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Během měsíce ledna se většina žáků 
prvních ročníků oboru Kuchař 
– číšník zúčastnila každoročně 
pořádané exkurze v Praze. 

Jejím smyslem a hlavním cílem 
cesty je připravit žáky na praxi v 
jim neznámém prostředí, naučit 
je cestovat MHD po městě a co 
nejjednodušeji se dopravit na 
místo, kde budou vykonávat praxi. 

Nejvíce žáků má SOŠ a SOU 
Vlašim v hotelu Aquapalace 
Praha. Z tohoto důvodu je tato 
exkurze zaměřena na dokonalou 
prohlídku celého resortu. Toto 
místo je velmi moderně zařízené, 
a tak mají samozřejmě žáci velký 
zájem o to, mít šanci trénovat 
kuchařské a číšnické umění právě 
zde.

Děvčata a chlapci navštíví 
kompletně všechna pracoviště, 
na  kterých se budou pohybovat, 
včetně všech typů hotelových 
pokojů a provozů aquaparku.
Někteří žáci, kteří se exkurze 
zúčastnili, začali již praxi v Praze 
vykonávat. Ostatní se na ni těší! 

Pro zbytek studentů je exkurze 
naplánována na měsíc únor.

text: Martin Zvára a kolektiv
foto: archiv Aquapalace Praha
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Ozdoby sypané přes šablony

Žáci druhého ročníku oboru 
Potravinářská výroba předvedli 
při hodinách Odborného 
kreslení, že jim nechybí 
potřebná nápaditost, fantazie a 
také zručnost. 

Všichni si samostatně 
vyzkoušeli navrhnout a 
zhotovit šablony z papíru. V 
praxi se tyto plastové pomůcky 
používají ke zdobení horní 
plochy cukrářského výrobku 
pomocí sypkých surovin, 
např. moučkového cukru, 
kakaového prášku, jemně 

mletých ořechů nebo sprejů či 
krémů. 

Všechny vyrobené šablony 
žáci samostatně prezentovali 
při společném hodnocení. 
Korpus nahradil barevný papír, 
na kterém se po prosypání 
objevilo překvapení. 

Sami žáci neskrývali nadšení 
nad tím, jaké pěkné ozdoby se 
jim povedly.

text & foto:  Bc. Monika Vöglerová

Na Tehově proběhl kurz svařování

Ve čtvrtek 30. ledna se v 
prostorách odborných dílen 
tehovského areálu SOŠ a 
SOU Vlašim konaly svářečské 
zkoušky žáků naší školy. Toto 
jim předurčuje učební plán a 
tak mají  celý svářečský kurz 
zdarma.

Těchto zkoušek se zúčastnilo 
šest žáků třídy 3.B (Opravář 
zemědělských strojů), kteří 
během zkušebního dne 
absolvovali nejen písemnou 
část zkoušky, ale hlavně 
praktickou část, při které 
před odbornou komisí 
prokázali své schopnosti při 
svařování metodou 311.1.1 
- Základní kurz svařování 
plamenem (mat.: nelegované 
a nízkolegované oceli 
nevyžadující předehřev).

Zkoušky ze svařování se 
rovněž účasnilo devět žáků 
třídy 2.B (opět učební obor 

Opravář zemědělských 
strojů). Tito žáci po písemné 
části zkoušky ukázali své 
praktické dovednosti při 
svařování metodou 111.1.1 
- Základní kurz svařování 
elektrickým obloukem 
obalenou elektrodou (mat.: 
nelegované a nízkolegované 
oceli nevyžadující předehřev).

Po obou částech zkoušky 
následovalo celkové 
vyhodnocení a všem 
úspěšným předání osvědčení o 
absolvování kurzu. Na základě 
tohoto osvědčení bude žákům 
vystaven svářečský průkaz.

Věříme, že žáci znalosti získané 
během tohoto kurzu využijí 
nejen během své praxe v rámci 
výuky svého oboru, ale budou 
jim přínosné i po vyučení také 
do jejich profesního života.

text & foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Projekt UNIV 3

V současné době je SOŠ a SOU 
Vlašim zapojena v projektu 
UNIV 3 – podpora procesů 
uznávání. 

V podstatě se jedná o tzv. 
pilotní ověřování procesu 
uznávání rekvalifikačního 
vzdělávacího programu 
BARMAN podle hodnotících 
standardů Národní soustavy 
kvalifikací (NSK). 

Cílem rekvalifikačního 
vzdělávacího programu 
je připravit absolventa na 

úspěšné vykonání zkoušky, 
která se uskuteční v době 
jarních prázdnin. 

Přihlášeno je 10 zájemců 
převážně z řad našich bývalých 
žáků. Výuka se koná ve středu 
v restauraci U Krbu podle 
stanoveného rozvrhu, vždy od 
14:30 hodin do 19:30 hodin. 

Předepsána je hodinová dotace 
17 hodin teoretické výuky a 33 
hodin praktické výuky. 

Tento kurz je finančně 

dotován, proto je pro účastníky 
zcela zdarma. 

Lektorem výuky (kromě 
vstupního diagnostického 
modulu) je paní Marie 
Horálková, která využívá 
dlouholetých zkušeností z této 
oblasti. 
Hodnotitelé u závěrečných 
zkoušek budou Mgr. Věra 
Jindrová, Mgr. Hana Hejhalová 
a Martin Zvára. Dohlížet bude 
delegovaný zástupce NUV. 

Po nabytí zkušeností a 

finanční kalkulaci tento kurz 
nabídneme za úplatu úřadům 
práce jako rekvalifikaci pro 
uchazeče o zaměstnání. 

text: RSDr. Květuše Studničková
foto: Marie Horálková

Závěrečné zkoušky v SOŠ a SOU Vlašim

Přestože je leden, pedagogové 
se již plně věnují přípravě 
závěrečných zkoušek, které se 
konají červnu. 

Tak jako v minulých letech, 
kdy jsme se přihlásili do 
projektu „Nová závěrečná 
zkouška“, i v tomto školním 
roce budeme skládat 
zkoušky podle jednotného 
zadání z Národního ústavu 
pro odborné vzdělávání a 
doplněného o školní část. Ve 
vybraných oborech je součástí 
zkoušky i Samostatná odborná 
práce (SOP). 

V metodických komisích pro 
obory gastro jsme projednali 
připomínky a poznatky z 
loňského roku a připravili 
podklady pro rozhodnutí 
ředitele školy o konání 
závěrečných zkoušek, časový  
 
harmonogram zpracování, 
způsob odevzdání, konzultace 

s učiteli SOP.  Témata pro obor 
Kuchař – číšník jsou velmi 
zajímavá: Gastronomické 
toulky po Česku, Spojujeme 
tradici a moderní trendy, 
Gastronomie napříč světem, 
Ve zdravém těle zdravý duch 
(olympiáda). Pro obor Cukrář 
je stanoven slavnostní výrobek 
– dort na téma: Z pohádky 
do pohádky, Kulturní nebo 
sportovní událost, Sváteční 
(významný) den v kalendáři. 

Věříme, že žáci přistoupí 
ke zpracování SOP včas a 
zodpovědně, své práce obhájí 
před zkušební komisí a zdárně 
zvládnou celou závěrečnou 
zkoušku. Tím zakončí úspěšně 
vzdělávací proces a jako 
schopní pracovníci ve svých 
oborech uspějí na trhu práce. 

text: kolektiv pedagogů 
foto: archiv SOŠ a SOU Vlašim

& Bc. Ondřej Pojmon
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Rozhovor s Romanem Dolejšem šéfkuchařem BRASSERIE LA GARE v Praze

V říjnu 2013 jsme otevřeli 
nové smluvní pracoviště, kde 
se pod vedením šéfkuchaře 
pana Romana Dolejše a jeho 
týmu naši žáci učí základům 
francouzské kuchyně. Požádala 
jsem Romana o rozhovor do 
školního zpravodaje, aby se s 
námi podělil se o své pracovní 
zkušenosti.

Jak začala tvá kariéra 
kuchaře?
V roce 1990 jsem nastoupil 
na studijní obor Kuchař do 
tehdejší SOU Ondříčkova 
(nyní SOU Gastronomie U 
krbu, Praha 10). V prvním 
ročníku jsem docházel 
na praxi do 
Kongresového 
centra (dříve 
Palác kultury), 
kde jsem 
převážně loupal 
cibuli a mrkev.  
Protože Palác 
kultury škole 
v y p o v ě d ě l 
smlouvu, tak 
jsme byli ve 
druhém ročníku 
rozházeni do 
podniků po celé 
Praze. Já měl 
tu smůlu, že 
jsem „vyfasoval“ 
Národní podnik 
P o l o t o v a r y 
Praha. Moje 
k u c h a ř s k á 
praxe spočívala v tom, že 
jsem celý den seděl vzadu 
v autě a dělal závozníka při 
rozvozu knedlíků. Po prvním 
dnu této praxe se můj sen 
o práci kuchaře rozplynul 
a já přemýšlel, co bude dál. 
Po týdnu rozvozu knedlíku 
jsem přišel do školy a štěstí 
stálo na mé straně. Ve škole 
se pod záštitou obchodní 
komory pořádal konkurz 
pro žáky, kteří by se chtěli 
vyučit v Rakousku. A protože 
představa, že by má odborná 
praxe byla rozvoz knedlíku, 
byla strašná, tak jsem se 
okamžitě přihlásil, aniž bych 
věděl, do čeho jdu. Konkurz se 
skládal z odborných předmětů 

a z německého jazyka. Jako 
jeden z mála jsem konkurzem 
prošel a po souhlasu rodičů 
jsem se vydal do naprosto 
neznámého světa.

První měsíc v Rakousku jsem 
strávil na tamní obchodní 
komoře, kde jsme se ještě s 
ostatními spolužáky narychlo 
učili německy. Po měsíci 
výuky na obchodní komoru 
přijeli rakouští hoteliéři, kteří 
si nás převzali a odvezli do 
svých hotelů. 

Já jsem odjel s majitelem 
hotelu v Dolním Rakousku. 
Zaměstnanci mne okamžitě 

přijali mezi sebe, nedělali 
žádné rozdíly a všichni se 
snažili mi pomáhat. V hotelu 
jsem začínal opět u čistění 
zeleniny a ve zdokonalování 
jazyka. Po krůčcích jsem 
stoupal vzhůru a po roce 
jsem prakticky vařil všechna 
jednoduchá jídla samostatně.

Jaké jsi měl znalosti 
německého jazyka, když jsi 
odjížděl do Rakouska?
Již na základní škole mne 
rodiče přihlásili do kurzu 
němčiny, což jsem ocenil až 
při konkurzu a po příjezdu do 
Rakouska. Moc se mi to hodilo, 
ale němčina má do němčiny s 
rakouským dialektem hodně 

daleko, začátky nebyly vůbec 
jednoduché a po 14 dnech se 
víc jak polovina žáků vrátila 
zpátky do Čech.

Kdy jsi chodil do školy na 
teoretické vyučování?
Pracoval jsem 9 měsíců, 5 
dnů v týdnu, pak jsem měl 
měsíc placené dovolené a 
zbylé 2 měsíce jsem strávil 
studiem ve škole. Na škole se 
učilo i v sobotu a teoretická 
výuka je zaměřená pouze na 
pohostinství, účetnictví a 
intenzivní výuku jazyků.

Jak probíhají závěrečné 
zkoušky v Rakousku?

Zkoušky se skládají z teorie a 
praktické části jako u nás. Vše 
probíhá v jeden den včetně 
oznámení výsledků. U nás 
se začínalo tím, že každému 
žákovi bylo předloženo 
čtyřchodové menu, které musel 
nanormovat a zkalkulovat 
na 10 porcí. Kdo tento úkol 
nezvládl, nebyl připuštěn k 
praktické zkoušce. Po uvaření 
se pokračovalo ústní zkouškou, 
před komisi jsme chodili po 
třech a museli se navzájem 
doplňovat. Učitelé nás zkoušeli 
z francouzských názvů, 
které se používají v kuchyni, 
skladování a hospodaření s 
potravinami, museli jsme také 
znát celosvětové pokrmy a 

jejich receptury.  Po úspěšném 
absolvování závěrečné zkoušky 
jsem obdržel rakouský výuční 
list, který mi otevřel cestu do 
světa.

Kam tě vedla po vyučení další 
cesta?
Po ukončení školy jsem odjel 
ještě s několika spolužáky do 
rakouských Alp, kde právě v 
září v hotelech začínají hledat 
zaměstnance na zimní sezonu. 
V tomto směru stačí mít trochu 
štěstí a práce se sežene. Zůstal 
jsem celou lyžařskou sezonu, 
která trvá až do Velikonoc. 
V hotelu jsem pracoval pod 
šéfkuchařem, který vyprávěl 

zážitky z prácel 
na zaoceánských 
lodích. To mě 
zaujalo na 
tolik, že jsem 
si také začal 
plánovat práci 
na lodi. Zjistil 
jsem si veškeré 
informace, jak 
se na loď dostat. 
V Salzburgu 
jsem podepsal 
p r a c o v n í 
smlouvu se 
s p o l e č n o s t í 
C e l e b r i t y 
Cruises. Z 
Rakouska jsem 
odjel domů, 
sbalil si pár věcí 
a odletěl do 

Ameriky, kde jsem byl přidělen 
na jednu z lodí, které tato 
společnost vlastnila. Na lodi 
jsem dostal práci v cukrárně 
a připravoval veškeré sladké 
pokrmy. Pracoval jsem 14 až 16 
hodin denně a byla to opravdu 
těžká práce. Po prvním měsíci 
jsem myslel, že odjedu domů, 
ale na konec jsem si zvykl, a 
když skončila smlouva, byl 
jsem na sebe pyšný, že jsem to 
vydržel a moc se naučil včetně 
angličtiny. Obepluli jsme celé 
východní pobřeží Spojených 
států, pak jsme změnili trasu 
a zamířili do Portorika, odkud 
jsme vyplouvali do celého 
Karibiku až po Panamský 
průplav.  Potom jsem se vrátil 
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domů s tím, že cestování bylo 
dost a začal se rozhlížet a 
hledat zaměstnání kuchaře v 
pražských hotelích. Byl jsem 
přijat do hotelu Mövenpick a  
protože tento hotel vlastnila 
švýcarská společnost, tak jsem 
po dvou letech dostal nabídku 
pracovat ve Švýcarsku. Opět 
jsem si sbalil pár osobních věcí 
a odjel pracovat Švýcarska.

Romane, v kterých 
destinacích jsi pracoval?
Protože jsem chtěl něco ve 
své kariéře kuchaře dokázat a 
vybudovat si kariéru, tak jsem 
si řekl, že pokud to půjde, 
budu co nejvíce cestovat a 
sbírat zkušenosti po světě. 
Ze Švýcarska jsem odjel do 
Německa  a když se blížil 

konec mého pracovního 
povolení, tak mým dalším 
kuchařským snem bylo najít 
si práci někde v Karibiku 
nebo na Bermudách. Už jsem 
měl dost známých a stačilo se 
zmínit před kolegy a opět po 
vyřízení veškerých formalit 
jsem zabalil kufry a odletěl 
na Bermudy. Na Bermudách 
jsem se seznámil s člověkem, 
který hledá zaměstnance pro 
společnosti. Nabídl mi práci 
na Petrově ostrově. Ani na 
chvíli jsem nezaváhal a odjel 
na ostrov. Tento ostrov patří 
mezi světovou špičku, co se 
týče gastronomických služeb. 
Po čase stráveným na tomto 
ostrově a dobrou referencí se 
mi otevřely nové možnosti, 
pracovat na Kajmanských 

ostrovech. Zde jsem se 
zúčastnil soutěže kuchaře 
roku a vyhrál první místo ve 
velké konkurenci. Na těchto 
ostrovech v Karibiku je velikou 
výhodou, že se tam vaří 
zásadně z čerstvých surovin 
a různorodé pokrmy z celého 
světa.

Po letech cestování a sbírání 
zkušeností jsem se rozhodl pro 
návrat domů a hledání nové 
práce.

Je jednoduché si najít práci 
s těmito zkušenostmi a 
jazykovými znalostmi?
Samozřejmě jsem nějaký čas 
hledal, posílal životopisy do 
hotelů, až se mi ozvali z hotelu 
CORINTHIA  TOWER, kde 

hledali šéfkuchaře. Absolvoval 
jsem několik pohovorů a byl 
jsem na tuto pozici přijat. V 
hotelu jsem strávil krásných 6 
let. Měl jsem štěstí na kolektiv 
zaměstnanců s kterými  jsme 
vytvořili profesionální team. 
Z mých zkušeností vím, že je 
dobré za pár let místo změnit 
a zase se posunout dál. Dnes 
pracuji jako šéfkuchař v 
BRASSERII LA GARE, kde 
vaříme pravou francouzskou 
kuchyni. 

text: Dagmar Petržílková 
foto: archiv Roman Dolejš

recepty: archiv Roman Dolejš

KUBÁNSKÁ MASOVÁ SMĚS S VOLSKÝM OKEM
„LA BODEQUITA DEL MEDIO“

Mleté maso, tak trochu jinak (s kořeněnou karibskou chutí)

Suroviny:
1 cibule, 3 stroužky česneku, 1 červená a 1 žlutá paprika, 1 čili paprička, 5 rajčat, 50ml slunečnicového oleje,  

800g mletého vepřového masa, sůl, černý pepř z mlýnku, 1 lžíce mleté papriky, 1 lžička mouky, 1 hřebíček, 100g rozinek,  
4 vejce, 1 lžíce slunečnicového oleje

Cibuli oloupeme a nakrájíme na malé kostičky. Česnek oloupeme a nasekáme nahrubo. Papriky opláchneme, 
vyndáme jádřince a nakrájíme je na malé kostičky. Čili papričku nasekáme najemno. Rajčata opláchneme a 
nakrájíme na kostičky. Na oleji zprudka osmahneme cibuli a vepřové maso, osolíme a opepříme. Přidáme 
nasekaný česnek, papriky, čili papričku a restujeme další minutu. Zaprášíme paprikou a moukou a promícháme. 
Zalijeme 200 ml vody, přidáme hřebíček, rozinky a rajčata. Necháme vařit ještě přibližně 15 minut na slabém 
plameni, pak dochutíme solí a pepřem.

Na oleji pomalu upečeme volská oka, na talíři je položíme na masovou směs. Podáváme s čerstvým pečivem.  
Pro milovníky pálivých jídel servírujeme s celou čili papričkou.

LIMETKOVÝ PIE (PÁJ)  

Tento pie má velikou výhodu, dá se udělat také ve formě hřbetu bez cukrové polevy 
nebo se dá přes noc zmrazit a podávat mražený. Je to skvělé letní osvěžení.

Korpus: 130 g Bebe sušenek,150 g rozpuštěného másla
Náplň: 400 ml  kondenzovaného sladkého mléka, šťáva ze 3 limetek, kůra z 1 limetky,  

300 ml smetany 33%, 3 plátky želatiny
Glazura: 100 ml vody, šťáva a kůra ze 2 limetek, 100 g cukru, 1 plátek želatiny, namočený a scezený

Smícháme najemno rozdrcené sušenky, rozpuštěné máslo a vytvoříme krustu. Do koláčové formy rozprostřeme 
krustu a dáme na 20 min. vychladit do ledničky.
V mixeru smícháme kondenzované mléko, limetkovou šťávu a kůru. Smetanu vyšleháme a přidáme do směsi 
z kondenzovaného mléka. V ledové vodě rozpustíme 3 plátky želatiny, scedíme a lehce ohřejeme. Vmícháme 
do směsi, kterou vlijeme do připravené formy s krustou. Dáme do lednice vychladit minimálně na 1 hodinu.

Mezitím si připravíme glazuru. Suroviny na glazuru společně zahřejeme, zchladíme na pokojovou teplotu a nalijeme na vychlazený pie.  
Necháme 20 min. tuhnout.

Dezert můžeme připravit i jako semifreddo. Potom nemusíme přidávat želatinu, dort dáme na 3 hodiny zmrazit do mrazáku.

Recept pro Vás

Recept pro Vás

SVĚT NA PÁNVI aneb Cesta k šéfkuchařské čepici
Něco pro mlsné jazýčky
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Barmanský kurz bude již koncem února

I v letošním roce bude patřit druhá polovina 
února všem, kteří rádi míchají koktejly 
nebo by se o tomto “umění” rádi dozvěděli 
víc informací.

Od 24. února bude totiž v prostorách naší 
školy probíhat týdenní Barmanský kurz, 
který povede stejně jako v letech minulých 
odborník na slovo vzatý, pan Aleš Půta 
(Hemingway bar, Praha). 

Pan Půta, uznávaný barman a odborník 
na koktejly, účastníky kurzu vždy v 
dopoledním bloku seznámí s teoretickou 
částí barmanství (tedy historie drinků 
a barů, výroba jednotlivých druhů 
alkoholických nápojů, typy skla, pomůcky 
barmana, druhy podávání, design 
drinku...), v odpolední části pak půjde 
vždy o míchání koktejlů jednotlivých 
účastníků kurzu pod zkušeným dohledem 
mistra.

Cena kurzu je 3 000.- Kč a můžete se do něj 
přihlásit osobně o paní Marie Horálkové 
(VUOV).

text & foto: Bc. Ondřej Pojmon

Nabídka kurzů pro naše žáky

Pro školní rok 2013/2014 organizujeme v naší škole tyto kurzy:

24. 2. - 28. 2. 2014 Barmanský kurz (míchané nápoje)   cena 3 000.- Kč
6. 3. 2014  Sommelierství (servis vín)    cena    700.- Kč
19. 3. - 20. 3. 2014 Barista (příprava kávy)     cena 1 000.- Kč
26. 5. - 29. 5. 2014 Kurz studené kuchyně     cena 2 700.- Kč

Na všechny výše uvedené kurzy se mohou žáci hlásit  
u paní Marie Horálkové (VUOV), nebo elektronicky  

na: horalkova@sosasou-vlasim.cz. 

Přihlásit se můžete  
do 19. února osobně  
u paní Horálkové. 
Pozor, počet míst  

je pevně omezen !!!

Nabízíme Vám

PROSTOR 
PRO VAŠI REKLAMU

v tomto časopise.

Více informací: 
zpravodaj@sosasou-vlasim.cz



7Školní zpravodaj 01/2014

Masopust

Zpracujeme ze všech surovin tuhé těsto a vytlučeme ho na vále tak, aby se 
vytvořily puchýře. Z těsta se vyválí slabý plát, tzv. ,,na stéblo“. Rádélkem 
nebo nožem vykrájíme čtverečky nebo jiné tvary, které uprostřed 
prořežeme (lze prořezat i na krajích). Chvíli necháme oschnout a pak 
smažíme dozlatova. Usmažené posypeme moučkový cukrem se skořicí.

recept: Monika Vöglerová
foto:  www.patrioti.ub.cz

Suroviny
500 g hladké mouky, 50 g másla, 1 vejce, 1 žloutek, 30 g cukru,

špetka soli , 2 lžíce bílého vína nebo rumu,
lžíce citronové šťávy, mléko nebo smetana na zadělání podle potřeby

Historický recept na ,,BOŽÍ MILOSTI - KRAPLE“

Pod názvem masopust se 
skrývá celé období od Tří králů 
až do začátku postní doby. 
Důležité jsou hlavně poslední 
tři dny, kdy toto období končí.
Poté následuje Popeleční středa, 
která zahajuje předvelikonoční 
postní období, trvající čtyřicet 
dní. Po jejich uplynutí začínají 
Velikonoce. 

Masopust (fašank, šibřinky) 
byl časem, kdy se pořádala 
řada rozpustilých zábav. V 
každém kraji si lidé pro něj 
vymýšleli jiné názvy a měli 
jiné zvyklosti. 

Masopust se vyznačoval 
přípravou pestrého jídelníčku 
v podobě hlavně tučných 
pokrmů např. zabijačkových 
specialit a pečeného vepřového 
masa.Ze sladkých jídel se 
připravovaly tradiční smažené 

koblihy, šišky, v některých 
krajích ,,boží milosti – kraple“. 

Ve městech a na vesnicích 
obcházely maškarní průvody, 
ve kterých nesměl chybět 
medvěd nebo kobyla skrývající 
často dvě osoby. 

Lidé se uměli zkrátka bavit a je 
moc dobře, že se tyto tradice 
opět obnovují a nezapomínají.

text: Bc. Monika Vöglerová 
foto: www.zena-in.cz

alik.idnes.cz
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Do prvního letošního 
čísla jsem si pro 
Vás připravil malé 
ohlédnutí za dvěma 
našimi úspěšnými 
absolvety. Nejprve se 
podíváme do hotelu 
S.E.N., Senohraby, 

kde jsem se v polovině ledna setkal s novou 
posilou tamní restaurace - Danielem 
Buzkem.

Ahoj Dane, představ se na úvod našim 
čtenářům.
Dobrý den, jmenuji se Daniel Buzek a 
ve škole jsem úspěšně ukončil studium 
v květnu 2013 na oboru Hotelnictví 
(4letý studijní obor zakončený maturitní 
zkouškou).

Po škole jsi nastoupil rovnou sem, nebo 
jsi byl ještě někde jinde? A jak rychle se 
ti povedlo po maturitě najít práci?
Ještě v době studií jsem chodil na brigády 
- Hostinec Za Vodou v Sázavě, kde 
jsem pracoval jako pizzař. Po úspěšném 
odmaturování jsem tam nastoupil na 
hlavní pracovní poměr jako číšník. V 
prosinci jsem dostal nabídku tady ze 
Senohrab, tak jsem ji přijal hlavně kvůli 
penězům, dojíždění ale i pro lepší přístup 
k zaměstnancům. A od té doby jsem tu. 

Jak jsi to měl během svého studia s praxí?
V prvním ročníku jsem byl právě tady, 
v hotelu S.E.N., Senohraby, ale jen asi 
14 dnů (1 týden v kuchyni, 1 týden na 
obsluze). Ve druhém ročníku jsem byl v 
Parkhotelu Český Štenberk, kam jsem si 
praxi zařídil sám přes naši známou, která 
tam dělala vedoucí. Ve třetím ročníku jsem 

byl právě v Sázavě - Hostinec Za Vodou a 
ve čtvrtém ročníku jsem využil možnosti  
zdarma vycestovat a byl jsem tak tři týdny 
na praxi v Maďarsku, v hotelu Corinthia 
Grand Hotel.

Jak se ti na zahraniční stáži líbilo?
Jedním slovem „SUPER“. Skvělý „výlet“ 
někam, kde jsem to neznal. Navíc jsem si 
úžasně procvičil cizí jazyk (mluvili jsme 
pouze anglicky). Nebyl jsem tam ale sám, 
byly jsme tam celkově tři kluci ze třídy a 
ještě starší žák Petr Veselý. Se spolužákem 
(Jaroslav Zelenka) jsem byl na obsluze 
a Ondra Císař právě s Petrem Veselým 
byli v kuchyni. Jsem opravdu rád, že nám 
škola tuto příležitost nabídla.

Takže cizími jazyky se domluvíš bez 
problémů?
Maturoval jsem z předmětu Anglický 
jazyk a učil jsem se i německy, ale ta mě 
nebavila. Sem do hotelu jezdí převážně 
zahraniční klienti z Ruska a Německa, 
ale anglicky se s nimi dorozumím bez 
problémů.

Jak dlouho jsi tu zaměstnaný?
Jsem tu od 1. ledna 2014, takže chviličku. 
V prosinci jsem tu byl párkrát na brigádě, 
abych si vyzkoušel, co a jak. Poté jsem 
rovnou nastoupil do „ostrého“ provozu.

Co by jsi nám řekl o hotelu samotném? 
Každý ho zná většinou jen z pohledu od 
silnice a navštívil ho myslím málokdo.
Hotel tu stojí už téměř 20 let, ale v 
podstatě bez velkých oprav pouze chátral. 
Asi před rokem ho dostala do pronájmu 
agentura EA Hotels a ta se teď také snaží 
hotel celkově zrekonstruovat, obměnit a  

doplnit v něm vybavení... Bohužel hotel 
také ztratil jednu hvězdičku z kvality 
ubytování, takže je dnes „pouze“ 4*. Pokud 
jde o restauraci, ta má od ledna tohoto 
roku nový jídelní lístek, ale nemyslím si, 
že by to byla dobrá volba. Zmizely z něj 
přílohy, dětská i bezmasá jídla a celkově 
je výběr jídel velmi omezený. Přes obědy 
máme nově také polední menu za 120,- 
(předkrm, polévka, hlavní chod a dezert), 
což má celkem úspěch.

Pracuješ v hotelu i v jiných restauracích?
Jsem sice číšník pro hotelovou restauraci,  
ale pokud je nějaká akce ve venkovní 
restauraci Swiss nebo Coffee break v 
Kongresovém sále, případně se používá 
Zámecký a Společenský salónek či 
Francouzská restaurace, jdu pomáhat i 
tam, kde mě zrovna potřebují.

Nějaký vzkaz pro budoucí absolventy?
Doporučil bych rozhodně všem 
zahraniční stáže, které škola zajišťuje. 
Člověk se podívá do zemí, kde ještě nikdy 
nebyl a vše je navíc hrazené školou.

Je práce tady v hotelové restauraci tvá 
vysněná práce a životní cíl?
To určitě ne. Je to má přestupní stanice 
dál. Do budoucna bych rád vydělal nějaké 
peníze a zařídil si vlastní provozovnu 
(restauraci či menší penzion), což je ale  
ještě hodně velký kus cesty.

Tak Dane, přeji ti, ať se ti tvé sny a cíle 
splní co možná nejdříve a jistě tě velmi rád 
někdy v budoucnu navštívím, třeba již ve 
tvé vysněné vlastní restauraci.

text & foto: Bc. Ondřej Pojmon

Rozhovor měsíce s úspěšnými absolventy naší školy
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Druhým absolventem 
je Robin Sivoň, 
který po studiu na 
naší škole odjel do 
Austrálie. V současné 
době působí jako 
prodejce vozů Volvo v 
Průhonicích, a tak se 

za ním jedeme podívat přímo tam.

Ahoj Robine, prosím představ se v 
úvodu našim čtenářům. 
Zdravím, mé jméno je Robin Sivoň a na 
školu jsem začal chodit v roce 2001 (toho 
času ještě na Chlistov) - obor Kuchař 
- číšník. Byl jsem jedním z posledních 
studentů, kteří chodili na Chlistov. 
(pozn. red. dříve bylo na Chlistově 
odloučené pracoviště naší školy). Tam 
jsem absolvoval první dva roky a na třetí 
rok jsme už přešli na „zámek“, kde jsem 
poté pokračoval i následující dva roky v 
nástavbovém studiu, abych v roce 2006 
úspěšně odmaturoval. Původně jsem chtěl 
pouze obor Číšník - barman, ale takový 
obor nikde v nabídce nebyl.

Jak jsi se dostal 
zrovna k naší 
škole a k oboru 
Kuchař - číšník?
Možná trošku 
kvůli lenosti 
(bydlel jsem totiž 
asi 1 kilometr 
od Chlistova). A 
vždycky jsem chtěl 
být barmanem. 
Sice jsem se 
trošku minul 
povoláním, ale 
byl to jistě důvod, 
proč jsem zrovna 
na Vaši školu 
šel. Kuchařina 
mě nikdy moc 
netáhla, spíš bar.

Pamatuješ si, že 
bys doma cvičně 
vařil?
Možná nějakou 
spálenou vodu  
na čaj . Dnes, 
když potřebuji, 
tak něco uvařím, 
ale nijak zásadně 
jsem tomu nepropadl.

Tři roky jsi tedy prožil na zámku, jak na 
tato léta vzpomínáš?
„Zámek - výborný“. Určitě vzpomínám v 

tom nejlepším světle. Myslím, že většina 
učitelů zůstala stejných jako za doby, kdy 
jsem tam byl já.

Co praxe, kam jsi chodil?
Praxe jsme měli více (týden škola, týden 
praxe). Otočil jsem se myslím tak v pěti 
až šesti podnicích. Jako „zobák“ jsem 
začínal v benešovské nemocnici (škrábání 
brambor, omáčky, polévky...). Pak jsme se 
točili na různých pracovištích - Pizzérie 
Benica (dříve Švarc), tam jsem mimo jiné 
později trávil celé léto i svou brigádu. Hned 
vedle byla benešovská pobočka Institutu 
pro veřejnou správu Praha , kde byla praxe 
na recepci. Největší praxi, pokud jde o 
kuchyň, jsem dostal ale od paní Jiráskové, 
a to bylo SOU stavební v Benešově, kde 
jsem byl v jídelně, která zároveň sloužila 
jako vývařovna pro policii, celní zprávu...  
Pokud jde o „barovou praxi“,  komunikaci 
s lidmi a chování k zákazníkům, tak mi 
utkvěla v paměti  Pizzérie Benica.

Co ty a cizí jazyky?
Od základní školy jsem „bohužel“ 

měl němčinu. Angličtina, která byla a 
dnes i je nejvíc žádaná, v té jsem moc 
neprosperoval. Na střední jsem neřešil ani 
němčinu , tímto děkuji paní Khaurové, že 
mě „nechala projít“. Anglicky jsem se začal 

učit, až když jsem to začal potřebovat sám 
(trochu už i na nástavbě).

Ty jsi ale maturoval z jazyka ne?
Nene, já jsem maturoval z matematiky. 
Sice jsem z jazyka chtěl, ale„díky Bohu“  
jsem si nakonec vybral matematiku.

Zahraniční praxe za vás ještě asi nebyla 
viď?
Bohužel, za nás ještě opravdu nic takového 
nebylo.

Co ale vím je, že jsi krátce po škole 
vycestoval. Řekni nám k tomu něco?
Ano, přesně tak. Na konci školy došlo 
k tomu, že jsem si uvědomil, že jsem ve 
věku, kdy ještě můžu něco poznat, dokud 
nejsem nějak vázán. Úspory (tímto děkuji 
mamince, že mi spořila), které jsem chtěl 
utratit za auto, mi na něj nedala, proto 
jsem je utratil za letenku a studium v 
australském Melbourne. Tam jsem strávil 
asi 11 měsíců.

Tam jsi jen studoval nebo i pracoval?
Tam jsem ze 
začátku pouze 
studoval, ale jak 
se mé kapesné 
s n i ž o v a l o , 
začal jsem po 
rozkoukání i 
pracovat. Po 
měsíci jsem si tedy 
našel brigádu, kam 
jsem chodil šest 
dní v týdnu po 
studiu na tamní 
škole. Pouze 
neděle byla volná.

Co jsi tam 
studoval za školu?
Studoval jsem tam 
přímo na jazykové 
škole, kde nás bylo 
klidně 15 národů 
(Čína, Japonsko, 
Portugalsko, Česká 
republika...).

Brigáda se 
týkala alespoň 
okrajově tvého 
v ystudovaného 
oboru?

Brigádu jsem hledal tak, aby se trošku 
mého oboru týkala. Nechtěl jsem 
vyloženě uklízet po večerech kanceláře 
nebo zametat na ulici. Nakonec jsem  
„skončil“ na hlavní třídě italských 

Rozhovor měsíce s úspěšnými absolventy naší školy
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Autorizace pro SOŠ a SOU Vlašim

Naše škola 
z í s k a l a 
rozhodnutím 
Mini s te r s t va 
pro místní 
rozvoj ze dne 

19. 12. 2013 autorizaci pro 
profesní kvalifikace: Příprava 
pokrmů studené kuchyně, 
Složitá obsluha, Barman. 

Profesní kvalifikace (PK) 
umožňují, aby si jednotlivec 
nechal ověřit a formálně 
uznat své kompetence, 
které nemůže dokladovat 
žádným certifikátem. V ČR 
je tento proces realizován na 
základě zákona č. 179/2006 
Sb. a je provázán s možností 
získat profesní kvalifikaci. 
To znamená, že pokud má 
někdo zájem o prokázání před 
autorizovanou osobou (SOŠ 

a SOU Vlašim), že disponuje 
všemi kompetencemi v 
určitém hodnotícím standardu 
Národní soustavy kvalifikací, 
stává se držitelem celostátně 
platného osvědčení o získání 
určité profesní kvalifikace. 

Paní Marie Horálková splnila 
všechny podmínky autorizace 
a je oprávněna provádět 
činnost jako autorizovaný 
zástupce pro výše uvedené 
profesní kvalifikace. 

Například v oblasti PK Barman 
(kód 65 – 009 – H) nás toto 
rozhodnutí řadí mezi 14 škol 
v celé České republice, které 
jsou vedeny jako autorizované 
osoby.

text: RSDr. Květuše Studničková
foto: Bc. Ondřej Pojmon

kuchyní (vlastníci byli většinou Italové). 
Zaměstnávali tam mimo Australanů třeba 
právě i Čechy. Tam jsem byl v podstatě 
až do svého odjezdu. Začínal jsem tam 
klasicky mytím nádobí,  postupně jsem se 
ale dostal až na bar, kde jsem„objednával 
hosty a kasíroval je” . Postupem času to šlo 
tedy lépe a lépe.

Co tvůj návrat sem do Čech?
Když jsem se vrátil po cca roce domů, 
začal jsem hledat práci, kde bych hlavně 
využil jazyk, který jsem se tam za rok 
naučil. Je pravda, že dnes už vím, že rok 
není mnoho a když bych jel znovu, zůstal 
bych určitě alespoň dva nebo tři roky. Ve 
své práci se ale dokáži domluvit zcela bez 
problémů. V podstatě celá naše rodina 
funguje v oboru„mezi auty“ , takže mě 
to „táhlo“  k tomuto oboru také (navíc 
jsem chlap). Vracet se do kuchyně nebo 
na  „plac“ jsem vyloženě nechtěl. Shodou 
okolností se v té době otevíral v Praze 4 - 
Modřanech Autobazar Toyata/Lexus, kam 
sháněli prodejce. Osobně se mi to zdála 
jako skvělá nabídka na start mé pracovní 
kariéry a hlavně to byla možnost, jak 
využít cizí jazyk. Takže jsem nastoupil 
tam, na pozici Prodejce ojetých aut. 
Tam jsem byl rok a půl, než přišel nový 
kolega, který mě „přetáhl“  do stávajícího 
pracoviště, tedy do autosalonu Volvo v 
Průhonicích. Zde jsem již pátým rokem.

Na jaké pozici pracuješ tady ve Volvu?
Od začátku jsem stále u ojetých vozidel. 

Zde jde tedy spíš o zánovní a referenční 
vozidla. Takže na pozici prodejce. Do 
budoucna bych mohl jedině povýšit na 
vedoucího ojetých vozidel, ale to je zatím 
ve hvězdách, protože nemám asi tolik 
praxe.

Takže je to teoreticky tvá vysněná práce?
To asi ne, určitě mám vyšší cíle. Ale do  i 
z práce jezdím spokojený, nemám žádné 
stresy, nevozím si práci domů, nemusím 
po pracovní době něco opravovat ani 
řešit... Takže jsem tu určitě spokojený.

Robine a závěrem, nějaká tvá rada pro 
ještě současné studenty naší školy?

Pokud jde o jazyky - pak určitě UČIT SE, 
UČIT SE, UČIT SE. Je to totiž v dnešní 
době strašně potřeba. Na každém rohu 
jsou počítače a všechno se ve větších 
firmách v podstatě dělá v angličtině. 
Němčina jde myslím už dnes hodně 
stranou. Bez jazyků dnes člověk „lepší 
práci“  určitě nesežene. Navíc současní 
studenti mají možnost zahraničních stáží, 
takže bych se toho nebál - každá praxe 
je dobrá, každý výjezd a zkušenost je k 
nezaplacení.

text: Bc. Ondřej Pojmon
foto: Bc. Ondřej Pojmon

& archiv Robin Sivoň
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Chceš začít běhat? Přidej se k nám ... 
PRVNÍ SPOLEČNÝ RUNGO VÝBĚH VE VLAŠIMI

již v pátek 7.2.2014
sraz na nádvoří vlašimského zámku v 16.00 hod.

V plánu máme asi 45 minut pomalého běhu 
(tempo dle nejpomalejšího).

Sportovní aktivity na měsíc únor

úterý 25. únor
Silový čtyřboj dívek 

(okresní a krajské kolo)
sokolovna, Vlašim

pořádá: SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 
Partner akce: Big Shock Energy

text: Mgr. Jarmila Vaníčková, učitelka TV

Okresní finále ve volejbale chlapců

Ve středu 22. ledna 2014 hostila 
Obchodní akademie Vlašim 
chlapecké týmy v rámci Okresního 
finále ve volejbale chlapců. 

Turnaje se účastnili vítězové 
oblastních kol z celého 
benešovského okresu,

Vlašimské střední školy 
zastupovaly Obchodní akademie 
Vlašim a Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Zámek 
1. Z benešovských středních 
škol postoupily z oblastního kola 
Vyšší odborná škola a Střední 
zemědělská škola Benešov a 
Gymnázium Benešov. 

Celý turnaj byl z pohledu 
výkonnosti všech družstev velmi 
vyrovnaný. V mnoha případech 
rozhodovaly o konečném 
výsledku celého zápasu jen těsné 
rozdíly v koncovkách jednotlivých 
setů. 

Chlapci ze Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště 
Vlašim Zámek 1 skončili po 
výhře nad Obchodní akademií 
a po prohře s benešovským 
gymnáziem a Vyšší odbornou 
školou a Střední zemědělskou 
školou na třetím místě. 

Družstvo školy ve složení Lukáš 
Kroupa, Martin Vaněček, Jakub 
Průcha, David Verner, Dominik 
Vlasák, David Havel a Jakub 
Fürbacher podalo ve všech 
zápasech velmi dobrý výkon.

Zvláštní poděkování patří 
především maturantům: Lukášovi, 
Martinovi, Kubovi a Davidovi, 
kteří se stali po celou dobu 
svého studia kvalitním základem 
našeho družstva. Nezbývá než 
konstatovat: „HOŠI, DĚKUJEM!“

text: Mgr. Josef Jakl
foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Maturitní ples je za námi

17. leden 2014 
byl slavnostním 
dnem nejen 
pro budoucí 
m a t u r a n t y , 

ale i pro jejich rodiče a 
učitele. V tento den se konal v 
benešovském KD Karlov jejich 
maturitní ples, na který si 
zvolili téma „Noc muzikálů“. 

Po tradičním předtančení 

žáků ze tříd 4.HT, 4.KM a 
2.NP následovalo poděkování 
dětí již zmíněným rodičům, 
učitelům a přátelům. Slova 
se poté ujal pan ředitel Ing. 
Vladislav Novotný, málokterý 
přítomný tak po projevech 
skrýval dojetí z tohoto 
jedinečného večera.

Dále následovalo „šerpování“ 
studentů, kterého se ujali 

pro třídu 4.HT Mgr. Hana 
Hejhalová a RNDr. Eva 
Petrů, pro třídu 4.KM Mgr. 
Milan Dvořák a Mgr. Marcela 
Vlkannova a pro třídu 2.NP 
PhDr. Marie Brunová a paní 
učitelka Andrea Khaurová. 

Po zbytek večera studentům k 
tanci hrála kapela UNISONO 
a všichni se skvěle bavili. 
Před půlnocí všechny 

přítomné překvapila půlnoční 
překvapení žáků v podobě 
různých tanečních kreativních 
vystoupení. 

Každý ze zúčastněných bude 
na tento příjemný večer zajisté 
vzpomínat.

text: Mgr. Marcela Vlkannova 
foto: Bc. Ondřej Pojmon

& archiv 4.KM
více fotek: www.sosasou-vlasim.cz/gallery
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Vyzkoušeli jsme za Vás...

K a ž d ý 
z nás si 
určitě umí 
v y b a v i t , 
jak jako 
malý rád 
c e s t o v a l 

vlakem. Proto dnes navštívíme 
Království železnic, největší 
modelovou expozici vláčků v 
České republice.  

Tato stálá výstava se nachází 
v Praze na Smíchově, u 
nákupního střediska Anděl. 
Nejlépe se na výlet vypravte 
autem nebo stylově vlakem a 
poté MHD. 

Otevřeno je skoro celý rok, 
každý den v týdnu od 9 do 
19 hodin. Základní vstupné 
stojí 200 Kč, děti do 15 let  
 
platí 120 Kč a děti do 1 
metru 30 Kč. Studenti mají 
lístek za zvýhodněnou cenu 

Naše hodnocení:

130 Kč a vyplatí se sledovat 
webové stránky, které často 
nabízejí různé slevy a výhodné 
kombinace vstupného. 

Součástí expozice je Kolejiště 
K1, Kolejiště K2, Kolejiště 
K3 a dále pak modely 
Plzeňského, Středočeského, 
Karlovarského a Ústeckého 
kraje. K1 se nachází na 30 m² 
a bylo vymyšleno zcela podle 
fantazie modelářů. Stejně tak 
je to i s K2, které zabírá plochu 
61 m². K3 se svými 24 m²  a 
názvem „Naše malá minulost“ 
zobrazuje dobu totality. 117 
m² patří Plzeňskému kraji, kde 
se po 260 metrech prohánějí 
nejen vláčky, ale i auta a 
tramvaje. 

Mezi dominanty zde patří 
například pivovar Prazdroj, 
hrad Radyně, vodní hrad 
Švihov atd. Středočeskému 
kraji patří 132 m² a mezi 

kolejemi najdeme automobilku 
Škoda či hrady Karlštejn, 
Kokořín nebo Křivoklát. 

Na místě se nachází také 
Vranovská a Štěchovická 
přehrada. Velmi mile působí 
na návštěvníka Karlovarský 
kraj (51 m²)  s vyobrazením 
Karlových Varů. Ústecký kraj 
(54 m²) pak prezentuje města 
Děčín, Ústí nad Labem a Most. 

V provozu je nyní také 
už model Prahy, který lze 
navštívit i samostatně. Tento 
model vznikal po dobu 20 let 
a zabírá plochu 115,5 m².  Jeho 
měřítko je 1:1000. 

Součástí expozice jsou ještě 
další menší doplňkové výstavy 
různých stavebnic. 

Odpočinout si můžete v 
dětském koutku, v projekčním 
sále nebo při řízení modelu 

lokomotivy. Jistě vás 
nadchnou i dotykové panely 
u jednotlivých částí výstavy, 
pomocí kterých můžete 
některé modely ovládat. 

A dále za zmínku stojí i to, že se 
v sále třikrát do hodiny stmívá 
a nastává noc. Krásně si tak 
vychutnáte osvětlenou temnou 
krajinu a její atmosféru.

text & foto: Mgr. Marcela Vlkannova

Více informací najdete na: 
www.kralovstvi-zeleznic.cz
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Kdybych v tom kopci potkal 
některého z tamějších pohotovostních 
rytířů, asi bych mu dal záhlavec přes 
přilbici. Stejně by dopadl případný 
pořadatel závodu, ač bez přilbice, 
kdyby se mi nachomýtl do cesty. 
Koho to napadlo, schovávat bájné 
vojsko v útrobách tak prudkého 
kopce? A koho to napadlo na vrchol 
Blaníku běhat, natož v zimě?

Příležitost vyřídit si to s někým 
kompetentním jsem dostal, jenže 
příliš pozdě, když už mě přešla zlost 
a soustředil jsem se jen, abych se při 
sbíhání z blanického vršku udržel v 
aspoň trochu vertikální poloze.

“Mám křeče v obou nohou, je 
to na nic,” svěřil se mi řekněme 
velmi zkušený závodník v jednom 
z klidnějších úseků, když mě 
předbíhal. Neznaje ještě zcela taje 
běžeckého small talku, odvětil 
jsem něco ve smyslu, že běží docela 
hezky, ale že tomu nerozumím, že 
jsem tu poprvé. Nicméně že to je 
celkem pěkný závod, jen ty kopce.... 
“Já jsem ho zakládal a jsem tu po 
pětadvacáté,” odvětil senior a ukázal 
mi záda.

Samotný závod pro mě začal tak, že 
jsem v sobotu ráno v parkovacím 
automatu na náměstí ve Vlašimi 
prohrál padesát korun. Vylezla mi 
stvrzenka, že tam můžu auto nechat 
až asi do dubna. Hazardní mafie 
ze mě měla jistě radost. U zámku 
už čekal kolega novinář a zkušený 
maratonec Čenda s chotí a hlásil, 
že se start posouvá o půl hodiny. 
Ta utekla strašně rychle, ani jsem se 
nenadál a tlačil jsem se v desáté řadě 
před startovní a zároveň cílovou 
branou. Běží se totiž po silnici do 
obce Kondrac, pak po červené na 
vrchol Blaníku, tam nás orazítkují 
a můžeme se po vlastních stopách 
vrátit zpět. Celá ta taškařice má 
měřit 17 kilometrů, tedy dvakrát 
tolik, co dosud měřil můj nejdelší 
závod. Ale v cíli dostaneme guláš a 
čaj, což se vyplatí.
Pořadatel vpředu rozdával 
hlučícímu davu instrukce, zaslechli 
jsme jen pokyn, že když cestou 
uvidíme někoho ležet, že to máme 
nahlásit nahoře na Blaníku, což 
vzbudilo všeobecné veselí. Objevil 
jsem další dva bývalé kolegy, s nimiž 
jsem se potkal v Týdnu, Marka a 
Ondřeje, na které v cíli čeká Lenka z 
Instinktu. Připočteme-li ještě celou 
řadu lidí z Runga, byl tedy mediálně 
závod pokrytý dokonale.

Utíkáme z Vlašimi

Pak se odstartovalo a asi dvě 
stě klusajících lidí paralyzovalo 
dopravu ve Vlašimi. Od kruhového 
objezdu asfaltka mírně stoupala 
a zatímco vedoucí skupinka 
okamžitě zmizela v mlze, držel 
jsem si podle hodinek tempo 
kolem 4:40 na kilometr, což bylo 
na mě děsivě rychlé. Konejšil jsem 
se tím, že aspoň budu brzy pryč z 
frekventované asfaltky (běželo se 
za plného provozu a řidiči byli sice 
ke zpoceným klátícím se troskám 
povětšinou velmi ohleduplní, ale 
pár troubících hovad se taky našlo).

Na šestém kilometru ve stoupání k 
parkovišti a k občerstvovací stanici 
fandily děti z nějaké školy či školky 
a vytrvale si s běžci plácaly, tak jsem 
se na ně zazubil a plácnul si taky a 
na chvíli opravdu zapomněl, že jsem 
uřícený, mám tep 190, jsem teprve 
na úpatí Blaníku a chybí mi kromě 
vůle ještě asi jedenáct kilometrů do 
cíle.

Pak jsme konečně opustili silnici 
a vyrazili do terénu. Na začátku 
stoupání jsem míjel první vracející 
se odvážné ženy a dívky, jež 
startovaly o půlhodinu dříve. Had 
lidí přede mnou se pohyboval 
stále pomaleji s tím, jak cesta stále 
příkřeji stoupala, motala se mezi 
stromy a kamením, brázdily ji 
vysoké schody a kluzké kořeny a 
celkově byla nepřátelská.

Poměr běžících k chodícím byl čím 
dál víc ve prospěch těch druhých, 
až jsem se na předstírání, že to 
během bude rychlejší, vykašlal i 
já. Pro pár “mudlů”, kteří vyrazili 
v poněkud nevhodném počasí na 
sobotní výlet a teď raději stáli dál 
od cesty, to muselo být až směšné, 
jak se ti pestře vyšňoření závodníci 
pokorně změnili v pomalé turisty. 
Takové poutníky z divného procesí 
uctívačů elasťáků a funkčního 
prádla. Pak kolem nás prosvištělo 
čelo mužského závodu, skákali mezi 
kameny jak kamzíci a já si umínil, 
že zrovna tak poběžím z kopce 
taky. Ale že tedy ještě pár metrů 
jen půjdu, jen támhle nahoru, jak 
se cesta láme. Když už to vypadalo, 
že kopec nikdy neskončí, vysvitlo 
slunce a mezi stromy kromě něj 
vykoukla i rozhledna.

A hurá zpátky
Dostávám razítko a křeče, jak 
ztuhlé nohy nutím k rychlejšímu 
pohybu. Jehličí klouže, kameny 
kloužou, kloužu taky, kamzičí běh 
lídrů se mi daří napodobovat velmi 

V procesí uctívačů elasťáků jsem zdolal zimní Blaník
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neobratně, spíš vůbec. Padám a stoupající 
špalír se táže, jestli jsem v pořádku. Kdyby 
ne, nahlásí to nahoře pořadatelům a 
všechno bude tak, jak má. Potáceje se mezi 
kamením vyhlížím známé tváře a zdravím 
Čendu z iDNESu, Marka z Týdne i Marka z 
Runga. Něco na sebe křičíme a je to dobrý.

Ledva mě předběhl zkušený zakladatel, 
pogratuloval jsem si, že ty silniční boty 
jsem zvolil vhodně, načež padám přes 
kořen holení na cosi tvrdého. Naštěstí 
jsem si nic nepolámal, jen jsem se trochu 
obalil bahnem, takže na zpáteční cestě 
dětí ochotných si se mnou plácnout 
výrazně ubylo. A zase asfaltka a až k 
obzoru roztahané pole závodníků. Nemám 
už žádné jiné přání než nezastavit se v 
posledním kopci z Kondraci a předehnat 
toho dědu, který se odkudsi zase vynořil. 
Ve vyrovnaném souboji generací jsem 
ho, teď si to trochu vyčítám, bez patřičné 
úcty sto metrů před cílem dal. V cíli mě 
stopky vítaly s časem 1:25:56. Na vítězné 
atlety jsem ztratil osmnáct minut, a tady 
je na místě otázka, jestli to brát jako jen 
osmnáct, anebo neskutečně propastných 
osmnáct. Vybírám si spíš to první a je mi 
fajn, jen trochu zima.

Někdy bych si nicméně chtěl zkusit, jaké to 
je běžet úplně vepředu za vozem pořadatelů 
a těm méně trénovaným se ztrácet v mlze. 
Tentokrát jsem ale na svém soukromém 
pomyslném stupni vítězů obsadil všechna 
tři místa (nevím, čím to, ale povede se mi 
to téměř pokaždé) a příště sem jedu s tím, 
že Blaník vyběhnu celý a všem tamním 
rytířům se vysměju.

text: Lukáš Werner (RunGo.cz)

V sobotu 18. ledna 2014 se sešli ve Vlašimi 
nadšenci z české i slovenské republiky, aby 
společně odstartovali na jubilejní, již 40. 
ročník extrémní běžecké akce – ZIMNÍ BĚH 
NA BLANÍK. 

Šlo o druhý závod seriálu Běžec 
Podblanicka, který od letošního roku 
zastřešuje běžecké závody okresu Benešov.

Počasí přálo, neboť na třetí lednovou 
sobotu málo kdo předpovídal sice mlhavo, 
ale bezvětří a teplotu okolo 5°C.

Na start, který byl tradičně na nádvoří 
vlašimského zámku přišlo zdolat 17km trať 
s otočkou na Velkém Blaníku (638 m.n.m.) 
celkem 227 běžců, což je absolutně největší 
účast za celou historii tohoto běhu.  

V první startovní vlně (10.00 hod.) se na 
trať vydalo 42 žen (ve třech kategoriích), 
které doplnili dva muži z nejstarší mužské 
kategorie. Nejlepší v cíli byla v kategorii ŽA 
(tedy ženy do 34 let) Zuzana Hermanová 
(1987) z Kerteamu v čase 1:26:15. Za 
zmínku stojí i čas nejstarší zástupkyně 
žen Renáty Hulínské (1968), která tuto 
náročnou trať zdolala za 2:08:25.

V 10.30 hod. se na trať závodu vydala 
mužská část startovního pole – 182 běžců 
a jedna statečná žena. Nejlepší v cíli byl 
Petr Losman (1979) opět Kerteam, v čase 
1:07:15 (kategorie MA – muži do 39 let). 
Nejstarší muž startovního pole byl Miloš 
Loužecký (1940), který trať zdolal na 
2:14:45.

Po doběhu na závodníky čekal výborný 
guláš a horký čaj, ale také spousty cen od 
našich partnerů - rádia Blaník, Big Shock 
Energy, Pivovar Hubertus, Janus s.r.o., 
Meduňka Vlašim, SOŠ a SOU Vlašim a 
také organizace Kraj blanických rytířů, 
která navíc všem závodníkům věnovala 
možnost bezplatné prohlídky zvířat 
vlašimské ParaZOO. 

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili 
do letošního ročníku a budete se těšit 17. 
ledna 2015 na startu již 41. ročníku.

text: Bc. Ondřej Pojmon  & Mgr. Josef Jakl
organizátoři závodu

foto: David Karas (www.davidkaras.cz)

Jubilejní 40. ročník Zimního běhu 
na Blaník s rekordní účastí

Více informací najdete na: 
www.behnablanik.cz

www.bezecpodblanicka.cz

www.facebook.com/behnablanik
www.facebook.com/bezecpodblanicka
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