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Ve škole jsme založili již před několika 
lety tradici, že se po čtvrtletním 
hodnocení pravidelně setkávají třídní 
učitelé se zákonnými zástupci žáků na 
netradičních třídních schůzkách. 

Nejinak tomu bylo i letos, den před 
svátkem Mikuláše, kdy jedna taková 
třídní schůzka ve slavnostním duchu 
v prostorách školní jídelny proběhla.
Žáci 3. ročníků tak vlastně odstartovali 
své přípravy na závěrečné zkoušky, 
které je tento školní rok čekají.

Své síly na přípravách slavnostního 
rautu spojili žáci dvou učebních 
oborů. Byly jimi žáci 3. KB (obor 
Kuchař - číšník) a žáci 3. CU (obor 
Cukrář). 

Dva dny pod dohledem učitelek OV 
smažili, vařili, dusili, míchali, krájeli, 
pekli, zdobili i flambovali své výrobky, 
aby poté předvedli své schopnosti 
a dovednosti svým nejbližším, 
rodičům, prarodičům, sourozencům 
i pedagogům. Všichni hosté této 

slavnostní chvíle byli mile překvapeni 
výsledkem práce žáků.

Třídní schůzka proběhla tedy zcela 
neformálně v příjemném prostředí   
s ještě příjemnějším programem. 

Velké poděkování patří především 
učitelce odborného výcviku paní 
Heleně Vosátkové, která pro všechny 
žáky připravila rozličné recepty  
a k nim také rozpisy surovin  
a kalkulace. Žákům tedy ulehčila  
v řadě případů nejen volbu receptu. 

Pochvala patří  též samotným žákům, 
kteří k tomuto úkolu přistoupili velmi 
zodpovědně a často i přes vlastní 
zdravotní obtíže tento raut zvládli na 
výbornou.

Další podobný raut se bude konat  
v pátek 23. ledna. Ten se však ponese  
v duchu stužkovacího večírku.

text: Mgr. Jarmila Vaníčková 
foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Soutěž „Kouzlení z perníku“ byla 
vždy součástí Gastro výstavy  
v Pardubicích. 

Když přišla  do školy pozvánka, 
zjistila jsem, že z organizačních 
důvodů bude v domácím prostředí 
ve Střední škole gastronomie  
a služeb v Nové Pace. 

Má první reakce byla  
-  nezúčastníme se, je to daleko, 
máme málo žáků v cukrárně, 
nemohu poslat učitelku OV  
v době, kdy v cukrárně nestíhají 
vyrábět…

Z předešlých soutěží ale žáci 
oboru  Cukrář vždy přivezli zlatou 
či stříbrnou medaili, to byl fakt, 
který rozhodl, že se SOŠ a SOU 
Vlašim této soutěže zúčastní. 

Přizvala jsem paní Vilímkovou, 
která je učitelkou OV  
„ve výslužbě”, vybraly jsme dvě 
žákyně (jednu zkušenou, která má 

již několik úspěšných soutěží za 
sebou, a druhou žákyni  prvního 
ročníku, která se jela seznámit  
s novým prostředím).

Po soutěži bylo jasné, že to bylo 
správné rozhodnutí. Nejen, že 
cukrářky vyhrály, ale s jakým 
nadšením přijela paní Vilímková, 
se nedá ani popsat. 

Vyprávěla, jak s děvčaty přijely do 
Nové Paky, která byla nádherně 
zasněžená. Celá škola byla 
vánočně vyzdobená a žila Dnem 
otevřených dveří. 

Všude byly stánky s dárkovým 
zbožím a jídlem, které připravovali 
žáci ze všech oborů, které se ve 
škole vyučují. 

Souběžně s touto soutěží probíhala 
ve škole přehlídka modelů, které 
ušily švadleny, truhláři prodávali 
svoje vyřezávané výrobky, 
zahradníci připravili výzdobu  

Zlato za perník z Nové Paky je doma

Kouzlení z perníku z jiného pohledu
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Ve středu 10. prosince proběhla 
ve Střední škole gastronomie  
a služeb Nová Paka soutěž pod 
názvem „Kouzlení z perníku“.  
Tu škola pořádala v rámci vlastních 
vánočních trhů. 

Jednalo se již o čtvrtý ročník této 
soutěže, předchozí ročníky se ale 
pořádaly v Pardubicích.

Soutěž byla rozdělená do tří 
kategorií: Kategorie A – svícen 
s vánoční dekorací, kategorie B 
– volný tvar zdobený na čas 120 
minut a kategorie C – tvar hvězdy 
zdobený na čas 80 minut.

Kateřina Moravcová, která 
soutěžila v kategorii A, si 
připravila svícen předem  
 

a přivezla jej na místo hotový. 
Denisa Turková soutěžila  
v kategorii B, kde zdobila na čas 
perníkový zvoneček. 

Obě žákyně se na soutěž velmi 
pečlivě připravily a tomu také 
odpovídal jejich celkový výsledek.
Ve svých kategoriích obsadily 
první příčku a z Nové Paky si tak  
 

přivezly nejen spousty zážitků, ale 
také zlaté poháry vítězů.

text & foto: Hana Hoffmannová, DiS.

a vánoční zboží pro prodej. 

Na výstavě byly rovněž vítězné 
exponáty žáků školy ze Světového 
poháru kuchařů a cukrářů  
v Lucembursku.

Nádhernou atmosféru završilo 
vítězství našich žákyň, které 
přivezly zlaté poháry vítězů. 

text: RSDr. Květuše Studničková
zástupce ředitele pro PV
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Vážení čtenáři, v posledním 
letošním čísle bychom Vás chtěli 
seznámit s prvním tzv. „černým 
oborem”.

Rozhodnutí, kterou školu si 
zvolit, který obor vzdělání, je vždy 
každým rokem dilema pro žáky 
základních škol i pro jejich rodiče.
Tradiční obor vzdělání naší školy 
„Opravář zemědělských strojů“ 
vznikl už v roce 1962/63. 

Zřizovatelem tohoto učebního 
oboru bylo OŘ STS Vinoř, 
která pověřila STS Olbramovice 
zahájením provozu tohoto učiliště. 
Po celou dobu za jeho působení 
bylo vzděláno mnoho absolventů, 
kteří se úspěšně zařadili do 
procesu zemědělské výroby buď 
jako opraváři zemědělských 
strojů, nebo po absolvování 
rozšiřujícího vzdělání se z nich 
stali vedoucí opravárenských 
středisek a mechanizátoři 
zemědělské výroby. Řada 
absolventů se uplatňuje v profesi 
řidičů především nákladních 
automobilů a autobusů.

Tento obor je stále pro žáky 
základních škol populární, o čemž 
svědčí velké množství uchazečů, 
kteří se každoročně hlásí ke studiu 
na naší škole. Je to především  
z důvodu možnosti získání řady 
kvalifikací a dovedností, které jsou 
předpokladem bezproblémového 
uplatnění po absolvování školy.

Především pro, to je žákům 
poskytované stipendium 

zřizovatele, na které mají nárok 
při pravidelné docházce do školy 
a plnění si povinností tak, aby se 
nedopustili vážných kázeňských 
přestupků. V prvním ročníku 
obdrží 300,- měsíčně, a pokud 
prospívají s vyznamenáním 
tak navíc pololetně 1000,-.  Ve 
druhém ročníku se tato částka 
zvyšuje na 400,-  a 2000,-. Ve 
třetím ročníku na 500,- a 3000,-.

Některé kvalifikace žáci získávají 
už v průběhu studia. Například 
zkoušky na řidičské oprávnění na 
traktory a samojízdné zemědělské 
stroje skládají už koncem 
druhého ročníku, a tak si mohou 
na prázdninových brigádách již 
přivydělávat touto kvalifikovanou 
činností, a mnozí toho využívají.

Každým rokem probíhají akce, ve 
kterých si žáci naší školy formou 
soutěží ověřují svoje znalosti  
a dovednosti ve srovnání s žáky 
ostatních zúčastněných škol. 

V poslední době nejúspěšnější 
soutěží, kterou obsazujeme 
pravidelně, je jízda zručnosti 
traktorem s přívěsem, kdy naši 
žáci vždy obsadili přední místa. 
V další celostátní dovednostní 

soutěži o ZLATOU KUKLU SIAT 
- svařování ve třech technologiích, 
se naši žáci v loňském školním 
roce umístili na prvním místě.

V každém školním roce se 
vždy plánují odborné exkurze, 
kde se mohou žáci seznámit 
s nejnovějšími trendy vývoje 
zemědělské techniky. Pravidelně 
navštěvujeme veletrh nejen 
zemědělské techniky, ale  
i ostatních rezortů s technickým 
zaměřením „TECHAGRO 
BRNO“. Tato akce probíhá 
jednou za dva roky. Dále se 
zúčastňujeme exkurzí s ukázkami 
praktického využití zemědělské 

techniky, jsou to například 
„DEN STROMU“ nebo „DEN 
KVERNELANDU“. Další exkurze 
jsou zaměřeny na praktické 
ukázky nasazení techniky nebo 
na údržbářsko  – opravárenskou 
činnost, kdy provádíme exkurze 
do podniků RENOVA MĚŘÍN, 
SCHWARZMULLER ŽEBRÁK, 
BOSCH JIHLAVA a některých 
dalších.

Profil oboru a absolventa.
Jedná se o tříletý obor vzdělání 
zakončený získáním středního 
vzdělání s výučním listem. Náplní 
je teoretické vyučování a praktická 
výuka formou odborného 

Baví tě práce se zemědělskou technikou? Staň se odborníkem.

K
am

 dál po základní škole?
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výcviku. V rámci odborného 
výcviku může výuka probíhat 
na smluvních pracovištích. 
Teoretická výuka se s praktickou 
výukou střídají v pravidelných 
týdenních cyklech.

Absolvent se uplatní zejména 
v oblasti zemědělského 
opravárenství a servisních služeb 
v povolání opravář zemědělských 
strojů. 

Kromě provádění vlastních oprav, 
výroby a renovace součástí, 

údržby a seřizování strojů  
a zařízení jsou absolventi rovněž 
schopni hodnotit provozní 
spolehlivost zemědělské techniky 
a motorových vozidel (zejména 
traktorů) pomocí diagnostických 
zařízení. 

Tato šířka profilu umožňuje 
uplatnění absolventů  
i v příbuzných strojírenských 
provozech, lesním hospodářství, 
dopravě, stavebnictví, případně  
v dalších oblastech, kde 
se vyskytuje opravárenská 

problematika. V případě 
absolvování specializačních 
kurzů (např. kurz na sklízecí 
mlátičku) se mohou uplatnit i při 
obsluze složitých zemědělských 
strojů a zařízení, pro kterou je 
vyžadováno zvláštní oprávnění. 
Součástí vzdělávání je i 
příprava k získání řidičského 
oprávnění na traktor, osobní  
a nákladní automobil i příprava  
k získání svářečských certifikátů.
Po úspěšném absolvování oboru  
a získání výučního listu mohou 
žáci pokračovat ve vzdělávání 

v naší škole v nástavbovém 
dvouletém maturitním oboru 
vzdělání Podnikání.

Pokud Vás tento obor zaujal  
a chcete se o něm dozvědět víc, 
přijďte ve středu 7. ledna 2015 na 
Den otevřených dveří. 

Na odloučeném pracovišti Tehov 
Vám budeme k dispozici po celé 
odpoledne.

text: Ing. Václav Dražďák
foto: Bc. Ondřej Pojmon

Ředitelé odborných škol usedli do lavic
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Ve čtvrtek 11. prosince se  
v prostorách SOŠ a SOU, Zámek 
1  konalo neformální setkání 
ředitelů a zástupců středních 
škol z celé České republiky, které 
vyučují učební obory Opravář 
zemědělských strojů, Mechanik 
opravář motorových vozidel, 
Opravářské práce.

Toto setkání (metodická komise) 
probíhá již řadu let pravidelně 
v jedné z vybraných škol a je 
vnímáno všemi zúčastněnými 
velmi pozitivně. Hlavním 
organizátorem je  pan Kolomazník 
(ředitel SOU Hubálov).

Účastníci se zde dozví novinky 
a postřehy z ostatních škol 
stejného typu (tedy využití 
DUMů - digitálních učebních 
materiálů, zapojení škol do JZZZ 
- jednotného zadání závěrečných 
zkoušek, změny ve zkouškách...). 
Probrala se zde také úroveň  

a snižování počtu žáků, jejich 
výchovné problémy a řada 
dalších otázek z běžného života 
odborných škol. Zároveň byl také  
představen termín a místo soutěže 
Opravář zemědělských strojů 
2015.

V tomto školním roce ji bude 
připravovat Světlá nad Sázavou 
v termínu 12. května 2015. 
Zúčastnění mohli k soutěži 
navrhnout změny či doplnění. 

Protože se setkání konalo letos 
v naší škole, bylo pro všechny 
účasníky setkání připraveno 
polední čtyřchodové menu.

Věříme, že se všem v naší škole 
líbilo, a budeme se těšit na podzim 
příštího roku, na další podobné 
setkání.

text: Ondřich Rataj 
zástupce ředitele pro OV
foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Jeden Den otevřených dveří za námi, druhý před námi

Spuštění databáze výukových materiálů

Kouzlo Vánoc ve Vlašimi

Angličtinář roku také v naší škole

Stručně z naší školy

Ve čtvrtek 3. prosince proběhl  
v prostorách školy Den otevřených 
dveří. 

Od 13 hodin mohla veřejnost 
školu navštívit, informovat se  
o oborech vzdělání, prohlídnout 
si učebny, odborné počítačové 
učebny, ale i pracoviště odborného 
výcviku oboru Cukrář a Kuchař  
- číšník. 

Žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví 
návštěvníky provázeli po škole 
s připraveným komentářem. 
Naproti tomu žáci tříd 3. KB  
a 3. CU na cvičných kuchyňkách 
připravovali raut na třídní 
schůzku, takže návštěvníci 

mohli vidět reálně činnost 
při odborném výcviku. Na 
chodbách školy nechyběly 
informační nástěnky s nabídkou 
oborů a kompletní informace 
pak uchazeči dostali přímo  
z úst paní Mgr. V. Jindrové  
a Mgr. J. Vaníčkové v připravených 
učebnách.

Den otevřených dveří splnil 
očekávání. Návštěvu školy si 
mohou žáci budoucích prvních 
ročníků kdykoliv domluvit  
i mimo Dny otevřených dveří. 
Ten následující se bude konat již  
7. ledna 2015.

text: Mgr. Jarmila Vaníčková

V prosinci byla ve škole úspěšně 
dokončena a spuštěna databáze 
školních výukových  materiálů 
Pydio.

Samotná databáze nabízí nejen 
přístup žáků či veřejnosti 
ke školním DUMům (digitálním 
učebním materiálům), které 
škola v rámci projektu Peníze 
pro kvalitu zpracovávala (660 
materiálů z většiny všeobecně 
vzdělávacích i odborných 
předmětů), ale také přístup 
k materiálům, které učitelé chtějí 
mezi žáky sdílet (prezentace, 
obrázky, schémata...). A ještě 
mnohem víc. 

Vše bez nutnosti rozesílání 
hromadných objemných e-mailů, 
přeposíláním dokumentů po 
facebooku... 

Pro vstup do databáze stačí zadat 
do internetového prohlížeče 
adresu: 

www.sosasou-vlasim.cz/vyuka

Ihned budete přesměrováni na 
přihlašovací obrazovku databáze.

Chcete ji vyzkoušet? 
Klidně můžete hned. 

Uživatelské jméno: uzivatel
heslo: uzivatel

Věřím, že se tato moderní forma 
předávání informací ve škole 
uchytí a brzy se stane běžnou.

text: Bc. Ondřej Pojmon

Žáci 1. ročníku oboru Cukrář 
v pátek 19. prosince uskutečnili 
společně s třídní učitelkou 
malé předvánoční zastavení  
a připomenutí symbolů blížících se 
vánočních svátků. 

Využili tak možnost navštívit 
expozici v prostorách Muzea 
Podblanicka, s názvem ,,KOUZLO 
VÁNOC“. 

Za doprovodu koled a vůně jehličí 
z čerstvého urostlého smrku jsme 
si všichni prohlédli vystavené  
betlémy ze dřeva, keramiky, 

perníku i skla - umělecká díla  
z rukou regionálních autorů. 

Dále zde převážně děvčata 
obdivovala výtvory z patchworku 
od zručných vlašimských mistrů 
krejčovského řemesla. 

Výstava na přítomné dýchla 
opravdovou vánoční atmosférou  
a odcházeli pak příjemně 
naladěni.

text: Bc. Monika Vöglerová
foto: Bc. Ondřej Pojmon

I žáci naší školy se zapojili do 
celostátní soutěže nazvané 
Angličtinář roku 2014/2015.

Celá soutěž probíhala elektronicky
v počítačové učebně a byla do ní 
zapojena vybraná část žáků naší 
školy, složená z tříd 2. KB, 2. NP, 
3. KA a další.

Samotný test byl rozdělen na tři 
části. V první jsme doplňovali 
chybějící slova z textu, který jsme 
si přečetli na obrazovce monitoru, 
ve druhé části jsme každý zhlédli 
3 videa a následně doplnili do 

vět chybějící slova. Třetí část, ta 
nejnáročnější, byla zaměřena na 
anglickou gramatiku.Vše bylo 
hodnoceno body a nerozhodovala 
jen správnost našich odpovědí, 
ale také rychlost dokončení 
samotného testu.

Za naši školu si nejlépe vedl 
Petr Sokol z 3. HT. Slavnostní 
vyhodnocení proběhlo  
v prostorách naší školní jídelny 
těsně před Vánoci.

text: Karolína Matějková
foto: Bc. Ondřej Pojmon
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Filmové speciality s Klasou

Dne 2. 12. 2014 proběhla  
v barrandovském ateliéru č. 2 
akce „Filmové speciality s Klasou  
- Praha a Středočeský kraj“. Akci 
připravila společnost FEBIOFEST 
s.r.o. ve spolupráci se Státním 
zemědělským intervenčním 
fondem a národní značkou 
kvalitních potravin - Klasa.

Cílem akce bylo propagování 
českých potravin mezi budoucími 
profesionály a přiblížení světa 
filmu netradičním způsobem 
studentům gastronomických škol.

Úkolem každého tříčlenného 
družstva bylo sestavení receptu 
na jedno hlavní jídlo k danému  
 

filmovému tématu. V letošním 
ročníku byli účastníkům inspirací 
filmy - Slavnosti sněženek 
(zvěřina), Postřižiny (zabíjačka)  
a Medvídek (sladké jídlo). 

Podmínkou účasti bylo použití 
min 70 % produktů značky Klasa.
Z celkem 28 škol z Prahy  
a Středočeského kraje vybral mistr 
české kuchyně, pan Jaroslav Sapík, 
pět družstev, která se zúčastnila 
finále v Barrandovských 
ateliérech. Události se zúčastnili 
také další studenti nejen  
z vybraných škol, ale i z těch, 
které se do finále neprobojovaly 
a přijely v hojném počtu podpořit 
své kolegy. Každý z pěti vybraných  
 

týmů měl za úkol během 60 
minut uvařit pokrm podle svého 
receptu, který dal následně 
ochutnat pětičlenné porotě ve 
složení: předseda poroty - Jaroslav 
Sapík, známá česká zpěvačka - 
paní Eva Pilarová, ředitel MFF 
Praha - Febiofest Kamil Spáčil, 
herec Braňo Polák a David Radil - 
manažer agentury HITCH.

Během soutěžního klání si ostatní 
účastníci akce mohli vyzkoušet 
různé tematické soutěže - např. 
soutěž v rychlostním šlehání 
bílků, škrabání brambor, čichání  
a rozeznání koření a různých chutí 
naslepo… Součástí doprovodného 
programu byla také prohlídka  
 

fundusu Barrandovských 
ateliérů, při které měli studenti  
a pedagogové možnost zhlédnout 
kostýmy ze známých filmů  
a pohádek.

Po skončení posledního týmu 
porota vyhlásila vítěze.

Akce se setkala s velice pozitivním 
ohlasem jak u studentů, tak  
i u pedagogů, kteří se těší na další 
spolupráci v příštích ročnících 
soutěže. Doufáme, že i Vás námět 
soutěže oslovil a budete se chtít 
účastnit nadcházejících ročníků!

text: oficiální TZ organizátora akce
foto. oficiální archiv organizátora

1. místo: Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s. r. o.
Tým: Žaneta Jägerová, Daniel Šelmeczi a Vladislav Černý

Recept: Grilovaný steak z jelení svíčkové filírovaný na ragú z lišek a brusinkové omáčce, dýňové pyré s mrkvově zázvorovým nokem a glazurovanými vlašskými ořechy na medu

2. místo: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ve Vlašimi
Tým: Milan Hubička, Veronika Březinová a Tomáš Coufalík

Recept: Krepinetka z bažantích prsíček podávaná na dušené červené řepě s jablky

3. místo: Střední odborné učiliště v Čáslavi
Tým: Zuzana Čapková, František Dandáš a František Zajac

Recept: Pečená zvěřinová roláda s nádivkou a šťouchanými brambory z cibulkou
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Exkurze do filmových ateliérů Barrandov

Vánoce přišly i na Domov mládeže Koncert pro ubytované žáky

Dne 2. prosince se třída 1. KM 
zúčastnila  soutěže „Filmové 
speciality s Klasou“ v Praze na 
Barrandově. 

V ranních hodinách jsme vyrazili 
pod vedením učitelek odborného 
výcviku p. Doubové a p.Vosátkové 
autobusem do Prahy. 

Naším úkolem bylo nejen 
podpořit soutěžící žáky  
v kuchařské soutěži, ale také si užít 
doprovodný program a soutěže 
v něm. V jedné z nich - škrábání 
brambor na čas, nás zastupoval 
spolužák David Frolík. 

V dalších soutěžích jsme 
poznávali koření, šlehali bílky aj. 

Zajímavá byla návštěva Kampusu 
– jsou to sklady filmových 
kostýmů, kde jsme viděli kostýmy 
z pohádek.  

Tato exkurze byla pro nás 
přínosem nejen z odborného 
hlediska, ale také v setkání se 
slavnými lidmi (Eva Pilarová, 
Zdeněk Podhůrský...).

Fandili jsme dobře –  soutěžní 
družstvo naší školy obsadilo  
2 místo a získalo tak pro školu 
cenných 20000,- na vybavení 
kuchyně. 

Touto cestou celému našemu 
týmu gratulujeme.

text: třída 1. KM
foto. Bc. Martin Zvára

Již tradičně si žáci ubytovaní na 
domově mládeže v období před 
vánočními svátky zkrášlují své 
prostředí vánoční výzdobou. 

Na klubovně si společně ozdobili 
vánoční stromeček, při zájmovém 
kroužku ručních prací vyrobili 
adventní věnec.  

Žáci si spolu s vychovateli před 
vánočními prázdninami vyprávěli 
každé odpoledne o vánočních 
zvycích, které dodržují doma ve 
svých rodinách na Štědrý den a na 
silvestra.

text: Bc. Marie Vítková
foto: Jitka Veselková

Ve středu 17. prosince jsme se sešli 
na klubovně domova mládeže, 
abychom si společně vychutnali 
vystoupení hudební skupiny 
„Náhodná setkání“, v čele se 
zpěvačkou Michaelou Havelkovou 
z Vlašimi. 

Písničky se nám všem moc líbily 
a některé jsme si společně se 
zpěvačkou zazpívali. 

Pro lepší vánoční atmosféru jsme 
si dovezli z domova vánoční 
cukroví a každý tak mohl během 
koncertu ochutnat a posoudit, 
které cukroví je to nejlepší.

Byl to moc fajn večer, který jsme si 
před Vánocemi užili.

text: J. Tyrner & M. Čejda
foto: Jitka Veselková
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Rozhovor s absolventem naší školy - Ondřejem Císařem
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ly Do posledního 
letošního čísla 
jsem chtěl zařadit 
pár bývalých 
absolventů, kteří 
stále ještě studují. 

Snaží se tak nejen spojit práci se 
studiem na vysoké škole, ale hlavně 
sami sobě dokázat, že na to mají. 

Díky zápočtovým termínům před 
vánočními svátky a blížícímu se 
lednovému zkouškovému období 
se mi nakonec podařilo zastihnout 
pouze jednoho - Ondřeje Císaře. 
Vyrážím na ním tedy na Vítězné 
náměstí do pražských Dejvic, kde 
máme sraz.

Ondřej na mě už netrpělivě čeká 
v jednom z místních fastfoodů, ne 
snad proto, že v něm pracuje, ale 
studentský život je hodně hektický
a občas tělo prostě takovouhle 
bombu potřebuje. Sedí u stolku  
s dalším naším bývalým 
studentem - Erikem Brožem, se 
kterým jsme dělali rozhovor do 
Školního zpravodaje 03/2014. 
Proto se v rychlosti dozvídám, 
že se Erik chystá za prací do New 
Yorku. Na jaře se s ním proto 
spojím, abych zjistil, jak se mu 
daří.

Ale zpět k Ondrovi, za ním jsem 
také dnes hlavně přijel. 

Ondřeji, rád Tě vidím. Představ 
se tedy v krátkosti našim 
čtenářům.
Zdravím všechny čtenáře, jak jsi 
již uvedl, jmenuji se Ondra Císař 
a jsem absolventem SOŠ a SOU 
ve Vlašimi. Absolvoval jsem obor 
Hotelnictví v letech 2008/2012.

Proč zrovna obor Hotelnictví na 
naší škole?
Odmala mě bavilo vařit  
a pohybovat se v gastronomii. 
Navíc jsem měl od dětství 
řadu známých, kteří se v tomto 
odvětví pohybovali. Proto jsem 
zvolil tento obor - byl mi hodně 
blízký. A proč Vlašim? Škola byla 
jednoduše nejblíž mého bydliště. 
Jsem z malé vesničky Ostředek na 
Benešovsku.

Aha, a proč jsi tedy nevolil obor 
Kuchař - číšník?
V první řadě jsem chtěl na 
maturitní obor, cítil jsem totiž, 
že bych poté mohl pokračovat na 
další školu.

Během Tvého studia jsi měl 
určitě řadu brigád, popíšeš nám 
je trošku?
Ano, během studia jsem měl ale 
jen jednu stálou brigádu. Pracoval 
jsem v Sázavě, v Hostinci Za 
Vodou. Dělají se tam hotovky, 
ale také  hodně dobrá pizza. 
Tady jsem dělal pizzaře a občas  
i pomáhal kolegům v kuchyni.

A co školní praxe, zavedla Tě i do 
ciziny?
Na školní praxi jsem byl  
v S-Centru Benešov a v Golf 
Resortu Konopiště. Ve třetím 
ročníku jsem dostal šanci 
vycestovat a odjel jsem v rámci 
projektu Leonardo da Vinci na 
tři týdny do maďarské Budapešti, 
kde jsem pracoval v luxusním  
5* hotelu Corinthia Hotel 
Budapest. 

Co všechno jsi v hotelu dělal?
Hned na začátku jsme byli 

rozděleni na kuchaře a číšníky. 
Já šel tedy do kuchyně, kde jsem 
postupně procházel všechny její 
úseky. Od teplé, přes studenou, ala 
carte kuchyni, banketní... Prostě 
úžasná škola. V každé z těchto 
částí jsem dostal od tamních šéfů 
skvělé zaškolení a úžasné rady do 
budoucna.

Takže vnímáš tuto brigádu 
pozitivně?
Ano, bylo to naprosto super 
Skvělá atmosféra a člověk se 
opravdu hodně naučil.

Co jazyk, využíval jsi?
Angličtinu jsem využil opravdu 
dost. Základy ze střední školy 
stačily a ač se to nezdá, v kuchyni 
je potřeba také mluvit (smích). 

Byl jsi v rámci školy na nějakých 
soutěžích?
Ano, na Gastru Poděbrady, 
kde jsem soutěžil jako barman  
a soutěž vyhrál. Byl jsem ale také 
na soutěži v anglickém jazyce  
v Horkách nad Jizerou, kde jsem 
byl tehdy snad druhý nebo třetí. 

Jak jsi již zmínil, v roce 2012 
jsi odmaturoval. Kam tě život 
zavedl potom?
Pak jsem se rozhodl, že budu 
dál pokračovat ve studiu oboru 
hotelnictví. Zvolil jsem si tedy 
Vysokou školu hotelovou zde  
v Praze. Kde jsem ale po 
prvním semestru zjistil, že to 
pro mě nebude to pravé a že už 
pokračovat dál nechci. Takže 
jsem studium ukončil a nastoupil 
do práce. Během toho jsem si 
podal přihlášku na ČVUT na 
Masakykův ústav vyšších studií,  

 
kam jsem byl přijat a tak 
zde studuji obor Personální 
management v průmyslových 
podnicích.

To je z hotelnictví docela skok, 
ne?
Je to opravdu z hotelnictví skok, 
ale zjistil jsem, že jsem se v tomto 
oboru našel a vybral správně. 
Studium je hodně zaměřené 
na psychologii, řízení lidských 
zdrojů... Takže jsem spokojený.

Teď tedy doděláváš první 
semestr?
Ano ano, dodělávám první 
semestr a je to hodně náročné 
(smích).

Zmínil si, že jsi před přijetím na 
ČVUT pracoval. Prozradíš nám 
kde?
Ono je to trošku složitější. Hned 
jak jsem opustil Vlašim, začal 
jsem pracovat v Hemingway Baru 
tady v Praze. Tam jsem se dostal 
ale trošku složitěji (smích). Během 
svého studia jsem se zúčastnil 

barmanského kurzu  
a seznámil jsem se tak 
s panem Alešem Půtou. 
Při škole jsem vyrazil  
na již zmíněnou 
barmanskou soutěž do 
Poděbrad, a právě pan 
Půta mě tehdy oslovil  
a pozval k němu do 
baru. Od té doby jsem 
tam pracoval.

Jak dlouho jsi  
v Hemingway Baru 
pracoval?
Myslím, že přesně rok, 
pak jsem musel ze 
zdravotních důvodů 
přestat a už jsem pak 
zpět nenastoupil.

Jak se Ti pracovalo  
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v jednom z nejvyhlášenějších 
pražských barů?
Byla to jedna z nejlepších prací, 
kterou jsem kdy měl a dělal. Byla 
to pro mě obrovská zkušenost  
a velký přísun nových informací.

Co jazykové znalosti?
Na střední škole jsem se učil 
angličtinu a němčinu. Na vysoké 
škole pak ještě španělštinu. Na 
současném oboru budu mít v 
dalších semestrech možnost 
volby, ale asi vyberu pokročilou 
angličtinu, protože se v ní chci 
zdokonalit na nejvyšší úroveň.

Co Tvé plány do budoucna?
Plány jsou dokončení 
bakalářského studia na ČVUT. 
Potom bych chtěl magisterské 
studium, uvidíme, jak mi to ve 
škole půjde, ale mám to jako 
hlavní cíl. Hned potom bych se 
zaměřil na nějakou velkou firmu, 
která pracuje na mezinárodním 
trhu, kde bych rád pracoval 
v budoucnu na personálním 
oddělení, případně bych rád 
vycestoval za prací do zahraničí.

Čili práce například v cestovní 
kanceláři či agentuře Tě už 
neláká?
Už ne, od tohoto oboru jsem 
ustoupil. Jediné, co bych zvážil, 
je pozice personalisty v nějakém 
hotelu.

Teď při škole brigádu máš? Přeci 
jen, studentský život je dost 
fnančně nákladný.
Teď jsem pracoval v Hotelu Bílá 
Labuť, kde jsem pracoval částečně 
na pozici pokojový číšník/
pokojová obsluha a částečně jako 
barman v lobby baru. Brigádu 
jsem ale před časem ukončil kvůli 
zkouškovému období, protože do 
školy je toho opravdu dost a na 
práci tak nebyl čas.

Po zkouškovém období tedy 
budeš hledat brigádu novou?
Přesně tak, nová brigáda = nové 
zkušenosti.

Tady v Praze bydlíš v podnájmu 
nebo jsi na koleji?
Bydlím na koleji ještě společně 
s Andreou Povolnou a Monikou 
Jaškovou. Mám ale svůj pokoj, 
takže klidu na učení dostatek.

Za sporák se tedy postavíš i tam?
Ne, to ne, tam určitě ne. Ale když 
přijedu občas domů za rodiči, rád 
uvařím něco tam.

Zkoušíš nějaké nové recepty?
Sleduji různé gastronomické 
pořady a čtu na internetu řadu 
serverů s tímto zaměřením, takže 
v obraze jsem.

Máš nějaký kuchařský vzor?
Vzor asi ne, ale rád jsem 
vždycky sledoval pořady Zdeňka 
Pohlreicha. Rád tu a tam navštívím 
jeho restauraci Café Imperial. Líbí 
se mi jeho prezentace jídla a styl 
vaření.

Tvá rada ro všechny ty, kteří 
končí základní školu a hledají tu 
svou vysněnou „střední”?

Školu ve Vlašimi bych 100% 
doporučil. Obor Hotelnictví 
mi dal jak teoretické znalosti, 
tak praktickou přípravu. Po 
absolvování této školy jsem 
schopný si bez problémů 
najít brigádu v gastronomii  
a uplatnit se. Narozdíl třeba od 
ekonomických škol (co slyším od 
známých), kde v podstatě nemají 
na nic zaměření. V tomto spatřuji  
v oborovém vzdělání obrovskou 
výhodu.

A doporučení, pro ty, kterým se  
naskytne možnost vycestovat za 
prací?
Určitě doporučuji. Je to skvělý 
zážitek, poznají jiné kultury, 
jiné lidi, jiné zvyky. Každý se 
Vám bude snažit předat své 
zkušenosti a znalosti. K tomu si 
navíc procvičíte cizí jazyk, takže 
vyražte. Protože pro mě to bylo 
přínosné ve všech směrech.

Ondřeji, děkuji Ti za rozhovor  
a popřeji Ti nejen krásné svátky, ale 
hlavně úspěšné zakončení prvního 
semestru.

text: Bc. Ondřej Pojmon
foto: zdroj fb profil Ondřej Císař

Nabídka kurzů pro školní rok 2014/2015

N
abídka kurzů pro školní rok 2014/2015
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Představujeme pracoviště odborného výcviku - cvičné kuchyňky Tehov

V rámci zlepšení individuálního 
přístupu k žákům má naše škola 
možnost při výuce odborného 
výcviku využívat cvičné kuchyňky 
na odloučeném pracovišti Tehov.

Jelikož zde pracuje menší skupina 
žáků, tak zde mají žáci všech 
tří ročníků, kteří se vzdělávají 
v oboru Stravovací a ubytovací 
služby, možnost využívat 
individuální přístup od učitele 
odborného výcviku.

Tyto cvičné kuchyňky pomohou 
žákům více se soustředit na 
přípravu pokrmů a výrobních 
postupů a popřípadě si i doplnit 
potřebné znalosti, které jim unikly 
v teoretickém vyučování. 

V menší skupině se lépe mohou 
připravovat na závěrečné zkoušky, 
kde si několikrát 
mohou procvičit i 
přípravu slavnostní 
tabule a zároveň i její 
obhajobu.

Je zde také 
možnost využití 
dataprojektoru s 
počítačem, který 
slouží nejen na 
opakování učiva 
teoretické výuky, ale 
též ho využíváme 
pro zpestření výuky 
velkým množstvím 
školních materiálů.

Žáci si na cvičných 
k u c h y ň k á c h 
rozšiřují učivo 
také při přípravě 
různých výrobků 
do školní kuchyně 
na odloučeném 
pracovišti Tehov. 

Cvičné kuchyňky 
jsou umístěny  
v jedné části domova 
mládeže, který se 
nachází nedaleko 
od budovy školní 
jídelny. Připravují 
zejména výrobky 
na druhou večeři, 
kdy zhotovují např. 
anglické rohlíky, 
vánočky, pagáčky 
nebo tlačené koláče.

Mají možnost si také 
vyzkoušet různé 
druhy moučníků 
(štrůdlů, šátečků, 

řezů), které žáci připravují pro žáky 
ostatních učebních oborů, které 
na tomto odloučeném pracovišti 
Tehov naše škola nabízí, ale i pro 
zaměstnance a pedagogy školy  
k obědu. 

Připravují také různé výrobky 
studené kuchyně k příležitosti 
různých oslav. V nadcházejícím 
vánočním období si vyzkouší 
pečení tradičního a někdy i méně 
tradičního vánočního cukroví.

Do tohoto čísla Školního zpravodaje 
mi poskytl rozhovor žák prvního 
ročníku, Ondřej Musil.

Ahoj Ondro, ráda bych se Tě 
zeptala, proč jsi se rozhodl  právě 
pro tento obor – Stravovací  
a ubytovací služby?
Dobrý den, původně jsem se 

rozhodl pro obor Potravinářská 
výroba, ale bohužel se tento 
obor pro malý zájem žáků letos 
neotevřel. Jelikož mě babička již 
dlouho vedla nejen k pečení, ale  
i k vaření, tak jsem se rozhodl 
pro obor, který je mi také blízký  
– Stravovací a ubytovací služby.

Doufám, že jsi s volbou 
podobného oboru spokojený?
Určitě ano, líbí se mi, že si tu 
mohu vyzkoušet i trochu od té 
cukrařiny, kdy vyrábíme různé 
buchty, vánočky a další výrobky. 
Ale samozřejmě si vyzkoušíme  
i vaření jídel, která vidím  
u babičky a mám je rád.

Tento obor je hodně rozmanitý 
i díky tomu, že každý den 
poznávám něco nového. 

Co se Ti tedy nejvíce líbí na 
tomto oboru?
Moc se mi líbí, že si mohu 
vyzkoušet jednoduchou obsluhu, 
nejen svých spolužáků tady 
na cvičných kuchyňkách, ale  
i ve školní jídelně odloučeného 
pracoviště Tehov, kde se stravuje 
většina zaměstnanců školy.

Zaujala mě také studená kuchyně, 
kterou připravujeme na různé 
oslavy a výročí narozenin, kdy 
jsem mohl vyrábět například 
různé chlebíčky, jednohubky  
a mnoho dalších dobrot.

Naše škola nabízí i různé kurzy. 
Uvažuješ nad některým z nich?
Pro letošní školní rok jsem se 
přihlásil na kurz vykrajování  
a studené kuchyně. 

Vykrajování jsem si 
zvolil, protože se mi líbí, 
co všechno se dá udělat z 
ovoce a zeleniny a kurz 
studené kuchyně jsem si 
zvolil proto, že je hodně 
rozmanitá a má velké 
využití a jsou to výrobky, 
které často připravujeme 
i doma, a chtěl bych se 
přiučit i novým věcem.

Co barmanský kurz?
Ten bych si chtěl udělat ve 
druhém ročníku, protože 
je mi blízká obsluha,  
a myslím, že práce 
barmana k této profesi 
prostě patří.

Jaké máš plány v tomto 
oboru?
Jelikož se mi na této škole 
moc líbí a cukrářský 
obor mě pořád láká, 
tak bych po zdárném 
ukončení vzdělávání  
v oboru Stravovací  
a ubytovací služby zkusil 
štěstí také v oboru 
Potravinářská výroba.

Ondro, mohu Ti 
upřímně říci, že mě jako 
pedagoga velice těší, že 
se Ti tu moc líbí a tímto 
bych Ti i ráda popřála, 
aby se Ti tvé plány ve 
studiu podařily. 

Chtěla bych Ti i tímto 
poděkovat za rozhovor  
a popřát úspěšné studium.

 
text & foto:  

Monika Kadeřábková
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Pro volnou ch
vilku

Pro volnou chvilku

1.   Oblíbená studená letní pochoutka.
2.   Oblíbený alkoholický nápoj Čechů.
3.   Společenské setkání spojené s občerstvením.
4.   Jeden z nejoblíbenějších salátů.
5.   Ten, kdo nejí produkty živočišného původu.
6.   Tekuté tmavé koření s charakteristickou chutí.
7.   Smícháme-li cukr krupici, hladkou mouku a máslo, vznikne…
8.   Botanický název pelyněk kozalec, nahořklá a kořenitá vůně, bylinka oblíbená 
      ve francouzské kuchyni.
9.   Kanapky.
10. Druh sušené vepřové šunky.
11. Kořenová zelenina, obsahuje 90 % vody, léčivé účinky, není moc oblíbená.
12. Grilované nebo na rožni pečené maso ze středního východu, střední Asie a jižní Asie.
13. Ovocný oválný plod zelené, oranžové nebo žluté barvy se šťavnatou dužninou, 
      připomínající sladkou chutí ananasové melouny.
14. Největší citrus na světě.
15. Vzácné koření, nejdražší na světě.
16. Vitamíny A, B a C zlepšují lidskou…
17. Ovoce bohů, ledvinovitý tvar, zelená barva, nejedlé velké semeno.
18. Jedno z nejoblíbenějších jídel japonské kuchyně.
19. Mléčný výrobek smetanové chuti, tužší konzistence, obvykle bílé barvy.
20. Člověk, který si libuje v dobrém jídle.
21. Kuchyňská surovina připravená vyvařením masa či zeleniny, často obojího, 
      používaná např. při vaření polévek a omáček.
22. Římský hrách.
23. Velmi šetrné vaření v tekutině, kterou udržujme těsně pod bodem varu.
24. Nakládání masa a jiných surovin do kořeněného nálevu na delší čas, 
      abychom dosáhli dostatečného aromatizování a zkřehnutí.
25. Hlavní symbol Halloweenu.
26. Dobromysl.
27. Bylinka, silně kořenitá chuť, jiný název dill, častá kombinace s lososem.
28. Exotické ovoce podobné oranžovému rajčeti, lesklý zářivý plod, voní po vanilce.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

Řešení tajenky: Zpravodaj přeje šťastný nový rok
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Nejen prací žijí žáci na praxi

2. prosince jsme měli  možnost 
zažít praxi na pracovišti jinak, 
než je zvykem. Zúčastnili 
jsme se velké korporátní párty  
u příležitosti 6. výročí otevření 
Aquapalace Resortu Prague, pod 
názvem Velká filmová noc.

Akce začínala v banketním 
oddělení, kde se pozvaní hosté 
mohli nechat nalíčit nebo 
učesat. Mohli se nechat vyfotit 
profesionálním fotografem nebo 
se nechat zvěčnit na obrázku 

jako karikatura. Velký zájem byl 
o zpracování kondiciogramu pro 
rok 2015, přesně jako ve filmu 
Jáchyme, hoď ho do stroje.

Všude byly různé kulisy 
ze známých českých filmů,  
a tak nebylo divu, že všichni 
zaměstnanci včetně žáků SOŠ 
a SOU Vlašim byli také ve 
filmových kostýmech. Dívky 
byly v kostýmech servírek  
z filmu Vrchní prchni a kluci 
byli za myslivce z filmu Slavnosti 

sněženek. Myslivci obsluhovali 
hosty v přední časti restaurace, 
kde byly zabijačkové pokrmy, 
zejména kančí se šípkovou 
omáčkou. Děvčata se věnovala 
obsluze zadní části restaurace, 
kde byly krásně ozdobené 
rautové stoly. Dominantou byla 
velká ledová socha labutě a na 
druhém stole zase ledová socha 
delfínů.  Kromě jiných dobrot se 
také podávalo velmi chutné suši.
Celá akce byla provázena pokyny 
filmového „rejži“, což byl sám pan 

ředitel hotelu. Soutěžilo se také  
v různých doprovodných 
soutěžích – střílelo se na umělého 
divočáka, stlala se postel, 
poznávaly se příbory aj. Kdo 
nasbíral body, byl zařazen do 
slosování o hodnotné ceny.

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli 
zúčastnit a máme opět novou 
zkušenost. Už víme, že práce 
může být i zábava. 

text: Alžběta Kukučková 3. KA
foto: archiv SOŠ a SOU Vlašim & Aquapalace
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Ze sportu

Okresní finále ve florbalu dívek

Bruslení je také sport

2. prosince, tedy již  
v předvánočním čase, se uskutečnil 
poslední sportovní turnaj  
v letošním roce, a to ve florbalu 
dívek v Obchodní akademii  
v Neveklově.

Jak již z našich stránek víte, během 
podzimu proběhly turnaje ve 
Vlašimi a v Benešově.  Družstva, 
která se umístila na prvních dvou 
místech v jednotlivých regionech, 
se kvalifikovala do finále. My jsme 
obhajovali 3. místo z minulého 
roku. 

Potíže nastaly, když jsme nemohli 
sestavit tým, družstvo, které 
by reprezentovalo školu. Málo 
dívek se věnuje sportování  
a florbalu zvláště. A tak jen 

hrstka nebojácných, dalo by se 
říci statečných dívek, se postavila  
k reprezentaci čelem a v počtu 
šesti dívek celý turnaj odehrála. 

Ostatní školy měly k dispozici 
družstva s 15 dívkami. 

Proto velmi oceňuji snahu  
a chuť, účastnit se tohoto 
finále.  Skončili jsme na 4. místě  
mezi školami v okrese, což 
je velmi hezký výsledek. 
Poděkování zaslouží především 
reprezentantky ČR v hokejbalu 
Nikola Moravjaková z 3. CU  
a Denisa Dvoříková 2. KA, které 
celou hru tvořily.

 
text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková

Další formou tělesné výchovy, 
kterou každoročně využíváme, je 
bruslení. 

TJ Spartak Vlašim nabídl všem 
vlašimským školám výuku 
bruslení na novém zimním  
stadionu. A tak jsme toho jako 
každoročně využili také a vyrazili 
s žáky na ledovou plochu.

Na všechny třídy se bruslení 
v hodinách Tělesné výchovy 
nedostalo z důvodu obsazenosti 

ledové plochy základními 
školami. 

Aspoň se tedy mají na co těšit 
třeba v novém roce.

Stadion skýtá veškeré zázemí, 
sice ledové, ale příjemné. Žákům 
jiný pohyb svědčí, rovnávaha, 
rychlost i obratnost, všechny tyto 
pohybové schopnosti bruslení 
nabízí. 

 
text & foto: Mgr. Jarmila Vaníčková
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Selah Sue na radiu City

Závod nezávod ... je to přeci jedno

V neděli 7. prosince se v pražském 
studiu rádia City konalo letošní 
poslední CITY LIVE, tedy pořad, 
ve kterém živě vystoupí zpěvák/
zpěvačka/kapela a posluchači 
mají možnost nejen interpreta 
slyšet z rádia, ale pokud si vyhrají 
místenky, mohou být živě ve studiu.

Tím, kdo obzvláštnil adventní 
City Live, byla tentokrát belgická 
charismatická zpěvačka SELAH 
SUE, která ten den vystupovala  
v pražském Clubu Roxy. Ze 
zvukové zkoušky v klubu si na 
necelou hodinku odskočila na 
Vinohrady a zpříjemnila tak svým 
velkým hlasem živé vysílání. 

Selah prozradila něco o sobě  
a o své cestě na vrchol, ale hlavně 
zazpívala 3 skvělé songy - ALONE, 
WON’T GO FOR MORE  
a předělávku hitu VALERIE od 
dvojice MARK RONSON & AMY 
WINEHOUSE.

Byl to opravdu výborný zážitek.

text & foto: Bc. Ondřej Pojmon

Netradičně tradičně 24. prosince v 
10.00 hodin dopoledne odstartoval 
již 36. ročník Zručské štědrodenní 
desítky, tedy hobby běhu na deset 
kilometrů pro všechny amatérské 
běžce, který i letos svolal běžec 
Miloš Otava.

Na startu se nás letos sešlo přes 
50, což je jen důkaz toho, že 
běh opravdu lidi táhne. I mě se 
povedlo přesvědčit k tréninku   
o pár dnů dříve p. Jakla, takže si 
tento skvělý výběh užil také.

Trať není nikterak složitá. Tedy 
myšleno na mapě. Pěšky už je to 
horší, protože byť se běží začátek 
volnějším tempem, výběh ze 
Zruče nad Sázavou je opravdu 
velmi prudký a asfaltový povrch 
nedá opravdu nikomu nic 
zadarmo.

Ani po výběhu nad Zruč to 
ale není procházka růžovou 
zahradou. Po seběhu do Chaběřic 
následuje stoupání na nejvyšší 
bod trasy - kopec Jordán  
(487 m.n.m.), kde pro změnu dost 
fouká. Tam čekáme na ostatní, 
abychom společně doběhli do 
nedalekých Jiřic. 

Z nich je povoleno závodit, a tak 

se nesmí nic ponechat náhodě. 
Hned od prvních metrů se 
chytám tempa dvojice nejlepších, 
do Zruče to jsou už jen asi 4 km  
a v podstatě z kopce. 

Zpět do místa startu dobíhám sám 
na třetím místě a čekám nějakou 
tu chvilku na kolegu Pepu, který 
zvládá desítku na skvělém 15. 
místě v celku bez větších obtíží.

Závod nezávod se tedy i letos 
povedl a za rok se nás snad na 
startu této vyhlášené akce sejde 
ještě o pár desítek víc. 

text: Bc. Ondřej Pojmon
foto: zdroj facebook
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17. ledna je na spadnutí a s ním 
také již 41. ročník největší běžecké 
akce na Benešovsku - ZIMNÍ BĚH 
NA BLANÍK.

Jaké jsou novinky posledních 
několika dní? O tom si dnes 
popovídám s ředitelem závodu, 
panem Ondřejem Pojmonem.

Ahoj Ondro, v minulém čísle jsme 
se od Tebe dozvěděli o tratích  
a dalších chystaných 
novinkách... Jaké jsou tedy 
další informace o závodě 
těsně před koncem roku?
Předně tou největší je, že náš 
závod nově zaštiťuje město 
Vlašim a SOŠ a SOU Vlašim. 
Máme tedy od obou těchto 
partnerů silnou materiální 
i finanční podporu. 

Závod je také zařazen do 
seriálu Běžec Podblanicka 
2015 a navíc se poběží 
odveta mezi týmy Vlašimi 
a Benešova. Je tedy opravdu 
na co se těšit.

Startovní trička jsou 
připravená?
Tak částečně, ti, co tričko 
chtěli, měli čas zaplatit 
startovné do silvestra. 
Návrhy triček mám hotové, 
takže už nic nebrání tomu, 
dát je vyrobit.

Jak je to s loňským 
rekordem? Bude letos 
překonán?
100% už můžu říct, že 
ano. V tuto chvíli máme 
registrováno přes 330 
běžců (vloni byla účast 227 
běžců). Z toho na nejdelší 
1/2 maratonskou trať je 
přihlášeno již přes 200 
závodníků. Bude to tedy 
opravdu překonání rekordu.

Parneři závodu jsou silné 
místní firmy, bylo hodně 
těžké je sehnat?
Předně musím všem 
parnerům na tomto místě 
poděkovat za veškerou 
finanční a materiální 
pomoc. Bez nich by to totiž 
nešlo. Těžké to bylo a do 
příštích let určitě zase bude.

Když se rozhodnu, můžu 
se do závodu přihlásit i po 
začátku ledna?
Samozřejmě ano, do závodu 
je možné se přihlásit až do 

15. ledna přes naše internetové 
stránky a pak v den závodu na 
místě. Již ale bez startovního 
trička.

Pod Blaníkem byly prý problémy  
s lávkou, je to vyřešeno?
To byla velká zábava (smích). Řešil 
jsem nejrůznější krizové scénáře, 
tedy od odklonu trasy po opravu 
lávky na naše náklady. Nakonec 
se ale podařilo Kraji blanických 
rytířů lávku opravit ještě před 

vánočními svátky, čili závod není 
ohrožen (smích).

Co sníh z poslední doby? Jste na 
něj připraveni?
Jde o Zimní běh na Blaník, čili to, 
že sníh poslední dva roky nebyl, 
byla spíše vyjímka. Budeme se 
těšit, jak sněhová nadílka trať 
zatraktivní.

Zkusil sis trať také sám 
proběhnout? 

Ano, proběhl jsem každou z tratí 
několikrát. Na Blaníku jsem byl 
naposledy minulý týden. Opravdu 
se má každý na co těšit (smích). 
Ona ale i trasa po parku v rámci 
5 km závodu bude skvělá.

Ondro, děkuji Ti za krátký 
rozhovor a budu držet palce, aby 
celý závod vyšel.

text: Mgr. Josef Jakl
zdroj: www.behnablanik.cz

Zim
ní běh

 na Blaník

Zimní běh na Blaník představuje poslední novinky
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