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Tradiční kurz studené kuchyně 

 
Ve dnech 28. 11. – 1. 12. 2011 se zúčastnila skupina žáků tříd 1. G, 2. G a 3. G kurzu 

Studené kuchyně pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Markové a mistra kuchaře pana 
Vladimíra Picky. Kurz zahrnoval teoretickou i praktickou část. V teoretické části jsme se 
seznámili s principy studené kuchyně a 
v praktické části jsme už studené pokrmy 
sami připravovali podle zadaných 
receptur, dekorovali obložené mísy a 
připravovali rautové stoly. Kurz nás velice 
bavil a byl pro nás velkým přínosem. 
Věříme, že získané znalosti se nám budou 
hodit do budoucna. V závěru kurzu jsme 



všichni úspěšně složili teoretickou i praktickou zkoušku. Pro inspiraci přikládám čtenářům 
k vyzkoušení jednoduchý recept z kurzu: 
 
 
Plněný hermelín 
2 ks sýra Hermelín, 120 g suchého salámu, 100g másla, 30 g vlašských ořechů  
 
Hermelín podélně překrojíme, vnitřek pomocí vypichovátka vydlabeme. Sýrovou hmotu 
utřeme s máslem, ochutíme ořechy. Hermelíny vyložíme plátky salámu a slepíme náplní. 
Plněné sýry krájíme na 6-8 dílků, řez zastříkneme pěnou a dozdobíme. 
 

 
Michal Vaculík, 2. G 

 
Em.Co. o.s. 
(Em company) 
 

Každý rok zakládají studenti třetího ročníku oboru Management umění a reklamy 
Studentskou společnost. Účelem sdružení je společná vzdělávací činnost, která vychází 
z osnov studijního programu Aplikovaná ekonomie neziskové organizace Junior Achievement. 
Mezi naše hlavní činnosti patří provozování kulturních akcí a výroba dárkových předmětů. 
Další informace o společnosti lze najít na následujících stránkách: www.emco.webuje.cz.
 Na začátku roku jsme si museli zvolit název a logo společnosti. Co ale bylo nejhorší-   
zvolit ředitele jednotlivých oddělení (hlavní, finanční, marketingový a výrobní ředitel)… Pak 
přišly na řadu organizační záležitosti jako je registrace na Ministerstvu vnitra a příprava 
Vánoční party, která proběhla 20. 12. 2011 v hlavním sále Sokolovny v Luhačovicích.  
 Uběhlo teprve pár měsíců od založení společnosti, ale, jak jste si určitě všimli, naše 
výrobky byly k mání už v době dnů otevřených dveří SOŠ Luhačovice a na vánočním 
jarmarku v Luhačovicích, kde jsme úspěšně prodávali obaly na mobily a ručně zdobené 
perníčky.  

K dalším aktivitám společnosti patří i pokračování v projektu Adopce na dálku naší 
„školní dcery“ Shaily. Každý rok se na podporu této dívky z Indie vybírá určité množství 
peněz, které jí odešleme, aby mohla, tak jak my, studovat. Píše nám dopisy, které pak 
překládáme do češtiny a dáváme na nástěnku, kde si je každý student může přečíst.  
                             
                                                  
                                                                                            Studentská společnost Em.Co. o.s. 

 

„Vánoční party“ na Sokolce 

Na podzim se členové studentské společnosti Em.Co. rozhodli, že by nebylo špatné 
uspořádat nějakou pořádnou akci a taky vydělat pár drobných. Proto jsme ihned začali s 

http://www.emco.webuje.cz/


plánováním a nákupem potřebných věcí. Samozřejmě jsme oslovili pár známých, aby nám s 
přípravou pomohli, jelikož jsme začátečníci.

Jak se termín akce blížil, naše nervozita i píle rostly. Před akcí byla Sokolovna 
nachystána a vše bylo připraveno. Netušili jsme, kolik přijde lidí, jaké budou ohlasy a jestli to 
vlastně nebude propadák.    

Postupně se po sále rozezněla hudba, lidi přicházeli po skupinkách a bar se plnil. Mezi 
účastníky byli Luhačovjané, lidé z blízkého okolí, učitelé a v největším počtu samozřejmě 
studenti naší školy. V pozdějších hodinách byl parket plný a lidé se u baru tlačili. Pro nás 
dopadla akce nad očekávání dobře, takže doufáme, že i vy jste se bavili a přijdete na další.                               

3.M, pořadatelé akce 

 

Deutsch ist mein „Pferd“!  

Dne 30. 1. 2012 se ve škole konala olympiáda z německého jazyka, které se zúčastnili 
žáci druhých a třetích ročníků. Soutěž byla rozdělena do dvou částí. Písemná část obsahovala 
testové úlohy zaměřené na poslech a správné užití gramatických jevů. Úspěšní řešitelé 
postoupili do druhého kola, v němž prokázali své jazykové dovednosti a schopnost flexibilně 
reagovat v každodenních situacích. 

Mě samotného překvapilo, že jsem jako jediný druhák postoupil i do druhého kola, 
které se konalo sedmou vyučovací hodinu. Podle obrázků jsme měli sestavit příběh, což mi 
dělalo nemalé problémy a „nasekal“ jsem tam spoustu chyb. I když jsem se umístil na čtvrtém 
místě, účast na tomto klání považuji za velmi cennou zkušenost. 

Studentem, který nejlépe obstál při řešení všech úkolů, byl Radim Hruška z 3. M (na 
dalších místech se umístili David Janošík a Stanislav Jakůbek z 3. M), který naši školu 
úspěšně reprezentoval také v okresním kole soutěže na Gymnáziu ve Valašských Kloboukách, 
které se konalo o dva týdny později. Umístěním na první příčce si zajistil hladký postup do 
krajského kola ve Zlíně. Držíme palce!!!  

 
Lukáš Kubín, 2. K 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dva měsíce offline! 
 
Některých žáků se nástup 5. září do 
školních lavic vůbec netýkal. Tito žáci 
měli zcela jiné starosti, jelikož odjížděli 
na dvouměsíční stáž do rakouského 
města St. Pölten!  
Po příjezdu do hlavního města Dolního 
Rakouska jsme se seznámili s tamější 
školou a internátem, kde jsme byli 
ubytováni. Po prohlídce následovalo 
seznámení s vnitřním řádem internátu, 
nad kterým jsme se poněkud 
pozastavovali a doufali, že se s  ním za 
tu dobu sžijeme. 
Po dobu trávenou St. Pölten se o nás 
staral velmi laskavý muž jménem 
Hugo, pokud to nebyly zrovna v tu 

chvíli vychovatelky. Díky 
němu jsme získali praxi 
v daných institucích. 
Nesetkali jsme se doposud 
s tak aktivním, 
velkorysým, přátelským a 
velmi vzdělaným 
člověkem, který by se pro 

ostatní mohl doslova “rozkrájet“. 
V daných institucích jsme vykonávali práci 
od administrativní činnosti až po tvoření 
webových stránek, roznos propagačních 
letáků, dělání průvodce, někteří si mohli i 
zapózovat před fotoaparáty. 
Zpočátku jsme měli jazykovou bariéru, 
které jsme se po dvou týdnech zcela zbavili. 
Ale rakouským dialektům jsme na chuť tedy 
nepřišli! 
Svůj volný čas jsme trávili i se svými 
novými rakouskými studenty, kteří nám 



ukázali okolí školy. S Hugem jsme zase poznali 
vzdálenější zákoutí Dolního Rakouska a ochutnali jeho 
tradiční jídlo a pití. 
Tímto bychom chtěli říct ostatním žákům naší školy:  
,,Neváhejte a jděte do toho! Je to obrovská zkušenost, 
která se vám naskytne málokde a málokdy!“ Maturitní 
ročníky však musí počítat s tím, že je po návratu čeká 
více práce spojené s doháněním učiva.  
                             
                                       Zúčastněné stážistky a stážisté  

 
 

Srdce elfů 

Martin stál uprostřed lesa a sledoval krajinu kolem, jeho bystré smysly pátraly po 
nenápadném nepříteli, který jej ohrožoval. Mladý elf svíral v ruce velmi dobře 
vyvážený meč, ostří se lesklo modří v měsíčním svitu. Zaposlouchal se a uslyšel 
jemné praskání větviček, když se kdosi kolem motal, Elf cítil, že na něj neznámý civí. 
Elfové měli tu vlastnost vycítit nepřátelský pohled v zádech. 

„Okamžitě se ukaž!“ vykřikl Martin, nikdo mu však neodpovídal. „Vím, že tam jsi, 
cítím tvou přítomnost!“ 

„Hm, jak působivé,“ hlas vycházel z temnoty před ním a vyšel z ní jakýsi tvor 
vypadající jako medvěd a hlavu měl orlí, trčel z ní nebezpečný a velmi ostrý zobák. 

„Gambledor?“ zavrtěl nevěřícně hlavou Martin, zíral na stvoření před ním a nevěděl 
najednou, co má dělat. „Elfe, konečně mám svačinku. Sama a dobrovolně přišla 
zemřít. Jak milé a dojemné,“ prohlásil Gambledor se smíchem. 

„Ne, budu se bránit tak dlouho, dokud mě opravdu nezabiješ,“ prohlásil Martin 
rozhodně, pevněji sevřel svůj meč v ruce a připravil se do bojové pozice. 



„Hochu, tak ty chceš bojovat?“ prohlásil posměvačně Gambledor a postavil se na 
zadní. Mladý elf si jej prohlédl a zjistil, že měří téměř přes osm stop. Zahnuté drápy 
se mu nebezpečně zaleskly v záři měsíce, mohly by chlapcem projít jako po másle. 

aroval Martina, v jeho hlase bylo slyšet, jak se 
v tom vyžívá. 

souhlasil Martin a sok nepříjemně zařval, což mělo znamenat  přijetí. 

 
Martin čelil svému sokovi, který 

l svým zobákem, a 
Gambledor vypadal v tom 

adu. Zděšeně zíral 
na stvoření před sebou a nemohl 

las se roznesl do 
všech možných stran. 

asná,“ 
čekal na první útok. 

y nezahrávej, avšak ty jsi pro souboj, jdeme na TO!“ poslední 
slovo zaznělo zplna hrdla. 

Gambledor by Martina probodl tak snadno, ale on svou mrštností měl proti svému 
sokovi snad alespoň nějakou šanci. 

„Rozhodni se správně, Elfe. Pokud se mnou hodláš soupeřit, roztrhám tě na cucky a 
už nikdy neuvidíš svůj domov, “ v

„Jsem pevně rozhodnutý se s tebou dát do souboje a ztratit, co je mi nejdražší, 
Gambledore,“ 

***

cvaka

točivém tanci dost děsivě. Oči se 
mu rozzářily doruda, medvědí 
tlapy se proměnily v hnusně 
uschlé pařáty, jeho tělo se zúžilo. 
Už to nebyl kříženec medvěda s 
orlem, ale něco jiného, mnohem 
děsivějšího. 

„U Elfů!“ vyjekl chlapec a 
couvnul doz

uvěřit svým vlastním očím, co 
vlastně vidí. 

„Chceš zbaběle vzdát souboj?“ 
skřehotavý h

„Ne, nevzdám se jen tak, jdu do 
toho, i když je prohra j prohlásil Martin, uchopil pevně meč ve své pravé ruce a 

„Pokud chceš vědět, kdo vlastně jsem, mohu ti říct, že patřím ke Gambledorům 
Smrti, s nimi si nikd



Sok se proti Elfovi rozběhl, sekl po něm svými drápy a snažil se chlapci dostat k tělu. 
Díky své obratnosti a střehu se dokázal Martin vyhnout smrtící ráně. 

„Dobrá tedy,“ ozval se Gambledor Smrti. Z křivých prstů nestvůry vyšlehl záblesk 

„To je podraz, chtěl jsem čestný boj!“ zaječel mladík a mrskl po něm odrážecí 

ale naštvalo k nepříčetnosti, okamžitě 
se zvedl na nohy a vyběhl proti vylekanému chlapci, ten se ohnal mečem a chyběl 

„Zdechni!“ vykřikl Martin a namířil šípem na Gembledora Smrti. S tichým brnk 

e mu před očima 
hvězdičky, matně vnímal nepřítelův směr. 

ala, připravovala jej o sílu, naposledy se 
podíval po netvorovi a ztratil vědomí. 

esk světla, ničivá kletba vyšla ze samotného 
nitra chlapcovy duše a zasáhla jeho soka do břicha. Netvor se zkroutil bolestí a 

ýře rudé barvy, nyní vypadal netvor mnohem 
strašidelněji než předtím. 

nu neublížil. 

rudého světla a jen taktak minul Elfovu hlavu. 

kletbou. Netvor odletěl od Elfa snad patnáct stop, při letu pokácel snad deset stromů 
a se zaduněním dopadl nepřítel na zem. To ho 

opravdu jen kousíček od nepřítelovy ruky. 

„Do háje,“ vykřikl netvor, mladý Elf schoval meč do pochvy a sundal si z ramen luk 
a z toulce bleskově vylovil šíp a namířil s ním na netvorovu hruď. 

odletěl přímo na něj, ale sok se rozběhl proti chlapci a znetvořenou rukou ho odhodil 
dozadu, kde se Elf udeřil o kmen stromu do hlavy. Roztančily s

Ruka Gambledora udeřila a způsobila mladíkovi ošklivou rozšklebenou ránu na 
hrudi. Ihned začala krvácet, hrozilo mu vykrvácení a Elf si zranění pokusil trochu 
zahojit, ale marně. Ošklivá rána ho oslabov

„Proboha synu, cos to udělal?“ zněl v jeho hlavě hlas otce. „Proč ses pouštěl do boje 
s Gambledorem Smrti, když jsi věděl, že ho nezvládneš!“ 

„Mami, pomoc!“ vykřikl Martin vyděšeně. 

„Už jdu…“ její hlas se ztratil v dálce. 

Najednou prostor ozářil oranžový zábl

začaly se na něm objevovat puch

„CO TO MÁ ZNAMENAT?“ zahulákal Gembledor a v dalším okamžiku explodoval 
tak mocně, až oheň zahalil okolí a zničil spoustu stromů v dosahu mnoha stop. 
Chlapci oheň za žádnou ce

Sám ležel na zemi, kouzlo ho oslabilo natolik, že se nedokázal ani pohnout, umíral. 
Odcházel z jeho těla život, oči se mu zamlžovaly. 



‚Je smrt vždycky tak bolestivá?‘ pomyslel si Martin, zmocnila se ho závrať a upadl 
znovu do bezvědomí. 

                                                                                                                                     Mankasr 

Návštěva Slováckého divadla v Uherském Hradišti 

.U, doplněna o další 
studenty naší školy, 

u tématu stále 

ho karetního hráče Ichareva do malého městečka. Tento 
l Tomáš Šulaj, si s sebou přiváží větší finanční obnos, který získal 

 celý autobus shodl na tom, že se nám divadelní představení velmi líbilo. Při této 
příležit

 

O d p
ú p r a v a :  Mg r .  Vě r a  P a ř í z k o v á ,  l o g o  l i s t u :  Mg A .  K a t e ř i n a  K o l áčk o v á  

M KČRE  1 3 0 8 6 /T i s k  S O Š  L u h ačo v i c e  
 

 
Dne 13. února 

2012 se zúčastnila třída   
2

divadelního představení 
v Uherském Hradišti. 
Tamní Slovácké divadlo 
si pro nás připravilo 
sarkastickou komedii 
„Hráči“ od proslulého 
ruského prozaika N. V. 
Gogola. 
 Přestože hra byla 
napsána v roce 1842, je 
díky svém
aktuální - pojednává o 
hazardních karetních hráčích, odhaluje lidskou faleš, cham
Děj hry začíná příjezdem podvodné
podvodník, kterého ztvárni
svou nečestnou hrou v jiném městě, a doufá, že v tomto městečku přelstí místní karetní hráče. 
Ti však jeho lest prohlédnou, domluví se spolu a nic netušícího Ichareva připraví o všechny 
jeho peníze. 

Ačkoliv byla hra napsána už před mnoha lety v carském Rusku, zaujala téměř všechny 
diváky i dnes. Kvalitní výkony herců jsme ocenili bouřlivým potleskem. Při zpáteční cestě do 
Luhačovic se

tivost, bezohlednost a vychytralost. 

osti bych chtěl za celou třídu 2. U poděkovat panu Mgr. Zbyňku Lekešovi za příjemný 
kulturní zážitek. 

                                                                                                       
                                                                                                              Jan Havelka, 2. U 

 
V yd a l a  S O Š  L u h ačo v ic e ,  Ma s a r yk o v a  1 0 1 /  N á k la d  2 0 0  k u sů .  

o v ěd n á  r ed ak to r k a ,  g r a f i ck á  ú p r a v a  a  s a z b a :  Mg r .  Š á r k a  K l i mk o v á ,  j a z yk o v á  


