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Vzdìlávání    
v soukromé 
škole bylo 
pro tehdejší 
spoleènost  
nevídaným 
jevem, stát-
ním školám 
tak vzniklo 
konkurenèní 
p r o s t ø e d í .  
Vsadili jsme 
n a  v ý u k u  

cizích jazykù, poèítaèù, spolupráci            
s podniky a upravili vzdìlávací programy 
tak, aby naši absolventi byli na trhu práce 
úspìšní. K tomu bylo nutné zmìnit 
dosavadní formy práce a metody výuky. 
Jednalo se o týmovou práci vedení školy a 
uèitelù, snahu vidìt ve svých studentech 
partnery ve vzdìlávání, prostì vše 
najednou zmìnit a pøizpùsobit se rychle 
se rozvíjející spoleènosti. Zárukou 
úspìchu pak byli mladí uèitelé s vlastními 
nápady a chutí tyto zmìny prosadit. 
Euroškola èasto pøedbìhla svou dobu       
v øízení, kde pracuje v systému 
managementu kvality a je certifikována 
DIN EN ISO 9001:2000, nebo ve vybavení 
školy, zavádìní poèítaèù a internetu do 
výuky, umožnìní získat ještì pøi studiu 
jazykové certifikáty.

Ale i „Euroškoláci“ mìli tìžký 
úkol, museli se nejen hodnì uèit, aby pøi 
maturitì, která je u nás stejnì nároèná 
jako na ostatních státních školách, obstáli, 
ale museli se uèit znát hodnotu svého 
vzdìlání a èelit tak naøèení, že si maturitu 
„zaplatili“. V souèasné dobì již zasedá do 
lavic 341 žákù maturitního studia, 80 
dálkového nástavbového studia, 47 
pomaturitního studia cizích jazykù
a budovou projde roènì pøes 400 
úèastníkù rùzných kurzù. Je to jasný 
dùkaz, že je Euroškola úspìšná.

Nyní tedy dostává naše škola 
„obèanku“ a je dospìlá. Za uplynulých 15 
let nasbírala tolik zkušeností, že jsem 
pøesvìdèená,  že bude dùsto jnì                 
a úspìšnì èelit populaèní krizi pøíštích let 
a bude moderní školou se zajímavými 
vzdìlávacími programy, které umožní        
i  následné formy  celoživotního 
vzdìlávání.

Mgr. Marie Kuncová
øeditelka školy

Euroškola dostává 
svou "obèanku"

"Právì pøed 15 lety zasedlo prvních 
20 studentù do lavic pomaturitního 
studia, kterým jsme zahájili svou 
vzdìlávací nabídku".

PARTNERSTVÍ - SPOLUPRÁCE 
POZNÁNÍ - CESTOVÁNÍ

 

EGYPT - Všude samá Kuchaøová :-)
jsem nové turisty, 
koukám a naproti 
mnì si nese kufry 
paní uèitelka Kucha-
øová se svým man-
želem - spor�ákem,
a mladým „synáto-
rem“. Øíkám si: „Svìt 
je opravdu malej!“ 
Bohužel nesdíleli 
stejný hotel jako já..., 
snad nìkdy pøíštì. 
Ale hned 2 dny na to - 
další Kuchaøová na 
letišti! Ale to už 
nebyla paní uèitelka, 
ale „Miss World 
2007“ - Ta�ána! Ta 
naštìstí bydlela ve 
stejném hotelu jako 

Studuji cestovní ruch, rád cestuji, a proto já, takže jsem mìl týden na to, abych ji 
jsem si o letošních letních prázdninách trochu poznal a vìøte, že titul si urèitì 
vyzkoušel práci delegáta v Egyptì. Ze nezasloužila jen tím, že je nádherná, ale 
zaèátku trochu psychicky a fyzicky také proto, že je inteligentní, vtipná
nároèná èinnost (teplota neklesla pod a kamarádská :-) 
40°C, neustále jsem byl v kontaktu             

Každá Kuchaøová má zkrátka nìco do s klienty). 
sebe...Ta�ána má titul Miss World, ale na 

Všechno má své mouchy, ale tuto práci druhou stranu zase neumí tak úžasnì 
všem nadšeným cestovatelùm doporuèuji, „úèto“ jako naše skvìlá paní uèitelka. :-)
protože zážitky a setkání každopádnì za 
to stojí !!! O jednu pøíhodu se s vámi 
podìlím. Stál jsem takhle na letišti a èekal Pawel 

     Slova, která krásnì zní, ale jak je 
nap ln i t  smys lup lným obsahem? 
Prostøedníkem k tomu by mohl být 
program Evropské unie e-Learning
a v nìm pracovní portál e-Twinning. I naše 
škola se do tìchto aktivit zapojuje. 

     Tìsnì pøed závìrem školního roku 
2006/2007 se nám podaøilo zkontaktovat 
se s paní Elenou TRAVAINI z italských 
Benátek, která uèí angliètinu na støední 
škole Istituto Magistrale „N. Tommaseo“. 

     Po nìkolika e-mailech a zaregistrování 
našeho spoleèného projektu jsme se         
s paní Elenou v srpnu osobnì setkaly, 
abychom pohovoøily o našich plánech
a spoleèných zámìrech. Prázdninovou 
pracovní schùzku jsme si zpestøily veèerní 
procházkou. Øíká se, že „Benátky - to je 
jako zapálit všechny svíce svìta“. Mnì 
nezbývá než souhlasit. Vìøím, že i náš 
spoleèný projekt bude stejnì záøivý.

Monika

Úvodník
Egypt - Všude samá Kuchaøová
Mìsto andìlù
German is not dead
Mareèku, podejte mi pero
Aktivity - exkurze
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zaène odehrávat precizní divadelní Mìsto andìlù, Benátky východu, Strip kluby na Pat Pong, který je zároveò 
pøedstavení.královské sídlo, asijská metropole, nekorunovaným centrem høíšníkù, zely ve 
Je totiž dost pravdìpodobné, že už pøed mìsto devíti drahokamù… to je jen všední den prázdnotou. Nahánìèi vtíravì 
jednou z tìch ohvìzdìných nocleháren nìkolik z mnoha pojmenování pro lákají návštìvníky bazaru na odvážnì 
bude stát stánek s typickým rychlým hlavní mìsto Thajského království,  pojmenovaná pøedstavení a pøedražený 

Bangkok. alkohol. Na pódiu ale 
dost vynucenì pøe-
šlapuje mladá krev     
s pozùstatky dìtské-
ho tuku na bocích, a    
v jednom vzbuzuje 
spíš lítost než chu� se 
pobavit.

Zemì plná 
kontrastù

Jednou z kontra-
stních rarit je roz-
hodnì zvláštní sym-
bióza, v jaké tu 
pøežívá silná víra a 
nekompromisní zá-
kony trhu. Pro ilu-
straci bude nejlepší 
popsat jednu scénu     
v centru Bangkoku. 
Rušná køižovatka, 
všude kolem titáni      
z oceli a skla, nad 
h l a v o u  p r o j í ž d í  
s k y t r a i n  a  p ø e d  

obèerstvením, kde si mùžete dát sušenou butikem jednoho z nejdražších svìtových 
rybu na špejli, peèené kuøe nebo ohnivì návrháøù se u zlatého Buddhy schází dav 
pálivou smìs zeleniny a chilli paprièek, ke spoleèné modlitbì. Krásky v tradièních 
které jsou tady neodmyslitelnou souèástí kostýmech se zlatou korunkou tanèí          
témìø každého jídla. Najíst se u takové s procítìnou lehkostí a pùvabem, kdy 
mobilní vývaøovny je kulináøská pompa. okouzlující dojem dokreslují libozvuèným 
Jen je trochu problém si objednat, a tak zpìvem. A u pomníku na „kuøí noze“ kleèí, 
pøed tím radìji chy�te za ruku místního      vedle holohlavého mnicha ve sluneèním 
s trochu obstojnou angliètinou, i s pøekla- hávu, mladý asiat v elegantním tmavém 
datelem bude totiž svaèinka jedno velké obleku, na uších sluchátka firmy Apple, 
pøekvapení. Vedle takového jídelního zavøené oèi a v rukou pevnì svírá kvìt lilie 
povozu bude pravdìpodobnì parkovat a vonnou tyèinku. 
nìkolik tuk-tukù a øidièi na vás budou Pùsobí to podivnì a vzbuzuje obdiv, že
halekat, jestli nechcete svézt. Jízda touhle Ze zbrusu nového letištì vede do i pøestože u Starbucks nabízejí vánoèní 
vyhlídkovou mašinkou je za hubièkuBangkoku dálnice lemovaná masivní menu a nápoje na zahøátí, které                 
a poøád ještì mùžete diskutovat o cenì, reklamou. Neony jsou vám prùvodcem až v pìtatøicetistupòových vedrech pùsobí 
pøípadnì udìlat radost všem zúèast-k branám mìsta, kde se zaèínají úsmìvnì, dokáží si místní uchovat svoji 
nìným smluvním stranám, a to když se billboardy støídat s obrazy Krále Rámy IX. víru a zvyklosti pøedkù zakomponovali 
necháte zavézt do nìkterého z obchùdkù, v životní velikosti ovìšené žlutými naprosto nenásilnì i do 21. století.
vìtšinou krejèovství, se kterým má váš kvìtinami.  
øidiè dohodu o nenápadném dohazování Bangkok je velkomìsto, které svým Samostatnou kapitolou je v Bangkoku 
klientely. zpùsobem zapadá do mustru, jaký se pod doprava, která je bez nadsázky zoufalá

diktátem konzumu pro podobné a mìsto se co do zneèištìní øadí na 
Smlouvání je nutnostmetropole vytvoøil. To znamená, že tu nejvyšší pøíèky. Dennì se v dopravních 

Školou vyjednávání jsou také nákupy na najdete tucty fast-foodù, pìtihvìzdièkové špièkách pohybujete krokem a není 
místních tržnících, kde vedle thajského hotely a znaèkové obchody pod støechou zvláštností ujet bìhem dvou hodin jen 
hedvábí a vyøezávaných døevìných sošek sklenìných nákupních center. Jestliže nìkolik metrù, to vše navzdory širokým 
najdete zdaøilé kopie vrcholné tvorby strávíte svùj pobyt v okruhu vašeho tepnám, které køižují celý Bangkok. 
francouzských návrháøù, které se ale hotelového apartmá nìkde na elitáøské Mìsto má skvìlý systém veøejné dopravy, 
pravostí vyrovnají Adidasu se ètyømi ulici Sukhumvit, patrnì vám pøijde mìsto samozøejmì s výjimkou  autobusù. Je 
proužky.až fatálnì uniformní, ale to jen do té doby tady nové metro a skytrain, èil i 
Smlouvání o cenì je na tržnicích nutnost, než vystoupíte z klimatizovaného supermoderní nadzemka. Vlaky ale po 
protože obchodníci podle škály vlastní mikrosvìta ven do ruchu velkomìsta. vìtšinu dne, navzdory logickému chápání, 
serióznosti navyšují výstupní cenu. Pokud Tady konèí veškerá podobnost a padá jezdí poloprázdné sem tam.
potom nakupujete u èervených lucernièek kulisa malovaná typickým západním Nejpravdìpodobnìjším argumentem proè 
na bazaru Pat Pong, je dost pravdì-požitkáøstvím. Prvním krokem z èervené- vìtšina lidí volí jízdu autem jsou peníze. 
podobné, že ten široký úsmìv pøed vámi si ho koberce v hotelovém lobby se ocitnete Je to zkrátka levné. A tak jsou na silnici 
právì øekl o trojnásobek ceny. v trochu jiném svìtì a pøed oèima se vám tucty motorek, tuk-tukù, rùžových taxi, 

Letištì Suvarnabhumi, 
30 kilometrù východnì 
od Bangkoku, dá svou 
fu tur is t ickou v izáží  
dobøe vìdìt i tomu 
nejvìtšímu ignorantovi 
ze starého kontinentu, 
že i Thajsko má svùj 
podíl na povìsti o „asij-
ských ekonomických 
tygrech“. Atmosféra 
velkokapacitního letištì 
pùsobí v nejtemnìjších 
noèních hodinách snad 
až neuvìøitelnì inten-
zivním dojmem. K uším 
doléhají jazyky a náøeèí 
ze všech koutù svìta, 
zornièky se rozšiøují a 
první nádech toho, co 
poletuje tam venku, že 
prý je to vzduch, pøed-
stavuje na konci listopa-
du pro nìkoho, kdo je 
zvyklý na stabilní a pravidelné støídání ètyø 
roèních období, pomìrnì šok. 

Vypadáte jako zmatený 
rozespalý turista? 

U vchodu se vás okamžitì ujímá 
usmìvavá Asiatka a ve chvíli se ocitáte     
u pøepážky místní cestovní agentury, kde 
vám ve tøi ráno zaènou pøedhazovat vše     
- od hotelù po výlet do Vietnamu - a je 
tøeba skuteènì dost energie k tomu 
vymanit se odtud, aniž držíte potvrzení      
o platbì èehosi.

              

Mìsto andìlù
THAJSKO aneb Jak uctívaèi Buddhy oslavují zrození KristaTHAJSKO aneb Jak uctívaèi Buddhy oslavují zrození Krista
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obèas nìjaký ten Lexus  a mezi tím 
projede hromádka zkorodovaného plechu. 
Spojení tìchto elementù rovná se 
rakovinotvorný opar jedna radost, takže 
souèástí uniformy dopravních policistù je 
samozøejmì rouška, protože mìsto èasto 
pøipomíná plynovou komoru.

Tajemství posvátných chrámù
Alternativním útìkem je návštìva 
nìkterého z úchvatných chrámù u øeky 
Chao Phraya. Temple of Dawn, chrám 
úsvitu je jednou z takových oáz klidu 
uprostøed chaosu. Mniši obleèení v sytì 
oranžových látkách se procházejí po 
zahradách, kde lístek nepøesahuje linii 
støihu vytvoøeného místním zahradníkem. 
Vzduchem se pro zmìnu line esence 
vonných tyèinek, tolik nezbytných pro 
každou modlitbu a Buddha v nejrùznìjších 
polohách a zpodobnìních nehybnì døepí 
na pozlaceném podstavci jako tolik 
obdivovaná ikona a ochránce usmìva-
vých Thajcù. 

Trochu jiné Thajsko
pøírodních zajímavostí je ale zemì napøíè zemìkoulí, aby okusili trochu Alternativa útìku, ale ne vždy staèí, a tak 
samozøejmì proslulá pro své exotické exotické vášnì.se nabízí útìk skuteèný a to nikam jinam 
pláže. Ty nejkrásnìjší jsou k nalezení na I takhle se míchají kultury. Chlápci nasáklí než do džungle v nìkteré ze severních 
ostrùvcích podél zálivu a v jižních pižmem a lacinou imitací znaèkového provincií. Nejblíže Bangkoku se nachází 
provinciích. parfému poletují nad zemí v opojení ohnì místeèko jménem Kanèanaburi a okolí 
Letovisko nejblíže k Bangkoku je a chilli paprièek, v Buddhovì svatostánku smutnì proslulé øeky Kwai. Tady už je 
mìsteèko Pattaya. Kilometry pláží odøíkávají modlitby, kterým nerozumítrochu jiné Thajsko, než to které poznáte
obklopené hotelovými resorty, bary, a slaví svátky, které neznají. Jejich v Bangkoku. Anglicky už mluví na pár 
noèními kluby a obchùdky. Pattaya je také vyvolené proti tomu køeèovitì pøejímají výjimek jen turistiètí prùvodci a úsmìvy 
jednou z hlavních destinací zahranièních západní zvyky a místo zapalování žlutých pùsobí mnohem upøímnìji a srdeènìji. 
sex-turistù. svíèek zdobí v tropickém ráji vánoèní Vùnì jsou intenzivnìjší, protože pach 

stromek.syrového hovìzího v banánovém listu Exotická vášeò a sexuální 
Pattaya není právì to pravé pro rodinnou z k r á t k a  v y n i k n e  m n o h e m  l é p e turistika
dovolenou. To místo se dá obsáhnout        v bambusovém porostu než ve smogové Øídnoucí vlasy, pøibývající váha, stále 
v jedné vìtì napsané na trièku… „hodní bublinì. silnìjší skla na brýlích a krize støedního 
hoši jsou do nebe a ti zlobiví do Pattaya.“V provincii Kanèanaburi je rozhodnì vìku v renesanèním období… to jsou 
Thajsko je zvláštní a rozhodnì tajemné spousta míst hodných vidìní. A� už Most nìkteré ze znakù vìtšiny pánù, které 
místo. Jako houba nasakuje západní vlivy pøes øeku Kwai, váleèné muzeum, a nebo dennì potkáváte v Pattaya ruku v ruce       
a zároveò si uchovává svoje východní dechberoucí pøíroda. Národní park s mladièkou Miss Thailand. Nejezdí sem 
kouzlo a kolorit. Pod skoøápkou se skrývá Erawan je turisticky atraktivní hlavnì díky samozøejmì jen obstarožní ochmelkové    
ještì spousta pokladù èekajících na své nádhernému vodopádu, který se táhne s germánským pøízvukem, ale taky 
objevení.700 metrù vzhùru a má sedm rùzných mladíèci hledající ohnivou lásku, kterou 

Kláraúrovní, z toho každá má svùj vodopád, jim chladná emancipovaná krajanka ne
každý jiný, každý jinak krásný. Vedle a ne dát. A tak se vydávají tisíce kilometrù 

držela na postupovém místì do finále, ale v posledních deseti Jmenuji se Klára Bartošová a studuji 
ranách jsem dala jen 5x devítku a to mì s výsledkem 390 bodù ze na Euroškole tøetí roèník oboru 
400 bodù možných odsunulo zase až na tøicátou pozici. V malorážce výpoèetní technika. Ve škole jsem 
jsem sice obsadila též pøíèky kolem tøicátého místa, ale potìšilo mì, opìt ve druhém pololetí zameškala 
že jsem s juniorkami Tvarohovou a Hájkovou mohla zastupovat ÈR    hodnì hodin a to proto, že si ráda 
v soutìži družstev, kde jsme skonèily na sedmém místì! V Èeském støílím. Nìkdy z lidí, ale hlavnì ze 
poháru si vedu celkem slušnì. Ve vzduchovce obsazuji medailová vzduchovky a malorážky. Chtìla 
místa a v malorážce jsem se dostala mezi nejlepší støelkynì              bych vám pøiblížit, co jsem zvládla 
v republice. Tímto chci moc podìkovat Euroškole, že mi umožòuje ve støelbì,  které se vìnuji 4 roky.     
uvolnìní z výuky a já se mohu vìnovat støelbì i studiu. Pøi závodech V kvìtnu a èervnu jsem absolvovala 
také zjiš�uji, že hodiny angliètiny nejsou na škodu. Naopak! „Velkou cenu osvobození“ - 
Jazykové znalosti se mi moc hodí. Závody se sice  konají v Èesku, mezinárodní závod konaný na 
jiný jazyk než angliètinu však od poøadatelù, rozhodèích a závodníkù støelecké základnì v Plzni .  
nezaslechnete. A navíc je fajn moci si popovídat s ostatními Nominaci na start  Velké ceny jsem 
startujícími bez tlumoèníka. Letní sezonu jsem zakonèila ètvrtým si musela vystøílet svými výbornými 
kolem Èeského poháru, kde jsem skonèila ve vzduchovce na           výsledky. Nakonec jsem mohla 
3. místì. Diplom mi pøedával trenér èeské reprezentace Petr Kùrka. startovat. Ale mé støelecké výkony, 
V malorážce jsem se vešla do první elitní osmièky. Do listopadu bude které se pohybovaly kolem tøicátého 
jasné, kdo se dostane do reprezentaèního týmu, tak mi držte  palce, místa z celkového poètu 120 závodnic, bych moc ráda vylepšila! 
a� se tam i mé jméno objeví.Druhý mezinárodní závod „Meeting of the shooting Hopes“ byl pro 

Klára    mì docela úspìšný. Vzduchovou pušku jsem do poslední chvíle 

Sportovní støelba a studium
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Ahoj do školy,
posílám spoustu pozdravu ze sluneèného Karibiku, což je ideální 
místo na dovolenou snù, ale když se jeden rozhodne pro život
v Mexiku, nutnì pøijdou ty samé starosti a radosti jako kdekoli jinde 
na svìtì.
Pøi hledání práce jsem si nejednou s díkem vzpomnìla na 
Euroškolu, protože vedle spousty skvìlých vìcí, které jsem se zde 
nauèila, mi teï neskuteènì pomáhají hodiny nìmèiny. Bláhovì jsem 
si myslela, že mluva Nìmecka se ztrácí v krajinách zapomnìní a je 
spolehlivì utlaèovaná angliètinou, španìlštinou atd. Není to pravda! 
Jak tak obcházím kanceláøe a hotely se svým divukrásným C.V. 
zjiš�uji, že jakmile kdokoli spatøí kolonku Zertifikat Deutsch, hned 
je ze mne žádaná „komodita“. Zkrátka nìmèina je stále v kurzu, 
protože mamky a ta�kové z BRD teï využívají svých sociálních 
benefitù a civilizaèních jistot západní Evropy a èile cestují všude po 
svìtì, a pokud je zákazník náš pán, má se mu vyhovìt ve všem. 
Seèteno podtrženo, nìmèina je tady v Mexiku k nezaplacení, zvláš� 
když hledáte práci v turizmu.
A tak, Euroškolo, veliké DÍKY! 

Klára
Poznámka: Zertifikat Deutsch je mezinárodnì uznávaná zkouška, jejíž složení slouží také jako doklad znalostí jazyka pro 
zamìstnavatele a v Nìmecku je uznán jako doklad znalosti nìmèiny pøi získávání nìmecké státní pøíslušnosti, dále slouží jako 
doklad k získání pracovního povolení v nìmeckých jazykových oblastech.Ve školním roce 2006/2007 ji složilo 15 studentù 
Euroškoly.

German is not dead! 
Proto je dobré mít Zertifikat Deutsch

V kvìtnu jsme byli na turistickém kurzu na 
Slovensku. Byl to dost nároèný „trip“, ale 
fakt výborný. První dvì noci jsme spali
v chatkách. Mìli jsme s sebou vlastního 
kuchaøe, který vaøil opravdu vydatné 
snídanì a veèeøe, a výbornì! 

Hned po pøíjezdu na Slovensko 
jsme byli na první malé procházce, ale pro 
nás kuøáky to bylo na zaèátek až moc, 

protože bylo vedro a drápali jsme se na Súlovské skály, mimochodem 
nádherné. Druhý den jsme byli na Malém Rozsutci. To bylo peklo! Nìco pro 
lidi, kteøí mají jako já strach z výšek, na což jsem pøišla, až když jsem se 
zasekla v pùlce skály, visela jsem na øetìzu a nemohla jsem ani nahoru ani 
dolù. Když mi Megy, náš prùvodce, pomohl a já koneènì dosáhla vrcholu, 
nemohla jsem se ani rozhlédnout kolem sebe, jak mi bylo špatnì, ale krásnì 
zároveò. Jenže nám „zapomnìli“ øíct, že zpátky pùjdeme tou samou cestou. 
Slezla jsem to s vypìtím všech sil, a když jsem mìla to nejhorší za sebou
a byla jsem v bezpeèí, polil mì studený pot a rozbreèela jsem se jako malá 
holka. Ale byla tam pøekrásná pøíroda a poznala jsem, že skousnu víc, než se 
zprvu zdálo. 

Tøetí den byl nejlepší. Výborný relax pro naše znièené nohy. 
Koupali jsme se v termálních bazénech. Teplota vody byla od 26° - 40°C. 
Potom jsme jeli do Popradu, betonového mìsta na úpatí Vysokých Tater. 
Architekt Vávra by z „šumného“ Popradu u vytržení nebyl. Ani my jsme 
nebyli. Ètvrtý den ve Vysokých Tatrách! To byl nejtvrdší den. Mìli jsme 
pùvodnì jít jen na takovou malou relaxaèní procházku, ale poèasí nám 
nepøálo. Zima, déš� a lanovka nejela. Museli jsme tedy stoupat po svých, 900 
metrù pøevýšení na Skalnaté pleso. Jedním slovem „hardcore“. Naštìstí asi 
tøi sta metrù po jezerem bydlí Laco Kulanga, neuvìøitelný vysokohorský 
nosiè a stydlivý patron. Museli byste ho vidìt! Ale polívku a èaj mìl nejlepší 
na svìtì. Pøišli jsme k nìmu všichni úplnì hotoví, promoèení a zmrzlí, ale 
odcházeli jsme zase natìšení na vodopády a i mraky se zázraènì protrhaly.  Poslední túra, to už jsme se jen „prošli“ po Slovenském ráji, 
jen tak lehce polezli na padesátimetrových žebøících a stoupali po železných plošinách nad Hornádem. Veèer samozøejmì nechybìl 
táborák, buøty a èerný Šariš. Prostì pohodièka.  A poslední den? Zákon schválnosti. Ráno se nám sice rozbil autobus, ale na pomoc 
pøijel slovenský „šéfik“ a za pár minut jsme startovali. Navíc byla ještì pøed hranicemi tìžká bouraèka a kvùli hodinovému zpoždìní jsme 
nestihli spoj, kterým jsme mìli odjet domù. Ale pan Kuchaø, vedoucí kurzu, všechno brisknì zaøídil a nakonec jsme dojeli domù ještì 
døív, než jsme pùvodnì mìli. A celkové hodnocení? Myslím, že to byl skvìlý výlet! Všechno se dalo zvládnout. Stìží, ale dalo. A uèitelé? 
Ti byli nejluxusnìjší. Byla s nimi opravdu zábava.  A poznali jsme úplnì jinak než ve škole, kde jsou pøísní.
P.S.: Kouknìte se pro pøedstavu na další fotky: 

Pavla
www.eso-cl.cz

 

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú 
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„MAREÈKU, PODEJTE MI PERO!“ JAK jezdíte do školy?
Pan J.: autem, jak jinak

I na Euroškole by se mohla natáèet tato 
oblíbená komedie pánù Svìráka a D.: autobusem, øidièák na mì teprve 
Smoljaka, a to hned nìkolikrát. èeká…
Inspirovat by se mohli zkušenostmi a 
zážitky paní RYKLOVÉ a její dcery 
Petry, pana FRIŠE a jeho syna S ÈÍM chodíte do školy?
Jaroslava, paní HNÍZDOVÉ a dcery Pan J.: aktovka se hodí, ne?
Ivony, paní BARÁNKOVÉ a dcery 
Denisy. D.: zùstávám zatím u batohu

Za všechny dáme ale slovo dvojici: pan S KÝM se o Euroškole bavíte?
JAKUBÍK a syn DAVID. Spoleènì a Pan J.: s rodinou 
zároveò každý zvláš� nám struènì 
odpoví na nìkolik všeteèných otázek. D.: radìji se nebavím o škole s nikým

PROÈ navštìvujete Euroškolu? CO domácí úkoly?
Pan J.: potøebuji doplnit vzdìlání ke Pan J.: øeším je sám, pokud to jde
své profesi, dnes je to nutnost

D.: s kamarády, a když si nevím rady, 
D.: šel na ni mùj kamarád, tak jsme tu tak s tátou
spolu

KDY chodíte do školy? CO vysvìdèení?
Pan J.: jen v úterý Pan J.: mohlo to být lepší 

 
D.: bohužel celý týden D.: zatím se není èím chlubit

Jsem tu
Jsi tu se mnou

S tebou jako jedinou
Chci procházet krajinou

Zaèínal jsem ztrácet svoji odvahu

Najednou zjevila ses TY
Byl jsem z toho u vytržení

To nádherné pondìlí
Zaèátek prvních jarních dní

Ty jsi pøišla za mnou
S tou prosbou sladkou
Není žádný problém

Rád pomùžu ti se vším
Rád stanu se tvou láskou

Rád budu vším
Co tvoje oèi øeknou

Budeme si hrát
Chci ti všechno dát
Doufám, že to víš
Pøi tobì budu stát
Já budu poøád bdít
Zatím co ty spíš
Budu jako ostøíž

Chci tì, lásko, chránit
Øešit každou malou potíž

Pomùžu ti se vším
Co tvoje srdce drásá

Koneènì už vím
Co je prává LÁSKA

 TA JEDINÁ
Filip Skládaný (absolvent H4)

 

 
Mám zpracovaný 
itineráø na Èeský ráj. 

 
A je to tady! „Poláèek  
Tour“ hledá prùvodce  
po Èechách! 

 
A jestli to bude 
incoming, 
prùvodcuji 
v angliètinì! 

 
Akci po Èechách 
nestíhám. Jedu 
jako prùvodce do 
Norska. 

 

 
Tak to já musím 
mrknout na 
období Karla IV. 

„S námi se neztratíte! Máme totiž v kapse certifikát o absolvování prùvodcovských zkoušek!“ 

 

„Posílám pozdrav z paluby 
boeingu a tìším se na 
spoleèný pleasent flight,“ 
vaše Gábina Vytisková. 
(absolventka Euroškoly roku 1999) 



  Studuji obor 
h o t e l n i c t v í
a turizmus, a 
p r o t o  j s e m  
neváha la  an i  
chvilku a využila 

nabídku Euroškoly zúèastnit se
v kvìtnu 2007 zahranièní praxe
v Itálii. Šly jsme do toho s kamarádkou 
Luckou a nelitujeme! Krásné dva 
týdny bez rodièù a bez jakéhokoliv 
pomyšlení na školu, uèení a písemky.
  Ve ètvrtek, den pøed odjezdem, se 
mì zmocnila cestovní horeèka. 
Jediné, na co jsem myslela, bylo, 
abych mìla sbaleny všechny vìci. Tu 
noc jsem pøemítala o tom, co mì 
èeká.  
  Cesta autobusem do italského 
Caorle byla pro nás dlouhá, ale únava 
rychle opadla. 
V hotelu Gabriel jsme se pøivítaly
s dìvèaty, která jsme pøijely vystøídat, 
a samozøejmì jsme byly zvìdavé, jak 
bude vše probíhat. Na dlouhé 
rozhovory ale moc èasu nebylo. 
Zaèaly  jsme pøe j ímkou baru
a veškerého zboží, pøípravou na 

a uklízely použitý inventáø. Po úklidu byla opìt výhoda, a pokrmy podle 
veèeøe a samozøejmì servisem 

restaurace jsme mìly  vo lno poètu strávníkù u stolu. Po odchodu 
veèeøí. Druhý den jsme vstávaly již 

a koneènì jsme se dostaly k moøi. hostù a úklidu jsme mìly zase volno 
pøed sedmou a šly prostírat na 

Pøed polednem jsme opìt nastoupily až do podávání veèeøí. Využily jsme 
snídanì, které se podávaly formou 

do restaurace, prostøely na obìdy, toho a šly chytat bronz na pláž k moøi. 
nabídkového stolu, takže to byla pro 

otevøely bar a vyèkávaly velké i malé V pùl šesté jsme opìt zaèaly pracovat 
nás výhoda.  Hosté se sami 

strávníky. Obìdy se roznášely - a po roznášce veèeøí jsme již jen 
obsluhovali a my jsme jen doplòovaly 

polévky v polévkových mísách, což obsluhovaly bar. Pracovní doba nám 
konèila v jedenáct hodin veèer a my 
jsme potom chodily do okolních 
kaváren na výbornou kávu nebo 
zmrzlinu. Blížil se den odjezdu. 
Páteèní veèer nás èekala inventura. 
Peníze a zboží jsme poèítaly daleko 
pøes pùlnoc. Klepaly jsem se pøitom 
strachy, aby nám všechno vyšlo. 
Štìstí nám pøálo, nic nám nechybìlo. 
V sobotu jsme pøedaly celý bar
a zboží našim nástupcùm a šly na 
pláž. Kolem sedmé hodiny veèer jsme 
s e  r o z l o u è i l y  s  p ø í j e m n ý m  
personálem, nastoupily do autobusu 
a za ètrnáct hodin jsme byly doma.
  Ètrnáctidenní praxi v Itálii bych 
zhodnotila velmi pozitivnì, celý pobyt 
probìhl v klidu a pohodì, kuchaøky a 
celý personál nám pomáhali, byli 
naprosto skvìlí. Šlo o úžasnou 
zkušenost.

Šarlota 
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Na praxi v ItáliiNa v Itálii
 

Caorle má své historické centrum s romantickými klikatými ulièkami a turistický pøístav. 
Málokdo ví, že klikaté ulièky v centru Caorle bývaly ještì pøed nìkolika sty lety vodní 
kanály, které byly pozdìji zasypány. Caorle vlastnì kdysi bylo jako malé Benátky! 

Krásné dva týdny jsme strávily na praxi v hotelu Gabriel v italském Caorle.
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Ahoj,  Euroškolo!!!
Ptáš se mì, jak žiji pìt let po maturitì? V mém pøípadì mi na 
odpovìï staèí jedno slovo: „Výbornì!“ Po  ukonèení støední 
školy jsem váhala co dál. Chtìla jsem studovat, ale na vysokou 
školu jsem se necítila. Rozhodla jsem se tedy pro pomaturitní 
studium angliètiny na Euroškole. Nyní jsem ráda, že jsem tento 
krok udìlala. Nebyla jsem sice žádná premiantka, ale studium 
mì bavilo a nyní nemám díky tomu problém se kdekoliv ve svìtì 
domluvit. Rok utekl velmi rychle a já se musela opìt rozmýšlet, 
jestli práce, nebo škola. Dozvìdìla jsem se o Vyšší odborné 
škole právní v Liberci, a tak i vzhledem k tomu, že již na støední 
škole patøil pøedmìt právo mezi mé oblíbené, byla má volba 
jasná. I pøesto, že jsem základy úèetnictví a ekonomie znala ze 
støední školy, a tím mìla jistou výhodu oproti spolužákùm napø.   
z gymnázií, i tak se musím pøiznat, že to se mnou párkrát vypadlo 
bledì. Nevzdala jsem to, na škole jsem vydržela, úspìšnì složila 
absolutorium a našla mnoho pøátel, kterých si vážím.                  
V souèasné dobì studuji na vysoké škole v Liberci a zatím se mi 
daøí.
Všem EUROŠKOLÁKÙM pøeji krásné dny plné sluníèka!!!

Lucka 

Jak se žije Euroškolákùm Rozhodnutí

V záøí roku 2004 jsem se vydala po 22 letech opìt do školy. 
Ne abych tam doprovodila své dìti, ale abych se taky sama 
zapojila do vzdìlávacího procesu. Razím heslo, že nechci 
umøít blbá, a tak žiji v domnìní, že mi v tom škola pomùže. 
Když jsem si podala pøihlášku na dálkové studium na 
Euroškole, obor podnikové hospodaøení, ještì jsem netušila, 
do èeho jdu. Ale dobøe mi tak, snad mì to vytrestá, že 
neustále vymýšlím nìjaké pitominy, chci zvýšit kvalifikaci
a ještì se divím,  že se musím uèit :-)

         
Den D! Dnes maturuji! Jsme jsme jako ètyøi mušketýøi. Za 
zády držím zkøížené prsty pro štìstí. Docela mám "lepíky", 
protože otázka, kterou jsem si vytáhla z úèetnictví, byla è.13. 
Na ní den pøedtím pohoøela spolužaèka. Ani se jí nedivím, 
tohle zvládnout vyžadovalo opravdu velké znalosti a um. 
Dìlala jsem, co jsem mohla, abych tento pøíklad vyøešila, ale 
nebyla jsem sama se sebou spokojená. Vím naprosto dobøe, 
že úètovat umím celkem obstojnì, ale už jak pøi vylosování 
otázky moje uèitelka prohlásila, že to je velice tìžká otázka, 
bylo mi jasné, že se musím 100% soustøedit na øešení, a to si 
také obhájit. Prostì nìkdo si toho Èerného Petra musel 
vytáhnout. Holt jsem to byla já. Tohle jediné mi kazilo radost, 
také kvùli tomu mi uteklo vyznamenání. Pak jsem celý zbytek 
zkoušek pochybovala, jestli jsem vše alespoò uspokojivì 
zvládla. Ostatní pøedmìty byly naprosto v pohodì!
Naše ètveøice dosáhla na dvì vyznamenání!!! Je to èest i pro 
vyuèující a pro celou školu.

Dvacet dva let jsem se snažila dostat na školu a zvýšit si 
vzdìlání.. Koneènì jsem to dokázala, navzdory osudu.

MÁM  MATURITU !!!!!              

A pak hurá malinko slavit do naší školní hospùdky, kde se už 
roky scházívají dálkaøi pøed i po vyuèování. To mojito, které 
jsem si dala, jsem si opravdu zasloužila!

Renata

O tøi roky pozdìji

Honzík se pochlubil tím, že mìl celou dobu "KLIKU"...nakonec 
ji dokonce vytáhl z kapsièky u saka...Pobavil tím všechny - 
vèetnì komise. Míša (naše tøídní uèitelka) byla naprosto 
odbouraná.

   Celé prázdniny jsem strávila mimo domov 
a poprvé v životì bez rodièù! S kamarádkou 
Klárou jsem letìla z Prahy do Barcelony. 
Bydlela jsem v letovisku Peòíscola, na 
Pobøeží pomeranèového kvìtu. Je to malé, 
avšak turisty velmi navštìvované mìsto. 
Nachází se zde historický hrad, jsou zde 

krásné, dlouhé pláže, dobré jídlo a pití.
Bydlela jsem v horách, 500m nad moøem, v krásném apartmánu 
s bazénem. Na nájem se nás skládalo pìt.  Každý platil 150,-
EUR mìsíènì.  První týden mého pobytu byl bájeèný - opalování, 
koupání, jídlo, pití. Pozdìji však zaèaly první problémy s prací. 
Kamarádka Klára nehovoøila španìlsky. Já jsem se uèila 
španìlštinu dva roky ve škole, což bylo mé velké plus. V hotelu, 
kde jsme pùvodnì chtìly pracovat pro nás práci nemìli. Navíc ve 
Španìlsku potøebujete pracovní povolení, jehož vyøízení trvá 2-3 

mìsíce. Nakonec jsme našly práci v restauraci. Pracovaly jsme 
12 hodin dennì, nemìly jsme jediný den volno a platili nám 4,-
EUR za hodinu. Klára to vzdala a odjela. Já jsem vystøídala
v prùbìhu dvoumìsíèního pobytu další dvì restaurace. Práce se 
pøíliš nelišila. Bylo to velmi nároèné. Nauèila jsem se mnoho 
nového  napø. servírovat chobotnice, calamares a další typická 
španìlská jídla. A TEÏ KOUSEK VE ŠPANÌLŠTINÌ  TROCHU 
ZE SOUKROMÍ... En Peòíscola buscé a novio, con mi fortuna  él 
tenia esposa. Pero al final se separó con ella.  La vida que viví allí 
era muy buena y con mucha experiencia. Peso 10 kilós más, 
pero estoy muy contenta, feliz y con muchas ganas empezar con 
nuevos estudios en Praga.

HASTA LUEGO BETY 

VIVA ESPAÒA

na celý život



urèeném místì a my jsme se museli zorientovat i „poslepu“. Uèili     Polovina èervna! Prázdniny jsou nadosah! Ještì pár písemek
jsme se také pøipravovat drinky v šejkru, první den jsme však a nìjaké to zkoušení a „šlus“. Tak takhle vypadá závìr školního 
používali jen vodu. 
   Druhý den jsme pøidali  teorii, bez které se práce barmana 
neobejde. A odpoledne jsme zaèali vyrábìt drinky, které se 
pøipravují v šejkru. Ale tentokráte pøesnì podle receptur. Už 
žádná voda! Pan Tretter nás také nauèil, jak správnì otvírat 
„lahvièky“. Každému na ruku nakreslil èáru, abychom si to 
zapamatovali.
   Tøetí den kurzu nás školitel nauèil pøipravovat drinky v tumbleru, 
což je o hodnì tìžší, než v šejkru, takže žádný div, že nám to ze 
zaèátku moc nešlo. Ale po vydatném obìdì to bylo mnohem 
lepší. Také jsme se nauèili pøesnì odmìøovat množství alkoholu, 
který na výrobu drinku potøebujeme. A po skonèení støedeèního 
kurzu nás èekala pøíjemná odmìna - návštìva pražského 
Tretter´s baru, který patøí synovi pana Trettera. Poté jsme se ještì 
pøesunuli  na prohlídku pìtihvìzdièkového hotelu U Prince na 
Staromìstském námìstí.
    Atmosféra ètvrtého dne kurzu se nesla pøípravami na páteèní 
závìreèné zkoušky. Zopakovali jsme si výrobu destilátù
a pøípravu drinkù v šejkru i v tumbleru. V pátek ráno nás pan 
Tretter nauèil správnì zdobit sklenky, v deset hodin nám rozdal 
testy a zaèala naše velká zkouška. V testu jsme mìli sto otázek, roku pro vìtšinu študákù. Nám, 18 hotelákùm, však zaèal perný 
na jeho vypracování bylo tøicet minut. Po odevzdání jsme mìli týdenní barmanský kurz uzavøený nároèným testem
krátkou pøestávku, po které zaèala druhá èást zkoušek, výroba a praktickými zkouškami. Barmanský kurz vedl pan Miloš Tretter, 
drinkù. Zpamìti jsme se museli nauèit receptury 100 long a short zakladatel 1. Èeské barmanské akademie, který nás uèil míchat 
drinkù. Kolem jedné hodiny jsme mìli zkoušky úspìšnì za sebou. drinky a zasvìtil nás do tajù barmanské alchymie.
Obdrželi jsme certifikáty, které nám urèitì v budoucnu pomohou    První den jsme seznámili s „lahvièkami“ tj. lahvemi destilátù, 
uplatnit se na trhu práce.které jsme pozdìji používali. Každá lahev musela stát na 

Šarlota
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Euronoviny

Lípa: hotel Olympia; LISTOPAD  Bratislava: Kvìtinový den" a 
olympiáda z anglického mezinárodní veletrh FIF, Ústí "Kvìtinka".
jazyka; maturitní ples; nad Labem - British Council.
fotografická soutìž: „Krásy a ÈERVEN Vltava: 
hrùzy Èeskolipska“; okresní PROSINEC  Drážïany: vodácký kurz; sportovní den; 
kolo v recitaci.Zwinger, Striezelmarkt + branný den; Praha: „Praha 

hygienické historicko-literární; Liberecko: 
 Praha: mezinárodní muzeum; Praha: BØEZEN pamìti-hodnosti a pøírodní 

veletrh fiktivních firem; okresní Coca-Cola a hotel krásy; školní výlety: Rokytnice 
kolo Olympiády z ÈJ; poøadRadisson SAS; nad Jizerou, Úštìk, 

ZÁØÍ  Dolní Svìtlá: 
„Rady zaèínajícím milencùm“.recitaèní soutìž; Litomìøice, Staré Splavy, 

adaptaèníkurz; Èeská Lípa; 
školní kolo soutìže v nìmèi- Èeský ráj, Troskovice; 

Dìtenice: zámek, pivovar + 
  Praha: Zertifikat nì; školní kolo Olympiády DUBEN Litomìøice: Po stopách K. H. 

Ostrá n. L: centrum Botanicus; 
Deutsch; Praha: „Historická v èeském jazyce. Máchy; Lindava: Ajeto; 

J. Kryl  recitál; beseda            
Praha“; charitativní akce barmanský kurz; Písek - 

s europoslancem Hynkem 
ADRA; Praha: prùvodcovské LEDEN  Praha: Coca Cola regionální veletrh FIF.

Fajmonem; Praha: Národní 
zkoušky VŠCRHL; Hradec Beverages; maturitní ples; 

divadlo, hotely Marriot a 
Králové: veletrh GASTRO kino Crystal: „Obsluhoval jsem 

Renaissance.
DEN; Litomìøice: Vinné anglického 
sklepy; Den Zemì  krále“, 

ØÍJEN  Praha: veletrh 
enviromentální program školní kolo 

HORECA; Most - regionální 
ekologického centra Sever soutìže 

veletrh FIF; Brno: INVEX; 
Litomìøice.„Psaní na 

Mladá Boleslav: ŠkodaAuto; 
klávesnici 

pøednáška „S tebou o tobì“; 
 Slovensko: PC“. KVÌTEN 

školní fotosoutìž „Jak jsem 
turistický kurz; Praha: 

trávil/a prázdniny aneb Vyfo� 
Parlament ÈR; Liberec: 

si barevnou rybièku“; Praha: 
GASTRO DEN; Itálie: praxe ÚNOR   Èeská Lípa: 

veletrh EXPOLINGUA.
hotelová škola; Praha: „Praha Jiráskovo divadlo  „Utrpení 
historicko-literární," charita - "mladého Werthera“; Èeská 

AKTIVITY - EXKURZE - TURIS�ÁKY

Týden v Kahanu s Bloody Mary, White Lady...
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