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Ve dnech  27.5 – 16.6.2012 se 6 vybraných žáků zúčastnilo odborné 
stáže v Turecku. Spolupracovali jsme s hotelovou školou Uşak 
Ticaret Meslek, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, která se nachází 
na středozápadě Turecka ve městě Uşak. Partnerská škola zajistila 
odbornou stáž pro naše žáky v hotelu Aqua, který se nacházel asi 
4km od letoviska Marmaris na západním pobřeží Turecka. 
 
První den stáže se žáci v doprovodu pana Mustafy Saz (učitel a 
kontaktní osoba ze školy v Uşaku) představili na pracovišti a 
seznámili se s  celým managementem hotelu a luxusním prostředím 
5ti hvězdičkového hotelu Aqua. V odpoledních hodinách pak 
proběhla lekce tureckého jazyka. Během dalších dvou bloků 
turečtiny, které následovaly, jsme se naučili základní odbornou terminologii a fráze potřebné pro 
komunikaci s hosty. 
 
Skupinu stážistů tvořily dvě žákyně 3. ročníku 
oboru Cestovní ruch - Nikola Kissová a 
Michaela Boucká a 4 kuchaři - Jakub Dziža, 
David Ma, Aleš Folwarczný a Přemysl Elšík. 
Chlapci pracovali po celou dobu stáže 
v kuchyni a v cukrárně. Nikola s Míšou 
pracovaly v obsluze. Holky tak měly možnost 
zakusit profesi servírek, přičemž komunikovaly 
se zahraničními hosty v anglickém jazyce. 
Podílely se na podávání hotelových snídaní, 
obědů a odpoledního provozu na terase 
hotelu u bazénu. Obě si kontakt s klienty a 
možnost komunikace v angličtině velmi 
pochvalovaly.  
  
Kluci v kuchyni si také přišli na své. Měli možnost podílet se na přípravě rozmanitých pokrmů. Grilovali 
zeleninu, připravovali typický turecký pokrm z mletého skopového masa köfte, různě upravovali 
a dochucovali zeleninové saláty a plněnou zeleninu, využívali dresinky nebo zpracovávali mořské 
ryby. Přemek už pak ke konci stáže dokonce samostatně připravoval kebab z drůbežího masa, které 
pod dozorem šéfkuchaře napichoval na špíz. Aleš s Jakubem se naučili obkládat a dekorovat 
slavností mísy na nabídkové stoly. Aktivně se podíleli na přípravě typických tureckých dezertů (na 
naše poměry velmi sladké), dortů a pohárů z čerstvého ovoce. Všichni čtyři kluci si vyzkoušeli 
i vyřezávání ovoce a zeleniny zvaný „carving“. 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ubytováni jsme byli v zaměstnanecké ubytovně v Marmaris – Armutalan odkud jsme ráno jezdili 
busem pro zaměstnance do hotelu a odpoledne zase zpět. Po práci jsme se skoro každý den 
seznamovali s úžasným Marmarisem a jeho večerním životem. Neodolali jsme, a několikrát využili 
typické hromadné dopravy „dolmuš". Jde o typický způsob dopravy. Pokud stojíte na krajnici 
a náhodou projíždí kolem minibus s názvem části města, kam potřebujete, stačí jednoduše mávnout 
a okamžitě zastaví. Něco, na naše poměry tak exotického, v nás zanechalo hluboký dojem. 
 
S panem Mustafou jsme podnikli dva celodenní výlety na moři. První výlet byl do Dalyanu. Viděli jsme 
údajně nejkrásnější pláž v Turecku, které vybíhá 7km do moře. Dále mořské želvy karety, Údolí králů 
a nakonec jsme byli v termálních bahenních lázních. Příští víkend jsme pluli po pobřeží směrem 
k ostrovu Rhodos. Vrcholem dne pak bylo koupání v tyrkysové zátoce na pláži. 
 
Turecko v nás všech zanechalo velmi mnoho pozitivních dojmů. Vřelost, přátelskost a pohostinnost 
všech lidí, se kterými jsme se setkali, především pana Mustafy, byla prostě úžasná. Díky této stáži 
jsme si osvojili mnoho odborných zkušeností a budeme mít všichni dlouho na co vzpomínat. 
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