
ročník VIII číslo 9 listopad 2019606 931 795

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* 21. 11. – 23. 11. 2019 DNY ADVENTNÍCH  
A VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

10:00 – 18:00 hodin, občerstvení zajištěno

15. listopadu 2019, sál MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina) 

VĚRA ŠPINAROVÁ – TRIBUTE 
vzpomínkový koncert skupiny Prozatím s Ellen Lenskou 

začátek v 18:00 hodin, vstupné 80,– Kč 

25. listopadu 2019, sál MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina) 

KONCERT KAPELY MARTIN LÁSKA BAND 
složený z písniček všech druhů pro vaše potěšení 

začátek v 17:30 hodin, vstupné 80,– Kč

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ADAMOV 
OPLETALOVA 22 (Ptačina), 679 04 ADAMOV  

mks@mks-adamov.cz   l  tel.: 607 518 104   l  zázn.: 516 446 590

DO LONDÝNA, ALE PO NAŠEM!
	 Střední	škola	cestovního	ruchu	a	gas-
tronomie,	s.r.o.	Blansko	není	samozřej-
mě	 jedinou	 školou,	 která	 realizuje	 pro	
své	žáky	zahraniční	pobyty.	Ale	nena-
jde	 se	 mnoho	 takových,	 které	 žákům	
raději	doplatí	nemalou	částku	ze	svého	
rozpočtu,	aby	jim	zajistily	patřičné	po-
hodlí,	zážitky	a	servis.	A	nejde	jen	o	to,	
že	žákům	soukromé	školy	prostě	chce-
me	dopřát	maximum	dostupného	kom-
fortu.	Ale	také	o	to,	že	poznání	služeb	
na	úrovni	cestování	ve	21.	století	je	důle-
žitým	počinem	i	z	hlediska	jejich	odbor-
nosti.	Jinými	slovy	–	znalosti	o	kvalitě	
služeb	v	cestovním	ruchu	a	gastronomii	
se	dají	nejlépe	získat	osobní	účastí	v	ta-
kových	službách,	jejich	prožitím.
	 Proto	v	říjnovém	pobytovém	zájezdu	
do	Londýna	bylo	tolik	zásadních	rozdí-	

lů	 oproti	 zvyklostem,	 které	 jsou	 jinde	
bohužel	standardem:
	 	 namísto	 noclehů	 v	 ubytovnách,	
hostelech	nebo	dokonce	v	hostitelských	
rodinách	šlo	u	nás	o	hotel v kategorii  
3 hvězdičky
	 	 namísto	 stravování	 v	 jídelnách	
(anebo	opět	v	rodinách)	byla	pro	nás	při-
pravena	 tradiční	 polopenze v hotelu  
a restauracích
	 	a	především:	namísto	více	než	20	
nekonečných	hodin	v	autobuse	 jsme	si	
užili	 pohodlné dvouhodinové letecké 
spojení, navíc přímo z Brna
	 Je	nasnadě,	že	takovéto	parametry	po-
bytu	se	žákům	zamlouvaly.	Ale	velkou	
pochvalu	si	od	nich	zasloužily	i	další	po-
ložky	v	obsáhlém	týdenním	programu:
	 3	Bohatá	možnost	poznávání	jedno-

ho	z	nejslavnějších	měst	světa,	které	za-
hrnovalo	vše	nejpodstatnější	(a	pro	mi-
lovníky	„selfíček“	také	nejfotogeničtější)	
z	londýnské	turistické	nabídky	–	Tower		
a	Tower	Bridge,	Westminsterský	palác,	
Buckinghamský	palác,	Big	Ben,	křižník	
Belfast,	Trafalgarské	a	Piccadillské	ná-
městí,	Čínská	čtvr	a	mnohé	další
	 3	 Prohlídka	 Britského muzea,	 je-
hož	 vzácné	 sbírky	 (vč.	 třeba	 různých	
typů	egyptských	mumií)	jsou	ojedinělé	
v	celosvětovém	měřítku
	 3	Zážitky,	které	je	možné	absolvovat	
právě	 jen	 na	 tomto	 magickém	 místě	 –	
projížka	 na	 obřím	 kole	 London	 Eye	
anebo	 pravým	 londýnským	 patrovým	
autobusem	 a	 především	 impozantní		
expozice	 ve	 studiích,	 kde	 se	 natáčela		
série	o	Harrym	Potterovi

	 3	 Služby	 průvodkyně,	 která	 nejen	
znala	vše	podstatné	 a	 zajímavé	o	kaž-
dém	londýnském	zákoutí,	ale	znamenitě	
ovládala	i	praktickou	stránku	věci,	tak-
že	doprava	po	městě,	zajišování	vstupe-
nek	 či	 doporučení	 k	 nákupům	 patřily	
k	běžným	součástem	servisu	a	všichni	si	
mohli	pobyt	skutečně	bezstarostně	užít
	 Není	divu,	že	s	tím	vším	v	kombinaci		
s	možností	procvičení	angličtiny	vyjád-
řili	 naši	 žáci	 skutečnou	 spokojenost.		
A	pochopitelně	i	s	finanční	stránkou	–	
vždy	 čtvrtinu	 ceny	 za	 takto	 kvalitní		
a	programově	nabitý	 týden	v	Londýně	
každému	z	účastníků	uhradila	soukro-
má	škola.
Text: Martin Jaglář, Střední škola cestovního 

ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko
Foto: archiv školy


