
Od této chvíle jsem si
nepøála být nièím jiným ne�
„paní uèitelkou“, co� se mi
splnilo. Do školy jsem chodila
moc ráda a milovala všechny
kantory. Své první pedagogické
umìní jsem v maminèinì sukni,
botách na podpatcích a s nez-
bytným ukazovátkem v ruce,
zkoušela na mých malých nì-
mých �ácích - medvídcích a
panenkách.

Do toho pravého škol-
ství jsem po vystudování Karlo-
vy univerzity nastoupila 1. záøí
1972, a to na Støední ekonomic-
kou školu v Èeské Lípì. Ka�dý
následující školní rok mi jen po-
tvrzoval, �e jsem si své povolání
zvolila správnì. Být stále mezi
mláde�í, zprostøedkovat jim
vìdomosti a èasto jim pomoci i
v náhledu na �ivot je nádherný a
nièím nenahraditelný pocit.
V roce 1998 jsem dostala jako
øeditelka soukromé Euroškoly Èeská
Lípa pøíle�itost utváøet nejen �áky, ale
i celou školu podle svých pøedstav. A
pøesto�e mi bylo ji� padesát let, chtìla
jsem budovat moderní školu s moder-
ním vybavením, novými vyuèovacími
metodami, a to vše s vyu�itím týmové
práce uèitelù a zamìstnancù školy.
K tomu jsem se obklopila mladými
uèiteli, kteøí mi pomohli tyto vize a
ideály naplnit.
Letos tak konèí má témìø ètyøicetiletá
profesní kariéra, ale odcházím velmi
spokojená.

A moji poslední �áci? Tìmi
byli studenti tøídy P4A se studijním
zamìøením Cestovní ruch, kteøí byli
u spoleèné i profilové maturitní
zkoušky stoprocentnì úspìšní, a
kterým jsem 23. èervna 2011 slav-
nostnì pøedala v ambitu augustinián-
ského kláštera maturitní vysvìd-
èení.

A co bych si na „odchodnou“
pøála? A� nejen na Euroškole, ale
v celém školství vyuèují jen takoví
uèitelé, kteøí mají své �áky hodnì rádi!

Mgr. Marie Kuncová
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Mými prvními �áky
byly panenky a medvídci
První záøí 1954 bylo pro mne nejen nástupem do 1. tøídy,
ale ten den se ve mnì zrodila i celo�ivotní láska ke škole.

Milí ètenáøi,

do rukou se vám dostá-
vá 13. èíslo Euronovin, to zna-
mená, �e máme za sebou dva
mìsíce prázdnin, které jste
urèitì vyplnili open-air festiválky,
cestováním, lenošením, oblíbe-
ným chatováním s kamarády,
ale i brigádami, abyste získali
trochu nezávislosti na rodièích a
bylo na nìjaké rozmary…

Právì ono pøíjemné období si pøipome-
neme jednak putováním po Zanzibaru (str. 4) a pak
nás loòské tøídy P2B a H1 vezmou na výlet (str. 6 a 7).
V pøípadì vyluštìní tajenky v jednom z textù se
mù�ete tìšit na pìknou cenu.
Setkání se dvìma rùznými osobnostmi nám
zprostøedkují èlánky „Jak namíchat nejlepší koktejl?“
a „EUROposlanec na EUROškole“. První zmínìnou
osobností je pan Miloš Tretter, zakladatel 1. bar-
manské akademie, který byl lektorem kurzu, na jeho�
konci získali Euroškoláci CERTIFICATE BARTEN-
DERS. Druhým, neménì významným, mu�em je
poslanec Evropského parlamentu MUDr. Milan
Cabrnoch, který naši školu navštívil ji� poètvrté.

Uplynulý školní rok se nesl ve znamení
státních maturit. Jsem nesmírnì ráda, �e se mé
optimistické prognózy a víra v kolegy, kteøí �áky ke
maturitám pøipravovali, naplnily. Nezklamali jste mne
ani vy, maturanti. Ve tøídì P4A odmaturovali
VŠICHNI, a� ji� si zvolili základní èi vyšší úroveò,
stoprocentnì obstáli i ve všech volitelných
pøedmìtech. Ohromnou radost nám i sobì udìlali
posluchaèi dálkového studia, o jejich výsledky jsme
se obávali asi nejvíce. „Natøeli“ to však všem
srovnatelným školám v Libereckém kraji a v èeštinì a
cizích jazycích excelovali!!! (více na str. 2 a 7).

Šestým rokem spolupracuje Euroškola
s Technickou univerzitou v Liberci. O tom, jak lze
skloubit zamìstnání a „vejšku“ se doètete v pøíspìv-
ku absolventky Euroškoly - Bc. Ivy Stupkové (str. 2).

Milým a pøíjemným zjištìním je, �e škola
není jen „votrava“, ale lze zde pro�ít i spoustu
hezkých okam�ikù, potvrzují èlánky Adély (loòské
absolventky) a Niky (loòské „prvandy“).

Poslední srpnový den byl nejen dnem
narozenin naší paní øeditelky - Mgr. Marie Kuncové,
ale i posledním dnem v její øeditelské roli, nebo� po
témìø ètyøiceti letech ukonèila svou profesní kariéru.
Za všechno, co pro Euroškolu udìlala, jí patøí ohrom-
né PODÌKOVÁNÍ. Více se o její pracovní kariéøe
doètete na titulní stranì.

V úvodu jsem se zmínila o tom, �e
Euronoviny vydáváme letos potøinácté. Tøináctka
rozhodnì nepatøí mezi oblíbené èíslovky. Rozebe-
rme si ji ale na prvoèísla: 1 - prý znamená tvoøivost,
energii Slunce, která mù�e být høejivá, ale i spalující.
Je v ní zastoupena originalita, rozhodnost a tvrdohla-
vost. 3 je symbolem idealismu, optimismu, spravedl-
nosti, nezávislosti a èinorodosti. Pøeji si, aby tyto
vlastnosti charakterizovaly náš další spoleèný školní
rok

Mgr. Petra Kašparová
øeditelka školy

NOVINKA!
Nový obor na Euroškole

Public relation a média
Základy tvorby psaného projevu
Odborná praxe
Kultura osobního projevu
Poèítaèová grafika
Dìjiny a teorie propagace

MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE
A REKLAMA

Z Euroškoly na VŠ

Filmová Euroškola

Freddie Mercury
a banana shake?

Euroškolo, goodbye

Mediální komunikace
a reklama - nový obor
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Jak blízká èi vzdálená je nám Evropská
unie? Díky pøednášce MUDr. Milana
Cabrnocha se na zaèátku kvìtna studenti
všech druhých roèníkù mohli dozvìdìt
základní informace o této mezinárodní
organizaci a jejím fungování - jaké institu-
ce EU má a podle jakých zásad se øídí.
Poslanec EU pøipomnìl rùzné aspekty
hospodáøské krize, situaci v zadlu�eném
Øecku, své myšlenky dokladoval i pøíklady
z Èíny.

Následující otázky ze studentských øad smìøovaly jak
na zále�itosti spojené se �ivotem v Evropì, tak i u nás èi
osobnì na pana europoslance. Nìkdo byl zvìdavý na
problematiku našeho pøijetí eura, jiný na penzijní reformu a

další na jazykové znalosti pana Cabrnocha...Mo�nost setkání
s europoslancem se nenabízí ka�dý den, a tak jsme byli rádi,
�e jsme mohli MUDr. Cabrnocha na EUROŠKOLE pøivítat.

Monika

listopad 2011Euronoviny 2

Naši dálkaøi jsou nejlepší v Libereckém kraji !
Tato potìšitelná informace vyplývá z výsledkù CERMAT (Centra pro
zjiš�ování výsledkù vzdìlávání). Ve spoleèné èásti maturitní zkoušky se
Euroškola ze 14 škol v Libereckém kraji, které nabízejí dálkové
nástavbové studium, umístila na 1. místì! Zaslou�ili se o to posluchaèi
tøídy D3, kteøí obhájili prvenství v èeském jazyce a literatuøe, nìmèinì a
angliètinì!

Euroškola je dobrý základ
V úvodu bych ráda pozdravila celý pedagogický sbor a

studenty Euroškoly.
Maturitní zkoušku jsem na Euroškole slo�ila v roce 2007 a
rozhodla jsem se pro pokraèování ve studiu na Technické
univerzitì v Liberci (program Ekonomika a management), a to
kombinovanou formou. Dálkové studium na vysoké škole je
podle mého názoru nároènìjší, ale také zajímavìjší.

Na rozdíl od denního studia toti� dává mo�nost
získávat najednou jak vìdomosti, tak i v dnešní dobì tolik
potøebnou praxi.

Pøednášky probíhají v pátek a v sobotu jednou za
14 dní a znaèná èást zùstává samozøejmì na samostudiu.
Semestrální práce jsou vìtšinou zadávány tak, aby studenti
mohli zpracovávat témata, která jsou blízká jejich vlastní práci.
Profesoøi velice èasto vyu�ívají praktických znalostí studentù a
obohacují tak pøednášky o informace z praxe.

Opravdu musím øíci, �e mì studium baví a díky
znalostem z Euroškoly jsem prvním roèníkem na TUL prošla
bez problémù. Svých vìdomostí jsem mohla vyu�ít zejména
v mikro - a makroekonomii, øízení podniku, úèetnictví a
financích. Myslím si, �e jsem nezaostávala ani pøi studiu cizích
jazykù, v angliètinì jsem právì díky své práci patøila mezi lepší
studenty. Letos jsem získala bakaláøský titul a pokraèuji
v navazujícím studiu opìt kombinovanou formou. V souèasné
dobì pracuji jako disponentka dopravy v dopravnì-spedièní
spoleènosti a mé zamìstnání je èasovì velice nároèné.

I tak jej lze se studiem zkombinovat. Tímto èlánkem bych ráda
podpoøila všechny studenty Euroškoly, kteøí chtìjí pokraèovat
ve studiu na vysokých školách právì kombinovanou formou.
Opravdu pro vás bude vše o nìco nároènìjší, ale pokud to
zvládnete, nebude vám stát v cestì za úspìšnou kariérou
nedostatek praxe. Z vlastní zkušenosti vím, �e to za námahu
stojí!

Srdeènì zdraví
Bc. Iva Stupková

PØEDMÌT POZICE ŠKOLY

Celkový poèet
škol v kraji nabízející
srovnatelné vzdìlání

Èeský jazyk a literatura

Cizí jazyky 1

1

14

14

EURO EUROposlanec na škole

pro studium na vysoké škole
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Koupit si super dovolenou bez
ohledu na finanèní èástku. Za�ít
adrenalin. Líbilo by se vám to?

Nevìøíte?

Jak k tomu došlo?

Nic z toho není pro nás, studenty
zamìøení cestovní ruch, nemo�né.

Jako spousta jiných ú�asných vìcí,
i tohle má „malý háèek“. Mám toti� na mysli
E-SHOPY, které jsme vytvoøili pøi hodinách
informaèních technologií. A právì v nich
jsme ostošest nakupovali.

E-shopy jsme za pár minut vytvoøili
na portálu webnode.cz. Nároènìjší u� bylo
naplnìní e-shopù zbo�ím, museli jsme si
toti� projít nabídku skuteèných cestovek a
vybírat to nejatraktivnìjší do svého

obchùdku. No a proto�e pan uèitel ještì
trval na tom, �e náš web musí být
kompletní, vèetnì smluvních podmínek,
kontaktù, novinek, akèních nabídek, tak
jsme si docela „mákli“.

Pohodièka nastala pøi nakupování.
Jen�e ono nestaèilo jen vybrat si produkty a
slu�by u našich spolu�ákù, hlavnì jsme
museli vyøizovat jejich nákup v našem
obchùdku. Poøádnì jsme si tak vyzkoušeli
nejen nakupování, ale i prodej na internetu,
poznali jsme, jaké to je z „druhé strany
pultu“ i kdy� elektronického. Nìkteøí z nás
dokonce vyhro�ují, �e si e-shop nechají a
budou ho naostro provozovat po maturitì.
Proè ne?

Aneta

Dovolená snù?

Filmová Euroškola - holocaust oèima pamìtníkù
(i støedoškolákù)

Není v�dy jednoduché probudit u studentù zájem
o historii, nauèit je kriticky myslet a samostatnì tvoøit
s vyu�itím moderních technologií.

U� samotné listování archivem a seznamování se
s lidmi, kteøí jen zázrakem unikli smrti, bylo pro naše
studenty velkým pøínosem.

V kinì Crystal v Èeské Lípì se na vás
tìšíme 16.11. a v kinì v Novém Boru pak 24.11 2011.

Mgr. Vojtìch Holub

Sami budete moci posoudit, do jaké míry se to
podaøilo u našich studentù. V projektu jsme se zamìøili na
období druhé svìtové války a pøedevším na problém
holocaustu. Vyu�ili jsme toti� mo�nosti vstoupit do
neuvìøitelnì rozsáhlého video archivu, který vznikl v 90.
letech 20. století z popudu re�iséra Stevena Spielberga
na americké University of Southern California (USC).
Obsahuje rozhovory s pamìtníky této hrùzné události,
jejich� sledování nám dalo unikátní mo�nost nahlédnout
do zcela konkrétních osudù jednotlivých lidí, jejich rodin a
pøátel, a pak si je zasadit do historického kontextu. Vše je
dostupné v Centru vizuální historie 20. století Malach
v Praze, kde je lze databázi prostudovat online.

Naši studenti pracují v šesti nezávislých týmech,
které si urèily specifické úkoly bádání. Napø. pøiblí�it útìky
vìzòù z koncentraèních táborù, popsat fyzické tresty,
týrání, plynové komory, zjistit, jak dìti v ghettech vnímaly
válku.

Navíc všichni mìli v tu chvíli pøedstavu, jak dále
vyu�ít videonahrávky pro vlastní tvorbu filmu na dané
téma. V následné fázi projektu, která probíhala
v poèítaèových uèebnách Euroškoly, se studenti pod

odborným vedením pana Martina Šmoka z USC krátce
seznámili jak s technikou a etikou støihu, tak i s pøíklady
chyb a omylù pøi støihaèské práci. Dnes ji� týmy svou
práci na filmech ukonèily a jejich výtvory jsou opravdu
zajímavé, plné pøekvapivých postøehù a emocemi
nabitých vìt a obrazù.

V tuto chvíli stojíme pøed završením celého
projektu. V øíjnu a listopadu tohoto roku budeme pro
studenty z dalších škol Èeskolipska poøádat konference,
pøednášky a diskuze, kde naši „filmoví tvùrci“ budou svá
díla uvádìt.

Brzy na shledanou

.



Tady zase Klára a mùj
sloupek pro Euronoviny.
Nìkteøí z vás u� o mnì
mo�ná slyšeli a s jinými
jsem mìla to štìstí setkat
se osobnì v záøí na

Euroškole. Moje maturita zde se konala kdysi
dávno (2007) v oboru Mezinárodni obchod a
mìsíc poté jsem vyrazila pracovat jako
hoteliérka na Karibské pobøe�í Mexika, odkud
jsem se pak pøesunula na svoji stávající
základnu, kterou je Dubaj. Tady jsem
pracovala dva roky znovu v hotelnictví a
následnì jako letuška u Emirates airlines, kde
jsem dodnes. Od minulého týdne jsem si také
znovu zaøídila status studenta a zaèínám na
kampusu Middlesex University v Dubaji, obor
„Reklama, PR a M dia“. Kdy� jsem byla
po�ádána o další pøíspìvek do Euronovin,
rozhodla jsem se s vámi podìlit o zá�itky ze
svého posledního „rychlovýletu“ do Východní
Afriky, proto�e se mi tak trochu „zaryl pod
nehty“.

Po návratu z Texasu se mi do
letového rozvrhu vloudila chybièka, a tak mi
firma musela dát ètyøi dny volna. Hurá! Vzala
jsem do ruky globus, roztoèila ho a naslepo
namíøila prstem doprostøed Pacifiku. Druhý
pokus... Zarezervovala jsem okam�itì letenku
do Tanzanie, do hotelu na jihu ostrova
Zanzibar.

Let Dubaj - Dar es Salaam trval
pøibli�nì 5 hodin. Mùj mozek byl z poloviny
v øíši divù spoleènì s Alenkou, ta druhá
polovina na pokraji kolapsu. Letištì se
inspirovalo architekturou Kocourkova, venku
horko…Ted¡ chytit taxi a rychle do pøístavu,

abych stihla poslední trajekt na ostrov.
Vítej v pekle! Loï jsem zmeškala

skoro o pùl hodiny. V deliriu postávám nad
mrtvou rybou a zírám na otevøené moøe. Mám
jen dvì noci, platit další den v hotelu se mi
právì nechce. Z Matrixu mne vytrhává
zpocený Big Lebowski a i pøesto, �e chodí
o berlích, Keòan s èíslem na zádech, by na nìj
v rychlosti nemìl. Hlubokým hlasem na mne
vyštìkne, a� ma�u zpátky na letištì a nasednu
na letadlo. Swahilštinou na nìj vychrlím:
„Díky.“ Malá Cesna pro 12 pasa�érù plus pilot.
Pøipoutat a letíme! Koneènì pøistáváme na
ZANZIBARU.

Cesta je úzká, sotva se vedle sebe
vejdou dvì auta. Cyklistù jsou kvanta stejnì
jako dìtí bez bot. Domky obèas cihlové, nìkdy
jen vysušená hlína naskládaná na døevìných
oporách. Elektøina vypadává, na ulicích
osvìtlení neexistuje.

Za hodinu pøijí�díme do KIZIMKAZI.
Otevírám dveøe pokoje a po oblièeji mì
pohladí ranní moøský vánek, na nebi si
proplouvá pár nadýchaných obláèkù a na
horizontu jen nìkolik rybáøských lodièek a
voda tak ú�asnì modrá, �e by králík Azurit
závistí zrudnul. Pøede mnou malý stolek se
šálkem èaje a kupou èerstvého ovoce.
Paráda. Jsem jediný host, a tak zvu
èíšníka/recepèního/údr�báøe ke stolu a nad
posledním èíslem èasopisu Newsweek mu
pomáhám s angliètinou.

Kizimkazi je vesnice, která nemá
více ne� 800 obyvatel, jednu školu, školku a
dva minihotýlky. Vìtšina lid tu �ije pod
oficiální hranicí chudoby a všichni jsou
muslimové. Domek, kde jsem se rozhodla

nocovat na internetové doporuèení 9 lidí z 10,
patøil místnímu starostovi. Po snídani se s ním
vydávám do STONE TOWN nebol i
Kamenného mìsta, co� je èást Zanzibar city
pyšnící se záštitou UNESCO. Ú�asná
architektura, která míchá vlivy Blízkého
východu, Indie a východní Afriky. Poetické
ulièky, kde je na prodej spousta ruèního umìní
- høebeny z ebenového døeva, obrazy, masky,
korále… Mešity vedle kostelù, muzikanti,
pøeplnìné tr�nice, kde se jednomu a� motá
hlava ze všech vùní a pohledù. Muškát,
høebíèek nebo vanilka, èást se zeleninou a
ovocem nebo trochu morbidnìjší rybí trh a
stánky s masem. Dlouhé barevné róby,
vìtšinou vyšívané støíbrnými a zlatými nitìmi,
tøpytící se šperky na krku, rukách i nohách,
pa�e zdobené obrazci z heny. Z oken se line
vùnì santalového døeva, parfémù a vonných
tyèinek, na ulici se pak vše mísí s vùní èaje a
kávy, které se prodávají doslova na ka�dém
kroku. �ádné kamenné èajovny, prostì
pøijede obchodník s pojízdným vaøièem,

é

í
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Náš první rok na Euroškole zaèal
adaptaèním kurzem na Horní Svìtlé. Kdy�
jsme na kurz dorazili, bylo vše velmi divné.
Stále jsme po sobì pokukovali a nevìdìli,
kdo kam patøí. Kdo je vlastnì náš spolu�ák
a kdo ne.

Nikola

A� po té co nás rozdìlili do jednotlivých tøíd
jsme se zaèali mezi sebou trošku bavit. Ze
zaèátku se utvoøily partièky. Proto�e nás bylo
pouze 10, nebylo to moc dobré.
Vìtšinou jsme se zdr�ovali po
dvojicích. Jedna skupinka byla po
ètyøech. Jak probíhal "adap�ák" a
trávili jsme spolu více èasu, vše se
zlepšovalo. Najednou jsme byli
„velká parta“, ve které ji� mluvil
ka�dý s ka�dým. Po skonèení
adaptaèního kurzu vše pìknì
klapalo i ve škole. Adap�ák nás
prostì nastartoval! Bìhem pod-
zimu jsme se tøídou naplánovali
první výlet.

Ten den poøádnì snì�ilo a cesta
byla nároèná. Vídeò je nádherné
mìsto, ve kterém jsme vidìli mnoho památek.
Vánoèní trhy na nás dýchly kouzlo blí�ících se
svátkù. Tento výlet náš kolektiv ještì více
posílil. Po novém roce k nám do tøídy
pøistoupily dvì nové spolu�aèky, které se
velmi rychle zaèlenily do našeho kolektivu.

Samozøejmì všichni jsme pøispìli k tomu, aby
se u nás ve tøídì cítily dobøe. Naše tøída
najednou byla (a je) jako jedna velká rodina, ve
které se všichni známe a nemáme potøebu si
ubli�ovat jako v jiných tøídách.

Po našem vydaøeném výletì do Vídnì pøišla
paní uèitelka tøídní s návrhem, �e poletíme do
Turecka. Podmínkou byla perfektní docházka

do školy a výborný prospìch! Pro nás to ale
byla obrovská výzva. Fungovali jsme na
110%, a to nám snad vydr�elo a urèitì vydr�í
a� k maturitì! Turecko byla „rychlá akce za
pøijatelné peníze”. Návrh na spoleèný pozná-
vací zájezd a ještì k moøi nás ohromnì

nadchnul. A tak jsme v bøeznu vyrazili.
V Turecku bylo nádhernì. Navštívili jsme
mnoho památek, relaxovali v termálních
pramenech, procházeli se pøi západu slunce,
cestovali z místa na místo. Nìkteøí mìli
nejvìtší zá�itek z letu letadlem, jiní z na-
kupování, z ubytování v luxusních 5* hotelích
èi ze švédského zpùsobu stravování. Ka�dý si
to u�íval podle svého. Ani s paní uèitelkou

nikdy nebyla nuda. Hry s míèem
èi stavìní hradu nudu v�dy
vyhnalo. Turecko napravilo i
mnoho rozporù ve tøídì a za�ehlo
i nové lásky. Ukázalo nám, proè
dr�et spolu jako jedna parta. Od
té doby jsme ještì lepší a
pevnìjší kolektiv ne� pøed
Tureckem. Bojujeme jeden za
všechny a všichni za jednoho.
Proto nebyl ani problém se
dohodnout na školním výletì
v závìru školního roku. Jedno-
znaènì zvítìzilo plavení lodìmi
po Plouènici. Pro mnohé z nás to
bylo nìco nového.Ana to, �e nám
poèasí moc nevyšlo, byl výlet su-

prový jako všechny pøed ním. U�ili jsme si ho!
Zahráli si hry, postavili stany a opekli buøty.
V�dy mezi sebe rádi bereme i naši suprovou
tøídní, která nás v�dy podr�í a podpoøí.

Do Vídnì na vánoèní trhy

Letíme do Turecka!

Naše zaèátky v prvním roèníku

Freddie Mercury a banana shake?

pokraèování na str. 5
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Abych se vám pøedstavi-
la…jsem studentka Vysoké
školy obchodní v Praze a
v kvìtnu se mi podaøilo ús-
pìšnì zakonèit bakaláøské
studium v oboru Slu�by le-

tecké dopravy. Ovšem ještì pøedtím, ne�
jsem na tuto školu nastoupila, byla po ètyøi
roky mojí základnou Euroškola.

Projekt pod
záštitou Evropské unie mi umo�nil stát se na
mìsíc praktikantkou generálního øeditelství
SKD Staatliche Kunstsammlungen Dresden
(Státních umìleckých sbírek), které patøí
mezi nejvýznamnìjší evropská muzea.

Tamara

Právì vyuèujícím Euroškoly jsem vdìèná za
svou jazykovou výzbroj, kterou, jak jsem vìøila,
jednou úèelnì zúroèím. Proto, kdy� se mi letos v
èervnu naskytla šance odjet na pracovní stá� do
DRÁ�ÏAN, neváhala jsem.

Kromì skvìlé zkušenosti pracovat v zahranièí
jsem našla i výbornou kamarádku Pavlu. Naším
ka�dodenním pùsobištìm se stala vì�, tyèící se
nad nádvoøím krásného zámku Residenz-
schloss a pracovní náplní bylo: 1. psaní èlánkù
o aktuálních výstavách, texty jsme následnì
vkládaly na èeskou Wikipedii, 2. tvorba
propagaèních materiálù pro èeské návštìvníky
a nabídkových listù pro školy.

V centru mìsta jsme také provádìly
výzkum, kterým nás povìøilo marketingové
oddìlení SKD. Zjiš�ovaly jsme napø.: „Proè jezdí
Èeši do Drá�ïan? Pouze za nákupy?“ Vìøte, �e
vystopování a následné „pronásledování“
èeských turistù v ulicích mìsta bylo obèas velmi
úsmìvné. Dále jsme mìly mo�nost vyzkoušet si
pùsobení v press centru, oddìlení pedagogiky a
projít všech 12 jedineèných expozic, jakými jsou
napø.: Galerie „Staøí mistøi“ se známou
Sixtinskou madonou, „Sbírka porcelánu“ nebo
historická sbírka „Grünes Gewölbe“, které jsou
umístìny ve tøech komplexech budov, kterými
jsou: Zwinger,Albertina a Residenzschloss.

Co mi tato stá� kromì závìreèného
certifikátu „Europass Mobilita“ dala? Mìsíc jsem
mìla mo�nost vyzkoušet si pobyt v cizo-
jazyèném prostøedí, poznat nové mìsto, lidi,
získat skvìlé pøátele, otestovat svoji
ne/samostatnost a zjistit, �e aè se Nìmci sna�í,
všechno se opravdu nedá jíst s omáèkou.

Souèasnì jsem pøesvìdèená, �e tato
stá� se stane nejen skvìlou vzpomínkou na
letošní léto, ale zároveò bude cennou polo�kou
v mém �ivotopise. Proto pokud se vám nìkdy
naskytne jakákoliv pøíle�itost odjet do zahranièí,
a� u� pøes nìjaký studijní program, projekt èi na
vlastní pìst…GO FOR IT!! :)

Na zkušené za hranicemi
aneb Galerie trochu jinak

Jednoho krásného rána jsme se my, nadšenci
pro obor, srotili pøed budovou èeskolipského
Merkuru, v oèekávání pøíjezdu slavného mistra
barmanství pana Trettera.

Horeènì jsme pátrali a pøemýšleli, jaký asi bude ten
pán, který sjezdil pùlku svìta a mistrnì ovládá svoje umìní. Pak
se otevøely dveøe osobního vozidla a vystoupil postarší mu�.
S úsmìvem na tváøi a bez jakýchkoli okolkù ka�dému z nás
podstrèil do náruèí jednu ze záhadných brašen a my s nimi
,,pelášili“ do pronajaté místnosti v 1. patøe hotelu.

Nadšenì jsme vybalovali zavazadla pana mistra a
v prùbìhu konverzace (zapoèaté panem Tretterem), která, a�
u� se týkala èehokoli, mìla ,,grády“, našima rukama procházelo
náèiní a lahve alkoholu, o jejich� existenci jsme doposud nemìli
nejmenší ponìtí. Po chvíli se z poloprázdné místnosti stal
podivuhodnì vyhlí�ející bar a my zasedli ke stolu. Pan Tretter
nám rozdal dùmyslnì zapeèetìná skripta, je� nás po zbytek
týdne provázela jeho kurzem. Mohli jsme zaèít.

Nestrannému pøihlí�ejícímu by náš kurz pøišel spíše
jako posezení lidí, je� se nezávisle baví o rùzných
zajímavostech svìta a mezi jejich øeèí sem tam padne název a
charakteristika nìkterého z druhù alkoholu. My jsme ovšem

pilnì poslouchali a zapisovali si i nejmenší detaily, které pan
mistr vyøkl. Dopolední ,,vyuèování“ probíhalo vìtšinou stejným
zpùsobem, usedli jsme ke stolu, povídali si o cestování, cizích
kulturách, práci v baru, ekonomice, pití, jídle, prostì témìø
o všem. Úderem dvanácté hodiny se náš spolek rozpustil na
pùlhodinku strávenou shánìním nìèeho k snìdku. Odpoledne
se bylo v�dy na co dívat. Postupnì jsme se støídali za barem a
uèili se, jak s grácií pøedvést svìtu sebe i nápoj, který vytváøíme.
Receptury se kupily, obsahy lahví mizely a z nás se stávali
chytøejší a šikovnìjší lidé, ne� jsme byli pøed návštìvou pana
Trettera. Ka�dý den jsme své novì nabyté schopnosti

pøedvádìli jak jeden druhému, tak i milým návštìvám
z Euroškoly. Postupnì jsme ochutnali nápoje, koktejly,
pøílohy a dokonce i zdánlivì nekonzumovatelné
„plácaniny“ èehosi. Nikdo z nás nad nièím neohrnul
nos, a tak jsme mìli mo�nost rozšíøit si nejen obzor
znalostí, ale pøiuèit nìèemu novému i naše chu�ové
buòky. A nejednou byl pátek, poslední den našeho
uèení i „soudný den“ pro nás všechny.

Pøišel velice obávaný TEST! Dostali jsme nìco
kolem šedesáti otázek, je� bylo nutno do jediné
zodpovìdìt. Po splnìní testu jsme se pøesunuli za
námi vytvoøený bar a náhodnì vybraný úèastník kurzu

nám zadal svùj po�adavek. Dle jeho pøání jsme pøipravili nápoj
a podle provedení a správné receptury jsme se mohli, ale i
nemuseli stát BARMANY.

S velkým pøekvapením jsme všichni do jednoho
obdr�eli CERTIFIKÁT o naší barmanské zpùsobilosti, pomohli
uklidit, co jsme „nadrobili“ a pyšnì odcházeli domù. Pro mne
osobnì byl barmanský kurz velkým pøínosem nejen
z profesního a vzdìlávacího hlediska, ale i jako sociální zá�itek.
Mìla jsem mo�nost u�ít si mno�ství legrace pøi tom, co mì baví
a dokonce i vzdìlává. Ráda bych tímto Euroškole podìkovala
za mo�nost zúèastnit se tohoto perfektního kurzu.

Liky

Jak namíchat nejlepší koktejl?

vyndá pìt šest konvic, hrnky a mù�e se
servírovat. O zákazníky není nouze, �idle
nahrazuje chodník, stùl kamenné zídky u domu.
Se svým prùvodcem si v odpoledním slunci
dáváme siestu vedle rodného domku Freddieho
Mercuryho a jako „sváèu“ ledový „Banana
shake“.

V Kizimkazi se setmìlo a mì zve ke
stolu Abdalla, bratr paní domácí, co pøijel
navštívit rodinu. Kdy� se dovídá, �e „doma”
øíkám Dubaji, okam�itì na mì spouští arabsky.
Odpovídám mu lámavì, tak�e z toho moc
konverzace nekouká Abdalla mì pak ráno
�ádal, at¡ zùstanu, �e má jen jednu �enu a mù�e
si klidnì dovolit ještì další :)) Jdu tu neèekanou
nabídku rozdýchat na plá�, ale po chvíli si zaènu
pøipadat jako mimozemš�an. Opalování v Africe
právì moc populárním sportem není. Po chvíli
ke mnì pøibíhá dítko od sousedù a haleká:
„Jambo” a gesty mì popohání, at¡ jdu s nimi hrát
fotbal. To zní jako rozumnìjší varianta, jak trávit
dopoledne pøed návratem domù. V poledním
�áru nasedám na lod¡ zpìt do Dar es Salaamu.
Na letišti jsem koupila �ivotopis Nelsona
Mandely a pak u� zpátky domù do pouštì.

V Dubaji u� na mne èekal další kyblík
kafe, indický taxikáø a pohádka v podobì šejkù a
arabských princezen. Nedoká�u dost dobøe
popsat ten pocit POKORY a štìstí, kdy� se
v pokoji rozsvítila lampa a Macbook mi otevøel
e-mailovou schránku… Nikdy nezapomenu, jak
mi dìti bez bot a dámy, co chodí dennì míle
s metrákem døíví na hlavì, otevøely oèi!

Freddie Mercury...pokr. ze str.4

Klára
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V... se nachází nejkratší kabinová lanovka v Èesku na kopec..., kam podnikla v èervnu tøída P2B se svou
tøídní uèitelkou jednodenní výlet, který byl krásnou teèkou za uplynulým školním rokem. Z rozhledny byl
úchvatný pohled na údolí øeky Labe. Tajenka následující køí�ovky vám napoví, kam spoleènì jeli:-)

Køí�ovka o ceny

Tajenku posílejte do 17. listopadu 2011 na e-mail: euroskcl@eso-cl.cz. První správný luštitel bude
odmìnìn vìcným darem. Nezapomeòte uvést své jméno a telefonní èíslo.

1. pravostranný pøítok Berounky v Plzni
2. nejvyšší hora Èech
3. láznì v severních Èechách
4. moravský nápoj
5. rodištì Antonína Dvoøáka
6. mìsto le�ící v nejzápadnìjší èásti Èech
7. pøístav na Labi
8. pøehradní nádr� v ji�ních Èechách
9. øeka pramenící v Krkonoších
10. prales na Šumavì
11. pohoøí (nejvyšší hora Pradìd)
12. místo soutoku Labe a Vltavy
13. øeka protékající Prahou
14. místo nalezení Vìstonické venuše
15. centrum husitského revoluèního hnutí
16. druhé nejvìtší mìsto Èeska
17. mìsto s chrámem sv. Barbory
18. pohoøí s nejvyšším vrcholem Plechý
19. jaderná elektrárna v ji�ních Èechách

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
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Tak to máme za sebou, tu naši
slavnou státní maturitu, kvùli
které jsme se tolik natrápili.

S radostí mù�u øíci, �e jsme
se

úspìšnì sešli v hojném
poètu a tímto nám všem ještì
jednou gratuluji. Dnešním
dnem opouštíme definitivnì
brány školy, která pro nás
v uplynulých ètyøech letech
znamenala zásadní naplnìní
našich �ivotù. Euroškola nám
dala mnoho, kromì denních
dávek vìdomostí se nám tu
nabízelo i mnoho pøíle�itostí,
jak si rozšíøit obzory pøi
èinnostech praktických a
mnohdy velmi zábavných.
Jako budoucí odborníci na
cestovní ruch jsme pøi
ly�aøském výcviku sjí�dìli
sjezdovky v italských Alpách,
p rocháze l i j sme se u l i cemi
nìmeckých Drá�ïan a Berlína a
nechali se okouzlit neopakovatelným
pùvabem Paøí�e. Na kánoích jsme
pokoøili vody øeky Vltavy a o rok po-
zdìji poznali kouzlo španìlských
plá�í, mìst a kultury. Nìkteøí z nás
mìli také pøíle�itost vyzkoušet si,
jaké to je, být poslancem pøi návštìvì
E v r o p s k é h o p a r l a m e n t u v e
Štrasburku. Víme, �e naši pedago-
gové to s námi nemìli v�dy lehké a
dìkujeme jim za jejich moudrost
a shovívavost. Naše velké díky patøí
všem, kteøí nás v klidu a pohodì
provedli všemi taji svých ne v�dy
jednoduchých oborù a výbornì nás

ke státní maturitì pøipravili. Velké
podìkování patøí PaedDr. Monice
Bayerové za ètyøletou trpìlivost pøi
výuce èeského jazyka, obèanské
výchovy a dìjin kultury a umìní.

Dalším vyvoleným je bezpochyby
Bc. Michael Glaser, se kterým jsme
za�ívali ty nejzábavnìjší hodiny
anglického jazyka. Za pekelné
hodiny matematiky a pøípravu ke
státní maturitì dìkujeme Mgr. Micha-
ele Hostinské.

Dìkujeme Ing. Marcele Pilec-
ké za její snahu udìlat z nás
opravdové ekonomy a mù�u tvrdit,
�e v nìkterých pøípadech se jí to
vá�nì podaøilo. Náš obor by nemohl
existovat bez Mgr. Jana Koutské. Její
zkušenosti a znalosti cestovního
ruchu a zemìpisu nás dovedly a� ke
slo�ení prùvodcovských zkoušek a
odborné èásti maturity. Nesmím
opomenout ani její skoro španìlskou
krev, se kterou nás uèila základy

š p a n ì l s k é h o j a z y k a . D a l š í
podìkování patøí uèiteli panu Tomáši
Kuchaøovi, Ing. Miroslavu Kroulíkovi,
Ing. Blance Lukáškové a Ing. Kate-
øinì Vidimské. Nejvìtší dík však patøí

naší paní tøídní uèitelce Mgr.
Petøe Kašparové, která nám
celé ètyøi roky byla v�dy
nablízku, sna�ila se z nás
vykøesat to nejlepší, co v nás
bylo, diskutovala s námi, nìkdy
s námi nesouhlasila, ale nako-
nec nám v�dy pomohla. Všich-
ni budeme mít v pamìti její
hodiny nìmèiny, pøi kterých
jsme se mnohdy zapotili,
navztekali, ale také nasmáli.
V tento slavnostní den dìkuje-
me také našim rodièùm, kteøí
nás celé ètyøi roky podporovali
psychicky i finanènì, a i kdy�
se na nás èasto zlobili (a my na

nì), dokázali jsme to spoleènì
dotáhnout k š�astnému konci.

Nìco hezkého konèí a vìø-
me, �e zároveò i cosi pìkného
zaèíná. Dnes se rozejdeme ka�dý
svou vlastní cestou. Nìkteøí zamíøí
na vysoké školy, jiní se pokusí najít si
zamìstnání. Víme, �e v této tì�ké
dobì nebudou naše cesty v�dy
umetené a �e se budeme muset
poøádnì ohánìt, abychom uspìli.
Pøejme si proto všichni, abychom na
naší další pouti �ivotem potkali více
okam�ikù š�astných ne� smolných, a
vzpomínejme na naši Euroškolu jen
v dobrém.

pøi pøedávání maturitního vysvìd-
èení

Adéla

Euroškolo, goodbye!

S koncem èervna
bývají spojeny výlety.
I naše tøída H1 se na spo-
leèné putování tìšila.

Ví�a

školní

Vlako-
vé spojení Èeská Lípa - Úštìk

fungovalo, a tak jsme do
kempu dorazili pøesnì podle
plánu. „Rozebrali“ jsme si
chatky a poté následoval
vlastnoruènì uvaøený obìd

z ko t l í ku , j sme p øece
hotelovka :-). Ještì tého� dne
jsme podnikli krátký pozná-
vací výlet do nedalekého
mìstského centra, podívali
jsme se do šatlavy a se záj-
mem vyslechli pouèení o pra-
ktikách støedovìkého vyslý-
chání a muèení.

Po nároèném výletì
nikdo nemìl chu� na velké
ponocování a ihned jsme
ulehli poslušnì k spánku :-D.
Další den bylo pìkné poèasí, a
proto jsme vyrazili na dlouhý
pochod na dalekou zøíceninu.

Po návratu jsme si uvaøili na
ohni dobré jídlo. Na veèer byla
pøipravena stezka odvahy,
která sklidila velký ohlas.
Následovaly noèní radovánky,
kterým pøekvapivì velel
Hynek. Koneènì projevil svou
pravou tváø :D.

Výlet se nám moc líbil
a jistì pomohl k

Velké podìkování za
super akci patøí naší tøídní
Kateøinì Vidimské.

našemu sblí-
�ení.

Sluníèko, dobrá nálada, co víc si pøát!
Já je chytl
asi taky...

Ty máš ode mì :)

Ach, ty vši, tìch se
hnedka nezbavím.
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AKTIVITY - EXKURZE - TURIS�ÁKY

Vydávají studenti a profesoøi Euroškoly Èeská Lípa, �eleznièáøská 2232, Èeská Lípa
tel. 487 831 750, www.euroskola.cz, e-mail: euroskcl@eso-cl.cz

ZÁØÍ

ØÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN -

ÚNOR

BØEZEN

DUBEN

KVÌTEN

ÈERVEN

- Dolní Svìtlá: adaptaèní kurz;
Plouènice: pøípravný vodácký kurz;
Euroškola: pøednáška „S tebou o tobì“;
Praha: exkurze Coca-Cola; workshop:
Majorita a minorita

- Vlastivìdné muzeum: „Den zvíøat
v Èeské Lípì“; SRN: Oybin, Jonsdorf, �itava;
Nový Bor: Parkhotel Morris, Crystalex;
Èeská Lípa: Úøad práce; turnaj ve florbalu;
konference: projekt EUROtour

- Dìtenice: pivovar, hotel;
Euroškola: carvingový kurz; oblastní kolo
v piškvorkách; turnaj v sálové kopané;
Praha, Litomìøice, Liberecko nácvik
praktické maturity; hotel Merkur: stolování a
ukázka vyšší formy obsluhy

- Vídeò: poznávací zájezd;
Praha: raut pøedávání cen Óèka; Praha:
Divadlo v Dlouhé, hotel Corinthia Towers;
Míšeò, Drá�ïany: poznávací zájezdy;
pøednášky MUDr. H. Kní�ové ke Svìtovému

dni boje proti AIDS; Euroškola: soutì�
finanèní svoboda; vánoèní soutì� o nejlépe
vyzdobenou tøídu a nejlepší cukroví.

Rokytnice nad Jizerou: LVVZ;
školní kolo Olympiády z nìmeckého jazyka;
p ø e d n á š k a „ D ù c h o d o v á r e f o r m a ,
investování“; exkurze: K-centrum; maturitní
plesy tøíd P4A, P4B, D3; školní kolo
Olympiády v ÈJ;

- Itálie: LVVZ; Praha: veletrh Holiday
World; Rakousko: ly�aøský kurz; Praha:
veletrh Holiday Word; Mnichovo Hradištì:
pivovar Klášter: Praha: TOP GASTRO;
školní kolo Olympiády z angliètiny;
Euroškola: Den bezpeènìjšího internetu;
celostátní soutì�: Lidice 2011; okresní kolo
recitaèní soutì�e

Turecko: turistický kurz; Èeská
Lípa: celostátní soutì� „Mladý moderátor“;

Euroškola: multikulturní výmìna prezentace
AFS; Euroškola: beseda o finanèní
gramotnosti; Euroškola: Cesty rozvojové
spolupráce Vietnam a Mongolsko; Nový Bor:

Jeden svìt na školách; mezinárodní soutì�
EUROSCOLA; Praha: Národní technické
muzeum; Praha: VŠCRHL prùvodcovské
zkoušky; Èeská Lípa: turnaj ve florbale

- Euroškola: multikulturní výmìna
prezentace AFS; velikonoèní soutì�
o nejlépe vyzdobenou tøídu

- beseda s europoslancem MUDr.
Milanem Cabrnochem; Euroškola: projekt
„Holocaust oèima pamìtníkù“; Euroškola:
beseda se sommeliérem; Litomìøice: vinné
sklepy; charitativní akce 15. Kvìtinový den

- Èeská Lípa: barmanský kurz;
Vltava: vodácký kurz; školní výlety: Doksy,
Èeskolipsko, Úštìk, Lu�ické hory, Dìèín,
Ústí nad Labem; Euroškola: kulturnì-tvoøivé
dopoledne; �izníkov: sportovní den
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Cílem výuky je jednak
vybavení �ákù
všeobecným

vzdìláním, dále pak
rozvoj jejich tvùrèích

schopností, které jsou
nezbytné pro práci

v médiích, publicistice,
marketingu a reklamì.

Uplatnìní mù�e
absolvent nalézt také
na pozici pracovníka
vztahù s veøejností.


