
Studenti z Boleslavska uspěli
v řadě národních soutěží
v tomto měsíci snad
neexistovala
studentská soutěž, kde
by horecká škola
neměla zastoupeni

šÁnxa cHnnousxovÁ

Horky nad fizerou - Mi-
nulý dubnový týden byl pro
žáky horeckého učiliště
velmi úspěšný. Studenti
téměř všech zdejších oborů
se rozjeli do různých koutů
naší republiky, kde se zú-
častnili národních a regío-
ná]ních odborných soutěží.

Na vynikající úspěchy
cukrářů, kuchařů a gastro-
nomů na národní soutěži s
mezinárodní účastí Gastro
Hradec 2016 navázali stu-
denti i v soutěži Gastro po-
děbrady.

Na vynikající úspěchy
cukrářů, kuchařů a
gastronomů na
soutěži s mezinárodní
účastí Gastro Hradec
navázali studenti i v
poděbradech.

zde se k nim ale navíc
přidaii i číšníci a barmani.
Gastronomická soutěž mla-
dých kuchařů, cukrářů, číš-
níků a barmanů se konala v
Kongresovém centru na ko-
lonádě v poděbradech a
nesla se v duchu spoiečného
tématu ,, První republika".

za horeckou školu v ka-
_egorii získali zlaté medaile
iáci Jindra Hlavatý a Vojta
?řibyl z oboru Castronomie
lod vedením učitele vladi-
níra uhlíře, bodovali se
itudenými drůbežími mísa-
ni.

Cukrářky, které připravila
ra soutěž Aiena Pechlátová,
i děvčata z druhého ročníku
Zaneta Křížová a Jana Šplí-
;halová, se umístily rovněž
ra zlaté příčce. Porotu zau-
aly jejich dorty pod názvem
ivate6ní kloboučky.,,Náš
,nrrfářní r]nrr rylili-l ;l^_,,

účinkovat i v televizi na
Primě v seriálu Ohnivý ku-
ře"' pochlubila se děvčata.

Tereza Minaříková a Lucie
Zemanová obsadily stříbr-
nou příčku s dortem Pocta
A]fonsi Muchovi a byl sku-

a obhajovali číšníci Kateřina
Stiborová a |akub Janda pod
vedenim. Hany Somrové, a
zaslouženě si i oni ze sou-
těže odvezli zlatou medaiii.

Souběžně probíhalo i
barmanské klání, nazvané

Úkolem bylo připravit
čtyři long drinky (alkoho-
lické koktejly, které jsou
určeny k tomu, aby se pili
deiší dobu), skládající se z
maximálně šesti surovin, a
jedna z nich musela být
pražská vodka.

Horecké barvy hájili Mi-
roslav Smrkovský, Martina
Mikulíková, Michal Hubka a
Jana Sluková pod vedením
učitele |ana Tůmy.

Nejlépe z nich si ved] Mi-
rek Smrkovský, ktery obsa-
di] ve zlatém pásmu čtvrté
místo a získal ocenění po-
roty za kreativitu.

Ve zlatém pásmu se v
tvrdé konkurenci umístila i
Martina Mikulíková, Jana
Sluková a Michal Hubka,
kteří přivezli z Poděbrad
bronz.

Mirek připravil v mixeru
drink chocolate-banana
coctail, za ktery ziskal i
speciální cenu kreativity.

Martina zase zaujala svou
Borůvkovou extází, ve které
jako hlavní ingredienci po-
užila čerstvé borůvky. Na
soutěži byla polrvé v životě,
ale přesto si počínala zcela
suverénně.

]ana představila Letní
hitparádu, ve které kombi-
nace máty, limetky a čer-
stvého ananasu vytvořila
skvělý osvěžující drink,

Poslední ze čtveřice, Mi-
chal, bojoval s drinkem
Melounová blondýna. V
něm jako základní složku
použil bylinkový bezinkový
sirup. I pro něj šlo o vůbec
první soutěž, a zvládl ji víc
než dobře.

Úspěchy ale pokračovaiy.
Na sever VyJel tým žáků
oboru zeměděIec - farmář.
Ve Frydlantě v Čechách se
totiž konala zemědělská
olympiáda pro žáky studij-
ních a učebních zeměděl-
ských oborů.

Tady studenti absolvovali
šest náročných disciplín z
oblasti zemědělství a tech-
niky. Ve velmi náročné
konkurenci škol z celé re-
publiky, kterou navíc dopl-
nili zástupci dvou škol ně-
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CuxnÁŘrv bodovaLy v soutěži se svým dortem
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