Kdo se stal Mladým průvodcem roku 2016?
U příležitosti 60. výročí založení Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka se ve dnech 26. a 27. 1. 2016
uskutečnila mezinárodní soutěž Mladý průvodce. Již 7. ročník této soutěže pro mladé odborníky v oblasti cestovního
ruchu se konal v prostorách společenského sálu školy v ulici Krakovská 1095.
Studenti z 16 středních škol z Česka, Polska a Slovenska, zaměřených na obory gastronomie, hotelnictví a cestovního
ruchu si nejprve ověřili teoretické znalosti ve vědomostním testu zaměřeném na české památky UNESCO. Dále
dvojčlenná soutěžní družstva soutěžila o nejlépe zpracovanou prezentaci, během 15 minut představila svou práci, kterou
předkládali komisi i v tištěné podobě. Letošním úkolem bylo vytvořit 5denní poznávací zájezd za památkami České
republiky zapsanými na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO s názvem „Místa, která nám svět
závidí.“
Komise, složená ze zástupců Moravskoslezského klastru cestovního ruchu, cestovních kanceláří a hotelů, hodnotila
nápaditost a originalitu při sestavování trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu a strukturu nabízených služeb.
Soutěžící museli také obhájit navržený finanční rozpočet a část prezentace přednést v cizím jazyce. V neposlední řadě
důležitou úlohu při hodnocení družstva sehrálo i jejich profesionální vystupování.
Kdo se stal Mladým průvodcem roku 2016? Na prvním místě se umístilo družstvo ze Střední školy Brno, ve složení Jana
Blažková a Katka Kukučová. Na druhém místě skončilo družstvo ze Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o., Prahy
Braník. Třetí místo patřilo družstvu ze Střední školy společného stravování, Ostravy-Hrabůvky. Pro vítěze organizátoři
připravili hodnotné ceny. Všichni účastníci dostali účastnické listy a upomínkové předměty od sponzorů. Bylo
poděkováno i trenérům jednotlivých družstev.
Mezinárodní soutěž odhalila nové talenty na poli cestovního ruchu. Soutěžící se letošního ročníku zhostili velmi dobře a
nabídli zajímavá místa a aktivity, rovněž ukázali, co se ve škole naučili a jak jsou schopni své znalosti zúročit.
Záštitu nad soutěží převzali starosta Městského obvodu Ostrava-Jih, Moravskoslezský klastr cestovního ruchu a Krajská
hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

