V životě jsem četla hodně článků, které obvykle popisovaly „co něco je“. Snad i proto
mě čtvrteční burza škol ve městě Mělníku přímo vyzvala, abych se na tuto tradiční akci
podívala trochu jinak a napsala „co něčím vlastně není“.
Většina z nás by tedy asi začala nějak takhle : „Na Burze škol v Mělníku nabízely školy
ze středočeského kraje své studijní a učební obory…“. Nebo: „ Již tradičně se jako každý rok
konala burza škol také v městě Mělníku …“. Jenomže když máte před sebou vidinu téměř
celého dne stráveného ve vydýchané místnosti kulturního domu kde všichni dáváme
návštěvníkům letáčky s obory studia a vysvětlujeme návštěvníkům proč studovat právě na
naší škole, tak vás napadne, jestli je právě tohle ten nejúčinnější způsob jak získat v příštím
roce nové uchazeče o studium na naší škole.
A tak nejenom mě, ale i ostatní členy našeho mini Karmel teamu napadlo již při
přípravě na burzy v letošním roce (a nejenom na tu mělnickou), že burza přece není
primárně o rozdávání letáčků s obory studia. Snad proto jsme návštěvníkům umožnili
vyzkoušet si, co to je být karmelákem na vlastní kůži a co my z Karmele známe již déle než
rok více než důvěrně. Tak jsme nabídli všem možnost vyzkoušet si umíchat nějaký nápoj pod
vedením zkušených míchaček a pod přísným dohledem pana učitele Zavřela. Některé
návštěvníky to zlákalo, jiní si nápoj nechali umíchat od „karmelských profesionálek“.

Další co určitě burza škol není – není to celodenní nuda ani honička, každý člen
Karmel teamu mohl zrelaxovat různými činnostmi, které nabízely ostatní školy, např. zkusit si
jaké to je být na chvilku pilotem, pod vedením tří zkušených leteckých instruktorů.

Nebo si můžete od žáků spřátelených škol nechat upravit účes

A poslední čím burza škol určitě také není – není to nezbytně jenom pobyt ve
vydýchané místnosti, kde padáte horkem. Mělník je totiž nádherné historické město a pokud
počasí vyjde tak jako ve čtvrtek, přímo to vybízí strávit oběd jeho prohlídkou.
Určitě stojí za to podívat se na soutok Labe a Vltavy z nádherné vyhlídky,

odkud je vidět až na naši významnou horu Říp.

Pokud se ovšem otočíte o 180 stupňů, stojí před vámi historický Mělník v plné kráse

A kdyby počasí zase nebylo až tak nic moc, můžete navštívit třeba místní kostnici.

Mělník si ani příští rok určitě ujít nenecháme.

