
1

Školní zpravodaj

GASTRO Poděbrady 2013

zastoupení ve všech soutěžních disciplínách.Své dovednosti zde porovnávali žáci ze třinácti středních škol s 
gastronomickým zaměřením.
 
Úkolem cukrářů bylo připravit slavnostní dort na téma “Večerníčkův svět”. Naši školu reprezentovaly Katka 
Moravcová a Iveta Marešová. Se svou Makovou panenkou se mezi osmi kouzelnými dorty umístily na 2. místě. 
Číšníci připravovali slavnostní tabuli na téma „myslivost“. Úkolem Petry Holečkové a Karolíny Matějkové 
bylo sestavit menu pro tuto příležitost a před komisí svou práci obhájit. Mezi 11 soutěžními tabulemi děvčata 
vybojovala 5. místo a čestné uznání za kreativitu v oboru číšník.

Elektronický zpravodaj přinášející nejdůležitější novinky z dění v SOŠ a SOU Vlašim.

měsíčník 3. číslo 01|05|2013

Vychází každé první pondělí v měsíci. vydavatel: SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1

Ve středu 17. 4. 2013 nás přivítaly Poděbrady nádherným 
východem slunce a svěžím jarním počasím. Po časném 
ranním vstávání, ve tři hodiny, jsme dorazili před Kongresové 
centrum na poděbradské kolonádě, kde se konal již 7. 
ročník mezinárodní soutěže Gastro Poděbrady. Přestože se 
naše škola tohoto klání účastnila teprve potřetí, měli jsme 
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Páté místo a cena za kreativitu byly odměnou také 
pro Veroniku Chvalníkovou a Petra Veselého, kteří 
soutěžili za naši školu jako kuchaři. Jejich úkolem 
bylo připravit rautovou mísu, na kterou museli použít 
“dobroty z našeho dvora”.

31 barmanů míchalo drink, který musel obsahovat 
povinnou složku, což byla Pražská vodka. S tímto 
úkolem si naši barmani poradili opravdu skvěle. 
Na 8 místě se mezi 31 soutěžícími umístila Tereza 
Drexlerová se svým DRINKEM O PÁTÉ, čtvrtou 
příčku a cenu za kreativitu vybojovala Gabriela 
Plášilová s JAHODAMI NA PLÁŽI. Jaroslav 
Zelenka obhájil, stejně jako loni, nádherné druhé 
místo s vynikajícím nápojem DAYLIGHT. Nejvíce 
porotcům chutnal nápoj Ondry Císaře SUMMER 
BREEZE, který společně se skvělou technikou jeho 
práce ocenili příčkou nejvyšší – 1. místem.
 
Pro odlehčení napětí při soutěži, pořadatelé 
zorganizovali běh číšníků na poděbradské kolonádě. 
V tomto klání vlašimáci opět zabodovali a domů 
přivezli broušené poháry za první a druhé místo.
 
Všem žákům, kteří takto úspěšně reprezentovali 
naši školu patří poděkování a věříme, že si na 
oplátku odnesli nejen mnoho pěkných zážitků, ale i 
zajímavých profesních zkušeností. 

Marie Horálková 
VUOV
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Exkurze 3.HT na Letišti Václava Havla v Praze
K oboru Hotelnictví a turismus samozřejmě patří 
cestování. Proto žáci 3. HT, v rámci učební praxe, 
navštěvují každoročně Letiště Václava Havla v Praze. 
V rámci této exkurze se podívají do neveřejných 
prostor letiště, kam se cestující běžně nedostanou.
Poznají pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí, 
uvidí provoz na odbavovacích plochách, seznámí se s 
dráhovým systémem, dostanou se do blízkosti letadel, 
terminálů, salónků a zázemí pro cestující.

Letos jsme se vydali do Prahy 11. dubna. Sraz všech 
účastníků byl na autobusovém nádraží na Roztylech 
a společně jsme cestovali MHD přes celou Prahu na 
letiště. 
 
Exkurze s průvodkyní začala na Terminálu 1, v 
příletové veřejné části, kde jsou umístěny přepážky 
směnáren, hotelových služeb, dopravních společností 
a cestovních kanceláří. V 1. patře jsme si prohlédli 
samoobslužnou restauraci s vyhlídkovou terasou. V 
odletové části Terminálu 1 jsme viděli odbavovací 
přepážky, přepážku pro odbavení nadměrných 
zavazadel, službu na balení zavazel, informace, 
přepážky leteckých společností.
 
V tranzitním prostoru jsme viděli značkové 
obchody a free shopy, kavárny a bary. Zaujaly nás 
VIP salonky, které nabízejí cestujícím soukromí a 
pohodlí. Spojovacím objektem jsme prošli a projeli 
pohyblivými chodníky do Terminálu 2, který slouží 
pro odbavení letů do států Evropské unie, které 
jsou součástí schengenského prostoru. Pohyblivé 
chodníky si někteří z účastníků exkurze opravdu 
užívali, protože nás začínaly bolet nohy z chůze po 
rozlehlých prostorách letiště.

Terminál je řešen ve dvou úrovních. Spodní část je příletová, horní část je určena pro odbavení odletů. Je zde 
instalováno 60 odbavovacích přepážek.V této části jsme si také prohlédli hotel Tranzit 2 s 12 pokoji, dokonale 
izolovanými od hluku z letištní plochy.
 
Před vstupem do Terminálu 2 jsme také prošli centrální bezpečnostní rentgenovou kontrolou. Ve veřejné části 
spojovacího objektu jsme obdivovali obchody a občerstvovací zařízení, prohlédli jsme si pobočky cestovních 
kanceláří, které zde mají také mobilní přepážky pro své klienty před odletem.
 
Tato exkurze byla přínosem nejen pro žáky, kteří odlétají zanedlouho na zahraniční stáže, ale pro nás všechny, 
protože jsme viděli zázemí a prostory, které běžní cestující nemohou navštívit. Seznámili jsme se s mnoha 
zajímavými profesemi, které mohou být inspirací při výběru budoucího zaměstnání absolventů tohoto oboru.

Marie Horálková 
VUOV
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Maturitní praktické zkoušky Obhajoby maturitních prací
To, že začaly v SOŠ a SOU Vlašim praktické maturitní zkoušky z odborného výcviku, oboru GASTRONOMIE, 
se pozná podle toho, že se z cvičných kuchyněk a vlastně celou školou až do zámeckého parku, nesou nádherné 
vůně připravovaných pokrmů.
 
Žáci měli 2 měsíce na to, aby si připravili odbornou práci k této závěrečné zkoušce. Dalším úkolem bylo sestavit 
slavnostní menu a to vše před komisí nejen připravit, ale i obhájit. Letos byli v komisi, složené z odborníků 
z praxe, pan Roman Dolejš - šéfkuchař Hotelu Corinthia, pan Petr Kopáč - šéfkuchař Hotelu Aquapalace a 
pan Ondřej Soukup šéfkuchař Restaurace Oblaca v Žižkovské věži. Některé pokrmy byly odbornou komisí 
hodnoceny kladně a s uznáním, naopak u některých žáků bylo vidět, že si s přípravou na tuto zkoušku nedali 
moc velkou práci.
 
Většina žáků vykonala praktickou zkoušku dobře a dokázali svým učitelům, že je ve škole dobře připravili 
pro výkon jejich budoucího povolání. Důkazem toho byla nabídka práce od přítomných šéfkuchařů a zástupců 
hotelů v komisi.

Marie Horálková
VUOV

Maturitní zkouška třídy 4.HT (Hotelnictví a turismus) byla v letošním roce zahájena dne 29. dubna 2013 
obhajobou maturitních prací žáků, a to formou jejich vlastní prezentace. Při předvádění odborné práce žáci 
ukazují připravenost, pohotovou reakci na dotazy zkušební komise, otevřenost a celkový profesionální přístup, 
kterým se mohou prezentovat ve svém budoucím zaměstnání.

Zadaná témata si žáci vylosovali již v polovině října, měli dost času na shromáždění potřebných materiálů k 
sepsání písmné práce a na jejím základě ke zpracování vlastní působivé prezentace. Před odbornou maturitní 
komisi přestupovali s určitými obavami a s velkou dávkou trémy, ale díky vlastní připravenosti, odhodlanosti 
a příjemnému vystupování, odcházeli z hodnocení dnešní praktické maturitní zkoušky s úsměvem na rtech i 
s osobní spokojeností. 

Mgr. Jarmila Vaníčková
třídní učitelka 4.HT
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Zrekonstruovaná učebna IT na domově mládeže

Poslední zvonění maturitních tříd

Během velikonočních prázdnin došlo i na rekonstrukci učebny IT na domově mládeže, Tehov. Díky práci pana 
Noska z učebny zmizely nevzhledné “prodlužovačky a kabely”. Byla provedena také nová montáž elektro a 
datových rozvodů. Závěrem došlo i na výměnu katedry a doplnění dalšího PC pro žáky. Aktuální počet stanic 
je tedy 15+1.

Začátkem května budou ještě stoly doupraveny tak, aby počítače nevadily žákům při jejich práci. 

Bc. Ondřej Pojmon
správce sítě

Poslední zvonění pro maturitní třídy 4. HT a 2. NP zaznělo v pátek 26. dubna 2013, kdy absolventi  se loučili s 
pedagogy a spolužáky v nižších ročnících. Vtipnými  převleky,  maskami a poděkováním definitivně uzavřeli 
středoškolskou životní etapu. Můžeme jim jen popřát, ať poslední  zkoušku, a to maturitní, zvládnou se ctí a 
s přehledem.  

Mgr. Jarmila Vaníčková, Ing. Kamila Nováková
třídní učitelky

Svátek s EMILEM
Letos probíhal v celé České republice 11. ročník sbírky, která funguje od roku 2003 a pomáhá handicapovaným 
dětem. Sbírku benefičního projektu, Svátek s Emilem, pořádala SOŠ a SOU Vlašim již popáté. Dvojice studentů 
nabízely ve středu 17. dubna ve Vlašimi a dalších vybraných obcích okresu Benešov drobné předměty s logem 
sbírky za symbolickou cenu 30 korun.
 
Své jméno získal fond podle olympijského běžce Emila Zátopka a jeho symbol, Emil - ptáček se zlomeným 
křídlem, je pro handicapované děti i mládež nadějí, že i bez křídel lze žít. Autorem ptáčka Emila je výtvarník 
Rostislav Pospíšil. Od doby svého vzniku podpořil Nadační fond Emil více než 7 000 handicapovaných 
sportovců prostřednictvím 22 milionů korun.
 
Na konto Nadačního fondu Emil lze přispívat i celoročně prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS EMIL 
a odesláním na číslo 87777 nebo zasláním libovolné sumy přímo na benefiční účet číslo 235 966 264/0300.
 
SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1, přispěla finanční částkou, která bude použita na vytvoření sportovního zázemí 
pro handicapované děti.
 
Velký dík patří všem, kteří se na uspořádání podíleli a hlavně veřejnosti, která k této akci nezůstala lhostejná.

Mgr. Dagmar Jankovská
SOŠ a SOU Vlašim
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Články jsou převzaty v plném znění ze školních stránek. Za jejich správnost zodpovídá autor.
Fotografie jsou převzaty ze školní fotobanky.
Uzávěrka příštího čísla je 30. 05. 2013

GRAFIKA & SAZBA 
Bc. Ondřej Pojmon (kabinet č. 232)

Tel.: 733 120 010, e-mail: admin@sosasou.vlasim.cz

V měsíci květnu se bude konat ...

Projekt ŠANCE - Dejte šanci dětem ulice

Děti ulice se učí pracovat, každý nemá to štěstí mít rodinné zázemí. Sbírka podporuje 
pracovní terapeutickou dílnu DOMU ŠANCE. Projekt Šance se realizuje od roku 
1995, jedná se o první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně 
zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí. 
Nadace Člověk v tísni. Sbírka ve Vlašimi proběhne po záštitou naší školy ve středu 
29. května.

KURZ STUDENÉ 
KUCHYNĚ

I letos je pro žáky naší školy připraven 
čtyřdenní kurz studené kuchyně, který již 
tradičně povede Mistr kuchař Vladimír 
Picka. 

Kurz bude probíhat v týdnu od 20. do 23. 
května v  prostorách cvičných kuchyněk 
SOŠ a SOU Vlašim. 

Poslední den kurzu vyvrcholí rautem 
pro rodiče žáků a slavnostním předáním 
Osvědčení o absolvování Kurzu studené 
kuchyně přímo od pana Picky. 

Na tento jedinečný kurz pořádaný naší 
školou se ještě stále můžete hlásit u paní 
Horálkové (VUOV). Počet míst je však 
omezen. Kurzovné je 2 700.- Kč.

Z tohoto kurzu a také závěrečného rautu 
Vám v příštím čísle přineseme velkou 
reportáž.

Sportovní den

V pátek 3. května proběhne 
Sportovní den SOŠ a SOU 
Vlašim. Žáci budou mít k 
dispozici sportoviště Na lukách 
(v případě nepřízně počasí 
tělocvičnu) Vlašim. 

GLOBUS GRILMÁNIE 
(mistrovství ČR v grilování)

V neděli 26. května se celý tým sestavený ze žáků 
naší školy představí v soutěžním klání GLOBUS 
GRILMÁNIE v pražských Čakovicích. 

Letošní ročník bude moderován osvědčenou dvojcí 
Ivan Vodochodský a Petr Rychlý. V doprovodném 
programu uvidíte také Vladimíra Hrona a svojí 
kuchařskou show předvede známá tvář pořadu 
Když vaří táta - Martin Polačko.

Globus Grilmánie je tu pro všechny milovníky 
grilování. Pokud rádi grilujete, ochutnáváte, nebo 
jen máte rádi příjemnou atmosféru s grilováním 
spojenou, určitě se Grilmánie zúčastněte a přivoňte 
k její atmosféře.

Exkurze Exim Tours

V pátek 10. května vyrazí žáci 
maturitní třídy 3.HT (Hotelnictví) 
v rámci předmětu Učební praxe na 
odbornou exkurzi do pražské centrály 
ceskovní kanceláře Exim Tours.

Věříme, že se dozví řadu užitečných 
informací nejen o rezervačních 
systémech.

Králičí hody v Praze

V sobotu 25. května budou v pražském 
Muzeu Gastronomie probíhat Králičí 
hody. Při této akci budou reprezentovat 
naši školu vybraní žáci třídy 3.KM pod 
dohledem učitelky odborného výcviku 
Dagmar Petržilkové.

Den proti rakovině

Ve středu 15. května proběhne 
Český den proti rakovině (17. 
ročník). Do kterého se aktivně 
zapojí i naše škola. Vybraní 
žáci budou celý den nabízet 
žluté kytičky. Děkujeme za Vaši 
podporu.

                                                                     Maturitní zkoušky 2013 - rozpis

   02. - 15.05.2013 2.NP / 4.KM / 4.HT  společná část DT a PP + opravné MZ
   16. - 20.05.2013 4.KM   ústní zkouška 
   22. - 24.05.2013 4.HT   ústní zkouška 
   27. - 29.05.2013 2.NP   ústní zkouška
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