
Den otevřených dveří na Hotelové škole  

 

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 bylo venku za okny šedivě a nevlídně. Ale opravdu jen venku. 

V Hotelové škole se chodby a učebny proměnily v pestrou paletu barev slavnostně prostřených tabulí 

díky tradičnímu, každoročně pořádanému Přehlídkovému dni.  

Všechny tabule byly originály vytvořenými žákyněmi a žáky 3. ročníku Hotelové školy, kteří se již od 

začátku školního roku na tento den připravovali. Jakmile dostali zadaná témata, k jejichž příležitosti 

měli tabuli prostřít, rozběhl se dlouhý proces plný nápadů, zjišťování informací, tradičních předmětů 

či motivů, které by pro tabuli byly vhodné.  

Chodby budovy se po desáté hodině, kdy už bylo vše připraveno, pomalu začaly plnit návštěvníky. Ať 

už to byli rodiče, příbuzní či známí žáků Hotelové školy, zájemci o studium, odborná veřejnost nebo 

třeba náhodní kolemjdoucí, všichni mohli obdivovat nádherně prostřené tabule a nápaditost žáků 

Hotelové školy. Třeba tabuli na téma „Kréta“, kde vprostřed stolu našli místo tradiční kytice akvárium 

s rybičkami a celá tabule připomínala nadýchaný obláček, tabuli na téma Švýcarsko, která díky úžasné 

čokoládové fontáně provoněla celou místnost a mnoho dalšího.  

Ve dvou učebnách se také odehrávaly praktické zkoušky žáků a žákyní třetího ročníku ve složité 

obsluze, v servisu vína a flambování. Jako každý rok se zkoušky konaly před zraky návštěvníků, kteří 

se zájmem sledovali profesionalitu a šikovnost lehce nervózních zkoušených. 

V další z učeben vznikla kavárna, ve které se podávala lahodná káva a dezerty v podání žáků Hotelové 

školy. 

Hlavní program pak nalákal všechny návštěvníky do restaurace, kde začínaly závěrečné zkoušky kurzu 

Barman a kurzu Sommelier a také další letos opravdu bohatý program.  Úchvatné bylo představení 

cyklistické krasojízdy v podání Nicole Frýbortové, studentky Vysoké školy obchodní a hotelové.  Sport 

byl v programu zastoupen také ukázkou bojového umění, kterou předvedl žák Hotelové školy Michal 

Hráček, spolu se svými kamarády. Street dance předvedly divákům hned dvě skupiny žáků Hotelové 

školy a zpěvem program zpříjemnily žákyně Hotelové školy Patrícia Andatská a Nela Hladká. Krátkou 

prezentaci partnerských škol představili žáci Daniel Vavruša a Gabriela Otrubová.  

Diváci jistě odcházeli spokojení, nasycení dobrotami ale i barevnou podívanou a vůněmi vína a 

připravovaných pokrmů. 

Ačkoliv se zdálo, že je celý den plný shonu, blesků fotoaparátů (protože taková nádhera se prostě 

zdokumentovat musí) a že čas snad skoro ani neubíhá, za chvíli se za okny snesla tma a započala 

nezbytná součást Přehlídkového dne, kdy budova hemžila žáky, kteří rychle a s bravurou uklízeli 

prostřené tabule a třídy i chodby tak najednou vypadaly, jakoby se v nich vlastně vůbec nic nestalo. 
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