
Anglií. Zaèínáme ve støedovìku, poté se dostáváme pøes Shakespeara 
a éry nejslavnìjších královen až do èasù dnešních. William Shakespeare 
je s Londýnem samozøejmì velmi úzce spojen, o tom svìdèí zejména 
více než vìrná kopie døevìného divadla Globe. Celá stavba je tak 
autentická, jak jen to je možné a ještì dnes mùžete sledovat nìkteré 
z mistrových dìl pod doškovou støechou sedíc na døevìné lavici. Historie 
dýchá také z londýnského metra, které se pyšní titulem nejstarší na svìtì.
V provozu je již od roku 1863. Za druhé svìtové války sloužilo metro 
pøezdívané The Tube obyvatelùm Londýna jako kryt, naneštìstí letos 
v èervenci tomu bylo pøesnì naopak. Tato evropská metropole je neuvì-

Mìsto pulsuje. Je rychlé, únavné, trpìlivé a inteligentní. Stejnì jako jeho 
obyvatelé. Okamžitì vás pohltí jeho šílený tep a pestrý dav obyvatel
s koøeny po celém svìtì. Dnes je jen tìžko pochopitelné, že lidé tolika 
odlišných národností, kultur a vyznání dokáží žít tak pokojnì v jednom 
mìstì.

Obchody neustále praskají ve švech. Všude kolem je spousta 
turistù. Ulice se dennì stává pøehlídkovým molem punkerek s propícha-
nými rty, vedle kterých procházejí vousatí Indové v barevných hábitech. 
Je také plátnem poulièních umìlcù, závodní dráhou korpulentních 
sprinterù i kanceláøí vìènì vytížených manažerù. Staèí se jen pohodlnì 
usadit a sledovat dìní kolem.

Srdci mìsta dominují budovy parlamentu a také „London Eye“, 
gigantické ruské kolo na bøehu Temže. Milovníkùm kultury a umìní 
uèarují nesèetné galerie a exkluzivní výstavy, historické katedrály vèetnì 
Saint Paul's Cathedral a monumenty neodmyslitelnì patøící ke koloritu 
mìsta. Objektivùm fotoaparátù nesmí v Londýnì uniknout typická klišé 
jako èervené „double-deckery“, Tower Bridge  nebo obrázek s Beefeate- øitelnì kontrastní a rùznorodá, a právì to je tak atraktivní. Kromì toho, že 
rem. je centrem kultury, ekonomiky a bankovnictví, je také rájem konzumní 

Zážitkem je také návštìva voskových celebrit v Maddame spoleènosti díky nepøebernému množství obchodù a nákupních center. 
Tussaud's Museum. Každý si mùže zapózovat se svou oblíbenou star, pøed Vìtšina místních obyvatel pùsobí velmi pøátelsky, všichni jsou zdvoøilí, 
interaktivní tabulí si na vlastní kùži vyzkoušet, jak otravné vlastnì je stát britský akcent pùsobí nìkdy až zpìvnì. Pokud se elegantnì odìných 
na èerveném koberci a køeèovitì se zubit na davy jeèících novináøù. pánù v kavárnì zeptáte o èem mluví, pravdìpodobnì odpoví„Business 
Usmìvavý Španìl si neodpustí zdvoøilé „Cómo estás?“ a pak vás as usual“. Jistì, business proložený ostrovním suchým humorem.
nekompromisnì nastrká do kabinky, která nás uvádí na historickou jízdu        Klára U.  
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Wanna look fancy while shopping in London? There is a simple advice Impolite. We couldn't go out to buy some food and we couldn't even sit at 
given to me by my host Terri. Go to The Harrod's, luxurious mall in the the table with them.                                Alžbìta M.
centre of London. There take a paper bag with Harrod's logo on it, which The thing I liked most was the cruiser Belfast. In London there are lots of 
is for free and then you can go shopping to the cheapest markets in the possibilities to buy good food and meals but it's quite expensive.
city. When your bag is full, you can walk along Notting Hill with no  Jiøí P.
shame.             Klára U. We all enjoyed The Maddame Tussaud's Museum, where we could 
I liked English parks. The grass was like a pillow. We could sleep there shake hands with the most well-known celebrities or take pictures of the 
and nobody would steal our things. royal family. London Eye is a remarkable place to watch London from 

           Ladislava Š. above.On our way back on a ferry from Dover to Calais we enjoyed the 
Our family were not hospitable but hostile. They were also stingy and waves. The sea was wild! Fortunately nobody got lost.            P2A

Jak vidìla P3A starou dobrou Anglii?

Èeskolipská Superstar
Lyžák 2005
Pozdrav z Tasmánie
Sámer se vrací



„No to je super! Na turis�ák do Itálie!“ Tohle byly naše první reakce, 
když jsme od školy a místní cestovky dostali nabídku zájezdu
do starobylého turistického støediska Scalea, které leží v úplné špièce 
italské boty. Pak už se dny vlekly, no jako když se nemùžete doèkat 
Vánoc. 

Ti, kdo mají zkušenosti s cestováním autobusem, pochopí, že 
pøíjezd tam byl pro nás malým vítìzstvím. Ubytovali jsme se a po siestì 
vyrazili k moøi. Èekala nás oblázková pláž a obrovské vlny, které 
pøekvapily hlavnì dívky v bikinách. Mìla jsem až strach, že se vynoøím 
polonahá a už nikdy se nezbavím dotìrných italských hošanù. Za chvíli 
ale vlny pøerostly, plavèíci vyvìsili èerný praporek a s koupáním byl pro 
tentokrát konec. My jsme se ale už stejnì tìšili na veèer. Šli jsme ještì do 
mìsta na pizzu a skonèili na pokojích s balkónem. Tam to bylo poøádný 
rodeo. Ejchuchú.Po takových veèerech bylo èasto tìžké jít ráno hrát 
turnaj ve volejbale nebo jet na výlet. A že nás uèitelé nešetøili! Tahali nás 
po všech kopcích, co byly v dohledu. Od úplného vyèerpání nás zachrá-
nila jen zpráva o tom, že v okolí øádí hadi tlustý jak jelita.Nejhezèí ze 
všech byl výlet do blízkého mìsteèka Diamante. Mìli jsme dlouhý pokoj, což se nìkdy zdálo jako nadlidský úkol, a vyrazili zpátky domù, 
rozchod a spousta z nás ho využila k nakupování dáreèkù pro rodinu smìr Èeská Lípa. V autobuse to jen huèelo. Nikdy nezapomenu na 
a pøátele. Moc se nám líbil i výlet lodí s pøestávkou na obèerstvení, i když výbornou italskou pizzu, asi metr v prùmìru, a tu nejlepší zmrzlinu, 
po prohýøené noci pro nás houpání na vlnách nebylo nic moc. jakou jsem kdy jedla. Poznala jsem lidi ze tøídy i uèitele ve zcela jiném 

Poslední veèer jsem navštívili místní diskobar, kde nahluchlí svìtle než je to školní a myslím, že to stálo za to. Vím urèitì, že bych 
nemìli šanci. Muzika hrála totiž tak potichu, že jsme obèas tancovali okamžitì jela na to samé místo se stejnými limi znova. Snad úplnì 
a ani nevìdìli, na co. Zato naši profesoøi to øádnì rozjeli. Pøi jejich všichni jsme byli výletem nadšení, ale zároveò i smutní, protože takový 
divokém tanci jsme byli chvíli jako v transu. Každopádnì jsme si ten tøídní výlet už asi nikdy nezažijeme.
poslední veèer užili. Nìkteøí až moc, a ráno upøímnì litovali. Èekala nás  
totiž ještì cesta domù. Po týdnu plném koupání, opékání tìl a paøení, jsme 
si sbalili kufry, zážitky a vzpomínky, nafotili poslední momentky, uklidili                          Miriam Š. a tøída H4

pøihlášku na vysokou školu. Od svých šesti let jsem chtìla být 
etnologem. Po nocích jsem se pøipravovala na pøijímací zkoušky. 
Když mi pøišlo v èervenci oznámení o pøijetí, byl to jeden z mých 
nejhezèích dnù. Skonèila jsem v práci a zaèala žít studentským 
životem se vším všudy. Na škole jsem potkala spoustu zajímavých 
lidí, nejen profesorù, ale taky pøátel, které doufám budu mít kolem 
sebe až do smrti. Studovala jsem sedm let a za tu dobu jsem mìla 
možnost také dost cestovat. 

V létì jsem pracovala na farmách ve Francii a v Anglii 
a za vydìlané peníze jsem pak po zkouškách odjíždìla s batohem 
na zádech tøeba do Mexika, Belize, na Kubu. Na kolejích jsem pak 
potkala další lidi, kteøí mì provázejí dodnes a to hlavnì proto, že 
jsme si s nìkterými z nich postavili malou jachtu. Jachtingu jsem 
momentálnì natolik podlehla, že již zhruba rok žiji na lodi. Jachta 
je v pøístavu na jednom z Kanárských ostrovù, odkud také odplou-
vají lodì do Karibiku a Ameriky vùbec. Na konci listopadu je nej-
lepší odrazit, protože zaèíná pøíznivý vítr a na druhé stranì Atlanti-
ku konèí období hurikánù. Psala jsem v té dobì na lodi diplomku, 
která se týkala Karibské oblasti. V pøístavech bývá nádherná 

Posílám všem krásný pozdrav z jachty, a ráda bych se s Vámi atmosféra plná dobrodružství a zajímavých pøíbìhù. Èlovìk tu 
podìlila o své zážitky. I když jsem nepatøila vždy k excelentním potká mnoho úžasných lidí a rychle se tu spøátelí. A tak i já jsem tu 
studentùm, ve svìtì jsem se neztratila a Euroškole ostudu potkala lidi, kteøí mì nakonec vzali s sebou na cestu do mého 
nedìlám. Na jaøe roku 1997 jsem odmaturovala. Týden poté jsem 

vysnìného Karibiku. Cesta trvala 24 dní a 8 hodin na otevøeném 
odjela z Èeské Lípy tak, jak jsem si vždycky pøála. Samozøejmì 

moøi, bez jediného pohledu na pevninu. To byl pro mì silný jsem nemìla otevøený celý svìt, nikde na mì neèekali a nesedali si 
zážitek! Ale vše krásné konèí. Poté jsem se vrátila do Prahy, kvùli mì na zadek. Díky svým pøátelùm jsem v Praze mìla brzy 
ukonèila úspìšnì vysokou školu a tento pøíbìh už Vám píšu zasepráci, ve které jsem našla smysl. Starala jsem se o holky, které žily 
z lodì. Èekám na své pøátele, kteøí mají dorazit koncem listopadu, na hlavním nádraží, o dìti co se dostaly v osmnácti z dìtských 

domovù a nemají kam jít. Myslím, že jsem si tam tenkrát mini- abychom zahájili naši plavbu kolem svìta. Tak nám prosím držte 
málnì uvìdomila, jaké štìstí mám, že mám rodinu, vzdìlání palce. 

                                                                          Vaše Lucka Gabrielováa vùbec pomìrnì bezstarostný život. V únoru jsem si pak podala 
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Dobrý den, Euroškolo!

Scalená Scalea aneb Ka - ka - ka - Kalábrie
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Každý, kdo vìdomì poslouchá jakékoli rádio si nemohl nevšimnout 
nìkterých titánù èeského éteru. Ale jen hrstka ze všech posluchaèù si 
uvìdomuje, co taková, pro nìkoho, „skvìlá práce“ obnáší. Není to jen 
o tom nìco øíct a pustit písnièku. Nìkteøí moderátoøi nastoupí do rádia 
hned po maturitì a tím pádem žádné poøádné vzdìlání ani zkušenosti 
nemají, vìtšinou je to na výsledku velmi znát. Já jsem mìla to štìstí, že 
jsem nenarazila na moderátorskou „rychlo-kvašku“, ale vyzpovídala 
jsem Libora Bouèka (24),  moderátora primácké Balírny a zatracované i 
obdivované reality show VyVolení. Libor, vystudoval produkci DAMU a 
již bìhem studia odstartoval kariéru moderátora v rádiu i televizi. 

V kolika letech zaèala tvá moderátorská kariéra?
Libor: V 19ti?
Poznávají tì lidé na ulici?
Libor: Ano, už od dob Balírny. Nìkdy si už øíkám: Já jsem snad celebrita 
nebo co?!:)
Je tvoje práce ta, kterou chceš dìlat do konce života?
Libor: Chtìl bych. Ale na 99% to nepùjde, to jedno procento je záloha.
Jaká byla tvoje støední, abychom vìdìli odkud se takoví moderátoøi 
berou…
Libor: Byl jsem na gymplu, ale tam jsem nezakotvil:)
V kolika bylo tvé poprvé?
Libor: V 17ti.
Co všechno tì dokázalo vyzdvihnout tak vysoko? - 
Libor: Štìstí, škola ->dabing, Kiss rádio … 
Balírna = Evropa 2 + VyVolení + mini produkce
Trenky X slipy?
Libor: Trenky
Kolikrát jsi èlovìkem?
Libor: Zapátrám v pamìti … 3 a pùl krát (tchesky umím jen trochu)V prvním roèníku jsem v pololetí pøestoupila na Euroškolu v Èeské 
Co máš rád?

Lípì, kde Bára studuje tøetím rokem obor Cestovní ruch. Libor: Ženy a jídlo !
Vzpomínám si, jak mì první den v nové tøídì uvítal kdosi s èoko- Líba: Tak moc dìkuji, že sis udìlal èas pro mì a naši Euroškolu.

Libor: Nemáš zaè, to já dìkuju za zájem. ládovýma oèima a záøivým úsmìvem. Okouzlila mì na první pohled 
jako èlovìk, tak jako nedávno okouzlovala svým zpìvem stovky 

Líba M.
fanouškù. Bára pochází z hudební rodiny a svùj talent prý zdìdila 
z otcovy strany. Odmalièka se vìnovala zpìvu, od 6. - 9. tøídy chodi-
la do pìveckého sboru a hraje na kytaru. Rodièe ji stále podporují 
a pøihlašují do rùzných pìveckých soutìží. Minulý rok vyhrála 
zájezd do Chorvatska v èeskolipské Caruso Show. Za dosavadní 

Je pravda, že vìtšinu èasu trávím tím, že pøemýšlím, proè musím chodit nejvìtší životní úspìch pokládá úèast v soutìži Èesko hledá Super-
do školy!? Dalo by se dìlat pøece tolik pøíjemnìjších vìcí! Èíst si, Star. Poprvé jsme ji mohli vidìt v prvním roèníku této soutìže. 
poslouchat hudbu, sportovat… Bohužel právì škola je tím viníkem, že 

Dostala se mezi 40 nejlepších zpìvákù, ale potom ji bohužel 
nemám na nic èas. Na druhou stranu mi pøijde, že nejkrásnìjší pocit, 

diskvalifikovali, jelikož nedosahovala v prvních dnech konkurzu který èlovìk mùže mít, je právì ten, když se v nìèem vyzná, nìco ví. 
požadovaného vìku. Svùj sen zpívat pøed nìkolika miliony lidí si Napøíklad studování cizích jazykù mi pøijde naprosto skvìlé. Ten pocit, 
chtìla splnit, proto se pøihlásila i do druhého roèníku této soutìže. když pøijedu do ciziny a tam si s nìkým promluvím, je nádherný. 
Prvními konkurzy proplula hravì díky svému krásnému hlasu. Potomse cítím opravdu pyšnì.:)       Petra Š.

Jsem vìtšinou ráda, když se nìco nauèím, ale mnohem radši jsem, když o Dostala se mezi 50 nejlepších. Fakt, že nepostoupila do dalších kol, 
tom nìco vím ještì tøeba za rok, protože šprtání sice pøináší dobré nebere vùbec jako prohru, i když její slzy mluvily o pravém opaku. 
známky z písemek, ale málokdy víte, co jste na ten papír napsali. Nejlepší Tuto šanci vzala jako výzvu a dobrou zkušenost do budoucna. Díky 
je, když se o nìjaký pøedmìt zajímáte, uèí ho fajn uèitel a nìkdy staèí, 

této soutìži získala mnoho dobrých rad, napøíklad jak komunikovat 
když je v hodinách legrace, pak se uèíte rádi a zapamatujete si spoustu 

s médii nebo jak se tváøit pøed televizními kamerami. Seznámila se 
vìcí už jen z hodin.                  Michala J.

s velice zajímavými lidmi, na které ráda vzpomíná. Nejvìtším Do Euroškoly chodím proto, že jsem chtìla zùstat v Èeské Lípì a zajímá 
zážitkem pro ni byla návštìva u profesionálních vizážistù a kosty- mì hotelnictví jako takové. Obsluhování mì i docela baví a navíc je to i 
mérù. Tato soutìž Báøe mimo jiné pøinesla lákavé nabídky, které hodnì o mluvení s lidmi a já jsem mluvná až dost. Kdybych se mìla 

rozhodnout znovu, nemìnila bych. Moje volba byla správná. jsou pøíslibem zajímavé budoucnosti. Bára nepatøí mezi lidi, kteøí 
Budoucnost? Nevím. Na VŠ už nechci, ale všichni se mì snaží pøemluvit. okusí pár minut slávy a zpychnou. Je stále stejnì usmìvavá, milá 
Prý když jsem chytrá a uèení mi jde, je škoda toho nevyužít.a optimistická. Máte-li zájem dozvìdìt se více, navštivte její 

               Michaela S.webové stránky: www.barborazajptova.wz.cz Tento èlánek bych 
Euroškolu jsem si vybrala, protože jsem si ještì poøádnì nebyla jistá, co 

ráda vìnovala všem, kteøí mají stejné ambice jako Bára a snaží se bych vlastnì chtìla dìlat. Když na to koukám s odstupem èasu a mìla 
nìco dokázat. Není jednoduché se prosadit, o to více se musí èlovìk bych si znovu vybrat, asi bych názor nemìnila. Šla jsem sem hlavnì kvùli 

jazykùm a kvùli maturitì, kterou urèitì chci mít. Ráda bych se dostala na snažit, aby dokázal co umí.
pedagogickou fakultu. Stát se uèitelkou je mùj sen od dìtství, tak                                                                                                Eva Š.
doufám, že se mi jednou splní.     Aneta M. 

Libor Bouèek ve zpovìdnici
Barbora Zajptová - èeskolipská superstar

Proè chodím do školy?
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Kdo navštíví S talíøema svùdnì 
Euroškolu, t a n è í ,
pozná spoustu uèitelù. lehce jako baletka.
V kabinetech u svých Pøitom zpívá, co je 
s t o l ù , r e ž o n ,
jen na støeše sedí debaras a rozetka.
H o l u b .
Když sebìhneš Guten Tag, ich heiße 
z patra dolù, Dy t rych ,
v kantýnì si koupíš máte velmi vkusný 
k o l u . výs t ø ih .

Dìkuji vám za 
Školníkovy oèi koukaj l ichotku,
na ty, co se nevidìl jste 
nepøezouvaj. Kuchaøe?
Když se nìkdo Kuchaø zalez do 
nepøezuje, f i t nesu  
lopatou ho školník a vyleze až na jaøe.
z b i j e .

A� jsi Jana nebo 
Z kuchynì jde ladná G u s t a v,
v ù n ì pojï sem s námi 
slepièího vývaru. s tudovat .
To Vošická se opaøila Navštiv ten náš 
a skonèila na Euroústav
ÁRU. a nebudeš litovat!
V restauraci Jarda uèí,
jak se správnì hosté 
m u è í . F o r u s

Tak k tomuto povedenému, vlastnì nejpovedenìjšímu lyžaøskému 
kurzu na svìtì, se pokusíme napsat pár øádkù. Na zaèátku musíme 
podotknout, že takhle hodnì snìhu jsme snad ještì nezažili a takhle 
super dobrou partu taky ne!  V den odjezdu panovala zvláštní 
atmosféra. Rodièe byli nervózní, jak jejich dìti dojedou, jestli si 
nezapomnìly kartáèky na zuby apod. A my? My už jsme se tìšili, že 

si užijeme skvìlý týden s kamarády na horách a hlavnì bez rodièù!:) 
Cesta utekla rychle a naším úkolem bylo dostat se na Žižkovu boudu  
èekaly nás 2 kilometry do strmého kopce. Katce (a nejen jí)                
v polovinì kopce odešly plíce na výlet a nohy si zaèaly balit kufry.  
Ještì veèer si nás vyuèující rozdìlili na skupinky podle zdatnosti. 
Pan profesor Kuchaø mìl ty nejlepší lyžaøe, pan profesor Krous ty 
lepší a paní profesorka Pelcová zaèáteèníky.Sníh i poèasí až na pár 
propršených dnù nezklamalo naše oèekávání, poøád se lyžovalo 
a lyžovalo. Nìkteøí byli na lyžích poprvé, zpoèátku jim to dost 
nešlo, ale další dny byli jen lepší a lepší, na lyžích se zaèali cítit jak 
ryby ve vodì (zvláš� Honza).Neminul nás ani celodenní výlet na 
Snìžku. Na Rùžovou horu jsme se vyvezli lanovkou, ale pak to 
zaèalo… V pùlce kopce se podivnì zatáhlo a nebylo vidìt na vlastní 
boty, navíc zaèal foukat prudký vítr. Nakonec jsme pøeci jen naši 
nejvyšší horu pokoøili. Okamžitì jsme obsadili místní boudu a dali 
si teplý èaj. Cestou zpìt bylo pøi sjíždìní na bìžkách opravdu veselo 
(ale spíše pro pøihlížející profesory).Byli tu i hustý snowborïáci, 
které si vzal na starost Kuba. Stavìli rùzný „jumpy“ a jezdili pod 

Dobrý den!
Všechny Vás srdeènì zdravím ze Slezské univerzity v Opavì, 
Obchodnì podnikatelské fakulty v Karviné, kde jsem po úspìšném 
složení pøijímacích zkoušek zaèala  studovat obor Evropská 
integrace. V semináøích se procvièuje látka probraná na 
pøednáškách. Jelikož je to ekonomická škola, mám zde spoustu 
ekonomických pøedmìtù, které mi v prvním semestru nedìlaly 
žádné problémy, protože vše, co jsme probrali, jsem znala již ze 
støední školy od paní profesorky Pilecké. Mám zde i informatiku, 
která pro mì také není problém, protože jsme zatím opakovali 
Word, který mì na Euroškole nauèili dokonale. Každý týden zde 
mám i právo, probíráme Ústavu, která je pro mì také opakováním. 
A nesmím také zapomenout na nìmecký jazyk, vìnujeme se 
tématùm jako napø. sjednání schùzky, založení konta a podobné 
vìci, které mì už naštìstí uèila paní profesorka Pelcová. Jen lituji 
toho, že jsem si neudìlala z nìmèiny certifikát, nemusela bych v 
prvním roèníku absolvovat zápoètové testy a zkoušky. Proto Vám 
radím, nebuïte lenoši. V životì znalosti vždy zúroèíte! 
Mìjte se hezky.             S pozdravem Zuzana Vedralová

Óda na EuroškoluPozdrav, který potìší

LYŽÁK 2005
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 lanovkou nebo v lese tzv. „free-ride“, takže opravdovej, 
odvázanej adrenalin.Na závìr jsme absolvovali „Krakonošovu 
sodu“  soutìž ve skupinkách v disciplínách, kterým jsme se 

vìnovali po celý týden. Na prvním místì skonèil samozøejmì 
profesorský sbor…Náš týden nebyl jen o lyžování. Veèery byly 
stále o smíchu, køeèích v bøiše, rozpadlých postelích a o nejvìtší 
psinì, kterou si jen dovedete pøedstavit. Být na pokoji s Pavlem 
C., tak to je teda nìco… Kluci tøeba vymysleli, že se budou konat 
„noèní mise“-  to znamenalo, že si všichni nasadili lyžaøské brýle 
nebo helmy a šli jen v trenýrkách �ukat na dveøe cizím lidem!:) 
Jednou je naèapala paní profesorka a v tom pyžamu jí to opravdu 
slušelo! Všechno se to natáèelo na digitál, takže jestli máte nìkdo 
zájem…Celkové shrnutí? Naplno prožitý lyžák!!!

Katka K., Klára N., Honza F., Pavel C.



z pravých lidských kostí. Ve veèerních hodinách jsme dorazili       Pøed koncem loòského školního roku  pro nás, první roèníky 
do Znojma. Prošli jsme se po osvìtleném noèním mìstì a                P1A, P1B a H1, Euroškola pøipravila  výlet na jižní Moravu a 
v pozdních hodinách jsme se sešli na ubytovnì a vyèerpaní jsme do mìsta na krásném modrém Dunaji.
ulehli do postele.

Druhý den  po snídani jsme se rozjeli do Vídnì. Na hranièním 
pøechodu Hatì jsme byli  coby dup, celní kontrolu jsme sice moc 
neèekali /jsme pøece v EU/, ale cestovní pasy jsme mìli pøi sobì 
naštìstí všichni. Kousek od hranic jsme zvìdavcùm na chvíli 
zastavili v tzv. free zónì, ve které jsme omrkli spoustu obchùdkù, 
restaurací…a neodolal nám ani skákací hrad.

A teï už hurá do Vídnì. Mìsto jsme si prohlédli nejprve z autobusu 
za velmi podrobného výkladu paní prùvodkynì. Pak jsme 
navštívili Hundertwasserhaus (byli jsme pøekvapeni), Schönbrunn 
(byli jme okouzleni), centrum mìsta (koneènì!!! jsme byli ve 
svém živlu - nakupování). Nemohli jsme vynechat ani cukrárnu, 
aniž bychom ochutnali svìtoznámý dort Sacher. Byli jsme 
spokojeni, ale skoro bez penìz, a to nás èekala ještì zastávka v zá-
bavném parku Prater, kde jsme se vyøádili na pou�ových atrakcích 
všeho druhu. 

Ve ètvrtek  pøed osmou hodinou ranní se pøed školou  tvoøily 
Na tøetí den jsme mìli slíbenou prohlídku Znojma. To byla paráda! hlouèky nedoèkavých studentù. Všichni èekali na pokyn                
Témìø všechny pamìtihodnosti jsme vidìli pøi hodinové projížïce k odjezdu. V autobuse jsme se nenudili, protože nás celou cestu 
turistickým vláèkem. V nedalekém  Šatovì na nás pak èekal vinný bavil Pavel Calta a posléze stará dobrá komedie Slunce, seno…
sklípek. Nezklamal. Ruènì malované podzemí se jen tak nevidí!  První zastávkou byla Kutná Hora, v níž jsme navštívili Vlašský 
Ochutnávka taky pøišla vhod, navíc jsme tu mohli nakupovat dvùr s ukázkou dobového ražení støíbrných mincí . Nejeden z nás si 
dárková balení Müller Thurgau èi Svatovavøineckého. Poslední a    koupil alespoò atrapu z hliníku. Nenechali jsme si  ujít ani 
v tom tøídenním tropickém poèasí velmi pøíjemnou zastávkou byla  prohlídku gotického chrámu sv. Barbory, tiše jsme žasli nad jeho 
znojemská plovárna s tobogány, divokou øekou…, kde jsme se velikostí. V nedalekém Sedlci jsme se zastavili  ve známé kostnici. 
dostateènì osvìžili a ve vodních atrakcích vyøádili.Myslím, že tady na každého dýchla tajemná atmosféra záhrobí, 
S pozdravem:  „Výletùm zdar!“ se louèí       Klára B.nebo� jsme tu vidìli neuvìøitelné vìci  lustry, svícny, sestavené      

celkem zajímavá zkušenost. A o to pøeci jde, ne? :o) 15. 3. jsem Je jedno z tìch poprázdnino-
letìl do Hobartu v Tasmánii, kde mám strýce. Je to moc fajn. vých pondìlních rán, kdy se èlovìk 
Lidi, atmosféra, prostøedí… all is OK. Co se týèe získání víza, snaží vyrovnat s tím, že musí do školy 
není problém, pro ty, co chtìjí v Austrálii studovat nebo zde mají a pøinutit mozek pøemýšlet. Máme 
kus rodiny jako já. Jinak to moc jednoduché není.Dost si to komunikaci, tak mám pár minut se 
hlídají, když budeš chtít jet do Austrálie v lednu, zaèni si 

dostat na internet a zjistit, zda-li si na 
vyøizovat vízum už tak na zaèátku listopadu, dva mìsíce ti staèí, 

mì nìkdo nevzpomnìl. K mému úžasu ale pøes noc to nesfoukneš. Jo, abych nezapomnìl na vízum, 
mi píše kamarád, který nedávno odjel letenku atd. si pøiprav tak 40 000 Kè. Jinak je moc dùležité zde 
za svým strýcem do Austrálie. Ve svém mít zajištìné bydlení, jídlo apod… Protože bez toho jste v pr…. 
mailu jsem jej prosila o nìjaké Jinak sen odjet nìkam ven a tam zbohatnout je opravdu jen snem. 

Nebo alespoò Austrálie na to moc není. Poèasí je zde teï jako informace pro tento èlánek. Už jen 
u nás v záøí, celkem teplo. Celé je to naruby. Ale Tasmánie je co oslovení: ,, Èágo bágo, ty moje holka okatá“, mi dokáže vyèaro-
by kamenem dohodil od Antarktidy, takže se stane, že sedíš na vat úsmìv na tváøi a zlepšit náladu na celý den. Kamarád, který mi 
pláži jako já vèera a bìhem 10 minut klesne teplota o 15 stupòù! píše, se jmenuje Miroslav Samek a je bývalým studentem Euro-
No a na závìr, jak jsem se já rozhodnul jet sem? Jednoduše, když školy. Zajisté si jej mnoho z vás pamatuje. 
vám nikdo u nás nedá práci. A když dá, dìlá z vás idiota za 

Mail pokraèuje:,, Jsem tu už ètrnáct dnù a je to super. 8 - 9 tisíc, tak proè to nezkusit?! Vždy jsem si myslel, dodìlám 
Víš, když jsem vylezl v Sydney 11. 3. z letištní haly, byl to støední a mám vystaráno… NE, NE, pøátelé, jdìte na vejšku nebo 
nádherný pocit. Pøiletíš z Evropy, kde je minus pìt stupòù do plus do svìta. Jinak z vás budou za chvilku malí, zakrnìlí mozeèkové. 
dvaceti osmi, a to je veèer! No prostì, pohoda nejvìtšího kalibru. Mùj závìr? Žádné dlouhé pouèování, jen možná, že to, co nám 
V Sydney jsem byl u kámošky týden, zhlédl jsem Plaze, Sydney rodièe a profesoøi dennì kladou na srdce asi nebude tak 
Operu, parky atd… Bydlel jsem na bytì se dvìma Brazilci, bezvýznamné. Pøeji pìkný den všem.
dvìma Japonci, jedním èlovìkem z Èíny a s dvìma Èechy, no 

Srdeèný pozdrav z Austrálie a Tasmánie
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Vydaøený výlet do Vídnì

Eva Š.  



Plavec Pavel CALTA je svùj.

Zaèali jsme v Soumaráku,
velkou dálku od baráku. Tomáš s Pé�ou na Vltavì,
Pili jsme a hodovali, zvládaj rumy celkem hravì,
pak jak blbi pádlovali. a pak s námi na lodi,

poøád jenom závodí.
Krous se ruma napil,
pak se s Klárkou topil, MY VŠAK NEJSME 
a aby to dodìlal, MATLÁCI, 
jednu z lodí oddìlal. ALE ZDATNÍ VODÁCI!!!
Byl jak Leo z Titaniku,
frèel by  i na rybníku. Iva S.

My zdatní vodáci

Klára BARTOŠOVÁ, mistrynì Èeské republiky 
ve sportovní støelbì, má svùj velký vzor ve 

støelkyni Kateøinì Kùrkové

Vzorem Martina Šrytra vlevo je desetibojaø 
Roman Šebrle.

ZÁØÍ - Praha: Coca Cola Beverages; Litomìøice: Po stopách Máchy; 
Èeská Lípa: Pøednáška „S tebou o tobì“; atletický pohár
ØÍJEN - Brno: INVEX; Mìlník: elektrárna, vinné sklepy, zámek; Èeská 
Lípa: Jiráskovo divadlo: „Ptákoviny“; výtvarná soutìž:  „Stromy mýma 
oèima aneb Jak žije prales?“; fotosoutìž : „Jak jsem trávil/a prázdniny“; 
Simulované krajské volby
LISTOPAD - Zákupy: turnaj v basketbalu
PROSINEC - Drážïany: Zwinger, Striezelmarkt; Praha: Strahovská 
knihovna, Náprstkovo muzeum; Praha: Èeská národní banka; Èeská Lípa: 
kino Crystal „Troja“; recitaèní soutìž; Olympiáda z èeského jazyka; 
Liberec: regionální kolo turnaje SŠ v poèítaèové høe STARCRAFT
LEDEN - Èeská Lípa: Mìstská knihovna; finanèní sbírka na Srí Lanku
ÚNOR - Olympiáda z anglického a nìmeckého jazyka; pøednáška ing. 
R. Bøízy ze ZOD Brništì, 
BØEZEN - Praha: Veletrh fiktivních firem; Pec pod Snìžkou: LVVZ; 
kino Crystal: „Good bye Lenin“
DUBEN - Praha: Èeská národní banka; MŠ Sever, MŠ Sosnová: Den 
Zemì  pohádkové putování; Zákupy: turnaj v sálové kopané; Nový Bor: 
florbalový turnaj; komponovaný poøad „Perla Afriky“; komponovaný 
poøad s protidrogovou tematikou; literární soutìž „Máj - mìsíc poezie; 
turnaj v sálové kopané
KVÌTEN - Velká Británie: Londýn; Ústí nad Labem: British Council; 
Èeská Lípa: redakce Èeskolipského deníku; „Náchodská prima sezóna“; 
pøednáška kadeønice E. Krausové; pøednáška novináøe P. Randuse
ÈERVEN - Francie: Paøíž a Velká Británie: Londýn; Èeský ráj: Sedmi-
horky; Krkonoše: Rokytnice nad Jizerou; Itálie: Kalábrie; vodácký kurz: 
Vltava; Praha: IMAX + Praha historická; Kutná Hora - Vídeò - Znojmo; 
sportovní den; branný den; pøednáška kosmetièky H. Krejbichové; CHKO 
„Peklo“; Máchovo jezero

Naši sportovci
Aktivity - Exkurze - Turis�áky
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V jedné písni se zpívá, že "šaty dìlají 
èlovìka." Totéž platí i o budovách. 
Euroškola si vylepšila nejen svùj 
„kabát“, ale i vybavení školy je 
stále modernìjší. Nevìøíte? Pøijïte 
se k nám podívat.

DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ 
máme každé pondìlí 
od 8:00 do 17:00 hodin.

Dny otevøených dveøí na Euroškole
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Když se všemohoucí noc Všechny problémy najednou mizí

ujímá své vlády a upravíš si svùj život,

a lesklou tmou záøí hvìzdy, jak se ti jen zlíbí.

ty poslední zbytky naší nadìje, Tvùj svìt uzavøe své brány

TY upadáš do hlubokého spánku, prvním rozbøesknutím.

do dimenze snù, pronikáš. Probouzíš se ze svého ráje snù,

A vše tak uklidòující jest, omámen nejistotou,

že ani bolest, ani záš� necítíš. zda jen sníš èi zrovna žiješ.

Vše je tak blažené, Jenže nejistota náhle mizí, 

 a pøitom temným stínem pøikryté. sen je pryè.

Svùj krásný pøíbìh si sníš Nezbývá nic, jen èekat 

a ve svou moc hluboce vìøíš. až se znovu setmí a tvùj èerný svìt se vrátí.

Jak jednoduché, vše se najednou mìní. TVÙJ sen…

Obèas se mì nìkdo zeptá, jak jsme na tom na naší škole tøí uèeben moderními poèítaèi a v létì má být zøízena 
s výpoèetní technikou, a já musím vždy odpovìdìt: nová moderní poèítaèová uèebna k výuce nepoèíta-
“DOBØE.“ Tak jaká že je skuteènost? V souèasné èových pøedmìtù. Modernizuje se samozøejmì vše, a 
dobì jsou ve škole tøi poèítaèové uèebny a jedna to od poèítaèù uèitelù v kabinetech až po internetovou 
uèebna fiktivních firem. Zhruba pøed rokem se vedení i lokální sí�. A souèasná rychlost pøipojení k internetu 
školy rozhodlo informatiku ještì více pozvednout. pøes 1000 kbps urèitì není koneèná. Jestliže vás za-
Jaké jsou plány? Ještì letos dokonèit instalaci dato- jímá, jaká je skuteènost, a chcete vše vidìt na vlastní 
vých projektorù, poèítaèù a ozvuèení v 8 tøídách, pøíští oèi, zastavte se nìkdy v pondìlí. Já nebo kolegové vám 
rok ve všech na škole. Právì se dokonèila instalace tøí vše rádi pøedvedeme.
smartboardù (speciálních interaktivních tabulí).          

     J. Krous, správce sítìV lednu 2006, tedy co nevidìt dojde k upgrade jedné ze

Jsme v Matrixu

Ráj noci

Eva Š.



Euronoviny listopad 20058

Dobrá zpráva pro všechny, kdo mají rádi 
SÁMERA  ISSU a jeho muziku. 

Po krátkém pøerušení, kdy se místo studiu vìnoval 
pouze hudbì, se do øad studentù Euroškoly v Èeské Lípì 
vrátil zpìvák Sámer Issa.
Pøesnì pøed rokem Sámer Issa pøišel s deskou Busted, 
nasmìrovanou do proudu balad èi taneèní hudby, a 
pomyslnì vyzval své kolegy na souboj. Nìkteøí se 
zlobili, co si to ten fracek dovoluje, ale jiní, napøíklad 
Ondøej Hejma, pøijali výzvu s nadhledem a hozenou 
rukavici zvedli. Desky Busted se nakonec prodalo 50 
tisíc kusù. 
Nyní Sámer, dokonèuje druhé album."Chci dál dìlat 
svou hudbu, ukázat nìco, co zde není," øíká zpìvák, 
který už v soutìži Èesko hledá Superstar vsadil na 
rhythm & blues a pohybovou show. Jeho novinka, která 
by se mohla jmenovat Break The Silence (Prolomit 
ticho), vyjde 21. listopadu. 

V záøí se Sámer 
vrátil do školy

Ve dnech 12.10. až 16.10. se v prostorách Euroškoly Èeská Lípa 
uskuteènila mezinárodní pracovní konference uèitelù z pìti zemí 
zapojených do projektu Comenius 1.1 s názvem TEENTOUR. 
Celý projekt, na kterém spolupracují uèitelé a studenti 6 
evropských zemí, je o cestování mladých lidí a s jeho výsledky vás 

urèitì seznámí-
me. Jaké byly 
ohlasy po skon-
èení konference? 
Španìlé: „Pøe-
kvapilo nás, jak 
dobøe nìkteøí va-
ši studenti mluví 
španìlsky, jsme 
rádi, že se naše 
øeè v Èesku uèí.“ 
Dánové: „Vaši 
studenti jsou ve-

pìkné, rádi bychom se sem ještì vrátili.“ Italové: „ Vaše škola má lice vnímaví a 
štìstí, že její vedení tak podporuje mezinárodní projekty, není ukáznìní. Nìkdy 
tomu tak všude.“ se nám zdá, že 

         Mgr. Jindøich Krousproti našim až pøíliš.“ Portugalci: „ Èeská Lípa a její okolí je moc 

Euroškola hostila mezinárodní konferenci

Vydávají studenti a profesoøi Euroškoly Èeská Lípa, Železnièáøská 2232, Èeská Lípa,
tel. 487 831 750, fax 487 831 750, E-mail: euroskcl@eso-cl.cz
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