TISKOVÁ ZPRÁVA
Z Budějic bez medaile, ale šťastné
Ostrava 20. června 2016 – Studentky prvního ročníku SCR, Barbora Denková a Sára Kmetíková, se
snažily v mezinárodní soutěži „Vítejte u nás“ v Českých Budějovicích zaujmout porotu a diváky ve
dvou povinných kategoriích: „Po stopách Karla IV.“ a „Přijeďte k nám, přijeďte za sportem“.

Ve dnech 15. 6. – 16. 6. 2016 se účastnily studentky prvního ročníku SCR, Barbora Denková a
Sára Kmetíková, mezinárodní soutěže „Vítejte u nás“, která byla zaměřena především na
podporu a propagaci regionálního cestovního ruchu a kulturního dědictví.
Soutěže, kterou každoročně pořádá Střední škola obchodní, Husova 9, České Budějovice, se
zúčastnilo 11 dvoučlenných družstev z 9 středních škol zaměřených na cestovní ruch,
hotelnictví a gastronomii České
republiky a Slovenska. Na Malé
scéně DK Metropol v Českých
Budějovicích se snažily soutěžící
zaujmout porotu ve dvou
povinných
kategoriích:
„Po
stopách Karla IV.“ a „Přijeďte
k nám, přijeďte za sportem“.
V první kategorii měly žákyně za
úkol naplánovat trasu poznávacího zájezdu ze svého města do Prahy. Nejen porotu, ale i
publikum naše soutěžící provedly krásnými místy, městy a památkami. Jejich trasa vedla
z Ostravy do Olomouce, přes Dominikánský klášter, zříceninu Tepenec, Hanáckými Benátkami,
hradem Svojanov, do Hradce Králové. Programem druhého dne byla prohlídka zámku Žleby,
lázeňského města Poděbrady, exkurze sklárny Crystal Bohemia, národní kulturní památka
Sázavský klášter a královská Praha.
Naše družstvo v druhé kategorii
pozvalo účastníky do Olympijského
parku u příležitosti konání OH 2016,
na míčové sporty, golf nebo na Zlatý
běh a běh Rainbow run. Dále
informovaly o festivalu sportu pro
děti „Sporťáček“, o extrémním
překážkovém závodu Mad race.
V závěru přiblížily i naší školu, která
žije sportem a získává četná ocenění
v různých sportovních odvětvích.

Vrcholem druhého dne bylo vyhlášení výsledků obou kategorií. Porota našemu družstvu
přidělila šesté místo v I. soutěžní kategorii a čtvrté místo v II. soutěžní kategorii. Děvčata měla
z bramborové medaile velkou radost a odvezla si jistě mnoho zkušeností, zážitků a
v neposlední řadě získala nová přátelství.

Z bohatého doprovodného programu soutěžící zaujala zejména prohlídka města České
Budějovice.

