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SLOVO ŘEDITELKY: VOŠCE K DVACÁTÝM NAROZENINÁM 

Promyšlenou koncepci měl před dvaceti lety můj předchůdce, bývalý 

ředitel hotelové školy Ing. František Smetana, když v roce 1996 

přistoupil k transformaci tehdejší pomaturitní nástavby na vyšší 

odbornou školu. Z učitelů se stali „pedagogové terciéru“, kteří pro 

svoje první studenty začali připravovat výukové programy, semestry, 

zápočtové testy a zkoušková období. V Poděbradech se podařilo 

sestavit a ověřit akreditovaný studijní program vyšší odborné školy, 

který co do teoretických poznatků snese srovnání s řadou 

vysokoškolských bakalářských programů. Od těchto se ovšem výrazně 

odlišuje svým propojením na praxi, jež na vysokých školách chybí.  

Tak se během uplynulých dvaceti let podařilo v Poděbradech vytvořit jméno Vyšší odborné 

školy hotelnictví a turismu. Jméno, které otevírá studentům a absolventům širokou 

nabídku možností ke skvělému profesnímu uplatnění u nás i v zahraničí. A to navzdory 

koncepčním – či spíše bezkoncepčním – peripetiím ze strany státních institucí, které 

kvalitním VOŠkám ani po dvaceti letech nedokázaly připravit potřebné legislativní zázemí. 

Absolventům VOŠ tak ani dnes není umožněno smysluplné navazující zkrácené studium na 

státní vysoké škole.  

A to by byl asi nejkrásnější dárek pro tuto školu k jejím dvacátým narozeninám. Máme léty 

prověřený profesně orientovaný vzdělávací program. Pracují u nás vynikající pedagogové 

s publikační činností. Rozvíjíme spolupráci se zaměstnavateli a institucemi u nás 

i v zahraničí, daří se nám připravovat profesionály s kvalitními znalostmi a odbornými 

zkušenostmi. Ale stále čekáme na partnerství s oborově spřízněnými vysokými školami, 

které by naši školu a její studium uznávaly. Takové partnerství by bylo oboustranně 

prospěšné, prostupnost oborů by mohla být vzájemná a spolupráce všestranná. Do dalšího 

desetiletí by takové partnerství pro poděbradskou vyšší odbornou školu a její studenty bylo 

dárkem opravdu přínosným. 

PhDr. Jana Podoláková, ředitelka školy 
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POZDRAVY ABSOLVENTŮ 

Deset úžasných let! 

Takové bylo pro mne studium v Poděbradech. 

Možná se nad délkou mého studia podivíte, ale je 

to prosté. V roce 1991 jsem nastoupil na tehdy 

pětiletou hotelovou školu a v rámci studia 

absolvoval roční praxi v Anglii. V roce 1997 jsem 

pokračoval na dnes jubilující VOŠce. Po několika 

přerušeních jsem studium završil absolutoriem 

v roce 2001, v té době nejen jako absolvent, ale 

také jako otec a ředitel Zátiší cateringu. Během 

studia na VOŠ jsem již pracoval a měl tak možnost 

porovnávat teorii s praxí. Některé rozdíly mne bavily a rád jsem o tom na hodinách 

diskutoval a vnášel do výuky jiný úhel pohledu. 

Již na hotelovce jsem měl možnost chodit na praxi do cateringových společností a během 

studia na VOŠ jsem dostal i nabídku stálého zaměstnání. Zde jsem zúročil znalosti z praxe 

i studia a dal také příležitost spolužákům pracovat se mnou na cateringových akcích. 

Podařilo se mi vybudovat uznávanou a úspěšnou cateringovou společnost. V současné 

době pracuji jako ředitel Maximum Cateringu a zároveň jako konzultant a supervisor 

cateringových akcí u nás i v zahraničí pro tak renomované klienty, jako je např. Škoda Auto. 

Musím říci, že škola ovlivnila i můj osobní život. Díky souhře náhod jsem vyrazil na zájezd 

do Barcelony a právě tam jsem potkal svou budoucí manželku. Ostatně tip na tento zájezd 

jsem dostal od paní Svobodové, která byla u tohoto pro mne osudového setkání. Co říci 

závěrem? Snad jen to, že čas studií a Poděbrady jsou pro mne opravdu srdeční záležitostí. 

Petr Štefan, Maximum Catering Praha 

Vše nejlepší k 20 letům poděbradské VOŠky  

V České republice působilo na počátku roku 2016 celkem 171 vyšších odborných škol 

(VOŠ), které navštěvovalo téměř 25 tisíc žáků. Zhruba tři čtvrtiny VOŠ jsou zřizovány orgány 

veřejné správy a ne jinak je tomu u Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu Poděbrady, 

kterou zřizuje Středočeský kraj. Jistě je poctou i pro lázeňské město Poděbrady, že v něm 

vedle střední hotelové školy působí i oborově zaměřená VOŠ.  

Činnost VOŠ sleduje a kontrolu realizace akreditovaného vzdělávacího programu Řízení 

hotelnictví a turistických služeb zabezpečuje Akreditační komise pro vyšší odborné 

vzdělávání, jejíž předseda doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. působí na Vysoké škole hotelové 

Petr Štefan, Maximum Catering Praha 
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v Praze, stejně jako já, a bezpochyby vnímá nároky kladené na žáky navštěvující 

poděbradskou VOŠ.  

Osobně jsem navštěvoval střední hotelovou školu v Poděbradech 

a dnes je pro mne ctí, že od roku 2012 se mohu podílet na 

zabezpečení absolutorií na VOŠ. V roce 2012 jsem se podílel na 

zpracování oponentských posudků absolventských prací a od roku 

2013 jsem každoročně předsedou zkušební komise pro absolutoria. 

Tím je naplněna gesce školského zákona, že předsedou této komise 

musí být pedagogický pracovník z jiné vyšší odborné školy nebo 

vysoké školy. Potěšitelné je, že v uplynulých letech jsme mohli vždy 

tu nejlepší obhájenou absolventskou práci nominovat do soutěže 

o nejlepší závěrečnou kvalifikační práci zaměřující se na obory 

hotelnictví a gastronomie, kterou vyhlašuje Asociace hotelů 

a restaurací ČR.  

Pro mne jsou ikonickými postavami školy zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ PhDr. Eva 

Svobodová a tajemnice VOŠ PhDr. Marta Kreuzová, které každoročně zajišťují servis při 

absolutoriích žáků. Patří jim poděkování za starost a péči, kterou věnují budoucím, 

úspěšným absolventům školy – diplomovaným specialistům. Zatímco někteří absolventi 

přecházejí po dokončení studia do praxe, jiní pokračují v bakalářském studiu na některé 

z více než sedmdesáti vysokých škol v České republice a stávají se studenty v terciárním 

vzdělávání.  

Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu Poděbrady přeji úspěšná léta dalšího rozvoje, 

pedagogickým pracovníkům hodně sil při překonávání problémů a radost z dobře 

odvedené práce, žákům mnoho úspěchů ve studiu a absolventům dostatek optimismu do 

budoucna.  

Ing. Petr Studnička, PhD.,  

vedoucí katedry hotelnictví, Vysoká škola hotelová v Praze 

 

Potřeba zahraničních zkušeností 

Vyšší odbornou školu v Poděbradech jsem studoval od roku 2002 do roku 2007. Už na 

konci střední školy jsem věděl, že chci zkombinovat studium s praxí, proto jsem hned po 

maturitě odcestoval do Velké Británie. Věděl jsem, že poděbradská vyšší odborná škola 

dává studentům příležitost vycestovat do zahraničí, proto jsem se rozhodl tuto školu 

studovat a maximálně využít praxe pro svou budoucí kariéru. Hned po prvním ročníku jsem 

odcestoval na rok na Kypr, po absolvování druhého ročníku jsem strávil rok ve Spojených 

státech a následně jsem studium ukončil. Tím ale moje cestování neskončilo, odjel jsem do 

Ing. Petr Studnička, PhD., 
vedoucí katedry hotelnictví 

Vysoká škola hotelová 
v Praze 
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Irska, kde jsem strávil 3 roky. Plánoval jsem ještě pracovní pobyt v Austrálii, nakonec jsem 

se ale rozhodl vrátit se a ucházet se o zaměstnání v Čechách. Při výběrových řízeních jsem 

byl vždy zajímavým kandidátem pro budoucí zaměstnavatele právě z důvodu bohatých 

zkušeností ze zahraničí. 

Rád bych poděkoval svým učitelům a své škole v Poděbradech, že jsem mohl během studia 

tolik cestovat, a paní Evě Svobodové, která mé cesty do zahraničí vždy podporovala.  

Štěpán Mach, Sales Manager CPI Hotels 

 

Úspěch na vás může čekat i doma 

Po studiu gymnázia jsem měla jediný cíl - uplatnit se v cestovním 

ruchu. Věděla jsem, že pro studium jazyků mám celkem talent 

(zvládla jsem nejen němčinu a angličtinu, ale i francouzštinu 

a italštinu) a VOŠKA mě zaujala svým zaměřením na cestovní ruch 

a možností získat licenci jako průvodce pro ČR a Prahu. 

Již během studia jsem si založila živnostenský list a věnovala se jako 

průvodkyně německy hovořícím klientům, a to především v Praze. 

Po třech letech velmi příjemného hobby a komunikace s hosty jsem 

dospěla k názoru, že jsou i další možnosti, jak se na trhu práce 

v cestovním ruchu uplatnit. 

Mé první kroky vedly do incomingové agentury pro německé a švýcarské klienty, další roky 

jsem překládala na asistentské pozici pro česko-německou společnost a do třetice jsem 

zakotvila v cateringové společnosti GOLEM v Praze v obchodním oddělení. Zde se mi dařilo 

skloubit jazykové i odborné znalosti získané během studia na VOŠ. Při jednání měli 

zahraniční obchodní partneři někdy až nestandartní požadavky, ale v dnešním světě je 

takřka vše možné a vždy jsme našli cestu pro vzájemnou shodu. 

Před deseti lety mě oslovila, jak s oblibou říkám „můj anděl strážný“, paní PhDr. Eva 

Svobodová, že by mě ráda doporučila na pozici ředitelky hotelu GOLFI v Poděbradech. Ač 

jsem sama nikdy přímo v hotelnictví nepracovala, úkolu jsem se zhostila dle hodnocení 

hostů a majitelů hotelu velmi dobře. 

Díky studiu na poděbradské Vyšší odborné škole se mi podařilo uspět na trhu práce a po 

letech úsilí propojit příjemné pracovní povinnosti s rodinným životem. Přeji své škole 

studenty nadšené pro náš obor a profesionální učitele, kteří budou rádi své znalosti těmto 

pro obor zaujatým studentům předávat! 

Hana Bruštíková, ředitelka hotelu Golfi Poděbrady 

Hana Bruštíková, ředitelka 
hotelu Golfi Poděbrady 
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HISTORIE ŠKOLY 

Škola splněných přání 

V září letošního roku bude mít na pomyslném dortu dvacet svíček Vyšší odborná škola 

hotelnictví a turismu v Poděbradech, do jejichž lavic usedli první studenti již na podzim 

1996. Vznikla v době vzdělávací euforie 90. let, kdy se Ministerstvo školství rozhodlo pro 

experiment: zřídit typ školy, obdobný odborným školám zejména v Rakousku a Německu, 

která by nabídla prakticky zaměřené odborné vzdělání na úrovni vyšší než středoškolské. 

Začátky nebyly snadné. Nová neznámá „regionální“ škola mohla zaujmout jen jedinečným 

studijním programem. Stalo se. Budoucí absolventi si uvědomovali, jak široký je záběr 

studia, od ekonomických předmětů přes cizí jazyky k předmětům v budoucím oboru úzce 

specifickým. 

 

Letošní rok uzavírá kapitolu v životě školy, která už se nemusí potýkat – obrazně řečeno – 

s dětskými nemocemi ani problémy dospívání. Na trhu vzdělání náš studijní program 

opravdu upoutával zájem budoucích studentů napříč celou republikou a o studium žádalo 

až 4x více uchazečů než mohla škola přijmout. Demografický pokles však ovlivnil i tato čísla 

a kvantitu jsme nahradili kvalitou. S každou další reakreditací studijního programu se 

objevovaly nové předměty, které přispívaly k vyšší odbornosti budoucích absolventů. Škola 

se také několikrát stěhovala. Z poděbradského zámku do školy Václava Havla na Valech 

a odtud zpět do Komenského ulice ke své sesterské Hotelové škole. 
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Škola je členem Asociace VOŠ v ČR a je zastoupena v koordinačním výboru. Spolu s více než 

stovkou dalších členských škol se podařilo po nelehkých jednáních a v konkurenci vysokých 

škol zakotvit vyšší odborné vzdělání jako nejnižší terciární úroveň. Snem, výzvou a motivací 

do další práce zůstává titul Profesní bakalář. Mezinárodní kontakty získává škola i v sekci 

vyššího odborného vzdělání při AEHT. 

Po dvaceti letech skutečných bojů proti pochybnostem o oprávněnosti vyššího odborného 

studia – a tedy i poděbradské školy – stále nespíme na vavřínech. Začátek každého nového 

školního roku je těžký. Ke studiu nastupují desítky těch, pro které byla naše škola jedinou 

volbou i desítky nerozhodných a dlouho váhajících, kterým se jedná o přežití. Nerozhodní 

a slabší povahy se vytratí. Zůstanou jen budoucí šampioni. Ti, pro které se naše škola stala 

vysněnou realitou i ti, kteří se ke svému vlastnímu překvapení zachytili drápkem. A víc než 

to. Hodiny společného vaření jsou nečekaně zábavné a obsluha ve školní restauraci Junior 

pouhý měsíc po nástupu do školy obrovské dobrodružství. Jazyky? Jak si přejete 

komunikovat? Anglicky? Německy? Nebo francouzsky? Španělsky či rusky? Islandsky!?!  

V srpnu 2016 napsala absolventka Lenka 

z Islandu: Sandgerdi je malé město, na 

letiště je to co by kamenem dohodil 

a chybí typické mraky turistů. Většina 

hostů v restauraci jsou ti, co mají cestu 

na letiště nebo z letiště. Pak se tady 

ukáže i pár Islanďanů, kterým se nechce 

mluvit anglicky, protože jsou unavení 

z toho neskutečného množství turistů, 

takže občas jsou to nervy se s nimi 

domluvit. Od září budu chodit na hodiny 

islandštiny v Keflavíku, na které se těším. Ze začátku to bude asi boj, ale je to výzva. 

Takže také islandsky! 

I studentům čas ve škole ubíhá. Už ve druhém semestru jim začínají odborné předměty. 

Enologie… Jak málo jsem dosud věděl o víně… Mezinárodní gastronomie… Už nikdy si 

neobjednám pizzu po telefonu, umím ji líp. Účetnictví? Ekonomické analýzy? Trochu 

adrenalinu neuškodí. Právo? Management? Marketing? A vůbec, proč si neotevřít vlastní 

podnik? Proč nezkusit práci v cizině? 

Tak nějak uvažují budoucí absolventi naší školy. Jinak bychom je nepotkávali ve špičkových 

hotelích nejen v Česku, ale také Irsku, Řecku, na britských Shetlandech, v Austrálii, 

Německu, Rakousku a Švýcarsku, na daleké Aljašce i chladném Islandu.  

 

Sandgerdi, Iceland, hiticeland.com 
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„Svého londýnského dobrodružství určitě 

nelituji, i když je to pět dnů v týdnu 

docela dřina a někdy pracuji i 50 hodin 

týdně. Ale viděl jsem už spoustu nových 

věcí, mám nové zkušenosti, angličtina se 

o něco zlepšila, ale přesto jsem si našel 

ještě kurz a chodím 2x týdně na tři 

hodinky. I přístup k práci tu mám jiný, vše 

musí být perfektní a člověk nesmí nic 

odbýt. Ne, že by manažer nad námi 

neustále stál, ale umí své požadavky podat tak, že člověk danou práci udělá pořádně, aniž 

by se snažil si ji ulehčit nebo odfláknout. Když to shrnu, jsem v Londýně moc spokojený,“ 

píše absolvent Tomáš. 

Kdysi studenti, dnes vedou hotely, jsou finančními poradci, manažery prodeje, experty 

v reklamě. Pracují na palubách leteckých společností i v restauracích Jamieho Olivera nebo 

Gordona Ramsaye. 

„Nemohla jsem si vybrat lépe…dostali jsme správnou míru praxe i teorie a příprava pro 

zaměstnání byla nenahraditelná. Právě propojení studia a praxe vidím dodnes jako velmi 

přínosné, myslím, že mi to pomohlo i při hledání prvního zaměstnání. Nebyla jsem pouze 

absolvent, ale ovládala kancelářské práce, počítače, jazyky, uměla jsem jednat se 

zákazníky…“, bilancuje po letech absolventka Lenka. 

Jistě, někteří měli i menší sny, ale i k jejich splnění jim svým dílem pomohla Vyšší odborná 

škola hotelnictví a turismu Poděbrady. Škola splněných přání. 

PhDr. Eva Svobodová, zástupkyně ředitelky 

NÁPLŇ STUDIA = ODBORNOST PŘEDEVŠÍM 

Vyšší odborná škola v Poděbradech nabízí studentům druhého ročníku výběr povinně 

volitelných předmětů. Jedním z nich je Klientela s handicapem. Mnozí z nás si 

neuvědomují, jak vzácný dar je být zdravý. I ti, jež postihla nemoc či nehoda, cestují za 

zážitky a na svých cestách potřebují speciální přístup a služby. V předmětu Klientela 

s handicapem si můžeme vyzkoušet, jak se žije a cestuje lidem s postižením. Na 

vypůjčeném invalidním vozíku jsme jeli nakupovat do obchodního domu. Cesta to byla 

náročná: pokud není vozík elektrický, jsou zatěžovány ruce, i pouhá cesta na nákup dělala 

nám, zdravým studentům, velký problém. Překvapením byla též neochota kolemjdoucích 

udělat prostor člověku na vozíku. I samotný nákup je problémem: vrchní regály jsou pro 

člověka na vozíku nedostupné, v uličkách nelze projet. Kromě invalidního vozíku jsme si 

také vyzkoušeli, jak se pohybuje po městě člověk postižený slepotou. Pouhý přechod ze 
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slunce do stínu dokázal vyvolat zmatek a dezorientovat nás. Navzájem jsme se vedli, 

abychom do ničeho nenarazili, ale stejně byla chůze venku velmi obtížná. O tom jsme se 

přesvědčili i později na Neviditelné výstavě v Praze. Výstava je ojedinělá cesta tmou, kde se 

snažíte pomocí zbylých smyslů najít cestu ven. Řídíte se výhradně hmatem, sluchem, 

čichem a smyslem pro rovnováhu. Zvláštností bylo, že jsme byli provázeni nevidomým 

průvodcem, který se ve tmě pohyboval naprosto přirozeně. Výstava měla dvě části: 

viditelnou a neviditelnou. V prostoru, kde jsme viděli, jsme si mohli prohlédnout různé 

předměty a pomůcky pro nevidomé. V neviditelné části jsme si zkusili procházku lesem, 

pohyb po rušné ulici a objednali si drink na baru. Setkali jsme se s hercem Janem 

Potměšilem. Vyprávěl nám o svém životě, o autonehodě, která mu změnila celý jeho život, 

o tom, jak se k němu chovají zdraví lidé a jak na ně působí člověk na vozíčku.  

Anna Křivská, 2. VOŠ (2011) 

 

V rámci předmětu Nauka o nápojích pro 

nás absolvent Martin Kudrnovský 

připravil kurz o francouzských vínech. 

Představil nám francouzské vinařské 

oblasti, odrůdy, které se tam pěstují, 

systém hodnocení i jedinečnou 

francouzskou filozofii spojenou 

s výrobou tamního vína.  

Senzoricky jsme hodnotili 4 druhy vína, 

které byly vhodně doplněny kvalitními sýry. Ochutnali jsme DOM ICI - 

Chardonnay/Maraben 2010, Vielles Vignes - Contes du Rhone 2010, DOM ICI - 

Syrah/Grenache 2009 a na závěr všemi oceněný, sladký OPUS - Muscat Moelleux (ročník 

utajen). Pochopit francouzský systém značení vín a viněty však bude vyžadovat ještě nějaký 

čas. 

Helena Trantírková, 1. VOŠ (2012) 

 

V květnu 2016 jsme v rámci předmětu Mezinárodní gastronomie navštívili redakci 

časopisu Apetit a čajovnu Setkání s nádechem Maroka přímo v Praze. A jaká byla odezva? 

… Návštěva pražské čajovny s dokumentárním povídáním o Maroku u čaje a typického jídla 

byla skvělá, stejně jako exkurze do Apetitu. Měli jsme možnost vidět celou redakci při práci 

- naprosto nová zkušenost.  
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… Do koutů Prahy, kde se marocká 

čajovna nachází, bych se jistě nikdy sama 

nevydala. Zprvu jsem měla obavy, ale po 

vkročení do čajovny jako bych se ocitla 

v jiném světě, rozhodně ne jako v Praze. 

Bohužel na semivegetarian menu jsem si 

moc nepochutnala. V Apetitu jsem byla 

nejvíce uchvácena paní redaktorkou, 

která sršela spoustou energie.  

… Návštěva redakce časopisu Apetit se mi moc líbila. Bylo zajímavé vidět food styling, jak se 

jídlo fotí a aranžuje. 

… Návštěva marocké čajovny v centru Prahy byla velice zajímavá. Ochutnali jsme typickou 

marockou polévku s bílými plackami a také marocké sladkosti, jako kandované brambory. 

Podívali jsme se také na zajímavé fotky z návštěvy Maroka a prošli jsme marocký krámek, 

kde nabízejí marocké potraviny. 

… Velice se těším, až si v novém čísle časopisu Apetit prohlédnu fotografii naší skupiny 

s paní redaktorkou. Návštěva marocké čajovny se mi líbila, ochutnali jsme zajímavá jídla 

a vyslechli jsme velice poutavé vyprávění majitele o cestách po Maroku. 

… V Praze se mi moc líbilo, dozvěděl jsem se spoustu nových informací o marocké kuchyni. 

Líbí se mi, jak dokážou z omezených surovin připravit stovky kombinací báječných 

a chutných pokrmů. Nejvíce mě zaujaly jejich marinované olivy.  

Po shrnutí odpovědí mých spolužáků hodnotím tyto semináře jako excelentní a myslím, že 

se nám zkušenosti z těchto zajímavých míst vryjí do paměti, a doufám, že vás tento článek 

zaujme natolik, že tato místa navštívíte.  

Petra Šoltysová, I. VOŠ (2016) 

 

Jen na naší škole se vám může stát, že se v rámci výuky dostanete až k soudu. A proč ne? 

Studujeme předmět Právo a v posluchárně si lze těžko představit skutečné soudní řízení. 

Tak jsme se jednoho únorového dne ocitli u Okresního soudu v Nymburce. Nejprve jsme 

byli justiční stráží odbaveni a poučeni, jak se chovat během soudního jednání. Jako 

veřejnost jsme se zúčastnili hlavního líčení trestního případu drogové skupiny. 

Předsedkyně soudu nás uvítala a stručně nás uvedla do daného případu. V dané kauze, 

která trvá přibližně rok, bylo obžalováno 5 osob přibližně ve věku 20-30 let za nelegální 

výrobu a distribuci drog. Vyslechli jsme výpovědi obžalovaných a svědků, dotazy 



10 

předsedkyně soudu, státní zástupkyně a obhájkyně. Celé jednání jsme pozorně a s napětím 

sledovali, ale byli jsme rádi, že jsme pouze pozorovateli, nikoliv účastníky řízení.  

Naďa Gajdaczová, 3. VOŠ (2016) 

 

Předmět Hotelový interiér je velice 

oblíbený, nejen kvůli teorii, ale 

i možnosti leccos si prakticky vyzkoušet. 

Třeba, jak by se dala pomocí levných 

a běžně dostupných prostředků změnit 

atmosféra a design hotelového pokoje. 

Pro tento svůj pokus jsme si vybrali tři 

styly: staroanglický, africkou divočinu 

a kontrastní černobílou variaci. Vedení 

školního hotelu Junior nám propůjčilo 

pokoje a my se pustili do práce. 

Pro staroanglický styl jsme zvolili květinový přehoz a jednoduché hnědé polštáře. Nad 

postel jsme zavěsili dva obrazy, které příjemně doplnily nový vzhled postele. Vedle lůžka 

jsme umístili na noční stolky nové elegantnější lampičky a květiny, které zpříjemnily 

celkovou vizáž stolku. Další změnou prošel i stolek pod televizí: starobylá lampa a pár 

svíček změnily pokoj k nepoznání. Najednou jsme nebyli v hotelu Junior v Poděbradech, ale 

v malém hotýlku na anglickém venkově. A jak se přenést ze staré dobré Anglie do Afriky? 

Na to stačí přehoz přes postel a lampičky s leopardími skvrnami, obraz s motivy safari, 

misky v barvě mědi, váza s naaranžovaným dřevem a travinami.  

Stejně hravě jsme si poradili i s moderní černobílou kreací. Jen kdyby stejně hravě 

probíhala výuka i v jiných předmětech…  

Anna Křivská, 1. VOŠ (2010) 

 

DO SVĚTA NA ZKUŠENOU ANEB ZAHRANIČNÍ PRAXE 

Kdybychom sečetli kilometry, které nacestovali studenti naší školy za tuzemskou 

a zahraniční praxí, byl by to po 20 letech pořádně dlouhý výlet. Nekonečný a hlavně 

neopakovatelný. Naše studenty i absolventy jsme mohli najít od Aljašky přes Island, 

Evropu, Austrálii až v Japonsku. Zatím vynechávají Arktidu a Antarktidu, ale není všem 

praxím konec. 
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Jižní Francie 2004 

Nebylo nás pět, byly jsme čtyři a v září jsme dorazily do Resort Les Restanques du Golfe de 

Saint-Tropez. Tvoří ho oblast apartmánů, restaurací a barů a atrakce pro hosty. Září už není 

plná sezóna, pracovaly jsme tedy „jenom“ pět dní v týdnu a dva dny jsme si užívaly volna. 

Podnikly jsme dost výletů do okolí, ať už za nákupy dárků nebo zábavou. A že bylo na co se 

dívat: krásné písečné pláže, jachty, Saint-Tropez, butiky, diskotéky, četníky, architekturu 

Provence… A francouzština? Ta se lepšila naprosto bezbolestně. Takový jazykový kurz jen 

doporučujeme!  

Jana Průchová, Zuzka Svěráková, Hanka Skálová, 3. VOŠ (2004) 

Stáž na Korsice 2005 

Všechno je jinak. Přihlásíte se na letní praxi ve Francii, sníte o Paříži, Marseille, Provence – 

a skončíte na Korsice. Ani restaurace Chez Paco, kde jsme pracovali, nebyla pravou 

francouzskou restaurací, ale španělskou tavernou. Šlo o typický podnik španělské rodiny. 

Pan Paco s manželkou jsou majiteli, jejich dcera šéfuje v kuchyni a zbytek rodiny pomáhá, 

kde se dá. Díky rodinnému prostředí zde vládne přátelská atmosféra. I personál sem dorazil 

z různých koutů světa – Francie, Portugalska, z Tunisu a Alžíru, proč by sem nezapadli Češi. 

A jak jsme se osvědčili? Prubířským kamenem se stal 14. červenec, kdy Francouzi slaví 

dobytí Bastily. Mnohé z nich nenapadlo nic lepšího, než ho přijít oslavit k nám do 

restaurace. Tím začala pravá sezóna, kdy výjimkou nebylo až 300 hostů za večer ve 45°C 
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vedrech, kdy kuchyň "nestíhala" a hosté čekali třeba i hodinu na obyčejný studený 

předkrm.  

Koncem srpna se již počet hostů začal snižovat, konečně jsme se dostali ven z města 

poznávat krásy Korsiky a trochu si to začít užívat jinak než pracovně. Nasbírali jsme zde 

zkušenosti k nezaplacení, naše francouzština se rozhodně zlepšila a všem tedy 

doporučujeme jedinečný způsob, jak spojit příjemné s užitečným. 

Tomáš Stíbal, 2. VOŠ, Martina Sofroňková, 3. VOŠ (2005) 

 

Shetlandy 2006 - 2008 

Prvním krokem k realizaci této atraktivní 

stáže byl kontakt z radnice 

a informačního centra v Lerwicku, které 

společně vypracovaly projekt zaměřený 

na dosídlování těchto vzdálených území. 

Projekt se zaměřil na nové členské země 

EU, Českou republiku a Polsko. Protože 

však Univerzita ve Vratislavi časem 

z realizace projektu vystoupila, stali jsme 

se spolu s královehradeckou univerzitou 

jedinými účastníky. 

Shetlandy tvoří asi 100 ostrovů, z nichž pouhých 16 osídluje celoročně 22 000 obyvatel. 

Řeknete si, že najít v takovém "množství" hodného dobrého člověka bude těžké. Omyl, 

opak je pravdou, na Shetlandech je to snad každý. V drsných přírodních podmínkách přežijí 

jen ti, kteří si navzájem pomáhají. 

Projekt se těšil obrovské podpoře místní samosprávy, podnikatelských kruhů, ale zejména 

zájmu studentů. Desítka těch, kteří stáž absolvovali, hovořili po návratu o „life changing 

experience“. Tou si prošla i jedna z iniciátorek projektu, která zde našla nejen krajinu svého 

srdce, ale i spřízněnou duši. V září to stvrdila změnou svého českého příjmení za doprovodu 

svatebně rozverné shetlandské hudby.    Eva Svobodová, zástupkyně ředitelky 

 

Stáž v hotelu Cape Fox Lodge v Ketchikanu 2011 

Po návratu ze šestitýdenního stipendijního pobytu Fulbrightovy komise na Aljašce v roce 

2007 jsem si velice přála, aby mě následoval některý z mých studentů. Uběhly "pouhé" 

čtyři roky a moje přání se stalo skutkem. Po absolutoriu v červnu 2010 mě požádal 

absolvent VOŠ Jakub Benc o pomoc při realizaci jeho stáže. Kontaktovala jsem svou 



13 

Aljaškou "rodinu" a díky její podpoře a moderním technologiím mohl Jakub absolvovat 

pohovor se svými budoucími zaměstnavateli a nadřízenými na opačném konci zeměkoule. 

Naštěstí ho naše škola vybavila potřebnými znalostmi a v pohovoru uspěl. Manažer 

z hotelu Cape Fox Lodge v Ketchikanu nabídl Jakubovi práci a pomohl vypracovat i plán 

stáže, kterou schválilo americké velvyslanectví. Jakubův sen začínal pomalu nabývat 

konkrétní podobu a definitivně se splnil začátkem února, kdy dorazil do Ketchikanu. Jakub 

přišel brzy na chuť tomuto vzdálenému koutu i jeho obyvatelům. 

Z Jakubovy korespondence:  

V hotelu je to taky dost zajímavé. 

Fascinuje mě jejich nasazení. A pak mi 

došlo, že vlastně tady není až tak co 

dělat. Práce je pro ně to jediné. Většina 

manažerů, se kterými dělám, jsou 

v hotelu od založení nebo 10 let. Nikdo 

moc neví, jak funguje jiný department, 

ale o tom svém vědí úplně všechno. 

Pocity z města ještě moc nemám. Všichni jsou zalezlí a čekají na lodě a turisty. Byl jsem se 

podívat v místním baru, ale hned jsem se otočil na podpatku a mazal pryč. Vypadalo to tam 

jak whiskey saloon z Limonádového Joea.  

Ale největší sranda je, když dám řeč s místníma. Jejich výraz, když si uvědomí, že jsem 

z Evropy... K nezaplacení. Zatím jsem byl tázán, jestli jsem z Ohia, Kalifornie, Londýna 

a podobně... 

       PhDr. Eva Svobodová, zástupkyně ředitelky 

 

Švýcarsko 2012 

Tato letní stáž se skládá z dvoutýdenního 

intenzivního pobytu na výborné hotelové 

škole Swiss School of Tourism and 

Hospitality (SSTH) v Churu. Dva týdny, 

které jsem tam strávil, jsou 

nezapomenutelné a patří mezi mé 

nejkrásnější zážitky v životě. Škola se 

nachází vysoko v horách, je ukryta 

nedaleko od města Chur a nadneseně 

mohu prohlásit, že vypadá jako 

nedobytná pevnost Alcatraz. Členové učitelského sboru byli velmi dobře vyškolení a každý 
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z nich se nám snažil předat své zkušenosti a co nejlépe nás připravit na naši budoucí práci 

v provozovnách. Zvlášť jazyková průprava byla důležitá, bez ní bych jen velmi těžko 

rozuměl dialektu, mentalitě lidí i místním pokrmům. 

Čas neuvěřitelně letěl a my jsme opět stáli na nádraží a museli se rozloučit. Rozprchli jsme 

se do všech koutů Švýcarska, abychom získali další nové zkušenosti v novém prostředí. Můj 

hotel se nacházel v jihozápadní části země, v kantonu Oberbernu, v maličké vesnici Saanen, 

což představovalo nádraží, 2 hotely a krámky. Na druhé straně to však bylo blízko 

k francouzské hranici a zejména k nádherným městům, jako Montreux, Ženeva, Lausanne. 

V hotelu, kde jsem pracoval, jsem po pár dnech získal kartu, vlastní kasírovací peněženku 

a byl jsem seznámen se systémem v kase. Toto bylo pro mě největším pokrokem v mé 

pětileté praxi v gastronomii. Sám kasírovat znamenalo velkou odpovědnost za správnost 

účtů i dohled nad penězi. Všichni kolegové a šéf mě přátelsky přijali a po celou dobu se 

i takto ke mně chovali, brali mě jako svého člena a ne jako praktikanta, který je zde na 

uklízení a občasnou výpomoc. Velmi se mi líbilo, že ocenili mé zkušenosti a dali mi prostor 

své dovednosti prokázat.  

Václav Síč, 3.VOŠ (2012) 

 

Island 2016 

Z dopisu absolventky Lenky: Počasí tady 

na Islandu bylo posledních pár týdnů 

neuvěřitelné - každý den svítilo slunce 

a bylo dost teplo, takže kdykoliv to šlo, 

jezdili jsme na výlety. Pozorovali jsme 

velryby, sice jsme neviděli ten největší 

druh velryby, ale ukázal se nám druhý 

největší a ještě pár menších. To byl 

opravdu zážitek, i když musím přiznat, že 

pro mě bylo ještě větším zážitkem to, 

když jsme proplouvali kolem papuchalků 

a ti kolem nás poletovali nebo seděli na vodě. Roztomilejší stvoření jsem snad neviděla. 

Proto mě minulý týden zamrzelo, když jsme v jedné restauraci v Reykjavíku objevili na menu 

jídlo nejen z velryb, ale i z papuchalků, což je prý jen kvůli turistům, samotní Islanďani je 

nejí. 

Absolventka Lenka Přichystalová 

 

Papuchalk bělobradý 
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SOUTĚŽE ANEB MĚŘÍME SVÉ SÍLY S KONKURENCÍ 

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 

vyhlásil ve školním roce 2007/2008 Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci 

s tématikou cestovní ruch. Soutěž pod záštitou rady Jihočeského kraje měla podpořit zájem 

studentů o řešení aktuálních problémů cestovního ruchu. V kategorii Práce studentů VOŠ 

soutěžili studenti 3. ročníku Jiří Šťastný s prací na téma Marketingový výzkum v Jaroměři 

a Markéta Hrubešová, autorka práce Propagace a podpora zájezdu malé cestovní 

kanceláře. Byla to právě Markétina práce, která se umístila na 3. místě. 

Soutěže posléze nebyly vypisovány, až se této iniciativy ujala Asociace hotelů a restaurací 

v ČR a pro školní rok 2014/2015 vyhlásila obdobnou motivační soutěž. Student 3. VOŠ Jiří 

Hron s prací Motivace zaměstnanců a motivační programy získal v silné konkurenci 15 

diplomových prací z vysokých škol výborné 3. místo. 

Z prací absolventů školního roku 2015/2016 byla do letošní soutěže vybrána Revitalizace 

hospitalu Kuks a jeho využití ke komerčním účelům dnes již úspěšné absolventky Veroniky 

Dostálkové. 

 

SOUKUPOVO STIPENDIUM NA SOUTHERN CROSS UNIVERSITY V SYDNEY 

Vysoké hodinové dotace v jazykové výuce umožnily našim studentům žádat i o zahraniční 

stipendia, konktrétně o Soukupovo stipendium v Austrálii. Pan Soukup byl úspěšným 

hoteliérem, který se uchytil právě u „protinožců“ a velkoryse umožňoval studentům 

z České republiky, aby si doplnili odborné znalosti na Southern Cross University v Sydney. 

Z naší školy uspěli Tomáš Paroubek (2005) a Veronika Tammeová (2007), které bylo uznáno 

předchozí vzdělání na naší škole a byla přijata do 2. ročníku. Ten absolvovala jako 

stipendistka a školu nakonec úspěšně dokončila, byť si musela poslední ročník sama 

zafinancovat. Veronika dnes žije v Melbourne, stále je se školou v kontaktu a píše: 

Dychtivost po cestování, studium jazyků a poznávání jiných kultur byly pro mě po gymnáziu 

jasnou prioritou. Ve svých 19 letech jsem jen tušila, kterým směrem se vydat. Moje 

představy splňovala VOŠ Poděbrady. Školu jsem si okamžitě oblíbila, učitelé i všichni 

zaměstnanci včetně spolužáků táhli za jeden provaz a po celou dobu studia jsem měla pocit, 

že se navzájem povzbuzujeme k dosažení co nejlepších výsledků. 

Byla to jedna z učitelek, která mě víceméně donutila požádat o stipendium na Southern 

Cross University v Sydney. Ještě dnes se usmívám nad celým procesem, který byl těžký 

a časově náročný, tenkrát by mě ani ve snu nenapadlo, že to nakonec vyjde. V říjnu 2006 

jsem ale dostala dopis o přijetí a v únoru 2007 jsem odletěla do Sydney, kde jsem po dvou 

letech dokončila Bachelor of Business.  
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I přesto, že cílem stáže bylo vrátit se a předat zkušenosti v ČR, poznala jsem o rok později 

svého manžela, máme spolu dvě děti a žijeme v Melbourne. 

Pracovala jsem na řadě míst jako venue a events manager, ale moje touha po "make 

a difference" mě nakonec přivedla na pozici events coordinator pro Variety-the Children's 

Charity, celosvětovou dětskou organizaci, kde plánuji events a fundraising velmi často pro 

více než 1000 lidí. Kombinace events a práce pro děti, možnost vidět všechny změny, k nimž 

přispívá i moje práce, mě velmi naplňuje.  

Často se zamýšlím nad tím, jaký by byl můj nynější život, nebýt podpory lidí z naší "vošky". 

Během studia jsem absolvovala dvě stáže v Japonsku a jednu v Irsku. Škola mi vyšla ve všem 

vstříc, praxí ověřená znalost jazyků a cestování mi pomáhaly při studiu a za to, že jsem 

školu úspěšně dokončila i za to, že žiji už devět let v Austrálii, vděčím také mé poděbradské 

škole. 

 

BARISTICKÁ SOUTĚŽ NA GASTRO FESTIVALU V OSTRAVĚ 

V listopadu 2011 se dva studenti 2. VOŠ, 

Jana Dopitová a Václav Mareš, zúčastnili 

baristické soutěže v rámci konání Gastro 

festivalu v Ostravě. Šlo vůbec o první 

účast naší školy v takové soutěži. 

Soutěžící měli 10 minut na přípravu 

soutěžní plochy a v dalších 10 minutách 

museli připravit čtyři espressa a čtyři 

cappuccina. Porotu tvořili praví 

odborníci. Technickým porotcem byl sám 

Roberto Trevisan, zakladatel Školy kávy a velký propagátor kávy. Po soutěžních výkonech 

všech účastníků si porota vzala čas na rozhodnutí. Jana Dopitová se umístila na velmi 

hezkém 5. místě a Václav Mareš na 8. místě.  

Václav Mareš, 2.VOŠ 
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UČITELÉ 1996 – 2016 

 

Simon Adrian 

Mgr. Ivo Bártl 

Mgr. Božena Bartoňková 

Ing. Hana Benešová 

Bc. Jaroslava Bulíčková 

Miroslava Bulíčková 

Mgr. Vendula Bydžovská 

PhDr. Ursula Czerninová 

Ing. Petr Danko 

Chafik-Lotfi Djebara 

Ing. Ema Douděrová 

Ing. Daniela Drobná 

MUDr. Věra Drozdová 

MUDr. Ctibor Dub 

Ing. Petr Eliška 

JUDr. Jana Ezrová 

Mgr. Marek Feller 

Mgr. Alena Formanová 

Mgr. Pavlína Frančíková 

Mgr. Hana Froňková 

ThomasHerman Graumann 

Ing. Ilona Haberlová 

Kateřina Habersbergerová 

Mgr. Jindřiška Heroutová 

Mgr. Marie Holická 

PhDr. Jana Hrabětová 

Ing. Zuzana Hummelová 

Ing. Jana Chárová 

Bc. Miroslav Jedlička 

Mgr. Jana Jeřábková 

Mgr. Adriana Kališová 

Ing. Rudolf Kaňák 

Ing. Eva Karásková 

Mgr. Lenka, Kargerová, Ph.D. 

Mgr. Eva Keclíková 

Mgr. Jiřina Klumparová 

Mgr. Hana Knyplová 

Zdeňka Kobylková 

Ing. Jana Kočí 

Bc. Iva Koštýřová 

Ing. Irena Králová 

Mgr. Mária Kramešová 

Ing. Eva Krátká 

PaedDr. Jaroslav Krejča 

PhDr. Marie Krejčová, Ph.D. 

Martin, Kudrnovský DiS. 

Ing. Veronika Kukačková 

Mgr. Věra Kuklíková 

Ing. Markéta Kvasničáková 

Mgr Václav Kyjovský 

Ing. Jaroslava Kynclová 

Bc. Zdeněk Lebeda 

Mgr. Zdeněk Lukáš 

Mgr. Petr Mahnel 

Ing. Eva Marešová 

Ing. Bohuslava Minaříková 

Eliane Minnig 

Ing. Eva Morávková 

Mgr. Petr Papež 

Mgr. Valerie Papežová 

Mgr. Zdeněk Pavelka 

Mgr. Bohumil Petříček 

PhDr. Jana Podoláková 

František Pospíšil 

Mgr. Kateřina Prajznerová, Ph.D. 

Dipl. Germ. Lenka Procházková 

Bc. Pavlína Roubíčková 

Mgr. Michelle Řehoušková-

Spechtová  

Bc. Miroslava Seifertová 

Mgr. Petr Skořepa 

Ing. František Smetana 

Castagnier Stéphane 

Mgr. Ivana Středová 

PhDr. Josef Suchánek, CSc. 

PhDr. Eva Svobodová 

Mgr. Hana Svobodová 

Helena Svobodová 

Mgr. Lenka Svobodová 

Ing. Lenka Šamšová 

Mgr. Jitka Šanderová 

Ing. Ivana Širbićová 

Mgr. Jiří Šouta 

Ing. Helena Štěpánová, Ph.D. 

Bc. Gregory Taylor Mark 

Ing. Květoslava Tesarová 

Ing. Jana Tomková 

Mgr. Dagmar Třeštíková 

PhDr. Jana Uhlířová 

Mgr. Daniela Valentová 

PaedDr. Eva Vlasáková 

Ing. Naděžda Voborová 

Mgr. Anna Volfová 

PhDr. Marcela Wagenknechtová 

Mgr. Jana Zemanová 

Mgr. Zdenka Žmudová 
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ABSOLVENTI 2016 

 

BOČKOVÁ Jitka 

DLOUHÁ Eva 

DOSTÁLKOVÁ Veronika 

GAJDACZOVÁ Naďa 

HARTMANOVÁ Petra 

HAVLÍKOVÁ Barbora 

HOLÁ Martina 

JANÁKOVÁ Nikola 

JOCHCOVÁ Petra 

KAHOUNOVÁ Zuzana 

KAISNEROVÁ Tereza 

KLABANOVÁ Lucie 

KOČOVÁ Patricie 

KOULOVÁ Lenka 

KREJČÍKOVÁ Helena 

KULHÁNKOVÁ Veronika 

MACHKOVÁ Eliška 

MIKEŠ Michael 

NEPRAŠOVÁ Johanka 

PETŘÍK Martin 

REJLOVÁ Tereza 

RYBÁŘOVÁ Eliška 

ŘEHÁKOVÁ Tereza 

SEKOTOVÁ Michaela 

SIHELSKÁ Sára 

SUCHÁ Lucie 

ŠARMOVÁ Kamila 

ŠTĚPÁNOVÁ Kristína 

TÁBORSKÁ Lucie 

TOMEŠOVÁ Dominika 

TRPIŠOVSKÁ Lucie 

UMLAUFOVÁ Michaela 

 

 

ABSOLVENTI 2015 

FIBIKAROVÁ Barbora 

GALYAMOV Emil 

HAKL Jakub 

HAMATA Filip 

HRON Jiří 

HUBENÁ Tereza 

JANEČKOVÁ Markéta 

JEŘICHOVÁ Barbora 

JIŘIČNÁ Anna 

JIŘIŠTOVÁ Pavla 

KOHOUTKOVÁ Markéta 

KŘÍŽOVÁ Markéta 

KUNCOVÁ Kristýna 

KUROVCOVÁ Kateřina 

MÁLKOVÁ Pavlína 

MANINOVÁ Veronika 

MIŇOVSKÁ Adéla 

PILEROVÁ Daniela 

PILLMANNOVÁ Jana 

POLÁČKOVÁ Vendula 

PUSKAJLEROVÁ Petra 

REJLOVÁ Kristýna 

ŠAFÁŘOVÁ Lenka 

VELECKÁ Tereza 

 

ABSOLVENTI 2014 

AMBROŽOVÁ Michaela 

APOŠTOLOVÁ Michaela 

BARIOVÁ Tereza 

BŘÍZOVÁ Klára 

DLOUHÁ Petra 

FENCLOVÁ Lucie 

HÁJKOVÁ Martina 

HOLÁSEK Jiří 

HORČÁKOVÁ Pavla 

HRDLIČKOVÁ Klára 

HUŇKOVÁ Markéta 

CHLUMSKÁ Lucie 

JURIČKA Marek 

KAILOVÁ Barbora 

KOŠŤÁLOVÁ Eliška 

KRŮFOVÁ Vlasta 

KUBŮ Michaela 

LOJDA Martin 

MAJEROVÁ Aneta 

MIKULOVÁ Martina 

MRVÍKOVÁ Daniela 

NEŠVEROVÁ Martina 

NOVÁK Petr 

PATOČKOVÁ Kateřina 

PIROUTKOVÁ Natálie 

PŘICHYSTALOVÁ Lenka 

RICHTR Josef 

RŮŽIČKOVÁ Jana 

SKALSKÁ Alena 

ŠULCOVÁ Alžběta 

TÁBOŘÍKOVÁ Tereza 

TESLÍKOVÁ Iva 

TRANTÍRKOVÁ Helena 

VÁPENÍK Martin 

VÍTOVÁ Michaela 

VOSTRADOVSKÝ Tomáš 

ZAJÍČKOVÁ Kateřina 
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ABSOLVENTI 2013 

BLASKOVÁ Lucie 

BRŮNA Zdeněk 

DOLEČKOVÁ Blanka 

DOLEŽALOVÁ Lucie 

DOPITOVÁ Jana 

FEJTOVÁ Gabriela 

GLOS Roman 

GOLITKOVÁ Andrea 

HARTMANOVÁ Radka 

HOŠKOVÁ Aneta 

HOZMANOVÁ Kateřina 

JANOUŠKOVÁ Martina 

JEČNÁ Veronika 

JELÍNEK Lukáš 

JELÍNKOVÁ Jana 

KARLÍČKOVÁ Liana 

KAŠPAROVÁ Lucie 

KLIMENDA Martin 

KLOZ Tomáš 

KOSTÍNKOVÁ Kristýna 

KOUBKOVÁ Leona 

KOUCKÝ Aleš 

KŘIVSKÁ Anna 

KUCHYŇKA Vojtěch 

LUKÁČ Petr 

MANDÍKOVÁ Radka 

MAREŠ Václav 

MIKAELIAN Grigorij 

NOVOTNÁ Alena 

PATKA Michal 

PAVLOV Alexandr 

PETREK Aleš 

PETŘÍKOVÁ Kateřina 

POLÁK Vojtěch 

SEDLÁČEK Martin 

SÍČ Václav 

ŠKOŘEPOVÁ Alena 

VJATRÁKOVÁ Lenka 

VOLKOVÁ Lenka 

ZNAMÍNKO Tomáš 

ŽENATÝ Jan 

ABSOLVENTI 2012 

ANTOŠOVÁ Kateřina 

BÁRTOVÁ Jana 

BLÁHOVÁ Zdeňka 

BRODILOVÁ Veronika 

BROKEŠOVÁ Veronika 

BRUNCLÍKOVÁ Pavla 

ČECHÁKOVÁ Jana 

ČEŘOVSKÁ Lucie 

DUCHOSLAVOVÁ Marcela 

FÁRIKOVÁ Tereza 

HOLOUBKOVÁ Kristýna Anna 

HUBÁČKOVÁ Aneta 

HUSÁKOVÁ Sandra 

KLYUNYA Kseniya 

KOŽUŠNÍKOVÁ Petra 

KUPCOVÁ Martina 

MAČKOVÁ Tereza 

MACHÁČKOVÁ Klára 

MACHOVÁ Veronika 

MÜLLEROVÁ Petra 

NOVÁKOVÁ Jana 

NOVOTNÁ Kateřina 

OPALECKÁ Jana 

OUDRNICKÁ Kristýna 

PALASOVÁ Eva 

PASEKOVÁ Jana 

PODOLOVÁ Šárka 

PRAŽÁKOVÁ Lucie 

PROCHÁZKOVÁ Petra 

RAINOVÁ Lucie 

SERBUSOVÁ Nikola 

SPÁČILOVÁ Barbora 

SVOBODOVÁ Iva 

ŠAREŠOVÁ Pavlína 

TEJKALOVÁ Alžběta 

TESAŘOVÁ Dagmar 

TOMEŠOVÁ Kateřina 

TYMLOVÁ Veronika 

VALENOVÁ Alena 

VAŠKOVÁ Kateřina 

VLASÁKOVÁ Monika 

VOMÁČKOVÁ Nina 

ZACHOVÁ Kateřina 

ŽILINČÍKOVÁ Ilona 

ABSOLVENTI 2011 

BEDNÁŘOVÁ Petra 

ČERNOVSKÁ Lenka 

ĎURJANČÍKOVÁ Iva 

HALAMOVÁ Eva 

HAMPELOVÁ Štěpánka 

HARTIGOVÁ Jitka 

HIMLOVÁ Kristýna 

CHVALOVÁ Pavla 

JECHOVÁ Aneta 

JERIOVÁ Edita 

LEVOROVÁ Kristýna 

LISÁ Lenka 

LUDVÍKOVÁ Jana 

MAŤÁTKOVÁ Kateřina 

PĚNIČKOVÁ Jana 

POLANSKÝ Milan 

PROCHÁZKOVÁ Lucie 

PROUZOVÁ Adéla 

RAITROVÁ Vendula 

ROUČKOVÁ Ivana 

RŮŽIČKA Rudolf 

RŮŽIČKOVÁ Jitka 

RYBÁŘOVÁ Lenka 

RYBÍNOVÁ Lenka 

ŘEHÁKOVÁ Barbora 

SLABINOVÁ Kateřina 

SMOLÍKOVÁ Renáta 

SOUKUPOVÁ Kristýna 

SUCHÁ Veronika 

SVOBODOVÁ Kristýna 

ŠIMON Václav 

ŠMEJKAL Miroslav 

ŠPINKOVÁ Lucie 

ŠTROSSOVÁ Iva 

VÁCHOVÁ Michaela 

VAŽANOVÁ Klára 

ZEMANOVÁ Dagmar 
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ABSOLVENTI 2010 

BENC Jakub 

BENEŠOVSKÁ Romana 

BRETTSCHNEIDEROVÁ Monika 

BUREŠOVÁ Radka 

DANKOVÁ Alena 

FRANĚK Martin 

FUTERA Ondřej 

GABRIEL Martin 

HAVELKOVÁ Petra 

HORÁČKOVÁ Martina 

KLAUDOVÁ Zuzana 

KUBŮ Drahomíra 

LIŠKOVÁ Helena 

MÁDR Lukáš 

MAŠTÁLKOVÁ Tereza 

MATYSKOVÁ Klára 

MAZÁČKOVÁ Lenka 

MOKROŠ Josef 

NOVOTNÁ Anna 

NOVOTNÁ Klára 

OBORNÍKOVÁ Tereza 

PLECHATOVÁ Anna 

POHOŘALÁ Barbora 

POSPÍŠILOVÁ Lucie 

ROPKOVÁ Kristýna 

SEMOVÁ Eliška 

STANIKOVÁ Aneta 

SUCHOMELOVÁ Eliška 

SVATOŇOVÁ Lenka 

ŠENKEŘÍK Daniel 

VANĚČKOVÁ Monika 

VAVŘÍKOVÁ Jana 

VRANOVSKÁ Sandra 

ZIKMUNDOVÁ Barbora 

ZOUNKOVÁ Lucie 

ABSOLVENTI 2009 

BENÁKOVÁ Lucie 

BENÁKOVÁ Markéta 

BÖHMOVÁ Klára 

BRAMBERGEROVÁ Eliška 

BŘINČILOVÁ Pavla 

DENGLEROVÁ Tereza 

FIKAROVÁ Kateřina 

HÁJEK Jiří 

HOSTOVSKÁ Hana 

HRABÁNKOVÁ Alena 

CHMELÍKOVÁ Tereza 

JIRMANOVÁ Lenka 

KAŠINGOVÁ Pavla 

KLÍMOVÁ Kateřina 

KOLDOVSKÁ Lea 

KOPECKÁ Kristýna 

KOŽÍŠKOVÁ Jana 

KRAUSOVÁ Michaela 

KRUTSKÁ Jana 

KUCHAŘOVÁ Martina 

KUTTLEROVÁ Barbora 

KVASNIČKA Jakub 

MACHYTKOVÁ Simona 

MAJEROVÁ Magdalena 

MARYŠKOVÁ Marie 

NEPOVÍMOVÁ Martina 

OUŘEDNÍKOVÁ Kamila 

PAČESOVÁ Kateřina 

PETERKOVÁ Jana 

POLÁKOVÁ Kateřina 

POLÍVKOVÁ Martina 

PROCHÁZKOVÁ Alena 

RÁGULÍKOVÁ Michaela 

STEKLÝ Marek 

ŠTURMOVÁ Monika 

VEJDĚLKOVÁ Klára 

VILHANOVÁ Lucie 

VOKOUNOVÁ Michala 

ZOUBEK Milan 

ABSOLVENTI 2008 

BENEŠOVÁ Květa 

BENEŠOVÁ Martina 

BLAŽKOVÁ Štěpánka 

BORECKÁ Veronika 

BREJCHOVÁ Pavlína 

BREJNÍKOVÁ Hana 

ČAPKOVÁ Kateřina 

ČERNÁ Kamila 

DIBLÍKOVÁ Žaneta 

DRAHOTOVÁ Eliška 

DVOŘÁNKOVÁ Anna 

FLÍDR Daniel 

FORMANOVÁ Zuzana 

FÜRTHOVÁ Petra 

HÁNLOVÁ Aneta 

HAVRANOVÁ Lucie 

HELLEROVÁ Michaela 

HORÁČKOVÁ Tereza 

HORVÁTHOVÁ Pavlína 

HRUBEŠOVÁ Markéta 

KLICMANOVÁ Veronika 

KŘENKOVÁ Eva 

KUDRNOVSKÝ Martin 

KURKA Martin 

MACHÁČKOVÁ Hana 

MANSFELDOVÁ Jitka 

MÜLLEROVÁ Jana 

NALEZENCOVÁ Jana 

NEKVINDA Marek 

NETOLICKÁ Andrea 

NIPOTIOVÁ Alessandra 

OTTLOVÁ Michaela 

PÁCHOVÁ Lucie 

PAVLÍČKOVÁ Kamila 

PAVÚKOVÁ Kateřina 

PELDOVÁ Gabriela 

PICHLÍKOVÁ Petra 

POSPÍCHALOVÁ Kristýna 

PROCHÁZKOVÁ Anna 
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RUTRICHOVÁ Kateřina 

SÁDLOVÁ Petra 

SLÁDEK Jan 

SMETANOVÁ Zdeňka 

SOUČKOVÁ Martina 

ŠIMÁŇOVÁ Šárka 

ŠIMONOVÁ Petra 

ŠŤASTNÝ Jiří 

ŠVECOVÁ Helena 

UHLÍŘOVÁ Adéla 

VAJDIČOVÁ Zuzana 

VAŘEJKOVÁ Petra 

VOLŠOVÁ Lucie 

VOTOČKOVÁ Hana 

ZVÁROVÁ Barbora 

ABSOLVENTI 2007 

ADAMCOVÁ Iveta 

ANTOŠOVÁ Jana 

CEJNAROVÁ Iva 

ČÁBELOVÁ Lucie 

ČERNÁ Iveta 

ČERNÁ Monika 

DOLEŽALOVÁ Dominika 

DUCHKOVÁ Kateřina 

DVOŘÁKOVÁ Eliška 

FAJFROVÁ Tereza 

GAJDOŠÍK Jan 

HAVRÁNKOVÁ Tereza 

HOŠKOVÁ Lucie 

ILLKOVÁ Kateřina 

KINDLOVÁ Kateřina 

KOVAŘÍKOVÁ Kateřina 

KRČMOVÁ Radka 

KREJČÍ Ivana 

KRULIŠOVÁ Radka 

KŘENKOVÁ Markéta 

KVASNIČKOVÁ Eva 

MÁDLOVÁ Aneta 

MACH Štěpán 

MATĚJKOVÁ Iva 

MIKOLÁŠKOVÁ Petra 

MOŠOVSKÁ Petra 

MOUČKOVÁ Klára 

MRKVICOVÁ Gabriela 

MUSILOVÁ Lenka 

NAGYOVÁ Anna 

NIKODÉMOVÁ Irena 

PANCURÁKOVÁ Tatiana 

PAŠKOVÁ Jana 

PITTELOVÁ Anna 

PLACÁKOVÁ Lucie 

SAHULKOVÁ Lucie 

SCHÁNĚL Jiří 

SCHINDLEROVÁ Petra 

SMOLÍKOVÁ Barbora 

SOUKUPOVÁ Magdaléna 

ŠLECHTOVÁ Klára 

ŠMEJKALOVÁ Lucie 

ŠVARCOVÁ Helena 

TESKOVÁ Michaela 

VOHNOUTOVÁ Hana 

VRCHOVSKÝ Adam 

ŽĎÁRSKÁ Nela 

ABSOLVENTI 2006 

ADAMCOVÁ Jana 

BENDOVÁ Hana 

BLECHOVÁ Markéta 

BOKROVÁ Denisa 

DURANOVÁ Karolína 

GONDOLÁN Nikola 

HANDL Vladimír 

HLUŠIČKOVÁ Jana 

HRUBÝ Jan 

HUNIEKOVÁ Petra 

JANSOVÁ Lenka 

JARŮŠKOVÁ Petra 

KODYMOVÁ Petra 

KOMÁRKOVÁ Romana 

KONEČNÁ Lenka 

KONEVA Petra 

KRAJŇÁKOVÁ Andrea 

KRÁLOVÁ Jana 

KŘÁPOVÁ Pavlína 

LINHART Aleš 

LOCHAŘOVÁ Lenka 

MACHÁLKOVÁ Irena 

MÁLKOVÁ Eva 

MARŠÁKOVÁ Martina 

MÜLLEROVÁ Martina 

PELANT Vojtěch 

PELANTOVÁ Veronika 

PROCHÁZKOVÁ Kristýna 

PŘÍHODOVÁ Blanka 

RAUDOVÁ Pavla 

REJMONTOVÁ Michaela 

ROYCHOUDHURY Indranil 

RYBOVÁ Adéla 

SCHOLZ Petr 

SOFROŇKOVÁ Martina 

SOLUSOVÁ Zdeňka 

SUCHOMELOVÁ Lenka 

ŠLOSEROVÁ Veronika 

ŠTEJNAROVÁ Kateřina 

TAMMEOVÁ Veronika 

VALIŠOVÁ Lenka 

VESELÁ Zdeňka 

VODRÁŽKOVÁ Klára 

ZELENKOVÁ Petra 

ZICHOVÁ Marta 
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ABSOLVENTI 2005 

ADAMCOVÁ Jana 

BACOVSKÁ Lucie 

BLAFKOVÁ Mirka 

BOBKOVÁ Zuzana 

BOUŘIL Petr 

ČERNÁ Štěpánka 

ČERVENKOVÁ Markéta 

DOLEŽÁLKOVÁ Anna 

FOUSOVÁ Věra 

HAKENOVÁ Magda 

HLINOVSKÁ Květoslava 

HUŇKOVÁ Lenka 

JANDOVÁ Eliška 

JANDOVÁ Zuzana 

KALOUSOVÁ Jitka 

KAPOUNOVÁ Michaela 

KLENOTOVÁ Veronika 

KOROUSOVÁ Tereza 

KOUDELKOVÁ Petra 

KRISTUFOVÁ Pavlína 

KRUPIČKOVÁ Michaela 

KRUPIČKOVÁ Petra 

KUCHAŘÍKOVÁ Hana 

MACÁKOVÁ Tereza 

MELNIKOVA Maria 

MRNKOVÁ Michaela 

MÜLLEROVÁ Marie 

NAVRÁTILOVÁ Eva 

NITSCHELOVÁ Iveta 

NOVOTNÁ Zuzana 

PAROUBEK Tomáš 

PAVEL Viktor 

PAWLÍKOVÁ Lucie 

PIVETZOVÁ Veronika 

POLITZEROVÁ Ivana 

PORTAŠÍKOVÁ Jana 

PRCHLÍKOVÁ Ivona 

PROŠKOVÁ Klára 

PRŮCHOVÁ Jana 

ŘIČAŘOVÁ Eva 

ŘÍHOVÁ Veronika 

SALMON Jiří 

SKÁLOVÁ Hana 

SLOVÁČEK Petr 

SMIRNOVA Yevheniya 

SUCHÁNKOVÁ Eva 

SVĚRÁKOVÁ Zuzana 

ŠEDA Jiří 

ŠTARHOVÁ Lenka 

ŠTEFKOVÁ Andrea 

TRUNCOVÁ Petra 

TURKOVÁ Zuzana 

VAŇÁTOVÁ Ilona 

VANÍČKOVÁ Věra 

VOPĚNKOVÁ Lucie 

VYDROVÁ Šárka 

ZAVORALOVÁ Jana 

ZÍKOVÁ Šárka 

ABSOLVENTI 2004 
BEDNÁŘOVÁ Martina 

BURSÍKOVÁ Kristýna 

BUTOVÁ Martina 

ČERNÁ Kateřina 

ČERNÁ Ludmila 

ČERNÍKOVÁ Lenka 

DAVÍDKOVÁ Petra 

DOLEŽALOVÁ Lenka 

FIŠER Jan 

HARTMANOVÁ Lucie 

HAVLÍKOVÁ Ladislava 

HAVLÍKOVÁ Šárka 

HOFMANOVÁ Pavla 

HUŇKOVÁ Veronika 

HŮŠOVÁ Petra 

JEŘÁBKOVÁ Anna 

KAPAROVÁ Michaela 

KNAPOVÁ Martina 

KNOBLOCHOVÁ Hana 

KUČEROVÁ Martina 

KYSELOVÁ Marta 

LÁNÍK Radek 

LIPTÁKOVÁ Jana 

MACKOVÁ Jana 

MARTINCOVÁ Radka 

MIČKOVÁ Barbora 

MÜLLEROVÁ Lucie 

NOVOTNÁ Lenka 

NOVOTNÁ Veronika 

OTČENÁŠKOVÁ Jana 

PALEČKOVÁ Lucie 

PATZELTOVÁ Jaroslava 

PITRUNOVÁ Veronika 

PLÍVOVÁ Věra 

POULKOVÁ Veronika 

PROCHÁZKA Jan 

PROCHÁZKOVÁ Lenka 

REJFKOVÁ Žaneta 

ROKOSOVÁ Lucie 

RYBÁŘOVÁ Martina 

SLAVÍKOVÁ Alžběta 

STARÁ Šárka 

TICHÁČKOVÁ Martina 

VÁCLAVŮ Zuzana 

VANĚČKOVÁ Brigita 

VANĚČKOVÁ Lucie 

VESELÁ Helena 

VÍTEK Martin 

ZAHRADNÍKOVÁ Lenka 

ZEZULÁKOVÁ Aneta 

ZMÁTLÍKOVÁ Jitka 

ZVĚŘINA Jan 
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ABSOLVENTI 2003 

BLAŽÍČEK Petr 

BURSÍKOVÁ Dana 

ČEČÁKOVÁ Tereza 

ČERNÁ Klára 

ČERNOHORSKÁ Veronika 

DRAHOTSKÁ Martina 

FERSTOVÁ Markéta 

FOMENKO Marianna 

FREYOVÁ Regina 

FUTERA Jakub 

GHADHAB Moez 

HANUŠOVÁ Lucie 

HERBEROVÁ Jana 

HORNOFOVÁ Libuše 

CHALUPOVÁ Lucie 

JÁKLOVÁ Blanka 

JANÁKOVÁ Milada 

KALINOVÁ Lenka 

KAŠPAROVÁ Petra 

KŘELINOVÁ Veronika 

KUBÍNOVÁ Petra 

KUČEROVÁ Petra 

KUCHAŘ Robert 

KURICOVÁ Veronika 

LANGROVÁ Tereza 

LINKOVÁ Iva 

MACHURKA Jan 

MACHYTKOVÁ Lucie 

MILIČKA Dušan 

OUŘEDNÍKOVÁ Jaroslava 

PETROVICKÁ Táňa 

POLÁKOVÁ Anna 

PORŠOVÁ Jana 

RAK Jakub 

ROUBEK Zdeněk 

SEDLÁKOVÁ Vendula 

SEIDLOVÁ Petra 

STÁROVÁ Aneta 

STRÁNSKÁ Petra 

STUDECKÁ Eva 

ŠINDELÁŘ Petr 

ŠNEBERGEROVÁ Martina 

ŠPAKOVÁ Eva 

TĚHNÍKOVÁ Stanislava 

TICHÁ Alena 

VANÍČKOVÁ Andrea 

VAŠATOVÁ Markéta 

VRÁNOVÁ Michaela 

ZEZULKOVÁ Lucie 

ABSOLVENTI 2002 

BARTOVÁ Veronika 

BAXOVÁ Veronika 

BILSKÁ Eva 

BUDKOVÁ Dana 

ČERMÁK Radek 

DAŠKOVÁ Lucie 

DEMETEROVÁ Jitka 

DOČEKAL Petr 

DOHNALOVÁ Lenka 

DRAGOUNOVÁ Markéta 

DRLÁ Zuzana 

DUŠKOVÁ Michaela 

FRENCLOVÁ Gabriela 

GÜTTLOVÁ Kateřina 

HANOUSKOVÁ Petra 

HAZUCHOVÁ Radka 

HRADECKÁ Žaneta 

HRDINOVÁ Martina 

HRUŠKOVÁ Kateřina 

JIŘELOVÁ Jana 

KARBAN Lukáš 

KARPÍŠKOVÁ Eva 

KAŠPAROVÁ Jana 

KLÍMOVÁ Lenka 

KOLDOVSKÁ Romana 

KOLÍNSKÁ Šárka 

KOTĚŠOVCOVÁ Petra 

LANCOVÁ Martina 

MAITNEROVÁ Alexandra 

MARKELOVÁ Kristýna 

MÄSIAROVÁ Naděžda 

MATĚNOVÁ Kateřina 

MERHULÍKOVÁ Lenka 

MORÁVKOVÁ Jana 

MORÁVKOVÁ Jana 

NAJMANOVÁ Lenka 

NÁSSIR-EDDIN Mouhamed 

PETEROVÁ Hana 

ROHLENOVÁ Helena 

SCHÜRZOVÁ Petra 

SOLFRONKOVÁ Petra 

STEHNO Jiří 

STRÁNSKÁ Tereza 

STŘÍBRSKÁ Lenka 

SYNKOVÁ Jolana 

ŠKABRADOVÁ Lenka 

ŠKRABALOVÁ Pavla 

TICHÝ Miroslav 

VALÁŠKOVÁ Edita 

VITÁKOVÁ Alena 

VITOUŠ Marek 

VLADYKOVÁ Veronika 

VOJSOVÁ Lucie 

VOSÁHLOVÁ Libuše 

ZEMAN Tomáš 

ZIKOVÁ Kateřina 
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ABSOLVENTI 2001 

ADAMYOVÁ Sylvie 

ALBLOVÁ Jana 

BABOROVÁ Lenka 

BĚLOHRADSKÁ Tereza 

BERAN Jaromír 

BERNKRAUTOVÁ Miluše 

BRETOVÁ Věra 

CÍCHOVÁ Dagmar 

ČENĚK Marián 

ČIHÁKOVÁ Lenka 

ČÍŽOVÁ Barbora 

DYMEŠOVÁ Veronika 

EICHLEROVÁ Kateřina 

ELIÁŠOVÁ Helena 

FEJFAROVÁ Jitka 

HODEK Pavel 

HORÁKOVÁ Irena 

HOUŽVIČKOVÁ Martina 

HOVORKOVÁ Kateřina 

HRDINOVÁ Zuzana 

HVĚZDOVÁ Lucie 

JANDOVÁ Šárka 

JIČÍNSKÁ Pavlína 

JIRÁSKOVÁ Lenka 

KANĚROVÁ Jana 

KOZOVÁ Kateřina 

KRUPIČKOVÁ Hana 

KUBÍNOVÁ Zuzana 

KUDRNÁČOVÁ Marcela 

LEINWEBEROVÁ Petra 

LICEHAMROVÁ Dana 

LÍSALOVÁ Jana 

LUKÁŠKOVÁ Andrea 

MÁLKOVÁ Martina 

MÁLKOVÁ Šárka 

MÁLKOVÁ Zuzana 

NAJMANOVÁ Denisa 

NIESNEROVÁ Dita 

POKORNÁ Michaela 

PROSKOVÁ Barbora 

PTÁČKOVÁ Martina 

RULCOVÁ Kamila 

ŘEZNÍČKOVÁ Lucie 

SAILEROVÁ Radka 

SCHICK David 

STANĚK Kamil 

STAŇKOVÁ Pavla 

STEJNÁ Petra 

SVOBODOVÁ Hana 

SVOBODOVÁ Lucie 

ŠTEFAN Petr 

ŠTEFANOVÁ Marie 

ŠTĚPINOVÁ Renata 

ŠVEJDOVÁ Jana 

TOŠEROVÁ Miroslava 

VESELÁ Jana 

VOBORNÍKOVÁ Simona 

VONDROVÁ Kateřina 

ŽERTOVÁ Veronika 

ABSOLVENTI 2000 

BEJČEK Jan 

BEZROVÁ Zuzana 

BOUGHATTAS Sabri 

BURDYCHOVÁ Eva 

COUFALÍKOVÁ Gabriela 

ČERNÁ Ivana 

DITTRICHOVÁ Lenka 

DVOŘÁKOVÁ Sabina 

GAUDEK Lukáš 

GREPL Michal 

HANILCOVÁ Hana 

HELCLOVÁ Kateřina 

HOVORKOVÁ Kateřina 

HŘÍBAL Aleš 

HUMELIČOVÁ Ilona 

CHAROUZKOVÁ Petra 

JELÍNKOVÁ Eliška 

JIRMAN Radek 

KADLECOVÁ Helena 

KARLÍKOVÁ Petra 

KLOFÁČOVÁ Anna 

KOMRSKOVÁ Kateřina 

KOPECKÁ Klára 

KOUBKOVÁ Klára 

KŘIKLÁNOVÁ Hana 

KUBÁLKOVÁ Kateřina 

KUBÍKOVÁ Klára 

KUBÍNOVÁ Naďa 

KUCHYNKOVÁ Helena 

LUKEŠOVÁ Jaroslava 

NOVÁKOVÁ Lucie 

POLEŠÁK Marian 

POSPÍŠILOVÁ Věra 

POSTLEROVÁ Klára 

PRÁŠKOVÁ Renata 

RICHTEROVÁ Gabriela 

ŘEHÁKOVÁ Eva 

SMOTLACHOVÁ Hana 

SOSNOVCOVÁ Jitka 

SÝKOROVÁ Nikola 

ŠKRABAL Luděk 

ŠKVÁROVÁ Lenka 

ŠTEFEK Jiří 

ŠTURM Petr 

ŠUBERT Igor 

TVARDÍKOVÁ Silvie 

VEJMOLOVÁ Andrea 

VESELOUŠOVÁ Eva 

VLADYKOVÁ Jana 

VRABCOVÁ Kamila 

VRBICKÝ Jan 

ZAJÍCOVÁ Michaela 

ŽEMLIČKOVÁ Eva 

ŽIVNŮSTKOVÁ Linda 
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ABSOLVENTI 1999 

BAŠISTA Jan 

BROŽKOVÁ Jindřiška 

DOUŠOVÁ Vlasta 

DUDEK Jakub 

DUŠKOVÁ Lucie 

FARKAŠOVÁ Petra 

FIDLER Pavel 

FIŠEROVÁ Linda 

FOŘT Jiří 

HÄUSLER Michal 

HEJCMANOVÁ Eva 

HOLIČOVÁ Pavlína 

HORYNOVÁ Petra 

HRADECKÝ Bohumil 

CHÁROVÁ Blanka 

JANKOVÁ Renata 

KAZDOVÁ Petra 

KNAJFLOVÁ Klára 

LEUPOLDOVÁ Gabriela 

MARKOVÁ Pavla 

MATOUŠKOVÁ Petra 

NĚMCOVÁ Lucie 

NOVOTNÁ Lucie 

PACHOLÍKOVÁ Lenka 

PANCOVÁ Michaela 

POLÁKOVÁ Dana 

PRCHALOVÁ Klára 

RÝDLOVÁ Hana 

SHÁNĚLOVÁ Jaroslava 

SOUČKOVÁ Helena 

SOUKUPOVÁ Vanda 

ŠATNÁ Dita 

ŠEBEK Martin 

ŠINDELÁŘOVÁ Blanka 

ŠLESINGEROVÁ Olga 

ŠOLTÝSOVÁ Ladislava 

URBAN Petr 

VACKOVÁ Martina 

VALTR Jaroslav 

VAVŘINOVÁ Gabriela 

VÍTKOVÁ Eva 

VOBOŘIL Martin 

ZVÁROVÁ Romana 

ŽABOVÁ Soňa 
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