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ÚVODNÍK - Petr Protivánek
Jako hlavní téma pro toto číslo jsme vybrali školní praxe. Školní
praxe jsou neodmyslitelnou součástí naší školy, ať mluvíme o
průvodcování, výpomoci na hotelu NH Collection v Olomouci u
fotbalového stadionu, erasmu či pouze teoretické a praktické výuky
v hotelové učebně nebo ve školní cestovní kanceláři. Účast na
školních praxích je pro studenty povinná a každého přiučí nových
věcí. V tomto čísle se můžete dočíst o tom, jak to chodí právě na
hotelu NH Collection, jedna ze studentek druhého ročníku Vám
přiblíží co na hotelu dělají. Dále zde v tomto čísle můžete narazit na
rozhovor s vlastnicí Lovecké chaty v Horce nad Moravou, zjistíte,
jaké to je mít miliónové vlastnictví, a jak s ním nakládat. Toto číslo
obsahuje i uběhlé školní akce v období červnových praxí. Také zde
naleznete ty nejzajímavější události ze světa z posledních měsíců.
Časopisu dodá trochu šťávy komiks tvořený jedním ze studentů a
komiks pojednává satirické vyobrazení praxí na této škole. Mimojiné
zde naleznete recezne na dvě předchozí čísla Cestovní horečky
vydaná v minulém pololetí. Ke konci časopisu narazíte na dojemné
loučení s minulými studenty 4. A, kteří úspěšně odmaturovali a
pokračují směle vstříc novým žívotním kapitolám. Na závěr si
můžete procvičit svoje dovednosti v anglickém jazyce a zkusit si
vyluštit anglickou osmisměrku. Doufáme, že si užijete čtení našeho
nového čísla Cestovní horečky, a že Vás časopis zaujme, jak
vizuálně, tak i samotným obsahem.
Přejeme krásné počtení.
Redakce Cestovní horečky.

RECENZE ČTENÁŘŮ
Na naše předchozí čísla.

Pokud s nějakou
recenzí souhlasíte
či nikoli, můžete
také vytvořit
hodnocení našich
dřivějších čísel
nebo udělat
recenzi na přímo
toto číslo a poslat
je na email panu
učiteli Stůjovi, který
je hlavním
dozorčím časopisu
a může mít v
tvorbě dalších
vydání velké slovo.

Žáci čtvrtého
ročníku v období
červnových praxí
hodnotili a
porovnávali naše
dvě minulá čísla
cestovní horečky,
každé číslo bylo
pod vedením jiné
rady a také jsme
hlavně chtěli
zpětnou vazbu
od našich
čtenářů. V
recenzích se
objevovala jak
kritika, tak i
pozitivní reakce
na obě čísla.
Chtěli bychom
poděkovat všem,
kteří se psaní
recenzí zúčastnili
a nyní Vám zde
ukážeme pár
těch
nejzajímavějších.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE SVĚTĚ
U D Á L O S T I

Z

L E T O Š N Í H O

L É T A

1. OPIČÍ NEŠTOVICE
Ke konci jara otřásly světem informace o nové
nemoci jménem Opičí neštovice. Toto virové
onemocnění se prý pomalu ale jistě šíří napříč
světem. Mnoho lidí se obává další světové
pandemie či epidemie.

2. DORTOVÝ ÚTOK NA MONA LISU
Dne 30. 5. 2022 mladý vandal převlečený za ženu
na vozíku hodil na ochranné sklo před slavným
obrazem Mona Lisa dort. Chtěl títmo činem
upozornit na změny klimatu a na bezohlednost
společnosti vůči planetě Zemi.

3. STRANGER THINGS SE VRACEJÍ!
Na konci května jsme se koněčně dočkali čtvrté řady
jednoho z nejsledovanějších seriálů všech dob. Po
více jak třech letech se představila nová řada, která
byla rozdělěna na dvě části: prvních 7 dílů vyšlo na
konci května a zbylé dva vyšly na začátku letních
prázdnin.

4. SOUDNÍ SPOR MEZI AMBER
HEARD A JOHHNYM DEPPEM
Celý svět v uplynulých měsících sledoval soudní řízení mezi
slavným hercem Johnnym Deppem a herečkou Amber Heard.
Tato dvojice před několika lety tvořila manželský pár. Nyní se
však soudí o milióny dolarů. Johnny je obviněn z domácího
násilí a Amber z pomluvy. Před několika měsíci však soud
prohlásil Johnnyho za vítěze tohoto soudního řízení!

ROZHOVOR S EVOU SEDLÁČKOVOU
NEBOLI MAJTELKOU LOVECKÉ CHATY V HORCE NAD MORAVOU
A PODĚBRAD U OLOMOUCE

Lovecká chata v Hroce nad Moravou

Jezero Poděbrady u Olomouce

Řekněte nám něco málo o sobě?
Jsem žena v důchodovém věku, ale stále prácuji, a to z důvodu, že vlastním
penzion Lovecká chata a jeho přilehlý komplex (například olomoucké Poděbrady),
tudíž jsem osoba výdělečně činná.
Jak jste se k majetku, který představuje Loveckou chatu a olomoucké
Poděbrady?
Můj manžel nám tyto oba objekty pořídil. Nejprve jsme si Loveckou chatu
pronajímali od Správy lesů v ČR, Lovecká chata byla totiž dlouhodobě
nevyuživatelná. Následně nám přišla nabídka, zda nechceme Loveckou chatu
koupit, a tak jsme ji koupili. Ohledně Poděbradů, ty nejprve vlastnilo město
Olomouc, samotné Poděbrady byly poničené a zanedbané. Protože se nám byznys
s Loveckou chatou dařil, tak se můj manžel rozhodl Poděbrady přikoupit a navrátit
jim zpět trochu života. Njeprve zakoupil místní ústřední budovu bez pozemků a
později přikoupil i samotné pozemky. Na vlastní náklady opravil a zrekonstruoval
celé pozemky a přilehlé budovy patřící k Poděbradům. Nejrpve jsme sami
provozovali akce a podniky u Poděbrad, ale následně jsme se rozhodli tato místa
pronajímat.
Co vše obsahuje komplex Lovecké chaty?
Komplex obsahuje restaurci, penzion, přilehlou jízdárnu, dále stáje a přilehlé
pozemky.
Jaká je náplň Vašeho postavení/pozice?
Především zastávám roli majitela a provozovatele již zmíněných podniků/míst.
Jaké to bylo s provozem za doby Covidu neboli Lockdownu?
Nejvíce asi utrpělo pořádání firemních, soukromých či školních akcí. Ztráta příjmů
určitě byla, ale situaci jsme dokázali řešit takovými způsoby, abychom si dokázali
udržet naše stále zaměstnance. Například využití výdejního okénka v rámci naší
restaurace v Lovecké chatě.

Třída 1.A se ve druhém
červnovém týdnu zúčastnila
Španělského dne v
Parkánových zahradách
Univerzity Palackého. Dále
někteří žáci 1.A se na začátku
května zúčastnili dnů
Kariérového poradentsví ve
Šternberku. Celou 1.A čeká 28.
června výlet do Prahy a
návštěva Německého
velvyslanectví v Praze.

1.A

Třída 2.A se v posledních
školních týdnech vydala do
centra Olomouce, Litovle,
Zoologické zahrady v
Olomouci a do Jeskynní v
Teplicích nad Bečvou v rámci
průvodcovské činnosti. Dále
studenty 2.A čekaly praxe v
zahraničí (Německo,
Rakousko).

2.A

Studenti 3.A a 3.B provedli
mladší ročníky centrem
Olomouce v rámci
průvodcovské činnosti. Dále
studenty těchto ročníků také
čekaly praxe v zahraničí
(Německo, Rakousko).

3.A
3.B

ŠKOLNÍ AKCE
Období praxí na naší škole
(konec školního roku).

Anna Vybíralová - jak to chodí na hotelu
v rámci odborných praxí
Mé praxe se odehrávají každý čtvrtek, od 12 do 16 hodin na NH hotelu v
Olomouci. NH hotel je jeden z nejluxusnějších a nejvýznamnějších
hotelů v Olomouci. Odehrávají se zde různé firemní akce, konference,
školení, oslavy, plesy a také se zde samozřejmě můžete ubytovat.
Hned po příchodu do hotelu asi s 15 minutovým předstihem se ohlásím
na recepci. Sejdu do suterénu, kde se nachází prádelna a šatna. V
prádelně si vezmu čistou bílou košili a zástěru. V šatně si tyto zmíněné
věci obleču společně s černými kalhoty a take s černými botami.
Moji náplní práce jsou většinou přípravy na zmíněné akce nebo
samotná obsluha těchto akcí. Můžete leštit příbory, umývat stoly,
přeskládávat stoly společně se židlemi, ale také se můžete starat o
samotné hosty.
Zatím jsem zažila jen jednu větší akci asi pro 500 lidí, jednalo se o Agel
akci pro doktory. Obsluhovala jsem hosty a starala se, aby vše bylo
doplněné, a tak jak má být. Za to týden zpěty jsem jen leštila příbory a
umývala nádobí . jak vidíte každý týden se liší a pokaždé se naučíte
něco nového.
Abych zhodnotila zamotnou praxi. Za mě osobně si myslím, že asi
nejlepší hotel, co nám škola mohla zařídit. Je to hotel na úrovni se
skvělým kolektivem.

Interiér a exteriér hotelu
NH Collection Olomouc
Congress.

LOUČENÍ SE S
BÝVALOU 4.A!
Redakce školního časopisu se tímto článkem loučí se
studenty bývalé třídy 4.A. Chceme Vám popřát hodně štěstí
na vysokých školách a v mimoškolním životě. Gratulujeme
Vám za zvládnutí maturitní zkoušky a celkově děkujeme za
Vaše čtyřleté působení na naší škole, byli jste
neodmyslitelnou součástí´naší školy a redakce Cestovní
horečky.
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