Novopacké cukrářky jsou držitelkami národního rekordu
V úterý 5. října 2021 převzali zástupci Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka na tiskové
konferenci v Muzeu rekordů a kuriozit Pelhřimov certifikát o vytvoření českého rekordu „Největší
mezinárodně oceněná kolekce výrobků cukrářské artistiky.“
Žákyně a učitelky školy vytvořily v průběhu let 2008-2020 celkem 21 uměleckých děl z cukrářských
modelovacích hmot a čokolády a získaly s nimi 19 medailí – 8 zlatých, 5 stříbrných a 6 bronzových na
světových olympiádách IKA v Erfurtu a Stuttgartu a Světových pohárech cukrářů a pekařů
v Lucemburku. Podobnou sbírkou ze světových soutěží se nemůže chlubit žádná jiná škola v České
republice. Certifikát o rekordu zástupcům školy předali pracovníci Agentury Dobrý den a Muzea
rekordů Pelhřimov pánové Ing. Josef Vaněk, Miroslav Marek a Luboš Rafaj.
Muzeum rekordů a kuriozit pak získalo do dlouhodobého pronájmu již třetí exponát školy ze světových
soutěží – soubor českých korunovačních klenotů včetně prezidentské standarty a dortu s českými lvy.
Určitě se stanou, stejně jako předchozí modely zámku Chaumount a čokoládové zahrady,
„návštěvnickým tahákem.“
I přes tyto tři výše zmíněné exponáty v Pelhřimově stále v Nové Pace zůstává největší kolekce cukrářské
artistiky v ČR. V roce 2022 novopacké cukrářky čeká Světový pohár cukrářů a kuchařů v Lucemburku,
na který se již začínají připravovat. A tak je možné, že dosavadní rekord bude třeba překonán.
Zisk certifikátu o vytvoření národního rekordu potvrzuje správnost zvolené koncepce přípravy žáků a
žákyň v oboru Cukrář, který byl v Nové Pace nastaven. Podpora talentovaných žáků, na kterou se škola
dlouhodobě zaměřuje, tak stále přináší své plody v podobě cenných mezinárodních úspěchů. V říjnu
2021 také zřizovatel školy, Královéhradecký kraj, schválil škole její projekt odborných kurzů na podporu
talentů v oblasti modelování z cukrářských hmot. Věřme, že z absolventek těchto kurzů vzejdou další
olympijské vítězky, které navážou na skvělé výsledky svých předchůdkyň a nejen rozšíří počty získaných
medailí, ale především opět upozorní svět na nesporné kvality českého cukrářství.
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