
L(oláče a pivo z Poličky na
Palmové riviéře chutnály
Po''i}a sko]ní ražené ko1á.
če, poličské pivo nebo Beche.
rovku vezli studenti stŤe.lní
odborné školy z Poličkv aŽ na
Palmovou riviéru' Ko;ah se
zde mezináIodní soutěž ces-
toiního ruchu. Mezi soutěŽi
cÍmÍ z osmi zemÍ, od sévelu až
Poji} Evropy' se potičstl sru.
oent' oboru obchotlně oodni
katelska ČinDost ón&ej
L€ksa z Molavské TŤebové ;
MaIkéta Pl'halová z Hejnice
neztrati]i. A to DiestoŽe se
pied dvérna |.ýdný soutéze na
ita]ské Pa]nové riviéie 2á.
stupci školy účastnili DoDIvé.

',Jeli jsme do neznáňa' V
českých podmínkách se Žád.
ná podobně významná soutěŽ
nekoná,.. sdéli]a Dedaeozka
Marcela svobodová' stu;enti
museli zvládnout hodino\.ý
test v ángljťtiné zameŤenÝ
predevšjm na otázky spojeni
s cestovnim ruchem a komu
nikacÍ na Ťecepcích. onďej

Leksa v soutěŽi jefuárrí se zá
kazníky Lady Dina Migtiori
předveď své znabs.i a
schopností souvisejíci s pfací
recepčnůo. lii iesenl plo.
oremu, krere mohou nastat
během pobýu hosta v hoielu'
ocit] se mezi témi, kteří mu.
seli prakticky zv]ádÍlout Drá.
ci Ve fiktjvni recepci hoťelu'
''Nechali mé ',vvdusit'.. Šet
jsem na řadu jako poslednÍ'
Musel jsem ieŠit situace, ke
kterým Datřilo rezeNováni
pokoje nebo přivolánÍ léka-
Íe'.. popsal zatlané úkolv on.
ďej Leksa' student tŤ;tího
rcčnÍku.

Markéta Plíhalová měla
naopak jiný ú}ol. Podobně
jako na veletrzích cestovnÍho
ruchu zástupci jednotlivých
reglonú představují ve stán-
clch atmldivitv dané oblasti'
zvlaďa komisr piedstavrt
okoll Po]iČky' To byl h]at.J]i
úkol soutěze méstskeho ces.
tovnÍho r.uchu nazvané Luca
GabrieUi.

stánek PoličskÝch zauia
ta}é veřejnost na hlavnÍ třídl
Giu]ianolT' Velký úspěcl
měly Ško]nÍ raŽené koiá.é
'.Ita]ové neznali tvaloh' Mvs
leli s l ' ze je to s,Ť Alepoli.šk(
plvo a orieil}álnÍ česká Bé
chelovka jim také chutnaiv..
Ťek1 ondř€j Leksa. To a1e ne
bylo jediné, co na českéIÍ
plopagaČnÍm stánku zaujalc
pozornost kolernjdouci€b
,'vše bylo podkresleno hud'
bou Bohuslava MaÉinů' Ne'
chyběla věŽ políčského koste
la vyřezaná v čokol.ádě, coŽ je
práce našich cukrářů' Vez]i
jsme s s€bou ,apůjčené ob-
rázky s motivem Potickv a
Bohuslava lúartinů od Jánv
Jonákové z m]stnl salerie';.
sdělila Marcela svobodová

Poličští měli do italské
Giutianovy namířeno již vlo.
ni. To ale pořadatelé museli
kvuli zemétřesení zrušit.
Tamnr hotely posk\.tovalv
ub],továni tidem, kteri pi$u ó
střechu nad hlavou.

STUDENn STňEDNÍ oomnNÉ šxoLY z Po|ičky ptedved|i své dovednosli M poli cestovhiho ruchu v ita|skéciu|iánově na soutéži. t,tka|isé s tymy mnotu zemr: Évrcpy. ' oro ' '<r'. lo '


