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Vážení čtenáři, 

nové vydání školního časopisu Gastronom je důkazem toho, že škola již funguje standardně 

a neovlivňují nás mimořádná opatření způsobená např. pandemií koronaviru. „Prožili“ jsme 

nebo ještě „prožíváme“ jiné výzvy – zrekonstruovali jsme tělocvičnu školy, pomohli jsme při 

stravování žáků Základní školy Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm, zajistili jsme ubytování 

ukrajinským uprchlíkům na Domově mládeže, podporujeme vzdělávání žáků - cizinců. O 

dalších zajímavých a úspěšných aktivitách Hotelové školy se čtenář dozví více při přečtení 

tohoto čísla školního časopisu. 

Moje poděkování proto patří všem žákům a zaměstnancům školy. 

Vážení čtenáři, přeji Vám mnoho pozitivní energie, studijních a pracovních úspěchů v roce 

2023. 

Těším se na spolupráci s Vámi 

RNDr. Ivo Herman, ředitel školy 
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„Kulturní vsuvka” od vašich milovaných redaktorek 

(Vše, co povím, berte s nadsázkou. Už mě znáte. ♥) 

Zdravím, mí milí poddaní!  

Určitě jsem vám přestrašně moc chyběla! Vím, že čekání pro 

vás muselo být úmorné, o tom není pochyb, ale nebojte se, 

vaše milované redaktorské strašidlo se vrací s dalším číslem 

Gastronomu, a to právě s 1. číslem pro školní rok 2022/2023. 

Přináší s sebou své ego, dokonalost, veškeré světu známé i 

neznámé vědomosti a Erebor nových zajímavých článků (*mrk 

mrk* Erebor je hora, posílám pusinku těm, co pochopili reflexi 

*mrk mrk*).  

Určitě vás velmi zajímají i updaty v životě vašeho 

nejoblíbenějšího bubáka. Stále hraji Genshin, stále sleduji 

anime, stále mám sklony ke kanibalismu, jediná nová věc v 

mém životě je napůl moje kočka jménem Knedla, kterou bych 

nejraději láskou snědla.  

A víte, co pro vás ještě mám? Přesně tak, nový morbidní fakt, 

bez toho by se mé povídání přeci neobešlo! Jste připraveni? 

Tak jdeme na to. ♥ Po setnutí hlavy je hlava samotná ještě 15 

sekund při vědomí a také se může koukat okolo sebe. ♥ Adiós. 

♥ 

 

Nazdárek, čtenáři a čtenářata!  

Jaký to pocit být zase zpátky! Snad jste si pořádně užili léto a 

připravili se na další školní rok. Povím vám něco o svých 

prázdninách. V červenci jsem začala s novou brigádou. Určitě si 

teď říkáte Copak ta úžasná Kiki asi dělá? Tak já Vám to povím. 

Uklízím paneláky. V oboru to sice není, ale kdybyste někdy 

potřebovali vyleštit zrcadlo ve výtahu nebo vyklepat koberce, stačí 

zavolat. Kromě práce jsem si taky pořádně užívala toho 

zaslouženého volna. Dne 15. 7. 2022 jsem byla s kamarádkou na 

koncertě HARRYHO STYLESE! Byl to opravdu nezapomenutelný 

zážitek, to Vám povím. V srpnu jsem jela s kamarády na 

Slovensko. Až na to, že jsem se málem utopila v jezeře, to bylo 

moc fajn! Takže toto léto bych ohodnotila 10/10 :) 

Co se týče mých zálib, je vše pořád při starém. Stále ráda čtu, 

užívám si ranních cest do školy autobusem, s naším mini ledním 

medvídkem chodím na procházky a nově ve volném čase sleduju 

filmy. A takhle si žiju, nooo. 

Snad se Vám naše nové číslo Gastronomu bude líbit a zatím PAAPAAAA!!!! 
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Adaptační kurzy 

Začátek každého nového školního roku patří tradičně 
adaptačním kurzům pro nově příchozí žáky do prvních 
ročníků učebních i maturitních oborů na naší škole. 
Cílem těchto kurzů je, aby se noví spolužáci setkali 
mimo prostředí školy, seznámili se a poznali se jinak a 
více než ve školní lavici, sblížili se, vzájemně se naučili 
spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Pro žáky 
učebních oborů (kuchař-číšník a cukrář) a žáky 
podnikatelského maturitního nástavbového studia a 
jejich třídní učitele jsme s naším školním poradenským 
pracovištěm připravili dvoudenní dopolední program 
v centru volného času ASTRA ve Frenštátu pod 
Radhoštěm. S žáky a třídními učitelkami oborů 
maturitních (hotelnictví a cestovní ruch) jsme vyjeli na 
dvoudenní pobytový adaptační kurz ve Valašské 
Bystřici na chatu Búřov. Náplní adaptačních kurzů byly 
seznamovací aktivity, aktivity zaměřené na vzájemné 
poznání, spolupráci a vytváření pozitivních vazeb 
v třídních kolektivech. Mezi účastníky jsme pozorovali 
úsměvy, pohodovou atmosféru a spokojenost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Přikrylová, školní psycholožka 
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Adaptační kurz na chatě Búřov 

Dne 22. září se žáci H1 vydali na 
adaptační kurz, který se konal na chatě 
Búřov. Ráno se třída H1 setkala na 
autobusovém nádraží v Rožnově pod 
Radhoštěm. Tam společně nastoupili do 
autobusu, který je dovezl do Valašské 
Bystřice. 

V momentě, kdy zahlédli kopec, byli 
všichni lehce otrávení. Nikomu se moc 
do kopce nechtělo. Brzy je však mrzutá 
nálada přešla, protože i při chůzi do 
kopce se dokázali perfektně zabavit. 
Celá třída zvládla vyjít kopec bez ztráty 
na životech. Nahoře si všichni oddychli 
a vydechli po náročném výstupu. 
Rozdělili se na pokoje, což bylo stejně naprosto zbytečné, protože většinu času trávili všichni 
v jednom nebo dvou pokojích. Po nějaké době začala naše první aktivita v podobě hry místa 
si vymění ti ... Při této hře se projevila soutěživost některých z žáků, protože se byli schopni 
převálcovat, jen aby nestáli v kruhu.  

Brzy však všichni již byli hladoví. Po obědě jsme měli 
polední klid. To pro mnohé znamenalo čas na kávu. 
Naštěstí byl na chatě kávovar, což mnohé ze třídy H1 
zachránilo.  

Odpoledne následovala výroba jmenovek, dozvídání se 
nových informací a aktivity venku. Tam se projevila 
znalost pohádek, která byla velmi dobrá. Dále 
následovaly aktivita s kroužkem, tenisovým míčkem a 
provázky. Žáci vždy dostali zadání, která museli splnit. 
Tam se teprve projevila jejich pravá kreativita.  

Nesměl chybět výlet na rozhlednu, která byla pár metrů 
od chaty. Nádherný výhled se nedal popřít. Proběhlo 
ještě malé focení, než se celá třída vrátila dovnitř. Aby 
se žáci ještě líp seznámili, měli za úkol si domluvit 12 
randíček. Sice bylo určeno téma, ale o tom se stejně 
nikdo nebavil. Vždycky se ta konverzace zvrhla k 
něčemu osobnímu, o čem se žáci chtěli bavit.  

Samozřejmě se všichni těšili na večeři. Po večeři následovala pohádka, která se zvrhla více, 
než kdokoliv čekal. Z nevinné pohádky o fialové karkulce se stala pohádka o otrávených 
perníčcích a vlkožábě. Když žákům byla po skončení aktivity navrhnuta diskotéka, všichni 
okamžitě souhlasili. Diskotéku si všichni moc užili.  

Ráno třída H1 začala kávičkou, jak jinak. Jejich úkolem po snídani bylo rozdělit si práce a 
vytvořit noviny. Všichni se do toho radostně pustili. Zažrali se do toho tak moc, že čas určený 
na zpracování jim nestačil a stíhali to tak tak.  Poslední aktivitou bylo vybírání fotek. Úkolem 
bylo vybrat si fotku a vysvětlit, proč si ji vybrali. Poté bohužel nastalo chystání se na cestu 
zpět domů. Tak se tedy žáci sbalili a mohlo se vyrazit. Všichni odcházeli spokojení, s úsměvem 
na tváři. Byl to zážitek, na který nikdy nezapomenou a budou na něj s láskou v srdcích ještě 
dlouho myslet. 

Eliška Kývalová, H1 
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Trhy vzdělávání 

Oblíbenou součástí prezentací jednotlivých středních škol jsou trhy vzdělávání, které probíhají 

v různých obměnách po celé podzimní období. Jednoho takového se zúčastnily i žákyně třídy 

C2 v doprovodu Mgr. Renáty Tomečkové, aby předvedly široké veřejnosti malou ukázku z 

cukrářské práce na naší škole. 

Mgr. Renáta Tomečková: Dne 22. 9. 2022 se ve Frýdku - Místku v hale Polárka konal „Trh 

vzdělávání a uplatnění". Od 9.30 hodin žákyně třídy C2 předváděly stříkání různých druhů 

perníčků bílkovou glazurou a modelování postaviček a zvířátek z mléčné modelovací hmoty, 

což si mohli vyzkoušet i zájemci o obor. Po celou dobu přicházeli rodiče s žáky a třídy s třídními 

učiteli. Ukončení akce bylo v 16.00 hodin. 

Terka, Eliška, Lucka a Šárka, žákyně C2: Akce se konala ve Frýdku-Místku v bruslařské hale 

Polárka. Jako žákyně jsme mohly reprezentovat hotelovou školu modelováním drobných 

modelů a zdobením perníčků. V 8 hodin jsme si začaly chystat stůl a kolem 10 hodiny začali 

přicházet rodiče s dětmi a základní školy. Rodiče i žáci se dotazovali na obory naší školy, 

které jsme jim zodpovídaly s naším učitelským doprovodem. Naše práce přitahovala 

pozornost spousty lidí a budoucí zájemci o obor Cukrář si mohli vyzkoušet zdobení perníčků.  

Na akci jsme se dozvěděly o zajímavých oborech na různých jiných školách v okolí. Akce se 

nám líbila, především to byla dobrá zkušenost.  
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Nová tělocvična; je to pro žáky přínos nebo zhouba? 

Od 4. října 2022 žáci naší školy využívají nově zrekonstruovanou tělocvičnu. V tělocvičně v 

průběhu tří měsíců byla provedena výměna stávajících parket za novou odpruženou 

palubovou podlahu, pak také výměna obkladů stěny za dřevěné a dodání a montáž nových 

basketbalových košů. 

Celá rekonstrukce, kterou provedla firma Holmark Creative, s. r. o. stála 3 637 164,20 Kč. 

Tuto částku z vlastních zdrojů poskytla Hotelová škola se souhlasem zřizovatele školy – 

Moravskoslezského kraje. 

Vynikající sportovní zázemí mohou nyní využívat také žáci školy pro zájmovou činnost v rámci 

sportovního kroužku a žáci ubytovaní na domově mládeže ve svém volném čase; v neposlední 

řadě ji jistě využijí i zájemci z řad veřejnosti a sportovních klubů města Frenštát pod 

Radhoštěm.   

Co se ale týče reakcí žáků, zaznamenali jsme spoustu smíšených reakcí. Všem jsme položili 

stejnou otázku: „Co si myslíš o nové tělocvičně?”, odpovědi byly různorodé. 

„Tak, vypadá dobře, trochu mě ale štve, že je podlaha už plná šmouh. “ 

„Mě hrozně těší ty nové koše na basket. “ 

„Vypadá o dost lépe a moderněji, podlaha taky už nevrže, naopak ale klouže. Konečně se od 

ní taky odráží míče, ta minulá byla na několika místech dutá. “ 

 „Já za to třeba jakožto odpůrce tělocviku nejsem moc ráda. “ 

 „Budeme díky ní mít větší motivaci cvičit. “ 

Maki H., vaše milované redaktorské strašidlo ♥ 
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Den duševního zdraví na HŠ Frenštát pod Radhoštěm 

Na 10. října každoročně už od roku 1992 

připadá Světový den duševního zdraví, který si 

klade za cíl šířit osvětu o tématu duševního 

zdraví, odstraňovat dosud panující předsudky a 

zmírňovat ostych lidí, chtějí-li vyhledat pomoc 

psychiatra nebo psychologa. Tento den má za 

úkol si také připomínat, že duševním potížím 

můžeme také předcházet správnou sebepéčí. 

Naše škola si poprvé otázky duševního zdraví 

připomínala letos, a sice v předstihu 7. října v 

suterénu školy v relaxačním prostoru. Pro žáky 

i pedagogy bylo připraveno interaktivní 

stanoviště, kde se mohli v průběhu dne zastavit 

a věnovat se různým činnostem spojeným s 

péčí o vlastní psychiku. 

Připraveny byly informační materiály o 

zásadách správné psychohygieny, tipy pro 

klidný spánek, správnou relaxaci a posilování 

svých zdrojů ke spokojenému životu.  

 

Přes den jsme společně mohli u sebepečujícího 

stanoviště trénovat pojmenovávání a přijetí 

vlastních emocí, zjišťovali jsme, jaké máme potřeby 

a jak si je můžeme sytit. Učili jsme se při duhové 

procházce školou vypínat autopilota vlastní mysli, 

být tady a teď a prožívat den vědoměji s bdělou 

všímavostí. Věnovali jsme se také tomu, jak být k 

ostatním, a především k sobě samému, laskavější 

a plnili jsme výzvy ze sklenice laskavosti, hráli jsme 

kvíz vděčnosti a učili se radovat z maličkostí. 

Cílem celé akce bylo dát žákům i pedagogům naší 

školy najevo, že mluvit o duševní pohodě i 

nepohodě je v pořádku, že duševní potíže pro nás 

nejsou tabu, že jsme proti stigmatu a předsudkům 

a že vyhledání odborné pomoci při duševních 

potížích je správné a normální. Zároveň bylo cílem 

také informovat o důležitosti sebepéče, jejich 

správných formách a podporovat zdravé návyky.  

Celá akce byla plná úsměvů a já věřím, že její osvětové cíle byly naplněny a těším se na 

realizaci této akce zase v příštím školním roce. 

Mgr. Martina Přikrylová, školní psycholožka 
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Svatomartinská husa 

Město Frenštát pod Radhoštěm a Hotelová škola 

Frenštát pod Radhoštěm pořádají každým rokem 

soutěž o originální recepturu na martinskou husu. 

Sešlo se zde 17 tradičních i netradičních receptur, ze 

kterých porota vybrala pouze 3. Vybrané receptury 

připravovali naši žáci dne 3. 11. 2022 v Gastrocentru 

naší školy. Na vše dohlíželi samotní autoři receptur. 

Odborná porota ve složení: předseda Asociace 

kuchařů a cukrářů, pobočky Severní Morava a 

Slezsko, zástupkyně ředitele pro praktické vyučování 

a školské služby Hotelové školy a zástupce města Frenštát p. R. – měla opravdu těžké 

rozhodování.  

Na 1. místě se umístili Diana Fikoczková a Jiří Steffek s pokrmem jejich přihlášené originální 

receptury Martinská husa pečená na hruškách s červeným zelím na pomerančovém džusu, s 

dušeným kysaným zelím, posvícenským knedlíkem a karlovarským knedlíkem se slaninou.  

Na 2. místě se umístil pokrm s názvem Husa plněná hruškami a kaštanové krokety s červeným 

višňovým zelím. Autorem receptury je Aleš Studýnka, učitel odborného výcviku ze Střední 

školy Bohumín.  

A na 3. místě se umístila vybraná receptura s názvem Pečená husa s mandlovou nádivkou 

na tymiánu, červené zelí na karamelu s jablky a portským vínem, bílé zelí se špekem, 

konfitovaným česnekem a výpečky, karlovarský knedlík a lokše. Tuto recepturu přihlásili do 

soutěže žáci Jakub Solanský a Adam Janďourek. 

Zeptala jsem se obou našich vítězů, jak to probíhalo a jaké jsou jejich pocity. 

„Všechno to probíhalo tak, že za náma přišel pan Majer (mistr), 

jestli tam chceme jít, a my jsme váhali, ale nakonec že jo, mysleli 

jsme, že to bude jenom ten recept, ale nakonec, že budeme vařit a 

že tam bude televize, tak to byl trošku šok. Takže jsme přišli do 

školy v 5:30. Začali jsme tou husou, potom jsme si začali dělat zelí 

a nakonec knedlíky. Každopádně my jsme 

měli klasiku, husu bez nádivky, dva druhy 

knedlíků, dva druhy zelí. Ostatní měli 

kaštanové krokety, nějaké bramborové 

placky, nádivka z mandlí a tohle, takže jsme si šli pro třetí místo. Když 

vyhlásili jako třetí místo ty kluky z hotelnictví, tak jsme se na sebe 

podívali, že tyjo druhé místo, a když vyhlásili toho mistra z jiné školy 

jako druhé, tak jsme to už vůbec nechápali a teď, že první místo my, no, 

nečekali jsme to ani trochu.” 

        -Didi a Jirka 

Všichni soutěžící mají můj obrovský obdiv a zaslouží si velkou pochvalu. Ocenění si převzali 

vítězové na Martinském trhu ve Frenštátě dne 12. 11. 2022. 

Kiki Pišteková, vaše milovaná redaktorka ❀ 
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Projektový den třídy H3 - Svatomartinská husa 

Dne 3. listopadu se na naší škole pořádal slavnostní oběd pro pana ředitele a pozvané hosty 

s „tématem” Svatomartinská husa. O obsluhu na této akci se postarala velice šikovná třída, 

a to právě H3.  

Abychom vám mohli říct něco o přípravě a průběhu tohoto dne, vyzpovídali jsme pro vás 

Adélu Slívovou, žačku této třídy. Tak si hezky přečtěte, co jsme se dozvěděli.  

Ráno jsme se všichni sešli, zkontrolovali, jestli nám nechybí něco, co bychom mohli 

potřebovat a potom jsme se rozdělili. Někteří z nás obsluhovali, další byli za barem a dva 

lidé byli u myčky. Vedl nás Ondra (Vaněk) a já si osobně myslím, že pro tuhle funkci paní 

učitelka nemohla vybrat lepšího. Když jsme něco nevěděli, tak jsme se mohli zeptat a on 

vždy znal odpověď, organizoval nás a dost nám pomáhal i při nácviku obsluhy. Také jsme 

museli znát celé menu, bylo sice náročné na zapamatování, ale nakonec jsme to všichni 

zvládli. 

Všichni jsme byli nervózní, ale když samotný oběd začal, nervozita většinou opadla, protože 

jsme se museli soustředit. Podávali jsme čtyřchodové menu, ve kterém byl hlavní chod, 

vlastně kousky všech tří hus účastníků soutěže o nejlepší recept na svatomartinskou husu.  

Myslím si, že nakonec to dopadlo velice dobře. Pár chybek jsme určitě udělali, ale bez toho 

se trénink neobejde. Hlavní je, že to nebylo nic zásadního. Všichni jsme byli pochváleni a 

dostali jsme i velkou 1 jako bonus. Jsem taky moc ráda, že jsem si mohla vyzkoušet něco, 

co jsem ještě v oblasti obsluhy nedělala. Snad si to užili i všichni účastníci. Ti dokonce 

dostali od pana ředitele i malý balíček makronek!” 

Maki H., vaše milované redaktorské strašidlo ♥ 
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Spolupráce naší školy s VŠB 

V průběhu loňského školního roku 2021/2022 navštívil naši školu prof. Ing. Marian Marschalko 
Ph.D., garant studijního programu „Geovědní a montánní turismus“ z Technické univerzity 

Hornicko-geologické fakulty Katedry geologického inženýrství v Ostravě. 

Formou úžasné přednášky nám představil nový obor VŠB-TU „Geovědní a montánní 
turismus". Tento obor v sobě zahrnuje nejen prvky přírodního bohatství a geologické 
zajímavosti, ale hlavně se zaměřuje na výchovu odborníků v oblasti specializovaného 
cestovního ruchu s orientací na životní prostředí. Jedná se o multioborový charakter studia 
zahrnující ekonomické předměty, jako jsou například statistika, informatika, management a 
marketing v turismu. Absolventi tohoto programu najdou uplatnění nejen jako kvalifikovaní 
odborníci běžného cestovního ruchu jako jsou cestovní kanceláře, informační centra a 
příbuzné organizace, ale rovněž mohou pracovat jako odborníci na specializovaný cestovní 
ruch. 

Prof. Marian Marschalko po setkání s ředitelem HŠ RNDr. Ivo Hermanem přednesl určitou 
možnost navázat užší spolupráci VŠB s naší školou. Využití takového partnerství skýtá 
velké možnosti kooperace a ty budou přínosem nejen pro celou naši školu, ale hlavně pro 
obory Hotelnictví a Cestovní ruch. 

Na slavnostním setkání dne 16. 9. 2022 proběhlo zahájení spolupráce Hotelové školy 
s Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TU Ostrava. 

Ředitel školy RNDr. Ivo Herman společně s předsedou Školské rady Ing. Zdeňkem Blinkou a 
zástupci školy projednal s prof. Ing. Marianem Marschalkem,Ph.D., zástupcem vedoucího 
katedry, smlouvu o spolupráci a naše hotelová škola se stala „Fakultní střední školou“ 
Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava. 

Spolupráce s vysokou školou vytvoří laboratorní i materiální podmínky pro rozvoj 
talentovaných žáků školy. Žáci budou mít možnost podílet se na popularizačních aktivitách 
pořádaných VŠ jako jsou soutěže, exkurze a odborné přednášky.  

Fakulta nabízí žákům oboru Cestovní ruch a Hotelnictví možnost dalšího studia v oboru 
Geovědní a montánní turismus. Cílem spolupráce je nabídnout absolventům školy další 
možnosti vzdělávání, a tím zvýšit jejich uplatnění na trhu práce. 

Mgr. Eva Bušová 
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Halloween na DM 🎃 

I když se u nás v České republice tento skvělý svátek běžně neslaví, nadšenec jako já si ho 

nemohl nechat ujít a tak jsme se rozhodli 18. října na DM uspořádat Halloweenskou párty, 

která zahrnovala kromě bohatého programu, hudby a spousty jídla a pití i překvapení v podobě 

stezky odvahy.  

Na plánování a uskutečnění akce měly největší podíl Miriama Malinová a Markéta Slováková 

ze třídy CR3, Adéla Slívová ze třídy H3 … a JÁ! (Zde si představte dramatický smích. Jo, 

přesně tak, zapojte i trochu té fantazie.) Zapojili se ale i ostatní obyvatelé domova mládeže, 

kterým moc děkujeme za to, že pomohli tento ztřeštěný den realizovat.  

Samotná příprava a plánování … 

No, ne vše šlo podle plánů. (viz. 

následující obrázek) ———> 

Nakonec jsme ale vše bez větších 

obtíží zvládli a dokonce jsme si i den 

předem napekli snacky v podobě 

lineckého cukroví, sýrových a 

pohankových sušenek nebo  mumií 

z listového těsta, kečupu a párků. 

Miri a Maki na večer připravily ještě 

tematické a zároveň výborné pití z 

rybízového a višňového džusu, 

grenadiny a sirupu z krvavého 

pomeranče. 

Náš strašidlácký večer jsme zahájili 

v 7 hodin krátkým úvodem o tom, co vlastně ten Halloween je. Následovaly seznamovací hry, 

hudba a občerstvení. Měli jsme dokonce i čokoládové fondue! 

Kostýmy byly povinné a zaznamenali jsme spoustu zajímavých masek. 
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Postupně nám ale mizeli lidé. Kam, ptáte se? No, přeci na již zmiňovanou stezku odvahy. Ta 

vedla přes temnou uličku za intrem a zpět až do sklepa, kde účastníky čekalo nemilé 

překvapení v podobě strašidla a také kýbly plné směsi z vody, strouhanky, rajčat a mouky, ve 

které museli najít klíč, díky němuž se pak dostali do místnosti, ve které svým podpisem završili 

svou cestu.  

Stezku dokončili všichni, kdo se na ni odvážili. Dočkala se velkého úspěchu. Po stezce měli 

organizátoři ještě krátkou after-party a tím byl Halloween na DM také oficiálně ukončen. 

Dle mého názoru to byla asi nejlepší akce, co jsme na DM kdy měli, snad si ji všichni užili a 

určitě by chtělo ji zopakovat. ♥ 

 

Maki H., vaše milované redaktorské strašidlo ♥ 
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METELKA AUSTERLITZ CUP 2022 

Dne 10. 11. se ve Slavkově u Brna odehrála soutěž METELKA 

AUSTERLITZ CUP 2022. Této soutěže se za naši školu 

zúčastnili Petra Danišová ze třídy H3 a Jakub Solanský z H4 v 

oboru barman a Denisa Szmeková také z H4 v oboru teatender.  

A jen pro vás jsme si popovídali s Peťou, abychom vám mohli 

soutěž přiblížit a možná vás i motivovat k vyzkoušení nějakých 

podobných. 

„Na soutěž jsem hrozně dlouho trénovala, snad téměř od začátku 

školního roku. Vymýšlela jsem svůj drink, což bylo náročné 

vzhledem k tomu, že měl být horký, pečlivě jsem k němu vybírala 

oblečení, které ve výsledku bylo naprosto skvělé. Pár dní před soutěží jsem si bohužel na 

praxi docela dost poranila prst a bála se, že všechna moje snaha bude k ničemu. Nakonec 

jsem ale jela a jsem za to hrozně ráda, protože to byl skvělý zážitek. 

Brzy ráno jsme dojeli na místo, prohlédli si to tam a poté si šli vylosovat pořadí, ve kterém 

budeme soutěžit. Kuba si vytáhl číslo 1, takže začínal. Já měla jakožto 11 ještě čas, stejně 

tak Denča, protože teatenderská část soutěže následovala až po té barmanské. Ona si vytáhla 

číslo 8. Barmanů, včetně nás, tam celkem soutěžilo 28, ale teatenderů jen 8. 

Kubovi jsme pomohli připravit jeho věci. On sám měl potom 8 minut na přípravu ingrediencí, 

jako třeba na krájení limetek nebo ozdoby. I když jsem měla jít až 11., tak jsem byla hrozně 

nervózní, ale jak jsem přišla na řadu, tak moje nervozita trochu opadla. Můj drink se jmenoval 

Apple Fire. Na tři porce jsem potřebovala 3 cl Black Stamp rumu, 6 cl Moravského vinného 

punče od Metelky, 6 cl limetkového freshe (čerstvě vymačkané šťávy) a 36 cl jablečného 

džusu. Vše jsem poté uvařila a nalila do nahřátých skleniček. Na jejich okraj jsem dala kandys 

(neboli cukrkandl), vše polila Absinthem a zapálila. Voila, Apple Fire byl na světě! Porotci na 

mě byli strašně milí, narozdíl od Kuby, toho asi neměli rádi. Pochválili mi techniku, můj drink 

byl bohužel prý moc kyselý. 

Poté následoval průměrný oběd, při kterém nás i náš 

doprovod v podobě paní učitelky Ranochové a paní 

zástupkyně ředitele Tobolové dost zklamala obsluha. 

Následovalo Denčino „čajíčkování”. Dost mě překvapil 

její mluvený projev, měla ho opravdu skvělý! 

Pouklízeli jsme naše věci a následovalo vyhlášení. 

Kuba vyhrál cenu za Nejlepší drink s použitím likéru 

Tea Spirit. Já s Denčou jsme se na stupních vítězů 

neumístily, ale i tak jsme dostaly medaili a spoustu 

dárků, snad dokonce 4 těžké tašky každá! Bylo v nich 

vše od sirupů značky Monin, přes likéry, až po školní 

potřeby. 

Skončili jsme asi až v 6 večer a stavili se ještě na raut, který byl vážně báječný. Náš den ale 

neskončil moc šťastně, protože jsem málem ztratila mobil, nakonec se ale našel! 
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Celý den včetně soutěže jsem si hrozně užila. I to nové prostředí bylo zajímavé. Bylo by ale 

hrozně super, kdyby se jezdilo na více takových soutěží, mrzí mě totiž, že jsem ve třeťáku a 

tohle byla moje první. 

Chci také poděkovat Kubovi, Denči, paní učitelce a paní zástupkyni za velkou podporu. Příští 

rok bych se určitě chtěla zúčastnit znovu!” 

Maki H., vaše milované redaktorské strašidlo ♥ 

 

Poznávání krás Budapešti 

Nemožné se stalo skutečností, třída CR4 se poprvé za své studium dostala do zahraničí a to 

konkrétně do hlavního města Maďarska, Budapešti. Kapacitu zájezdu doplnili i jedinci ze tříd 

CR3, H4 a H3. 

Cesta minibusem byla 

sice únavná, místy 

nepohodlná a zdlouhavá, 

ale její cíl stál za to. 

Ubytováni jsme byli v 

malém penzionu Alfréd, 

na okraji Budapešti a 

odtud jsme každý den 

vyjížděli do historického 

centra. 

První den jsme navštívili 

část Buda, konkrétně 

Citadelu na Gellertově 

vrchu, která ale byla 

bohužel zahalena v mlze 

a zároveň v průběhu 

rekonstrukce. Dále jsme 

navštívili Budínský hrad, Matyášův chrám, Rybářskou baštu a k večeru po tak náročném dni 

jsme navštívili Lukacsovy lázně.  

Následující ráno jsme se nechali dovézt na druhý břeh Dunaje, který nese název Pešť. Zde 

jsme si prohlédli Náměstí svobody, dechberoucí Baziliku sv. Štěpána a novogotický Maďarský 

parlament. Ke konci dne se někteří z nás ještě rozhodli navštívit Széchenyiho lázně a užít si 

tak posledního dne na maximum. 

V pátek ráno už nás čekala pouze cesta zpět, která nám však na rozdíl od cesty tam utíkala 

mnohem rychleji, jelikož se každý těšil na své pohodlí vlastní postele. 

Tímto bychom chtěli moc poděkovat naší paní učitelce Jarce Nagyové a panu učiteli 

(překladateli) Miklósi Nagymu.  
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Školní výlet P2 

Ve dnech 5. - 7. října se nástavbová třída P2 z Hotelové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm 

zúčastnila třídního výletu na jižní Moravu do Mikulova. 

Cesta byla velmi zdlouhavá a únavná, ale 

jelikož se cestovalo vlakem, nikomu ze 

studentů to nevadilo, neboť bylo velmi 

příjemné sledovat oknem okolní přírodu. Do 

penzionu Merlot, kde jsme měli zajištěné 

ubytování, jsme se přemístili z vlakového 

nádraží už po svých. Paní provozní nám 

rozdala klíče od pokojů, kde jsme se ubytovali. 

Jelikož byl tento výlet pořádán naší školou, 

nemohli jsme jet bez dozoru. Velmi ochotně 

se nás ujaly učitelky Ilona Trnková a Eva 

Bušová. 

Náš pobyt jsme zahájili výšlapem na Svatý 

kopeček, který je jedním z kopců Pavlovských 

vrchů a tvoří spolu se zvonicí a kaplí sv. 

Šebestiána významnou krajinnou dominantu 

nad Mikulovem. Odtud máme mnoho 

krásných fotek. Naše cesta pokračovala 

volným tempem dolů do údolí, až na náměstí. 

Večer jsme zakončili na bowlingu spojeném s 

večeří a drinkem. 

Jelikož jsem byla nachlazená, nezúčastnila jsem se následující den exkurze do Valtic, kde 

třída navštívila zámek Valtice a vinařskou střední školu s ochutnávkou vín. 

Když si jen tak odpočívám na pokoji, slyším za dveřmi nějaké hlasy. „ Terko, to byla taková 

nádhera na tom zámku, o hodně jsi přišla“, hlásila mi nadšeným hlasem Alenka. „Sice jsme si 

neprohlédly celý zámek, ale prošly jsme si úžasné zámecké zahrady.“ To mě docela mrzelo, 

protože jsem slíbila mamce, že jí jako milovnici okrasných zahrad pošlu alespoň pár fotek pro 

inspiraci. 

Po několika horkých čajích se můj stav natolik zlepšil, že jsem se mohla připojit ke svým 

spolužákům a navštívit Kozí hrádek, jednu ze tří skalnatých dominant Mikulova. Odtud jsme 

pokračovali k zdejšímu židovskému hřbitovu, který je považován za jeden z nejrozsáhlejších 

a nejstarších v ČR. Poté jsme měli trochu volného času, který jsme s kamarádkami využily k 

návštěvě kavárny a večerní prohlídce nádvoří zámku Mikulov. 

Poslední den výletu jsme brzy ráno sbalili své kufry a vydali jsme se zpět domů. Myslím, že 

na tenhle výlet my ani paní učitelky, které s námi byly, jen tak nezapomeneme. A už teď se 

těšíme, kam pojedeme příště. 

Tereza Vaňková, P2 
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Začlenění ukrajinských žáků 

Všichni do jednoho jsme si určitě vědomi krize na Ukrajině. Jak v Česku, tak na naší škole 

přibylo mnoho nových lidí. Jsme jiní národností, dělí nás jazyková bariéra a také zvyky, ale 

jinak jsme všichni jen lidé, a my jsme si pro vás popovídali se dvěma ukrajinskými žáky - 

Veronikou a Yevheniem (Žeňou) ze třídy KČ1B a zeptali se jich, jak se jim tady líbí a jak se 

přizpůsobují svému novému životu. 

„V Česku je mnoho dobrých lidí, učím se česky 2 

měsíce a už trošku rozumím česky, máte zde krásné 

města. Líbí se mi tady na škole. Mám dobrý kolektiv, 

našel jsem si kamarády, lidi mě ve třídě přijali. Mám 

rád českou kuchyni a baví mě praxe, na Ukrajině je 

nemáme. Praxe mě více baví. Jsou zde dobří učitelé, 

snaží se mi porozumět, ale ne každému to jde. Mám 

rád matiku, angličtinu, tělocvik, technologii a češtinu. 

Vybral jsem si z nabídky kroužků dva. Chodím na 

baristický kroužek, ten mám moc rád, už umím trochu 

udělat kávu a učím se kreslit do kávy. Barmanský mě 

taky baví, ale baristický mám radši.   Na domově 

mládeže se mi líbí, našel jsem si kamarády, zvlášť 

mezi klukama. “ 

– Yevhenie (Žeňa) 

(Žeňa se nechtěl fotit, tak jsme jej zachytili v jeho 

přirozeném prostředí. 🎃) 

„Ve škole je dobře, jsou zajímavé předměty, dobré 

úkoly. S některými žáky jsem si nesedla. Čím víc 

rozumím česky, tím je to pro mě jednodušší. Nevadí mi 

žádný předmět, ale matematika je pro mě těžká. Praxe 

jsou zajímavé, učím se vařit polévku i další jídlo. Nemám 

ve třídě moc kamarádů, někteří jsou mi nepříjemní a 

nechcou se mnou mluvit, ale najdou se zde lidi se 

kterými se bavím. Učitelé dělají všechno pro to, aby se 

nám dařilo ve škole, chcou, aby jsme rozuměli všemu, 

co se učíme. Na domově mládeže je dobře, veselo, ve 

volném čase se mám s kým pobavit. Zažila jsem nové 

zážitky, jako je třeba halloweenská párty. Nikdy předtím 

jsem Halloween neslavila. “ 

– Veronika 

 

Tento článek by nemohl vzniknout bez mé milované intrové spolubydlící Adély Slívové, která 

byla tak ochotná a s Žeňou a Veronikou si popovídala namísto mě, protože já v době 

zpracovávání Gastronomu byla na praxích. Tímto jí mockrát děkuji. Adélko, jsi skvělá. 🎃🎃 

Maki H., vaše milované redaktorské strašidlo 🎃 
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Rozhovor se studentkou nástavby 

A je tu zase! Naše krásná zářivá hvězdička je zpět. Anička 

Miškovičová, ještě v červenci byla studentkou třídy C3. V 

září se k nám, ale vrátila znovu jako prvačka. Anička se 

totiž rozhodla jít po úspěšně zvládnutých závěrečných 

zkouškách na nástavbu. Co ji k tomu vedlo? Jaké byly 

vlastně závěrečné zkoušky? Co plánuje po maturitě? 

Anička byla tak hodná a na vše mi odpověděla.  

,,Závěrečné zkoušky byly celkem jiné, než jsem si 

představovala … myslela jsem, že to bude všechno 

strašně přísné a že nás většina neprojde a bude to 

stresující a všechno. Ale když se na to koukám zpětně, tak 

se sama sobě musím smát nad tím, kolikrát jsem brečela 

... neříkám, že zkoušky byly úplně lehké, ale klidně bych je 

dala ještě jednou, haha. 

 Jo, ten stres, který jsem v tu chvíli cítila se zapomenout nedá, protože to pro mě bylo něco 

nového, a nevěděla jsem, co od toho čekat. Teď, když už vím, jaké to bylo, bych to dala znova 

xdd, a ještě díky učitelkám si myslím, že to bylo takové zvladatelné, protože si daly opravdu 

záležet, abychom byli připraveni.  

Maturita byla taková neplánovaná. Začala jsem o měsíc 

později, takže jsem nastoupila do něčeho, co už bylo rozjeté. 

Ale už jsem se naštěstí chytla. První jsem plánovala, ze 

budu normálně pracovat a postavím se na vlastní nohy, 

jenže svět venku mimo školu mi byl najednou cizí a já 

nevěděla, co dělat. Občas jsem si říkala, že na mě všichni 

mluví jinak, protože jsem jim nerozuměla. O maturitě jsem 

přemýšlela celkem dlouho ještě před zkouškama, ale tehdy 

jsem měla v hlavě plán, že si udělám další školu. To mi přišlo 

zbytečné, protože ty obory si jsou celkem dost podobné. 

Navíc jsem tam měla jít s holkou, o které jsem si myslela, že 

je fakt dobrá kamarádka, ale ke konci se ukázala v jiném 

světle, takže jsem vycouvala.  

Navíc mě dost lidí, se kterými 

mě vidíš každý den, 

přemlouvalo, abych tu nástavbu 

zkusila, že je škoda to jen tak zahodit. Do budoucna si plánuji 

udělat nějaké rekvalifikační kurzy a chci zkusit v tom nějak 

podnikat, pokud udělám úspěšně maturitu … plánů mám spoustu, 

teď už si je jen splnit.” 

Myslím, že se všichni shodneme, že je Anička opravdu šikovná a 

jde si za svými sny. Já i celý Gastronom jí přejeme hodně štěstí 

do budoucna.  

Kiki Pišteková, vaše milovaná redaktorka ❀ 
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ZÁBAVNÉ HRY NA KONEC! 

Dokážete najít, kde všude se na obrázku schovává Knedla s Lilinkou?  

Pomůžete Lilince a Knedle vytvořit Mojito? Spojte správné ingredience s šejkrem. 

 

Kiki Pišteková, vaše milovaná redaktorka ❀ 


