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ÃšterÃ½, 10 Å™Ã-jen 2017

Zase jsem se jednou nechala nachytat, ztráta tÅ™í stovek a minimálnÄ› dvÄ› promarnÄ›né hodiny. Tak jsem o tom alespoÅˆ
napsala. pro Kudlu. PovahovÄ› jsem spí&scaron;e individualista, druÅ¾it se v kolektivu mne nikdy moc nebralo. A tak, kdyÅ¾
za mnou pÅ™i&scaron;li s tím, Å¾e u nás bude probíhat Univerzita tÅ™etího vÄ›ku, tak jsem váhala, váhala, ale nakonec jsem
se nechala ukecat.
PÅ™i&scaron;la jsem na Ä•as, ale &bdquo;na Ä•as&ldquo; se nic nedÄ›lo. Absolventky se postupnÄ› a velmi pozvo
trousily do pÅ™edná&scaron;ecího sálu, nastavoval se projektor, dlouhou dobu se zkoumalo, jak si v kafovaru uvaÅ™it
káviÄ•ku. Pak nám rozdali materiál, podle kterého mÄ›la hodina probíhat; bylo toho celých jedenáct stran, tak jsem si to
pÅ™eÄ•etla, aniÅ¾ bych se z nich v&scaron;ak dozvÄ›dÄ›la jedinou zásadní, nebo zajímavou informaci.
UdeÅ™ila sedm
hodina a koneÄ•nÄ› zaÄ•ala projekce na plátnÄ›, pÅ™i které nám lektor Ing.Petr &Scaron;tumpf, Ph.D., hlasem uspávaÄ•e
hadÅ¯, doslovnÄ› pÅ™eÄ•etl tÄ›ch jedenáct stran, které jsme mÄ›ly vyti&scaron;tÄ›né pÅ™ed sebou a pÅ™eÄ•tené za pár minu
SouÄ•asnÄ› jsme na plátnÄ› mohly sledovat autora kurzu, obÄ•as &scaron;venknutého pohledy na Krumlov, JindÅ™ichÅ¯v
Hradec i BudÄ›jovice. KdyÅ¾ dával k lep&scaron;ímu, Å¾e po svrÅ¾ení vlády prezidenta Mubaraka jiÅ¾ není Egypt bezpeÄ•ný
jsme i pyramidy.
Zajímavost: AÄ• lektor tvrdil, Å¾e stále je&scaron;tÄ› bezpeÄ•ná jsou uzavÅ™ená letoviska Hurgáda nebo
&Scaron;arm el &scaron;ejk, tak my uÅ¾ dávno víme, Å¾e to není pravda. Poté jsme se dozvÄ›dÄ›ly, Å¾e Raku&scaron;ané
NÄ›mci uÅ¾ &bdquo;nerajzujou&ldquo;, ale správný název je &bdquo;turismus&ldquo;, neboÅ¥ takový je poÅ¾adavek UNWTO
- (United Nations World Tourism Organization) na sjednocení názvu. A Å¾e proto ani my, ÄŒe&scaron;i, nemÅ¯Å¾eme pouÅ¾í
název Cestovní ruch, protoÅ¾e to není název mezinárodní. Naopak název &bdquo;turista&ldquo; se nedá pouÅ¾ít u
nÄ›koho, kdo cestuje z místa A, aby se do stejného místa A ten samý den vrátil. Pro toho je správný termín
&bdquo;Výletník&ldquo;. (Pro mne urÄ•itÄ› nezbytná byla také informace, Å¾e nasranost domorodcÅ¯ na houfy turistÅ¯, se
nazývá iritace turisty a tato se udává v %.) Moje sousedka, která nedbala, Å¾e celou pÅ™edná&scaron;ku má pÅ™ed
sebou vyti&scaron;tÄ›nou, si dÄ›lala poznámky, aby náhodou u zkou&scaron;ky pak nepropadla. :-)
Hodinové Å¾vásty, nezáÅ¾ivné jak na schÅ¯zi ROH, jsem pÅ™etrpÄ›la. Dorazilo mne, aÅ¾ kdyÅ¾ do&scaron;lo k na&scaro
závÄ›reÄ•né zkou&scaron;ce z lekce. Pan Ing Ph.D. se nás s váÅ¾nou tváÅ™í tázal:
Jestlipak víte, jaký je správný
název? a) Cestovní ruch b) Cestovní turistika c) Turismus
Tak to uÅ¾ jsem nevydejchala, prostÄ› jsem ode&scaron;la a
víckrát mne tam uÅ¾ neuvidí.
DEERES
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