
 

 

Naporcovat chobotničky? Nic těžkého! 
 

Ostrava, 5. dubna 2017 – Šest stážistů se tři týdny seznamovalo s životem Francouzů i jejich kuchyní a za 

svou snahu a nabyté dovednosti získali uznání a mezinárodní certifikát. 

 

Šest vybraných žáků naší školy se 

od 12. března do 2. dubna 2017 

účastnilo pracovní stáže ve 

francouzském městě Antony 

nedaleko Paříže. Odborná stáž 

byla realizována v rámci projektu 

Erasmus+ „Taste of Europe II“, to 

znamená, že šlo již o pokračování 

úspěšné spolupráce 

s partnerskou školou Lyccée des 

Métiers Théodore Monod v 

Antony . 

 

Během prvního týdne se studenti 

seznamovali se 

svými francouzskými vrstevníky, 

jejich kulturou a způsobem 

života. Ve školní kuchyni si 

vyzkoušeli přípravu typických francouzských pokrmů a došlo i na zaznamenávání receptur či nácvik cesty na 

budoucí pracoviště, cateringové firmy CALIXIR a LEDUC & CO Panier des Halles. Tam potom probíhala hlavní 

část stáže pro tříčlenné skupinky žáků.  

   

Během dvou pracovních týdnů se hoši i děvčata z Krakovské nechávali okouzlit světem špičkové gastronomie. 

Zároveň však byli podle slov jejich francouzských kolegů a tutorů velmi platnými členy pracovních týmů a 

dostalo se jim ocenění jak od koordinátora z partnerské školy, pana Jeana Yvese Corvese, tak od manažerů 

na pracovištích. „Vaši studenti budou v naší firmě 

vždycky vítáni,“ pronesl při vyplňování 

hodnotících listů majitel firmy LEDUC & CO Panier 

des Halles, pan Sebastian Leduc.  

 

Sami stážisté byli příjemně překvapeni, že jim jsou 

svěřovány i poměrně složité úkoly jako je 

například porcování chobotniček, stahování ryb 

nebo dozdobování jednohubek či moučníků.  

O tom, že se i těchto složitých činností zhostili se 

ctí, svědčí jejich radost z rychle nabývaných 

dovedností a z dobrých hodnocení. 

  

http://www.ssss.cz/


 

Ve dnech volna studenti ochotně vyměnili kuchařské rondony za turistické oblečení a se svými doprovodnými 

osobami Dagmar Žáčkovou a Drahomírou Peňázovou objevovali krásy Paříže a okolí. Nenechali si ujít slavnou 

Monu Lisu v muzeu Louvre, čtvrť umělců Montmartre, zámek Versailles ani pohled na Paříž z vrcholku slavné 

Eiffelovky. Není proto divu, že loučení s Francií bylo těžké. „Je mi líto, že už musíme odjet. Určitě se sem brzy 

vrátím,“ shrnul pocity celé skupiny budoucí kuchař Sebastian Suchánek. 
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