
 
 

Zahraniční  stáž  v  barevném  Španělsku 

 

Vybraní studenti Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně - Hana Mutlová, Jan Lexa, Michal 

Veselský a jejich pedagog Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. - se v polovině února zúčastnili čtrnáctidenní 

pracovní stáž ve španělském městečku Sant Llorenç d'Hortons nedaleko Barcelony. Čtveřice Čechů se 

aktivně podílela na přípravě pokrmů, které byly podávány na světovém kongresu mobilních 

technologií konaném od 24. do 28. února 2014 v katalánské metropoli. Práce probíhaly ve 

společnosti Food & Mambo, jejichž klienty společnosti byly renovované firmy NOKIA, HTC, Intel a 

Lenovo. Společnost mimo jiné zajišťuje catering v rámci seriálu Mistrovství světa Motocyklů včetně 

brněnské Grand Prix České republiky 2014.  

 

 

 

Účastníci stáže se na dva týdny stali součástí sehraného týmu španělských kuchařů a byli jim 

po celou dobu nápomocni. Mohli se seznámit, ochutnat a pracovat s potravinami té nejvyšší kvality, 

vše za přísných hygienických podmínek. Součástí pracovní výbavy byly kromě ostrých nožů 

jednorázové rukavice, zástěry, roušky nebo pokrývky hlavy, protože právě hygiena hraje při takové 

činnosti velkou roli. Další neméně důležitou technologií byla automaticky regulovaná teplota v 

jednotlivých kuchyních,  chladících  místnostech a skladech z důvodu zachování čerstvosti potravin od  



 
 

samého začátku přípravy až po servírování hostům.  Studenti se shodli, že těchto poznatků je dobré 

se držet a předat je dál i do kuchyní českých restaurací. Náplní jejich práce byla také účast na 

obchodních jednáních, účast při plánování harmonogramu práce na každý den a získávání nových 

vědomostí ze španělské kuchyně. Kuchařskému týmu po celou dobu velel Roger Aubets Collados, 

šéfkuchař, který v minulosti pracoval v restauraci držící ocenění rovnou tři Michelinských hvězd. 

Druhá polovina zahraniční stáže probíhala v Barceloně, kde byly pokrmy servírovány zástupcům 

předních společností zabývajícími se mobilními technologiemi. 

Účastníci se ze Španělska vrátili s mnoha gastronomickými zkušenostmi a zážitky, které se 

podělili se svými spolužáky, přáteli a kolegy. Tuto a jí podobné stáže by rádi doporučili ostatním a 

také poděkovali za její zprostředkování Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně a Evropské Unii, 

která ji finančně podpořila. 

 

Hana Mutlová, Jan Lexa, Michal Veselský a  Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 
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