
Návštěvníky Horkyfestu nejvíc
okouzlili Michaela a Ondřej

ČÍSLO DNE

2
dny, a sice ve středu a ve čtvrtek
od 9 do 17 hodin mohou lidé nosit
vyprané a nepoškozené oblečení,
lůžkoviny či další textil do Klubu
důchodců ve Školní ulici v Nera-
tovicích. Pečovatelská služba tam
totižpořádásbírkutěchtověcípro
DiakoniiBroumov. (btk)

SLOUPEK JIŘÍHO ŘÍHY

Zemědělec třeba

rockovou hvězdou...

Pod jejich rukama vznikají vynikající zákusky, vážou krásné
svatební kytice a míchají lahodné koktejly...

To ovšem není všechno. Studenti a učni různých oborů horecké
střední odborné školy a středního odborného učiliště se skvěle
zvládnou vžít do rolí šoumenů, zpěváků nebo třeba tanečnic.

Každý rok své nadšení ukazují návštěvníkům Horkyfestu, akce,
kterou na nádvoří horeckého zámku pořádá škola už léta. Brzy jich
bude už dvacet.

A je to opravdu pěkná tradice.
Děvčata a chlapci si vždycky vezmou organizaci oblíbené akce,

která pokaždé vyvrcholí vyhlášením nejkrásnějšího a nejšikovnější-
ho páru, na starost sami. Jen trochu jim sem tam pomáhají jejich
učitelé. Především dohlížejí na to, aby všechno bezvadně klaplo.

Na Horkyfest jsem se letos vypravil poprvé a hned jsem viděl, že
všechno běží jako na drátkách. A nebyl jsem sám. Jistě o tom byla
přesvědčena i řada tleskajících diváků.

Na vlastní oči totiž spatřili popovou hvězdu Shakiru a na pódiu to
roztočil i Freddy Mercury. Skoro jako kdyby se vrátil z onoho světa.
A to všechno díky těm cukrářům, kuchařům, zahradníkům...

Povedlo se vám to! jiri.riha@denik.cz

Nemocnice v Kralupech znovu otevírá...
... dokončení z titulní strany

Provozování lékařské pohotovostní služby v kralupské ne-
mocnici je podle Vladimíra Matouška pro společnost RHG pres-
tižní záležitostí. „Její znovuzprovoznění hradíme my. Půlmili-
onová dotace, kterou jsme získali od Středočeského kraje, po-
kryje pouze mzdové náklady spojené se samotným provozem, a
to na půl roku,“ uvedl ředitel společnosti. „Pro příští rok bude-
me usilovat o zvýšení dotace, a zároveň budeme jednat s jed-
notlivými lékaři o podpoře pohotovosti v souvislosti s alespoň
občasnou účastí na službách,“ uzavřel.

Školáci zMělníka a širokého okolí míří domělnického regionálního
muzea. Co tampro němuzejnice přichystaly tentokrát?

Zítra

čtěte

Výročí otevření doplní staročeský jarmark
Neratovice – Neratovický domov pro seniory Dům Kněžny
Emmy se ve čtvrtek promění ve staročeskou tržnici. Stánky s vý-
robky klientů domova i s dobrotami napečenými samotnými pe-
čovatelkami se otevřou ve čtrnáct hodin na zahradě Domu Kněž-
ny Emmy. Jarmark se koná při příležitosti třináctého výročí
otevření domova. (btk)

JIŘÍ ŘÍHA

Horky nad Jizerou – Soutěž
svatebních kytic, barmanská
show, číšnický běh a přede-
vším mnoho povedených vy-
stoupení. To byl letošní roč-
ník Horkyfestu, který pořá-
dali žáci a učitelé Střední od-
borné školy a středního od-
borného učiliště v Horkách
nad Jizerou.

A hlavním bodem progra-
mu byla jako obvykle volba

Miss a Gentlemana školy.
Potvrdil to ředitel školy,

která sídlí v horeckém zámku,
Vratislav Morava. Podle něho
jde nejen o krásu, ale každý
z uchazečů o titul by měl také
něco umět. „Jsou to ti hrdino-
vé, kteří vyjdou na pódium,
aniž by měli nějaké zkušenos-
ti. Nejsou to totiž herci, ale
cukráři, kuchaři, farmáři ne-
bo třeba studenti cestovního
ruchu. Celý rok bavíme my je,
tak ať jeden den pobaví také
oni nás,“ uvedl ředitel školy
a dodal, že na Horkyfest při-
jíždějí obvykle partneři školy
až z Rakouska a Německa.

Do ankety o královnu a krá-
le školy se letos zapojilo osm
děvčat a deset chlapců. Nomi-
novali je jejich spolužáci.

Jedním z nich byl i šestnác-
tiletý Marek Hemiš z Mělnic-
kého Vtelna, který se prvním
rokem učí kuchařskému ře-
meslu. „Spolužáci mě zvolili
za třídního gentlemana. Mám
z toho radost,“ řekl mladík,
který se na pódiu představil
jako lišák. „Vymysleli jsme si
s Marikou Ferencovou scén-
ku nazvanou Korejský lišák.
Potom jsem s intráky vystu-
poval ještě v Pohádkové ulici a
s Terkou Černilovou v retro
tanci,“ vyjmenoval jeden
z kandidátů na školního
Gentlemana.

Titul nakonec vybojoval
Freddy Mercury. Tedy spíš
Ondřej Klimeš z druhého roč-
níku oboru zemědělec – far-
mář, který se do role rockové
legendydokonalevcítil.Stalse
dokonce i favoritem veřejnos-
ti, která ho odměnila cenou
Sympaťák roku.

Po jeho boku po součtu bo-
dů stanula budoucí cukrářka
Michaela Kaiserová, která ta-
ké nejvíce oslovila nejen po-
rotu, ale získala i přízeň divá-
ků. Dívka z Cítova se tak může
pochlubit putovní korunkou
pro Miss školy i titulem Miss
sympatie.

Horky fest je podle ředitele
školy každoročně plně v režii
žáků. Připravují program, pi-
lují volná vystoupení, chysta-
jí dobroty pro hosty a obslu-
hují. „Vedle toho ale běží i veš-
kerá praxe. Večer po akci totiž
patří vždy velkému rautu, na
který žáci vše připravují,“
připomněl Vratislav Morava

a dodal, že Horkyfest není jen
akce jednoho dne.

Už během týdne se žáci i uči-
telé věnují různým sportov-
ním aktivitám. „Společně
jsme hráli volejbal, pak byl
turnaj v softbalu a ještě nás če-
ká Běh za zdravím, který jsme
museli kvůli špatnému počasí
o pár dní odložit,“ doplnil ře-
ditel horecké střední školy
a učiliště. ...8

Do ankety o královnu
a krále školy se letos
zapojilo osmděvčat
a deset chlapců.

Miss školy se divákům představila jako Shakira
Horky, Cítov – Budoucí
cukrářka na letošním
Horkyfestu doslova sbí-
rala přední ocenění. Mi-
chaela Kaiserová z Cíto-
va na tradičním festiva-
lu horecké školy získala
titul Miss Sympatie,
o němž rozhodovali di-
váci.

To ovšem nebylo
všechno. Porota ji totiž
udělila titul nejvyšší, a
to Miss školy pro rok
2014.

Královna letošního
Horkyfestu se návštěv-
níkům předvedla ve
scénce, kde se na chvíli
proměnila v popovou
zpěvačku Shakiru.

„Byla jsem hodně ner-
vózní. Ani jsem nějak
nečekala takový úspěch,
ale jsem za to moc ráda,“
řekla s nadšením Mi-
chaela Kaiserová, která
je ve druhém ročníku
učebního oboru cukrář.NOVOUMiss školy v Horkách se stalaMichaela Kaiserová. Foto: Deník/J. Říha

NASVÁ vystoupení se děvčata a chlapci pilně připravovali.

VYVRCHOLENÍM tradičního Horkyfestu na nádvoří horeckého zámku je pokaždé vyhlášeníMiss a Gentlemana školy. Foto 2x: Deník/Jiří Říha

INZERCE

1
0
0
1
0
5
6
2
6
4
_
A

3MĚLNICKOdeník pondělí 2. června 2014


