso-

bují	 školní	 kuchyni,	 od	 žáků	 zde	 nakupuji	 zeleninu,	
především	 brambory,	 cibuli,	 kořenovou	 zeleninu,	 ale	
někteří	 žáci	 –	 prodejci	 zde	 nabízejí	 třeba	 i	 doma	
vypěstované	 ovoce.	 Pro	 svoji	 domácnost	 samozřejmě	
nakupuji	také.

(Pro)

Workshop pro ZŠ – Žáci 
SŠ učí žáky ZŠ Benátky 
nad Jizerou 

Nové	 vánoční	 techniky	 ve	 floristice,	 zdobení	
perníčků	 v	 cukrařině,	 vyřezávání	 ovoce	 naučili	 žáci	
SOŠ	a	SOU	Horky	n.	J.	své	mladší	spolužáky	na	tamní	
základní	škole.	Horečtí	zahradníci,	zemědělci	-	farmáři,	
cukráři	 a	 gastronomové	 předváděli	 svoji	 zručnost		
a	tvořivost	svým	mladším	kamarádům,	kteří	své	výrobky	
vystavili	 na	 školním	 vánočním	 jarmarku	 v	 Benátkách	
nad	Jizerou.

Denisa	Koldová	žákyně		oboru	cukrář,	1.D:	Učila	
jsem		ještě	se	spolužačkou	z	3.A	zdobit	perníčky		žáky	
6.třídy.	Bylo	 to	pro	mě	něco	nového,	protože	doposud	
učil	vždy	někdo	mě.	Te	jsem	si	zkusila	sama,	jak	je	role	
učitele	 zajímavá,	 ale	 i	 obtížná.	 Snad	 se	 žáci	 něco	 od	
nás	něco	naučili	a	zapamatovali	si.

Trendové	vánoční	dekorace	v	duchu	harmonických		
barev	 a	 jejich	 uplatnění	 na	 klasických	 adventních	
věncích,	parterech	a	mini	dekoracích.	Nikola	Jeřábková,	
žákyně	oboru	Zahradník

	1.C:	V	letošním	roce	jsem	přešla	z	oboru	Kuchař-
Číšník	na	obor	Zahradník.	Musím	říct,	že	jsem	udělala	
dobře,	protože	toto	studium		mě	velmi	zaujalo,	baví	mě	
práce	s	květinami	a	získaný	certifikát	na	tomto	kurzu		je	
toho	důkazem.

Certifikovaný vánoční seminář  
pro zahradníky 

„Tón v tónu“
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	Proběhl	v	únoru	pro	žáky	II.	ročníku	oboru	Cukrář	
a	 další	 zájemce.	 Během	 kurzu	 panovala	 příjemná	
atmosféra,	 ve	 které	 jeho	 aktéři	 připravili	 celé	 kolekce	
vynikajících	čokoládových	bonbonů.

Na	 kurz	 čokoládových	 pralinek	 navázal	 kurz	
slavnostních	 dortů	 pro	 žáky	 III.	 ročníků,	 opět	 pod	 lek-
torstvím	 paní	Berzsiové.	Každý	 z	 žáků	 si	 den	 předem	
upekl	a	sesadil	svůj	korpus	o	tvaru	podle	vlastní	fantazie	
a	 jeho	dalším	úkolem	bylo	 jeho	dohotovení	na	zadaný	
námět,	s	využitím	různých	technik	a	ozdob.

Přijte	si	příště	i	vy	zkusit	svoje	dovednosti	a	po-
pustit	uzdu	fantazii.

Rozhovor	s	A.	Pechlátovou,	učitelkou	OV	v	oboru	cukrář
1. čeho všeho jste se zúčastnila během tohoto roku?
Zúčastnila	 jsem	 se	 jako	 komisař	 soutěže	 Moravský	
pohár,	 poté	 Gastro	 -	 Hradec	 Vitana	 cup,	 dále	 jsem	
připravovala	 děti	 na	Gastro	 -	 Hradec	 Junior	 cup	 a	 na	
soutěž	v	Poděbradech.
2. S kým se Vám nejlépe spolupracovalo ze studentů?
Se	 všemi	 se	 mi	 spolupracovalo	 velice	 dobře,	 máme	
přece	šikovné	studenty.
3. Jaké jsou vaše osobní úspěchy? 
Vyhrála	 jsem	 2x	 zlato,	 potom	 Cukrář	 roku	 -	 	 stříbrná	
medaile,	také	jsem	byla	akreditovaná	jako	komisař	AKC.	

Mezi	mé	velké	úspěchy	také	patří,	když	studenti	vyhráli	
Gastro	-	Hradec.	Studentka	se	umístila	na	1.	místě	jako	
Junior.	Z	toho	jsem	měla	velikou	radost,

(Kl Ul)

MISTR 
STUDENÉ KUCHYNĚ 
předává zkušenosti na Horkách

Od	pondělí	do	čtvrtka	se	konal	na	naší	 škole	kurz	
studené	kuchyně.	Probíhal	pod	vedením	Mistra	 kuchaře	
Vladimíra	Picky,	dlouholetého	předsedy	zkušebních	komi-
sí	předních	gastronomických	soutěží,	jako	Gastro	Junior,	
Gastro	 Hradec,	 Kuchař	 roku,	 držitele	 mnoha	 medailí		
a	 ocenění	 z	 mezinárodních	 kuchařských	 olympiád,	 kde	
nejen	 soutěžil,	 ale	později	 také	předával	 své	 zkušenosti	
jako	 kapitán	 juniorského	 národní	 týmu.	 Celý	 týden	 se	
naši	studenti	intenzivně	prokousávali	jak	prvopočátečním	
velmi	 poutavým	 povídáním	 o	 studené	 kuchyni,	 zajíma-
vých	pomůckách,	trendech	a	zážitcích	Mistra,	tak	vlastní	
výrobou	cca	80	druhů	výrobků	studené	kuchyně.	

Vše	vyvrcholilo	exkluzivní	přehlídkou	a	degustací	
těchto	skvostů	z	rukou	již	našich	šikovných	studentů.	Na	
slavnostním	 rautu	 vše	 mohli	 hosté	 ochutnat.	 Žáci	 byli	
skvělí	a	úžasní!	Gratulujeme!

(Ří)

Outdoorový den
Ani	jsme	se	nenadáli	a	hned	druhý	den	školy		jsme	

absolvovali	společně	se	všemi	prváky	outdoorový	den.	
Během		jednotlivých	soutěžních	disciplín		se	naše	třída	
hodně	sblížila,	a		tak	ani	nevíme		jak	a	„najednou“	jsme	
se	začali	 	mezi	sebou	bavit	a	spolupracovat.	Při	 jedné	
soutěži	se	naše	spolužačky	odhodlaly		a	skákaly	v	pytli,	
kde	se	 jim	dokonce	 	 zamotaly	 	 nohy.	U	plnění	 kyblíku		
vodou	 jsme	prokázali	 týmového	ducha.	Namáčeli	 jsme		
mikiny,	 tílka,	 trička	 a	 klobouk	 -	 dalo	 by	 se	 říct	 vše,	 co	
se	 dalo	 namočit.	 U	 vymýšlení	 slova	 jsme	 se	 málem	
polámali,	 ale	 také	 pobavili	 naší	 třídní	 učitelku	 Olgu	
Janičatovou.	 Na	 lavičkách	 jsme	 si	 hodně	 pomáhali,	
párkrát	spadli,		ale	mockrát	zasmáli.	Čtvráci	se	na	nás	
dobře	připravili	-		příště	budeme	lepší	.

Za 1.ročníky K.Sklenářová Gastronomie 1.B

Kurz výroby pralinek 
pod vedením lektorky paní Pavlíny Berzsiové, víceprezidentky Asociace kuchařů a cukrářů ČR
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Gentleman 2016
Petr Hobík, 1.B Gastronomie

1) Stal ses Gentlemanem 
sympatie a Gentlemanem 
Horkyfestu 2016, jaký je to 
pocit?
Pocit	 je	 to	 určitě	 skvělý,	 ale	
je	 těžké	 to	popsat	 slovy,	 jsem	
moc	rád,	že	 jsem	se	zúčastnil	
hned	 v	 1.	 ročníku	 a	 zrovna	
vyhrál.
2) Věřil sis na vítězství?
Věřil	 jsem	 si	 jen	 díky	 velké	
podpoře	 přátel,	 spolužáků		
a	hlavně	přítelkyně.
3) Volnou disciplínu jste měli 
na pohádkové téma a byla 
do ní zapojena téměř celá 
třída. Kdo ji vymyslel?
Celé	 to	 začalo	 tím,	 že	 jsem	
píseň	 slyšel	 u	 kamaráda		
a	moc	se	mi	 líbila,	 tak	 jsme	si	
ji	 pouštěli	 i	 ve	 škole	 a	 slyšela	
ji	 paní	 učitelka	 Moravová		
a	 dostala	 nápad,	 abychom		
k	tomu	zatancovali	a	měli	to	jako	
vystoupení	 na	 Horkyfestu.	 No		
a	celá	třída	souhlasila.
4)Jaké máš koníčky?
Mým	 hlavním	 koníčkem	 je	
určitě	fotbal,	který	hraju	už	od	4	let	a	díky	tomu,	že	je	to	
koníček	časově	náročný,	tak	už	nic	jiného	nestíhám.

Miss Sympatie a celková Miss 
Horkyfestu 2016 
Linda Ďuračková, 1.B Gastronomie

1) Vyhrála jsi letos titul Miss 
sympatie a Miss Horkyfestu 
2016. Jaký je to pocit?
Je	 to	 úžasný	 pocit	 být	 Miss	
sympatie	 a	 ještě	 k	 tomu	 být	
MISS	Horkyfestu.	Moc	si	 toho	
vážím	a	jsem	moc	ráda	a	děkuji	
za	podporu	všem	-	hlavně	mé	
třídě	 a	 mému	 příteli,	 který	 mi	
hodně	fandil.	

2) Věřila sis na vítězství?
Abych	 pravdu	 řekla,	 tak	 jsem	
to	 vůbec	 nečekala,	 čekala	
jsem	spíše	nějakou	jinou	dívku	
-	všechny	byly	skvělé.	
3) Jaké máš koníčky?
Moje	 koníčky	 jsou	 národní	
házená,	kterou	hraju	už	skoro	
5	let	a	stále	mě	baví.	A	potom	
ráda	 chodím	 běhat	 s	 mým	
psem.

Matouš Ruml opět na Horkách

Jak se Vám líbí na Horkách, hrajete tu myslím 
podruhé?

Budete	se	divit,	ale	už	potřetí	a	vždy	jsem	okouzlen		
zdejší	zámeckou	kulisou,	 je	 to	nádherné	místo	a	hraje		
se	 mi	 tu	 vážně	 dobře,	 čistý	 vzduch,	 hvězdy	 na	 nebi	
a	 úžasné	 publikum	 a	 nesmím	 zapomenout	 i	 na	
zdejší	 výbornou	 kuchyň,	 na	 gulášek	 z	 Horek	 se	 vždy	

těší	 všichni	 z	 divadla…co	 více	 si	 přát…	 a	 komedie		
O.	Wilde	„Jak	je	důležité	míti	Filipa“	je	úžasná	věc	a	já	
v	ní	moc	rád	hraji.

Kde Vás můžeme vidět i jinde?
V	 současnosti	 se	 připravuji	 na	 roli	 zástupce	

vedoucího	stavebního	oddělení	Gabriela	v		ruské	hře	od	
Ivana	Vyrypajeva	„Opilí“	v	pražském	divadle	v	Celetné	
…hraju	samozřejmě	opilého,	ke	kterému	skrz	jeho	opi-
lost	promlouvá	Bůh	a	radí	mu,	jak	má	žít.	Zajímavá	role,	
moc	se	na	ni	 těším.	Premiéru	bude	mít	30.	září	2016,	
tak	 se	 na	 ní	 přijete	 do	 Prahy	 podívat,	 srdečně	 zvu	
všechny	z	Horek.	

Je neuvěřitelné, že vypadáte pořád tak mladě  
a už jste vlastně tatínek dvou dětí.

Ano	 je	mi	 31	 let	 a	mám	 dvě	 děti,	 máte	 pravdu,	
skoro	nikdo	tomu	nevěří.	

Můžeme však věřit, že Vás zase někdy v Horkách  
uvidíme?

Já	si	myslím,	že	spolupráce	vaší	školy	s	mladobo-
leslavským	 divadlem	 bude	 i	 nadále	 pokračovat,	 vždy	
už	 je	 to	 tradice,	 myslím,	 že	 se	 nepletu,	 ale	mladobo-
leslavské	divadlo	zde	odehrálo	už	4	krásná	představení,	
takže	se	určitě	zase	na	nádvoří	zámku	setkáme.

K. Sklenářová, Gastronomie 1.B. 

Horkyfest 2016
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19. ročník

HORKYFEST 2016
27. května v pátek, konal se velký svátek. 
Svátek jménem Horkyfest, dopoledne bylo 
sakra best! 
Přijeli kluci z Bolky, vyprovodit naše holky.
Holky pěkné velice, obdržely velké kytice.
Pak si kluci střihli trenal a Koros přinesl černý 
penál.
V penále velké zlato, Horky věděly, jak na to. 
Udělat s ním pár snímků a prohodit pár vtípků.
Horkyfest je zkrátka borec, má vždy hvězdný 
konec.

Neznámý autor

Moderátoři Horkyfestu 2016

Adam Bohuněk
1.B Gastronomie

1) Poprvé ses zúčastnil Horkyfestu a rovnou coby 
moderátor, bylo to náročné?

No,	byl	 to	 trošku	velký	krok,	hlavně	kvůli	 tomu,	že	 jsem	
nikdy	 Horkyfest	 	 	 živě	 neviděl.	 Ale	 když	 mi	 to	 paní	 učitelka	
Janičatová	nabídla,	 tak	 jsem	si	 řekl,	 že	zkušenost	by	 to	byla	
dobrá	a	rozhodl	jsem	se	jít	do	toho!

2) nemrzí tě, že ses kvůli tomu nemohl zúčastnit 
soutěže o Gentlemana školy?

Nemrzí	mě	to,	protože	mě	moderování	baví.	Moderuju	už	
několik	let	různé	akce	v	naší	obci	a	užívám	si	to.	

3) Jak se ti letošní Horkyfest líbil?
Horkyfest	 jsem	 si	 užil,	 je	 to	 opravdu	 parádní	 akce,	 kde	

studenti	mohou	 ukázat	 co	 v	 nich	 je,	 bylo	 to	 super	 a	moc	 se	
těším	na	další	rok!

Jindřich Hlavatý
Gastronomie 3.B

1) letos ses zúčastnil Horkyfestu coby moderátor, 
bylo to náročné?

Bylo	to	hodně	náročné,	chtěli	jsme,	aby	vše	bylo	perfektní	
a	hlavně,	aby	se	nám	to	povedlo.	Myslím,	že	oba	tyto	cíle	jsme	
splnili,	takže	jsem	rád,	že	jsem	mohl	být	toho	všeho	součástí.

2) nemrzí tě, že ses kvůli tomu nemohl zúčastnit 
soutěže o Gentlemana školy?

Nevadí,	 byl	 jsem	 i	 raději,	 protože	 jsem	 aspoň	 nemusel	
soutěžit	a	vymýšlet	volnou	disciplínu.	A	hlavně	-	takhle	jsem	si	
to	užil	zase	jinak,	než	jako	adept	na	Gentlemana	školy.

3) Jak se ti letošní Horkyfest líbil?
Jak	 jsem	 řekl,	 všechno	 se	 nám	 povedlo	 podle	 plánu,	

takže	se	mi	líbil.
(Kl Ul)
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Domov mládeže stranou 
nezůstává

Na	 domově	 mládeže	 stále	 probíhají	 různorodé	
aktivity.	 V	 zimě	 se	 hrálo	 divadlo,	 v	 létě	 při	 Horkyfestu	
předváděla	děvčata	svatební	šaty	ze	salonu	Valentýna	
z	 Mladé	 Boleslavi	 za	 doprovodu	 juniorů	 z	 FK	 Mladá	
Boleslav.	Vystoupení	se	moc	líbilo.	Během	roku	se	také	
sportovalo	a	zdravě	žilo.	V	kroužku	zdravého	životního	
stylu	 jsme	 často	 besedovali,	 meditovali,	 ochutnávali	
bylinné	 čaje	 a	 byli	 co	 nejvíce	 v	 přírodě.	Zvláš	 se	 líbil	
piknik	 u	 Jizery.	 V	 rámci	 sportovního	 kroužku	 jsme	
uspořádali	 zájezd	 na	 autogramiádu	 hokejistů	 Mladé	
Boleslavi,	 hrál	 se	 také	 bowling	 v	 Nepřevázce,	 v	 zimě	
jsme	 bruslili	 v	Neratovicích,	 kde	 nám	 patřil	 celý	 zimní	
stadion,	na	jaře	byli	dvakrát	v	bazénu	v	Mladé	Boleslavi.	
Divadelníci	 a	 další	 zájemci	 z	 řad	 ubytovaných	 se	
zúčastnili	koncertu	Lenky	Filipové.	Každý	týden	jsme	se	
scházeli	na	posezení	s	naší	hlavní	vychovatelkou,	kde	
jsme	 řešili	 různé	 problémy	 a	 plánovali	 akce,	 ale	 také	
jsme	si	například	vykládali	karty	a	hráli	ezoterické	hry.	
To	nás	velmi	bavilo.	Na	závěr	roku	se	uskutečnil	tradiční	
táborák.	Aktivit	je	na	DM	každý	rok	mnoho	a	tak	se	už	
těšíme,	až	se	jich	s	námi	budou	účastnit	i	naši	noví	uby-
tovaní	žáci	a	žákyně.	 I	 těm	přejeme,	aby	se	 jim	u	nás	
líbilo	a	našli	zde,	tak	jako	mnoho	z	nás,	druhý	domov.	

Žáci a žákyně z DM Horky nad Jizerou 

Sportovní kurz
V	červnu	se	 třídy	2.A,	2.B	a	2.E	zúčastnily	spor-

tovního	kurzu	v	rekreačním	středisku	Ostružno	u	Jičína.	
Žáci	 tam	 strávili	 společně	 tři	 dny	 plné	 sportovních		
a	turistických	zážitků.	I	přes	nepříznivé	počasí	si	všichni	
kurz	užili.	

1) Jak se ti kurz líbil?
Alena:	 Sportovní	 kurz	 se	 mi	 líbil.	 Uvítala	 bych,	

kdyby	byl	delší,	abychom	mohli	uskutečnit	více	výletů.
Žaneta:	Líbilo	se	mi	tam	moc,	až	na	počasí,	které	

se	nevyvedlo.
Šárka:	Sportovní	kurz	se	mi	líbil.	Užila	jsem	si	ho,	

ale	těšila	se	i	domů.	

2) Poznala jsi tam někoho nového?
Alena:	Poznala	 jsem	osobně	spolužáky	z	vedlej-

ších	 tříd.	Některé	 z	 nich	 jsem	do	 té	 doby	neznala	 ani	
jménem.

Žaneta:	Poznala	jsem	spolužáky	z	vedlejších	tříd,	
ale	hlavně	svoje	spolužáky.

Šárka:	 Na	 sportovním	 kurzu	 jsem	 poznala	 nové	
kamarády	a	více	jsem	se	s	nimi	seznámila.

3) Jaký byl tvůj největší zážitek na kurzu?
Alena:	 Největší	 zážitek,	 na	 který	 nikdy	 nezapo-

menu,	byly	schody	v	Prachovských	skalách.
Žaneta:	Největším	zážitkem	pro	mě	byla	vyhlídka	

z	Prachovských	skal.
Šárka:	Největším	zážitkem	pro	mě	byla	procházka	

do	Prachovských	skal.
Choděrová A., Kučerová Š., Křížová Ž. 

(Hu)

Život pro koně…
Bára	 Orlová,	 Síma	 Kuželková,	 Dena	 Vodseálková	 a	 Eliška	 Prskavcová.	 Není	

jediné	 úterý,	 aby	 nešly	 na	 chovatelský	 kroužek.	 Láska	 ke	 koním	 pro	 ně	 znamená	
všechno.	„Koně	mi	žádný	kluk	nenahradí“,	nechala	se	slyšet	Denisa	Vodseálková		
z	2.A.	Ta	asi	ze	všech	zmíněných	děvčat	do	kroužku	chodí	nejraději,	o	koně	se	tak	
vzorně	stará,	že	si	ji	nemůže	vynachválit	učitel	odborného	výcviku	Josef	Janda,	
který	kroužek	vede.	„Denisa	to	s	koňmi	prostě	umí“,	řekl	nám	člověk,	který	na	
naší	 škole	 připravuje	 do	 praxe	 zemědělce	 a	 farmáře.	 Praktický	 výcvik,	 tedy	
jízdu	na	koni,	děvčata	mohou	uskutečnit,	až	když	koně	připraví	a	také	nakrmí	
a	 uklidí	 stáje.	 „Není	 to	 zadarmo“,	 krčí	 nos	 Eliška	 Prskavcová,	 která	 je	 ve	
stájích	podobně	jako	Denisa,	Síma	a	Bára	jako	doma.	“Kůň	je	nádherné	zvíře	
a	člověka	si	váží	a	nezradí	ho,	to	se	o	některých	lidech	říci	nedá“,	prozradila	
Simona	Kuželková,	která	po	ukončení	učebního	oboru	Cukrářka,	pokračuje	
na	 naší	 škole	 ve	 studiu.	Možná,	 že	maturita,	 kterou	 chce	 získat	 v	 oboru	
Gastronomie	 nebyla	 	 jediným	 přáním	 této	 žákyně.	 Asi	 by	 se	 jí	 po	 koních		
v	Horkách	stýskalo,	tak	zůstala.	Vždy	víte,	že	se	říká,	že	nejkrásnější	pohled	
na	svět	je	ze	hřbetu	koně…Tak	a	se	nejen	holkám	na	něj	hezky	dívá.
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Žáci se zajímavými koníčky
Nikola 
Šrámková 
z druhého ročníku 
oboru Zemědělec	
–	 farmář	 žije	 v	 Mi-
lovicích.	 Věnuje	 se	
od	 11	 let	 sportovní		
kynologii,	cvičí	s	pejsky		
agility	 a	 dogdancing.	

Na	Horkyfestu	 nám	 ukázala	 něco	 ze	 svého	 umění	 a	 její	
vystoupení	s	fenkou	Čiki	mělo	obrovský	úspěch.	

1. Jak jsi se ke sportovní kynologii dostala?
Když	mi	bylo	11	 let,	 tak	 jsem	se	byla	podívat	na	

soutěži	a	chtěla	 jsem	 to	 také	zkusit.	Můj	první	pejsek,	
se	kterým	 jsem	 trénovala,	byla	 fenka	 trpasličího	pudla	
Kačenka.	S	mou	druhou	fenkou,	také	trpasličím	pudlem	
jménem	 Čikita,	 se	 v	 současné	 době	 připravuji	 na	
zkoušku	A1	–	poslušnost.	Čikitu	 jste	mohli	vidět	právě	
na	Horkyfestu.	

2. Kolik času věnuješ tréninku?
Většinou	 trénujeme	 o	 víkendu.	 Je	 neuvěřitelné,	

co	 všechno	 se	 může	 pes	 naučit.	 Nejobtížnější	 je	 pro	
ni	naučit	se	tzv.	houpačku	a	slalom.	V	létě	 jezdíme	na	
speciální	tábory	určené	k	setkání	lidí,	kteří	cvičí	pejsky	
jako	já.	Hodně	se	psy	pracujeme	a	také	si	vyměňujeme	
zkušenosti.	

3. Účastníš se soutěží. Máte nějaká ocenění?
Máme	jedno	první	a	dvě	druhá	místa	v	soutěžích	

agility.	Medaile	se	mi	doma	docela	hezky	množí,	můžu	
být	na	svoji	psí	holku	skutečně	pyšná.	Te	mám	 ještě	
jednu	fenku	Ebi,	kterou	také	trénuji	na	agility.	Doufám,	
že	i	ona	bude	úspěšná.	

(Ka)

Radek Svoboda
Gastronomie 1.B

1) Jaký je tvůj koníček?
Mým	největším	a	pravidelným	koníčkem	je	airsoft.
2) Jak dlouho se mu věnuješ?
Věnuji	se	mu	6	let.
3) Kdo tě k tvému zájmu přivedl?
Dříve	se	mu	věnoval	pouze	otec.	Později	jsem	se	

mu	začal	věnovat	i	já	s	bratrem.
4) Jak často se věnuješ svému koníčku?
Věnuji	 se	mu	 asi	 třikrát	 měsíčně.	 Většinou	 je	 to	

celá	 neděle.	 O	 letních	 prázdninách	 jsou	 akce,	 které	
trvají	celý	víkend	nebo	i	týden.

5) Jaké máš plány do budoucna?
Nejprve	 bych	 rád	 odmaturoval,	 pak	 zkusil	 vojen-

skou	 vysokou	 školu.	 Airsoftu	 bych	 se	 chtěl	 věnoval		
i	nadále.	Rád	bych	si	založil	vlastní	tým.

(Zi)

David Kolář
3. ročník oboru Zemědělec - farmář
Mým	koníčkem	je	„šotoušství“.

Šotouš	 v	 překladu	 znamená	 fanoušek	 kolejové	
dopravy,	a	už	se	jedná	o	vlaky,	metro	nebo	i	tramvaje.	
Celý	 koníček	 má	 dvě	 stránky,	 ta	
první	 je	 cestování	 do	 různých	
koutů	 naší	 země,	 poznávání	
nových	 míst	 a	 druhou	 strán-
kou	 je	 sledování	 novinek	
železnice,	 učení	 se	
nových	 drážních	
předpisů	a	všeho	toho,	
co	 umí	 a	 zná	 běžný	
zaměstnanec	drah.

Dostal	 jsem	
se	 k	 tomu,	 když	
mi	 bylo	 6	 let.	 Děda	
byl	 nádražák	 a	
mě	 bavilo	 s	 ním	
cestovat,	 nahlížet	
do	 depa	 a	 podobné	
aktivity.	 Proto	 jsem	 se	
začal	o	to	víc	a	víc	zajímat	a	zjišovat	si	nové	věci.	To	
mi	vydrželo	dodnes.

	Dnes	už	jsem	si	hodně	rozšířil	svůj	obzor,	většině	
věcí	rozumím,	mám	za	sebou	spousty	projetých	kilometrů	
a	spoustu	zážitků.	V	dnešní	době	máme	v	České	repu-
blice	 různé	 dopravce,	 státní	 dopravce	 České	 dráhy		
a	 soukromého	dopravce,	 např.	RegioJet,	 LeoExpress,	
Arriva	 atd.	 Mým	 favoritem	 jsou	 jednoznačně	 České	
dráhy,	mají	své	chyby,	ale	pro	cestovatele	a	fanoušky	je	
to	nejlepší	dopravce	v	naší	republice,	protože	díky	nim	
se	dá	dostat	opravdu	všude.	V	Česku	 je	nejkvalitnějsí	
vlak	 SuperCity	 Pendolino,	 který	 zajišuje	 nejrychlejší	
spojení	 mezi	 Prahou	 a	 Ostravou	 za	 2	 hodiny	 a	 53	
minut.	

Letos	 o	 	 prázdninách	 mi	 konečně	 vyšel	 čas	 na	
to,	abych	vyzkoušel	to,	co	jsem	dřív	nestihnul.	Celkově	
mi	cestování		zabralo	14	dní	cestování,	z	toho	11	nocí		
strávených	v	samotném	vlaku,	navštívil	 jsem	hromadu		
českých	měst,	pohraničí	Slovenska,	Polska	a	Německa	
a	 poznal	 spousty	 nových	 míst.	 Vyzkoušel	 jsem	 si	
cestu	přes	celou	republiku	ve	vlaku	Pendolino,	přesně	
úsek	 Bohumín-Františkovy	 Lázně	 s	 délkou	 spoje	
590	 km.	 Navštívil	 jsem	 hromadu	 měst	 a	 vesnic	 jako	
třeba	 Františkovy	 Lázně,	 Cheb,	 Plzeň,	 Znojmo,	 Zlín,	
Osoblaha,	Bohumín	a		další.

Také	jsem	měl	možnost	využít	noční	vlaky,	ale	ty	
z	 důvodu	 bezpečnosti	 příliš	 nedoporučuji.	 V	 každém	
přípdě	se	můžete	spolehnout	na	pravidelnou	kontrolu	ze	
strany	vlakového	personálu	a	policie.	Za	prázdniny	jsem	
najezdil	 10092	km	v	hodnotě	17.129,-	Kč,	ale	 já	 jsem	
ve	skutečnosti	utratil	za	jízdenku	pouze	1.000,-	Kč.	Na	
školu	v	Horkách	jsem	přestoupil	z	učiliště	z	Lanškrouna	
v	 únoru	 2014.	 Začátky	 sice	 byly	 trochu	 těžší,	 jelikož	
jsem	 dělal	 přezkušovací	 testy,	 ale	 díky	 ochotě	 učitelů	
jak	 na	 praxi,	 tak	 i	 na	 teori	 se	 podařilo	 testy	 úspěšně	
splnit	 a	 já	 byl	 rád,	 že	 jsem	 se	 dostal	 zrovna	 sem.		
V	současné	době	jsem	ve	třeáku	a	nelituji	toho,	že	jsem	
sem	přišel.	Zemědělci	 jsou	super	a	 já	děkuji	 těm,	díky	
kterým	je	ta	škola	ještě	lepší.	
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Hana Budková
absolventka nástavbového studia 
oboru Podnikání

Dělám, co mě baví ...

Hano, ty jsi vyučená 
kuchařka s maturitou, ale 
živíš se jako cukrářka. Jak 
jsi k tomu přišla?

Asi	jsem	byla	ve	správný	
čas	na	správném	místě.	Krát-
ce	 po	 vyučení	 jsem	 dostala		
nabídku	 ve	 svém	 oboru	
do	 hotelové	 restaurace	 na	
Kypru.	 Tam	 jsem	 se	 dostala	
k	 cukrařině.	 To	 mě	 bavilo		
a	 chytlo.	 Získala	 jsem	 spou-
stu	znalostí	a	dovedností,	po	
návratu	 si	 dodělala	 vzdělání	

a	 začala	 podnikat.	 Cukrářské	 výrobě	 se	 úspěšně	 věnuji	
skoro	dvacet	let.	

také jsi pracovala v Anglii. uměla jsi anglicky?
Na	Kypru	jsem	se	toho	moc	neučila,	spíše	zákla-

dy	 na	 domluvení.	 Po	 návratu	 jsem	 absolvovala	 kurz	
angličtiny.	Dnes	se	mi	angličtina	hodí,	hlavně	v	Praze.	
Již	několik	let,	a	to	téměř	každou	sobotu,	jezdím	prodá-
vat	své	výrobky	do	Prahy	na	trhy.	Konají	se	na	Rašínově	
nábřeží,	cizinců	je	tam	hodně.	

Jaké výrobky cizinci nejčastěji kupují?
Jednoznačně	kremrole,	kremrole	a	zase	kremrole!	

Cukrářskou dílnu máš v Kochánkách, nedaleko 
benátek nad Jizerou.  Jak vypadá tvůj pracovní týden?

Záleží	na	dni,	měsíci	a	ročním	období.		Běžně	se	
věnuji	 objednávkám	 dortů,	 zákusků	 a	 nebo	 pralinek.	
Zhruba	od	středy	se	připravuji	na	pražské	trhy.	Zabere	
to	mnoho	času.	Občas	mi	pomáhá	dcera	i	maminka.	

Vyrábíš pralinky? 
Ano,	 je	 to	moc	hezká,	 sladká	 záležitost.	Udělala	

jsem	 si	 kurz	 a	 moc	 to	 baví.	 Je	 to	 příjemné	 zpestření	
každodenní	práce	a	hlavně	lidem	chutnají.	

tímto tvé vzdělávání asi nekončí?
Přesně	 tak.	 Dnes	 není	 asi	 nutné	 opakovat,	 že	

školou	 vzdělávání	 nekončí.	 Během	 podnikání	 jsme	
musela	absolvovat	mnoho	odborných	kurzů	 -	 pralinky,	
makronky,	 vyřezávání	 ovoce	 a	 zeleniny,	 aj.	 Ovšem	
v	 podnikání	 je	 nutné	 znát	 i	 zákony,	 vyhlášky,	 normy,	
hygienická	 pravidla.	 Je	 toho	 hodně,	 ale	 pokud	 chcete	
obstát	 v	 konkurenci,	 musíte	 se	 učit.	 Sama	 si	 dělám		
i	účetnictví.	

Ještě malou vzpomínku na studia u nás?
Nejraději	vzpomínám	na	ples	Hradní	stráže	v	době,		

kdy	byl	prezidentem	pan	Havel.	Mohla	jsem	se	k	němu	
posadit	 k	 prezidentskému	 stolu	 a	 povídal	 si	 se	 mnou		
o	 škole	 v	 Horkách.	 Podařilo	 se	mi	 s	 ním	 vyfotografo-
vat,	 a	 to	byl	 jedinečný	zážitek	–	být	 v	blízkosti	 takové	
osobnosti.

(Ko)

Michal Volf
absolvent oboru Kuchař - číšník

Pouze se v určitém momentu rozhoduji, kterým 
se dám směrem.

Hned	 při	 vstupu	 na	 vás	 dýchne	 uvolněná	 atmo-
sféra	slunné	Provence,	domácká	atmosféra	klidu	a	po-
hody.	V	dnešní	 uspěchané	době	na	 vás	 bude	působit	
jako	balzám	na	duši.	Prostoupí	 celou	 vaší	 duši.	Tento	
dojem	umocní	ještě	usměvavá	obsluha,	v	jejíž	tváři	jsou	
všechny	 výše	 zmiňované	 atributy	 hluboko	 vepsané.		
Není	proto	divu,	že	si	od	února	2016	Veganská	a	vitarián-
ská	restaurace	na	Staroměstském	náměstí,	našla	svůj	
okruh	věrných	klientů,	kteří	jí	propadli	srdcem.

Úspěšným	 provozovatelem	 tohoto	 malebného	
skvostu	je	náš	absolvent	Michal	Volf	(2009).	

1. Vím, že jsi dlouho pobýval v zahraničí. Co tě 
přivedlo k myšlence otevřít si zde restauraci a právě 
takto laděnou?

Ano,	byl	jsem	nějaký	čas	v	zahraničí.	Mojí	poslední		
štací	bylo	Švýcarsko,	kde	jsem	shodou	okolností	začal	
připravovat	vegetariánská	jídla.	Ponořil	jsem	se	do	toho	
naplno.	 Nakonec	 měl	 můj	 um	 takový	 ohlas,	 že	 jsem	
začal	 hojně	 kolegům	 „od	 masa“	 přetahovat	 klienty.	
Ale	v	určitý	moment	 jsem	se	rozhodl,	vrátit	se	zpět	do	
Čech.	 I	když	 jsem	neměl	zcela	 jasno,	co	vlastně	budu	
dělat.	 Někdy	 v	 listopadu	 minulého	 roku	 se	 konal	 na	
Staroměstském	náměstí	 v	Mladé	Boleslavi	Restaurant	
Day.	Neměli	jsme	s	přítelkyní	co	dělat,	a	tak	jsme	se	tam	
přihlásili.	Připravil	jsem	veganské	jídlo	a	přítelkyně	RAW	
sladkosti	a	dortíky.	Během	2	hodin	jsme	měli	vyprodáno!	
A	 to	 byl	 ten	 zlomový	 moment,	 kdy	 jsme	 se	 rozhodli	
otevřít	si	restauraci.

2. Je na tobě vidět, že tě práce naplňuje. Jaké 
máš do budoucna další plány?

Neplánuji	 -	 pouze	 se	 rozhoduji,	 zda	 se	 v	 určitý	
moment	dám	konkrétním		směrem.	Spíš	nechávám	věci	
tak	 nějak	 volně	 plynout.	 To	 správné	 si	mne	 tak	 či	 tak	
přitáhne.

3. Vzpomeneš si také někdy na roky strávené  
v Horkách? Co nebo kdo tě tu nejvíce ovlivnil? Co 
ti dala škola do života?

Ano,	 samozřejmě,	 že	 vzpomínám	a	 rád.	Nejvíce	
mne	 ovlivnila	 praxe	 v	 Galatei,	 kde	 jsem	 se	 seznámil	
se	 šéfkuchařem	 Stanislavem	 Peštou	 a	 to	 mi	 dalo	
do	 profesního	 života	 asi	 nejvíc.	 Se	 Standou	 se	
přátelíme	dodnes	a	většina	našich	rozhovorů	je	o	jídle.	
Vyměňujeme	si	zkušenosti	a	já	na	něm	vidím,	jak	je	na	
mne,	 jako	 svého	 svěřence,	 hrdý.	 	 Velmi	 si	 ho	 vážím,	
nejen	 jako	 člověka,	 ale	 mám	 k	 němu	 úctu	 a	 respekt		
i	jako	k	výbornému	kuchaři.	

Děkuji	 za	 rozhovor	a	přeji	 úspěšnou	cestu	nejen	
profesním	životem.

(Ří)

ÚSPĚŠNÍ 
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Tereza Velechovská
absolventka oboru Cukrář

Našla jsem se v restauračních dezertech
Jmenuji	se	Tereza	Velechovská	a	pracuji	v	italské		

restauraci	 La	 Finestra	 in	 Cucina	 kousek	 od	
Staroměstského	 náměstí,	 v	 Platnéřské	 ulici	 v	 Praze		
jako	 šéfcukrářka.	 Moc	 ráda	 vzpomínám	 na	 střední	
školu	 a	 zejména	 	 na	 to,	 co	 jsem	 mohla	 naučit	 od	
šikovné	 a	 oblíbené	 paní	 mistrové	 Aleny	 Pechlátové.	
Tvořila	 s	 námi	 čokoládové	 bonbony,	 větrníky,	 věneč-
ky,	 punčáky	 a	 další	 nevyjmenovatelné	 množství	
různých	 dortů.	 Snažila	 se	 nás	 připravit	 nadstandartně		
v	 tomto	 sladkém	 oboru.	 Ve	 škole	 jsem	 se	 naučila	
správné	základy	a	postupy.	Díky	 tomu	 jsem	pracovala	
už	i	v	těch	nejlepších	restauracích,	hotelech	a	pražských	
cukrárnách,	jako	je	například	restaurace	Mlýnec,	Soho,	
Bellevue,	 hotel	Hillton,	Hotel	 the	Mark	atd.	Především	
jsem	ale	 našla	 samu	 sebe	 v	 restauračních	 dezertech,	
kdy	si	 sama	zvolím,	co	a	 jak	bude	chutnat,	 jaká	bude	
prezentace,	aby	byl	host	naprosto	spokojený.	Baví	mě	
hrát	 si	 s	 různými	 kombinacemi	 chutí.	 A	 každý	 dezert,	
který	 vytvořím,	 je	 také	 originál.	 Nepoužívám	 žádné	
recepty,	nerada	dělám	to	co	ostatní.

	Dezerty	jsem	zatím	měla	možnost	dělat	i	pro	herce,	
např.	Jean	Reno,	též	pro	řadu	českých	sportovců,	jako	
je	Tomáš	Berdych,	Petra	Kvitová,	Petr	Čech.	Doufám,	
že	 budu	mít	 možnost	 něco	 vytvořit	 i	 pro	 další	 známé	
osobnosti.	Mám	v	plánu	si	otevřít	vlastní	podnik,	protože	
nejenže	 mám	 lásku	 ke	 sladkému,	 ale	 také	 k	 vaření,	
dobrému	 vínu	 a	 kvalitní	 kávě.	V	 závěru	mohu	 říct,	 že	
díky	dobrému	základu	ze	střední	školy	na	Horkách,	 je	
mi	má	práce	koníčkem.	 	 	 (Ko)

Karel Zimmermann, absolvent 
oboru Kuchař - číšník

Pracuji pro hosty poctivě
V	současné	době	pracuji	v	Amsterodamu.	Stalo	se	

to	 tak,	že	 jsem	si	 jednoho	krásného	dne	zabalil	 svých	
pár	 švestek	 a	 vyrazil	 autobusem	 do	 Holandska.	 Měl	
jsem	sice	své	vize,	ale	nebylo	to	zdaleka	jednoduché.

První	tři	měsíce	jsem	bydlel	v	hostelu	a	od	rána	do	
noci	jsem	denně	pracoval.	Jediné,	co	jsem	pak	už	mohl	
dělat,	byl	 jen	důkladný	spánek.	Po	třech	měsících	 jsem	
se	 aklimatizoval	 a	 vydělal	 nějakou	 částku,	 která	 stačila	
na	to,	abych	si	našel	slušné	bydlení	podle	svého	gusta.

Vždy	 jsem	 chtěl	 svou	 práci	 vykonávat	 pro	 lidi		
a	poctivě	a	jako	všude	i	tady,	v	Amstru,	se	to	vyplatilo.	A	
už	jsem	pracoval	v	Irsku,	ve	Španělsku,	v	Anglii,	na	lodi	
nebo	v	Miami.Tento	přístup	má	nevyčíslitelnou	cenu.

Te	tedy	dělám	v	centru	v	restauraci	CAU.	Je	zde	
kolem	 70	 zaměstnanců,	 provozujeme	 koncept	 gauco	
restaurant,	který	je	rozmístěn	různě	po	světě.

Když	 nadřízení	 vidí,	 že	 si	 za	 barem	 děláte	 svoji	
práci	 a	 vše	 klape	 jako	 hodinky,	máte	 absolutně	 volné	
ruce.	 Pracuji	 skutečně	 naplno,	 ale	 naštěstí	 ne	 pořád.	
V	Amstru	se	pracuje	8	hodin,	záleží	také	na	typu	restau-
race.	Bu	dělám	ranní	směnu,	 tedy	od	9	do	17	hodin,	
večer	od	17	do	1.00	hodin.	Takto	mi	to	vyhovuje,	protože	
má	práce	je	můj	život.	 	 	 (Ca)

Radim Šimek
absolvent oboru Cestovní ruch

1) na Karjala Cup 2015 jsi reprezentoval 
českou republiku, což je pro tebe splněný sen. 
Jaký je to pocit?

Pocit	je	to	nádherný.	Pro	tyhle	chvíle	člověk	hraje	
hokej	a	může	si	říct,	že	ta	dřina,	která	za	tím	vším	byla,	
stojí	za	to.

2) V zápase proti Finsku na MS 2016 jsi exce-
loval a byl jsi dokonce zvolen hráčem zápasu,  
k čemuž ti moc gratulujeme. Vzpomeneš si, co se ti 
v tu chvíli honilo hlavou?

Byl	jsem	samozřejmě	rád.	Tahle	chvíle	se	nemusí	
už	 nikdy	 opakovat	 a	 já	 jsem	 si	 to	 moc	 užíval,	 i	 když	
zápas	nebyl	vítězný.	Když	mě	vyhlásili	a	stál	jsem	tam	
jako	nejlepší	hráč	utkání,	tak	jsem	si	vzpomněl	na	rodiče	
a	na	bráchu	a	v	duchu	jsem	jim	děkoval,	protože	je	to		
i	jejich	VELKÁ	zásluha.

3) Jak dlouho už se věnuješ hokeji a za který 
tým stabilně hraješ?

Hokej	hraju	od	3	let,	takže	nějakých	20	let	už	se	za	
pukem	proháním	po	ledě.	Nyní	hraji	v	týmu	HC	Bílí	Tygři	
Liberec,	 kde	 jsem	 velmi	 spokojený.	 Dostávám	 hodně	
prostoru	 na	 ledě	 a	 mám	 tak	 možnost	 se	 zlepšovat		
a	plnit	si	další	sny.

4) Vzpomeneš si někdy na svá studentská léta 
v Horkách nad Jizerou?

Na	 střední	 školu	 vzpomínám	 hodně	 a	 rád.	 Hlavně	
nemám	 žádný	 negativní	 zážitek,	 protože	 tam	 bylo	 a	 je	
hodně	 skvělých	 lidí,	 kteří	 mi	 v	 kariéře	 také	 pomohli.	 A	
už	 je	 to	 bývalý	 zástupce	 pan	Kosina,	moje	 bývalá	 třídní	
učitelka	Olinka	 Janičatová	 a	 i	 další	 skvělí	 učitelé	 -	 paní	
Klímová	 Ulmanová,	 paní	 Moravová,	 paní	 Rychtaříková		
a	mnozí	další.	Škola	mi	vyšla	vstříc,	když	jsem	potřeboval	
individuální	studijní	plán.	To	byl	pro	mě	jeden	ze	zásadních	
zlomů	v	tom,	jestli	budu	hrát	profesionálně	hokej	nebo	ne.	
A	jsem	šastný,	že	to	všechno	takhle	dobře	dopadlo.

Radime,	moc	děkujeme	za	rozhovor	a	přejeme	Ti	
hodně	dalších	úspěchů	nejen	v	hokeji,	 ale	 i	 v	 soukro-
mém	životě.	 	 (Kl Ul)

ABSOLVENTI
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Kristýna Jelečková
absolventka oboru Cestovní ruch

Už	od	střední	školy	jsem	věděla,	že	chci	do	světa	
–	cestování	miluju,	chtěla	jsem	se	naučit	jazyk	a	také	se	
postavit	na	vlastní	nohy.	

Po	maturitě	v	oboru	Cestovní	 ruch	 jsem	šla	pra-
covat	 na	pozici	 servírky	na	půl	 roku	–	dostatek	na	 to,	
abych	si	ušetřila	peníze	na	splnění	snu.	

Nejdříve	 jsem	 měla	 odcestovat	 do	 Anglie,	 kde	
bych	 pracovala	 v	 hotelu,	 ale	 z	 osobních	 důvodů	 to	
nevyšlo.	 	 Nevzdávala	 jsem	 se	 a	 stále	 jsem	 hledala	
nějaký	 způsob,	 jak	 odcestovat	 z	 ČR.	 Najednou	 jsem	
narazila	 na	 internetu	 na	 Cultural	 Care	 agency,	 která	
se	 zaměřuje	 na	 au	 pair	 v	 USA.	 Po	 ověření	 existence	
agentury	jsem	neváhala	a	přihlásila	se.		Po	úspěšném	
pohovoru	 u	 agentury	 se	 mi	 otevřel	 online	 profil	 pro	
host	rodiny.		Odjela	jsem	ke	třetí	rodině	se	třemi	dětmi		
v	Massachusetts,	se	kterou	jsem	měla	3	online	pohovo-
ry.	

První	3	měsíce	pro	mě	byly	nejhorší	-	děti	zkoušely,		
co	 vše	 vydržím,	 smály	 se	mi	 do	 obličeje	 a	 ignorovaly	
mě.	 Nejhorší	 na	 tom	 je,	 že	 rodina	 a	 kamarádi	 jsou		
10	 000	 km	 daleko,	 takže	 se	 nemůžete	 jen	 tak	 sebrat		
a	schovat	se	někomu	pod	křídla,	ale	aspoň	existují	chy-
tré	telefony.	Jelikož	jste	tu	nový,	tak	ani	nikoho	neznáte,	
takže	 se	 můžete	 jen	 zavřít	 do	 pokoje,	 vybrečet	 se		
a	zase	vstát	na	vlastní	nohy.	

Od	 té	doby,	 co	 jsem	v	Americe,	 léto	už	není,	 co	
bývalo.	Léto	už	neznamená,	že	mám	prázdniny	 já,	ale	
děti.	Děti,	o	které	se	starám.	Už	nejsem	tím	bezstarost-
ným	dítětem,	 ale	 náhradní	matkou.	Také	 to	 už	 nejsou	
dlouhá	rána	po	párty,	nikdo	mi	nepere,	neusmaží	řízek	
a	nevynadá	za	 to,	že	 jsem	si	na	sluníčku	nenamazala	
záda.	 Jestli	 jste	 zrovna	 v	 té	 fázi,	 kdy	 se	 o	 vás	 doma	
hezky	starají,	tak	si	to	užívejte	a	hlavně	poděkujte!

Au	 pair	 nemá	 jen	 tu	 špatnou	 stránku.	 I	 když	
děti	 někdy	 zlobí,	 pak	 jsou	 tu	 dny,	 kdy	 za	 vámi	 přijdou,	
obejmou	 vás	 a	 řeknou,	 jak	 vás	 milují,	 a	 že	 nechtějí,	
abyste	 jednoho	 dne	 odjeli	 domů.	 Pak	 je	 tu	 také	 ce-
stování,	navštívila	jsem	už	dvakrát	New	York	(New	York	
City,	 Niagara	 Falls),	 New	 Hampshire	 (zábavní	 parky),	
Floridu	 (Miami	Beach,	 ostrovy	Keys),	 Illinois	 (Chicago),	
Washington	state	(Port	Angeles,	Olympic	National	Park,	
La	 Push	 Beach	 –	 Twillight	 saga	 a	 Seattle),	 Canadu	
(Vancouver	–	British	Columbia).	V	následujících	měsících	
plánuji	Washington	D.	C.,	Philadelphii	a	West	Coast.	

V	 Americe	 žiju	 ve	 státě	 Massachusetts	 poblíž	
hlavního	města	Boston.	Toto	místo	 jsem	si	 zamilovala	
a	 jinam	 bych	 už	 nechtěla.	 Našla	 jsem	 si	 tu	 skvělé	
kamarády	a	cítím	se	tu	pomalu	jako	doma.	

V	říjnu	tu	budu	půl	roku.	Program	je	na	rok,	ale	je		
tu	možnost	prodloužení	o	6,	9	nebo	12	měsíců.	S	rodi-
nou	 jsme	 se	 shodli,	 že	 si	 pobyt	 prodloužím	 o	 12	mě-
síců,	 takže	místo	 jednoho	 roku,	 kdy	 už	mám	polovinu	
za	sebou,	tu	zůstanu	dva	roky.	

I	když	je	to	občas	boj,	tak	to	rozhodně	stojí	za	to!	
Důležité	je	se	předčasně	nevzdávat	a	bojovat.	

(Má)

Ondřej Zahustel
absolvent oboru Kuchař – číšník

1) Začátkem listopadu jsi byl nominován do 
české fotbalové reprezentace, což je pro tebe jistě 
další velký splněný sen, jaký je to pocit?

	 	 	 	 	Pocit	 je	 to	opravdu	úžasný,	moc	 jsem	si	své	
první	 působení	 v	 reprezentaci	 užil	 a	 doufám,	 že	 ještě	
užiju.

2) na koho ses v reprezentaci nejvíc těšil? 
				Na	všechny.	Většinu	kluků	znám	z	ligy,	ale	např.	

s	Plašilem,	Sivokem,	Kadlecem	a	Petrem	Čechem	jsem	
se	setkal	poprvé.

3) Ve svém úplně prvním zápase se ti podařilo 
vstřelit nádherný gól, mohl sis přát lepší vstup do 
reprezentace?

					To	určitě	ne.	Celkově	byly	oba	zápasy	úžasné,	
poprvé	 jsem	hrál	před	40ti	 tisícovým	publikem	a	navíc	
se	mi	podařilo	skórovat	–	neskutečný	pocit!

4) Jak dlouho už se věnuješ fotbalu a za který 
tým stabilně hraješ?

						Fotbal	hraju	od	svých	4	let,	tedy	už	téměř	20	
let	a	momentálně	působím	ve	Spartě	Praha.

5) Vzpomeneš si někdy na svá studentská léta  
v Horkách nad Jizerou?	

Samozřejmě.	 Jsem	 stále	 v	 kontaktu	 s	 některými	
spolužáky	a	zavzpomínám	rád	i	na	školní	a	mimoškolní	
aktivity.

(Kl Ul)
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Plánované kurzy SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 2016/2017

název kurzu předpokl. termín lektor garant min. počet 
žáků

SLAVNOSTNÍ	DORTY Únor	2017 p.	Berzsiová p.	Pechlátová 10

Baristický	kurz Leden	2017 p.Křižka p.Somrová 10

Kurz	studené	kuchyně Únor	2017	(4	dny) p.Picka Ing.Říhová 17

ADVENTNÍ	ARANŽOVÁNÍ Listopad	2016 Ing.	Prokůpková Ing.	Prokůpková 8-15

Svatební	floristika Květen	2017 Ing.	Prokůpková Ing.	Prokůpková 8-	15

Pralinky,	práce	s	čokoládou Březen	2017 p.	Berzsiová p.	Pechlátová 10

Restaurační	moučníky Říjen	2016	(2	dny) p.	Berzsiová p.	Pechlátová 10

Využití	bylin	v	kosmetice Listopad	2016
p.	Šimon	

p.	Bukvičková
p.	Šimon	

p.	Bukvičková
10

Bylinky	doma Březen	2017
p.	Šimon	

p.	Bukvičková
p.	Šimon	

p.	Bukvičková
10

BARMANSKÝ	1	denní	BASIC Listopad	2016 Jana	Tomanová Tůma	Jan 15

BARMANSKÝ	1	denní	COMPETITION Únor	2017 Jana	Tomanová Tůma	Jan 15

Jiří Pašek
absolvent  
nástavbového oboru Podnikání

1) Vzpomeneš si někdy na svá studia na naší 
škole? 

Ano,	vzpomenu	si	často	a	rád,	ve	 třídě	 jsme	byli	
dobrý	kolektiv	a	tak	se	účastním	i	všech	třídních	srazů	
a	v	kontaktu	jsem	také	se	svou	bývalou	třídní	učitelkou	
Mgr.	Markétou	Ulmanovou.	

2) na co nejvíc vzpomínáš? 
Především	 na	 akce,	 kterých	 jsem	 se	 jako	 žák	

zúčastnil	 –	 obsluha	 na	 Pražském	 hradě,	 zahraniční	
stáž,	 kterou	 jsem	 absolvoval	 v	 Německu	 a	 na	 stáž,	
kterou	mi	škola	umožnila	absolvovat	hned	po	maturitě	
–	tři	měsíce	na	Kypru	v	luxusním	hotelu.	

3) Využíváš zkušenosti ze školy a ze stáží i ve 
svém současném zaměstnání? 

Určitě	-		již	třetím	rokem	pracuji	jako	číšník	v	hotelu	
ve	Švýcarsku	a	rád	bych	se	tu	usídlil	natrvalo.	

4) Kde přesně ve Švýcarsku pracuješ a bydlíš? 
Momentálně	 jsme	 s	 přítelkyní	 v	 oblasti	 Berger	

Oberland,	 kde	 budeme	 do	 konce	 zimní	 sezóny	 a	 pak	
bychom	 se	 chtěli	 přestěhovat	 do	 Bernu	 nebo	 jiného	
většího	města	a	tam	se	usadit.	

(Kl Ul)

Michal Mulač
absolvent oboru Zemědělec

1. Jaké bylo tvoje první zaměstnání po vyučení?
Nastoupil	jsem	do	Zemědělského	družstva	Březno	

a	tady	jsem	pracoval	v	dílnách	jeden	rok.	Byla	to	dobrá	
zkušenost	a	v	kolektivu	starších	chlapů	jsem	se	hodně	
naučil	 a	 zdokonalil	 se	 v	 opravárenství.	 Potom	 jsem	
pracoval	 jako	 řidič	 ve	 firmě,	 která	 se	 zabývala	 likvi-
dací	odpadů	a	sutí.	Postupně	 jsem	si	dodělal	profesní	
řidičák,	osvědčení	pro	čelní	nakladače	a	osvědčení	pro	
přepravu	nebezpečných	odpadů.	Dostal	jsem	zajímavou	
nabídku	 a	 začal	 jsem	 pracovat	 ve	 firmě	Gema-zemní	
práce.	Rozšířil	jsem	si	řidičák	na	pásové	a	kolové	bagry.	
V	současné	době	pracuji	v	této	firmě	jako	řidič	bagru.

(Ka)
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Bc. Hana Melcrová

1.	Prostředí	je	opravdu	kouzelné.	
Sama	žiji	na	venkově	a	učení	na	
venkovské	 škole	 ,,na	 zámku“	
pro	mne	bylo	velmi	lákavé.
2.	Věnuji	se	především	myslivo-
sti,	provozuji	loveckou	agenturu,	
střílím,	hraji	na	klavír	a	varhany.
3.	Kolegové	 jsou	přátelští	a	ná-
pomocní,	 žáci	 milí	 a	 pozitivní.	
Věřím,	že	se	mi	tu	bude	líbit.
4.		Učím	anglický	jazyk.

Ing. Kateřina Šimon

1.	 Prostředí	 je	 velice	 příjemné,	
atmosféra	 je	 přátelská.	 Areál	
zámku	 a	 prostory	 školy	 se	 mi	
jeví	jako	atraktivní.
2.	 K	 mým	 zálibám	 patří	 cesto-
vání	a	motorky.
3.	Kolegové	jsou	přátelští,	atmo-
sféra	optimistická.
4.	Učím	anglický	jazyk	a	průvod-
covské	služby.

Mgr. Michaela 
Šlapáková

1.	Zámecké	prostředí	je	kouzelné.
2.	 Velmi	 ráda	 čtu,	 poslouchám	
hudbu	a	peču.
3.	Kolegové	 jsou	milí	a	vstřícní,	
ochotní	pomoci.	Žáci	se	mi	zdají	
milí.
4.	Učím	německý	a	český	jazyk,	
dějepis	a	občanskou	výchovu.

NOVÍ UČITELÉ
1. Jak se Vám líbí zámecké prostředí?
2. Jaké jsou Vaše záliby?
3. Co říkáte na nové kolegy a žáky naší školy?
4. Jaké předměty vyučujete

Ing. Jitka Řeháková

1.	 Je	 tu	 moc	 pěkně	 a	 příjemná	
atmosféra,	přátelské	prostředí.
2.	 Trocha	 pohybu,	 trocha	 četby		
a	divadla.	Když	je	čas…
3.	Kolegové	 jsou	velmi	milí	a	žáci	
také.
4.	Učím	ekonomiku	a	tělocvik.	

Bc. Dagmar 
Weissgärber

1.	 Zámecké	 prostředí	 je	 krásné		
a	velmi	inspirativní.
2.	Moje	záliby	jsou	velmi	různorodé,	
s	 rodinou	 se	 věnujeme	 cyklistice,		
čtu	knihy	v	anglickém	jazyce	a	po-
slouchám	rockovou	hudbu.
3.	Kolegové	jsou	velmi	milí,	přátelští	
a	nápomocní!	Žáci,	se	kterými	jsem	
se	setkala,	jsou	moc	fajn.
4.	 Učím	 anglický	 jazyk	 a	 seminář	
angličtiny.

Bc. Magdaléna Váňová

1.	 Pracovala	 jsem	 v	 oblasti	 logis-
tiky	 a	 v	 posledních	 12-ti	 letech	
jsem	 byla	 	 vedoucí	 školní	 jídelny,	
která	 měla	 na	 svém	 pracovišti		
i	žáky.
2.	 Tuto	 školu	 jsem	 si	 vybrala		
z	 důvodu	 svého	 středoškolského	
vzdělání	(mám	vystudovanou	SHŠ	
v	Poděbradech)	 a	 hlavně	 se	moc	
těším	na	práci	se	studenty.	
3.	 Líbí	 se	 mi	 všechny	 budovy		
a	prostory	školy.	Zámecké	prostředí	
to	jen	umocňuje.	Zatím	se	pomalu	
seznamuji	 se	 všemi.	Zaměstnanci	
školy	jsou	mi	moc	sympatičtí	a	ve-
lice	mi	pomáhají.	
4.	Pracuji	ve	funkci	vedoucí	učitelky	
odborného	výcviku.
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Družstevní závody Dražice, člen skupiny NIBE, jsou největším vý-
robcem ohřívačů vody v České republice, známým po celé Evropě. 
Jejich sídlem jsou středočeské Dražice, v dosahu Mladé Boleslavi  
a Benátek nad Jizerou.

Své výrobky s jedinečným systémem top-
ných keramických těles vyvážejí do 40 zemí 
celého světa. Historie společnosti se píše již 
od roku 1900. Základní činností firmy DZ 
Dražice je výroba a prodej ohřívačů vody  
a akumulačních nádrží.

Společnost stojí na pevných základech, 
kterými jsou dlouholetá tradice, vysoká 
kvalita produktů, nadstandardní služby 
zákazníkům a zodpovědnost společnosti 
vůči životnímu prostředí.

Společnost DZD podporuje vzdělávání 
odborných profesí a ráda se stala spolupra-
cující organizací pro SOŠ a SOU Horky nad 
Jizerou. 
Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. 
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: +420 326 370  911, fax.: +420 326 370 980
e-mail: dzd@dzd.cz, web: www.dzd.cz

Spolek přátel školy  
Soš a SoU  

Horky nad JizeroU

Obec	Horky	nad	Jizerou

www.horkynj.cz
tel.	326	312	207

rolnické družstvo bezno 	l		Mija - benátky nad Jizerou	-	ochranné	pracovní	pomůcky,	výroba	pracovních	oděvů

ŠKO-ENERGO poskytuje komplexní péči svému největšímu zákazníkovi ŠKODA AUTO při 
zajištění jeho energetických potřeb. Současně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel, podniků 
a institucí ve městě Mladá Boleslav a vytváří tak dobré podmínky pro jejich práci a soukromí.
Minimalizuje škodlivé dopady na životní prostředí, pečuje o své zaměstnance a je dobrým 
občanem regionu a partnerem města Mladá Boleslav.

ŠKO-ENERGO www.sko-energo.czVáclava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
T 326 817 477–8, E info@sko-energo.cz



www.souhorky.cz


