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Kurz studené kuchyně
Ve dnech 22. – 25. května byl pro naše
žáky organizován každoroční „Kurz
studené kuchyně“, který opět nemohl
vést nikdo jiný, než Mistr kuchař, pan
Vladimír Picka.
Cílem tohoto kurzu bylo kompletně
projít studenou kuchyni. To znamená
začít výrobou od těch jednodušších
věcí, až po ty opravdu složité.
Studenti se naučili vyrobit více jak
85 druhů výrobků, mezi které patřily
saláty, pěny, výrobky za studena,
aspiky, šunková a sýrová roláda,
klasické
galantiny,
štrasburská
kachna, paštiky, teriny, humr, losos,
ryby, sushi, fingerfood, atd., což
je na čtyři dny opravdu hodně náročný
program.
Účastníci
kurzu
obdrželi
na
začátku kurzu seznam receptur,
kde
měli
všechny
postupy
velmi
podrobně
popsané
a mohli si vše průběžně také fotit.
Veškeré výrobky se dělaly dvakrát.
Poprvé v rámci tréninku na cvičných

kuchyňkách a podruhé „naostro“
na závěrečný raut pro rodiče, kterým
kurz také končil.
Pan Picka, který kurzy vede již 20 let,
se moc rád pravidelně vrací do naší
školy a to nejen proto, že je u nás
vše vždyckym perfektně zajištěné
a celé zázemí je velmi profesionálně
vybavené, ale také proto, že jsou u nás
vždy velmi šikovní žáci.
Tento kurz je rozhodně prospěšný
pro žáky naší školy, kteří byli nadšeni
novými gastronomickými poznatky
a dovednostmi.
Na závěr kurzu získali všichni
účastníci certifikát o absolvování
kurzu.
Tímto naše žáky chválím a doufám,
že si odnesli i nezapomenutelné
vzpomínky.
text: Mgr. Hana Hejhalová
foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Gastro Poděbrady s naší stopou

Gastro Poděbrady s naší stopou
Ve čtvrtek 20. dubna se konal 11. ročník
mezinárodní soutěže Gastro Poděbrady a naše
škola se ho zúčastnila. I v letošním roce naši
školu reprezentovali žáci ve všech soutěžních
kategoriích na téma „Umění žít‘‘.
Tato soutěž pro nás dopadla vcelku dobře.
V kategorii Kuchař (slavnostní rautová mísa
pro 6 osob) vybojovaly žákyně Kristýna
Kuklíková a Michaela Houdová 2. místo
ve zlatém pásmu. V kategorii Číšník

(slavnostní tabule pro 2 osoby) vybojovali
žáci Martin Nedbal a Matěj Vondrák
3. místo ve zlatém pásmu. V kategorii
Cukrář (slavnostní dort) vybojovaly žákyně
Denisa Petrošová a Aneta Denemarková
bronzové pásmo. V poslední kategorii
Barman reprezentovaly naši školu žákyně
3. KM Nikola Horká, která se umístila
ve stříbrném pásmu a Tereza Matějovská
v pásmu bronzovém. Náramnou podívanou
a skvělé barmany podporovali svým

Exkurze do smluvního pracoviště

Exkurze do smluvního pracoviště naší školy
Již po druhé v tomto roce
jsme dne 4. května navštívili
se skupinkou žáků prvního ročníku
smluvní pracoviště Aquapalace
Praha,
které
se
nachází
v Čestlicích.
V hotelu na nás čekala manažerka
paní Petra Radostová, která
nás uvítala s malou pozorností
hotelu, mezi níž patřily i letáky, ze
kterých později žáci mohli čerpat,
při vypracování krátké slohové
práce zadané na téma Exkurze
v Aquapalace. Následovně nás
paní
manažerka
seznámila
s provozem hotelu.
V první části jsme byli provedeni
restauracemi
hotelu,
kde
se pohybovali a obsluhovali i naši
žáci vyšších ročníků v rámci školní
praxe. V další části prohlídky
jsme si mohli prohlédnout
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některé pokoje a apartmány, které
se v hotelu nachází. K pokojům
jsme procházeli chodbou, která
připomíná svým osvětlením loď
a byla navržena ve tvaru vlny
jako celý hotel. Nahlédli jsme do
všech typů pokojů a všechny jsou
velmi vkusně a moderně zařízené.
V poslední části prohlídky jsme
se přesunuli spojovací chodbou
k bazénům, tobogánům, fitness
a wellness. Tady se nám líbilo
nejvíce.
Žáci byli nadšeni a jsou natěšeni,
až budou moci vykonávat praxi
v tomto krásném prostředí.
Celý den jsme strávili velmi
příjemně a unavené nás autobus
dopravil zpět do Vlašimi.
text: Jana Nácovská UOV
foto: Dagmar Petržílková UOV

křikem návštěvníci, jednotlivé soutěžící
žáci z naší školy, kteří se na soutěž
přijeli
podívat
autobusem
společně
s paní Jindrovou Hejhalovou.
Velké poděkování patří všem žákům, kteří
se soutěže zúčastnili. A především pedagogům,
kteří vynaložili čas a vložili důvěru ve vybrané
žáky a vše s nimi nacvičili.
text: Michaela Houdová, Kristýna Kuklíková, Nikola Horká
foto: Mgr. Martin Zvára

Český den boje proti rakovině

Svátek dětí

První podnět k založení dne,
který by oslavoval děti, vznikl
v
Turecku
při
založení
Národního shromáždění 23.
dubna 1920 během Turecké války
za nezávislost. Tehdejší ochránce
národních práv Mustafa Kemal
prohlásil, že důležitou součástí
k budování nového státu jsou
děti. Proto ustanovil 23. duben
jako Den dětí, který obyvatelé
Turecka slaví dodnes a je státem
uznávaným svátkem.
Vyhlášení dne oslavujícího děti,
který by se slavil po celém světě,
bylo poprvé doporučováno
v roce 1925 na Světové konferenci
pro blaho dětí. Den dětí však
nebyl vyhlášen. Tato konference
se konala 1. června 1925. Ve
stejný den se v San Franciscu
konal festival Dračích lodí, na
jejichž oslavu čínský generální

konzul shromáždil mnoho
čínských sirotků, aby poukázal
na to, že by se společnost měla
více zabývat blahem dětí. Tyto
dvě významné události, které se
staly ve stejný den, určily datum
oslav Dne dětí, který byl ale
oficiálně vyhlášen později.
V roce 1949 Mezinárodní
demokratická
federace
žen
vyhlásila
Den
pro
ochranu
dětí.
Důvodem
k vyhlášení bylo masové
zabíjení žen a dětí v Lidicích
v roce 1942 a také ve francouzském
Ouradouru v roce 1944.
Datum oslav bylo ustanoveno
na 1. červen, který připomíná
sirotky v San Franciscu a první
konferenci, jež se zabývala
blahem dětí.
Den pro ochranu dětí se začal
slavit rok po jeho vyhlášení
a oslavy probíhaly každý rok.
Některé státy převzaly datum
a postupně se ze Dne pro ochranu

dětí stal Den dětí nebo také
jiným názvem Mezinárodní den
dětí. Československo, později
Česká republika, také převzala
toto datum, proto se u nás slaví
Mezinárodní den dětí na začátku
června.
Ve čtvrtek 1. 6. 2017 v hezkém
prostředí sportovišť SellierBellot,
na hřištích za tratí, jsme
se zúčastnili oslav Dne dětí, který
pořádá Dům dětí a mládeže
ve Vlašimi pro děti z MŠ a ZŠ.
V rámci dlouholeté spolupráce
a v hodinách TV žáci s organizací
dne významně pomáhají. Jedná
se o sportovní utkání, obratnostní
a pohybové soutěže. Naši žáci
jsou také ještě děti, také slavili
svůj svátek a do jednotlivých
soutěží se pro ty nejmenší zapojili
se zaujetím a elánem sobě
vlastním. Poděkování patří třídě
1. NP a 2. KA za vstřícnost,
ochotu a trpělivost.
text a foto: Mgr. Jarmila Vaníčková

Český
den
proti
rakovině
je nejstarší sbírka v ČR, která
se pravidelně koná již od r. 1996.
Tématem Českého dne proti rakovině
je letos Skupina nádorů hlavy a krku.
Barva stužek kytiček pro letošní
rok modrá a za minimální prodejní
cenu (příspěvek za 1 kytičku)
20 Kč veřejnost přispívala na podporu
výzkumu.
Každý dárce dostane ke kytičce také
letáček s informacemi o prevenci
nádorových onemocnění hlavy
a krku. Liga v něm spoluobčany
vyzývá,
aby
nepodceňovali
varovné
příznaky
a
chodili
s podezřeními k lékaři včas. Ročně
totiž diagnózu rakoviny hlavy
a krku vyslechne na 2000 nových
pacientů. Příčinou tří čtvrtin
těchto nádorových onemocnění
je kouření a nadměrná konzumace
alkoholu, špatná hygiena dutiny
ústní
a
nedostatečná
péče
o chrup, žvýkání a šňupání tabáku,
pracovní expozice dráždivým látkám
jako asbest nebo piliny, způsobujícím
chronický zánět sliznic.

Svátek dětí a charitativní sbírka

Pravidelně
našim
dětem
dopřáváme oslavy svátku, víte
jaká je historie jeho vzniku?

Přitom
prevence
je
velmi
jednoduchá: nekouřit – omezení
alkoholu
–
péče
o
chrup
a pravidelné návštěvy zubního
lékaře – dodržování obecných zásad
zdravého životního stylu!
Cíle sbírky:
Preventivně působit na širokou
veřejnost prostřednictvím letáků
s informacemi. Za nabízené kvítky
měsíčku lékařského získat prostředky
na boj proti rakovině – na nádorovou
prevenci, zlepšení kvalityživota
onkologických pacientů, podporu
onkologické
výuky,
výzkumu
a vybavení onkologických pracovišť.
Dívky Eliška Mrhová, Barbora
Moravcová, Michaela Houdová,
Kristýna Kuklíková z 3. KM, Denisa
Petrošová, Aneta Denemarková
z 2 C, Lenka Marušáková a Lucie
Morkovcová z 1. KA, nabízely kytičky
měsíčku lékařského po celý den
ve Vlašimi, na Tehově a v Benešově.
Veřejnost tuto sbírku vnímá pozitivně,
lidé sami vyhledávali žákyně
ve žlutých tričkách s logem a 400
kytiček s modrou stužkou během
několika hodin bylo pryč. Patří jim
velké poděkování.
V LOŇSKÉM ROCE SBÍRKA
VYNESLA 18 260 870 KČ.
text a foto: Mgr. Jarmila Vaníčková
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Exkurze a kurzy

Cukráři na odborné exkurzi na Vysočině

Kurz na sklízecí mlátičky

Cíl
naplánované
odborné
exkurze na 7. června 2017 byl
směrován tentokrát za hranice
Středočeského kraje, na Vysočinu.

exkurze vidět celou řadu
moderního strojního vybavení,
a to jak v pekařské, tak
i v cukrářské dílně.

Jak se vyrábějí cukrářské
a pekařské výrobky ve firmě
Adélka v Pelhřimově se jeli
podívat v rámci odborné exkurze
žákyně druhého ročníku oboru
Cukrář a žáci oboru Potravinářská
výroba.

Pozitivní přístup a milé přivítání
se nám dostalo už na vrátnici a poté
i s doprovodem, o který
se postarala výrobní ředitelka,
paní Ing. Bartáková. Poskytovala
žákům i pedagogům detailní
výklad o chodu celé firmy, včetně
historie, a trpělivě zodpovídala
na položené dotazy.

Díky vstřícnému vedení firmy
s
umožněním
vstupu
do
výrobních
prostorů
mohli
všichni
účastníci

text & foto:
Bc. Monika Vöglerová, Jaroslava Kršková

Celostátní jízda zručnosti

Jízda zručnosti

Dne 22. června se uskutečnilo
celostátní kolo soutěže Jízdy
zručnosti s traktorem a přívěsem.
V krajském kole se náš žák Tomáš
Hruška umístnil na krásném
čtvrtém místě. Z tohoto místa
se
na
celostátní
kolo
nepostupovalo, jelikož jeden
z účastníků krajského kola
odstoupil, byl pozván náš žák na
finále do Janovic nad Úhlavou.
Tomáše jsme se seznámili
s propozicemi soutěže. Na našem
autocvičišti byla postavena dráha
s možnými prvky jízdy, tak aby
si mohl Tomáš odzkoušet jízdu
s traktorem, který má pohon
předních kol. V propozicích na
soutěž byl určen traktor NEW
HOLAND T4.75 s vlekem 5t.
Soutěž pořádalo SOŠ a SOU
Sušice, kde byla možnost
ubytování na internátu školy.
S využitím možnosti přespání
jsme 21. 6. dorazili unaveni do
Sušice. V předvečer soutěže
nás seznámili průběhem „jízdy
zručnosti“a měli jsme možnost
dotázat se na podrobnosti soutěže.
Po
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jsme

se

přesunuli do 35 km vzdálených
Janovic nad Úhlavou, kde
v areálu bývalých kasáren
proběhla registrace účastníků
soutěže. Po zapsání soutěžících
nás přivítal organizátor soutěže
p. Pýcha s ředitelem SOŠ a SOU
Sušice Ing. Kolář a dál sám ministr
zemědělství Ing. Marian Jurečka.
Následovalo
rozlosování
soutěžících. Náš žák Tomáš
Hruška si vylosoval 4. startovací
pozici. Jako předjezdec byl sám
ministr zemědělství pan Jurečka.
Po výborné jízdě pana ministra
byla zahájena soutěž. Náš žák
Tomáš Hruška svou rychlou
a přesnou jízdou, na dlouhou
dobu svým časem „kraloval“
na prvním místě. Až úplném
v závěru klání byl předjet čtyřmi
soutěžícími. I toto 5. místo v této
prestižní soutěži „jízdy zručnosti“
celostátním finále je veliký úspěch.
Tímto děkuji Tomášovi Hruškovi
za velmi dobrou reprezentaci
naší školy a jeho osobní přístup
a zodpovědnost a chválím jeho
dovednosti a umění v ovládání
traktoru.
text & foto: Jaroslav Maršík

Ve dnech 23. a 24. května 2017
se na odloučeném pracovišti Tehov
SOŠ a SOU Vlašim konal kurz
na sklízecí mlátičku typu John
Deere S 690i.
Vedení a technické zabezpečení
kurzu bylo v kompetenci firmy
Daňhel Agro s.r.o. Týn nad
Vltavou,
pracoviště
Lbosín.
Kombajnérského
kurzu
se zúčastnili žáci třídy 3. B, 3. OS
a 2. B. Vlastní průběh kurzu byl
rozdělen do dvou dnů, 23. května
probíhala teoretická příprava
na učebně pod vedením pana
Mgr. J. Ptáčníka a J. Dufka,

odborného pracovníka střediska
Lbosín.
Praktická
příprava
pod vedením pana J. Dufka
a M. Daňka, zaměstnanců
střediska Lbosín, byla rozdělena
do dvou částí. V první části byla
praktická ukázka jednotlivých
ústrojí v činnosti a ve druhé
části jízda se sklízecí mlátičkou
po odstavné ploše OP Tehov.
Po absolvování kurzu získali
všichni účastníci osvědčení pro
řízení a obsluhu sklízecí mlátičky
typu John Deere S 690i.
text & foto: Ing. Václav Dražďák

Výjezd ze školy za poznáním

Začátek cesty byl pro budoucí řidiče ukázkou,
jak se jezdí po dálnici D 1 v úsecích její
rekonstrukce.
První zastávka byla u Měřína, ve Stránské
Zhoři. Navštívili jsme firmu RENOVA. Zde
se provádí opravy a renovace dílů spalovacích
motorů. Žáci tady mohou vidět celou opravu
od demontáže přes diagnostiku až po opravy
různých částí motorů. Celou firmou nás
provázel spolumajitel p. Malec. Protože zná
celou problematiku oprav motorů, žákům vše
dopodrobna odborně vysvětlil a i názorně
ukázal. Jednotlivé díly se zde po demontáži
podrobně diagnostikují a následně se provádí
renovace a postupná montáž celého motoru.

Zde bylo možné našim žákům vše ukázat,
předvést a tím doplnit potřebné odborné
informace a znalosti pro jejich odbornou
praxi. Tyto informace a poznatky využijí pro
další vzdělávání a také pro blížící se závěrečné
učňovské zkoušky.
Druhou částí odborné exkurze byla návštěva
jedné ze tří centrálních tepláren v Třebíči.
Tato teplárna je vybudována na spalování
biomasy, drcené dřevní hmoty jako jsou piliny,
hobliny a mokré části, kam patří drcená lesní
hmota větví, chvojí atd. Žákům byla popsána
a ukázána celá linka k výrobě tepla.
Diskuze se zaměřila na spotřebu biomasy
a na náklady při získávání a dopravě této
hmoty do teplárny.
Porovnávaly se náklady na výrobu a dopravu
jednoho balíku slámy k přípravě k spálení

a vzniklé teplo. Toto vše naše žáky velmi
zaujalo a plně se věnovali této diskuzi.
Třetí částí odborné exkurze byla návštěva
centra ALTERNÁTOR v Třebíči – Borovanech.
Toto vědeckotechnické centrum je děleno
do
několika
celků
se
zaměřením
na techniku, ekologii a související obory. Jedná
se o ukázky parních stojů, pohony
v zemědělství a domácnostech se zaměřením
na spotřebu energie. Žáci si mohli prohlédnout
a prolézt i vnitřní část vrtule větrné elektrárny
a další zajímavé modely.
Celý výjezd na Vysočinu se zdařil. Žáci
se poučili a získali další zajímavé informace
potřebné pro jejich povolání, ale i pro další
vzdělávání i jejich osobní potřeby. Takto
získané informace jsou vždy přijímány žáky
nejlépe a jsou vždy pro ně pravdivější.

Výjezd ze školy za poznáním

Dne 26. dubna se žáci 1. a 3. ročníku Opravář
zemědělských strojů a žáci 1. a 3. ročníku
Opravářské práce SOŠ a SOU Vlašim vydali
na odbornou exkurzi na Vysočinu.

text & foto: Jaroslav Pohůnek

Gastro májové slavnosti s Markétou Hrubešovou
V neděli 1. května se ve Vlašimi
konaly oblíbené Májové slavnosti.

Na této show Markéta Hrubešová
ve spolupráci s Martinem Zvárou
(vedoucí
učitel
odborného
výcviku) připravovali přímo
na pódiu ve dvou vstupech
Hovězí burger v domácí bulce
a Iberské vepřové se zeleninou
a gratinovanými bramborami.
Oba pokrmy při své přípravě
krásně provoněly celé nádvoří,
a tak přilákaly návštěvníky
slavností
nejen
k
jejich
ochutnávce do naší školní
jídelny (celý den jídelna
fungovala jako restaurace), ale
také ke komentované prohlídce

Gastro Májové slavnosti

V rámci této akce se na nádvoří
vlašimského zámku konala pod
hlavičkou naší školy GASTRO
SHOW se známou herečkou
a autorkou oblíbených knih
o vaření Markétou Hrubešovou.

budovy naší školy. Jsme
si totiž vědomi, že škol, sídlících
v budovách zámku není mnoho,
a tak jsme i letos uspořádali tři
komentované prohlídky těch
nejzajímavějších prostor školy.
Na prohlídku se přišli podívat
hlavně
pamětníci,
kteří
do zdejší školy chodili. Našli
se mezi nimi i tací, kteří
ve školních lavicích seděli
před více jak 60 lety, a tak
měli příležitost zavzpomínat
na svá školní léta. Všichni
se shodli na tom, že je naše škola
opravdu nádherná.
Recepty na oba pokrmy
připravované na podiu a také
na dezert z naší cukrárny,
který se podával v naší jídelně
rovněž najdete na webu: www.
sosasou-vlasim.cz/gastro-majoveslavnosti.
text & foto: Bc. Ondřej Pojmon
Školní zpravodaj 04-06/2017
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Výroba automobilů

Výroba automobilů a jejich historie
Dne 18. května se žáci 2. a 3. ročníku oboru
Opravář zemědělských strojů a 3. ročníku
Opravářské práce SOŠ a SOU Vlašim zúčastnili
poznávacího vzdělávání ve výrobním závodě
osobních automobilů. Firma ŠKODA AUTO
a.s. v Mladé Boleslavi pro naše žáky připravila
velmi zajímavý a velmi kvalitní vzdělávací
program,který byl rozdělen do pěti úseků
v délce čtyř hodin.
První část zahrnovala kompletní prohlídku
muzea vozidel vyrobených a vyráběných
v této světové firmě Škoda. Nejprve nám
byl promítnut dokument o historii a vzniku
této již nejstarší firmy v koncernu firem VW
v návaznosti na konkrétní ukázky prvních

výrobků, od kol k motocyklům a k prvním
výrobkům automobilů.
Žáci procházeli celé muzeum a postupně
vyslechli o každém vyrobeném typu vozidla
velmi zajímavé shrnutí vývoje a novinek, jak
technických, tak i o vzrůstajícím komfortu
výroby těchto osobních vozidel značky
ŠKODA. Žáky velmi zaujal výklad o úpravách
vozidel pro sportovní a závodní účely
a úspěchy, kterých ŠKODA dosáhla
a dosahuje. K muzeu patří i část nazývaná
depozitář sportovních vozů a prototypů.
Tato část prohlídky je poskytována pouze
odborníkům v profesi, do které se řadí i naši
žáci, a tak si mohli vše řádně prohlédnout.

Po kompletní prohlídce muzea a depozitáře
jsme odjeli přímo do výrobního závodu.
Naše škola měla možnost projít čtyři
výrobní závody – tedy vše, co firma ŠKODA
k prohlídce poskytuje. Postupně jsme procházeli
linky montáže, lisovnu, svařovnu a výrobnu
o montáž motorů.
Žáci naší školy se na vlastní oči přesvědčili
o rozdílu výroby a oprav. Mohli posoudit, jaké
požadavky jsou kladeny na mechaniky při
montáži na výrobní lince a porovnat požadavky
a nároky při opravách již používaných vozidel.
Celá akce byla velmi zdařilá a přispěla
k vzdělávání našich žáků.
text & foto: Jaroslav Pohůnek

Holky z Venuše, Kluci z Marsu
Holky z Venuše, Kluci z Marsu

... a žijeme spolu na Zemi
Pod tímto názvem se skrývá seminář MP
Education s.r.o., kterého se 8. 6. 2017 zúčastnili
žáci prvních ročníků naší školy nejen na
zámku, ale i na Tehově. Lektorka Mgr. Monika
Podlahová prodiskutovala témata jako:
• fyzické, psychické, sociální aspekty dospívání;
• reprodukční zdraví, preventivní prohlídky;
• zdravě žít = myslet na budoucnost, vzájemné
vztahy - vhodné sexuální chování;
• pohlavně přenosné choroby – prevence,
vhodné formy antikoncepce.
Žáci s mírnou nejistotou čekali, co jim
přednáška přinese. Vždyť přece téma, které
se týká problémů dospívání, reprodukčního
zdraví a jeho prevence, je pro nás více než
aktuální.
Paní Podlahová jako bývalý zdravotník
dokázala zaujmout pozornost vtipným
výkladem, otevřeně mluvila o všem, co zajímá
dospívající mládež.
První část byla věnována především rozdílům
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vývoje fyzické, psychické i sociální stránky
dospívajících a v té druhé seznamovala
žáky s vhodným reprodukčním chováním
a s prevencí pohlavních onemocnění.
Na závěr zde byl také čas pro dotazy.

Přednáška se uskutečnila v rámci preventivního
programu naší školy a ať už byla očekávání na
začátku jakákoliv, byla pro všechny přítomné
přednáška nejen přínosná, ale také zábavná.
text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková

Závěrečné zkoušky v OP Tehov jsou úspěšně za námi

V měsíci červnu, jako každý rok, proběhly
závěrečné zkoušky v oborech vzdělání Opravář
zemědělských strojů – 21 žáků, Opravářské
práce – 6 žáků a Stravovací a ubytovací služby
– 3 žáci.
Žáci, kteří závěrečnou zkoušku vykonávali,
museli zvládnout celkem tři části – písemnou,
praktickou a ústní. Jako první byla dne
2. 6. 2017 vykonána písemná zkouška. Žáci
si vybírali ze třech témat a na vypracování
měli 240 minut. Mnozí se opravdu snažili
a vypracovávali své odpovědi až do posledních
chvil vyměřeného času. Někteří však odcházeli
z učebny dříve, nevyužili nabízených minut
a to bylo možná příčinou toho, že 6 žáků bylo
v této části zkoušky neúspěšných a budou
vykonávat opravnou zkoušku, ke které se již
přihlásili.
V dalších dnech 12. - 15. 6. se konala praktická
zkouška, kde žáci prokazovali svou zručnost
při vykonávání zadávaných úkolů a mohli

svým učitelům odborného výcviku ukázat
své praktické dovednosti. Pouze jeden žák
byl v této části neúspěšný a pokusí se v září
o opravnou zkoušku.
Ústní zkouška je poslední částí závěrečné
zkoušky a konala se ve dnech 20. – 22. 6.
Žáci si vylosovali jedno ze zadávaných témat
a měli možnost přesvědčit zkušební komisi
o svých teoretických znalostech z daného
oboru. Počáteční odpovědi byly provázeny
nervozitou, ale později
se vždy zkoušení žáci
uklidnili a snažili
se vždy o co nejlepší
výsledek.
V
této
oblasti všichni prospěli
a mohli se radovat ze
svého úspěchu, který
si mnozí zasloužili.

životních, ale i studijních, protože někteří
se rozhodli k nástavbovému studiu
a pokusí se získat maturitu.
Žáci, kteří byli úspěšní ve všech částech
závěrečné zkoušky, obdrželi pozvánky
ke slavnostnímu předání výučních listů, které
se uskutečnilo v úterý 27. 6. v obřadní síni
vlašimského zámku.
text: Mgr. Květa Koktová
foto: Bc. Ondřej Pojmon

Záverečné zkoušky v OP Tehov

Závěr školního roku je v naší škole nejen časově
náročný, ale vždy i velmi pestrý.

Zkušební komise všem
našim
absolventům
popřála
hodně
dalších
úspěchů
nejen
pracovních,

Táborák na domově mládeže
Školní rok končí, je pěkné počasí,
a to přímo vybízí k večernímu
posezení.
I my na Domově mládeže
v Tehově jsme toho chtěli využít
a tak jsme naplánovali na jedno
pozdní odpoledne táborák.
K tomuto účelu jsme ve školní
jídelně
objednali
špekáčky

a pan vychovatel Hrdina pozval
kapelu, která nám na podobných
akcích hraje. Zazpívali jsme si,
popovídali, opekli špekáčky
a příjemně unavení jsme šli spát.
Bylo to milé zakončení školního
roku.
text: Jaroslava Kršková
foto: František Hrdina

Kardinál Duka s paní hejtmankou ve Vlašimi
Kardinál Duka s paní hejtmankou

Na nádvoří vlašimského zámku
zorganizovali v úterý 20. června
středočeští záchranáři netradiční
akci.
Kardinál Dominik Duka jim
zde pokřtil sedm nových
sanitních vozů, které právě
dostali do užívání. Na slavnostní
akci dorazila také hejtmanka
Středočeského
kraje
Ing.
Jaroslava Pokorná Jermanová, aby
podpořila středočeské záchranáře
v jejich náročné práci.
Po křtu následoval slavností
přípitek a raut, který pro takto
významnou událost zorganizovala
naše škola v čele s Mgr. Martinem
Zvárou a Helenou Vosátkovou.
Přejeme záchranářům co nejméně
výjezdů s novými vozy.
text: Bc. Ondřej Pojmon
foto: Mgr. Jarmila Vaníčková
Školní zpravodaj 04-06/2017
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Rozhovor měsíce

Rozhovor měsíce
Rádi bychom Vám v dnešním
rozhovoru
představili
„novou“
posilu našeho týmu zaměstnanců,
se kterým se potkáváte sice jen občas,
ale zato je ve škole nepostradatelný.
Je jím vedoucí školní jídelny Lucie
Matějková. Lucku jsme pro Vás
krátce vyzpovídali.
Lucko, málokdo o tobě ví, že jsi
vlastně naše absolventka. Je to tak?
Ano, vyučila jsem se v roce 1993
v oboru Kuchař - číšník. Pak jsem
chtěla pokračovat na nástavbové
studium, ale v té době ho škola
ještě nenabízela. Jediným řešením
nakonec bylo dálkové studium,
které se v tu dobu tady na zámku
otevíralo. Mělo to tu výhodu, že
jsem mohla již chodit do práce.
Maturovala jsem tedy v roce 1999.
Po vyučení a maturitě jsi
se věnovala tomuto oboru?
Oboru jsem se věnovala 5 let,
konkrétně jsem vařila v místní
zbrojovce. V době mých studií se
totiž člověk musel učit obor pro
nějakého zaměstnavatele, takže já
se učila právě pro ně.
To jsi se tedy věnovala „kuchařině“.
Co obsluha?
Ne ne, ta mě už při učení nikdy
nebavila, byla jsem vždycky raději
v kuchyni.
Kam tě život zavedl z kuchyně
zbrojovky?
Odešla
jsem
pracovat
do firmy T-mobile v Praze
na pozici asistentky pro VIP
zákazníky. Původně jsem tam
i bydlela na ubytovně, to jsem ještě
byla svobodná a sídlo firmy bylo
v Dejvicích. Mohla jsem tak
při
práci
chodit
pomáhat
na
různé
cateringové
akce
(na
Pražský
hrad,
Žofín,
Vyšehrad...), abych si zpříjemnila
život a vydělala navíc nějaké peníze.
Později, když jsem se vdala, shodou
okolností firmu přestěhovali do nové
budovy na Roztylech a já jsem začala
do práce dojíždět z Vlašimi.
Po nějakém čase mi ale dojíždění
přestalo vyhovovat a z Prahy jsem
odešla. Zůstala jsem chvilku doma
a hledala si práci tady v místě.
Jak jsi se dozvěděla, že hledáme
do školy vedoucí školní jídelny?
Kamarádka
mě
upozornila
na to, že hledáte kolegu. Tak jsem
zkusila poslat životopis. Nevěřila
jsem ale tomu, že bych byla vybrána,
tak jsem nastoupila do práce jinam.
Pak se na mě ale usmálo štěstí
a já na zámek nastoupila. Těšila jsem
se, protože je to kreativní práce
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V té době jsme hledali i kuchařku,
tu jsi zkusit nechtěla?
Ne, do kuchyně už ne. Vím, jaká
je to dřina
a už jsem
si to neuměla moc představit.
Ono ale na pozici vedoucí školní
jídelny člověk v podstatě nikdy
„nevypne“. Ještě se mi nestalo,
abych šla domů s „čistou hlavou“.
Rozhodně se tu nenudím a baví mě
ta kreativita a kontakt s lidmi.
Zkus nám v kostce popsat jeden
pracovní den.
Ráno chodím na šestou. Jdu hned
do kuchyně, abych kuchařkám
připravila suroviny na vaření
na daný den. Pak v kanceláři dám
dohromady aktuální počty obědů
(vaříme i pro naši cukrárnu a haly),
aby se vědělo, kam kolik porcí
poslat. Mezitím dělám objednávky
na další dny a jezdí dodavatelé.
K tomu neustále zvoní telefon
a strávníci se na něco ptají nebo jen
přehlašují obědy. Průběžně chodím
do kuchyně, vydávat ze skladu
suroviny, které jsou ještě potřeba.
Tu a tam také dohlédnu na práci
kuchařek a zkonzultujeme některé
postupy.
Část dne také věnuji dětem, které
„uháním“ s placením obědů, protože
jich má řada z nich nedoplatky,
které se složitě hradí.
Jaký máš názor na možnost výběru
ze dvou jídel?
Pro mě je to víc práce, ale na druhou
stranu se dá více zkoušet a kreativně
zapojovat jídla, o které stojí mladí.
Když se vaří jen jeden chod, prostor
na experimenty není.
Chodí za tebou strávníci, ať děti
nebo dospělí, a navrhují nějaká svá
oblíbená jídla do jídelníčku?

Tu a tam ano. Člověk to ocení a ráda
vyjdu vstříc s jídlem, které někomu
chutná. Jen někdy navrhnou děti
to své oblíbené, ale já ho zařadím
do jídelníčku v týdnu, kdy jsou
na praxi. To pak za mnou chodí
se stížností, že se těšily a zrovna
jídlo propásly, protože byly na praxi
v Praze.
Nedalo se nevšimnout, že se
v
jídelníčku
objevují
nová
a nová jídla. To vymyšlíš sama?
Něco sama, s něčím přijdou
kuchařky. Pak si vždycky řekneme,
jestli je reálné to při našem provozu
zvládnout.
Kolik porcí jídel každý den asi
vaříte?
Za normálního provozu je to
momentálně asi 230 porcí.
Lidé mají možnost, vybírat si předem
ze dvou jídel. Lze říct, že se vaří víc
prvních nebo druhých jídel?
Dříve se samozřejmě vařilo víc
„jedniček“. Ono je to logické,
protože každý neměl čas a chuť,
měnit si objednávku a „jednička“
mu je systémem automaticky
objednávána. Teď jsme ale ve stádiu,
kdy už si lidé rádi vybírají a stává
se dost často, že je „dvojek“ víc.
V jídelníčku jsou teď často saláty,
kuřecí maso, ryby, různé druhy
netradičních
obilovin,
lehčí
a dietnější a barevnější jídla, která
jsou právě „dvojky“.
Nechceme
vařit
jako
dřív
ve
školních
jídelnách,
kdy
si
každý
jistě
vzpomene
na UHO (univerzální hnědou
omáčku)
nebo
brambory
plavající v omastku. Chceme jít
cestou
zdravějšího
stravování
a moderních trendů.

Nějaké plány do budoucna co se týče
jídelníčku?
Chceme pořád zkoušet nové a nové
věci a ty staré zároveň vylepšovat.
Rádi bychom do jídelny přilákali
i zarputilé odpůrce, kteří nikdy
na obědy nechodili, aby věděli, že
se dá u nás kvalitně, zdravě a levně
najíst. Už teď pozoruji, že se objevují
noví strávníci, kteří přijdou jen na
určitá jídla, aby ochutnali.
Máš představu, kolik asi chodí
na obědy dětí a kolik dospělých
(ať z řad zaměstnanců školy nebo
veřejnosti?).
Je to tak půl na půl, teď možná díky
malému počtu žáků je už asi více
dospělých strávníků. Dětí vždy tak
okolo 100.
Veřejnost (zaměstnanci firem,
úřadů...)‚ k nám na obědy může
chodit také, hlásí se i zde noví
strávníci?
Ano, lidé si mezi sebou řeknou, kde
jim chutná a opravdu se hlasí noví
a noví strávníci z řad firem.
Je nějaký strop pro počet strávníků?
Vždycky se tu vařilo hodně porcí
a teď, když je dětí ve škole méně
je větší prostor pro veřejnost. Strop
je tedy snad jen personální. Kdyby
se vařilo víc, musí se přijmout další
kuchařka.
Nepřišly firmy s nápadem, že by
se jim obědy vozily na pracoviště?
Problém by byl s hygienou
a oni to vědí. Jdou k nám
ale rádi. Mají jídlo bez práce
s milou obsluhou a nemusí nic
uklízet. Chodí sem celé firmy (třeba
8 lidí) a v klidu se tu najedí.
Kolik pro veřejnost stojí oběd?
Veřejnost platí 58.-. V téhle
ceně
mají
polévku,
pečivo,

hlavní jídlo, pití a někdy
i moučník nebo ovoce. Záleží
na sezóně.
I z řad veřejnosti za tebou chodí
s
nápady
na
nová
jídla
do jídelníčku?
Ano, občas někdo přijde. Například
paní učitelka Jindrová nedávno
donesla recept na
zapečenou
pohanku se zelím nebo kuřecí
řízek v těstíčku na pivě. Máme

také nakoupeny nové kuchařky
s moderními trendy a na internetu
je také spousta kvalitních receptů,
které se snažíme upravit do naší
podoby.
Například nedávno jsme dělali
poprvé burger. Né každému chutná,
takže jsme si našli asi pět receptů
a udělali ho podle sebe. Stejně tak
kuskus se snažíme dělat pokaždé
trošku jinak.

Když někdo přinese recept, zkoušíš
ho uvařit doma?
Ne, to ne. V kuchyni se nad tím
zamyslíme a uděláme takovou
variantu, která si myslíme, že bude
lidem chutnat a zároveň splní
všechny normy, které musíme
dodržovat.
Neuvažovali jste třeba o přípravě
obložených housek na svačiny?
Napadlo mě to, ale díky tomu,

že mají děti možnost polévky
o velké přestávce, tak to nemá
smysl. Takhle je to vymyšlené
myslím skvěle, protože při obědě už
by polévku a hlavní jídlo málokdo
snědl najednou.
Lucko, děkuji za krátký rozhovor
a přeji ti, ať máš hodně sil a chuti
do další práce.
text & foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Z domova mládeže

Na hradě Český Šternberk
Na závěr školního roku jsme
se rozhodli, že v rámci
poznávání okolí, si uděláme výlet
na historickou památku. Vybrali
jsme si hrad Český Šternberk.
Na
místo
jsme
dorazili
s předstihem, a jelikož nám
počasí přálo, tak jsme si čekání
zkrátili procházkou k nedaleké
„hladomorně“, což je vlastně
původní obranná tvrz hradu. Její
zajímavostí je, že je tvarovaná
do špičky tak, aby rozrážela
nepřátelské střely mířící na hrad.
Pak už následovala samotná
prohlídka. Hrad Český Šternberk
patří k nejstarším hradům
v Čechách a je dodnes
v držení rodu Šternbergů, který
ho v roce 1241 založil. Hrad
si zachovává vnější gotickou
podobu, ale interiéry byly raně
barokní přestavbou přeměněny
na zámecké. Roku 1241 založil
Zdeslav z panského rodu
Divišovců nad řekou Sázavou
raně gotický hrad a pojmenoval
jej „Šternberk“.
Jméno jednoho z prvních
kamenných hradů v Čechách
odvodil
jeho
zakladatel
z erbovního znaku Divišovců,
zlaté osmihroté hvězdy, a dobové
módy poněmčovat názvy (Stern =
hvězda, Berg = hora). Středověká
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Na návštěvě ve Vodním domě

podoba raně gotického hradu
je skryta v jádru dnešní stavby,
která byla vytvářena několika
úpravami. Stavební vývoj sahá
od pozdně gotických přestaveb
zdokonalujících
obranný
systém, až po honosné raně
barokní úpravy interiérů pro
účely
pohodlného
obývání.
Začátkem 20. století byl hrad
znovu upraven, aby vyhovoval
moderním nárokům na bydlení,
vybudován byl vodovod, hrad
byl elektrifikován a ve 30. letech
ještě vybaven ústředním topením.
Český Šternberk se řadí k nejlépe
dochovaným hradním celkům
v České republice.

V rámci zájmové činnosti žáků
DM v Tehově jsme zvolili jako tip
na výlet nově vybudovaný Vodní
dům poblíž hráze vodního díla
Želivka.

Zajímavostí zůstává, že po
zestátnění hradu, zůstal jeho
majitel bydlet na hradě jako
kastelán. Hrad je od roku 1992
zpět v soukromém vlastnictví
rodu Šternbergů, dokonce na
něm i jeho majitel, pan Zdeněk
Šternberg, bydlí. V tomto roce mu
bude již 94 let.

Vnitřní část Vodního domu
je interaktivní, žáci zde mohou

Prohlídka byla zajímavá, paní
průvodkyně nám poskytla mnoho
užitečných informací a po návratu
zpět na DM si o výletu žáci ještě
dlouho povídali.
text a foto: František Hrdina

Lokalita Želivka je evropsky
významná z důvodu výskytu
rostliny kuřičky hadcové a ryby
bolena dravého. U přehradní
nádrže dále hnízdí orel mořský,
který je ohroženým druhem a zde
nachází čisté a klidné prostředí.
Expozice Vodního domu slouží
k prohloubení znalostí nejen žáků,
ale i veřejnosti například v oblasti:
člověk a příroda, voda v přírodě…

exponáty sami ovládat. Expozice
není v současné době kompletní,
připravuje se venkovní akvárium,
kde by měly být umístěny různé
druhy ryb jako sumec velký,
štika obecná, candát obecný, jelec
obecný, kapr obecný, amur bílý
a lín obecný.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili
na soutoku řek Želivky a Sázavy
a zjišťovali jsme, jak vypadá voda
obou toků po dešťových srážkách
v předešlých dnech. Viděli jsme,
že je Sázava špinavá z důvodu
eroze půdy z polí osetých kukuřicí.
Cílem celé prohlídky bylo, aby
si žáci uvědomili, že s pitnou
vodou je třeba šetřit.
				
text a foto: Vladimír Holada

Středoškolská atletika uzavřela letošní soutěžení

Týmovou soutěž SŠ organizovalo
Gymnázium Vlašim. Přeboru
se
zúčastnilo
7
družstev
v kategorii chlapců a 6 družstev
v kategorii dívek. SOŠ a SOU
postavilo pouze tým chlapců, kteří
školu reprezentovali velmi dobře.
V soutěži družstev se umístili
na hezkém 3. místě, zvítězilo
družstvo
GY
Vlašim
a na 2. místě GY Benešov.
Velmi
dobrých
výsledků
dosáhl Tomáš Říha - 2. místo
v běhu na 100 m, 6. místo ve skoku
dalekém, dále Filip Hlaváček,
který atakoval letitý rekord školy v
běhu na 3000 m, ve kterém doběhl
na 2. místě, ve vrhu kouli se umístil
na 5. místě a ve skoku vysokém
na 9. místě. Jakub Fürbacher
a Vojtěch Šimko, v běhu
na 800 m, taktéž bodovali, umístili
se na hezkém 6. a 7. místě. Filip
Rut v běhu na 100 m hezkým
sedmým místem taktéž přispěl

k
celkovému
hodnocení.

bodovému

V
jednotlivých
disciplínách
bylo přihlášeno v průměru 20
soutěžících. Prvních 10 v každé
disciplíně bodovalo.
Velkým
překvapením
byla
závěrečná štafeta 4 x100 m,
kde chlapci statečně vybojovali
2. místo časem 47,19 s a nechali
za sebou dalších sedm štafet.

Středoškolská atletika

V úterý 13. června proběhla
poslední
sportovní
soutěž
v
letošním
školním
roce,
a to oblastní přebor v atletice.

Právě
vyrovnaností
výkonů
jsme dosáhli tak skvělých
výsledků.
Věřím,
že
po
letních
prázdninách
budou
reprezentanti školy pokračovat
ve stejné, snad i lepší výkonnosti
ve všech soutěžích SŠ.
Děkujeme
za
skvělou
reprezentaci
školy
celému
školnímu
atletickému
týmu
a Mgr. J. Jaklovi za jeho
zorganizování.
text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková

Letní hodiny tělesné výchovy

Během

školního

roku

jsme

vyzkoušeli různé formy hodin
tělesné
výchovy,
tradiční
atletika střídala hry, a to volejbal
a košíkovou, v zimních měsících
jsme se zdokonalovali v běžeckém
lyžování, ale i seznámení
s fitcentrem a způsoby posilování.
Takže i letošní bohatý školní
rok jsme ukončili tradičně
na vlašimském koupališti a jeho
sportovištích.
text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková
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Letní hodiny tělesné výchovy

Letní slunovrat, nejdelší den
v roce, nastal ve středu 21. června
a právě v tento den bylo i nádherné
počasí. Sluníčko pálilo, vzduch
měl 36°C, takže jsme hodiny
Tělesné výchovy 3. KM a 1. NP
přesunuli na nedaleké koupaliště.
Využili jsme skvělé hřiště na
beach volejbal a zdokonalili jsme
se v další sportovní disciplíně –
plavání.
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Běhá celá Vlašim

Vlašim běhala již podruhé a opět v rekordním počtu
V sobotu 10. června si dali ve vlašimském
parku dostaveníčko všichni sportovně založení
jedinci, kteří přijeli okusit trať závodu, BĚHÁ
CELÁ VLAŠIM (Vlašimská desítka/Pětka pro
všechny).
Počasí přálo a na běh bylo naprosto ideálně.
Zázemí jsme pro běžce připravili skvělé.
Čipovou časomíru, startovní čísla na památku
nebo třeba převlékací stany, úschovnu věcí
a WC bereme již jako standard našich závodů.
Opět byla přítomna i první pomoc v podobě
rychlé záchranné služby Trans Hospital.
Na trase i v cíli nechybělo bohaté občerstvení
(voda, iontové nápoje, banány, hroznový cukr).
Každý běžec navíc dostal poukaz na ledové
osvěžení v podobě nanuku dle výběru zdarma.
V areálu si každý mohl prohlédnout vozidla
zn. Ford nebo si zdarma odnést na památku
vytištěnou fotografii z našeho fotokoutku
od FOTONAUTa.
Pro děti, na které se myslelo především, byly
připraveny dvě velké nafukovací atrakce
(pirátská loď a skluzavka) a také řada
pohybově dovednostních aktivit (házení míčů
na cíl, chůdy, skákání v pytli…). Pro všechny
děti od 2 do 14 let byly také určeny dopolední
závody na 100, 350, 700 a 1400 m), které byly
nejen skvělou motivací k pohybu, ale zároveň
možností, jak vybojovat některou ze skvělých
cen (plyšové hračky, batohy, blikačky, knížky,
omalovánky, lahve na kolo). Nechyběly ani
originální medaile a památeční diplomy.
Na každého navíc čekalo v cíli překvapení
v podobě nanuku a balónku. Dětských závodů
(startovné zdarma) se zúčastnilo 104 dětí.
Dalších cca 80 celý den dovádělo na skákacích
atrakcích.
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Ve 13:00 hod. odstartoval poslanec parlamentu
ČR Ing. Václav Zemek „lidový běh“ Pětku
pro všechny. Tedy závod na 5 km, který bez
větších tréninků zvládne uběhnout kdokoli.
Na start se postavilo rovných 80 borců
z celé republiky. Nejlépe se s náročnou tratí,
která vedla vlašimským parkem a dále přes
Žižkovo náměstí, popral Jiří Křeček z Eleven
Run Teamu, který touto tratí prolétl v čase
18:58. Nejlepší ženou byla Petra Sotonová
z SRTG Kolín s časem 22:40. Za zmínku stojí
rovněž skvělý výkon Pavla Kohouta, který tuto
vzdálenost absolvoval coby nejstarší běžec
ve startovním poli (ročník narození 1948)
za 31:34. Naopak nejmladším (ročník narození
2007) na této trati byl Jonáš Tůma (Dubovsko)
s úžasným časem 23:51.

36:29. Nejlepší ženou na trase byla známá
Lenka Šibravová (kerteam), (pozn. red. která
s námi běžela i Vltava Run - článek také v tomto
čísle), která zvládla náročnou trať za 43:20
(13. místo celkově).

Úderem 15:00 hod. byl odstartován hlavní
závod dne – Vlašimská desítka. Do něj bylo
registrováno 108 běžců, na start se nakonec
postavilo 96 z nich. Startovního „výstřelu“
se ujal Ing. Vladislav Novotný, ředitel SOŠ
a
SOU,
Vlašim,
Zámek 1. Od startu
se v čele pohybovala
dvojice
Matěj
K o n v a l i n k a
(Tri klub Příbram)
a Vlastimil Flegl
(Vrchlabí). V druhém
kole
si
drobný
náskok ve stoupání
Poděbradovou
ulicí
vytvořil
Matěj
a
udržel
ho až do cíle,
kam
doběhl
ve skvělém čase

text: Bc. Ondřej Pojmon
foto: Tonda Kříž a Mirek Slabý

Nejlepším „místním“ běžcem byl Rudolf
Jánošík, který dostál svému startovnímu číslu
„3“ a doběhl na celkovém 3. místě (ve své
kategorii MB obsadil 1. místo). Lenka Šibravová
a Matěj Konvalinka se stali absolutními
vítězi závodu a odvezli si tak z Vlašimi nejen
skvělý běžecký zážitek, ale také krásný pohár
a hodnotné ceny od našich partnerů.
Celého běžeckého dne se zúčastnilo
rekordních 292 běžců (vloni 221 běžců).

výsledky a další fotky na webu:
www.beh-vlasim.cz

Juniorský maraton v Praze
s drobným kopečkem, který ale na závěr jistě
mnohé potrápil. Během seznamování s tratí
však začíná hustě pršet, tak začínáme náš
závod úprkem do aut.

Akci pořádal Run Czech, tedy společnost,
která v České republice organizuje největší
silniční 1/2 maratony (Praha, Karlovy Vary,
Olomouc, České Budějovice, Ústí nad Labem)
a také legendární pražský maraton. A právě o
účast nejlepší štafety na tomto maratonu (7.5.)
se na juniorském maratonu soutěžilo.

Převléknout a hurá na start ano, poledne
se blíží a i když je v organizaci drobný zmatek
(čipy se rozdávají minutu před startem,
o učitelských štafetách neví nikdo nic, stany
na převlékaní jsou až děsivě malé, úschovny
žádné…), maraton je ve 12:05 slavnostním
výstřelem zahájen.

Do Prahy jsme s předstihem vyráželi
už v 9.00, abychom v pohodě stihli projet
nejen ucpanou D1, ale také samotné
centrum. Jedeme ve dvou plných autech.
Přeci jen, štafeta „zámeckých běžců“ čítá 14
+ 1 náhradník. 10 členů má dětský maraton,
4 členy štafeta pedagogů, do které jsme se
také premiérově zaregistrovali. Parkování
u pražského výstaviště nám zabralo pár minut
a už jsme natěšeni u prezence :). Jsme první
… tedy alespoň na prezenci. Vše jde hladce
a tak hurá na procházku po trase závodu.
Tou byl 2,1 km dlouhý okruh po Stromovce

Za tým žáků středních škol Středočeského
kraje (celkem 83 škol) se maratonu za naši
školu hrdě účastní Filip Hlaváček (17:54,8),
Marcel Hergesell (17:44,7), Lucie Slunečková
(21:40,2), Jan Schläfer (16:37,5), Barbora
Moravcová (27:42,7), Tomáš Říha (17:36,5),
Lenka Reichertová (22:44,2), Matěj Vondrák
(18:41,5), Vítek Šteker (17:46,0) a Vojtěch
Zamrzla (19:35,4).
Školní štafetě tyto časy stačí na celkové
45. místo. Výsledný čas 3:18:04.

Souběžně s žáky se na trať staví také družstvo
pedagogů, kteří mají situaci těžší. Přeci jen,
jsme jen čtyři, a tak vychází na každého člena
týmu něco přes 10 km. Běžíme tedy strategii
2, 2, 1. Celkem tedy na každého připadá
5 okruhů po 2100 metrech. Štafetové kolečko
rozbíhám já, následuje Vendula Kordulová,
Monika Vöglerová a úsek zakončuje
zkušený běžec Josef Jakl. Takto se protočíme
3x a jsme také v cíli :).
Náš výsledný čas je 3:23:13, což nám stačí při
naší premiérové účasti na úžasné 3. místo.
(1. příčku obsadil tým Run Czech se štafetou
10 běžců, kde nechyběli ani zástupci z Keni).

Juniorský maraton v Praze

V úterý 18. dubna se školní tým CASTLE
RUNNERS premiérově zúčastnil v pražské
Stromovce již 21. ročníku „Juniorského
maratonu – Běžíme pro Evropu“.

Škoda jen počasí, které si s námi celý den
dost hrálo. Ledový vítr a déšť se během celé
akce střídal s modrou oblohou a hřejivým
sluníčkem.
Příští rok se nám ale snad podaří sestavit opět
školní tým CASTLE RUNNERS a na tento
skvělý závod vyrazit, reprezentovat naši školu.
text & foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Vltava Run s našimi zástupci

Vltava Run opět s našimi zástupci
V sobotu 13. a v neděli 14. května se běžel již
5. ročník štafetového závodu Vltava Run, který
je jedním z nejtěžších v republice. Běží se bez
přestávky 360 km ze šumavského Zadova
do Prahy. To znamená, že na každého vycházelo
optimálně 30 závodních kilometrů.

900 m do výšky 600 m probíhal lesem přes
kořeny, bahno a kameny. K tomu mrholení
a naprostá tma a byl z toho výborný úsek, který
mě usvědčil v tom, že čistý do Prahy rozhodně
nedorazím. No co, 11 km za téměř 51 minut
se taky počítá.

Vyrazil jsem proto volně a cíl byl jediný,
nezabít se v bahně v 1/3 trasy a na zbytku, který
se běžel převážně po silnici celou ztrátu dohnat.
A taktika vyšla, „namazal jsem si na chleba“
snad 15 týmových běžců, kteří rozběhli tento
úsek rychle, ale došly jim brzy síly.

Závodu se účastnilo přes 300 převážně
12 členných týmů. Jedním z nich byl i tým
Hitrádia City, ve kterém jsem startoval stejně
jako minulý rok i já, Pepa Jakl a dalších
10 skvělých běžců z řad moderátorů
a příznivců tohoto pražského rádia.

Mým třetím úsekem měl být pohodový 9 km
dlouhý úsek č. 25, který se běžel již v neděli
hned po našem probuzení. Šlo o trasu Kostelec
nad Vltavou - Klučenice. Jenže asi dvě hodiny
před startem, tedy v době, kdy jsme vesele
spali, k nám dorazila zpráva, že v druhém autě
nastaly zdravotní potíže u dvou běžců a nejsou
schopni běžet úsek č. 31 (tedy mnou v loňském
roce pokřtěná trasa Živohošť - Třebenice). Los
tedy padl na mě a tak jsem s vidinou běžeckého
„přídavku“ vyběhl za krásného slunečného
dopoledne na úsek 25 lehčím krokem. Zde
už se projevilo to, že jsme startovali později
a na trase se předbíhalo hodně pomalejších
týmů. To hlavě svědčilo a i když se nohám
moc nechtělo, trasu 9 km jsem v terénu zvládl
za 43 minut.

Navíc po výběhu do Jablonné přestalo pršet
a terén se tak stal opět trošku mírumilovnější.
Úsek č. 31 tedy i letos pokořen. Délka 13 km
a čas 62 minut je uspokojivých vzhledem
k tomu, že jsem ho běžel bonusově.

Letos jsem dostal důvěru a úsek číslo
1 (Zadov - Lipka) v délce 14 km jsem
si tak náramně užil já. Start v 15:00 hod.
stylem start-cíl, na předávku doběhl za 58
minut se skvělým pocitem a radostí, neboť
jsem zbytku startovního pole (startovalo
se po sedmi) hned utekl a ještě stihl doběhnout
i dva týmy, které startovaly o 15 minut dříve.
Nechyběl lesní terén, výběhy, seběhy, kořeny
a nádherné šumavské výhledy.
Druhý můj úsek označený číslem 13 byl tak
trochu pomstou organizátorů a počasí. Nejen
že již vydatně pršelo, ale tím, že jsem startoval
těsně před 11 večerní, takže již za naprosté
tmy, musel jsem být vybaven čelovkou, vestou
a veškerým dalším nočním vybavením.
Měl jsem mimochodem také nahranou trasu
v hodinkách, abych měl přehled, co „hrozného“
mě ještě čeká, ale tělo bylo připraveno
na stoupání v délce 4 km, které mělo hned
po startu přijít. Přišlo, jenže „nepatrně“
delší. Nějaký skřítek či možná skřet totiž
v propozicích otočil výškový profil (stejně tak
trasu v elektronické podobě), takže se ze 4 km
výběhu a 7 km seběhu stal přesný opak. Navíc
onen 4 km seběh z nadmořské výšky skoro
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Úsek č. 31 - bonus na
závěr. Trasa, kterou
jsem znal z loňska
a zařekl jsem se, že
„už nikdy“ a já stojím
opět na předávce
a čekám na štafetový
kolík. Jsou ale přeci jen
rozdíly proti loňsku vydatně prší = nebude
takové vedro, mám
silniční boty = bude to
v lese skvěle klouzat,
trať je prodloužena
na 13 km a poslední,
že „bohužel“ vím,
co mě čeká.

Za dva dny jsem tedy uběhl 47 km za 3:34,
naspal úctyhodné 3 hodiny, vypil asi 5 Red
Bullů a odřídil asi 200 km ve dvou autech.
Cílový ceremoniál, tedy doběh celého týmu
jsem si nenechal ujít a medaile z tohoto závodu
patří mezi ty náročnější. Celkově jsme obsadili
nádherné 34. místo (27. místo v kategorii
10-12 běžců) s časem 29h 40m 10s.
text & foto: Bc. Ondřej Pojmon

Run Czech série
Běžecké akce hýbou světem a tak jsem se pro rok
2017 rozhodl, že se stanu Run Czech Star.

O pražském Sportisimo 1/2 Maratonu
jsem Vás informoval minule, ten se běžel již
začátkem dubna (čas 1:25:28).
Druhým závodem v sérii, který ale
zdaleka není pro každého a hodně
lidem v celkovém hodnocení chybí,
byl Volkswagen Maraton Praha. Letos
se běžel v neděli 7. května (pozn. red. tedy
týden před Vltava Runem). Už jen získat místo
na startu je závod. Registrace jsou totiž obsazeny
od podzimu loňského roku, takže člověk musí
vše naplánovat a natrénovat opravdu pečlivě
a s dostatečným předstihem.
Letos se mi povedl zaběhnout na výbornou.
Chtěl jsem „trošku“ vylepšit svůj loňský čas
3:27:27, povedlo se mi to ale o pořádný kus,
i když jsem v druhé polovině závodu byl

20. května jsem vyrazil s partou spoluběžců
vstříc Mattoni 1/2 Maratonu v Karlových
Varech. Byla to zde má premiéra, ale trať
a diváci mě naprosto ohromili. Panorámata,
samotná kolonáda, Grand Hotel Pupp
a vlastně vše jsem si užíval plnými doušky,
i kopec, který se dokonce 2x ke kolonádě
během závodu běžel. I přes citelně těžší trať
než v Praze jsem si posunul rekord na hodnotu
1:24:52 a obsadil 71. místo z 2599 běžců, kteří
závod dokončili.
3. června nás čekalo českobudějovické
peklo. Tedy „nádherně“ vyhřátá trať
Mattoni 1/2 maratonu v srdci Českých
Budějovic, která byla rovinatější než
ta karlovarská, ale o to více horká. Houbičky
namočené ve vodě a sprchy na každém rohu
tomu peklu moc na síle neubraly. Na prvních
5 km jsem si zkusil závodní tempo a protože
to v tom horku opravdu nešlo a „hlava
to zabalila“, doběhl jsem zbytek závodu
více méně v poklidném „kochacím“ tempu.
Čas 1:29:05 a 84. příčka z 2228. běžců byla
zasloužená.

Posledním závodem před letní pauzou byl
Mattoni 1/2 Maraton v Olomouci, který
se běžel 24. června. U tohoto závodu jsem
byl varován opět na horko, které se více méně
vyplnilo. Po budějovickém pekle jsem se ale na
tohle počasí tréninkem „aklimatizoval“.
Závod startoval na Horním náměstí a provedl
běžce nejzajímavějšími částmi Olomouce
(někdy i 2x). Průběh Smetanovými sady
byl prostě úžasný, kostky při cestě do cíle už
ale tolik ne. Fanoušci byli na tomto závodě,
co do počtu i fandění, zatím nejlepší. Kolem
trati bylo navíc spousty hasičů, kteří nás
doslova prolévali studenou vodou, takže
byť jsem doběhl totálně mokrý, byl jsem
ze závodu nadšený. V horku se opravdu nedají
běhat rekordy, čas 1:26:33 a 90. místo z 4298
běžců je ale skvělé a z Olomouce jsem odjížděl
spokojený.

Run Czech série

O co jde?
To je ocenění, které získá jen cca 150 běžců.
Musí k tomu udělat „jediné“ - zaběhnout
v jednom roce - resp. ve 4 měsících, pět
1/2 maratonů (Praha, Karlovy Vary, České
Budějovice, Olomouc, Ústí nad Labem), jeden
maraton (Praha) a jednu desítku (Praha)
ze seriálu závodů organizovaných Run
Czechem.

již bez energie. Časomíra se zastavila
na hodnotě 3:07:37, což stačilo na 299. místo
z 6510 doběhnuvších běžců a já byl nadmíru
spokojený. Už teď mi v hlavě kolují myšlenky,
jak tento čas ještě posunout o 7:38 níže.

Po letní pauze na mě už čeká „pouze“ 9. září
Birell Grand Prix Praha (závod na 10 km),
kde bych si chtěl zlepšit loňský rekord 39:57
a 16. září Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem,
kde snad pokořím čas 1:24:52 z Karlových
Varů.
Tak držte palce, dám Vám v dalším čísle
zpravodaje vědět, jak jsem dopadl.
text & foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Beháme
s BK Tour
ˇ
okresní kolo v prespolním
behu
ˇ
ˇ
pro žáky ZŠ a SŠ
19.09.2017 / Vlašim
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