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Nový přírůstek do časopisu na pozici redaktora 
 
V prvním pololetí odešla z naší školy Monika Krčmářová a tím uvolnila místo 
redaktora. Pilně jsme hledaly a nakonec jsme našly. Myslely jsme si, že najdeme 
nějakou odvážnou dívku, ale naším novým spolupracovníkem časopisu se stal 
Ladislav Pustějovský. Myslíme si, že časopis bude ještě zajímavější, jelikož muži 
mají jiný pohled na věci jak ženy. Tímto ho chceme mezi námi uvítat a popřát mu 
hodně štěstí a pevné nervy s námi redaktorkami. 
 

Redaktorka: Nikola Štěpánová, H2 
 
 

Nikola Štěpánová, H2 

Denisa Opálková, H2 

Ladislav Pustějovský, G1 
 
 
 
 
 

 



Gastrojunior a Gastrofestival 
 
Obě soutěže se konaly v naší škole ve dnech 14. - 15. listopadu 2013 a šlo v nich o to, 
aby se ukázalo, kdo je nejlepší z naší a ostatních škol.  
V regionálním kole Gastrojunioru se všem soutěžícím Hotelové školy podařilo 
probojovat do celostátního kola, které proběhlo ve dnech 16. - 18. ledna 2014 na 
brněnském výstavišti. 
Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií: Kuchař, Cukrář a Číšník. Z kuchařů postoupil 
Lukáš Hausner (KČ3C) se stříbrným pásmem, z číšníků Zuzana Nguyen (H3A) s 
bronzovým pásmem a z cukrářů Radim Reček (C2) s bronzovým pásmem. 
 
Soutěže Gastrofestivalu byli čtyři, a to: soutěž baristů (specialista na přípravu kávy), 
Carwing(vyřezávání ovoce a zeleniny), Slavnostní tabule a Čepování piva. Baristka 
Michaela Martišková (třída H3B) obsadila 3. místo. V carvingu obsadilo družstvo ve 
složení Tomáš Radko a Jan Hlupík (oba třída G4) 2. místo. V prostírání slavnostních 
tabulí se na 3. místě umístili Anna Pavlicová a Ludmila Šťastná (obě třída H3A) a v 
Čepování piva obsadila 1. místo Barbora Javorková (třída H3B). 
 

PROFI GO 
20. ročník soutěže talentů pro cestovní ruch proběhl dne 18. listopadu v pavilonu A3 
na brněnském výstavišti za účasti Lukáše Hejče (H2) a Jakuba Trefila (H4.B). 
Pedagogický doprovod byla Mgr. Ludmila Houdková, která žáky na soutěž 
připravovala. Lukáš Hejč obsadil 31. a Jakub Trefil 36. místo. 
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Den otevřených dveří 
Asi už tušíte, že se blíží další den otevřených dveří. Každému bude udělena práce a 
započne provádění našich budoucích studentů. Takže, nasaďte úsměvy a hurá na Den 
otevřených dveří! 
 

Společenský večer 
Jak už každý mohl slyšet, tak v naší škole se pořádá Společenský večer. Tímto vás 
chceme ještě upozornit a pobídnout, abyste si zakoupili vstupenky u paní Kutáčové a 
užili si spolu s námi krásný večer. 
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Kurzy  
 
Naše škola nabízí každoročně celou řadu kurzů. V nabídce máme barmanský kurz, 
baristický kurz, kurz studené kuchyně, sommeliérský kurz. 
Zatím proběhl barmanský kurz a kurz studené kuchyně.  

 
Barmanský kurz (2. 12. - 6. 12. 2013) 
Poprvé proběhl barmanský kurz pod vedením dvojice pánů Jakuba Orla a Adama 
Navrátila ze Zlína. V letošním roce se zúčastnilo celkem 19 žáků. Všichni uspěli a 
dostali certifikát. Protože někteří absolventi mají chuť naučit se ještě mnohem více z 
tohoto umění, bude se na jaře konat pokračovací flairový kurz opět pod vedením 
Barmanů Zlín. 
 
Kurz studené kuchyně (20. - 23. 1. 2014) 
Kurz se konal v prostorách cvičné kuchyně a ukončilo jej certifikátem 19 žáků. Čtyři 
dny nápadů, kreativity a moderní kuchyně proběhly opět pod taktovkou mistra 
kuchaře pana Vladimíra Picky z Kuchařského studia. Na závěrečném rautu 23. ledna 
mohli přítomní hosté obdivovat na 80 výrobků moderní studené kuchyně. 

 
Baristický kurz  
Kurz je naplánován na poslední únorový týden. Do tajů historie kávy, její přípravy a 
všeho co s tímto nápojem souvisí, zasvětí žáky již počtvrté zkušený barista pan 
Michal Křížka. 
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Stáže 
Ve 2. pololetí školního roku čekají na žáky naší školy dvě atraktivní stáže v rámci 
mobility Leonardo da Vinci. 
 
Květen 
V květnu se vydá skupina šesti praktikantů ze tříd H3A a H3B na turecké pobřeží, aby 
v této exotické zemi absolvovali třítýdenní pobyt a načerpali nové zkušenosti jak 
odborné, tak praktické. Do Turecka se vydáváme poprvé a žáci jsou již plni 
očekávání, co jim tato stáž přinese. 
 
Červenec 
Na začátku června odjedou 4 žáci rovněž oboru Hotelnictví na plánovanou 21 denní 
stáž do Lotyšska. Přijímací organizací bude opět střední škola (Professionala 
viduskola) v Malpils, městečku, vzdáleném cca 60 km od hlavního města Rigy. Zde 
pod dohledem učitelů odborného výcviku budou zasvěceni do tajů lotyšské 
gastronomie a poznají i kulturní a zeměpisné zajímavosti této pobaltské republiky 
 
Výměnné praxe 
 
Únor 
Na začátku února k nám přijedou studenti z Francie oboru číšník a cukrář. Během 
týdne budou na praxi ve školní cvičné cukrárně a v obsluze. 3. týden bude jejich 
pracovištěm hotel Troyer v Trojanovicích. O víkendech se o jejich program postarají 
hostitelské rodiny žákyň, které odjedou na třítýdenní praxi do Saint Michel Mont 
Mercure 7. března. 
 
Březen 
Hotelová škola v maďarském Egeru, se kterou spolupracujeme 3 roky, k nám posílá 
na začátku března své 4 žáky. Ti se 12. března zúčastní barmanské soutěže ,,O pohár 
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje.“ Do 20. 3. pak pokračuje vlastní stáž 
maďarských studentů na pracovištích naší školy. 
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Počítače na chodbách vs. Počítače na učebnách 
 
Tohle téma je tzv. začarovaný kruh a všechno se točí jenom okolo financí.  
Podle mého názoru je špatný nápad dávat počítače na chodby (bude to vlastně taková 
skříň, něco jako na objednávání obědů a žáci se tam mohou přihlásit třeba na 
internet,…), protože to bude nespravedlivé ohledně toho, kdo u toho bude. Ti, kteří 
budou mít přestávku dříve, tak to zaberou do konce přestávky, a ostatní budou mít 
smůlu, protože počítačů na chodbách nebude tolik. 
Na druhou stranu si myslím, že by bylo dobré, aby byl na každé učebně alespoň jeden 
počítač a dataprojektor. Každý vyučující by mohl své zpracované materiály na 
počítači ukázat studentům, než aby se pídili během přestávky o tom, kde je volná 
učebna s počítačem. 
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Fotbalový a volejbalový turnaj 
 
Ve dne 19. 12. 2013 byl na naší škole uspořádán fotbalový turnaj. Mezi sebou 
soupeřilo 7 celků, avšak zvítězit mohlo pouze jedno družstvo. 
Fotbalového turnaje se účastnila družstva:  
1. KČ3C + KČ3A + G4 
2. H3B + NS1 + H4B + H3A 
3. G2 + H1 + H2 + KČ1B 
4. KČ1B + H1  
5. KČ2B + C1 +KČ1A 
6. G4 + NS2 + KČ3A 
7.G1 
Vítězem tohoto turnaje se stalo 
družstvo 5. Jako odměnu vítězové 
dostali krásný dort  o který se 
podělili se všemi účastníky. 
Složení vítězného družstva: 
* Svoboda, Kahánek, Pokorný, Winkler (KČ2B), Reček (C1), Skoupil, Chromečka, 
Unger, Antoš, Strouhal (KČ1A) 
 
 
Den na to 20. 12. 2013 se pořádal turnaj ve volejbale. Zde se utkalo 8 družstev. 
Volejbalového turnaje se účastnila družstva: 
* NS1 
* G1 
* H3B 
* G4 
* H3A 
* H4 
* H1 
* H2 
Celkovým vítězem se stalo družstvo H3B ve složení: 
* Vaňková, Javorková, Chrbjátová, Matejovič, Mynarčík, Michlík, Špok 
I zde jako odměnu dostali vítězové veliký dort .  
Vítězům obou soutěží gratulujeme a všem účastníkům obou turnajů držíme 
palce v příštím roce. 
SPORTU ZDAR!!! 
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Volejbalový a posilovací kroužek    
    

Každý čtvrtek se u nás na škole konají různé sportovní aktivity. Učitelé pro žáky 
připravili volejbalový a posilovací kroužek. Oba kroužky se konají vždy od 14:10 do 
15:15 hod. 
 
Můj osobní názor je takový, že i když na sport moc nejste, tak byste této aktivity 
mohli využít a alespoň občas se zajít pobavit. Tyto kroužky totiž nejsou pouze o tvrdé 
dřině, ale také i o zábavě. Zkuste si třeba někdy s kamarádem říct, že si jeden den 
uděláte volný čas a zajdete se tam alespoň podívat. Třeba vás to chytne a už vás to 
nepustí. Zkuste to! Za zkoušku nic nedáte a stojí to za to!!! Protože jak se říká „ 
Sportem ku zdraví!“ 
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Školní zvonek 
 
Jak si každý všiml, tak máme velice zajímavý školní zvonek. Bohužel nemá moc 
dobrý ohlas. Většina žáků si myslí, že to je vtip nebo pokus o „vylepšení“ školy. Mně 
osobně se nové zvonění vůbec nelíbí. Tímto chci promluvit za většinu žáků školy a 
upozornit vedení. „Absolutně se nám nové zvonění nelíbí, navíc na některých 
učebnách je problém ho slyšet. (uč. 13, 14). Chtěli bychom zpět náš starý, klasický a 
nudný zvonek. Doufám, že jsem nijak vedení neurazila a že se nám vrátí staré 
zvonění.“ 
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