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Škola Žákům zajiŠŤuje:
	 bezplatné	studium,	státní	škola

	 výuku	zkušenými	odborníky

	 prohlubovací	a	specializační	odborné	kurzy

	 možnost	zahraniční	praxe	zdarma	(Německo,	Ra-
kousko,	Slovensko,	Kypr),	zájezd	do	Londýna

	 kulturní	a	odborné	exkurze,	sportovní	kurzy

	 příspěvek	na	pracovní	oblečení	pro	praxi

	 získání	odměny	za	produktivní	činnost	při	odborném	
výcviku	a	při	doplňkové	činnosti	školy

	 možnost	získání	řidičského	oprávnění	skupiny	B,	C,	T

	 autobusové	 spojení	 z	 Mladé	 Boleslavi,	 Benátek	
nad	Jizerou	a	Brandýsa	nad	Labem,	v	návaznosti	
na	výuku	

	 stravování	 ve	 školní	 jídelně,	 ubytování	 v	 domově	
mládeže

	 mimoškolní	zájmovou	činnost,	kroužek	chovu	koní

	 přátelské	prostředí

	 doprava	do	školy	částečně	hrazena	státem

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

toto je  původní logo

tříleté učební obory

Cukrář

Kuchař	-	číšník

Zahradník

Zemědělec	-	farmář
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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
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Slovo ředitele úvodem
	 	 	 	 	 Věřím,	 že	 složité	 období	 s	 uzavřením	 škol	

vzhledem	k	pandemii	covid-19	máme	za	sebou.	„Život	je	
to,	co	se	děje,	když	plánujeme	jiné	věci“,	řekl	legendár-	
ní	John	Lennon	z	Beatles.	Tak	i	naše	plány	na	vzdělávání	
a	život	v	naší	škole	se	rázem	změnily.	Proto	nebudete		
číst	 jako	 tradičně	v	našem	časopise	SOUHRA	o	celo-
ročních	úspěších	našich	žáků	na	významných	soutěžích,	
o	 zahraničních	 stážích,	 akcích	 na	 Pražském	 hradě		
a	dalších	exkluzivních	místech,	o	zábavě	na	Horkyfestu,	
o	 úspěšných	 projektech	 a	 dalších	 akcích	 naší	 školy.	
Vzdělávání	žáků	se	přesunulo	do	online	prostoru.	Žáci	
získávali	vědomosti,	dovednosti	a	zkušenosti	od	svých	
učitelů	distančně.	Alespoň	o	krátkém	období	prezenční	
výuky	si	můžete	v	Souhře	přečíst.

Ale	 ta	 složitá	 doba	 zdůraznila	 i	 důležitý	 fakt,	
že	 škola	 též	 vychovává	 k	 lidství,	 ke	 stáří,	 k	 pomoci	
bližnímu,	k	ocenění	práce	druhých.	Žáci	se	svými	peda-
gogy	 i	 nepedagogickými	 pracovníky	 navázali	 na	 svou	
předchozí	 dlouhodobou	 spolupráci	 s	 domovy	 seniorů.	
Věřte,	 že	 není	 nad	 lepší	 výchovný	 prostředek,	 který	
nahradí	všechny	metodické	a	pedagogické	poučky,	jako	
jsou	chvíle,	kdy	žáci	s	připraveným	kulturním	pásmem	
vystoupí	v	domovech	seniorů,	či	před	 lůžky	nepohybli-	
vých	 seniorů.	 V	 loňském	 roce	 je	 bohužel	 nemohli	
potěšit	 přímo.	 Díky	 Nadaci	 Škoda	 Auto	 však	 napekli	
delikatesní	 vánoční	 cukroví,	 nazdobili	 krásné	 vánoční	
vazby.	Předali	je	seniorům	v	sedmi	domovech,	Středisku	
Naděje,	dětskému	domovu	a	zdravotníkům	ve	čtyřiceti	
odděleních	Klaudiánovy	nemocnice	v	Mladé	Boleslavi.	
Na	začátku	pandemie	šili	pro	potřebné	roušky.

V	letošním	školním	roce	si	škola	připomíná	i	sedm-
desát	let	od	svého	založení.	Naše	škola	se	stala	silnou,	
známou	 a	 uznávanou	 institucí,	 jejíž	 kontakty	 sahají	

až	 za	 hranice	 našeho	 státu.	 Získali	 jsme	 Evropskou	
cenu	 kvality	 a	 Pečetě	 kvality	 Erasmus+	 za	 organizaci	
zahraničních	 stáží.	 Jsme	 nositelem	 Certifikátu	 kvality	
ve	 vzdělávání	 v	 gastronomii,	 uděleným	 Asociací	
kuchařů	 a	 cukrářů	 ČR.	 Trvale	 dosahují	 úspěchy	 žáci		
i	našich	„zelených	oborů“:	zemědělci	-	farmáři	a	zahrad-
níci.	Řadu	dalších	úspěchů	 z	předchozí	 činnosti	 školy	
si	můžete	připomenout	v	 retro	–	článcích	v	další	 části	
SOUHRY.

Co	 je	však	pro	školu	nejdůležitější?	To	 jsou	naši	
absolventi.	S	jejich	zkušenostmi	z	profesního	i	osobního	
života	se	s	Vámi	též	někteří	z	nich	rádi	podělili.

Přeji	 Vám	 příjemné	 chvíle	 při	 čtení	 naší	 výroční	
SOUHRY	 k	 70.	 výročí	 založení	 školy.	 Zejména	 však	
přeji,	 aby	naše	 škola	 vzkvétala	 i	 v	 dalších	 letech,	 aby	
se	žáci	mohli	bez	přerušení	vzdělávat	a	mít	 radost	ze	
svých	úspěchů,	 aby	 škola	měla	 co	nejvíce	úspěšných	
absolventů,	 kteří	 budou	 šířit	 její	 dobré	 jméno	 nejen		
v	České	republice,	ale	i	v	zahraničí.

Ing. Vratislav Morava
 ředitel 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. listopadu 2021 (hlavní program)
8. prosince 2021, 
19. ledna 2022
2. února 2022
vždy od 10.00 do 16.00 hodin

Připravili jsme pro Vás:

•	 informace	o	studiu	ve	školním	roce	2021/2022	
(v	11.00,	resp.	ve	12.00,	13.00	a	15.00	hod.	na	
zámku	v	Horkách	nad	Jizerou)

•	 prohlídku	výukových	prostor	školy

•	 prezentaci	zapojení	školy	v	národních		
a	mezinárodních	programech

•	 informace	účastníků	zahraničních	stáží

•	 expozice	a	ukázky	prací	žáků	školy	

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

Pozvánka na ples
Žáci	4.	ročníku	spolu	s	žáky	1.	a	2.	ročníku	oboru	Gastro-
nomie	vás	zvou	na	svůj	maturitní	a	imatrikulační	ples,	který	
se	 bude	 konat	 dne	 29.	 ledna	 2022	 v	 sále	 Škoda	Muzea		
v	Mladé	Boleslavi.

Poctiví nálezci
Dne	 7.	 10.	 2021	 našli	 naši	 žáci	 oboru	 Zahradník,	 Olga	
Soumarová	a	Patrik	Šulc,	v	obci	peněženku	s	větší	finanční	
částkou	a	doklady.	Nález	odevzdali	na	sekretariátu	školy,	
kde	si	vše	převzal	majitel.	Oceňujeme	jejich	poctivost.

Aktuality
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Charitativní projekt naší školy
Naši	žáci		

i	v	tomto	zvlášt-	
ním	„covidovém“	
a d v e n t n í m	
čase	 nezapo-	
mněli	na	klien-
ty	 DPS,	 děti		
v	Dětském	do-
mově	v	Krnsku	
ani	 na	 klienty	
m l a d o b o -
l es l avského	
s t ř e d i s k a	
Naděje	 a	 ani	
na	lékaře	a	dal-
ší	zdravotnický	

personál	 v	 Klaudiánově	 nemocnici	 v	 Mladé	 Boleslavi.	
Těm	všem	udělali	v	této	nelehké	době	radost,	upekli	jim	
vánoční	 cukroví,	 ozdobili	 perníčky	a	 zhotovili	 adventní	
výzdobu	(svícny	a	věnce).

„I	 přesto,	 že	 se	 v	 naší	 škole	 podařilo	 mnoho	
významného,	domnívám	se,	že	v	závěru	roku	je	nutné	
zejména	 ocenit	 práci	 těch,	 kteří	 se	 podíleli	 na	 chari-
tativní	 činnosti	 v	 souvislosti	 s	 pandemií	 Covid-19.	 Na	
jaře	 šily	 zaměstnankyně	 a	 žákyně	 domova	 mládeže	
roušky	pro	domovy	seniorů.	V	závěru	roku	za	finanční	
podpory	Nadačního	 fondu	Škoda	Auto	 cukráři	 napekli	
výborné	vánoční	cukroví,	perníčky	a	zahradníci	vytvořili	
vánoční	výzdobu.	Vše	jsme	s	žáky	předali	těm,	kteří	si	

ocenění	a	pomoc	za	nelehký	 letošní	rok	zaslouží,	a	to	
zdravotníkům	na	40	odděleních	Klaudiánovy	nemocnice	
v	Mladé	Boleslavi,	seniorům	a	zaměstnancům	v	sedmi	
DPS	na	Mladoboleslavsku,	dětem	v	Dětském	domově	
v	Krnsku	a	 též	 jsme	nezapomněli	na	klienty	mladobo-
leslavského	 střediska	 Naděje.	 Všem,	 kteří	 se	 na	 této	
činnosti	podíleli,	děkuji.	“	napsal	na	web	školy	a	sociální	
sítě	ředitel	školy	Ing.	Vratislav	Morava.

Za	 lidmi,	 kteří	 se	 starají	 o	 ty,	 kteří	 jsou	 na	 jejich	
pomoci	 závislí,	 stojí	 silné	 příběhy.	 Jedním	 z	 nich	 byl		
i	ošetřovatel	Lukáš,	který	měl	těžkou	formu	Covidu-19.		
Jak	nám	prozradil,	bylo	to	náročné,	ale	dal	to.	Z	medo-	
vých	 perníčků,	 cukroví	 a	 adventní	 výzdoby	 měli	
pak	 největší	 radost	 klienti	 z	 DPS.	 Ti	 „od	 Anežky“		
v	Benátkách	nad	 Jizerou	nám	napsali	 krásný	pozdrav	
a	 poslali	 fotografie	 s	 poděkováním.	 V	 této	 charitativní	
činnosti	nás	finančně	podpořil	Nadační	fond	Škody	Auto		
a	MAS	Dolní	Pojizeří.		Naše	charitativní	činnost	zaujala		
i	místní	média.	Při	předávání	natáčela	pořad	regionální	
Boleslavská	televize	a	reportáž	odvysílalo	i	rádio	Signál.	
Samozřejmě	vyšel	článek	i	v	Boleslavském	deníku.

Věříme,	 že	 jsme	 opět	 udělali	 radost	 všem	
potřebným	a	vyloudili	tak	u	nich	úsměv	na	tváři,	protože	
ten,	jak	víme,	nic	nestojí,	ale	způsobuje	mnoho.	I	proto	
jsme	 úsměvem	 letos,	 v	 době	 koronavirové	 pandemie,	
nešetřili.

(Hu)

Školní	rok	2020-21	probíhal	z	velké	části	distančním	
způsobem.	Pedagogové	i	žáci	museli	vynaložit	značné	
úsilí	 ke	 zvládnuté	 této	 situace.	 Na	 začátku	 distanční	
výuky	zadávali	učitelé	odborného	výcviku	úlohy	žákům	
prostřednictvím	 webových	 stránek.	 Postupem	 času	
došlo	 ke	 sjednocení	 způsobu	 výuky	 a	 všichni	 učitelé	
se	zapojili	do	distanční	výuky	prostřednictvím	aplikace	
Google	classroom,	kterou	využívali	bu	přímo	k	online	
praktické	výuce,	nebo	k	zadávání	konkrétních	úloh	vždy	
se	zadaným	termínem	odevzdání.

	 Ačkoliv	 by	 se	 na	 první	 pohled	 mohlo	 zdát,	 že	
praktickou	 výuku	 na	 dálku	 nelze	 praktikovat,	 našim	
pedagogům	se	to	podařilo.	Jednotliví	vyučující	prováděli	
online	instruktáž	dle	témat	výuky	a	žáci	dle	vzoru	svých	
vyučujících	 plnili	 zadané	 úlohy.	 Tímto	 způsobem	 se	
například	žáci	gastronomických	oborů	učili	vykostit	kuře	
a	 následně	 ho	 zpracovat	 různými	 způsoby	 přípravy.	

Cukráři	 připravili	 věnečky	 z	 pálené	 hmoty,	 naplnili	
je	 krémem	 a	 vytvářeli	 další	 cukrářské	 a	 pekařské	
výrobky	v	součinnosti	se	svými	vyučujícími.	Žáci	oboru	
zahradník	 se	 například	 online	 věnovali	 květinovým	
vazbám.	 Online	 výuka	 na	 odborném	 výcviku	 neunikla	
ani	 pozornosti	 médií.	 TV	 Prima	 u	 nás	 natáčela	 doku-
ment	o	distanční	výuce	zaměřený	na	praktickou	výuku.	
Reportéři	natáčeli	 jak	na	našich	cvičných	pracovištích,	
kde	učitelé	online	podávali	instruktáž	žákům,	tak	i	u	žáků		
doma.	 Ti	 se	 naopak	 snažili	 reprodukovat	 práci	 vy-
učujícího	 v	 domácích	 podmínkách.	 Sestřih	 z	 tohoto	
natáčení	 byl	 následně	 vysílán	 ve	 zpravodajství	 CNN	
Prima	 news.	 Žáci	 tímto	 způsobem	 výuky	 získali	 větší	
míru	samostatnosti	při	vzdělávání	a	naučili	se	využívat	
různé	 digitální	 nástroje	 podporující	 porozumění	 učiva		
a	jeho	procvičení.
        (Sou)

Na první pohled by se mohlo zdát, že praktickou 
výuku nelze vést online

Neboj	se	ozvat	učitelům	nebo	ostatním	žákům,	oni	
ti	určitě	nějakou	tu	radu	dají.	Od	toho	tu	všichni	jsme.	Je	
hezké,	že	chceš	zvládnout	vše	sám,	ale	na	něco	se	 ti	
rada	určitě	hodit	bude.	A	tak	s	chutí	do	toho.	Nesty	se	
zeptat	spolužáků	ve	třídě,	spolužáků	z	vyšších	ročníků,	
nebo	 právě	 učitelů.	 Přece	 jenom	 ve	 více	 lidech	 se	 to	
lépe	táhne.

Nestresuj	se	z	maličkostí.
Zůstávej	s	lidmi	v	kontaktu.
Jestli	 najdeš	 cestu	 bez	 překážek,	 určitě	 nikam	

nevede.
Nezapomeň	si	okysličit	svůj	mozeček,	a	se	z	tebe	

nestane	 blbeček.	 Jinak	 můžeš	 svou	 maturitu	 ukončit		
a	k	popelářům	naskočit.

PÁR RAD STARŠÍCH ŽÁKŮ  
svým spolužákům v době distanční výuky
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byla škola při distanční výuce zavřená?
Samozřejmě	nebyla.	Práce	běžely	stále.	Pro	učitele	byla	
distanční	výuka	náročnější	než	při	práci	s	žáky	ve	škole.	
Další	 zaměstnanci	 školy	 zabezpečovali	 chod	 školního	
zahradnictví.	 Částečně	 jsme	 vařili	 i	 pro	 veřejnost.	 Ve	
všech	 pěti	 nemovitostech	 školy	 jsme	 provedli	 mnoho	
oprav	 a	 modernizací.	 Založili	 jsme	 nový	 trávník	 na	
nádvoří	 zámku,	 dokončili	 sportovní	 areál	 u	 školy,	 po-
stavili	 nové	 brány	 u	 školy	 a	 zahradnictví.	 Rozhodně	
jsme	se	v	období	omezení	výuky	nenudili.

Domníváte se, že naše škola zvládla distanční výuku?
Určitě	ano,	i	přes	počáteční	obtíže.	Učitelé	se	postupně	
zdokonalili	 ve	 využití	 PC	 a	 všichni	 využívali	 výuku	
přes	 meet	 a	 classroom.	 Žákům,	 kteří	 měli	 problémy		
s	technikou,	jsme	zapůjčili	postupně	patnáct	notebooků.	
Náročná	 byla	 zejména	 výuka	 dovedností	 v	 odborném	
výcviku.	Průběh	distanční	výuky	na	naší	škole	natáčela	
i	Televize	Prima.	Tři	dny	do	online	výuky	vstupovaly	též	
inspektorky	 z	České	školní	 inspekce.	Zhodnotily	orga-
nizaci	a	vlastní	distanční	výuku	velmi	kladně.

Pojedou žáci i letos na zahraniční stáže? 
Pojedou,	a	 to	nejen	 letos.	Získali	 jsme	 totiž	významné	
ocenění,	nebo	jsme	byli	díky	minulým	úspěšným	stážím	
v	rámci	programu	ERASMUS+	zařazeni	mezi	tzv.	akredi-
tované	organizace.	Tím	máme	do	 roku	2027	zajištěnu	
finanční	 dotaci	 na	 stáže	 žáků	 i	 učitelů	 v	 zahraničí	 při	
zjednodušeném	projektování.	Pro	žáky	jsou	v	letošním	
roce	připraveny	stáže	v	Rakousku,	v	Bavorsku	v	SRN	
a	na	Štrbském	Plese	ve	Vysokých	Tatrách.	Budou	však	
moci	jet	pouze	žáci	očkovaní	na	Covid-19.

Co Vás letos potěšilo? 
Bylo	toho	mnoho.	Zejména	vysoká	úroveň	závěrečných	
zkoušek	i	přes	náročnou	on-line	výuku.	Podařilo	se	též	
výrazně	zlepšit	výukové	prostředí	pro	žáky.	V	září	2021	
jsme	slavnostně	otevřeli	víceúčelový	dům	v	zahradnic-
tví.	Stihli	jsme	ho	postavit	díky	finančnímu	grantu	MAS	
Dolní	 Pojizeří,	 a	 to	 od	 zadání	 projektu	 přes	 stavební	
povolení	k	přestřižení	pásky	za	rok	a	čtvrt.	O	letošních	
hlavních	 prázdninách	 jsme	 měnili	 elektroinstalaci		
s	 dalšími	 souvisejícími	 pracemi	 v	 gastro	 provozech	
ve	 školní	 a	 cvičné	 kuchyni	 a	 cukrářské	dílně.	V	 rámci	
projektu	 IKAP	 pro	 ně	 získáme	 v	 září	 nejmodernější	
gastronomická	zařízení	v	hodnotě	4	mil.	Kč.	V	několika	
učebnách	a	ve	školní	 jídelně	máme	nový	nábytek.	Pro	
žáky	bylo	opět	od	1.	září	připraveno	pěkné	prostředí.
             (ptala se redakční rada)

ŘEDITEL PŘED TABULÍ

Vladimír Handlík v projektu Pamě národa  
ve spolupráci s žáky naší školy

Naše	škola	se	zapojila	do	zajímavého	celonárod-
ního	 projektu	 Pamě	 národa	 –	 každý	má	 svůj	 příběh,	
který	zaznamenává	osudy	pamětníků	z	20.	století	auten-
tickým	vyprávěním	těch	nejsilnějších	osudů	pamětníků.

Mezi	ně	patří	bezesporu	i	pan	Vladimír	Handlík.
Nadšený	 letec,	 propagátor	 aviatiky	 a	 letectví,	 který	

stál	u	zrodu	Nadace	letadlo	Metoděje	Vlacha.	Je	také	orga-
nizátorem	 tradičního	 Dobového	 leteckého	 dne	 v	 Mladé	
Boleslavi.	Zasloužil	se	o	stavbu	pomníku	Metoděje	Vlacha	
v	Havlíčkově	ulici	v	MB	a	 je	 iniciátorem	stavby	 leteckého	
muzea.

V	 našem	 projektovém	 týmu	 z	 řad	 žáků	 pracuje	
Natálie	Přerovská,	Lucie	Holotová,	Gábina	Škořepová	
(4.B,	 Gastronomie)	 a	 Michal	 Falta	 s	 Dominikem	
Šáfrem	(2.E	Obor	Kuchař	–číšník).	Čeká	nás	spousta	
práce,	 připravit	 z	 vyprávění,	 dobových	 fotografií	
a	 dostupných	 zdrojů	 životopis	 pana	 Handlíka,	
připravit	a	natočit	 rozhovor	a	poté	v	 rádiu	sestříhat		
a	vytvořit	jeho	finální	podobu.

Již	 jsme	se	setkali	s	panem	Handlíkem	
online,	ale	 jistě	uznáte,	že	není	nad	osobní	
setkání.

Dne	8.	9.20121	jsme	měli	možnost	si	
pohovořit	na	neformálním	setkání	osobně	
a	 pan	 Handlík	 nás	 všechny	 zaujal		
osobitým	 vyprávění	 svých	 životních	
příběhů.

n. Přerovská:	 Moc	 se	 mi	 líbil	 projev	 a	 tón	 se,	
kterým	prezentoval,	co	vše	prožil.	Vše	bral	s	obrovským	
nadhledem.	 Nejvíce	 mě	 zaujala	 jeho	 letecká	 nehoda,	
která	 se	 stala	 kousek	 od	 Horek,	 ale	 on	 ji	 vyprávěl		
s	nadšením	a	smíchem.	Bylo	příjemné	strávit	čas	s	tak	
super	člověkem	a	těším	se	i	na	natáčení	rozhovoru.	Je	

to	 velice	 spolehlivý	 člověk,	 který	 je	 sám	 na	
sebe	 hrdý	 a	 dává	 to	 najevo	 a	 to	 se	mi	 líbí.	
Nelituje	ani	jedné	chvíle.

j. Huzilová: Pan	Handlík	je	velmi	ener-
gický	 muž,	 zaujala	 mě	 jeho	 otevřenost,	
veselá	mysl	a	upřímnost.	Z	jeho	života	se	
mi	líbí,	že	své	sny	dovedl	ke	skutečnostem,	
že	 v	 každé	 době	 zůstal	 svůj,	 dovedl	 se	
postavit	 za	 lidi.	 Působil	 velmi	 pohodově	
a	 v	 jeho	 společnosti	 jsme	 se	 všichni	 cítili	
příjemně.

M. Falta: Je	 vidět,	 že	 p.	 Handlík	
vypráví	 své	 životní	 příběhy	 rád	 a	 to	 nám	

zpříjemní	naši	práci.
Co	 dodat	 závěrem?	 Že	 nás	 čeká	

další	zajímavé	setkání	a	mnoho	práce,	jež	
obohatí	 nejen	 internetové	 	 stránky	 tohoto	
projektu,	 ale	 nás	 všechny,	 kteří	 se	 na	 ní	
podílíme.

A	i	my	se	rádi	s	vámi,	čtenáři,	podělíme		
o	to,	jak	to	vše	dopadlo,	v	dalším	čísle	Souhry.

(Jan) Tým projektu 
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Uplynulý	 školní	 rok	 2020-	 2021	 už	 od	 konce	
října	 nezačal	 pro	 všechny	 žáky,	 studenty	 ale	 i	 učitele	
optimálně.	 Museli	 zvládnout	 díky	 covidu	 netradiční	
distanční	 studium	 v	 podmínkách	 svých	 domovů.		
V	 tomto	 školním	 roce	bylo	naplánováno	mnoho	aktivit	
ve	formě	kurzů,	projektových	dní	a	soutěží.	

První	projektový	den	se	konal	ještě	13.10.		Deko-
rační	výrobky	pro	uctění	památky	zesnulých,	a	zúčastnili	
se	ho	žáci	1.,	2.	 i	3.	ročníků	oboru	Zahradník.	Témata	
pro	žáky	byla	zaměřena	na	podzimní	dekoraci	pietních	
míst.	První	ročník	vytvářel	Dekorativní	polštářek	a	2.	a	3.		
ročník	 pracoval	 na	 netradiční	 dušičkové	 dekoraci	 Kříž	
na	 položení,	 přičemž	 v	 areálu	 zahradnictví	 běžela	
průběžně	 výroba	 klasických	 dušičkových	 dekorací.	
Druhý	 projektový	 den	 a	 Kurz	 svatební	 floristiky	 se	
konal	až	26.	a	27.	5.,	 kdy	 žákům	byla	 ve	 škole	povo-
lena	prezenční	výuka.	Bohužel	se	muselo	pracovat	ne-	
obvykle	–	v	respirátorech.	Kurz	probíhal	již	po	několikáté,	
pod	 vedením	 známé	 mladoboleslavské	 floristky,	 spe-
cialistky	na	svatební	dekorace	-	Jany	Chlupáčové.	Třetí	

projektový	den	proběhl	23.	
6.	 pod	 názvem	 „	Dárková	
vazba“	 a	 byl	 zaměřen	 na	
tvorbu	 základního	 stylu	
volné,	dárkové	kytice,	kter-
ou	by	měl	zahradník	v	po	
prvním	 ročníku	 zvládnout.	
Žáci	 si	 zvolili	 sami	 sor-
timent	 květin	 a	 zeleně,	
z	 kterého	 chtěli	 tvořit.	
Výsledky	 prací	 žáků	 nás	
opravdu	 mile	 překvapily		
a	doufáme,	že	naše	škola	
vychová	opravdu	kreativní	
odborníky	–	floristy!

(Pro) 

DO TŘETICE
všeho dobrého

Žáci	a	žákyně	oboru	Gastronomie	navštívili	koncem		
června	 tři	 významné	 podniky	 v	 Praze.	 V	 restauraci	
Perfekt	 Canteen	 se	 nás	 ujala	 paní	 Renata	 Lukešová,	
která	žáky	seznámila	s	provozem	restaurace	a	nakonec	
žáci	sami	ochutnali	menu	z	denní	nabídky.

V	 další	 restauraci	 nás	 provozem	 provázel	
šéfkuchař	Marek	Fichtner,	který	nás	seznámil	s	historií	
budovy	a	kubisticko-modernistickým	prostorem	restau-
race	Červený	jelen.

Prošli	 jsme	 si	 celý	 koncept	 restaurace,	 která	 je	
členěna	do	tří	pater	s	názvy	Banka,	Trezor	a	Klubovna.

Žáky	nejvíce	zaujala	12cti	 tanková	pivní	věž,	gril	
Inferno	a	červený	létající	dvanácterák.

Z	restaurace	to	bylo	jen	doslova	pár	kroků	do	vyhlášené	
cukrářské	továrny	Lukáše	Skály,	který	nás	seznámil	s	výrob-
ky	a	spoustou	zajímavostí	ze	svého	oboru.

Během	 dne	 jsme	 zároveň	 prošli	 historickou	
Královskou	 cestu,	 kterou	 žáci	 v	 rámci	 projektové	
přípravy	 měli	 ve	 skupinách	 rozdělenou	 a	 stali	 se	 na	
chvíli	pro	ostatní	průvodci	a	znalci	místa,	kde	 jsme	se	
právě	nacházeli.

Protože	plánujeme	další	cesty	do	Prahy	za	účelem	
poznávání	 gastronomie	 a	 poznávání	 krásných	 míst	
historických	 či	 současných,	 skončili	 jsme	 tuto	 část	
Královské	cesty	na	Karlově	mostě.

Celodenní	poznávací	výlet	jsme	definitivně	završili	
ochutnávkou	z	originální	nabídky	této	provozovny	a	lahod-	
nou	kávou.

K	exkurzím	do	hotelu	Galatea	v	Kosmonosích	a	re-	
stauraci	El	Niňo	 v	Mladé	Boleslavi	 jsme	si	 do	našeho	
portfolia	exkurzí	a	výletů	mohli	tak	přidat	další	společné	
a	nezapomenutelné	zážitky.  (Bu + Jan)

Zahradníci se nezastavili  
ani v náročné covidové době
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Naše	 třída	 Gastronomie	 drží	 pospolu	 a	 rádi	 se	
podporujeme	 navzájem.	 Proto	 jsme	 byli	 nadšení,	
když	 nám	 škola	 umožnila	 odjet	 na	 víkendový	 pobyt	
do	 Krkonoš.	 Natálka	 domluvila	 přes	 rodiče	 pronájem	
úžasné	 chaty	 na	 samotě	 za	 bezkonkurenčních	 pod-
mínek	a	my	nadšeně	vyrazili.

Po	 tak	 dlouhé	 době	 covidové	 strávené	 doma	na	
PC	 a	 jiné	 elektronice,	 nám	 přišel	 několikadenní	 výlet		
v	 přírodě	 na	 čerstvém	 vzduchu	 velmi	 vhod.	 Pobývali	
jsme	nad	údolím	řeky	Kamenice	přímo	pod	Tanvaldským	
Špičákem.	 Celé	 dny	 jsme	 trávili	 čas	 spolu,	 hráli	 hry,	
zpívali,	 degustovali,	 povídali	 si,	 vařili	 si	 sami	 apod.	
Dokonce	 jsme	 vyrazili	 na	 dřevo	 do	 lesa	 a	 většina		
z	nás	držela	pilu	a	sekeru	poprvé	v	životě.	Šli	jsme	také	
na	 výšlap	 na	 Tanvaldský	 Špičák,	 řešili	 maturitní	 ples,	

zapojili	se	do	kvízu,	který	pro	nás	připravila	paní	učitelka	
Niklová	a	všichni	jsme	se	navzájem	obohacovali	už	jen	
svou	 přítomností	 24	 hodin	 denně.	 K	 největšímu	 pro-
pojení	naší	 třídy	došlo	v	neděli	 večer,	kdy	 jsme	seděli	
v	kruhu	u	ohně	a	každý	řekl	o	člověku	po	 jeho	pravici	
jeho	pozitivní	 a	 negativní	 vlastnost.	Vyčistil	 se	 vzduch		
a	všechny	obavy	zmizely.

Výlet	 naši	 třídu	 posílil,	 jako	 budoucí	 maturanti	
budeme	určitě	nepřemožitelní.	„Socializační	pobyt“	jsme	
si	moc	užili.

Po	 výletě	 už	 rozhodně	 víme	 (po	 třech	 letech!),	
že	 se	máme	 rádi	 a	 všichni	 dohromady	 tvoříme	 bezva	
kolektiv	„STARÉ	A	NOVÉ	PECKY“.

(Ni)
T. Havelková 3.B.,Gastronomie

CHYBĚLI  
JSME

SI!

Outdoor 2. 9. 2020

Co	 je	 ve	 škole	 nejdůležitější	 kromě	 nových	
poznatků	a	vědomostí?	Přece	spolužáci.

Jenže	1.	září	v	prvním	ročníku	 jsou	všichni	noví,	
cizí,	 tváří	 se	 vyplašeně	 a	 nejistě.	 Jak	 jim	 jen	 pomoci,	
aby	 se	 co	 nejdříve	 v	 novém	 kolektivu	 cítili	 příjemně		
a	přátelsky?

Outdoor.	 Seznamovací	 akce	 pro	 žáky	 prvních	
ročníků,	která	se	koná	co	nejdříve	po	začátku	školního	
roku.

Akce	 je	 situována	 do	 prostor	 místního	 stadionu,	
kde	 kromě	 příjemné	 travnaté	 plochy	 je	 i	 řeka	 Jizera,	
která	též	slouží	jako	jedna	s	disciplín.

Disciplíny	 jsou	 převážně	 fyzického	 charakteru,	
kdy	nejdůležitějším	východiskem	je	důraz	na	spolupráci	
budoucích	 spolužáků.	 Je	 velmi	 zajímavé,	 jak	 po	 pár	
hodinách	společných	aktivit	mají	 k	sobě	žáci	mnohem	
blíž,	 znají	 se	 jménem.	 Již	 tuší,	 co	 od	 sebe	 mohou	
očekávat.

Ani	letošní	rok	nebyl	výjimkou.	Soutěžilo	spolu	pět	
prvních	ročníků:

1.A:		zemědělci	-	farmáři,	1.	B:	budoucí	maturanti	
oboru	 Gastro,	 1.	 C:	 zahradníci,	 1.	 D:	 cukráři	 a	 1.	 E:	
kuchaři	–	číšníci.

Bojovali	 všichni	 statečně	 (tedy	 skoro	 všichni),	
nelitovali	obětovat	své	svršky	při	nošení	vody,	prali	se		
s	pytlem	při	skákání,	namáhali	hlavičky,	aby	si	zapama-
tovali	co	nejvíce	údajů	o	ostatních	žácích,	dokázali	zauj-
mout	krkolomné	pozice	při	tvorbě	slov	z	vlastních	těl	…

A	 výsledek?	 Která	 třída	 má	 nejvíce	 spolužáků	
ochotných	 spolupracovat,	 snažit	 se,	 bojovat	 za	 svou	
třídu?	Která	získala	nejvíce	bodů,	které	udělovali	jejich	
starší	kolegové	ze	3.	ročníku?

Nejlépe	prošla	úskalím	Outdooru	třída	1.	B	a	získala		
tak	pomyslnou	zlatou	medaili.

Na	stříbrné	příčce	se	umístili	kuchaři	z	1.	E	a	na	
bronzovou	medaili	dosáhli	farmáři	z	1.	A.	Pokud	jim	kole-
gialita	 a	 přátelství	 vydrží,	 budou	 snad	 do	 školy	 chodit	
rádi	a	to	je	nejen	v	letech	studia	to	nejdůležitější.….

(Ře)

JAK ZAČÍT v nové škole?
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Projektový 
den cukrářů

V	úterý	6.	10.	2020	pro-	
běhl	 projektový	 den	 na	
cukrářské	dílně.

Projektového	 dne	
„Francouzská	 cukrařina“	 se	
účastnili	 žáci	 třetího	 ročníku	
oboru	Cukrář.

Cukráři	 se	 seznámili		
s	 typickými	 zákusky,	 které	 si		
i	sami	vyrobili.

Vyrobili	Tartaletky	s	mali-
nami	a	ganache.	Tartaletky	se	
slaným	karamelem.	Craquelin	
(větrníky)	 s	 pařížskou	 šle-
hačkou	 a	 griliášem.	 Eclair		
s	pařížskou	šlehačkou	a	irským	
likérem.	 A	 nakonec	 Profite-
rolky	se	žloutkovou	šlehačkou	
a	vaječným	likérem.

Naši	 cukráři	 byli	 spoko-
jeni	a	nadšeni,	že	se	seznámi-
li	 s	 francouzskou	 cukrařinou		
a	že	se	jim	práce	povedla.

 (Pe)

Závěr roku u Máchova 
jezera

V	 den	 odjezdu	 jsme	 se	 sešli	 v	 Mladé	 Boleslavi	
na	nádraží,	kde	začala	naše	cesta	vlakem	do	Starých	
Splavů.	Tady	nás	čekala	kratší	procházka	podél	jezera	
do	 chatové	 osady	 Elite,	 kde	 jsme	 měli	 strávit	 dva	
společné	 dny.	 Společně	 s	 panem	 učitelem	 Šulcem		
a	 paní	 učitelkou	 třídní	 Preslovou	 jsme	 se	 všichni		
otestovali	a	díky	bohu,	všichni	byli	negativní.	Náš	pobyt	
mohl	 začít.	 Večer	 proběhlo	 společné	 opékání	 buřtů		
a	povídání	si	u	táboráku,	poté	skupinka	zvědavců	vyra-
zila	prozkoumat	okolí	areálu.

Druhý	den	ráno	jsme	zahájili	rozcvičkou	a	pozdra-	
vem	 slunci	 přímo	 na	 břehu	Máchova	 jezera.	 Ani	 poté	
jsme	nelenili	a	den	strávili	ve	sportovním	duchu.	Turistika	
po	 zalesněném	 okolí	 podél	 obory	 směr	 Provodín.	
Odpoledne	 jsme	vyrazili	na	pláž	do	kempu	Borný,	kde	
jsme	 měli	 možnost	 otestovat	 si	 naši	 rovnováhu	 na	
paddle	boardech	nebo	si	zahrát	beach	volejbal.

Výlet	byl	super,	počasí	nám	přálo.	Škoda,	že	byl	
tak	krátký	a	rychle	utekl.				 (Pre)

N. Pražáková, K. Hubáčková, 2.B, Gastronomie

Úspěšný absolvent programu ERASMUS+
V	 třetím	 zářijovém	 týdnu	 se	 náš	 úspěšný	 absolvent	 oboru	

Gastronomie	 Martin	 Vaněk	 zúčastnil	 akce	 Příští	 stanice	 svět,	 kterou	
pořádal	 Dům	 zahraniční	 spolupráce	 jako	 oslavu	 vstupu	 programů	
Erasmus+	a	Evropský	sbor	solidarity	do	nového	programového	období.

Během	pětidenní	akce	pojaté	 jako	putovní	 festival	mezinárodního	
vzdělávání	navštívil	jejich	festivalový	vlak	v	termínu	14.	-	18.	září	postupně	
pět	 českých	 měst,	 konkrétně	 Prahu,	 Plzeň,	 Liberec,	 Olomouc	 a	 Brno.		
V	každém	městě	čekal	návštěvníky	program	plný	přednášek	a	workshopů	
věnovaných	možnostem	zahraničního	vzdělávání	a	dobrovolnictví.

Martin	prezentoval	naši	školu	na	akci	v	Liberci,	kdy	v	části	nazvané		
Jak	se	vaří	stáž,	mluvil	o	svých	zážitcích	a	zkušenostech	ze	zahraničních	
stáží	a	odpovídal	na	otázky	moderátora.

                                              (Kl)

V	 úterý	 	 18.	 5.	 2021	 	 k	 nám	 přijela	 místoprezi-
dentka		AKC	paní	Pavlína	Berzsiová.

Cukrářky	druhého	ročníku	se	účastnily	kurzu	pralinek.	
Seznámily	se	s	prací	s	čokoládou,	výrobou	čokoládových	
lanýžů,	které	ochutily	rumem,	skořicí	a	kávou.

Pralinky	ochutily	pistáciovou	pastou,	ořechy	a	man-	
dlemi,	nakonec	je	potáhly	čokoládou	a	ozdobily.		Poslední	
jejich	práce	byla	čokoládová	mašle,	kde	si	ozdobily	folii	
různými	druhy	čokolády.

Děvčata	 byla	 šikovná	 a	 druhý	 den	 si	 hned	
vyzkoušela	sama	čokoládové	mašle.

Poslední	 týden	 května	 se	 naše	 cukrářky	 třetího	
ročníku	pod	vedením	paní	Pavlíny	Berzsiové,	členky	AKC	
a	místoprezidenky,	účastnily	kurzu	Slavnostní	dorty.

Vyzkoušely	si	různé	zdobení	dortů	jak	ovocem,	tak	
potahovací	hmotou.

Tyto	 zkušenosti	 pak	 využily	 na	 praktických	
zkouškách,	které	zvládly	velice	dobře.	

(Pe)

Kurz čokoládových pralinek 
a slavnostních dortů

�
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Kurz vína
Ve	dnech	12.	a	13.	května	2021	se	na	naší	škole	

uskutečnil	 Kurz	 vína,	 který	 byl	 realizován	 v	 rámci		
projektového	 dne.	Odborného	 kurzu	 se	 zúčastnili	 žáci	
2.	ročníků	gastronomických	oborů.	Kurz	vedl	sommelier	
Radek	Zakonov.

Žáci	byli	seznámeni	s	historií	pěstování	vinné	révy,	
dále	potom	s	technologií	výroby	vína,	jeho	skladováním	
a	v	neposlední	řádě	jeho	podáváním.

Při	 praktické	 části	 kurzu	 si	 žáci	 vyzkoušeli	
servírování	vína.

Na	závěr	účastníci	složili	zkoušku	nabytých	vědo-
mostí	formou	testu.

         (Sou)

Je libo pršut?
Začátkem	 září	 jsme	 se	 zúčastnili	 naší	 první	

odborné	exkurze	do	Pršutárny	pana	Chovanečka	u	Li-	
toměřic.	Velmi	nás	potěšil	jeho	osobní	přístup,	kdy	nás	
mile	 přivítal,	 provedl	 celým	 procesem	 výroby	 pršutu	
a	 ostatních	 výrobků,	 podrobně	 nám	 vysvětlil	 výrobní	
technologii	různých	pochutin	a	ukázal	nám,	jak	vypadají	
jednotlivé	 pochutiny	 v	 různých	 fázích	 procesu.	 Na	
závěr	 si	 pro	 nás	 připravil	 malou	 degustaci.	 Měli	 jsme	
možnost	 ochutnat	 takové	 delikatesy,	 jako	 například	
kachní	prsa,	pršut	z	jelena	nebo	víc	než	rok	uzrálý	pršut	
z	vepřové	kýty.	Pro	mě	a	myslím,	že	i	pro	celou	třídu	to	
byla	exkurze	 inspirativní	a	obohacující	a	 to	nejen	kvůli	
odborným	znalostem,	které	jsme	získali,	ale	také	proto,	
že	 jsme	měli	možnost	 strávit	 spolu	 jako	 třídní	 kolektiv	
čas	mimo	třídu.		
                     (Kl)

  Š. Habada 1.B, Gastronomie

Barmanský kurz
Naši	 žáci	 se	 během	 projektového	 dne	 zúčastnili	

barmanského	 kurzu,	 kde	 si	 každý	 ze	 studentů	 mohl	
vyzkoušet	a	zjistit,	zda	by	ho	tato	činnost	bavila	i	v	bu-
doucnu.

Žáci	se	seznámili	se	všemi	základními	pomůckami	
barmana,	 mezi	 které	 patří	 například	 shaker,	 stainer,	
muddler,	 barmanský	 nůž	 apod.	 Naučili	 se,	 jak	 si	mají	
uspořádat	všechny	věci	na	barmanském	pultu,	aby	jim	
jednotlivé	věci	a	ingredience	nepřekáželi.

Následně	 se	 seznámili	 se	 4	 základními	 nealko-
holickými	 koktejly	 -	Kojotem,	Piňacoladou,	Sex	on	 the	
Beach	a	Blue	Lagoon	a	vyzkoušeli	si	je	namíchat	s	ná-
slednou	 ochutnávkou.	 Všem	 se	 projektový	 den	 velmi	
líbil.

(Tů)

Catering při Oldtimer rallye �0�1
Ještě	ani	pořádně	nezačal	školní	rok	a	naši	žáci	pod	

vedením	 pana	 učitele	 Jana	 Tůmy	 zajišovali	 kompletní	
cateringové	služby	pro	160	jezdců	prestižní	Mezinárodní	
Oldtimer	rallye	2021	historických	vozidel,	kterou	pořádá	
Město	Mladá	Boleslav,	 společně	 s	 Klubem	 historických	
vozidel	 Mladá	 Boleslav.	 V	 termínu	 2.	 9.	 –	 4.	 9.	 2021		
v	Mladé	Boleslavi	to	byl	 již	12.	ročník.	Přibližně	500	km	
dlouhá	 tra	 je	 rozdělena	 do	 3	 dnů.	Byla	 to	 velmi	 dobrá	
zkušenost	v	prostředí	krásných	starých	automobilů	a	moto-	
cyklů.	 V	 posudku	 stewarda	 FIVA	 pana	 Ralfa	 Stamma	
byla	soutěž	hodnocena	velmi	kladně	jak	po	sportovní,	tak	
po	společenské	stránce.

(Tů)

Naši kuchaři na cvičných kuchyních
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Design hotelu nás očaroval
V	rámci	“Dne	exkurzí”	vyrazili	naši	kuchaři	-	číšníci	(1.E	a	2.E)	do	designového	Grandior	Hotelu	Prague	*****	.		

Prohlédli	 jsme	 si	 prostory	 recepce,	 luxusní	 pokoje,	 hotelovou	 restauraci,	 meetingové	 prostory,	 Bistro	 a	 Cafe	
Grandior.	Aneb,	 jak	 pravil	 náš	 žák	Matěj	Putnar	 (1.E):	 „Zvenku	nebyl	 hotel	 nijak	 výjimečný,	 ale	 uvnitř	 to	 byl	 ráj	
na	zemi.	Hotel	byl	ve	světlejších	barvách,	kombinovaný	spolu	s	červenou	a	materiály	vysokého	lesku.	Hra	světel	
vyčarovala	vzdušný,	světlý,	třpytící	se	velkoprostor.	Celý	hotel	byl	pak	ozdoben	nádhernými	obrazy.	Učaroval	mému	
fotografickému	oku.“	Hotel	 se	nachází	v	samotném	centru,	a	 tak	naše	kroky	dále	nemohly	směřovat	 jinam,	než	
na	Královskou	cestu.	Tudy	kráčely	dějiny	a	my	bez	dechu	obdivovali	 architektonické	skvosty	naší	Prahy.	Prima	
strávený	den!	Fotografie	z	exkurze	pořizoval	náš	student	Matěj	Putnar	z	1.E.	Fotografování	je	jeho	velkou	láskou	
a	nese	bezesporu	rysy	profesionála.

(Ří)

HOTEL MAXIMILIÁN 
se nachází jen pár kroků od tajemných Stínadel...

Tentokrát	 se	naše	 třída	2.B	s	p.	 učitelkou	O.	 Janičatovou	a	H.	
Budkovou	nevydala	po	Královské	cestě,	ale	nejprve	 jsem	prošli	ulicí	
Na	příkopech,	 kde	nám	mezi	 	nákupními	paláci	a	bankovními	domy		
p.	 učitelka	 ukázala	 slibovanou	 bustu	 Boženy	 Němcové	 na	 průčelí	
domu	 od	 Jana	 Neužila.	 Pak	 jsme	 proběhli	 Můstkem	 a	 uličkami	 se	
dostali	 až	 na	 Staroměstské	 náměstí.	 Zde	 jsme	 si	 připomněli	 nejen		
významnou	popravu	27	českých	pánů	po	bitvě	na	Bílé	hoře,	ale	 též	
odkaz	J.	Husa	díky	rozlehlému	sousoší,	jež	mu	vévodí.	Pak	už	jsme	se	
vydali	k	Haštalskému	náměstí,	kde	sídlí	též	hotel	Maximilián.

Zde	 nás	 zaujal	 výklad	managera	 	 Filipa	 Trousila.	 Ředitel,	 pan	
Tobolka,	vlastní	hotel	Maximilián,	Josef	a	další		hotel	tohoto	typu	v	ra-	
kouském	Welsu.	Hotel	Maxmilián	je	zaměřen	na	volnočasovou	klien-
telu	a	Josef	na	podnikatelskou	klientelu.

Kromě	kodexu	hotelu	pro	zaměstnance,	kde	se	mimo	jiné	klade	
velký	důraz	na	komunikaci	s	hostem,	kde	např.	neexistuje	ze	strany	

personálu	Ne,	nám	bylo	přehledně	ukázáno	a	vysvětleno,	jak	propočítává	hotel	ceny	pokrmů	a	nápojů	a	jakou	ceno-
vou	politiku	používá	při	tvorbě	cen	za	ubytování.	Bylo	nám	vysvětleno	i	to,	z	čeho	se	skládá	roční	účetní	uzávěrka	
a	co	znamená	foodcost	a	jak	tímto	způsobem	hotel	připočítává	akce,	pokrmy	atd.

Hotel	má	 též	 vlastní	 pekárnu	 a	 cukrárnu	 a	 využívá	 spolupráci	 s	 lokálními	 dodavateli	 a	 farmáři.	 Informací		
a	k	vidění	toho	bylo	opravdu	hodně,	hotel	je	krásně	zrekonstruovaný,	pokoje	ještě	voní	novotou	a	mají	nadčasový	
designe.

Po	návštěvě	hotelu	jsme	měli	hodinu	rozchod.	Poté	jsme	začali	prezentovat	skupinové	práce	na	Haštalském	
náměstí,	kde	jsme	si	ukázali	kostel	sv.	Haštala	-	jediný	v	ČR,	nejmenší	dům	v	Praze	a	klášter	sv.	Anežky	České.	
Dále	jsme	se	vydali	na	Václavské	náměstí,	kde	jsme	pokračovali	v	prohlídce	unikátních	budov	a	míst,	včetně	pom-
níku	Jana	Palacha.	V	ruchu	velkoměsta	jsme	postáli	před	sochou	svatého	Václava,	převráceného	koně	obdivovali	
v	pasáži	Lucerna	a	klid	našli	konečně	v	blízké	Františkánské	zahradě.

Komu	to	ještě	nestačilo,	mohl	s	některými	mlsouny	navštívit	kavárnu	Myšák,	ale	to	už	je	další	kapitola	naší	
exkurze	po	Praze.

(Jan) N. Kračmarová a H. Karlíková 
2.B, Gastronomie

Foto ke článku “Bez projektů ...” na str. 27 Foto ke článku “Bez projektů ...” na str. 27
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Důležitou	 i	 atraktivní	 součástí	 výuky	 žáků	 třetího	
ročníku	 oboru	 Zemědělec	 –	 farmář	 je	 Kurz	 obsluhy	
hydraulických	 nakladačů	 a	 práce	 s	 manipulátorem.	
Kurz	 realizujeme	 v	 součinnosti	 s	 firmou	Moreau	 Agri,	
spol.	s	 r.	o.,	střediskem	Luštěnice.	Lektorem	 letošního	
květnového	 kurzu	 byl	 dokonce	 absolvent	 naší	 školy	
Vojtěch	 Lobotka.	 To	 nás	 velmi	 těší.	 Žáci	 společně	
absolvují	 nezbytnou	 teoretickou	 přípravu,	 seznámí	 se		

s	konstrukcí	manipulátorů	a	nakladačů,	naučí	se	provádět	
základní	 servisní	 úkony	 a	 následně	 si	 vyzkoušejí		
a	 procvičí	 vlastní	 práci	 s	 hydraulickými	 mechanizmy	
při	manipulaci	s	běžným	zemědělským	materiálem.	Za	
přípravu	 a	 realizaci	 kurzu	 chceme	 poděkovat	 vedení		
a	lektorům	firmy	Moreau	Agri	z	Luštěnic.

(Re)

Kurz obsluhy HYDRAULICKÝCH NAKLADAČŮ

Dne	 13.	 9.	 2021	 jsme	 se	 s	 naší	 třídou	 3.A		
zúčastnili	 exkurze	 na	 farmě	 v	 Seleticích	 a	 Pojedech.	
Nejprve	 jsme	 zavítali	 na	 farmu	 v	 Seleticích,	 která	 se	
zabývá	chovem	italského	skotu	Piemontese.	Jedná	se	
o	 masné	 plemeno	 středního	 tělesného	 rámce,	 které	
je	 vybráno	 díky	 dvojitému	 osvalení,	 křehkosti	 masa		
a	výborným	mateřským	vlastnostem.	Farma	má	vlastní	
jatka	s	bourárnou,	zpracováním	a	výrobnou	a	prodejnou	
vlastních	výrobků.

Farma	 vlastní	 také	 několik	 krav	 s	 mléčnou	
užitkovostí	 plemene	 Jersey.	 Z	 jejich	mléka	 pak	 vyrábí	
domácí	sýry	s	různými	příchutěmi,	mléko,	kefír,	jogurty	
a	jiné	mléčné	výrobky.

Dále	 jsme	 na	 farmě	 mohli	 vidět	 ovce	 plemene	
Merinolandschaf	a	prasata.	Prasata	si	vykrmí	a	následně	
sami	porazí,	vyrábí	z	nich	tlačenku,	 jitrnice,	prejt	a	do-
konce	 i	 černou	 polévku.	 Všechny	 vyrobené	 produkty	
prodávají	ve	svém	obchůdku	na	farmě.	Farma	disponu-
je	 traktory	 od	 značky	 New	Holland	 a	 stroji	 od	 značky	
Lemken,	Kuhn	a	Strautmann.

	 Na	 farmě	 v	 Pojedech	 nás	 hned	 u	 brány	 zaujal	
francouzský	styl,	 ve	kterém	 je	 farma	zrekonstruována.	
Po	 příjezdu	 se	 nás	 ujal	 agronom	 farmy	 a	 zavedl	 nás	
do	 místnosti	 s	 poháry	 a	 diplomy,	 které	 získali	 jejich	
chovní	 býci.	 Původní	 majitel,	 který	 koupil	 bývalé	 JZD		
a	 zrenovoval	 ho	 do	 francouzského	 stylu,	 byl	 první	
v	 České	 republice,	 kdo	 z	 Francie	 přivezl	 plemeno	
Gascogne,	Limousine,	Aubrac	a	Parthenaise.	Tato	ple-
mena	masného	skotu	chovají	na	farmě	stále	a	velice	se	
jim	tam	daří.

Farma	 obdělává	 cca	 600	 ha,	 půdy	 z	 toho	 320	
hektarů	 jsou	 pastviny	 a	 zbytek	 orná	 půda.	 S	 panem	
agronomem	 jsme	 prohodili	 pár	 slov	 ohledně	 techniky	
na	 farmě	 a	 jejího	 využití,	 ale	 také	 jsme	 se	 dozvěděli	
spoustu	užitečných	informací.

Farma	 je	 vybavena	 moderní	 zemědělskou	 tech-
nikou	 (traktor	 s	320	koňmi,	 7	 radličný	pluh,	8	metrový	
kombinátor,	řezačka	s	třemi	adaptéry	na	sklizeň	pícnin	

a	 kukuřice,	 rozmetadlo	 statkových	 hnojiv	 od	 značky	
Annaburger	a	letos	v	létě	prý	koupili	i	nový	kombajn	od	
značky	Claas).	

	 Na	 farmě	 převažují	 traktory	 značky	 CASE	 IH,	
kombajny	 a	 řezačka	 značky	 CLAAS,	 vleky	 značky	
ANNABURGER,	 sklízeče	 a	 obraceče	 pícnin	 značky	
KRONE.	 Z	 exkurze	 jsem	 nadšený.	 Dozvěděl	 jsem	
se	 něco	 nového	 a	 hlavně	 jsem	 viděl	 jiný	 způsob	
hospodaření,	než	známe	ze	zemědělských	podniků,	do	
kterých	jezdíme	na	praxi.

Filip Urban 3.A
Zemědělec - farmář

Z exkurze jsem nadšený!
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Jako	první	se	do	už	tradiční	akce	zapojili	žáci	a	žákyně	z	DM.	Za	krásného	podzimního	počasí	jim	šla	práce	
pěkně	od	ruky.	V	úklidu	pokračovali	žáci	odborného	výcviku	a	své	tělo	si	sbíráním	odpadků	a	hrabáním	listí	kolem	
řeky	Jizery	rozpohybovali	i	žáci	a	žákyně	při	hodinách	tělesné	výchovy.	Všem	patří	dík	i	za	to,	že	bude	zase	tato	
nádherná	řeka	našeho	regionu	a	její	okolí	zářit	čistotou.

 
 Foto: Michaela Jarošová, žákyně 3.ročníku oboru Cukrář

Prváci	 a	 třeáci	 oboru	Zemědělec	 -	 farmář	 a	Za-
hradník	se	zúčastnili	projektu	Čistá	řeka	Jizera,	letos	již	
po	 třetí.	Uklízeli	 jsme	břehy	podél	 Jizery	 v	obci	Horky	
nad	Jizerou	až	ke	slepému	 ramenu	 řeky	Stará	Jizera,	
které	je	označené	jako	Přírodní	památka	a	okolní	louku.	
Byli	jsme	překvapeni,	kolik	odpadu	se	nasbíralo,	protože	
jsme	naplnili	až	po	okraj	vlek	za	traktorem.	Nejvíce	bylo	
plastů,	papírů,	nějaké	pneumatiky	a	dokonce	sedačka	
z	 auta.	 Zajímalo	 nás,	 kolik	 tak	 asi	 odpadu	 se	 mohlo	
při	 této	 akci	 nasbírat.	 Vyhledali	 jsme	 si	 informace	 od	
pořadatele	 a	 částka	 byla	 překvapivá.	 Celkem	 to	 bylo		
24	 tun	 odpadu.	 500	 pneumatik	 a	 nějaká	 jízdní	 kola.	

I	 loni	 třeáci	 vytáhli	 z	 tůně	 na	 Staré	 Jizeře	 ohromnou	
pneumatiku	z	traktoru,	prý	to	byla	fuška,	tahali	ji	pomocí	
řetězu	traktorem.

Místo	a	okolí,	kde	 jsme	uklízeli	se	nám	tak	 líbilo,	
že	 jsme	 naplánovali	 rozlučku	 na	 konci	 školního	 roku	
právě	u	Jizery	v	místě	s	pěkným	ohništěm.

Těšíme	 se,	 že	 i	 letos	 se	 této	 úklidové	 akce	
zúčastníme.	 A	 uzavřeli	 jsme	 sázky,	 jestli	 bude	 letos	
odpadu	méně.	Třeba	se	lidé	polepšili,	možná.

(Ka) Žáci 2.A , Zemědělec – farmář

ČISTÁ ŘEKA JIZERA
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Na	 přelomu	 září	 a	 října	 vycestovalo	 8	 žáků	 na	
stáž	 Erasmus+	 do	Rakouska.	Gastro	 obory	 pracovaly		
v	cukrárně	Hagmann	a	v	kavárně	Das	Stadtcafé	v	histo-	
rickém	 centru	 města	 Kremže	 na	 Dunaji.	 Farmáři		
a	zahradníci	se	zapojili	do	sklizně	a	zpracování	vína	ve	
vinařství	Matthiase	Ramosera.	A	 jaké	 byly	 jejich	 první	
dojmy?	To	píší	ve	svých	esemeskách.														

(Má)

Ahoj,	 pracujeme	 v	 kavárně	 s	 restaurací,	 kde	 je	
pořád	hodně	hostů.	Je	to	v	samém	centru	Kremsu.	Na	
internát	chodíme	2	km.	Kolegové	nás	přijali	s	úsměvem,	
mluvíme	 s	 nimi	 anglicky	 i	 německy.	 Bohužel,	 hosté	
sklouzávají	do	dialektu	a	to	se	někdy	ztrácíme…	Mějte	
se	fajn.	Tschüs	Michal	a	Pepa

Servus.	 Nejvíc	 mě	 tu	 zaujala	 rodina	 Ramoserů,	
u	které	pracuju	na	vinici.	Ramoserovi	mají	vinařství	už	
od	roku	1604	a	produkují	na	16	ha	vinic	nejvíce	odrůdu	
Grüner	Veltliener.	Paní	Christel	vaří	úplně	skvěle	a	po	
obědě	se	drží	siesta.	Někdo	usne	(jako	Filip),	někdo	se	
prostě	válí	na	lavičce.	Večer	a	ráno	můžu	na	intru	cvičit	
ve	fitku.	Arpik

Ahoj	 rodinko,	 stáž	 je	 hodně	 zajímavá	 –	 krásná	
příroda,	super	parta,	skvělá	zemědělská	technika.	Náš	
šéf	 je	veselá	kopa	a	všechno	krásně	vysvětluje.	Firma	
má	 125	 ha	 orné	 půdy.	 Pěstují,	 kromě	 vína,	 kukuřici,	
pšenici,	ječmen	a	dýně	na	semeno	-	dužina	zůstává	jako	
hnojivo	 na	poli.	 Jsem	 rád,	 že	 už	mám	 řidičák	a	můžu		
díky	 tomu	 jezdit	 s	 traktorem.	 Paní	 Ramoserová	 vaří	
úplně	excelentně.	Das	ist	alles.	Filip

Čau	ve	škole.	Ramoserovi	 jsou	strašně	příjemní.	
Ráno	už	se	těším	do	práce.	Zemědělství	v	srdci	a	naftu		
v	 žilách.	 Ze	 všech	 stran,	 i	 na	 vinici,	 se	 na	 nás	 dívá	
klášter	 Göttweig,	 kde	 jsme	 byli	 hned	 první	 den	 na	
prohlídce.	Fakt	mě	zaujal.	Vesničky	jsou	tu	krásně	upra-
vené.	Jezdíme	po	úzkých	uličkách	mezi	sklípky	a	jedné	
říkáme	„myší	díra“.	Když	proti	vám	někdo	vyrazí,	musíte	
couvat.	Bis	bald.	Tadeáš

Grüβ	Gott,	 spolužáci!	 Zdravíme	 z	 cukrárny	 pana	
Hagmanna.	Celý	náš	 tým	 je	skvělý.	Pan	šéf	nás	přijal	
s	otevřenou	náručí.	Cukrářská	dílna	 je	nadstandardně	
vybavená	moderní	 technikou.	 Ulehčuje	 nám	 to	 hodně	
práci,	 např.	 čistič	 plechů,	 elektrický	 kráječ	 na	 těsto		
a	hotové	výrobky,	automatické	baličky,	melanžér,	běžící	
pásy...	 Máme	 i	 pár	 zlepšováků	 pro	 paní	 mistrovou	
Pechlátovou,	to	budete	koukat!	Kiki	a	Verča

Hallo,	Gärtner.	 Jsem	 s	Arpíkem,	 Fildou	 a	 Tádou	
v	 partě	 u	 Ramoserů.	 Jediná	 holka	 v	 klučičím	 týmu!	
Dovedete	 si	 představit	 těch	 poznámek?	 Na	 druhou	
stranu	mi	kluci	pomáhají,	kde	to	jde.	Samozřejmě	jsou	
tu	i	tety	Anni,	Rézi	a	Magda,	které	také	sklízejí	hrozny.	
Další	 pomocníci	 jsou	 děti	 majitele	 Matthiase,	 kteří	
běhají	 kolem	 nás	 po	 vinici	 a	 utrženými	 hrozny	 nám,	
podle	sympatií,	přispívají	do	kýblu.	Už	se	těším,	až	se	
dostaneme	k	vlastní	výrobě	vína	ve	sklípku.	To	u	nás	na	
praxi	nezažiju.	Budu	vám	vyprávět.	Niky

Michal Falta, 3. B, Josef Pluhař, 2. B, Arpád Žalud, 
Týna Hrušková, Verča Králová, Niky Šlamháková, 3. D, 

Filip Urban, Tadeáš Celner, 3. A
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Matěj Černý alias Matty Walrus 
Mrož, obor Cestovní ruch

Kdy jsi studoval na naší 
škole a v jakém oboru?
Na	škole	jsem	začal	studovat	
v	roce	2011	a	ukončil	jsem	ji	
maturitou	z	cestovního	ruchu	
v	roce	2014.	

na co a na koho nejraději 
ve škole vzpomínáš?
Je	 toho	 hodně,	 na	 co	
vzpomínám	 na	 Horkách.	
Bylo	 to	 skvělé	 období	mého	
života,	 jsem	 rád,	 že	 jsem	 si	
tuhle	 školu	 vybral.	 Hodně	
myslím	na	své	spolužáky,	jak	
se	 zrovna	 asi	 mají,	 vůbec	

nikoho	 skoro	 nevídám.	 Taky	 rád	 vzpomínám	 na	 výlet	
do	 Londýna,	 Horkyfesty	 a	 maturitní	 ples.	 Mezi	 mé	
nejoblíbenější	 předměty	 patřily	 český	 jazyk,	 literatura		
a	 tělesná	výchova	a	….	 tajně	 jsem	byl	 zamilovaný	do	
paní	učitelky	Olinky	Janičatové	(haha).	

Kde momentálně pracuješ nebo studuješ?
Momentálně	 pracuji	 v	 Don	 Fuego	 Records	 jako	 rap-
per,	 to	 je	 nahrávací	 společnost	 v	 Postřižíně	 u	 Prahy.	
Dále	 píšu	 texty	 i	 pro	 další	 interprety,	 te	 zrovna	 pro	
Lucinku	 Vondráčkovou	 a	 funguji	 na	 všech	 hudebních	
platformách,	 např.	 Apple	 Music,	 Spotify	 atd.	 Jinak	
hlavní	náplní	mé	práce	 je	dělat	 rap.	Vypadá	 to	 tak,	že	
mi	producent	udělá	hudbu	(posledně	mi	 ji	dělal	Konex	
a	Sergei	Barracuda)	a	já	do	vytvořeného	instrumentálu	
napíšu	text,	pak	se	to	jede	nahrát	do	už	zmíněného	stu-
dia	a	vydáváme	na	všechny	platformy.	A	vždy	nám	naší	
novinku	 zahraje	 rádio	Spin	 96,2.	 Tento	 rok	 bych	 chtěl	
vydat	své	první	album,	ale	uvidíme.

A můžeš prozradit něco z osobního života? 
Samozřejmě.	 	 Jsem	 rád	 za	 můj	 team	 ...což	 jsou	
HardRoof	 Gang	 (já,	 Lil	 D	 a	 Paradi),	 personál	 v	 Don	
Fuego	 Records,	 sponzoři,	 rodina,	 fanoušci	 a	 vlastně	
celý	můj	život	mi	te	dělá	radost,	nikdy	jsem	se	necítil	
líp,	 dlouhé	 roky	 jsem	byl	 dole	a	měl	 fixní	myšlení.	Co	
jsem	 chtěl	 u	 sebe	 změnit,	 to	 jsem	 změnil,	 te	 už	 jen	
přidávám	plyn,	ale	přál	bych	si,	aby	svět	nebyl	už	pod	
nadvládou	zla.	

Veronika Lislerová, provdaná Slabová

Kdy jsi studovala na naší škole a v jakém oboru?
Od	roku	2009	–	2013,	obor	Cestovní	ruch.
Na	co	a	na	koho	nejraději	ve	škole	vzpomínáš?
Nejvíce	 si	 vzpomínám	 na	 stáž	 v	 Itálii	 a	 výlet	 do	
Londýna.	Když	se	řekne	Horky,	tak	si	vybavím	angličtinu	
s	 paní	 učitelkou	 Klímovou	 a	 český	 jazyk	 s	 paní	
učitelkou	Janičatovou		a	třeba	na	pana	Havlase	a	jeho	
bezprostřední	a	přátelský	přístup.	

Kde momentálně pracuješ nebo studuješ?
Po	 škole	 jsem	 začala	 pracovat	 v	 Muzeu	 Bedřicha	

Smetany	 v	 Jabkenicích	 jako	průvodkyně	a	pak	praco-
vala	 jako	 referentka	 části	 ubytovny	 pro	 zaměstnance	
Škoda	Auto.
V	 současné	 době	 pracuji	 v	 organizaci	 Fokus	 Mladá	
Boleslav,	 respektive	 v	 Centru	 duševního	 zdraví.	 Moje	
pozice	 se	 jmenuje	Case	Manager,	 jsem	klíčovým	pra-
covníkem	 pro	 10	 až	 15	 klientů,	 kterým	 pomáhám		
v	sociální	oblasti.	Pracuji	ovšem	v	týmu,	jehož	součástí	
jsou	psychiatři,	psychologové,	zdravotní	sestry	a	osoby	
s	vlastní	zkušeností	s	duševním	onemocněním.
Každý	případ	je	velmi	individuální	a	obnáší	řadu	úkonů,	
jako	 např.	 pomoc	 s	 hledáním	 zaměstnání,	 bydlením,	
doprovody	na	úřady	nebo	k	lékařům.
Začínám	studovat	v	Liberci	na	Technické	universitě	obor	
Sociální	práce.

A můžeš prozradit něco z osobního života? 
Jsem	 vdaná	 a	 mám	 tříletého	 syna.	 Stále	 se	 věnuju	
hudbě,	začínala	jsem	s	kapelou	na	zábavách,	pak	jsme	
s	 kamarády	 založili	 kapelu,	 kde	 jsme	 si	 tvořili	 vlastní	
písně	a	od	září	začínám	zpívat	ve	sboru.

Eva Holotová, obor Kuchař - číšník

Kdy jsi studoval na naší škole a v jakém oboru?
V	 Horkách	 jsem	 studovala	 roku	 2013	 až	 2016	 obor	
Kuchař/číšník.

 na co a na koho nejraději ve škole vzpomínáš?
Vzpomínám	 ráda	 na	 celé	 tři	 roky.	Od	 studia,	 po	 praxi		
a	stáže,	za	které	jsem	vděčná,	až	po	samotný	internát,	
který	ve	mně	zanechal	doslova	celoživotní	vzpomínky.	
Velmi	 mě	 na	 škole	 bavilo	 stolničení	 s	 paní	 učitelkou	
Somrovou	 a	 potraviny	 s	 paní	 učitelkou	 Říhovou.	 Obě	
tímto	moc	zdravím.

Kde momentálně pracuješ nebo studuješ?
Momentálně	pracuji	v	kavárně	Cafe	Mělník	jako	baristka,	
zároveň	do	kavárny	peču	zákusky	ke	kávě	a	na	základě	
veliké	 popularity	 těchto	 obyčejných	 českých	 zákusků	
píšu	kuchařku,	kterou	tento	rok	plánuji	vydat.	Můj	osobní	
život	 je	spojený	s	prací.	Nejsem	workoholik,	ale	dělám	
práci,	která	mě	velice	baví,	naplňuje,	 jsme	jedna	velká	
rodina	a	mohu	se	díky	takovému	zaměstnání	posouvat	
i	v	osobním	životě	kupředu.	

A můžeš prozradit něco z osobního života? 
Hodně	peču,	cestuji,	surfuju,	trávím	čas	s	přáteli	a	rodi-
nou.	Jsem	šastná.	Radost	mi	dělají	mé	obrovské	posu-
ny,	které	 jsem	od	úspěšného	ukončení	studia	udělala.	
Samozřejmě	 je	 stále	 na	 čem	pracovat,	 což	 je	 pro	mě	
neskutečně	super,	člověk	má	stále	co	dělat	a	zlepšovat	
se.	 Měnit	 bych	 v	 tuto	 chvíli	 nic	 nechtěla.	 Rodina	 je	
zdravá,	máme	se	rádi,	práce	funguje	dokonale	a	máme	
úsměv	na	tváři.	Víc	není	zatím	potřeba.

Ú S P Ě Š N Í

2021

A B S O L V E N T I

2011200119911981197119611951 ...



1�

Petr Ludvíček, obor Cestovní ruch

Kdy jsi studoval na naší 
škole a v jakém oboru?
Studoval	 jsem	cestovní	 ruch	
v	letech	2010-2014.	

na co a na koho nejraději 
ve škole vzpomínáš?
Nejraději	 vzpomínám	 na	
spolužáky	a	školní	i	mimoškolní	
zážitky	 s	 nimi	 a	 hlavně	 také	
na	 příjemnou	 a	 přátelskou	
atmosféru,	 která	 ze	 školy	
vyzařuje.	 Já	 měl	 vždycky	 rád	
cizí	 jazyky,	ty	mi	rozhodně	šly	
lépe	než	matematika.	Nejvíce	
vzpomínám	 na	 naší	 třídní,	

paní	 učitelku	 Ulmanovou	 (v	 současnosti	 už	 Klímovou),	
která	nám	vždy	s	 jakýmkoliv	problémem	pomohla	a	mohl	
se	na	ní	každý	ze	třídy	na	100%	spolehnout.	Dále	si	velmi	
vážím	učitelů,	kteří	mě	nenaučili	jen	látku,	ale	také	myslet	
a	 přemýšlet,	 tímto	 bych	 chtěl	 poděkovat	 paní	 učitelce	
Janičatové	a	panu	učiteli	Havlasovi.	A	v	neposlední	 řadě	
také	naší	němčinářce,	paní	Moravové,	která	je	ztělesněním	
klidu	a	vyrovnanosti.

Kde momentálně pracuješ nebo studuješ?
Momentálně	 pracuji	 v	 Krkonoších	 v	 Hotelu	 Horizont		
v	 Peci	 pod	 Sněžkou	 jako	 číšník.	 Sice	 to	 není	 můj	
původní	 obor,	 ale	 tato	 práce	 mě	 chytla	 a	 máme	 tu	
super	podmínky.	Tady	u	nás	to	není	jen	odnést	polévku		
a	přinést	špinavé	nádobí,	ale	je	to	rozmanitá	práce,	a	už	
to	je	směna	v	koktejlovém	baru	v	18.	patře	nebo	různé	
firemní	akce,	kde	člověk	potká	spoustu	zajímavých	lidí.

A můžeš prozradit něco z osobního života? 
Největší	 událostí	 je	 bezesporu	 narození	 syna,	 to	 nic	
nepřekoná.	Největší	radost	mi	dělá	samozřejmě	prcek.	
Pozorovat	první	slova,	první	kroky	a	to,	že	začíná	chá-
pat,	že	se	u	nás	fandí	Boleslavi.		Byl	bych	rád,	kdyby	už	
koronavirová	situace	skončila	a	my	se	mohli	s	rodinou	
konečně	někam	podívat,	třeba	zrovna	na	Horkyfest.	

Kamila Šulcová, obor Cukrář

Kdy jsi studovala na naší škole 
a v jakém oboru? 
Na	Horkách	na	Jizerou	jsem	stu-
dovala	v	roce	2015-2018	v	oboru	
cukrář.	

na co a na koho nejraději ve 
škole vzpomínáš?
Nejraději	 vzpomínám	 na	 to,	 jak	
jsme	se	s	paní	mistrovou	Alenou	
Pechlátovou	 připravovaly	 na	
různé	 soutěže.	 Nejvíce	 z	 před-
mětů	mě	bavilo	odborné	kreslení,	
suroviny	 a	 tělesná	 výchova.		
Ráda	vzpomínám	na	paní	učitelky	
Kobzevovou,	Říhovou	a	Bukvičkovou.	

Kde momentálně pracuješ nebo studuješ?
Po	studiích	na	Horkách	jsem	šla	studovat	obor	kadeřnice,	
nyní	 jsem	 ve	 třetím	 ročníku.	 Měla	 jsem	 radost,	 když	
jsem	mohla	být	na	brigádě	v	pohostinství	U	Vejra,	kde	
jsem	poznala	paní	vedoucí	a	ostatní	kolektiv.	

A můžeš prozradit něco z osobního života? 
Velkou	radost	mi	dělá	moje	mamka,	která	mě	ve	všem	
podporuje.	
Názor	 na	 naši	 bývalou	 žákyni	 z	 pohledu	 profesionála		
Eliška	Vejrostková,	majitelka	Pohostinství	U	Vejra	Bezděz,		
živnostník	roku	2020	Liberecký	kraj:
Kamila	 Šulcová,	 vystudovala	 obor	 Cukrář	 v	 Horkách	
nad	Jizerou,	nyní	je	posledním	rokem	studentka	oboru	
Kadeřník	 v	 Neratovicích.	 Nejen,	 že	 chce	 umět	 a	 znát	
vícero	profesí,	ale	fušuje	i	do	oboru		Kuchař	-	číšník.	Už	
3.	rokem	chodí	na	brigádu	v	našem	Pohostinstvi	U	Vejra	
na	Bezdězu,	kde	nám	pomáhá	v	kuchyni.	Je	obětavá,	
pracovitá	 a	 spolehlivá.	 Nikdy	 jsem	 nepostřehla,	 že	 by	
nerada	přistupovala	k	práci,	vždy	obrovská	spokojenost.	
Doufejme,	že	ji	v	této	nelehké	době	nic	neodradí,	a	už	
jako	cukrářku	nebo	kadeřnici	od	zajímavé	práce.	Myslím	
si,	že	má	na	to,	pokračovat	i	ve	studijním	oboru	a	udělat	
si	maturitu,	například	v	gastronomii.	

Kdy jsi studoval na naší škole a v jakém oboru?
Školu	jsem	dostudoval	v	roce	2018	v	oboru	Zemědělec	
–	farmář.	

na co a na koho nejraději ve škole vzpomínáš?
Nejraději	 vzpomínám	 na	 praxe,	 které	 jsme	 měli	 na	
školním	 statku	 i	 po	 různých	 zemědělských	 podnicích.		
Nesmím	zapomenout	na	 intr,	kde	 jsem	po	dobu	studia	
pobýval	a	na	moc	fajn	lidi,	kteří	tam	byli	se	mnou.	Bavily	
mě	všechny	odborné	předměty.	Nejvíc	asi	Stroje	a	za-
řízení.	 Nejraději	 vzpomínám	 na	 pana	 učitele	 Josefa	
Jandu.

Kde momentálně pracuješ nebo studuješ?
Pracuji	jako	traktorista	kousek	od	Kolína.	Opravuji	a	se-	
řizuji	 zemědělskou	 techniku	 a	 dělám	 s	 ní	 na	 poli.	
Nejraději	však	pracuji	se	sklízecími	mlátičkami.	

A můžeš prozradit něco z osobního života? 
Právě	 dokončuji	 rekonstrukci	 svého	 domu	 a	 brzy	 se	

budu	stěhovat	do	svého.	Do	
toho	mám	 ještě	 své	polnosti	
a	 les,	 které	 obhospodařuji	
se	 svým	 stroji.	Moc	 volného	
času	 si	 neužiji,	 ale	 baví	 mě	
to.	A	když	se	nějaký	 ten	čas	
vyskytne	 a	 je	 na	 to	 počasí,	
tak	 rád	 jezdím	 na	 motorce.	
Největší	 radost	mám	z	 toho,	
že	všechny	plány	se	mi	zatím	
daří	 plnit	 a	 že	 jsem	 zdravý		
a	šastný.	Nenapadá	mě	nic,	
co	bych	chtěl	změnit,	možná	
trochu	 víc	 volna,	 ale	 věřím,	
že	 se	 mi	 to	 v	 brzké	 době	
zadaří.

Jan Zeman, obor Zemědělec - farmář
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Matěj Štípek, obor  Kuchař - číšník

Kdy a jaký obor jsi na škole studoval?
Na	 škole	 jsem	 studoval	 od	 roku	
2011	do	roku	2014	a	to	obor	Kuchař	
-	číšník.

na co a na koho nejraději vzpo-
mínáš?
Nejraději	vzpomínám	na	venkovské	
prostředí	 školy	 a	 ochotné	 učitele.	
Nejvíce	 mě	 z	 předmětů	 bavilo	
stolničení,	 technologie	 a	 odborná	
praxe.	Rád	vzpomínám	na	všechny	
učitele,	 které	 jsem	měl,	 především	
pak	 na	 paní	 učitelku	 Marešovou	

(Ročejdlovou),	Niklovou,	Říhovou	a	také	na	duši	školní	
kuchyně-paní	Batalovou.

Kde momentálně pracuješ nebo studuješ?
Pracuji	 ve	 Škoda	 Auto,	 momentálně	 na	 pozici	 mistr.	
Náplní	mojí	práce	je	řídit	tři	týmy	-		přibližně	čtyřicet	lidí,	
řešení	vzniklých	problémů	ve	výrobě,	ale	také	adminis-
trativní	práce.

A prozradíš nám něco ze svého soukromého života?
Po	ukončení	studia	v	Horkách	jsem	si	dodělal	maturitu.	
Rád	cestuji,	sportuji	a	rybařím.
Radost	mi	dělá,	že	mám	dobrou	a	pestrou	práci,	která	
mě	baví.	Naopak	bych	chtěl,	aby	již	skončila	tato	doba	
plná	omezení	a	mohli	jsme	zase	naplno	cestovat	a	užívat		
života.

Sára Richterová - Pokorná, 
obor Kuchař-číšník

Kdy jsi studovala na škole a v jakém oboru?
Na	škole	jsem	byla	od	roku	2013	v	oboru	Kuchař-

číšník,	poté	i	jeden	rok	v	oboru	gastronomie.

na co a na koho ve škole nejraději vzpomínáš?
Tak	 určitě	 na	 učitele,	 spolužáky	 ale	 hlavně	 na	

akce,	kde	jsme	se	mohli	spoustu	věcí	naučit.	Ples	hradní	
stráže	na	Pražském	hradě,	stáže	v	zahraničí.	Všechno	
to	bylo	super.	Nejvíc	mě	bavily	praktické	předměty.	Za	
mě	určitě	to	bylo	stolničení,	potraviny	a	výživa	a	nejradši	
pak	vzpomínám	na	učitelku	stolničení	Hanu	Somrovou	
a	na	naši	třídní	učitelku	Alenu	Říhovou.

Kde te momentálně pracuješ nebo studuješ?
Momentálně	nepracuji,	 jsem	na	rodičovské	dovo-

lené	 s	 mými	 dvěma	 dcerami.	 Před	 odchodem	 na	
mateřskou	 jsem	 pracovala	 mimo	 obor	 jako	 operá-
torka	 Vodafonu,	 kam	 jsem	 přešla	 hlavně	 z	 finančních	
důvodů.	Chvíli	před	covidem	jsem	se	vrátila	do	bývalé	
práce	v	Březiněvsi	do	restaurace	Zelený	dvůr,	alespoň	
brigádně.	Což	te	v	současné	situaci	nejde.

A můžeš prozradit něco ze svého soukromého života?
No,	jsem	te	na	rodičovské,	mám	dvě	dcery	Elenu		

a	Adélu.	Mladší	jsou	te	4	měsíce.	Od	školy	jsem	se	stihla	
i	vdát.	Takže	jsme	taková	mladá,	šastná	rodina.	Největší	
radost	mi	 dělají	 te	 samozřejmě	 holky	 a	 jejich	 pokroky,	
ale	upřímně,	už	se	těším	do	práce.	Práce	mi	chybí	a	chybí	
mi	i	lidi.	To	je	asi	tak	jediná	změna,	na	kterou	se	těším.

Jan Maršinský, obor  Kuchař - číšník

Kdy jsi studoval na 
naší škole a v jakém  
oboru? 
Od	 roku	 2000	 –	
2005	v	oboru	kuchař	
-	číšník.	

na co nejraději ve 
škole vzpomínáš?
Určitě	 to	 bude	
internát.	 Byla	 tam	
skvělá	parta	lidí	a	byli	
jsme	 hodně	 semknutí.	Na	 naše	 zdravé	 „alotrie“	 opravdu	
rád	 vzpomínám.	 Pak	 určitě	 praxe	 na	 hospodyňském	
domě,	 flambování	 palačinek	 ve	 vinárně,	 organizování	
rautu	pro	rodiče,	Horkyfest.	Samozřejmě	zahraniční	stáže	
do	 hotelu	 Fis	 na	 Slovensku,	 neměcký	 Babenhausen,		
rakouská	Kremže.	Je	toho	opravdu	hodně.	Rád	vzpomínám	
opravdu	 na	 všechny.	 Na	 ráznou	 paní	 Gregorovou	 na	
hospodyňském	domě,	bezedný	humor	pana	Veselého,	naší	
třídní	maminu	paní	Rychtaříkovou,	paní	Rambouskovou,	
Rumlovou,	Batalovou,	Eliášovou,	Říhovou,	Capouchovou,	
Prokůpkovou,	 Moravovou,	 Kobzevovou,	 Niklovou,	
Somrovou,	 Kroupovou,	 Leonhardtovou,	 Starou,	
Kumpoštovou	 a	 další	 super	 lidi.	 Z	 předmětů	mě	 nejvíce	
bavilo	 stolničení,	 němčina,	 technologie	 přípravy	 pokrmů		
a	světe	div	se….technické	kreslení.

Kde momentálně pracuješ? 
Momentálně	 pracuji	 u	 letecké	 společnosti	 Smartwings	
Group.	Popiš	nám	náplň	své	práce?	Stevard	v	 letadle	
Boeing	737-700,800,900.	Starost	o	bezpečnost	a	kom-
fort	 cestujících	 během	 letu.	 Další	 činností	 na	 palubě	
může	 být	 starat	 se	 o	 tzv.	 palubní	 servis	 (rozdávání	
nápojů,	 jídla),	skyshop	(prodej	zboží	na	palubě)	a	dal-
ší…	 Pracovní	 náplň	 na	 zemi	 –	 pohotovost.	 Jedná	 se		
o	časový	úsek,	při	kterém	je	palubní	průvodčí	vázán	na	
administrační	 centrum	 společnosti	 a	 může	 být	 použit	
jako	náhrada	za	chybějícího	kolegu/kolegyni.	

A můžeš prozradit něco z osobního života? 
Otázka	 mé	 babičky	 „Honzíku	 a	 kdy	 bude	 svatba?“	
„Babi,	 já	 už	 ženatý	 dávno	 jsem,	 se	 svojí	 svobodou“	
(smích).	 	 Díky	 pandemické	 situaci	 ohledně	Covidu-19	
se	 svět	 „zpomalil“	 a	 tím	 i	 letecký	 provoz,	 tak	 mi	 čas	
krátí	Playstation	4	 s	 virtuální	 realitou,	 ale	 samozřejmě	
mi	dělá	radost	rodina,	přátelé	a	hlavně,	že	jsme	zdraví.	
A	asi	 jako	všichni	si	přeju	vrátit	se	do	života,	který	byl	
před	pandemií.	
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Andrea Valíčková, obor  Kuchař- číšník

Kdy jsi studovala na naší škole a v jakém oboru?
V	Horkách	jsem	studovala	od	roku	2017	do	2020	v	oboru		
Kuchař	-	číšník.

na co nejraději ve škole vzpomínáš?
Nejraději	 vzpomínám	 na	 spolužáky,	 učitele	 a	 učitelky,	
stáže	 a	 praxi.	 Vzpomínám	 si	 na	 Pražský	 hrad,	 stáž		
v	Německu,	 Francii...	 Je	 toho	 opravdu	 hodně.	Byly	 to	
opravdu	úžasné	3	roky	mého	života.

jaké předměty tě bavily a na kterého z učitelů ráda 
vzpomínáš?
Nejvíce	 mě	 bavily	 odborné	 předměty,	 jako	 stolničení	
nebo	kuchařská	technologie.	Ráda	vzpomínám	na	paní	
učitelku	Hanu	Somrovou	a	Alenu	Říhovou.

Kde momentálně pracuješ? Popiš nám náplň své práce?
Momentálně	studuji	v	Německu,	ve	městě	Wiesau,	obor	
Hotelnictví	a	turismus.	Je	to	obor	zakončený	maturitou	
na	3	roky.	Jsem	v	1.	ročníku.	Moc	se	těším	na	vše,	co	
mě	tady	čeká.

A můžeš prozradit něco z osobního života?
Můj	 osobní	 život	 se	 te	 skládá	 jen	 z	 učení.	 Snažím	
se	porozumět	německému	 jazyku.	Ráda	se	vracím	za	
hranice	za	svou	rodinou.

Co ti v poslední době dělá největší radost a naopak 
co bys chtěla změnit?
Největší	 radost	 mi	 dělá,	 když	 můžu	 vidět	 po	 dlouhé	
době	 svou	 rodinu.	 Nic	 bych	 měnit	 nechtěla,	 chci	 jen	
zvládnout	školu	a	dělat	radost	lidem	okolo	mne.

Jana Vainarová, obor Cestovní ruch

Kdy a v jakém oboru jsi 
studovala na naší škole?
Na	 Horkách	 jsem	 studovala		
od	roku	2012	a	úspěšně	za-
končila	 roku	 2016	 v	 oboru	
cestovní	ruch.

na co a na koho ve škole 
nejraději vzpomínáš?
Nejraději	 vzpomínám	 na	 tu	
úžasnou	 rodinnou	 atmosféru,		
fajn	lidi	všude	kolem	a	prostře-
dí,	ve	kterém	se	škola	nachází.	
Kdo	může	říct,	že	studoval	na	
zámku?	 Předměty	 mě	 bavily	
snad	 všechny	 (kromě	 matiky,	
ale	 to	 jen	 proto,	 že	 mi	 nikdy	
nešla).
Moc	ráda	vzpomínám	na	úplně	
všechny	 učitele	 i	 pracovníky	
školy.	Všichni	byli	laskaví.

Kde nyní pracuješ nebo studuješ?
Momentálně	podnikám	s	vlastním	fitness	centrem	a	dě-
lám	osobní	trenérku.

A prozradíš nám něco ze soukromého života?
Z	 osobního	 života?	 Miluju	 cestování,	 dobrodružství,	
pohyb	a	dělat	věci,	při	kterých	se	cítím	naživu.	Největší	
radost	mi	te	dělá	moje	chlupaté	štěstíčko	–	pejsek	Tim	
a	také	to,	že	jsem	tetička	malého	Lukáška	a	Sárinky.
Neměnila	 bych	 vůbec	 nic.	 I	 přes	 tuhle	 špatnou	 dobu,	
která	není	vážně	jednoduchá,	můžeme	najít	vždy	něco	
dobrého	ve	všem	zlém.	Vážím	si	všeho,	co	mám.

Michaela Kaiserová, obor Cukrář

Kdy jsi studovala na naší škole a v jakém oboru? 
Vyučila	jsem	se	cukrářkou	v	letech	2012-2015.	

na co a na koho nejraději ve škole vzpomínáš?
Ráda	vzpomínám	na	všechno.	
Ale	nejvíc	na	praxi	s	paní	mi-	
strovou	Pechlátovou	a	s	panem	
mistrem	 Veselým,	 to	 byla	
sranda,	 hodně	 mě	 naučili		
a	jejich	radami	se	řídím	stále.	
Nejlepší	byla	praxe.	Pracovat	
v	 oboru	 cukrářka	 mě	 bavilo		
a	 nejvíce	 odborné	 předměty		
s	paní	učitelkou	Kobzevovou.	

Kde momentálně pracuješ 
nebo studuješ? 
Bohužel	 v	 oboru	 jsem	 ne-
zůstala.	 Pracuji	 ve	 Faurecii,	
kde	se	vyrábějí	palubní	desky	
do	různých	aut.	S	přítelem	pře-	
děláváme	 starý	 barák,	 tak	máme	 o	 zábavu	 postaráno	
ještě	dlouho.	

A můžeš prozradit něco z osobního života? 
Stále	peču,	jediná	rodinná	oslava	se	bez	mých	sladkých	
výrobků	neobejde.
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Magdalena Lewis, obor Cestovní ruch

Kdy a v jakém 
oboru jsi stu-
dovala v naší 
škole?
V	 Horkách	 jsem	
studovala	 ces-
tovní	 ruch	 od	
roku	 2011	 do	
roku	2015.

na co a na koho 
nejraději vzpo-
mínáš?
Nejraději	 vzpo-
mínám	 na	 vtip-
né	 zážitky	 se	
spolužáky	i	učiteli	
a	na	stáže	a	výlety.

Bavila	mě	 čeština,	 angličtina	 a	 cestovní	 ruch.	Čas	 od	
času	si	vzpomenu	na	všechny	učitele.	S	mojí	kamarádk-
ou	 a	 bývalou	 spolužačkou	 Maky	 často	 vzpomínáme	
na	 paní	 učitelku	 Janičatovou,	 která	 dokázala	 sjednat	
ve	 třídě	 takový	pořádek,	až	se	někdy	Maky	bála	 jít	do	
školy.	U	těchto	vzpomínek	se	vždy	zasmějeme.	Dodnes	
se	 scházíme	 s	 naší	 třídní	 učitelkou	 Evou	Moravovou,	
která	je	te	už	víc	naší	přítelkyní,	než	jen	bývalou	třídní	
učitelkou,	no	a	ráda	si	také	vzpomenu	na	pana	učitele	
Havlase,	který	měl	vždy	lidský	přístup	a	byl	prostě	fajn.

Kde nyní pracuješ nebo studuješ?
Po	střední	škole	v	Horkách,	jsem	zkusila	vysokou	a	za-
čala	jsem	studovat	v	Liberci	obor	Filozofie	humanitních	
věd.	S	velkou	radostí	jsem	v	roce	2019	získala	titul	Bc.	
a	rozhodla	se	pokračovat	dál	na	navazující	magisterské	
studium	 v	 Hradci	 Králové,	 kde	 bych	 měla	 tento	 nebo	
příští	rok	získat	magisterský	titul,	opět	z	oboru	Filozofie.	
Při	 studiu	pracuji	 už	přes	 tři	 roky	v	Decathlonu	a	nyní	
ještě	 v	 komerční	 bance.	 Obě	 práce	 mám	 pouze	 na	
částečný	 úvazek.	 Vyzkoušela	 jsem	 si	 také	 několikrát	
práci	 animátorky	 a	 delegátky	 v	Černé	Hoře,	 kde	 jsem	
mohla	 zúročit	 vědomosti	 a	 znalosti	 získané	 zejména	
od	paní	učitelky	Majkútové,	 která	nás	 v	Horkách	učila	
předmět	Cestovní	ruch.

A můžeš prozradit něco ze soukromého osobního 
života?
Z	osobního	života	mohu	prozradit,	že	mám	stále	většinu	
času	úsměv	na	tváři,	čas	trávím	se	svým	pejskem	Mínou,	
s	prarodiči,	s	kamarádkami	a	čas	od	času	 i	s	nějakým	
tím	 partnerem	 (když	 se	 zadaří).	 Stále	miluji	 cestování		
a	nejčastěji	cestuji	za	maminkou	do	Rakouska	nebo	do	
Chorvatska,	kde	to	jednoduše	miluji.	V	poslední	době	mi	
největší	 radost	dělají	 úspěchy	ve	škole	a	zdraví	mých	
prarodičů	a	blízkých	přátel.	Chtěla	bych	změnit	situaci,	
která	 nám	 te	 neumožňuje	 dělat	 věci,	 které	 máme	
rádi	 a	 které	 nám	 přinášejí	 radost.	 Cestování,	 družení		
s	ostatními,	návštěvy	nejrůznějších	akcí	a	stravovacích	
zařízení....

Vít Volprecht  obor  Kuchař – číšník 
+ obor  Gastronomie

Kdy jsi studoval na naší škole?
Studium	na	Horkách	jsem	ukončil	v	roce	2015,	po	6	letech	
studia.

na co nejraději ve škole vzpomínáš? 
Těžko	 říct,	za	 tu	dobu	 toho	 je	na	vzpomínání	opravdu	
hodně.	Z	průřezu	celého	studia	musím	říct,	že	moc	rád	
vzpomínám	na	 kolektiv.	A	 už	 se	 jednalo	o	 spolužáky,	
se	kterými	jsme	toho	hodně	zažili,	nebo	rád	vzpomínám	
i	 na	 zaměstnance	 školy.	 Záměrně	 jsem	 použil	 slovo	
zaměstnance,	 protože	 nemohu	 napsat	 jen	 učitelé.	
Myslím	 také	 mistry,	 vychovatele,	 kuchařky…	 no,	 bylo	
jich	 prostě	 hodně.	 U	 některých	 z	 nich	 si	 troufnu	 říci,	
že	 se	 náš	 vztah	 v	 průběhu	 studia	 a	 po	 něm	 změnil		
v	přátelství	a	toho	si	moc	vážím.

jaké předměty tě bavily a na jakého z učitelů rád 
vzpomínáš?
Předměty	jsem	měl	raději	ty	odborné	a	s	nimi	i	vzpomínám	
na	 jejich	 učitele.	 Každý	 z	 učitelů	 mi	 něco	 předal,	 ale		
nejvíce	jsem	toho	asi	získal	od	Romika	a	paní	Somrové.	
Romik	 (paní	 uč.	 Niklová)	 má	 dost	 osobitý	 styl	 výuky,	
který	 na	 mě	 platil	 a	 s	 paní	 Somrovou	 jsem	 strávil	
mnoho	 času	 při	 přípravách	 na	 soutěže.	V	 současném	
zaměstnání	však	nejvíce	oceňuji	práci	Jitky	Davies,	díky	
které	jsem	v	angličtině	udělal	velké	pokroky	a	te	mám	
na	čem	stavět.

Kde momentálně pracuješ? Popiš nám náplň své 
práce?
V	současné	době	 sloužím	 již	 pátým	 rokem	u	31.	 pluku	
radiační,	 chemické	 a	 biologické	 ochrany	 generálmajora	
Oskara	 Starkoče	 v	 Liberci.	 Sloužím	 na	 pozici	 velitele	
osádky	 družstva	 průzkumu.	 Co	 se	 týká	 mé	 pracovní	
náplně,	tak	krom	své	odbornosti,	což	je	CBRN	průzkum,	
dělám,	 co	 je	 potřeba.	 Loni	 v	 únoru	 jsem	 se	 vrátil	 ze	
své	první	zahraniční	operace	v	Afghánistánu,	kde	 jsem	
působil	6	měsíců	jako	člen	1.	jednotky	Guardian	Angels.	
V	současné	době	je	naše	pomoc	vyžadována	především	
ve	 zdravotnictví.	 Osobně	 jsem	 byl	 nasazen	 v	 jedné	 ze	
severočeských	 nemocnic	 a	 byla	 to	 zkušenost,	 kterou	
bych	přál	všem,	kteří	si	neváží	práce	sester	a	lékařů.
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Můžeš nám prozradit něco z osobního života?
Mám	 stálý	 a	 spokojený	 vztah,	 v	 současné	 době	 žiju	
s	 přítelkyní	 v	 Mnichově	 Hradišti.	 Vzdělávání	 nikdy	
nekončí,	 a	 tak	 jsem	 zahájil	 kombinované	 studium	 VŠ		
v	oboru	Bezpečnostní	management.	Když	mám	možnost,	
rád	se	věnuji	svým	koníčkům	(sport,	vaření,	cestování).

Co ti v poslední době dělá největší radost a naopak, 
co bys chtěl změnit?
Mám	 radost	 sám	 ze	 sebe,	 mám	 skvělou	 přítelkyni,	
zaměstnání,	 které	 mě	 baví	 a	 jsem	 zdravý.	 To	 ostatní	
jsou	malé	věci.	V	tuto	chvíli	bych	nic	neměnil.

Jindra Hlavatý, obor Gastronomie
Kdy a co jsi studoval v naší škole?

Studoval	 jsem	 v	 Horkách	 v	 letech	 2013	 -	 2017	 obor	
Gastronomie.

na koho a na co ve škole vzpomínáš?
Rozhodně	 vzpomínám	 na	 všechny	 odborné	 kurzy,	
školní	stáže	a	v	neposlední	řadě	i	na	školní	praxi	plnou	
zábavy.	Nejvíc	mě	bavil	český	jazyk	a	literatura	v	podání	
Olinky	 Janičatové	 a	 pak	 kuchařská	 technologie	 pod	
vedením	Romika	Niklové.	 Avšak	 s	 láskou	 vzpomínám		
i	 na	 ostatní	 vyučující,	 a	 už	 se	 jedná	 o	 pí	 Somrovou,	
pana	 Uhlíře	 nebo	 pana	 Tůmu,	 či	 všechny	 ostatní...		
S	každým	byla	zábava.

Kde momentálně pracuješ nebo studuješ?
Momentálně	pracuji	v	restauraci	Kampapark	na	pražské	
Kampě,	 jako	 kuchař	 pod	 vedením	 Marka	 Raditsche.	
Zde	 jsem	 si	 prošel	 všemi	 úseky	 kuchyně	 od	 studené	
přes	maso	a	te	jsem	na	rybím	úseku,	kde	se	speciali-
zujeme	na	vybrané	mořské	plody	a	ryby.

Můžeš prozradit něco ze soukromého - osobního 
života?
Z	osobního	života	bych	jako	svoji	největší	radost	a	úspěch	
asi	zmínil	narození	dcerky.
Jak	říká	můj	šéf,	každý	správný	kuchař	má	holčičku.	Tak	
snad	to	bude	pravda.

Martin Holas, obor Gastronomie

Vystudoval	 jsem	
obor	 Gastronomie	 po	
krásných	 5	 letech	 stu-
dia,	Končil	jsem	v	roce	
2016.

na co a na koho ve 
škole nejraději vzpo-
mínáš?
Opravdu	rád	vzpomínám	
na	 tu	 bezstarostnost,	
mé	 přešlapy,	 v	 menším	
měřítku	úspěchy	a	naivní	
představu	o	životě.	Rád	
vzpomínám	 na	 intr,	 lidi	
ze	 školy,	 popřípadě	
na	 stáž	 na	 Slovensku.	
Tělocvik	byl	fajn!	Měl	jsem	rád	i	literaturu.
Učitelé?	 Mám-li	 to	 brát	 chronologicky,	 tak	 první	 má	
myšlenka	se	upíná	k	paní	Běle	Burkovcové,	první	naše	
třídní.
Byla	 zkrátka	 skvělá.	 Paní	 učitelce	 Romance	 Niklové		
s	odstupem	času	rozumím	čím	dal	více.	Chápu	a	zcela	
podporuji	 její	 styl,	 temperament	 a	 neuvěřitelné	 know-
how	ve	výuce.
Tehdy	jsem	si	myslel,	že	je	krutě	razantní	(za	což	jsem	
si	 mohl	 sám),	 ale	 dote	 nezapomenu	 na	 toto:	 Tuk	 je	
nositelem	 chuti!	 Skvělá	 učitelka	 a	 její	 rady	 si	 beru	 jak	
srdci,	tak	mi	procházejí	žaludkem..	:)
Poznámka	Martina	...Má	perla,	u	které	se	usmála	byla	
*vaječný	vejvar*.
Nemohu	 ovšem	 zapomenout	 na	 paní	 učitelku	 Olinku	
Janičatovou,	stejně	jako	Moravovou.	Jsem	rád,	že	jsem	
měl	takové	třídní.	Vlastně	všichni	byli	fajn!

Kde te momentálně pracuješ nebo studuješ?
Aktuálně	pracuji	 v	Dobrovicích	v	cukrovaru.	Jsem	 tam	
jako	mechanik-seřizovač	DSB.	 Trochu	 krok	 jinam,	 ale	
furt	 je	 tam	 cukr,	 cukr	 je	monosacharid..	 “Vidíte?	Stále	
jsem	v	gastronomii.”
Ale	také,	sice	s	drobnými	krůčky,	podnikám.	Dodělávám	
multimediální	a	nahrávací	studio,	kde	se	věnuji	 tvorbě	
reklamních	 spotů,	 recenzí,	 marketingu,	 postprodukci	
apod.

A můžeš prozradit něco ze soukromého života?
Jsem	 v	 krásném	 vztahu	 s	 úžasnou	 dívkou,	 shodou	
okolností	s	bývalou	spolužačkou.	Pořídili	jsme	si	pejska,	
který	 zlobí	 za	 6	 a	 chrápe	 za	 8.	 Rád	 se	 dodatečně	
vzdělávám,	a	je	to	z	jakéhokoliv	oboru.
Potřeboval	 bych	 delší	 den	 na	 všechny	 zájmy	 a	 práci,	
můj	život	 je	pohyb,	stále	něco	vymýšlím.	Mám	radost,	
když	 odvedu	 dobrou	 práci.	 Je	 vcelku	 jedno,	 zda	 to	
přinese	materiální	profit,	nebo	zkušenosti	a	obohacení,	
jsem	rád	za	vše.	Aktuálně	dodělávám	zmíněné	studio,		
a	budu	moc	rád,	když	ho	dotáhnu	do	konce.
Změnil	bych	toho	spoustu,	ale	to	bych	pak	nepsal	stejný	
článek,	jako	je	tento,	tudíž	se	tím	nezaobírám.
Každopádně	 aktuální	 situace	 ve	 světě	 dokáže	 zkazit	
úsměv	na	tváři.
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Adam Bohuněk, obor Gastronomie

Kdy a co jsi studoval 
na naší škole?
Studoval	jsem	maturitní	
obor	 Gastronomie	 od		
roku	2015	do	roku	2019.

na co a na koho ve  
škole nejraději vzpo-
mínáš?
Vzpomínám	na	příjemné	
učitele	 a	 kávovar	 ve	
“Vinárně”.	 Nejvíce	 mě	
bavily	odborné	předměty	
technologie	potravin	a	v	
českém	 jazyce	 literatu-
ra,	pak	i	kuchařská	tech-

nologie.	Paradoxně	to	byly	současně	i	nejtěžší	předměty.	
Rád	 vzpomínám	 na	 spoustu	 učitelů.	 Ale	 nejosobnější	
vztah	 jsem	si	 vytvořil	 k	 paní	 učitelce	Olince	 Janičatové.	
Měl	 jsem	rád	 i	paní	učitelku	Hanu	Somrovou	a	úžasnou	
třídní	paní	učitelku	Pavlínu	Preslovou.	Rád	vzpomínám,	
ale	 opravdu,	 na	 všechny	 učitele.	 Především	 na	 ty,	 se	
kterými	jsem	byl	na	stážích	nebo	na	školních	akcích.	Na	
mimoškolních	 akcích	 poznáte	 totiž	 učitele	 daleko	 lépe	
než	ve	třídě.

Kde momentálně pracuješ nebo studuješ?
Už	 přes	 rok	 jsem	 zaměstnancem	 restaurace	 “Bistro	
Špejle”	v	Praze,	moc	času	jsem	tam	ale	neodpracoval.	
Situace	nám	“gastronomům”	moc	nefandí.	Momentálně	
pracuji	 brigádně	pro	Českou	poštu.	Doručuji	 balíky	 ....
no...	něco	dělat	musím.
Poznámka	redakce:	V	současné	době	Adam	opět	pracuje	
ve	Špejli	a	dělám	champagne	akademii	a	za	3	týdny	budu	
skládat	zkousku	z	párování	champagne	s	jídlem.

Veronika Krumpholcová
obor Cestovní ruch

Kdy a jaký obor jsi studovala v naší škole?
Studovala	 jsem	 obor	 Cestovní	 ruch	 od	 roku	 2011	 do	
roku	2015.

na co a na koho nejraději vzpomínáš?
Vzpomínám	 ráda	 na	 celé	 to	 období.	 Bydlela	 jsem	 na	
intru,	 takže	 jsem	 měla	 možnost	 prožít	 plno	 krásných	
zážitků	nejen	ve	škole,	ale	i	o	volném	čase.	Celé	ty	4	roky		
pro	 mě	 byly	 krásné,	 popravdě	 se	 mi	 ani	 nechtělo	
odcházet.	Měla	jsem	štěstí	na	super	spolužáky	a	spolu-
žačky.	Bavily	mě	více	méně	všechny	předměty,	nejvíce	
však	asi	český	jazyk	s	paní	učitelkou	Janičatovou	a	nebo		
historie	 (nevím	 te	 přesně,	 jak	 se	 už	 ten	 předmět	
jmenoval)	s	panem	učitelem	Šebkem.	Ráda	vzpomínám	
také	na	naši	 skvělou	 třídní	učitelku	Evičku	Moravovou		
a	 na	 angličtinářku	 Jitku	Davies,	 která	 se	 později	 stala	
mojí	 dobrou	 kamarádkou.	 Myslím,	 že	 pro	 mě	 byli	
důležití	všichni	učitelé	a	zaměstnanci	ve	škole,	protože	
utvořili	právě	 ten	celek,	na	který	 tak	 ráda	vzpomínám.	
Jsem	ráda,	že	jsem	si	právě	Horky	v	9.	třídě	vybrala.

Kde nyní momentálně pracuješ nebo studuješ?
Momentálně	učím	na	základní	škole	a	práce	mě	opravdu		
naplňuje.	Dálkově	si	dodělávám	vysokou	školu	v	Liberci.

A prozradíš něco ze svého soukromého života?
Ve	 volném	 čase	 ráda	 sportuju	 a	 trávím	 čas	 s	 přáteli		
a	 rodinou.	Poslední	dobou	mi	 každý	den	dělají	 radost	
naši	 prvňáci	 ve	 škole,	 protože	 jsou	 neskutečně	 spon-
tánní	a	člověk	se	s	nimi	opravdu	nenudí.	Samozřejmě	
bych	 už	 hrozně	 ráda	 změnila	 tuhle	 covidovou	 dobu,	
abych	 si	 zase	 mohla	 zaběhnout	 do	 fitka	 nebo	 jít	 na	
večeři	či	do	kina.	
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Kdy a co jste studo-
vala na naší škole?

Po	ukončení	 ško-	
ly	v	Poděbradech	 jsem	
se	 rozhodla	 odjet	 do	
zahraničí.	 Po	 návratu	
jsem	 se	 právě	 v	 Hor-
kách	 rozhodla	 vrátit	 do	
školních	lavic.	Na	škole	
jsem	 studovala	 v	 roce	
1998–2000	 -	 maturitní	
nástavbové	 studium	

Podnikání	v	oboru	(tak	nějak	byl	ten	název).

na co a jaké učitele v naší škole nejraději vzpomínáte?
Jelikož	jsem	byla	o	mnoho	let	starší	než	spolužáci,	

návrat	 do	 lavic	 byl	 hodně	 těžký,	 dva	 měsíce	 jsem	 si	
zvykala.	Ale	zvykla	jsem	si!
Nejraději	 vzpomínám	 na	 paní	 učitelku	 třídní	 Evu	
Moravovou	 a	 pana	 ředitele.	 Z	 odborných	 předmětů	
jsem	 měla	 nejraději	 paní	 učitelku	 Evu	 Rychtaříkovou		

a	její	účetnictví.	Naučila	mě	toho	hodně.	Po	maturitě	jsem	
si	 byla	 schopna	 vést	 díky	 ní	 sama	 účetnictví	 ve	 firmě		
a	podat	i	daňové	přiznání.	Dnes	už	mám	účetní.	Nemohu	
také	zapomenout	na	paní	učitelku	Ivanku	Capouchovou	
a	její	rovnice.	Dále	si	vybavuji	 i	paní	uč.	Kumpoštovou	
a	další.	Byly	to	krásné	dva	bezstarostné	roky,	které	mi		
v	mém	dalším	profesním	životě	pomohly.
Ráda	 vzpomínám	 na	 dobrovolné	 školní	 akce	 organi-
zované	 panem	 učitelem	 Milošem	 Repáněm.	 Byla	 to	
hlavně	organizace	plesů	na		Pražském	hradě,	Koncert	
v	Lucerně	a		stáž	v	Německu,	kterou	jsem	absolvovala	
s	 paní	 učitelkou	 Evou	 Moravovou	 a	 panem	 ředitelem	
Vratislavem	Moravou.

Kde momentálně pracujete nebo se ještě dál 
vzděláváte?
Jak	 se	 říká	 ...”	 dobří	 holubi	 se	 vracejí”	 Momentálně	
pracuji	 právě	 v	 této	 škole	 jako	 učitelka	 odborných	
předmětů.	Jsem	vdaná	a	bydlím	v	malé	vesnici	v	rodin-
ném	domku,	mám	dvě	děti.

Hana Budková, nástavbové studium Podnikání
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Tereza Čmuhařová, obor Cukrář

Kdy a v jakém oboru jsi studovala v naší škole?
Vyučila	jsem	se	cukrářkou	v	letech	2015-2018.

na co nejraději ve škole vzpomínáš?
Ráda	vzpomínám	na	internát,	kde	jsem	poznala	spoustu		
lidí,	 byli	 jsme	 tam	 jako	 jedna	 velká	 rodina.	 Také	 ráda		
vzpomínám	 na	 praxi	 a	 hlavně	 na	 paní	 mistrovou	
Pechlátovou	 a	 na	 pana	 mistra	 Veselého.	 Velkou	
vzpomínku	 mi	 zanechaly	 soutěže,	 které	 jsem	 mohla	
vyzkoušet	a	zažít	stáž	v	Itálii,	to	bylo	prostě	úžasné.

jaké předměty tě bavily a na kterého z učitelů ráda 
vzpomínáš?
Tak	 nejvíce	 mě	 bavilo	 odborné	 kreslení,	 technologie,	
suroviny	 a	 ekonomika.	 Nejraději	 vzpomínám	 na	 paní	
učitelku	Alenu	Řihovou	a	Ivanu	Kobzevovou.

Kde momentálně pracuješ, popiš nám náplň své práce?
Momentálně	 pracuji	 ve	 vyhlášené	 pražské	 kavárně	
Slavie,	kde	budu	už	druhým	rokem.	Moji	naplní	v	práci	
je	příprava	a	výroba	dortů,	minidezertů	a	zákusků.

A můžeš prozradit něco z osobního života?
Z	osobního	života	mohu	prozradit,	že	mám	stále	úsměv	
na	rtech	a	veselou	náladu,	ráda	trávím	volné	chvilky	se	
svým	přítelem,	 ráda	peču	a	 snažím	se	doma	 trénovat	
nové	věci	a	sbírat	nové	zkušenosti,	miluju	přírodu,	a	tak	
tam	pávě		trávím	nejraději	svůj	volný	čas.

Kristýna Geigerová-Hazdrová, 
obor Provoz služeb  
+ obor Podnikání (nástavba)

Kdy a v jakém 
oboru jste studo-
vala v naší škole?

V	 Horkách	
jsem	 studovala	 v	
letech	 2004-2007	
v	 již	 neexistujícím	
oboru	 Provoz	
služeb,	 pak	
jsem	 si	 dodělala	
nástavbu	 v	 oboru	
Podnikání.

na co a na koho nejraději vzpomínáte?
Určitě	na	spolužáky,	na	stáž	ve	Štrbském	Plese,	

na	rauty	s	panem	učitelem	Repáněm,	na	kterých	 jsme	
poznávali	známé	osobnosti	a	vydělali	jsme	si	nějakou	tu	
korunu.	Skvělá	zkušenost	byla	i	soutěž	Polabský	motýl	
2007	s	paní	učitelkou	Lenkou	Prokůpkovou,	za	odměnu	
jsme	pak	s	ní	jeli	i	do	Rakouska.

Co	 se	 týká	 předmětů,	 tak	 jsem	měla	 spíš	 zájem		
o	praxe,	o	šití	a	práce	ve	školní	zahradě,	kde	jsme	také	
vyráběli	 květinové	 dekorace.	 Můj	 nejmilejší	 učitel	 byl		
p.	Fidler.

Marek Dlouhý, 
obor Zemědělec-farmář

Kdy jste studoval na naší škole a v jakém oboru?
Studoval	jsem	na	této	škole	od	roku	2007	do	roku	2009	
v	oboru	Zemědělec	-	farmář

na co a na koho z učitelů nejraději vzpomínáte?
Nejraději	vzpomínám	na	zahraniční	stáže,	různé	soutěže	
a	v	neposlední	 řadě	na	všechny	učitele,	kteří	mě	učili.	
Nejvíce	 mě	 bavily	 odborné	 předměty	 a	 samozřejmě	
praxe.

Kde momentálně pracujete nebo studujete?
Horkám	 jsem	 zůstal	 věrný.	 V	 současné	 době	 pracuji	
jako	učitel	odborného	výcviku,	učím	v	odborném	výcviku	
obory	Zahradník	a	Zemědělec	-	farmář.

Můžete prozradit něco ze soukromého života?
V	 soukromém	 životě	 se	 věnuji	 svému	 stále	 velkému	
koníčku	a	to	je	zemědělství.	
K	 tomu	 samozřejmě	 patří	 i	 rekonstrukce	 zemědělské	
usedlosti,	kterou	vlastním.

Michal Janík, obor Kuchař - číšník

Kdy jsi studoval na naší škole a v jakém oboru?
Na	škole	v	Horkách	nad	Jizerou	jsem	studoval	od	roku	
2015	 do	 roku	 2018	 nejprve	 obor	 Gastronomie,	 ale	
nakonec	jsem	získal	výuční	list	v	oboru	Kuchař	-	číšník.

na co a na koho z učitelů nejraději vzpomínáš?
Určitě	 rád	 vzpomínám	 na	 všechny	 učitele,	 nejvíce	
pak	 na	 paní	 učitelku	 Šlapákovou,	 kterou	 jsem	 měl	
ve	 druhém	 ročníku	 krátce	 za	 třídní	 učitelku.	 Tu	 pak	
vystřídal	 pan	 učitel	 Karel	 Šulc,	 na	 kterého	 rovněž	
rád	 vzpomínám.	 Nesmím	 zapomenout	 ani	 na	 paní	
učitelky	Alenu	Říhovou	a	Hanu	Somrovou,	které	s	námi		
v	 odborných	 předmětech	 měly	 ohromnou	 trpělivost		
a	v	neposlední	řadě	na	pana	učitele	Jana	Tůmu,	který	
stál	i	na	začátku	mé	profesní	cesty.	Co	se	zážitků	týká,	
určitě	 rád	 vzpomínám	 na	 stáž	 na	 Slovensku,	 různé	
cateringy,	 a	 už	 to	 bylo	 při	 plesu	 na	 Pražském	 hradě	
nebo	při	Oldtimer	Rally	Bohemia	v	mladoboleslavském	
domě	kultury.	Těch	akcí	bylo	nespočet.	Z	předmětů	mě	
asi	nejvíce	bavil	dějepis	s	tělesnou	výchovou	a	všechny	
odborné	předměty,	u	kterých	 jsem	se	několikrát	 řádně	
zapotil.

Kde nyní pracuješ nebo studuješ?
Momentálně	 pracuji	 jako	 číšník	 v	 restauraci	 Piano	
Nobile,	 která	 je	 součástí	 zámeckého	 resortu	 Chateau	
Mcely.	 Právě	 sem	 jsem	 přešel	 z	 pražského	 bistra	
Špejle,	kde	 jsem	pracoval	 jako	barman,	chvíli	 i	s	mým	
bývalým	spolužákem	Adamem	Bohuňkem.
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1.jak dlouho se svému koníčku věnuješ?

2.Kdo tě k této zálibě přivedl?

3.Co ti  všechno záliba přináší?

4.Můžeš se podělit o své úspěchy?

4.jak se chceš dál rozvíjet a je to tvůj jediný koníček?

Kateřina Holanová, Cukrářka 2.D
Nadšená hasička

1.	Hasičům	se	věnuji	od	svých	6ti	let.	V	osmé	třídě	
jsem	se	jich	na	3	roky	musela	vzdát	úplně	kvůli	škole,	ale	
osud	asi	chtěl,	abych	se	vrátila	a	tak	se	tomu	i	stalo.	

2.	Jako	malá	 jsem	se	chodívala	dívat	na	tréninky	
dospělých	 a	 tento	 sport	 jsem	 si	 zamilovala,	 hned	 co	
jsem	 ho	 poznala.	 Díky	 mamce,	 která	 mě	 zapsala		
v	mých	šesti	letech	k	dobrovolným	hasičům,	jsem	měla	
tu	možnost	trénovat	jak	hasičské	útoky,	tak	i	vázání	uzlů	
a	střílení	ze	vzduchovky.	

3.	 Je	 toho	 dost,	 pokud	 mám	 ale	 jmenovat,	 je	
to	 určitě	 spousty	 nových	 zážitků,	 možnost	 poznávat	
nové	 lidi	 i	místa	a	patří	 tam	i	motivace	k	získání	 trofejí		
a	medailí	ze	závodů.

4.	Na	některých	závodech	je	možno	vyhrát	medaile,		
poháry,	 ale	 i	 jiné	 ceny,	 jako	 například	 bonboniéry.	
Doma	vlastním	přesně	38	medailí	a	jako	celý	tým	vlast-
níme	něco	málo	přes	70	pohárů,	 které	 jsou	vystaveny		
v	prosklených	skříních	na	obecním	úřadu	v	Chudíři.
5.	 Chtěla	 bych	 dále	 pokračovat	 v	 hasičských	 útocích		
a	mít	co	nejlepší	časy	na	závodech.	Hasiči	nejsou	mým	
jediným	 koníčkem,	 dále	 se	 věnuji	 například	 spiritualitě	
a	 amatérskému	 focení.	 Čím	 také	 nepohrdnu,	 je	 čas		
v	přírodě	a	nebo	čas	strávený	u	koní.	

Denisa Antošová, Cukrářka 2.D
Tanec mi přináší radost

1.	 Tanci	 se	 věnuji	 11	 let.	 Nejdříve	 jsem	 se	 5	 let	
věnovala	 aerobiku	 a	 později	 jsem	 začala	 se	 zumbou,	
kterou	rovněž	navštěvovala	moje	starší		sestra.	U	zumby		
jsem	pak	zůstala	až	dodnes.

2.	Tanec	mi	přináší	radost,	nové	kamarády,	zážitky,	
skvělou	partu	lidí,	kteří	mají	stejný	zájem,	jako	já.

3.	 Díky	 soutěžím	 se	 dostanu	 i	 do	 zahraničí,	
například	během	Vánoc	do	Německa	a	Rakouska,	kde	
je	to	spojeno	s	prohlídkou	vánočních	trhů.	Závodili	jsme	
i	v	Polsku,	měli	jsme	se	zúčastnit	i	soutěže	v	Estonském	
Tallinnu,	 ale	 kvůli	 Covidu	 byla	 soutěž	 zrušena.	 Na	
přelomu	března	a	dubna	nás	čeká	soutěž	v	pařížském	
Disneylandu.	

4.	 Úspěchy-	 je	 jich	 mnoho:	 	 několikanásobní	
mistři	 České	 republiky	 na	 soutěži	 Mia	 Festival.	 Výhra	
hlavní	 ceny	 100	 000	 Kč	 na	 týdenní	 Mia	 beach	 camp		
v	Chorvatsku,	byli	jsme	vybráni	na	vytvoření	zahajovacího	
ceremoniálu,	který	probíhal	na	MČR	v	Pražské	Lucerně.	
Mistři	 České	 republiky	 na	 soutěži	 Best	 World	 Dance	
Group	(postup	na	MS	do	Paříže)…a	asi	největší	úspěch	
mistři	světa	na	soutěži	World	Dance	Championship.

5.	 Všeobecně	 se	 zajímám	 o	 spoustu	 sportů:	
lyže,	 cyklistika,	 fitness...	 Ráda	 bych	 v	 zumbě	 nadále	
pokračovala.	 Do	 budoucna	 bych	 si	 ráda	 udělala	 kurz	
trenéra	kondičního	cvičení.

ZAJÍMAVÍ  ŽÁCI

Velká	příležitost	se	naskytla	našim	
zahradnicím.	 Ve	 spolupráci	 s	 věhlasnými	 floristy	 se	
účastnily	několika	velkolepých	výstav.	Aranžování	květin	
v	 historických	 prostorách	 vyžaduje	 speciální	 přípravu,	
mnoho	 trpělivosti	 a	 spoustu	 pracovního	 nasazení.	 Na	
těchto	 akcích	 pod	 vedením	 paní	 učitelky	 Bukvičkové	
spolupracovaly	 Tereza	 Šimková,	 Nikola	 Šlamháková		
a	Lenka	Víchová.

	První	touto	akcí	byla	výstava	Květiny	pro	hraběnku	
Annu	v	Hrádku	u	Nechanic	 roku	2020.	Terka	a	Nikola	
se	 poprvé	 zúčastnily	 takto	 rozsáhlé	 akce.	 Počáteční	
nervozitu	ale	překonaly	 rychle	a	ve	společnosti	 floristů	
nejprve	spolupracovaly,	pak	tvořily	svá	vlastní	umělecká	

díla.	 V	 roce	 2021	 se	 přípravy	
k v ě t i n o v é	 výstavy	Rozkvetlý	Hrádek	
v	 Hrádku	 u	 Nechanic	 zúčastnila	 pouze	 paní	 učitelka,	
Nikola	 však	 o	 prázdninách	 spolu	 s	 ní	 spolupracovala	
hned	na	dvou	dalších	–	na	zámku	v	Náměšti	na	Hané	
(výstava	Květiny	pro	zámeckou	paní)	a	na	hradu	Veveří	
(Vavříny	 osvícenství).	 Celou	 sérii	 pak	 v	 září	 2021	
dokončily	 Lenka,	 Nikola	 a	 paní	 učitelka	 Bukvičková	
na	 třídenním	 semináři	 v	 Botanické	 zahradě	 v	 Praze	
(výstava	 Krása	 živých	 květů	 a	 sušených	 plodů).	 Zde	
se	 kromě	 práce	 na	 velké	 květinové	 výstavě	 účastnily		
i	mnoha	přednášek.
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Dominik Šáfr, Kuchař-číšník 2.E
Hollgypetík - natáčení videí na Youtube

Natáčím	videa	1	až	2	krát	týdně.	K	natáčení	jsem	
se	dostal	díky	svému	kamarádovi.

A	 taky	 díky	 tomu,	 že	 mě	 bavilo	 sledovat	 videa	
na	 YouTube	 a	 tehdejší	 youtubery.	 Byl	 to	 například:	
GogomanTV,	Gejmr,	Ment,	Nargon	a	podobně.	

Spolupracuji	s	Youtuber	PVNST	a	Firmou	VIDADU.
Moje	 natáčení	 vypadá	 tak,	 že	 si	 zapnu	 hru,	

většinou	 je	 to	Minecraft	nebo	Roblox.	Pak	si	nastavím		
program	OBS	a	nastavím	si	zvuk	s	obrazem	hry.

Většinou	natáčím	s	youtuberem	jménem	PVNST.
Naše	natáčení	vypadá	tak,	že	si	připravíme	mapu,	

většinou	 jsou	 to	nějaké	planety	a	až	 to	máme	hotové,	
tak	začnu	natáčet	ukázky	k	tomu,	co	dnes	bude.

Natočím	 úvod	 videa	 a	 vysvětlím,	 o	 co	 se	 v	 tom	
videu	 jedná.	 Pak	 si	 vylosujeme	 postavu,	 za	 kterou	
budeme	 hrát	 a	 rozbalujeme	 takové	 kostky,	 ze	 kterých	
nám	může	padnout	něco	dobrého	a	nebo	špatného.

Až	si	to	vše	rozbalíme,	tak	máme	válku	proti	sobě,	
hrajeme	 na	 tři	 smrti.	 Až	 jeden	 z	 nás	 vyhraje,	 tak	 se		
s	diváky	rozloučím	a	řeknu	jim	nějaké	informace.	Pak	se	
rozloučím	a	ukončím	video.

Až	 to	 je	 vše	 natočené,	 tak	 to	 dám	 do	 programu	
Sony	 Vegas,	 je	 to	 editační	 program,	 kde	 to	 video	
sestříhám.	 Na	 začátku	 trochu	 zrychlím	 video,	 přidám	
hudbu	a	přiblížení.

Pak	dám	intro	a	začnu	stříhat	pozdrav	a	o	co	v	tom		
videu	jde.	V	průběhu	videa	vymazávám	přeřeky	a	přidám		
tam	nějaké	vtipné	efekty	nebo	přiblížení.	V	pozadí	videa	
musí	 být	 přidaná	 hudba,	 aby	 vystihovala	 děj,	 který	 se	
odehrává.

Až	vše	mám,	tak	to	nechám	vyrendrovat.
Mezitím	si	udělám	miniaturu	videa.	Miniatury	dělám	

v	 programu	 photoshop.	 Vyfotím	 si	 nějakou	 část	 videa		
a	přidám	tam	nějaké	postavy		a	nebo	to	upravím.

Miniaturu	si	uložím	a	dám	jí	na	plochu	počítače.
Až	se	mi	video	vyrendruje,	tak	začnu	nahrávat	na	

youtube.	 V	 youtube	 nastavení	 nastavím	 název	 videa,	

popisek	videa	a	miniaturu.
A	dám	video	zpeněžit.	Když	se	mi	video	nahraje,	tak	

ho	dám	do	premiéry	a	koukám,	jak	se	to	divákům	líbí.
Až	 premiéra	 skončí,	 sleduji	 statistiky	 videa,	 jak	

moc	se	jim	to	video	líbilo.
Díky	tomu	poznám,	jaká		mám	točit	další	videa.
Moc	bych	si	přál,	aby	mě	lidé	sledovali	a	třeba	si	řekli,	

že	Hollgypetík,	jooo,	toho	znám,	to	je	ten	Youtuber	…

Michaela Mazačová, Kuchař-číšník,3.E
Díky boxu jsem jiný člověk

1.	 O	 box	 jsem	 se	
začala	zajímat	cca	před	3	
lety,	pak	 jsem	ale	z	osob-
ních	 důvodu	 měla	 pauzu	
přibližně	rok	a	momentálně	
se	 snažím	dostat	 zpět	 do	
formy,	 ale	 bohužel	 čas	
mám	 jen	 o	 víkendu.	 Přes	
týden	 se	 snažím	 využívat	
posilovnu	na	intru	bohužel	
to	taky	ne	vždy	jde.

2.	 K	 tomuto	 sportu	 mě	 přivedl	 můj	 starší	 bratr		
a	 mně	 se	 to	 postupem	 času	 začalo	 více	 a	 více	 líbit.	
Začala	jsem	MMA	sledovat	v	televizi	a	pak	jsem	si	řekla,	
že	je	to	sport,	který	bych	chtěla	jednou	dělat.

3.	 Přináší	 to	 spoustu	 adrenalinu	 a	 jak	 to	 říct	 -		
upevňuje	 to	vztah	mezi	mnou	a	bráchou,	 jelikož	spolu	
díky	tomu	můžeme	trávit	více	času.

4.-5.	Je	to	můj	hlavní	koníček	a	za	úspěch	považuji	
zatím	 to,	že	ve	sportu	chci	pokračovat.	Baví	mě,	 jsem	
díky	 němu	úplně	 jiný	 člověk.	Do	gymu	 vejdu	 s	 hlavou	
plnou	 problémů	 a	 po	 hodinovém	 tréninku	 vycházím		
s	čistou	hlavou.

SE ZAJÍMAVÝMI KONÍČKY

	Jak	práci	 vidí	 samy	 účastnice?	 Tyto	
akce	 pro	 nás	 byly	 náročné	 časově.	 Jedná										 se	
zpravidla	 o	 2	 -	 3	 dny	 mimo	 domov,	 o	 prázdninách,	
ve	 volném	 čase.	 Pracuje	 se	 opravdu	 po	 celou	 dobu,	
jen	 příprava	 květin	 a	 nádob	 zabere	 odpoledne,	 druhý	
den	 se	 od	 brzkého	 rána	 aranžuje.	 Máme	 naběhané	
stovky	 zámeckých	 schodů,	 a	 to	 i	 s	 těžkými	 nádobami	
plnými	květin.	Večer	práce	končí	a	nastává	úklid	zbylého	
technického	 materiálu.	 A	 vždy	 musí	 někdo	 zůstat	 do	
druhého	dne,	doplnit	vodu	zkontrolovat	čerstvýma	očima	
celou	kompozici.	A	pak	přijdou	 i	 taková	omezení,	která	
aranžování	v	historických	objektech	provází.	Na	koberce	
nebo	podlahy	se	nesmí	dostat	ani	kapička	vody.

	 Všechna	 aranžmá	 musí	 být	 opatřena	
podložkou,	 aby	 ani	 srážející	 se	 voda	 nepoškodila	
historický	 inventář.	Hodně	nám	daly	 samozřejmě	 rady	
od	ostatních	floristů.

	 Načerpaly	 jsme	 nejen	 zkušenosti,	 ale	 i	 spoustu		
inspirace.	 Každý	 florista	 má	 jiný	 úhel	 pohledu,		
a	k	tomu	je	potřeba	pracovat	v	souladu	s	historií.	Jinak	
vypadá	floristická	dekorace	v	empírovém	salónku,	jinak	
v	 barokním.	 To	 prolnutí	 historie	 a	 květin	 pro	 nás	 bylo	
opravdu	 obohacující.	 A	 také	 pocit,	 že	můžeme	 spolu-
pracovat	s	opravdovými	špičkami	v	oboru,	se	spoustou	
zapálených	 lidí,	 kteří	 nás	 berou	 jako	 své	 kamarády		
a	kolegy,	dávají	nám	naprostou	důvěru.               (Bu)
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Foodcarving? 

KONEČNĚ!!!
Víte,	co	je	to	foodcarving?	Určitě	se	již	každý	

někdy	 setkal	 s	 efektně	 vykrajovaným	 ovocem,	
zeleninou,	melouny	 apod.	Mistry	 v	 tomto	 oboru	
jsou	Asiati,	ale	i	česká	reprezentace	nás	vzorně	
v	této	dovednosti	zastupuje	na	prestižních	mez-
inárodních	soutěžích.

Téměř	2	roky	jsme	díky	překážkám	souvise-
jících	s	Covidem	plánovali	základní	kurz	foodcar-
vingu	a	konečně	jsme	se	ho	v	tomto	školním	roce		
hned	 v	 září,	 pod	 vedením	 uznávaného	 lektora	
pana	 Luka	 Procházky,	 dočkali.	 Tento	 kurz	 je	
určený	především	pro	naše	žáky	a	žákyně	prvních	
ročníků	 a	 průřezově	 všemi	 gastronomickými		
obory.	 Možná	 se	 některý	 z	 žáků	 právě	 v	 této	
dovednosti	najde	a	přiveze	nám	do	školy	cenný	
kov	 ze	 soutěží	 pořádaných	 v	 ČR	 i	 v	 zahraničí	
stejně,	jako	tomu	bylo	v	minulých	letech	u	našich	
úspěšných	absolventů.

(Ni)

Naše	škola	využila	projektu	 Implementace	
krajských	 akčních	 plánů	 II	 (IKAP	 II)	 k	 zásadní	
modernizaci	 svého	 gastronomického	 vybavení.	
Vytvoření	centra	technologické	excelence	má	za	
cíl	 výuku	 na	 nejmodernějším	 gastronomickém	
zařízením	pro	žáky	oborů	Kuchař	–	číšník,	Cukrář	
a	 Gastronomie.	 Vybavení	 najde	 uplatnění	 také	
při	aktivitách	celoživotního	vzdělávání	dospělých,	
při	 realizaci	 odborných	 kurzů	 a	 seminářů	 a	 při	
odborných	 aktivitách	 pro	 žáky	 základních	 škol.	
Špičkové	 konvektomaty,	 multifunkční	 pánve,	
horkovzdušná	 pec,	 holdomat,	 hnětače,	 roboty	
a	 mnoho	 dalších	 přístrojů	 najdete	 ve	 cvičné	
kuchyni,	cukrářské	dílně	Gastrocentra	a	ve	školní	
kuchyni.	 Instalace	 nového	 vybavení	 si	 vynutila		
i	 stavební	 úpravy	 těchto	 výukových	 prostor.		
Z	toho	důvodu	v	době	letních	prázdnin	roku	2021	
byla	 zrekonstruována	 elektrická	 sí	 vodovodní		
a	odpadní	 rozvody	 i	obklady	v	gastronomických	
provozech	školy.	Nové	vybavení	a	výdejní	úsek	
získala	i	školní	kuchyně.

(Re)

Centrum gastronomické technologické  

excelence

souHrA – časopis soŠ a sou Horky nad jizerou, XXII. ročník. 
Vydalo SOŠ a SOU Horky nad Jizerou v říjnu 2021
Redakční rada: N. Přerovská,  L. T. Havelková,  F. Urban, J. Huzilová, 
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RETRO SOUHRA
70. výročí založení naší školy

V uplynulém školním roce jsme, bohužel, vzhledem k uzavření škol pro pandemii covid-19 nemohli zorganizovat mnoho 
plánovaných akcí. O nich bychom vás v letošní SOUHŘE rádi informovali. Vznikl nám však alespoň prostor pro připomenutí si 
významných událostí minulých let. Za sedmdesát let, které uplynuly od založení naší školy, jsme nyní významnou a uznávanou 
školskou institucí. Žáci slaví každoročně mnoho úspěchů při soutěžích, při cateringu školy, při výuce ve škole i na smluvních 
pracovištích včetně Pražského hradu, při Horkyfestu, při zájmové a charitativní činnosti. Běžnou součástí vzdělávání jsou i 
zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+. O naše absolventy je zájem nejen v českých firmách, ale i v zahraničí.

Přeji naší škole do dalších let úspěšné žáky a absolventy, spolupracující rodiče, vstřícné představitele státní správy a 
samosprávy, chápavé zaměstnavatele našich žáků, podnikatele a další hospodářské a sociální partnery. Zejména však přeji 
našim současným i budoucím pracovníkům a žákům mnoho zdraví a spokojenosti při studiu, v práci a v osobním životě.

	 Ing.	Vratislav	Morava
	 												ředitel
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Seznamovací dny ve sportovním areálu Sportovní kurz na Mácháči

Na výletě nejen na kolech, ale i lodí po Dunaji

Farmáři a zahradníci na rakouské stáži

Učíme se vyřezávat umělecká díla

Nástup stážistů Erasmus+ v Rakousku

Park techniky školy Při firemním rautu

Z AKTUÁLNÍHO ŽIVOTA ŠKOLY:



Prodej výpěstků našich zahradnic Kuchaři si rozšiřují odbornost na kurzu restauračních moučníků

V plném nasazení v hotelu Stadtkrug (SRN)

Ve školní cukrářské dílně

Kurz obsluhy sklízecí mlátičky

Předávání vánočních dárků zdravotníkům v době covidu

Cukrářky na kurzu modelování

Děvčata nastupují na praxi v bavorském hotelu



Kyperský koordinátor na Evropském dnu Společný běh pro zdraví

Pane prezidente, vyfotíte se s námi? Hotel Coral na Kypru – naše pracoviště a bydliště

Žákyně školy hovoří s prezidentem Václavem Havlem

Zemědělci na praxi v Německu Horkyfest

Z HISTORIE ŠKOLY:



Výuka windsurfingu na sportovním kurzu na Mácháči

Je libo pravou italskou pizzu?

S Ewou Farnou

Traktorová kavalerie vyráží na vinici (Rakousko)

V plážové restauraci podáváme ryby a plody moře

Vítězové Miss a Gentleman školy 2012

Žáci v krojích zemí, kam jezdíme na stážePasování do cechu sommelierů na závěr kurzu



Cukrářky pečou pro Pražský hrad

Farmářské trhy našich zahradníků a zemědělců

Pod vedením mistrů obsluhujeme i Mistry

Vařili jsme pro prezidenta republiky

Horkyfest: nevěsty s květinami našich zahradníků

Poznávací zájezd do Londýna

Praxe na Pražském hradě

Péče o chov telat při praxi



Učíme se v Evropě



Hradní stráž na Horkách

Vítězné cukrářky Cukráře roku

Na startu s malou mechanizací

Mikuláš na Horkách

Organizujeme Krajskou soutěž zemědělských dovedností

Absolventi barmanského kurzu ve školní vinárně

Před akcí ve Španělském sále

Před rautem pro 700 hostů na Velvyslanectví ČR v Paříži



A tohle vše jsme se naučili Naši absolventi zemědělci přijeli se svými “miláčky”

Divadelní kroužek domova mládeže hraje seniorům S hercem Dejvického divadla Ivanem Trojanem

Naše zahradnice na soutěži Děčínská kotva

S českým velvyslancem v Paříži

Se svým idolem Kazmou v České televizi

Sportujeme na praxi ve Štrbském plese
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Horecká
naučná
stezka

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

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

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

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

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

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

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

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

přímo na dračku, 
pelargonie, salvie, 
sadba zeleniny  
a jahod. Prodávaly 
se i sadovnické 
výpěstky thují, 
buxusu, vavřínu 
a dalších  rostlin.

 O  prodej koláčků 
 z   naší    cukrářské  

 výrobny   se      po- 
 staraly  moje 

spolužačky z obor 
Cukrář. 

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

Jarní farmářské trhy trochu jinak
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Stejně tak jako v loňském roce a letech minulých 
i v tomto roce naše škola pořádala v rámci programu 
ERASMUS+ stáž na Slovensku. I v letošním roce se 
garantem naší stáže stal Hotel FIS na Štrbském Plese.

Této stáže se v termínu 30. 12. 2018 – 19. 1. 2019  
zúčastnilo celkem 10 žáků naší školy z oborů Gastro-
nomie, Kuchař – číšník a Cukrář.

Žáci byli rozděleni na 3 pracoviště – hotelová ku-
chyně, hotelová restaurace a lobby bar.

Na těchto pracovištích jsme se v rámci „evrop-
ského systému pro zvýšení kvality mobility v odborném 
vzdělávání ECVET“ zaměřili na studium a procvičování 
přípravy tradičních slovenských pokrmů, jako např. 
brynzové halušky, strapačky se slaninou a kysaným 
zelím, plněné pirohy se zakysanou smetanou. Žáci na 
jednotlivých pracovištích pracovali pod odborným dohle-
dem instruktorů hotelu a pod pedagogickým dozorem.

Na konci stáže žáci skládali závěrečné zkoušky 
– všichni uspěli. Následně obdrželi certifikáty o absol-
vování zahraniční stáže. V rámci této stáže žáci 
absolvovali také dva výlety. První se uskutečnil dne 
16. 1. 2019. Vyjeli jsme na celý den do aquaparku 
Tatralandia v Liptovském Mikuláši. Ze Štrbského Plesa 
jsme jeli zubačkou do Štrby a odtud potom vlakem do 
Liptovského Mikuláše. Ve čtvrtek 17. ledna jsme poté 
ještě jeli na výlet „električkou“ do Starého Smokovce. 
Svůj volný čas jsme trávili sportovními, společenskými 
a relaxačními aktivitami. Vedení hotelu FIS 
bylo s naší prací velmi spo-
kojeno. Během této stáže 
jsme se seznámili s místní 
kulturou a gastronomií.

Rozhovory se stážistkami: 
K. Pažoutová a V. Piroutková, 
2. E, obor Kuchař - číšník

Kájo, jak sis užila lyžování?
Poblíž našeho ubytování byly lanovky se sjez-

dovkami, na které jsme měli všichni od hotelu FIS per-
manentku zdarma. Výhled nahoře byl nepopsatelný. Já 
osobně si lyžování užila.

Věro, jak jsi trávila volný čas?
Volný čas jsem trávila procházkami se spolužáky, 

při kterých jsme si prohlédli nové interiéry kaváren, kolib, 
a restaurací. Chtěla bych doplnit zážitek z Tatralandie, 
kterou jsme si všichni užili i s paní učitelkou Soukupovou. 
Také ráda vzpomínám na ledové sochy ve Starém 
Smokovci. Moc vzpomínek mám i ze samotného hotelu, 
kde jsme měli přístup do wellness, posilovny nebo na 
kulečník. Nesmím zapomenout na sníh, který jsme si 
užili jako malé děti. 

Naučila ses něco nového na této stáži?
Byla jsem v hotelové kuchyni a naučila jsem se 

zde výborné brynzové halušky dle originální slovenské 
receptury.

Doporučila bys stáž dalším absolventům?
Stáž jsem si užila jak ve volném čase, tak i po 

stránce pracovní, která mi přinesla nové zkušenosti, 
pokrmy, kolegy a jejich nálady a práci pod tlakem. 
Kdybych se mohla vrátit, určitě neváhám a jedu znovu.
   (Sou)
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Přesně	 desetkrát	 letos	 potěšili	 naši	 zpěváci	 a	 divadelníci	 DM	 SOŠ	 a	 SOU	 Horky	 nad	 Jizerou	 svým	 vy-
stoupením	klienty	DPS	(6	DPS	na	Mladoboleslavsku	a	Mělnicku)	děti	z	Dětského	domova	v	Krnsku,	zaměstnance	
naší	školy,	návštěvníky	adventního	zastavení	v	kostele	sv.	Mikuláše	v	Horkách	nad	Jizerou	a	účastnili	se	rozsvícení	
vánočního	 stromu	 v	 obci	 Bezděz.	 Všude	 byli	 vítanými	 hosty.	 Jejich	 vystoupení	 s	
pohádkou	“Princové	 jsou	na	draka”	mělo	úspěch	a	rozzářilo	oči	každému,	kdo	 jim	
zatleskal.	Klientům	a	hlavně	dětem	přivezli	vystupující	žáci	DM	sněhové	pečivo	od	
šikovných	 cukrářů,	 krásné	 adventní	 stromečky	 od	 zemědělců-farmářů	 a	 adventní	
výrobky,	které	pro	ně	vyrobili	ubytovaní	v	DM	v	kroužku	zdravého	životního	stylu.	

3.	prosince	deset	žáků	z	DM	doprovázelo	už	potřetí	klienty	DPS	Dolní	Cetno,	
upoutané	 na	 invalidní	 vozík,	 na	 vánoční	 nákupy	 do	 jednoho	 z	 nákupních	 center		
v	Mladé	Boleslavi.		Charitativní	činnost	je	hlavní	výchovnou	náplní	DM	a	každý	rok	
se	jí	daří	pokračovat	v	tradici,	která	tu	už	funguje	úspěšně	několik	let	a	rozhodně	s	
ní	DM	 jen	 tak	brzy	neskončí.	Děkujeme	všem,	kteří	 jsou	do	 této	činnosti	 zapojeni.	
V	menším	měřítku,	ale	se	stejnou	odezvou,	navštěvují	žáci	DM	klienty	DPS	také	o	
Velikonocích.	
A	co	na	divadelní	turné	po	DPS	říkají	samotní	žáci?	

Michaela Kozúbková, 2. b obor Gastronomie 
„Je	úžasné	vidět	 v	očích	staroušků	 tu	obrovskou	 radost,	 že	nás	vidí,	 že	 jsou	 rádi		
a	vděční,	že	za	nimi	přijdeme.“	

Vladimír lukáč, 2. e obor Kuchař - číšník 
“Tomu	malému	klučinovi	z	DD	Krnsko	jsem	slíbil,	že	ho	vezmu	na	výlet,	pořád	si	přál	
jet	autobusem,	oči	se	mu	rozsvítily,	když	jsem	řekl,	že	o	tom	budu	vážně	přemýšlet.“

 (Huz)

Adventní a velikonoční turné dramatického kroužku Horáček  
z DM SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Žáci	 ze	 SOŠ	 a	 SOU	 Horky	 nad	 Jizerou	 se	
doma	 nenudí.	 Vaří	 celé	 rodině.	Dostávají	 praktické	
úkoly	 od	 svých	 učitelů,	 jejichž	 výsledky	 oceňuje	
celá	rodina	-	vaří	totiž	různé	dobroty.

Žáci	SOŠ	a	SOU	Horky	nad	Jizerou	
v	 této	 nelehké	 době	 nezahálí	 a	 doslo-
va	 si	 hrají	 s	 různými	 druhy	 surovin		
a	upravují	pokrmy	podle	svého.	Na	
jejich	 praktických	 úkolech,	 které	
jim	zadávají	učitele	on-line	přes	
sociální	 sítě,	 si	 pochutnávají	
hlavně	jejich	rodinní	příslušníci.

“Tento	týden	nedostali	přímé	zadání	jídel,	
které	mají	uvařit,	ale	mohli	rozvinout	své	chuové	
buňky	 a	 nápady	 a	 ukázat	 “světu	 “,	 jak	 jsou	

kreativní.	 Praktické	 úkoly	 plní	 i	 cukráři.	 Na	
jejich	výrobky	je	taky	radost	pohledět.	I	ve	
škole	 je	 živo.	Naše	školní	 zahradnictví	
vzkvétá,	nová	budova	pro	žáky	je	před	
dokončením.	Už	aby	mohla	být	výuka	
zahájena.	 Bez	 žáků	 to	 není	 ono!”,	
píše	 v	 jednom	 ze	 svých	 pozdravů	
žákům	 přes	 sociální	 sítě	 ředitel	
školy,	Vratislav	Morava.

 (Huz)
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DěKUJEME PARTNERŮM ŠKOLY 
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Spolek přátel školy  
SOŠ a SOU  

Horky nad Jizerou

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
 

M L A D Á  B O L E S L A V

STAŇTE SE NAŠIM ČLENEM 

 +420 720 043 046 
 Dukelská 1093, Mladá Boleslav 29301 
 komora@ohkmb.cz, myto@ohkmb.cz

 www.ohkmb.cz
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POMÁHÁME PODNIKATELŮM V JEJICH ROZVOJI
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PROSTŘEDKYPAPÍROVÝ 

PROGRAM
OCHRANNÉ 
PRACOVNÍ
POMŮCKY

objednavky.hygotrend@hygotrend.com+420 326 721 168

ÚKLIDOVÁ
TECHNIKA

KOMPLETNÍ SORTIMENT
PRO ÚKLID A HYGIENU

PRIVÁTNÍ ZNAČKA
Kvalita za dobrou cenu

www.hygotrend.cz
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