
KREATIVNÍ KURZY – ZDOBENÍ DORTŮ

Na 12.10. 2017 byl naplánován první z kreativních kurzů, které zajistila pro
své členy naše odborová organizace, konkrétně kurz zdobení dortů. V 16
hodin jsme se sešly na Koterovské ulici, kde se všechny kurzy budou konat.
Zde nás přivítala velmi příjemná paní Blanka, která kurzy organizuje. Bylo
nás pět, a tak jsme ještě čekaly, zda nedorazí další dvě účastnice, které byly
na kurz přihlášené.  Následně nám byla představena paní Hanka jakožto
mentorka  výše  zmíněného kurzu.  Příjemným překvapením byla nabídka
kávy a každá z nás též obdržela lahev vody, aby nám „nevyprahlo“.  Po 10
minutách  čekání  jsme  již,  velmi  netrpělivé,  začaly.  Paní  Hanka  nám
nastínila  průběh  celého  odpoledne.  Hned  zpočátku  si  některé  z nás,
připomněly školní léta, když zjistily, že si nedonesly pomůcky, které byly
zmíněné v červnové emailu. Budiž omluvou, že školní léta jsou za námi tak
daleko,  že  naše  „výpadky  mozku“  jsou  omluvitelné.  Očividně  je  nás
takových víc,  protože  na místě  bylo  několik  pomůcek k dispozici  a  „bez
poznámky do žákovské knížky“ nám byly zapůjčeny, a tak jsme se mohly
vrhnout do práce. Nejprve jsme vyfasovaly podložku pod dort, piškotové
dortové  korpusy,  máslový  krém  ve  zdobícím  kornoutu,  lehký  krém  na
plnění a mražené ovoce Když jsme korpusy zdárně prokrájely   a naplnily,
putovaly do chladu. Pak následovala práce s fondánem. Nejdříve jsme se
naučily fondán barvit  a  posléze jsme z něj  vyráběly potřebné ozdoby na
dort.  Tuto  práci  jsme,  hlavně  díky  vykrajovátkům,  zvládaly  jako  praví
profesionálové.  Při  ruční  výrobě ozdob jsme se  již  drobet  zapotily.  Dále
jsme  začaly  zpracovávat  fondán  k potažení  dortu.  Pěkně  hladce  a  do
dostatečné  velikosti  rozválet  fondán  nebyla  žádná  legrace.  Poté  nastal
okamžik pravdy, zda a jak úspěšně dort potáhneme. I s tímto úkolem jsme
se nakonec zdárně popraly a mohly  jsme začít  se  zdobením. Tady už se
fantazii meze nekladly a každá z nás se pěkně po svém na dortu „vyřádila“.
Z finálních výrobků jsme měly opravdu radost. A vy můžete na přiložených
fotografiích posoudit, zda by se od nás mistři cukráři mohli učit.

Kurz byl velice vydařený. V příjemném prostředí a přátelském duchu jsme
strávily  celé  odpoledne  a  některým  z nás  pomohlo  alespoň  na  chvíli
zapomenout na starosti všedních dnů i na jiné strasti, které nás trápí. 



Již  se  těšíme  na  další  kurzy,  kde  se  nám  podaří  rozšířit  si  obzory
v rukodělných činnostech i na milou atmosféru, které se nám dostalo.

Zcela jistě mohu za všechny přítomné poděkovat  p. Mileně Matouškové,
člence výboru naší odborové organizace, za super nápad, jak uspokojit naše
členky dychtící po akcích pořádaných ZO OZ FN PLZEŇ.

Jitka Janouškovcová
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