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ČASOPIS STUDENTŮ BOLESLAVSKÉ HOTELOVKY 

 

 

 

 

 

 

PLES BYL SUPER  DEN S COCA-COLOU  PRESOVAČ   MÁME BARMANY  

DENÍK BĚŽÍ UŽ ROK A PŮL  OCHUTNEJTE EVRPOPSKOU KUCHYNI: BANICA  

ROZHOVOR SE SPOLUŽÁKEM  ZÁŽITKY Z PRAXE V PARK INNU  VZPOMÍNKA 

NA PŘIJÍMAČKY  MŮJ DEN NA SOUSTŘEDĚNÍ  AVENGERS ENDGAME   

OKÉNKO DO ZAHRANIČÍ  ANKETA  KALEIDOSKOP AKCÍ    ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 

 

2020/1 

  

P R E S S O 
A PLES JE 

NÁÁÁŠ ! 
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Program     Sponzoři 
 

18:30  Zahájení plesu 
18:40  Slavnostní nástup – vítání 1. ročníku 
19:00  SLAVNOSTNÍ NÁSTUP MATURANTŮ 
19:40  Kapela – BLOK 
20:00  Vystoupení „Veseláčci“ 
20:05  Kapela - BLOK 
20:30  Vystoupení Mažoretky Dobrovice 
20:50  Kapela – BLOK 
21:30  Barmanská show 
21:35  Kapela – BLOK 
22:15  Vystoupení UR Dancers 
22:20  Kapela – BLOK 
22:45  PŘEKVAPENÍ MATURANTŮ 
23:15  Kapela – BLOK 
00:00  Konec plesu 

 

 

                                

 

 

 MATURANTI H4.A 2019/2020 

Vítek Adamec Klára Majerová Eliška Kovářová 

Mirka Bábelová Michaela Martínková Aneta Kulhánková 

Kateřina Cápová Aneta Mařanová Nicole Linhartová 

Lucie Cápová Adéla Mikulenková Tereza Macounová 

Martina Červená Alena Motáňová Kateřina Štěpánková 

Kateřina Fleková David Mrhálek Jakub Terziev 

Anežka Koucká Elena Řepová Adéla Viktorinová 

 Vojtěch Seibt  
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Ples byl super  

Maturitní ples hotelovky se konal v „dvojkový“ den: 22. 2. 2020 ve Škoda muzeu. 

A jak ho viděli jednotliví účastníci? Které okamžiky se jim vštípily do paměti? 

 

Nejvíce mě zaujalo překvapení 

maturantů. Bylo velice vtipné, jak šli 

napříč písničkami. Od nejstarší a 

nejznámější po dnešní meme 

písničky. Tak jednoduché a udělá to 

takový nápad. Velice se mi líbil 

nástup 4. ročníku. Byl jednoduchý a 

elegantní. 

Vojty bezvadný proslov. Kláry pád 

při spartakiádě. Aneta 

Kulhánková, která doopravdy 

vypadala jako babička ze Slunce 

seno. 

Utracené peníze za tombolu – 

hodně papírků, málo výher. Sóla 

s učiteli – zbytek studentů 

nedokázalo udělat kolem tančících 

kruh – byl zmatek. Německé 

zpívání pana  učitele Skopce při 

tančení. 

Můj největší zážitek z plesu bylo to, když jsme tancovali s učitelema, překvapilo mě, jak to 

tam všichni rozjeli. 

Zmeškat nástup na stužkování se povede jen legendám. 
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Nejvíc se mi líbilo překvapení maturantů. Oslovili 

naprosto všechny. 

Nelíbila se mi tombola, protože jsem nic nevyhrál. 

Taneční styl pana učitele Fidlera  

Paní učitelka Holovská vyhodila vlastní výherní lístky! 

Pan Skopec vyhrál kabelku! 

 „Ještě blíž“ řekl Vojta, aniž by si uvědomil, že ho slyší celý sál  

 

Terky nástup i s fanklubem, jehož členové měli i trubky. 

Celé půlnoční překvapení je perla! 

Parádní barman, skvělá show! 

Zraněná a nemocná Nikča všechno odtancovala. 

Anetě K. ukradli kraťasy, tak nechtěla vystupovat  
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Den s Coca-colou 
 

Dne 20.2. jsme vyrazili na 

exkurzi do Coca – coly, což je 

největší firma v oblasti 

nápojů. Sraz jsme měli na 

Černým Mostě v 8:15, jak u 

exkurzí bývá, ne všichni 

dorazili včas. Exkurze byla 

překvapivě záživná. Když 

jsme tam vešli, hned bylo 

možné si vzít něco k pití, byli 

tam suproví lidi, sympatičtí. 

Exkurze byla rozdělena na dvě fáze: prezentace a náhled do výroby. Nejdřív jsme se 

přesunuli do místnosti, kde nám paní pouštěla prezentaci o historii Coca – coly, potom jsme 

šli do výrobny, avšak nesměly chybět bílé pláště a čepice. Viděli jsme stáčení do plechovek, 

plastů a skla. Bylo to suprový.  

Třída H2.A  
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PRESOVAČ – ROZHOVOR S ABSOLVENTEM ŠKOLY 

 
V rubrice Presovač pokládáme otázky absolventům naší školy. Dnes je to 

pan Václav Šebesta, který v současnosti pracuje jako číšník v boleslavské restauraci Nr. 10. 

 
1. Na začátek bychom se chtěli zeptat, jestli vzpomínáte ještě na střední školu? A co vás tam 
nejvíce bavilo? 

Ano vzpomínám a moc rád! Střední škola pro mě byla nádherný, ale i náročný čas.. 

Vlastně období střední školy mi převrátilo dosavadní život zcela naruby. Dostalo se mi 
opravdu skvělé praxe, ze které čerpám dodnes. Nalezl si nové přátele a to nejen z řad 
studentů, ale i učitelů. Nikdy nezapomenu na ty krásné zážitky! Díky všemu co jsem na škole 
prožil, jsem změnil svůj pohled na život, osamostatnil se a dospěl... 

Velký dík patří jednomu učiteli, který nás nechal růst, pomáhal 
nám si utvořit svůj vlastní názor a nikomu nenutil ten svůj... 
Díky, pane F. 

Nejvíce mě osobně bavila praxe na recepci naší původní budovy 
8.ZŠ. Byla to sranda, šíleně mě bavilo dělat ty dva týdny různé 
úkoly pro učitele a školu, chodit do pojišťoven, na poštu, do 
banky a třeba i na jinou školu něco zanést... :) Jo a to vše místo 
vyučování... :D 

2. Jaká byla pro vás maturita? A dal jste ji na poprvé? :) 

Maturita pro mě byla dost zajímavá.. Byl jsem trochu lajdák a upřímně jsem ani nevěděl do 
samého začátku, o čem vůbec je. Ano dal jsem ji na 1. pokus :) Nejtěžší pro mě byl asi ten 
stres z neznámého, ale nakonec jsem se i s ním vypořádal. Tady bych zase moc poděkoval 
své učitelce NJ, kterou nyní beru mezi své přátele a mám Ji moc rád... Já nikdy na cizí jazyky 
moc nebyl, ale dostalo se mi nadstandardní péče během výuky a jsem Jí za to neskonale 
vděčný! 

Abych byl ale upřímný, když nám bylo oznámeno, že už máme hotovo, nevěřil jsem... Vlastně 
jsem řekl "to bylo všechno?" :D Ono když to člověk nepodcení a na všechno se opravdu 
podívá, není to zas tak těžká věc. (ale samé jedničky jsem teda neměl..) :'D 

3. Doporučil byste něco letošním maturantům k přípravě nebo přímo k maturitě? 

Rád bych něco doporučil, ale aby bylo vůbec k čemu (vzhledem k situaci celé planety..) 

Určitě nic nepodceňte! Vše si alespoň párkrát přečtěte, ideálně vše ručně opište, to dost 
pomáhá. Buďte hodní na vaše učitele, vrátí se vám to ve zlatě... Nepočítejte s tím, že zrovna 
na vás čeká celej svět, ale nebojte si své místo v životě vybojovat. Maturita je další krok k vaší 
dospělosti, ale samotnou dospělost vám nezaručí. Pokuste se o svatém týdnu (bude-li 
nějaký) nepropít veškerý čas a věnujte ho taky trochu učení, vyplatí se to! :p 

Nakonec si vemte hlavně pozitivní náladu, protože stres je největší nepřítel… 
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4. Doporučil byste po maturitě ještě dodělat hned yysokou školu, nebo jít už rovnou do práce? 

Lidi ano! Běžte studovat, dokud můžete! Pak už se od peněz ke studiu vrátí jen málokdo a já 
to rozhodně nebyl… Vysoká škola je super věc a rozhodně bych ji nepodceňoval. Navíc 
studentský život je parádní sranda... Užívejte si ještě svobody, jakou nabízí život před prací a 
závazky. Nemáte se kam hrnout, ono vám to období po škole nikam neuteče. :D :) Já osobně 
šel hned pracovat a později mi to bylo líto... 

5. Jak vás baví vaše nynější práce? A řekl byste nám něco o ní?  

Má současná práce mě opravdu baví, ale někdy mně taky dokáže pořádně pocuchat nervy. :D 

Nyní máme se švagrem skvělou a v MB oblíbenou restauraci, která je můj druhý domov. 
Stálo to dost úsilí ten náš podnik rozjet. Každý den v práci od rána do noci a bez dne volna, 
ale to už je celé za náma. Co se týče kolektivu, 
mám tu nejlepší druhou rodinu na světě a ještě k 
tomu umím už docela dobře mluvit ukrajinsky... :D 

Společné výlety a akce mimo práci jsou TOP! 

Vaříme z čerstvých surovin a vyhledávají nás i 
některé známé osobnosti. (například Zdeněk 
Troška mě osobně vychválil za mou obsluhu) 

Nejsme nejlevnější podnik, ale ani nejdražší. Ono 
když si člověk spočítá náklady tak zjistí, že za naše 
suroviny se platí dost už v nákupu, ale my sázíme 
na kvalitu. Otevřeno máme už třetím rokem a tedy 
až na dnešní situaci s koronavirem se nám daří 
opravdu dobře… 

Lidé se k nám rádi vrací a máme opravdu velkou základnu našich hostů, co chodí na obědy 
každý den. Dokonce vaříme i pro boleslavské soudce a nebo třeba hokejisty, kteří se vrací 
někdy i 2-3x za den! :D 

6. Vzkázal byste na konec něco našim prvákům? 

Myslím si, že jsem dost už napsal v odpovědích na předchozí otázky, ale i tak bych ještě něco 
dal dohromady…   

Učte se! Bude se vám to hodit… Co se týče praxe, vyždímejte z nich maximum! (z mé praxe v 
hotelu Kempinski budu těžit celý život) Nikam nespěchat a užívat si života. Nezapomeňte 
podnikat různé společné akce nejen ve škole! To samé dělejte i po maturitě, bude se vám po 
spolužácích stýskat, věřte mi... Navažte vztahy i s učiteli, mohou vás v životě někam 
posunout.. Nebojte se vykročit do dalšího života, ale nezapomeňte na kapku pokory, zní to 
jako děsný klišé, ale je to tak. Svět na škole, ale i po škole se s nikým mazlit nebude a je jen 
na vás, jak se s tím poperete…  Nebuďte ve sporu se spolužáky, i po nich se vám může jednou 
zastesknout. Nikomu hlavně nedělejte zle, ke všem mějte určitou úctu a respekt… 

A hlavně nezapomeňte na svou školu, nereptejte na ni prosím, jednou budete taky 
vzpomínat jako já… 
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Na úplný závěr chci ještě jednou moc všem poděkovat… 

Na naši školu nikdy nezapomenu a jsem moc rád za všechno co jsem v ní zažil a co jsem se v 
ní naučil. Vždy o škole mluvím moc rád a s úsměvem, jsem hrdý že jsem mohl být její student 
a nyní předávat své zkušenosti mladším kolegům ve svém oboru. Když bude někdo z vás 
hledat práci, určitě se nebojte mě zkontaktovat, moc rád vám pomůžu! 

S pozdravem váš Venda Š. 

Ptali se David, Štěpán a Tomáš, H1.A 

 

Máme barmany !!! 

 

Studenti Adamec, Terziev, Mrhálek, Řepová z H4.A a 

Martínková z H1.A se v posledním únorovém týdnu 

zúčastnili pětidenního barmanského kurzu 

v barmanské škole Barstars v Praze na Smíchově. 

Každodenní výuka trvala od osmi ráno do čtyř 

odpoledne. Od pondělí do středy bylo vyučování 

zaměřeno převážně na teoretickou číst. Dozvěděli se 

mnoho nových informací o historii barmanství a výrobě 

různých druhů alkoholu. V praktické části se studenti 

naučili používat barmanské náčiní, techniky míchání koktejlů, jejich servírování, ale také 

udržování čistoty pracoviště. V pátek proběhla závěrečná zkouška, jak z teoretické, tak 

praktické části. Po úspěšném složení zkoušek obdrželi účastníci kurzu mezinárodní certifikát.  

Kuba a Vítek, H4.A 
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Deník běží už rok a půl 
 

Putovní školní deník oslavil před Vánoci rok svého 

trvání! Je plný zajímavých zápisů a líčí radosti i strasti 

našich spolužáků. V současnosti odpočívá v karanténě 

a čeká, až se bude moct přestěhovat k letošním 

prvákům  

Připojujeme pár ukázek (některá jména jsou změněna). 

 
Čertisko 
6.12.2018 

Tento den začal jako každý jiný. Ráno na 8:00, do školy na 

dvě první hodiny angličtiny. Nikdo z nás netušil, co přijde o třetí hodině. BĚSNĚNÍ. Hrozný ryk nás 

vyděsil, když vletěl do třídy čert (Fidler) a celá Mikulášova družina. Anděl se zdál být hodný, ale 

opravdu jen zdál. Než jsem se rozkoukala na jazyk mi přistál citron a M. se dávila cibulí. J. odnášel 

druhý pekelník ze třídy ven, ta se ovšem bránila a vykopla cukroví andělovi z ruky. Zde se opravdu 

neznal rozum. Byla to celkem rychta, ale nakonec jsme si mohli vzít kus cukroví (ano toho ze země) a 

dostali jsme tento putovní deník. 

Párty o víkendu 

V sobotu 26. ledna jsme s našima jeli k tetě na její narozeninovou oslavu. Měla polokulatiny, takže 

jsme se tam sešli celá family. Teta mi hned nabídla Avanti, což jsem nemohla odmítnout. Měla 

k tomu připravené i jahody, což byla topovka. Party se pomalu začala rozjíždět a starší členové naší 

rodiny začali poskakovat do rytmu Míši Davida a jeho Nonstop. Byla to vtipná podívaná, ale jelikož už 

jsem měla dopitou druhou flašku, přidal jsem se k nim. A tak to jelo až do dvou do rána a pak se jelo 

domu. P. S. Chudáci ti co museli řídit! 

14. 2. 2019 (čtvrtek) 

Je běžné všedni ráno a najednou se rozeznívá protivný ton mého budíku. Probudím se, ale většinou 

se mi nechce vstávat a chvíli ještě polehávám. Potom s potížemi se dostávám z postele, jdu se umýt, 

vyčistit si zuby, převléct se a nasnídat. Poté vyrážím do školy. Ve škole je to skoro vždy stejné, o tom 

se radši ani rozepisovat nebudu. Zrovna dneska ve čtvrtek mám ještě po škole doučování, takže mi to 

těma hodinama ve škole nekončí. Možná by to mohlo vypadat, že už to horší být nemůže, ale jelikož 

dneska je svatý Valentýn tak večer se těším na přítele, se kterým jdeme spolu do kina. A tím pádem 

k večeru se ten den vylepší. 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 

9.5.2019 

Dnes jsme se ve škole učili tři hodiny, což pro naši třídu znamenalo: otravná hodina NV a dvě zábavné 

hodiny AJ. Poté jsme se s panem učitelem Fidlerem sešli v šatně a vyrazili. V psychiatrické nemocnici 
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Kosmonosy jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, co se tyče starání o staré lidi s Alzheimerem a 

s lidmi kteří mají jakýkoli jiný druh demence. Kolem půl jedné jsme se rozešli a jeli domů. Cestou 

z nemocnice jsme s holkama  viděly zacházet pana Fidlera zpět do nemocnice. Asi tam bydlí, ale to 

my nevíme. Poté už nevyšel. 

Školní výlet H1.A 

Výlet začal 5.6 a končil 7.6. 2019. Jelo se do Úštěku u České Lípy. První den jsme byli u vody a ve 

městě, večer byl ale záživnější z naší strany. Brečení, smích, hádek taky nebylo málo, ale i přesto to je 

nezapomenutelný výlet. Kdo by si přece nepamatoval, že naše spolužačka má pět nohou sedmnáct 

prstů a čtyřicet zubů, nebo že je Mates Novotný. Druhý den se šlo na túru prohlídku Helfenburku. Po 

vrácení z túry se šlo hned k vodě, kde jsme strávili skoro celé odpoledne a večer došlo na hraní her, 

klepání na okna jiným a podobně. 

P. S. Ponaučení zní: Nikdy nevěřte, že to bude jen 10 km. 

Akce Václav 

20.6.2019 

Ráno v 8 hodin jsem se sešla s kamarádkou ze třídy před Bondy. Rychlým krokem jsme pádily do 

Václava. Převléknutí nám trvalo něco málo přes 3 minuty. Práce bylo opravdu požehnaně. 

S kamarádkou jsme nosili škodovákům bagety. Nepřežily ani 3 minuty. Udělali jste pár kroků a bagety 

byly fuč. Všichni si stoupnou ke stolu s jídlem a nepustí nás ani na doplnění toho jídla. Postavit se tam 

nahá modelka tak neuspěje. Opět se potvrdilo pravidlo s rautem -  lidi šílí, když slyší slovo raut. 

Můj den 

Můj den začal jako každý všední den. Vstala jsem v 5:15 ráno s nechutným pocitem jít opět do školy. 

Nasnídala jsem se, oblékla a ranní hygiena je snad základem. Cestou na autobus se nic zvláštního 

nestalo, snad jen to, že autobusák narazil do lampy, asi to ranní vstávání taky moc dobře nezvládá. 

Nastoupila jsem do lehce nabouraného autobusu a vyrazili jsme směrem Mladá Boleslav.. (říjen 2019) 

Moje sobota 

Jako každou mojí sobotu jsem se ráno probudila po páteční brigádě. Babička mi udělala snídani a 

vydala jsem se do práce za kamarádkou do ŠKODA MUZEUM. Asi kolem 15:00 jsme zjistily, že má být 

v muzeu pan Nesvadba (Michal z Kouzelné školky), tak jsme se s ním všichni začali fotit jak přerostlé 

děti… (zima 2019) 

Krásné zkoušení 

Dnešní den byl opravdu krásný, pan učitel Skopec celé hodiny zkoušel z literatury. A naivně si myslel, 

že budou i nějaké jedničky. Bohužel pár lidí odfoukl vítr při včerejší bouři a tak už dneska do školy 

nepřišli. Zbytek třídy buď neměl papír, nebo skoro nic nevěděl. Já jsem to šla alespoň zkusit, aby si 

pan Skopec měl s kým povídat a necítil se osaměle. (jaro 2020) 
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Ochutnejte evropskou kuchyni: BANICA 

Tentokrát se vydáme do Bulharska, a aby nám lépe chutnalo, dáme si nášup 

přímo v originálním jazyce  

Bulharská specialita 

Tradiční recept 

(Български специалитет: традиционна рецепта) 

 

(Cz) Banica je tradiční bulharský pokrm, vyrobený z jemného 

těsta a plněný nádivkou. Samozřejmě můžeme ji připravit slanou 

anebo sladkou, je to podle našeho vkusu, ale nejčastější varianta 

je s vejcem a se sýrem. Je ještě mnoho možnosti jako třeba 

s masem, s brambory ( tzv. Patatnik), s pórkem, s jakýmkoli 

džemem, dýně (tzv. Baklava) atd. 

 

(Bh) Баницата е традиционно българско ястие, направено от точено тесто/кори и 

запълнено с плънка. Може разбира се да се приготвя солена или сладка, по избор, но 

най-срещаният вариант е изпълнена с яйца и сирене. Има опции от плънка с месо, 

картофи(Бататник), праз, сладко от всякакви плодове, тиква (Баклава) и т.н. 

 

Banica se sýrem 

Баница със сирене 

 

Suroviny: 

 Jemné těsto 

 Balkánsky sýr – 300 g. 

 Vejce – 4 ks. 

 Jogurt –  1 p.l. 

 Soda (prášek) – 1 p.l.  

 Olej – 4 p.l. 
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Продукти: 

 Точено тесто/ кори 

 Сирене – 300 гр. 

 Яйца – 4 бр. 

 Кисело мляко – 1 с.л. 

 Сода бикарбонат на прах – 1 с.л. 

 Олио – 4 с.л  

 

Návod k přípravě: 

Начин на приготвяне: 

 

(Cz)  Nejprve musíme vymazat pekáč, který jsme připravili, olejem a pak můžeme začít 

s těstem. Těsto roztrháme na několik malých kuliček a každou rozválíme pomoci kuchyňského 

válečku. Nádivku uděláme, když rozdrobíme sýr v misce,  kde už máme rozklepnutá 4  vejce. 

Na každou vrstvu musíme položit asi 1 p.l. s nádivkou, namotáme válečkem a umístíme v 

prostředku našeho pekáče. Každou další vrstvu namotáváme kolem předchozí a takhle až do 

vyplnění všeho místa. Pečeme v troubě na 150 C až do zlaté barvy. Když se už opeče (ne 

úplně), vyjměte ji z trouby, trošku ji namočte vodou a dejte do trouby ještě na 5 min. A voilà! 

Máte chutnou a křupavou banici. 

Dobrou chut´! 

 

(Бг)   Първо трябва да намажем тавата, която сме приготвили, с олио и след това 

можем да започнем с тестото. Разделяме го на няколко топчици, като всяка 

разточваме, с помощта на точилка. Плънката приготвяме като раздробим сиренето във 

вече сме разбили 4 бр. яйца. И така върху всеки пласт тесто разпределяме на око около 

1 с.л. от плънката, навиваме на руло и слагаме в центъра на тавата. Всяко следващо 

руло увиваме около предишното и така до запълване на тавата. Слагаме във фурната 

на 150 градуса, като от време на време я наглеждаме. Като се поизпече, изваждаме и 

намокряме леко горния слой, слагаме във фурната за още 5 мин. И имаме вкусна, 

хрупкава баница. 

Приятен апетит! 

 

Nikita, H3.A 
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Rozhovor se spolužákem 

Damian Kuczynski, H2.A 

Věk 18 

Záliba hra na klavír  

Rozhovor:  

Veronika : Jak dlouho hraješ na klavír? 

Damian : Od 5. třídy 

Veronika : Máš oblíbený druh hudby? 

Damian : Poslouchám všechno možné  

Veronika : Jaká je tvá oblíbená písnička? 

Damian : Kapela je First aid kid a písnička Emmylou 

Veronika : Posloucháš vážnou hudbu?  

Damian : Občas 

Veronika : Chodil jsi nebo měl jsi někdy lekce klavíru? 

Damian : Ne, všechno jsem se naučil sám. 

 

Veronika, H1.A 

 

Zážitky z praxe v Park Innu 
 

Líčí Áďa a Lucka z H1.A 

Jednoho dne se mi na hotelu stal jeden malý zážitek, jako obvykle jsem debarasovala na 

place. Přišel ke mně starší muž a požádal mě o bezlepkové koláčky. Odešla jsem tehdy do 

kuchyně a koláčky mu sehnala. Muž však už nečekal na místě, kde jsem mě dotazoval. Byl 

pro mě teda velký problém vzpomenout si, jak muž vypadal. Po dlouhém vzpomínání a 

hledání se mi podařilo muže dopátrat a koláčky mu v pořádku předat.  

 

Jednou se mi stalo, že jsem byla na place a debarasovala jsem. Po chvíli mě zastavil Číňan s 

tím, že by něco potřeboval. Problém však nastal ve chvíli, kdy na mě začal mluvit čínsky, já 

mu nerozuměla ani slovo, tak začal předvádět, ukazoval jakože si dává ruku do pusy a 

vypadalo to fakt zvláštně. Nakonec jsem zistila, že chtěl párátko  



14 
 

Tenkrát před rokem aneb Vzpomínka na přijímačky 2019 
 

Čas utíká hrozně rychle a už je to rok od loňských přijímacích zkoušek na střední školu. Jak to 

tenkrát probíhalo a s jakými pocity se tehdy potýkaly, na to zavzpomínaly dvě studentky, 

které nakonec zakotvily na naší hotelovce! 

Přijímačky 2019 

Přijímačky. Pojem, který mě děsil od září 2018 do dubna 2019. Mezitím co se mí spolužáci 

pilně připravovali, mně doma učebnice přímo od Cermatu jen ležely, protože jsem vlastně 

nevěděla co s nima. Učitelé na základní škole měli nervy na dranc, abychom se všichni dostali 

alespoň na jednu školu. Příprava probíhala v rámci hodin, o matematice jsme dostávali 

přijímací zkoušky z minulých let a o češtině jsme opakovali. Mně nějak v březnu začalo 

docházet co se děje, ale věděla jsem, že mám dostatečnou přípravu ze školy a že to holt 

nějak dopadne.  

Dělala jsem v prvním termínu zkoušky na hotelovku a druhý termín do Prahy na SOŠ pro 

administrativu EU na obor bankovnictví. V klidu jsem vydržela do chvíle, kdy jsem zjistila, že 

se začíná matematikou, to byla, je a bude moje slabá stránka. Do třídy přišla paní učitelka 

Holovská, ta nám řekla větu která mi pomohla i při druhém termínu: ,,To co jste se nenaučili 

do teď už nedoženete, nemáte se čeho bát, ono to nějak dopadne.” Sešli jsme se parta fajn 

lidí, takže po dopsání obou zkoušek jsme se na sebe podívali a všichni nevěřícně kroutili hlavou. 

Druhý termín klepal na dveře, ale já už věděla, jak testy vypadají a že se nemám čeho bát. 

Vlastně celé přijímačky jsou jen souborný test ze základky. Takže pokud člověk v hodinách spí 

jen tak přiměřeně, občas udělá nějaký úkol a vzácně se omylem dotkne učebnice, tak to 

zvládne.  

Já měla to štěstí, že jsem se dostala na obě školy mezi prvními 10. Takže i když nejsem 

vzorným příkladem studenta, tak jsem to zvládla levou zadní. Pro ty, co se toho bojí, tak se 

hlavně zaměřte na to, co je vaši slabou stránkou, u hodně lidí to bylo třeba čtení nebo 

rovnice. Taky doporučuji si umět rozvrhnout čas, vyzobat nejjednodušší otázky a potom se 

zaměřit na kombinované, nebo delší otázky.  

Nic horšího než ozubené kolečka už nebude, nebojte.  

 

Mája, H1.A 
 

Přijímací zkoušky 2019 

Ráda bych vám sdělila, jaké to bylo, psát přijímačky na střední školu a jak jsem se na ně 

připravovala. Přijímačky se psaly 12. a 15. dubna 2019. Já jsem své první kolo přijímacích 

zkoušek dělala na střední zdravotnické škole v Nymburce, na obor asistent zubního technika. 

Když jsem vešla do třídy, tak jsem obsadila místo v poslední lavici. Někteří žáci vypadali mile, 

někteří namyšleně, ale všichni byli aspoň trochu vystrašení. Upřímně jsem snad nikdy necítila 

větší stres a nervozitu, ale nakonec se ukázalo, že nebylo proč se takto cítit. Já osobně jsem 
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se na přijímačky vůbec nepřipravovala, maximálně tak v hodinách českého jazyka na základní 

škole, ale teď zpátky k jednotným zkouškám. První se psaly testy z matematiky. I přes to, že 

mi nepřišly tolik těžké, jsem nechala aspoň čtvrtinu políček prázdnou. Po dopsání jsem 

papíry odevzdala učiteli, který na pohled vypadal sympaticky, ale později jsem zjistila, že je to 

člověk, co nechápe srandu. Po cca hodinové pauze jsme se všichni vrátili do školy a začala 

druhá část, český jazyk. Ta mi přišla taky celkem snadná, až na pár cvičení. Když uběhlo 60 

minut od začátku, tak jsme všichni odevzdali a šli domů. Měla jsem radost, že to mám poprvé 

za sebou, ale ještě na mě čekala jedna část, která se konala 16. dubna, a to praktické 

zkoušky, na kterých jsme museli nakreslit podle předlohy vločku a z malého kvádru ze sádry 

jsme měli, opět podle předlohy, vyřezat zub, konkrétně první horní řezák. Byla to docela i 

sranda, vidět, jak jsem na tom. 

Druhé kolo přijímacích zkoušek jsem psala na střední zdravotnické škole v Mladé Boleslavi, 

tentokrát na obor praktická sestra. Tyhle testy mi přišly o něco těžší, ale každý to měl jinak. 

Vzhledem k tomu, že jsem měla jedny přijímačky za sebou, tak jsem se už ani tolik nesnažila, 

ale i tak jsem to dopsala. Lidé, co semnou psali v Nymburce, mi přišli o dost víc sympatičtější, 

takže jsem doufala, že mě vezmou spíš tam.  

Ke konci dubna jsem každý den kontrolovala stránky škol, jestli už náhodou nepřidaly 

výsledky. Nakonec jsem se dočkala a přijali mě na obě školy. Chvíli mi trvalo, než jsem si 

rozmyslela, na kterou školu podám zápisový lístek, ale rozhodla jsem se pro Nymburk.  

Pro vás, kteří budete ještě v budoucnu psát přijímačky, rozhodně se tolik nestresujte. Já jsem 

z toho nemohla pořádně ani jíst, ale bylo to opravdu zbytečné. Buďto to zvládnete anebo ne, 

ale pokaždé se někam dostanete.  

Lucka, H1.A 

 
Moje přijímačky 

Přijímačky jsou událost, kterou si prostě musíme projít všichni a je jen na nás jak se toho 

uchopíme. Spousta lidí, kteří se mnou odcházeli ze základky, se šprtali půl roku dopředu na 

vše možných doučováních a každý den dělali troje Scio testy a všechna online cvičení. Oproti 

tomu znám lidi, co šli na přijímačky s jednou propiskou a nijak se tím netrápili. Svoje první 

přijímačky jsem dělala na gympl, kde jsem se necítila dvakrát nejlíp mezi těmi vědátory, na 

druhé straně přijímačky na hotelovou školu jsem si užila.  Nikoho jsem tam sice neznala, ale 

hned po prvním testu nám bylo všem jasné, že na matiku jsme sice všichni blbí, ale podržíme 

se navzájem. Byla to pro mě třída, kterou jsem si strašně přála na střední mít. No a nakonec 

všechno dopadlo dobře, většina lidí, co jsme se na přijímačkách viděli, jsme se i v těch 

samých lavicích sešli spolu.  

Denisa, H1.A 
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Kačka z H1.A se věnuje závodně cyklistice. Od 20.2. do 5.3. byla na cyklistickém soustředění v 

S’Arenal na Mallorce a pro náš skvělý časopis napsala následující příspěvek. 
 

Můj den na soustředění 
 

Můj den začíná v osm hodin, kdy mi 

zazvoní budík a jdu roztáhnout 

záclony. V ten moment dostanu 

ranní dávku pozitivní energie od 

bráchy, který mě probodne 

pohledem, protože chce ještě dál 

spát. Přemlouvání, aby už konečně 

vstal, zabere většinou až tak dvacet 

minut. Pak jdeme na snídani, kde si 

nakonec můžu dát jen jogurt s 

ovocem, jelikož na něj jediný není fronta, protože kdo tu byl, moc dobře ví, že s německými 

důchodci není dobré se dostat do kontaktu, když jde o předbíhání ve frontách. 

Po snídani jedu na trénink. Většinou trvá kolem 4 až 5 hodin v téhle části sezóny, takže si 

musím vzít dostatek jídla, pití a peněz. Dnes musím jet sama a tak doufám, že potkám 

nějakou skupinu, ke které se když tak nenápadně přidám. Během tréninku jsem si jednou 

zastavila na kafe a s velkým štěstím jsem potkala svého dobrého kamaráda z Německa, takže 

jsem samozřejmě mluvila celou dobu jen 

německy . 

Když přijedu z tréninku, lehnu si na zem a 

přemýšlím, kolik kalorií jsem spálila, abych 

toho mohla sníst co nejvíce. Po půl hodině 

se doplazím do sprchy, kde strávím zbytek 

času až do večeře. Na večeři si vždycky dám 

salát #fitnesslife, ale nakonec to většinou 

stejně skončí zmrzlinou. Pak si přivolám 

výtah, dokulhám se k pokoji a jdu spát.  

 

Kačka, H1.A 

  



17 
 

AVENGERS ENDGAME-DALŠÍ 4 HLAVNÍ POSTAVY 

 

NATASHA ROMANOFF 

Natasha Romanoff byla od mládí 

školena k pěstování velmi specifické 

sady dovedností v ruském zařízení 

zvaném Červená komnata. Tam se 

naučila dovednostem, které z ní 

udělaly lidského válečníka, který stále 

stojí bok po boku se super vojáky, 

Asgardany a lidmi v obrněných oblecích. Nakonec se však vyhnula svým šéfům KGB, změnila 

věrnost a začala pracovat pro dobré lidi. Svůj cíl, který si dala, splnila, bohužel se musela 

obětovat, když s Clintem Bartnem (Hawkeye) letěla získat kámen duší na planetu Vormir. 

 

CLINT BARTON 

O agentovi SHIELD známém jako Hawkeye 
nebo jeho původu je známo jen velmi málo. 
Jako dokonalý bojovník a mistr zbraní byl 
přítomen pro Thorův příchod na Zemi a byl 
ohromen Bohem hromu. Byl také 
nápomocný při přivedení Natashy 
Romanoffové, AKA Black Widow, na stranu 
SHIELD, ušetřil její život a nabídl jí cestu k 
vykoupení. Pro jeho mimořádné schopnosti 

byl přijat Nickem Furym, aby byl součástí iniciativy Avengers. Bohužel, ve své první misi s 
Avengers, zpočátku pracoval proti nim, protože jeho mysl byla ovládána Lokim, asgardským 
bohem lži a falše. Poté, co byl osvobozen, však zděšený Clint pracoval spolu se svými kolegy 
Avengers, aby svrhl boha Lokiho. Od té doby dokázal své talenty dobře využít proti Chitauri, 
Ultronovi, HYDŘE a dokonce i proti svým Avengers, když se to zdálo nezbytné. 

 

ROCKET 

Rocket je také známý jako předmět 89P13 a je výsledkem nezákonných genetických a 
kybernetických experimentů prováděných na Halfworldu. Cestoval s Grootem, jeho přítelem 
a kolegou, lovcem odměn. Rocket nashromáždil trestní rejstřík u Nova Corps, který zahrnuje 
13 počtů krádeží, 22 počtů útěků z vězení, 7 počtů žoldnéřských aktivit, 15 počtů žhářství - a 
poznámku, že inklinuje kousat. Rocket unikl 22 věznicím, když se potkal s kolegy z povolání 
Peterem Quillem, AKA Star-Lordem a Gamorou na Xandaru. V následném šafránu přitahovali 
všichni čtyři  pozornost a byli zatčeni a poslali je do vězení s vysokou bezpečností. Rocket, 
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Groot, Quill a Gamora - společně se zajatcem jménem Drax - se spojili a utekli. Navzdory 
Rocketovým pokusům udržet své nové spojence na délku paže, začal se o ně starat a bojoval 
po boku, když se stali známými jako Strážci Galaxie 

  

 

 

DOCTOR STRANGE (STEPHEN STRANGE) 

Egotistický chirurg Stephen Strange ztratil schopnost použití rukou při strašlivé autonehodě 
způsobené jeho vlastní bezohledností. Na oplátku ztratil štěstí kvůli řadě nákladných, 
komplikovaných a experimentálních operací a terapií, aby se pokusil zachránit jeho živobytí. 
Nakonec, zoufalý, hledal lék daleko od vyšlapané cesty moderní medicíny. 

V Nepálu se Strange poté, co byl zachránen před zloději  mocným čarodějem Mordem, setkal 
s osobou, která učila Morda - Nejvyššího čaroděje Země, Prastarou, která držela mnoho 
tajemství Starého světa, 
včetně možnosti uzdravit 
Strangeovy ruce. Prastará 
odmítla vést proces Strange, 
dokud se nevzdal svého 
sobectví a neotevřel svou 
mysl vyšší pravdě. Když se to 
stalo, doktor se začal učit o 
Multiversu a starověké vědě 
magie, stejně jako o 
zakázaných znalostech, o 
něž Prastará neměla zájem. 

 

Dan, H1.A 
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Okénko do zahraničí 
 
Naše úspěšná loňská absolventka Natálka Sýkorová 
studuje v současnosti ve Velké Británii. Poslali jsme jí 
za Kanál pár otázek  

1. Na které škole studuješ a jak bys ji představila?  

Studuji International Tourism Management na Solent 
University of Southampton. 

Tuto školu jsem si vybrala, protože je velmi moderní, 
má několik budov, učitelé jsou velmi ochotní a ve 
třídě je nás okolo dvaceti, takže na každého studenta 
mají čas. 

2. Jak zvládáš výuku a komunikaci v angličtině? 

Ze začátku to bylo docela těžké (nebudu lhát :D), ale 
vše jde jen o zvyk. Záleží na oboru, ale konkrétně v 
tom mém jsou moji učitele především international 
(jako já), tudíž vypořádat se s některými přízvuky bylo těžké. Ale jak jsem zmínila, učitelé jsou 
velmi tolerantní a chápaví. V mé třídě jsou převážně mezinárodní studenti, takže se očekává, 
že ne každý je zvyklý hovořit anglicky, ale každý student to musí překonat. 

3. Mohla bys nějak porovnat život u nás a v Anglii? Je to velký rozdíl? Překvapilo tě něco? 

Řekla bych, že ano. Je to rozdíl. Co mě nejvíce překvapilo bylo, že Angličané jsou velmi milí a 
ochotní (například v bance nebo v obchodě, všichni pomůžou a usmívají se. Nikdy vám nikdo 
neřekne ne.) Na druhou stranu moc rozumu nepobrali a občas mi přijde, že jim musím 
vysvětlovat víc než je ve skutečnosti třeba :D Velkým důkazem jsou jejich kohoutky, 
rozdělené na teplou a studenou vodu (vždyť je přece 21. století, proboha).  

Angličané taky nejsou moc čistotní co se domova týče. Co ale musim vyzdvihnout jsou 
standardy, které se musí dodržovat. Například v pohostinství. Pracuji v Pret a Manger (což je 
něco jako Costa nebo Sturbucks). Pracuji v kuchyni, děláme bagety, sendviče, tousty, saláty, 
těstoviny, jogurty atd. A dodržování standardů ohledně hygieny, bezpečnosti i jiných 
předpisů je mnohem důležitější než kvantita. Angličané se opravdu drží raději kvality což 
podle mého názoru v Čechách máme obráceně. 

4. Co plánuješ do budoucna? 

Do budoucna plánuji hlavně dostudovat :D. Do dalšího roku se chci přihlásit na studium v 
zahraničí od Erasmu. Nevím jestli mi to vyjde kvůli tomu, co se dnes ve světě děje, ale 
doufám, že korona se brzo vyřeší a já budu moc rok studovat například v Holandsku a nebo 
ve Finsku ( možná Deutschland, uvidíme :D).  

Bakalářské studium je na tři roky. Magistr je jen na rok po ukončení bakaláře, tak přemýšlím, 
že si udělám magistra a pak uvidíme, co mi hvězdy přinesou. 
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5. Doporučila bys našim budoucím maturantům studium v zahraničí? A jak by se na něj 
případně měli připravit? 

Rozhodně ano. Systém učení je v Anglii mnohem jiný než ten náš a věřím, že by vyhovoval 
více studentům. V Anglii nemáme žádné testy nebo ústní zkoušení. Máme 2 známky z 
každého předmětu a dostáváme je díky eseji a prezentací. Je to spíše taková samovýuka, ale 
výhoda je v tom, že věci do školy si děláte jen kdy vy chcete. Domácí úkoly máme jen zřídka 
kdy. Školu mám třikrát týdně, tudíž mám i čas chodit do práce. Platy v Anglii jsou mnohem 
vyšší než u nás. Ze začátku jsem se hodně bála kvůli financím. Důležité je mít peníze hlavně 
do začátku, ale pak už jsem ani nepotřebovala finanční podporu od rodičů. I jako student 
jsem si vydělala mnohem více než oni. Důležité je se nebát a být smířený s tím, že budete 
muset makat. Jak v práci, tak ve škole. Doporučuji to hlavně z důvodu, že najednou se 
osamostatníte, máte ze sebe dobrý pocit, že jste v životě něco dokázali sami a najdete si 
spoustu nových kamarádů.  

 

ANKETA: Co děláme v čase „koronaprázdnin“ ?  
 
1. Karča a Terka: Pomáháme s výrobou roušek pro domovy seniorů, sousedy a rodinu. 
2. Mates: Příprava na fotbal. 
3. Aneta H.: Chodím se psem do lesa. 
4. Paní učitelka K.: Ráno déle spím, vařím, uklízím, hraju si s dcerou a opravuju domácí úkoly. 

5. Bára J.: Udělaly jsme s kamarádkou sushi. 

          3 

1         2 
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Kaleidoskop akcí aneb Co se ještě dělo… 

     Kurz vyřezávání ovoce (leden)           Běžkařský výlet do Jizerek (únor) 

 

Co nás čeká aneb Školní kalendář      
 

14. + 15. dubna ?????                 přijímací zkoušky    

30. dubna ?????                         maturita - písemky AJ 

květen ?????                              literární  exkurze H2.A 

4.  května ?????                            maturita -  didaktický test AJ 

5. května ?????                             maturita -  didaktický test ČJ 

18. -22. května ?????             maturita  - ústní  zkoušky (s pomocí roušky?) 

červen ?????   školní projekt - sport 

červen?????                    literární exkurze H1.A + H3.A  (J. A. Komenský)    

červen ?????                      výlet H1.A, H2.A, H3.A 

15. června ?????                           divadelní představení Zdravý nemocný (Moliére) 

30. června ?????  vysvědčení a letní prázdniny 

BUDE LETOS VŮBEC JEŠTĚ NĚCO ??? 
 

Toto PRESSO vám připravili (nejen) studenti 1. ročníku s drobnou podporou* svého učitele 

češtiny. Elektronická verze na www.hotelovkamb.cz 

 
*)  drobná podpora =  


