
Od savojských lahůdek ke krásám Paříže a zpět  

…. vycestovali i letos žáci Hotelové školy ze Starého Lískovce 

 
Díky projektu Leonardo jsme letos zase mohli vycestovat do partnerské školy ve 

francouzském Challes les Eaux.  

Stáž jako každoročně trvala tři týdny. Spolu s tamními žáky jsme chystali jídlo určené do 

školních restaurací, učili se nové receptury, nové postupy při přípravě a také hosty obsluhovali. 

Partnerská škola má už šedesátiletou tradici, její kuchyně jsou vybavené na špičkové úrovni a 

prostředí všech tří školních restaurací dýchá noblesou. 

A pokud jsme právě nevařili nebo neobsluhovali, poznávali jsme zajímavosti a krásy okolí. A 

že je v Savojsku co obdivovat!  Hlavní město Chambéry se zámkem vévodů Savojska, hlavní město 

Horního Savojska Annecy, což je skutečná perla mezi městy – středověké památky, průzračné jezero 

a kolem Alpy.  Dále pak olympijské město Albertville, sýrárnu Beaufort, vinotéku… 

Doslova peckou mezi exkurzemi však letos byl víkend v Paříži. Hned v pátek večer jsme jeli 

nasát atmosféru Montmartru, vešli do nasvícené baziliky Sacré Coeur, prošli se náměstíčkem malířů 

du Tertre, chvíli poseděli v restauraci U Dvou mlýnů, kterou proslavil poetický film o Amélii.  Celý 

víkend byl nabitý programem, tematicky orientovaný na vše, co světu dala Francie – gotiku (chrám 

Notre Dame, kaple Všech svatých), klasicismus (Panthéon, chrám Madeleine), impresionismus 

(obrazy v muzeu d´Orsay). Také jsme se vyfotografovali před renomovanou restaurací U Maxima. 

Světoznámý hotel Ritz na náměstí Vendôme se bohužel od ledna opravuje, nezbylo nám než se 

spokojit s pěkně pomalovanou plachtou na lešení. Tak už to chodí, že vždycky nevyjde všechno. Za 

chrámem Madeleine jsou obchůdky, které lze označit doslova za baštu lahůdkářství. Sobotu jsme 

důstojně zakončili plavbou na parníčku. V neděli jsme si pak poctivě vyšlapali na Eiffelovu věž a na 

Vítězný oblouk, metrem zajeli do supermoderní čtvrti la Défense a pak už rychle na Lyonské nádraží a 

TGV zpět do Challes. 

Po celé tři týdny nám navíc přálo počasí, ochutnávali jsme místní dobroty a ve škole se k nám 

chovali mile. Co si přát víc? 
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