Vážené spolužačky, vážení spolužáci,
je to sice pro někoho kratší, pro druhého přece jenom trochu delší doba, co jsme se takto mohli titulovat, přesto
to pro všechny byla doba, na kterou vzpomínáme rádi. Aby se nám vzpomínalo lépe a abychom mohli vzpomínat dohromady, rozhodl se výbor Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských Lázních uspořádat setkání
těch, kteří jsou hrdí na své působení ve škole a kteří svou školu vychvalují již pěknou řádku let.
A protože někteří z nás ztrácejí paměť na obličeje, je záhodno se občas sejít a připomenout si nejen historky, které
jsme ve škole a nebo v Mariánských Lázních zažili, ale oživit a vyžehlit naše tváře, abychom měli jednodušší možnost volby při poznávání svých spolužáků. Je určitě dobré zkonstatovat, že jsme stále ještě mladí a plni elánu, protože se tak stále ještě cítíme a dáme tak na frak všem závistivcům, kteří o nás pochybovali a byli by rádi, kdyby
tomu tak nebylo.
Budete mít proto možnost se setkat se svými přáteli. Chceme Vám však dát i možnost se alespoň trochu poučit
ze zkušeností svých kolegů, kteří se o ně s Vámi rádi podělí. Přijeďte do Prahy a posuďte při té příležitosti, jestli
se přece jenom něco od našeho posledního setkání nezměnilo. Je to na Vás. Když přijedete, potkáte své známé
a uslyšíte zajímavé informace z našeho oboru a nebo nepřijedete, a pak přijdete o následující program, který jsme
pro Vás připravili

v TOP HOTELU Praha s.r.o., Blažinská 178/4, Praha 4 – Chodov

dne 19. 11. 2005
8.30 hod. – Registrace účastníků
Program:
•
•
•
•
•
•
•

Zpráva o činnosti výboru Sdružení absolventů Hotelové školy v M.Lázních
Informace o Hotelové škole v Mariánských Lázních
Česká centrála cestovního ruchu
Asociace kuchařů a cukrářů – Moderní trendy v gastronomii
Asociace sommelierů ČR – vzrůstající úloha sommeliera v současné gastronomii
Potrefená husa – Staropramen
Outsourcing

Společný oběd
Seznámení s jedním z významných pražských paláců
Společenský večer v TOP HOTELU Praha
Přihlášky zasílejte na adresu:
mercandia@mercandia.cz, nebo ! Simona Kotková 284 680 977
Mercandia s.r.o., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Uzávěrka přihlášek

20. října 2005

Cena semináře

1.480,- Kč

Členský příspěvek

300,- Kč; důchodci 100,- Kč

Možnosti ubytování:
• TOP HOTEL Praha

1/2 pokoj – ubytování včetně snídaně a wellness ..... 2.290,-Kč
1/1 pokoj – ubytování včetně snídaně a wellness ..... 1.670,-Kč

• Hotel KUPA
1 lůžko včetně snídaně ..... 270,-Kč
Kupeckého 842, 140 00 Praha 4, tel.: +420-272 195 151, fax: +420-272 195 136

Členové výboru SAHŠ v Mariánských Lázních se těší na setkání s Vámi !

