Akademie hotelnictví a cestovního ruchu
Nade Mží 1, 318 00 Plzeň
Hotelova-skola-plzen.cz

Plán práce na měsíc únor 2015
1. – 6. 2.

Lyžařský výcvikový kurz HC1

Mgr. Buriánek

3. 2.

8,00 – 9,35

Výroba sladu a piva – suroviny KČ2

p. Albl

6. 2.

14,00 – 16,00

Schůzka s výchovnými poradci ZŠ

Mgr. Linhartová

10. 2.

8,00 – 9,35

Výroba sladu a piva – suroviny KČ1

p. Albl

16,00 – 17,00

Seminář „Literatura a film“

Mgr. Fialová

11. 2.

13,00 – 15,30

Zvěřinové hody HC1, část třídy KC2

p. Jančík

12. 2.

13,00 – 15,30

Zvěřinové hody KC1, část třídy KC2

p. Jančík

13. 2.

13,00 – 16,00

Den otevřených dveří (DOD)

všichni vyučující

14. 2.

9,00 - 12,00

Den otevřených dveří (DOD)

všichni vyučující

17. 2.

8,00 – 9,35

Výroba piva KČ2

p. Albl

19. 2.

10,00 – 12,00

Školení HACAP pro KČ2

p. Jančík

24. 2.

8,00 – 9,35

Výroba piva KČ1

p. Albl

Poznámky:
Školní jídelna připravila v rámci praxe učňů 1. a 2. roč. speciální menu k událostem v kalendáři

Valentýnské pečení 9. - 13. 2. 2015 – KČ2
Zabijačkové hody 16. - 20. 2. 2015 – KČ1
Zveme všechny na ochutnávku!
V Plzni 29. ledna 2015

PhDr. Margit Turníková
zástupkyně ředitelky školy
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Valentýnské pečení – 9. – 13. 2. 2015 – KČ2
Všechny výrobky budou připravovat žáci 2. ročníku oboru Kuchař –číšník v rámci odborného semináře
„Moučníky“.
Žáci budou připravovat pro prodej do bufetu na každý den jeden moučník: panacotu s jahodami, dort
Slavoj, čokoládové dortíky, tiramisu a makronky.

Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), jsme převzali z anglosaských zemí.

Slaví se 14. 2. jako svátek zamilovaných. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, sladkosti
s tématikou stylizovaného srdce jako symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří
i v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů.
Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě, v předvečer
tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal
lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.
Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi
Valentýnovi. Claudius II. vládce Říma zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali.
Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával
mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února.

Zabijačkové hody – 16. -20. 2. 2015 – KČ1
Všechna jídla, která jsou zařazena na jídelním lístku jako „minutky“ připravují žáci 1. ročníku oboru
Kuchař –číšník v rámci odborného semináře „Zabijačkové hody“.
Zabijačkové hody jsme spojili s oslavou Masopustu. Masopust je období mezi Vánocemi a postní
dobou před Velikonocemi. Masopust představoval období hodování a veselí, během něj probíhaly
taneční zábavy, zabijačky a svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučným
čtvrtkem. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank
či prímo masopust. Konají se různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční
zábavou. Pro lidi byl v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta
najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. Podávali se zabijačkové pokrmy jako huspenina,
klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. Ze sladkého pak hlavně koblihy, boží milosti a zeláky.
Pondělí Polévka

Bramborová

Minutka Zabijačkový guláš, chléb
Minutka Špekové knedlíky s uzeným masem,
červené zelí
Úterý

Polévka

Ovarová polévka s kroupami

Minutka Opečená domácí jitrnice, vařené
brambory
Minutka Řízečky z vepřových ocásků, vařené
brambory
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Středa

Polévka

Gulášová

Minutka Vepřové koleno pečené na černém pivu,
chléb
Minutka Bramborové placky se švestkovými
povidly
Čtvrtek Polévka

Oukrop

Minutka Bůčkové výpečky, kysané zelí,
bramborové knedlíky
Minutka Koblihy
Pátek

Polévka

Zelná s klobásou

Minutka Ovar s křenem a hořčicí, chléb
Minutka Smažený vepřový jazyk, bramborová
kaše

J. Sochorová, Z. Vojáčková

