
listopad 2014

Milí ètenáøi,

loni jsem se s vámi
louèila pøáním úspìšného
školního roku. Kdy� jsem
shroma�ïovala materiál
na vydání aktuálního èísla
Euronovin, ujistila jsem
se, �e jsme spoleènì

odvedli kus práce. Díky vašim hlasùm je Euroškola
dr�itelkou titulu Støední škola roku 2013/2014
v Libereckém kraji a je to i znamení toho, �e máte svou
školu rádi. Budu vìøit, �e svou pozici spoleènì obhájíme.
Hrdi mù�eme být i na to, �e Mgr. Vojtìch Holub získal
presti�ní Ocenìní starostky za rok 2014 v oblasti práce
s mláde�í za projekt Holocaust oèima pamìtníkù.
Nenapadá mne èinnost, kterou by „náš“ Vojta nezvládl.
Ly�uje, leze po skalách, hraje na kytaru a obstojnì k tomu
zpívá, je skvìlý angliètináø, umí to s fo�ákem i s kamerou.
Vìøím, �e by zvládl i suchou nohou pøejít øeku.

Mít víru ve své schopnosti a dojít k vytèenému cíli.
O tom se s námi podìlili absolventi Euroškoly Zdenìk
Kratochvíl, zahranièní zpravodaj rádia Impuls v Kalifornii
(str. 4) a Dan Zahrádka, který svým objektivem zachycuje
všechny krás(k)y svìta (str. 7). Náš seriál Axis of Amazing
prodlu�ujeme z USA, SAE, Švýcarska do Španìlska za
Karin Švecovou do provincieAlicante.

Pokud i vy máte nìkdy pochybnosti o tom, zda jsou
vaše rozhodnutí správná, pøeètìte si text Ondra stále on
the road na str. 3 a støípky z praxe v Braniborsku na str. 6,
ujistíte se, �e nìkdy štìstí, ale pøedevším dùvìra ve vlastní
schopnosti nás v �ivotì posouvá dál.

Mo�ná, �e se vám Euronoviny dostávají do ruky
v èase podzimních plískanic, doporuèuji text Viva Malaga!,
urèitì se naladíte na letní strunu, zaslechnete šumìní
moøe a za�ijete pohodovou chvíli u vyprávìní našich
èerstvých absolventù. Lezení po skalách, výšlapy do hor,
západy slunce, letní lásky a mnohem více za�ili naši
budoucí maturanti na parádním turis�áku v Chorvatsku
(str. 6).

Návod, jak se stát „štamgasty“ v Evropském
parlamentu ve Štrasburku, najdete na titulní stranì. Na
tuto studijní cestu se vydáváme pravidelnì od roku 2008 a
je v�dy ú�asnou zkušeností a nezapomenutelným
zá�itkem. Oblíbeným cílem našich zahranièních výprav je
také stará dobráAnglie (str. 4)

Jsem velmi ráda, �e jsme si vybudovali sí� sociálních
partnerù, díky kterým jde teorie ruku v ruce s praxí.
Pøíle�itost blýsknout se svými dovednostmi a potkat se
s celebritami mají �áci hotelovky na presti�ních akcích
hotelù Morris. Náš další spojenec - Mìstská policie -
umo�nila tøe�ákùm „bezpeèákùm“ osahat si práci v terénu,
víc ale neprozradím, pøeètìte si text na str. 3.

Letos nás èekají první maturity profilace Bezpeènostní
slu�by, které právì v souèinnosti s pøíslušníky Mìstské
policie Èeská Lípa a Hasièského záchranného sboru
Libereckého kraje pøipravujeme. Vìøím, �e všichni
maturanti budou tak úspìšní, jako jejich loòští kolegové
„dálkaøi“, kteøí v èeštinì dosáhli srovnatelných výsledkù
s gymnazisty a v nìmèinì jim dali dokonce na frak.

Rok 2014 bude co nevidìt u konce, zanedlouho
vplujeme do roku 2015. Co øíká numerologie? 2+0+1+5=8.
Osmièka je èíslem moci, síly a úspìchu. Jsme si dobøe
vìdomi toho, �e nezále�í jen na hvìzdách, je to pøedevším
na nás, abychom spoleènì pro�ili úspìšný a pohodový
školní rok.

Mgr. Petra Kašparová
øeditelka školy

Ji� vícekrát se naši
studenti zúèastnili pro-
gramu Euroscola v bu-
dovì Evropského parla-

mentu ve Štrasburku. Letos se nám
to podaøí dokonce dvakrát bìhem
jednoho kalendáøního roku!

Euroscola je aktivita Evropského
parlamentu, který umo�òuje mladým
Evropanùm zasednout v jednacím sále
ve francouzském Štrasburku, kde se
v bì�ném pracovním dni bìhem
plenárních zasedání schází celkem
751 europoslancù. V ka�dé èlenské
zemi probíhají národní výbìrové
soutì�e, ze kterých vychází skupiny,
které pojedou do Štrasburku.

„Vstupenku“ na lednové pracovní
setkání mladých lidí vybojoval student
zamìøení Informatika a reklama
Ondøej Spilka návrhem plakátu propa-
gujícího evropské volby. Úèast na
blí�ícím se prosincovém setkání zaji-
stily studentky zamìøení Hotelnictví a
cestovní ruch v èele s Karolínou Peter-
kovou svou vítìznou „selfie“ týkající se
také eurovoleb.

Prosincová návštìva Evropského
parlamentu je tedy pøed námi. Jaké to
ale bylo v lednu?

Ve støedu 29. ledna vyrazilo na
cestu 24 Euroškolákù. Pøenocovali
v nìmeckém Schwarzwaldu v nad-
moøské výšce 1000 metrù, mo�ná
proto, aby zimì skoupé na sníh

alespoò na chvíli vidìli krásnì
zasnì�enou pøírodu. Chu� na veèerní
ly�ování si ale nechali zajít, proto�e
museli další den brzo vstávat, aby stihli
vèas dojet do cíle.

V budovì Evropského parlamentu
byli naši studenti spolu s ostatními
úèastníky z 20 státù EU rozdìleni do
6 skupin, aby se jako skuteèní euro-
poslanci zabývali následujícími
tématy: �ivotní prostøedí a obnovitelné
zdroje energie, Svoboda informací a
obèanská kultura, 2014 - Evropský rok
boje proti plýtvání potravinami,
Budoucnost Evropy, Evropské volby
v roce 2014 a Zamìstnanost mladých
lidí.

Po skonèení práce ve skupinách,
kdy jednacími jazyky byla pouze
angliètina nebo francouzština, prezen-
toval v plenárním sále mluvèí ka�dé
skupiny závìry, ke kterým studenti pøi
jednání došli.

A následovalo hlasování pøibli�nì
500 pøítomných. Vše tedy probíhalo
podobnì jako u skuteèných euro-
poslancù. Jednotlivé delegace ještì
pøedstavily v krátkém vystoupení svoji
školu a zemi.

Po evropské hymnì, která v 18
hodin celou akci zakonèila, si unavení,
ale spokojení úèastníci prohlédli
Štrasburk a plni dojmù se vrátili domù.

redakce a Mirek

V EVROPSKÉM PARLAMENTU JAKO DOMA

U� od roku 2002 mìsto Èeská Lípa prostøednictvím
ocenìní vybraných osobností vzdává hold svým
obèanùm, kteøí se èasto nezištnì ve svém volném èase
vìnují mláde�i, záslu�né podnikatelské, sportovní èi
kulturní èinnosti.

Letošními laureáty, jejich� souèet za 13 let trvání
ceny ji� pøesáhl èíslo 60, jsou: František Zborník
v oblasti kultury, Vojtìch Holub v oblasti práce
s mláde�í, Ludvík Engel v oblasti sportu, èeskolipský
Klub èeských turistù také v oblasti sportu a Hana
Èerbáková v oblasti sociální a zdravotní.

Milý Vojto, dìkujeme a gratulujeme!

Podìkování starostky za rok 2014
obdr�el náš kolega. Gratulujeme!

Ondøej Spilka si svým návrhem plakátu
zajistil úèast na setkání ve Štrasburku.

Karolína Peterková a dívky z H3
na vítìzné selfie fotografii.
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AXIS OF AMAZING II
I letos pokraèujeme ve „vý-
slechu“ naši krajánkù, absol-
ventù Euroškoly, kteøí se rozhodli
�ít v zahranièí. Naši „Axis of

Amazing“ prodlu�ujeme z USA, SAE a
Švýcarska do Španìlska za
(maturantkou z roku 2007), která pobývá ji�
šest let v provincii Alicante a pracuje pro
mezinárodní spoleènost adSalsa Publicidad
S.L na pozici Country Manager Czech
Republic. Její návštìvy Èech jsou velmi
sporadické a krátké, proto mne v�dy potìší,
kdy� si ve svém programu najde èas na
návštìvu „své SŠ“.

V mém pøípadì by vìtšina bývalých
spolu�ákù oèekávala, �e tak uèiním ihned po
ukonèení studia. Maminka toti� �ije ve
Španìlsku ji� pomalu 20 let. Pùvodnì jsem
však mìla jiné plány. Mým snem bylo u�ít si
po maturitì prázdniny ve Španìlsku, vrátit se
zpìt do ÈR a studovat vysokou školu. Nìkolik
dní pøed mým odjezdem do Èech jsem si však
øekla: Aco kdybych to o rok odlo�ila?" To bylo
mé osudové rozhodnutí. Realita je však jiná,
ne� si ji ve vìtšinì pøípadù plánujeme.
Z jednoho roku to bude ji� 6 let, co �iji a pracuji
v Alicante. Mám tu maminku, se kterou jsem
velkou èást svého �ivota ne�ila, a usoudila
jsem proto, �e je na èase toto zmìnit. Jsem za
to velmi ráda, i kdy� postrádám zbytek rodiny.

Je velmi tì�ké na tuto otázku odpovìdìt.
Z pohledu studenta jsem se cítila pøipravena,
dokázala jsem se slušnì vyjádøit, ale posléze
jsem zjistila, �e k tomu, aby se èlovìk mohl
integrovat, tak jsem vlastnì vìdìla hodnì
málo :-). Vše bylo tì�ší, proto�e tato zemì je
jazykovì rozdìlena na nìkolik dialektù. Ale
nezoufala jsem. Pomohli mi lidé, kteøí mne
obklopují, èasopisy, knihy a televize s titulky.
Posléze bylo jen otázkou èasu, jak rychle
budu schopna se vyjádøit na jisté úrovni a
budu si moci popovídat na jakékoli téma
a s kýmkoli.

Poznání, strach, smutek, zklamání,
totální dno. Ještì bych dodala - ŠKOLA
�IVOTA!

Ochota a vstøícnost lidí, kteøí tu jsou velmi
sympatiètí, rádi pomohou, nic pro nì není
problém. Nikdy vám na nic neøeknou ne a
toho si velmi cením. Prošla jsem i chvílemi
jisté diskriminace, ale to asi za�ili všichni
mimo naši mateøskou zem. Miluju krásné
sluneèné poèasí, které tu máme, moøe
a støedomoøskou stravu.

Sou�ití rùzných kultur. V Alicante, kde �iji,

se prolíná hodnì arabská a španìlská
kultura. Velmi mne pøekvapilo, �e pro
ka�dého tu je pochopení a respekt, a to
v mnoha pohledech, a� u� jde o stravu,
odìvy, místa setkání apod. Co mne však
okouzlilo, a musím to opìtovnì podotknout, je
fakt, �e nikdo vám nikdy neøekne na nic ne.
I lidé, kteøí vás neznají, v�dy nabídnou
pomoc...

První rok mého �ivota ve Španìlsku.
I s pomocí mé mamky bylo velmi tì�ké se
dopracovat tam, kde jsem nyní. V �ivotì si
ka�dý musí vybojovat své místo, svùj respekt
a musí mít principy, na kterých stavìt. První
rok byl pro mne absolutním zklamáním,
beznadìjí a strachem, co budu dìlat dál.
Španìlsko je ji� nìkolik let finanènì nestabilní
a o to tì�ší je vybojovat si místeèko, které si
pøejeme! Ale øekla jsem si, kdy� mohou jiní,
tak proè ne já!

Vzal mi èást rodiny!!! Mé pøátele a mé
milované èeské jídlo. :-)

Spøátelit se v cizinì je opravdu velkým
oøíškem, ale postupem èasu jsem i tady našla
spøíznìné duše z rùzných koutù svìta. Je
pravda, �e s internetem je to jednodušší, ale i
tak to není ono. Mít milované lidi nablízku, nic
nenahradí. Zvláš� kdy� se stane nìjaké
neštìstí a nemáte mo�nost ihned sbalit kufry
a jet! Na dálku se vìci pro�ívají velmi špatnì.
Co mi pobyt dal? Dal mi pocit svobody, mnoho
zdravého sebevìdomí, nauèil mne vystrèit
lokty v mnoha situacích a vydupat si vlastní
cíle. Dal mi té� mnoho skvìlých lidí, které
bych u nás nemìla šanci poznat, poskytl mi

daleko širší pøehled o dalších kulturách,
nauèil mne také respektovat je a dal mi
PAELLU!!! :-)

Nikdy neøíkej nikdy. Tato tøi slova se mi
ovìøila v reálném �ivotì, a proto zadní vrátka
nezavírám. Nicménì prozatím NE, a kdyby se
k tomu mìlo nìkdy schylovat, hledala bych
nejdøív jiné øešení, vrátit se domù by pro mne
byla asi a� poslední mo�nost. Ptáte se proè?
Pracovní ohodnocení + 24 hodinový stres.

Urèitì vycestovat se zázemím jak
finanèním, tak emocionálním. Ve svìte je
mnoho nástrah, kde ani finance nepomohou.
Nejednejte unáhlenì, stùjte si pevnì za svým
rozhodnutím, ale ne� ho uèiníte, zva�te
veškerá pro a proti. Vydat se do svìta
neznamená jen vydìlat si více penìz, je to
daleko slo�itìjší a ne ka�dý je natolik silný,
aby nové situace zvládl. Buïte trochu
egoistou, proto�e zaèátky jsou kruté, a kdy�
nebudete myslet na sebe, nikdo jiný to za vás
neudìlá. Ve finále je všude chleba o dvou
kùrkách a buï se nìkam vlastní silou
propracujete, nebo vás svìt sní. Mìjte hodnì
trpìlivosti a silnou vùli!

Touto cestou bych ráda podìkovala všem
profesorùm Euroškoly, od ka�dého jsem si
nìco odnesla a v jistých situacích jsem na vás
všechny moc vzpomínala a dodnes
vzpomínám. Omlouvám se paní Kašparové
za mé „zálety“ v hodinách nìmèiny, která na
mne byla po dobu 4 let a� moc :-). Ale pro
zmìnu byla jste a jste pro mne nejlepší!
Dìkuji paní Bayerové za veselé hodiny
èeského jazyka - spøe�ky mi zùstanou
v hlavì do konce �ivota. Panu Dytrychovi
dìkuji za zábavné hodiny IT, panu Holubovi a
Hoskovcovi za trpìlivost s mou angliètinou,
paní Hostinské za pevnou ruku v hodinách
matiky, paní Koutské za základy španìlštiny,
panu Kuchaøovi za zábavné hodiny v posi-
lovnì, paní Kuchaøové za skvìlé základy
v úèetnictví, které jsem posléze uplatnila ve
španìlštinì, i kdy� mi to dalo práci, paní
Lukáškové za hodiny psaní na stroji, paní
Pilecké, která bájeènì pojala hodiny
ekonomiky, a nebylo tøeba tolik tahákù :-).
Také dìkuji paní kantýnské za skvìlé
bavorské bagety a bramborový salát :-), to
nemìlo chybu...Doufám, �e jsem na nikoho
nezapomnìla...

Pøeji vám všem mnoho úspìchù, dejte na
slova profesorù, vìdí o èem mluví! Já tomu
zaèala vìøit, a� kdy� jsem vše poci�ovala na
vlastní kù�i. Neøíkám, �e by bylo pozdì, ale
lepší je být pøipravený!

redakce a Karin

Karin Švecovou

Proè jsem se rozhodla �ít v zahranièí?

Jaká byla má jazyková výbava?

První pùl rok v cizinì v 5 slovech.

Co mám nejradìji za zemi, kde �iji?

Nejvìtší pøekvapení?

Nejvìtší zklamání?

Co mi nejvíc chybí z Èech? (Co mi
pobyt v zahranièí vzal a dal?)

Plánuješ návrat do Èech?

Co bych poradila lidem, kteøí by také
rádi vycestovali?

INTERAKTIVNÍ DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ

JEDEN DEN �ÁKEM EUROŠKOLY:

KONZULTAÈNÍ DNY PRO UCHAZEÈE:

: (8:30 - 15:00 hodin)

(dle rozvrhu)

ka�dé pondìlí od 8:00 - 16:00 hodin (záøí 2014 - duben 2015)

5. a 6. listopadu 2014

19. února 2015 a 9. dubna 2015

POZVÁNKA DO EUROŠKOLY
Celý tým Euroškoly srdeènì zve zájemce o studium v rámci následujících aktivit:

“
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ONDØEJ ÈÁSÁR, absolvent Euroškoly
z roku 2011, patøí mezi ty, kteøí pravidelnì
sledují euroškolácký FB a v èervnu vyhrál
naši malou vìdomostí soutì�. Po�ádali jsme
ho, aby se vám pøedstavil.

Pøemýšlel jsem, kde zaèít vyprávìt o cestì,
která mì zavedla a� do Vídnì, a uvìdomil jsem
si, �e vše zaèalo ji� v 9. tøídì ZŠ. Vzpomínám si
na to, jak jsme tehdy obdr�eli katalog SŠ
Libereckého kraje. Prolistoval jsem ho asi
tisíckrát a stále jsem se nemohl rozhodnout, jak
se svým �ivotem nalo�ím. Mí rodièe se mì v tu
chvíli sna�ili smìrovat do Volynì, kde se nachá-
zí støední døevaøská škola. Mé rozhodnutí bylo
ale nakonec jiné. Vybral jsem si Euroškolu. Pro
mì jako liberecké a pozdìji bedøichovské dítì to
tenkrát znamenalo stìhování do neznáma.
Studoval jsem obor cestovní ruch a bavilo mì to.

Jeliko� jsem èlovìk, který má rád velké
�ivotní zmìny, zaèal jsem pøemýšlet o studiu
v zahranièí. Vyu�il jsem slu�eb organizace AFS
a po tøetím roèníku odjel na roèní pobyt do USA.
Bydlel jsem u hostitelské rodiny jménem
Gimilaro ve mìstì Bedford ve státì New
Hampshire. Navštìvoval jsem Bedford High
School, která pro mì byla nìco nevídaného. Dva
roky nová škola pro 3 tisíce studentù mìla
k dispozici vlastní tìlocvièny, obøí jídelnu, velké
moderní divadlo, které se dalo vyu�ívat i jako
kino, nìkolik venkovních høiš� na American-
football, baseball, tenis, všechny uèebny byly
vybaveny Mac poèítaèi. Nejvíc fascinující pro mì
bylo obrovské parkovištì, kde ji� 16letí studenti
nechávali své Hummery, Corvetty a jiné drahé
automobily, které dostali od svých rodièù
(Bedford je nejbohatší mìsto v New Hampshire).

Rád bych se krátce zmínil i o své hostitelské

rodinì, do které patøily dvì dìti (Sarah - o 4 roky
starší, Joe - o 1 rok mladší ne� já). Od prvního
dne se ke mnì všichni chovali jako k vlastnímu, a
to je pro èlovìka v nové zemi a kultuøe veliká
podpora. Procestovali jsme mnoho zajímavých
míst ve Státech i mimo nì. 10,5 mìsícù uteklo
jak voda a nastalo louèení, pro mì nejtì�ší èást
pobytu. Opouštìt hostitelskou rodinu je nepo-
chybnì tì�ší, ne� zamávat své vlastní pøed
odjezdem, proto�e u té své víte, �e za rok jste
zpìt a všechno se vrátí do pùvodních kolejí.

Pobyt v Americe nemìl chybu. S Gimila-
rovými udr�uji intenzivní kontakt. Skypujeme
minimálnì jednou do mìsíce a jednou za rok
nebo dva s nimi jedu na dovolenou. Stále jsou
pro mì mou druhou rodinou.

Po návratu do Èech mì èekal další kulturní
šok. Pomalu zjiš�ujete, �e to, na co jste si tam
zvykli, ve vaší domovinì funguje jinak a v tom
horším pøípadì nefunguje vùbec. Èlovìk se po
návratu ptá sám sebe, jestli ještì do té své zemì
patøí.

V záøí jsem se vrátil zpìt na Euroškolu,
abych si dodìlal poslední roèník a maturitu.
Rozhodl jsem se, �e kromì školy bych u� rád
pracoval. Vyšlo mi to, pozice recepèního v Baby-
lonu byla moje. Èekalo mì tedy nekoneèné
pøejí�dìní mezi Lípou a Libercem, ale díky
Euroškole jsem obojí zvládl a v èervnu úspìšnì
odmaturoval.

Vše doposud probíhalo hladce a i pøi
pøijímacích zkouškách na Technickou uni-
verzitu v Liberci na obor cestovní ruch jsem
uspìl. Nebyl bych to ale já, abych si to nìjak
nezkomplikoval.

Potøeboval jsem asi zmìnu. Poslal jsem
�ivotopis do pra�ského hotelu Hilton. Pøi
pohovoru jsem uspìl a práci mìl v kapse. Ale
názory zbytku rodiny na zamìstnání v Praze a
studium v Liberci nebyly pozitivní… Pra�skou
nabídku jsem tedy odmítl, ale Front Office
Manager Miguel Solera si mì tehdy pozval na
schùzku a øekl mi, �e o mì mají zájem a �e se mi
budou sna�it vyjít vstøíc. Ano, opìt nastalo
nekoneèné cestování… Po pùl roce jsem dostal
mo�nost pracovat na executiv reception, která
se starala o VIP hosty, Diamantové èleny
hiltnovského vìrnostního programu a všeo-
becnì zámo�nìjší klientelu.

Technická univerzita bohu�el nesplòovala
mé pøedstavy o studiu, a tak, kdy� jsem na konci
druhého semestru neobstál u zkoušky z makro-
ekonomie, odchod z této školy byl pro mì spíš

vysvobozením ne� zklamáním. V Hilton Prague
jsem stále setrvával, ale jeliko� se náš team
hodnì obmìnil, zaèal jsem i já uva�ovat
o zmìnì. Moje první plány smìøovaly do
Londýna. Za�ádal jsem si o transfer do nìkolika
londýnských Hiltonù. Shodou okolností jsem
našel i nabídku vídeòského Hiltonu Vienna
Plaza na pozici Front OfficeAgent. V krátké dobì
jsem absolvoval nìkolik pohovorù pøes Skype a
do Vídnì jsem jel pak i na osobní jednání.

Netrvalo dlouho a z Londýna pøišly dvì
lákavé nabídky. U� jsem si tam pomalu shánìl
i bydlení a koupil letenku. To by mi to ale nesmìl
narušit telefonát z Vídnì s lukrativnìjší pozicí.
Nakonec jsem upøednostnil rozvoj svých
jazykových znalostí a dobrou dostupnost Vídnì
z ÈR. Na podzim roku 2012 jsem tedy nastoupil
do vídeòského Hiltonu Plaza.

Èas pomalu bì�el a já jsem opìt pøemýšlel
o mo�nosti vrátit se na vysokou. Na brnìnské
Mendìlevovì univerzitì mi padl do oka obor
vinaøství a vinohradnictví, spadající pod
Zahradnickou fakultu, která se nachází
v Lednici na ji�ní Moravì (70 km od Vídnì).

V záøí 2013 jsem zaèal první semestr
kombinovaného studia.

Èas plynul dál a na podzim loòského roku
bylo rozhodnuto, �e v našem hotelu probìhne
kompletní rekonstrukce a z toho dùvodu bude na
5 mìsícù uzavøen.

Náš Night Manager Stefan Miller se mì
tehdy zeptal, jestli bych mìl zájem jít s ním do
druhého vídeòského Hiltonu (Hilton Vienna am
Stadtpark) a pracovat v noci jako Night Auditor.
Na tuto nabídku jsem s radostí kývnul.

Èas utekl jako voda a my jsme se pomalu
vraceli zpìt do Plazy. Do hotelu, který jsme znali,
ale pøesto ho nepoznávali, jeliko� se kompletnì
zmìnil. Nìkolik týdnù jsme se vìnovali finálním
pøípravám pøed otevøením a 6. 6. 2014 pøišel ten
den, kdy jsme pøivítali první hosty. Já jsem se
rozhodl zùstat na noèní, ale tentokrát ji� jako
Assistant Night Manager. Svoji práci mám velice
rád, a to hlavnì díky perfektnímu týmu, kterého
jsem souèástí.

Nevím, kam mì v budoucnu �ivot ještì
zavede, ale ve Vídni jsem momentálnì spoko-
jený a pár let tu ještì nejspíš pobudu.

Za to, �e mù�u dìlat to, co mì opravdu baví,
vdìèím i Euroškole, která mi dala výbornou
pøípravu do �ivota!

redakce a Ondra

Ondra stále on the road...

Teoretické znalosti, které studenti
3. roèníku oboru Ekonomika a bezpeènostní
slu�by do této doby naèerpali, naplòují prak-
tickým obsahem a empirickým poznáním.

Malé støípky z velké praxe jsou tu pro
vás:

Honza

Denèa

Kadlis

Radek

Lukas

Kuba

Lukáš

Pepa

Denis

Moc dìkujeme za spolupráci pøedstavitelùm
Mìstské policie a Hasièského záchranného
sboru, kteøí teoretickou i praktickou výuku na
Euroškole zajiš�ují. Z reakcí a názorù studentù
P3B je zøejmé, �e jejich vlo�ená energie se
neztrácí.

„

„

„

Vojta a tøída P3B

„…øešení pøestupkù v terénu je o dost
zajímavìjší ne� teoretická výuka ve tøídì.“

„Zajímavý byl i pohled na naši generaci
z druhé strany. Na ulici jsme toti� narazili na
16letého kluka, který byl evidentnì pod vlivem
alkoholu. Navíc se ještì choval drze, tak jsme
ho zkontrolovali a odvezli domù. Rodièe asi
nemìli velkou radost.“

Školní rok 2013/2014 byl pro mì velmi

pøínosný, ostatnì stejnì jako ty pøedchozí . Ale
tento školní rok byl pøesto trochu výjimeèný.
Hlavnì praxí u Mìstské policie v Èeské Lípì,
kde jsem mìla mo�nost si koneènì na vlastní
kù�i vyzkoušet své budoucí povolání. Zajiš-
�ovali jsme stopy u pøípadù kráde�í, legitimovali
jsme bezdomovce na ulici a zasahovali jsme
i u sebevra�edného pokusu na Špièáku. Jsem
moc ráda za mo�nost poznat Èeskou Lípu
z trochu jiného úhlu pohledu.“

„Díky praxi jsem zaèal práci Mìstské policie
mnohem více chápat.“

„Na praxi jsme za�ili, jak to chodí od zaèátku
slu�by, kdy se rozdávají úkoly, a� po samotnou
hlídku ve mìstì a jednotlivé zásahy.“

„Noèní slu�ba, na rozdíl od denní, byla
velice akèní. Kontrolovali jsme bary, kluby,
hospody i benzinové pumpy. V pamìti mi urèitì
zùstane, jak jsme zajistili zdrogovaného øidièe,
který u� opravdu nemohl pokraèovat v jízdì.“

Po absolvované praxi u Mìstské policie
nechápu, proè si jí místní moc nevá�í a èasto na
ni nadávají. Myslím si naopak, �e bez ní

bychom nemìli ve mìstì takový poøádek, jaký
máme, proto�e poèet pøípadù, které jsme za
tìch pár dní, kdy jsem u policie „slou�il“, byl
opravdu velký. Druhá polovina mojí praxe
probíhala u Hasièského záchranného sboru
Èeské Lípy. Nejvíc jsem si u�il obsluhování
vysokozdvi�né plošiny. Ovládání je dost slo�ité,
hlavnì proto, �e musíte mít pod kontrolou dvì
ramena a ještì koš. Ale zvládnul jsem to celkem
rychle a byla to opravdu ú�asná zkušenost.“

Byl pro mì nezapomenutelný zá�itek
pozorovat strá�níky Mìstské policie, jak
zasahují proti zfetovanému hostovi jednoho
baru nebo jak naprosto profesionálnì a
úspìšnì odrazují mladíka od sebevra�edného
pokusu.“

„U� se tìším, �e budu moct prázdniny
projezdit autem. Ve tøe�áku jsme toti� mìli
v rozvrhu i hodiny autoškoly, tak u� jenom
natankujeme a vyrazíme s kamarády do svìta.“

Bezpeèáci v akci



Zdeòkùv �ivotní pøíbìh je
urèitì pøíkladem dobré
praxe a mù�e být ohrom-
nou motivací pro všechny,

kteøí chtìjí �ít svùj nejen american
dream… Je také povzbuzením pro
všechny, kteøí mají svùj vysnìný cíl.
Pro Zdeòka je jeho práce splnìný
sen, proto�e, jak øíká: „… od dìtství
jsem chtìl dìlat v rádiu a televizi. Oba
cíle se mi splnily. U� jako malý kluk
jsem si hrál na moderátora a poøád se
nahrával na kaze�ák. Celá rodina to
musela poslouchat. Pak pøišla puber-
ta a mùj hlas dostal poøádnì zabrat.
Všichni spolu�áci se mi smáli. Moje teta mi
øekla, �e v rádiu nikdy dìlat nebudu, proto�e
neumím poøádnì mluvit a mùj hlas zní
strašnì. Neodradilo mì to a naopak mi to
dodalo motivaci. Pozdìji se mùj hlas usadil.
Tvrdì jsem na sobì zapracoval. Všichni, kdo
mì tehdy kritizovali, mì dnes musí za trest
poslouchat v rádiu. “

Mo�ná vás následující øádky nadchnou,
váš dosavadní �ivot dostane nový náboj a
uvìdomíte si, �e „anything is possible“.

Dobrý den všem v Euroškole, zdravím
vás z Kalifornie. Èas od èasu si vzpomenu
na krasné studentské èasy... V nedavné
dobì jsem se jen tak pro zajímavost díval na
vaše stránky a zjistil jsem, �e nìkolik
bývalých studentù se s vámi podìlilo o své
zajimavé �ivotní pøíbìhy. Rád bych vám
poslal také ten svùj.

V letech 2000-2004 jsem pracoval jako
moderátor Èeského rozhlasu Regina
(Praha), Èeského rozhlasu Region (støední
Èechy) a jako redaktor Radio�urnálu.

V roce 2005 jsem získal práci copy-
writera (reklamního textaøe) ve svìtoznámé
reklamní agentuøe Saatchi&Saatchi
(poboèka Praha). Pracoval jsem na
kampaních pro T-Mobile, Visa Card, Emirate
Airlines nebo Procter&Gamble. Zahrál jsem si
také v reklamì na T-Mobile po boku fotbalistù,
jako jsou Baroš, Heinz a a Ujfaluši.

V letech 2005-2006 jsem byl redaktorem
a vedoucím vydání ve Snídani s Novou. To
byla neocenitelná zkušenost. Vybíral jsem
témata do vysílání, zval zajímavé hosty, psal
scénáøe a poté øídil �ivé vysílání po boku
re�iséra.

V letech 2007-2010 jsem pracoval dál na
Novì, ale to u� v oddìleni Self-promotion,
které vyrábí upoutávky. Mìl jsem na starosti
natáèení velkých kampaní jako tøeba Test
národa Èesko:Slovensko.

V roce 2010 jsem provedl zajímavý
experiment. Rozhodl jsem se, �e odletím
studovat do USA. Tehdy mi bylo 31 a chtìl
jsem realizovat svùj velký sen - studovat za
velkou lou�í. Cítil jsem, �e byl nejvyšší èas,

proto�e v pozdìjším vìku bych se u� k tomu
nedostal. O této zkušenosti jsem se chtìl
podìlit s èeskou veøejností. Odletìl jsem do
San Francisca a zároveò se stal americkým
reportérem Rádia Impuls. Nyní je to 3,5 roku
a postupnì jsem se stal souèástí Impulsu,
který pravidelnì vysílá mé osobní postøehy,
pøíbìhy a zá�itky z Kalifornie. Pøíspìvky jsou
ve vysílány vìtšinou ka�dou nedìli ráno
ve Víkendovém magazínu, a to zhruba
v 8:50 ráno.Toèím reportá�e také z rùzných
velkých událostí. V prosinci 2013 jsem
dokonèil speciální certificate program in
media communications na americké college.
Ve studiu bych chtìl pokraèovat dál. V rámci
zmínìného studijního programu jsem chodil
na hodiny jako: acting for the camera,
broadcasting/announcing, broadcadst
journalism. Musel jsem se uèit scénáøe
v angliètinì nebo moderovat (improvizovat)
pøed kamerou. Hodnì mì to obohatilo.

Na konec pøikládám také fotku ze studia
televize CBS SF. Zúèastnil jsem se natáèení
jedné show a seznámil se s moderátorem
Frankem Mall icoatem (ikona mezi
kalifornskými/americkými moderátory a
sportovními komentátory).

Euroškolu zdraví
Zdenìk
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A DREAM COME TRUE

Poka�dé, kdy� pøekraèuji Anglic-
ký kanál (Francouzi prominou, �e
dám z pochopitelných sympatií
pøednost anglickému zemìpisnému

pojmu), vzpomenu si na první dojmy Karla
Èapka z dvoumìsíèní návštìvy Britských
ostrovù v roce 1924, které barvitì líèí
v Anglických listech. V jedné z úvodních kapitol
Èapek píše, �e nejvìtším pøekvapením
cestovatele je, najde-li v cizí zemi to, o èem
stokrát èetl nebo co stokrát vidìl na obrázku.
Byl to pøekvapující objev, �e Anglie je opravdu

anglická." Poka�dé, kdy� vkroèím na Old
Blighty, mám podobný pocit.

Nedoká�u pøesnì vystihnout, co dìlá Anglii
Anglií. Jsou to rùzné malièkosti i ohromnosti,
nelogiènosti i zará�ející racionalita, tradice a
konzervatismus i provokace a nekonformita. Je
to prostì pestrý svìt, který si nedìlá moc
starostí s tím, jak pùsobí navenek. Nositeli
tìchto atributù jsou samozøejmì v první øadì
lidé, kteøí tuto zemi utváøí a formují.A ti rozhodnì
netrpí pocitem ménìcennosti, i kdy� nìkdy
pùsobí pøíliš rezervovanì a odta�itì.

V èervnu, v dobì tìsnì pøed letními

prázdninami, jsme se mohli s partou studentù
Euroškoly aspoò na chvíli pøesvìdèit
o pravdivosti výše uvedeného tvrzení. Vydali
jsme se na týdenní zájezd do Anglie, poctivì si
odkroutili 18 hodin v autobuse, ne� jsme se
dostali do francouzského pøístavu v Calais, u�ili
jsme si atmosféru na trajektu, kdy jsme se
pomalu blí�ili k bílým doverským útesùm,
abychom se na pár dní mohli unést atmosférou
ji�ní Anglie. Londýn, Oxford, Stradford,
Stonehenge, Avebury, Salisbury, ale také
hostitelské rodiny, ve kterých si studenti
vyzkoušeli své jazykové dovednosti, a
samozøejmì také za�ili pár trapných momentù.

Pøedkládám vám pár reakcí na jednoduché
a pøímoèaré otázky, které jsem polo�il nìkolika
úèastníkùm našeho zájezdu. Jedná se spíše
o zkratku, mozaiku, kaleidoskopické støípky
zkušeností, postøehù a pocitù. Tak�e smìle do
ètení!

Anglické parky, muzea a galerie -
neuvìøitelné kulturní bohatství, které je turistùm
a umìlecky zalo�eným návštìvníkùm nabízeno
zcela zdarma, univerzitní mìsto Oxford, èistota

a �ádné graffiti.
Mým nejvìtším zá�itkem a nìèím, na co

do smrti nezapomenu, byla celková atmosféra
této zemì. Moc obdivuju, �e lidé se tam
vzájemnì tolik neodsuzují a nezazna-menala
jsem �ádné projevy rasismu.

Konkrétnì v Londýnì mì pøekvapil fakt,
�e jako celek nepùsobí vùbec historickým
dojmem. Vedle opravdu historických památek
jako napøíklad katedrály se do výšky tyèí
sklenìné paláce komerèních budov.

Nejvíc mì dostal Big Ben. Jak zaèal
odbíjet…, no, ten kdo zná AC/DC Hell's Bells,
tak rozhodnì musel èekat, kdy právì zaènou
hrát. To byl pøesnì ten samej zvuk … no váááu,
to mì dostalo, super!!!

�e je zde vše docela malé" - metro,
domy, místnosti v bytech, a paradoxnì MINI
Cooper mi pøišel jako docela velké robustní
auto. A ještì jedna vìc: umývadlo s kohoutkem
na teplou vodu na jedné stranì a na studenou
vodu na druhé.

„

„

Jaký byl váš nejsilnìjší zá�itek?
Miloš:

Jarka:

Vaše nejvìtší pøekvapení?
Jarka:

David:

Miloš:

Jelly Beans, Hell's Bells, Guiness and the like

pokraèování na str. 5

Zdenìk Kratochvíl a jeho pøíjemný hlas je známý pravidelným posluchaèùm
rádia Impuls. Zdenìk však není pouze glosátorem „obyèejného“ �ivota
obyvatel Kalifornie. Dùkazem toho je èlánek, který mu vyšel v USA a který se
zabývá horkým konfliktem na Ukrajinì. Text vydala zpravodajská agentura
NewAmerica Media.
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Vaše nejvìtší zklamání?
Verèa:

Jarka:

David:

Co jste vAnglii jedli a pili?
David:

Jarka:

Miloš:

Terka:

Stela:

Jaký na vás udìlala dojem
hostitelská rodina?
Miloš:

Jarka:

Terka:

Za�ili jste nìjaký trapas?
Miloš:
Verèa:
David:

Jarka:

Jaké byly vaše dojmy z nákupù?
Jarka:

Verèa:
Stela:

Chtìli byste se do Anglie nìkdy vrátit?
Proè?
Jarka:

�e jsme nestihli Madame Tussaud's
muzeum voskových figurín.

Nebyl èas si prohlédnout úplnì vše, co
bylo v programu, a pøíliš moderních staveb
v Londýnì.

Nejvíc zklamaný jsem byl nejspíš
z Londýnského oka. Všechno bylo sice pìkné,
výhled ú�asný, ale pøíliš mnoho lidí. Cestovní
prùmysl ve své nejryzejší podobì.

VAnglii jsem jedl … co to bylo … ty jejich
chipsy snad s ka�dou pøíchutí. A samo-zøejmì
jsem musel ochutnat fish and chips, to by jinak
nešlo.

Pokud pojedete do Anglie, vezmìte si s
sebou vìtší finanèní obnos, proto�e levnì se
tam k jídlu dají koupit jen sladkosti a pamlsky - ty
bohu�el tvoøily vìtšinu mojí denní stravy. S pitím
to bylo mnohem lepší, voda byla vcelku všude.

Lupínky s worcestrovou a víno-octovou
pøíchutí a samozøejmì Guiness.

Zdá se mi, �e lidé v Anglii nevidí v jídle

a pití smysl �ivota. Tak�e podle
toho vypadá jejich dennodenní
strava - fastfood, fish and chips,
jen tak rychle nìco zhltnout a
dìlat nìco zajímavìjšího.
Docela se mi tento pøístup líbil.

Jelly Beans - zajímavé
je, �e ty nejhnusnìjší pøíchutí
(zvratky, �í�aly, zka�ený sýr a
soply z nosu) jsou ty nejdra�ší.

Velice dobrý, myslím,
�e i my jsme pro nì byli
objevem. Povozit se ve dvace-
tiletém jaguáru s interiérem
v bílé kù�i byl také zá�itek.
Takové lidové vozítko.

S bydlením jsem si dìlala nejvìtší
starosti, i kdy� to byly jen tøi noci. Pokoje byly
zaøízeny velmi hezky a mìly jsme dokonce
vlastní koupelnu. A jako bonus dvanáct koèek a
dva psy.

Po nekoneèném kodrcání auto-busem
jsem se do rodiny tìšila a doufala, �e budou mít
pohodlné postele. Kdy� jsme dorazili do
Oxfordu, pøijel si pro nás milý usmìvavý pán,
okam�itì nám pomohl s kufry a my se mohly
pohodlnì usadit do auta. Málem jsem si sedla
na místo øidièe, proto�e jsem si neuvìdomila, �e
vAnglii se jezdí vlevo.

Naštìstí �ádný nebyl.
Bohu�el �ádný nebyl.

Nejvìtší trapas byl tehdy, kdy� mi
v rodinì otec vysvìtloval, jak staví barák. No,
z celého vyprávìní jsem pochopil, �e nemá moc
èasu a �e to jde pomalu. V jeho oèích jsem
musel vypadat jak blbec, který jen pøikyvuje.

Pøijely jsme veèer a po krátkém
seznamování jsme hned ulehly do postele.

Druhý den jsme ale zjistily, �e nám nejde
splachovat záchod a jeliko� mì osobnì to vadilo
nejvíc, ptala jsem se paní hostitelky, jestli je
s ním všechno v poøádku. Ona to šla spolu
s námi zkontrolovat a naprosto bez problému
spláchla (v Anglii holt mají jinou mechaniku ne�
my) a ještì mì nezapomnìla s úsmìvem
oslovit: „Silly girl“. Splachování si u� budu
rozhodnì pamatovat.

Od nákupu suvenýrù a� po nákup oble-
èení a šperkù. Ceny jsou v Londýnì prostì
ú�asné. Lituji, �e jsem si nekoupila více vìcí,
ušetøila bych v porovnání s èeskými cenami.
Nejvìtší radost jsme doma nakonec mìli
z pravého anglického èaje, tomu se �ádný jiný
nemù�e vyrovnat. Z obleèení mám samozøejmì
radost taky, ceny i kvalita jsou prostì skvìlé.

Jedním slovem: Primark.
Ètyømi slovy: Chci Primark v Èesku!

Do Anglie se plánuju vrátit, a to hned
z nìkolika dùvodù (napø. kvùli památkám,
muzeím a galeriím, co jsme naneštìstí nestihly;
kvùli nakupování; a aby Anglii vidìla i moje
mamka, která sdílí cestovatelské zájmy). Co se
týèe památek celkovì, v Londýnì se mi nejvíce
líbil Tower Bridge a ve Stratfordu nad Avonou
dùm, kde se narodil William Shakespeare.
Návštìva Stratfordu mi udìlala velkou radost,
u� kvùli tomu, �e jsem Shakespearova fanynka.
Ceny vstupného se mi zdály obèas pøehnanì
vysoké (London Eye, The London Dungeon,…),
ale co bychom neobìtovali pro zá�itek. Pokud
se naskytne další pøíle�itost jet se školou do
zahranièí, urèitì se znovu zúèastním.

Tomáš & his crew

Milí Euroškoláci,
rádi bychom se s vámi podìlili
o krátké shrnutí našich dojmù
ze stá�e, kterou jsme díky Euro-

škole a mostecké spoleènosti NorthCom,
s.r.o. absolvovali ve španìlské Malaze.

Na úvod bych øekl, �e kdy� jsme po
tradièním èekání na letišti a 3 hodinovém letu
dosedali na letištì v Malaze, mísily se v nás
pocity zvìdavosti, nedoèkavosti na moøe a
všudypøítomné slunce, ale i pøesto, �e jsme
nìkteøí u� podobnou stá� absolvovali, také
obav z toho, co nás èeká v práci.

Po pøíletu si nás vyzvedla koordinátorka
stá�í sympatická paní Vanèová z agentury
Ekipeuropa, která se o nás po celý mìsíc
ú�asnì starala. První den jsme se zabydlovali
v našem novém domovì, prostorném bytì
v centru Malagy. Od paní Vanèové jsme
dostali potøebné instrukce a rady na další dny
a vyrazili jsme pracovat.

Byli jsme rozdìleni na 2 skupiny, v první
skupinì jsme byli ètyøi a pracovali jsme
v tøíhvìzdièkovém hotelu Posadas de
Espaòa, nedaleko Malagy. Ve druhé skupinì
byly 2 úèastnice, které zaujaly místa
v cestovní kanceláøi Viajes Triumfo, sídlící
v blízkém letovisku Torremolinos.

Pøed odletem na pøedvýjezdové schùzce
nás paní Mgr. Koutská uklidòovala tím, �e èím
více na jih ve Španìlsku jste, tím více jsou
tamní lidé pøátelštìjší. Neopova�ujeme se
tvrdit, �e to tak platí v�dy, ale v našem pøípadì
tomu tak jednoznaènì bylo. Na obou

pracovištích nás vøele pøivítali a všechno nám
i nìkolikrát dennì vysvìtlili a na naše
„gracias“ v�dy jen spolu s úsmìvem odvìtili
„de Nada“.

I díky tomuto pøístupu našich upoví-
daných a pøátelských kolegù z nás postupem
èasu obavy opadly a my se úspìšnì zaèlenili
do provozu jak v hotelu, tak v cestovní
kanceláøi. Mù�eme øíct, �e to byla neoce-
nitelná zkušenost. Vyzkoušeli jsme si mnoho
èinností, v hotelu jsme na veèerní smìnì
obsluhovali hosty nebo zaskoèili na recepci,
na ranní smìnì si dívky vyzkoušeli práci
pokojských, naopak já - Marek s Tomášem
jsme se starali o chod restaurace pøi
snídaních, ale také napøíklad kontrolovali
technický stav pokojù a mnoho dalšího. Dívky
v cestovní kanceláøi se nauèily pracovat
s rezervaèním portálem, komunikovaly
s klienty, vyøizovaly telefony, kontrolovaly

letenky a vyhledávaly lety, tøídily katalogy a
vykonávaly další práce v administrativì.

Samozøejmì nesmíme vynechat náš
volný èas, který nám vyplnily hlavnì skvìlé
víkendové výlety organizované paní Van-
èovou. A� u� v bìlostném historickém
mìsteèku Mijas, které je plné památek, ale
také napøíklad oslù, kteøí zde obstojnì
zastupují funkci taxi slu�eb. Zde jsme také
mìli mo�nost zhlédnout ukázku tradièního
tance flamenca. Následovaly výpravy na
pevnost Alcazaba, která se tyèí nad celou
Malagou, nebo do Picassova muzea. Milé
bylo, �e pro nás byla také pøichystána malá
párty na plá�i, kde jsme se seznámili se
stá�isty z Rumunska èi Moldávie. Samo-
zøejmì jsme podnikali také výlety „na vlastní
pìst“, a to pøedevším na plá� nebo do centra
za nákupy.

Mìsíc utekl jako voda a nám pøišlo, �e
máme za sebou spíše tak 2 týdny. Jak nás
všichni vøele pøivítali, tak se s námi také louèili.
Èas strávený v Malaze jsme si u�ili, ale
zároveò jsme se hodnì nauèili. Vìøíme, �e
získané zkušenosti v budoucnu urèitì
vyu�ijeme.

Závìrem bychom u� jen rádi podìkovali
všem, kteøí nám pomohli, paní øeditelce
Mgr. Kašparové a naší bývalé tøídní uèitelce
paní Mgr. Koutské, a� u� za krásné pozdravy
z Èech èi pomoc pøi pøípravì na stá�.

Diana, Daniela, Michaela,
Monika, Tomáš a Marek.

pokraèování ze str. 4 Jelly Beans, Hell's Bells, Guiness and the like

VIVA MÁLAGA!
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Na zkušené v Braniborsku

Jedním slovem paráda! To se pøece
vìdìlo dopøedu, �e náš zájezd na Makarskou
riviéru bude bo�í, ne? A taky byl. Úvodní
pìtihodinové zdr�ení nìkde u Pejøimova nás
nemohlo rozhodit!

Druhý den kolem poledne u� jsme toti�
dorazili do Igrane, do hotýlku asi 50 metrù od
plá�e. Všichni skoèili okam�itì do vody a velká
vychutnávaèka mohla zaèít. Poøád jsme mysleli
na ty „zoufalce“ ze tøídy, kteøí s námi nemohli jet.
Opravdu škoda a �ivotní omyl, dìcka.

Znáte to: slunce pálí, cikády øvou, prùzraèná
voda hladí, na dece tì poøád nìkdo „votravuje“
s postøehama a vejšplechtama, �e se nedá ani
poøádnì usnout a musíš se furt smát. Vlastnì
nám „patøilo“ pobøe�í od Drašnice po �ivogošèe.
Pìt kilometrù opuštìných oblázkových
i skalnatých plá�í, kde bylo nádherné se jen tak
procházet, sedìt, pozorovat vlny, delfíny,
západy slunce…

Jen tì�ko lze øíct, co bylo na kurzu nejlepší,
teda kromì toho, �e jsme na nìm byli MY. Mnozí
to asi vidí po svém, ale pro nás byl super ka�dý
den! Procházky, koupání, lezení, výšlapy do hor,
veèírky na balkonì, výlet do mìsta, noèní ohnì,
letní lásky…

Myslím, �e na tenhle zájezd budeme všichni
vzpomínat celý �ivot.

tøída P3B, obor Bezpeènostní slu�by

Turis�ák v Chorvatsku

Kdyby nìkdo dostal do ruky bez
jakéhokoliv vysvìtlení „fo�ák“ a bylo mu
øeèeno, a� do týdne pøinese pìkné
fotografie, asi by to dopadlo tragicky…

Po nìkolika hodinách seznamování se
s fotoaparáty, které nám le�ely na školních
lavicích, jsme byli schopni vyrazit do ulic,
pøírody, opuštìných budov a jiných míst
k poøízení zajímavých snímkù.

Nìkteré procházky po místech s cedulí
„vstup zakázán“ by se neobešly bez potvr-
zení, �e se nedopouštíme �ádného van-
dalismu, pouze umìlecké èinnosti. Ka�dý
z nás se zamìøil na focení toho, co mu nejvíce
vyhovovalo a k èemu mìl blízko. Nìkdo se
musel brodit pøes potùèky èi prolézat skalkami
a køovím. Jiný se setkal s lidmi, kteøí nemají
poøádnou støechu nad hlavou a musejí
pøespávat v opuštìných továrnách...

Vìtšinou se ale vše
obešlo bez kom-
plikací. Obèasné
chvilky napìtí se
našly. Takové ty,
kdy jste celí strnulí
a èekáte, a� se
zpoza tmavého

rohu tiché místnosti plné bordelu a jakéhosi
šustìní na vás nìkdo vybìhne… ale i krysy
mají svá obydlí. Nebo se setkáte s opuštìnou
rakví. Chodit na tato místa samotní není
nejlepší nápad. Proto jsme vycházeli do
terénu ve skupinkách. On si pak i èlovìk u�ije
více legrace . Z naší party se našli i odvá�livci,
kteøí šli do rozhovoru s neznámými dìlníky, a
poøídili tak opravdu prvotøídní fotografie.
I uèitelé �asli!

Chtít, jít, fotit. Toho jsme se dr�eli. Po
skonèení projektu jsme vyhodnotili naše
práce. Pár skvìlých momentek èi pøedem
pøipravených kompozic a jiných fotek jsme
spoleènì vybrali a instalovali na chodbì školy.
Snad se budou líbit

tøída P2A, obor Informatika a reklama

Focení, �ádnej stres

Nastal duben, byly jsme na konci prváku a ve škole dostaly nabídku vycestovat na
mìsíèní odbornou stá� do Nìmecka. K našim sousedùm sice jezdíme obèas s rodièi
nebo se školou, ale to je v�dy jen na den a pak zase tradá domù. Terka a Janèa, naše
kamarádky ze druháku, u� na stá�i loni byly, vrátily se nadšené a jedou zase.

Rozhodujeme se, zda zvlád-
neme celý mìsíc pracovat a �ít
v cizinì. Máme za sebou témìø
rok studia nìmèiny, ale víme, �e

ještì „nešprechtíme“ perfektnì. Obáváme
se také toho, zda obstojíme v práci, která
nás v hotelích a penzionech èeká. A co naši
budoucí kolegové? Co to bude za lidi? A co
holky ze tøídy? Nepùjdeme si po týdnu na
nervy? Kdy �e se odjí�dí? V pátek
TØINÁCTÉHO! Není to nìjaké znamení?
Obèas nás z pøemýšlení bolí kebule, ale
jsme holky stateèné, vìøíme si, balíme a
vyrá�íme! Èekaly nás ètyøi nové domovy
ve mìstech Cottbus, Guben, Neupeter-
shain a Burg.

Teï u� jsme zpátky doma, zúroèily jsme
své praktické i teoretické vìdomosti ve
všech hotelových støediscích. Pracovaly
v restauracích pøi obsluze hostù, na house-
keepingu bìhem pøípravy pokojù pro
hotelové hosty a v kuchyních pøi úpravách
pokrmù nìmecké národní kuchynì.

Ajak s odstupem naši stá� vidíme?
Mìsíc jsme byly mimo ÈR a náš domov,

nìkde, kde jsme to vùbec neznaly. Pracovaly
a bydlely jsme v hotelu Waldow. Náš den
zaèínal budíèkem okolo osmé a po snídani
jsme se vrhly do práce v housekeepingu.
Ka�dá z nás dostala na úklid svùj úsek
pokojù. Na starosti nás mìla paní Lydia,
která s námi komunikovala ruštinou, nìmèi-
nou a lámanou èeštinou :)

Ve volném èase jsme jezdily na kolech po
okolí hotelu, sledovaly na notebooku filmy,
no prostì jsme relaxovaly podle poèasí a
nálady.

Náš mìsíèní pobyt v Nìmecku byl velmi
pøínosný. Nauèily jsme se nové vìci, poznaly
nové prostøedí, za�ily spoustu dobrodru�ství

a zábavy. :) Byl to krásný mìsíc, na který
nezapomenu.

Kdy� jsme uvidìly poprvé náš hotel,
nechtìlo se nám vìøit, �e v takovém pøepychu
budeme bydlet a pracovat. Zpoèátku jsme se
bály, co nás vlastnì èeká. Všichni na nás byli
ale moc hodní, a to i pøes to, �e jsme
s nìmèinou zpoèátku bojovaly. Pøíjemný a
ochotný kolektiv, kterým nám v�dy pomohl,
kdy� jsme potøebovaly. Obsluha v restauraci,
housekeeping a pomoc v kuchyni - to byla
naše práce.

V úterý a ve støedu jsme mìly volný den.
Ve støedu jsme jezdily na výlety organizované
paní Angelikou Jahn, mana�erkou projektu a
naší „druhou maminkou“, která se o nás
starala po celou dobu stá�e. Navštívily jsme
s ní Berlín, planetárium a knihovnu v Cottbusu
a vidìly spoustu zajímavého. Mìsíc utekl jako
voda. Rády na naši první zkušenou ve svìtì
vzpomínáme a všichni naši noví pøátelé nám
moc chybí. Byla to doba, kdy jsme se nauèily,
co je to práce a samostatnost.

Na zahranièní stá�i v hotelu Waldow jsme
se pøesvìdèily, �e �ivot není peøíèko. Práce
nebyla v�dy pøíjemná ani lehká. A mentalita
lidí, se kterými jsme musely dennodennì
pracovat a vycházet, nám byla nìkdy na hony
vzdálená.

Pobyt v Nìmecku mìl i své svìtlé stránky.
Ve volném èase jsme podnikaly výlety do
polského mìsteèka Gubin na zmrzlinu, do
Cottbusu na nákupy nebo jsme trávily
pøíjemný èas v hotelovém wellness centru.

Myslíme, �e to byla zkušenost, která nás
pøipravila na tvrdou realitu všedního �ivota .

Uspìjeme? Stojí pøed námi velká
zkouška, celý jeden mìsíc v cizí zemi,
s cizími lidmi a cizím jazykem. Pøi louèení
s našimi uèitelkami a paní øeditelkou z místa,
kde vykonáváme naši misi, nám dochází, �e
u� to vlastnì zaèíná! První dny jsou tì�ké,
nikoho neznáme, nevíme, komu mù�eme
vìøit. To vše se ale bìhem chvíle mìní.
Personál hotelu Seegraben v Cottbusu je
ú�asný! Rozumí naší situaci a se vším nám
pomáhá. Od mytí nádobí, pøes krájení
všeho, co se v kuchyni nachází, se
dostáváme k pøípravì pokrmù SAMO-
STATNÌ!

Cottbus je krásné mìsto, tak�e ani
volným èasem nemrháme a objí�díme ulice
køí�em krá�em na kolech. Ve slunných
dnech se chodíme koupat a opalovat
k místnímu rybníèku. Ani déš� nás neza-
stavuje a vydáváme se do centra na velké
nákupy.

Je nám moc líto, �e na praxi v cizinì u�
mù�eme jen vzpomínat, strašnì rychle vše
uteklo a jsme zpátky u svých rodin a pøátel.
Nìmecku jsme zavázáni, pøineslo nám
krásné zá�itky, poznatky a hlavnì bájeèné
kamarády! Uspìly jsme!

Líza

Hanka a Viki

Pája a Natálie

Jí�a, Olinka, Terka, Klárka
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Co se vám vybaví,
kdy� se øekne jméno
Daniel Zahrádka? Nám,
vyuèujícím Euroškoly,
jednoznaènì absolvent
naší školy z roku 1999.

Dane, jak se „zrodil“ váš vztah
k fotografování? Kdo vás k nìmu pøivedl?

Mìl jste nebo máte nìjaký fotografický
vzor?

Musel jste na cestì za dobrou fotografií
pøekonat nìjakou pøeká�ku?

Co nejkrásnìjšího jste pøi fotografování
za�il?

Nìkteøí fotografové øíkají, �e kdyby mìli
lepší vybavení, tvoøili by lepší fotografie?
Máte také ten pocit?

Je pravda, �e zpracování fotografií
(retuše a úpravy) jsou v pomìru 1:1

k focení?

Vystavujete také?

Dá se fotografováním u�ivit?

Máte nìjakou fotografii, které byste se
nevzdal?

Koho byste rád fotografoval? Máte
nìjaký nesplnìný fotografický sen?

Hovoøíme spolu zaèátkem srpna, léto je
v plném proudu, jak jej trávíte?

Jedním z našich studijních oborù je
Informatika a reklama. Myslíte, �e bychom
vás mohli pozvat do školy na krátkou
besedu?

Jak vzpomínáte na Euroškolu?

Dìkuji mockrát za váš èas a pøeji nadále
spoustu inspirativních „objektù“, stále
dobré svìtlo a a� se vám podaøí zachytit
všechny krás(k)y svìta.

V souèasné dobì je
Dan renomovaný foto-
graf mnoha èeských krá-
sek. Pøed jeho objekti-
vem se objevují Aneta
Vignerová, Gábina Party-

šová, Eliška Buèková, Celeste Buckingham a
další nádherné �eny, které Dan doká�e
zachytit jako bytosti nadpozemsky krásné.
Nìkterými médii bývá také charakterizován
jako „nejhezèí èeský fotograf“.

S Danielem jsem se vídala po celou dobu
jeho studia na hodinách nìmèiny. Nejspíše
jsem byla zaslepena správnými tvary
skloòovaných pøídavných jmen a èlenù, a tak
jsem jeho fotografický talent tehdy bohu�el
nemìla mo�nost rozpoznat.

Opìt se mi potvrdilo, �e hezká setkání
pøicházejí, kdy� je èlovìk nejménì oèekává.
S Danielem jsme se po letech potkali pøi
pøíle�itosti Køtu kalendáøe Morris 2014
v Novém Boru. Popovídání to bylo krátké, ale
velmi milé. Mojí prosbou, pøispìt do školního
èasopisu Euronoviny, jsem Dana pøinej-
menším zaskoèila, proto�e jeho okam�itá
reakce byla: „No, to si musím rozmyslet.“ Po
nìkolika e-mailech jsme se však domluvili na
rozhovoru a já jsem za to velmi ráda.

Doma jsme mìli starý rozbitý fotoaparát -
støedoformát, se kterým jsem si èasto hrál.
V 17 letech jsem si koupil nejlevnìjší knihu
o fotografii a pøedevším o technice. Pak jsem
se dostal k první zrcadlovce a fotil a fotil. Vše
kromì lidí, skoro nikdo o tom nevìdìl, ještì na
film a fotky jsem dával vyvolávat. Obrovskou
krabici mám ještì nìkde schovanou, radìji se
na to koukat nebudu :-)

Nemìl. Mì baví ten proces a výsledek, to
je vše. Pokud nìco sleduji, tak fotky z NY nebo

Milána. Pokud mám vyslovit jména tak Mario
Testino, Peter Lindbergh.

Nemyslím si nebo nevím o �ádné nezvlád-
nutelné pøeká�ce. Nìkdy není úplnì pøíjemné
fotit napøíklad uprostøed silnice v 35 stupních,
ve skleníku nebo na støeše, ve vodì nebo
balancovat na skále. Ale vìtšinou je to velmi
pøíjemná práce.

Pokud fotím to, co se mi líbí - a� u� lokace,
styling, modelka, výsledek je na mnì a mám
úplnì volnou ruku. To je to nejkrásnìjší.
Asamozøejmì, kdy� je za to i dobøe zaplaceno.

Dobrý fo�ák a dobrá svìtla nedìlají
dobrého fotografa. Tady v Èechách platí: èím
víc svìtel, tím víc fotograf. Já nejradìji fotím
bez svìtel nebo maximálnì jedno svìtlo,
základní pevné objektivy, zrcadlovka fullframe.
Dobrá fotka se dá udìlat i na iphone.

Ano, urèitì. Dají se dìlat divy, zále�í od
fotografie. Pomìr 1:1 se mìní nahoru dolu.
Fotografie se upravují v podstatì všechny,
zároveò špatnou retuší se dá výsledek zkazit.

Myslím, �e nemám co. Vìnuju se plnì
komerèní fotografii a na volnou tvorbu nemám
èas a ani mì to zatím moc neláká. Nemyslím,
si �e mám právo nìkomu nìco ukazovat, jako
umìní.

Stoprocentnì, nìkteré denní honoráøe
jsou v èástkách bì�ných mìsíèních platù.

Snad jen fotografie mojí dcery (momen-
tálnì sedmileté).

Musel bych vyjmenovat desítky svìtových
celebrit.

Pracovnì. Mám jen 14 dnù volno, týden
mám u� za sebou. Fotím zrovna dva kalendáøe
a standardnì fashion story do èasopisù.

Vám si nedovoluji odmítnout .

Dobøe, bohu�el jsem nebyl zrovna moc
hlavou ve škole, no nìkdy i nejen hlavou. Jsem
ale dùkaz toho, �e i ne úplnì vzorný student
mù�e v nìèem uspìt. Nikdy nikoho nepod-
ceòovat .

Taky vám moc dìkuji, byla jste nejlepší
uèitelka na škole, pøirozená autorita, musel
jsem se vše opravdu nauèit. Nìmèinou se
nedalo jen proplout a nìkdy bohu�el a�
napodruhé .

redakce a Dan

Setkání po letech, které potìší

Soutì�e o nejlepší støední školu roku,
kterou organizuje Èeská studentská unie,
jsme se poprvé zúèastnili ve školním roce
2012/2013 a obsadili druhé místo. Letos
nás vaše hlasy vynesly na místo první!

Proè mají studenti naši
školu rádi?

V této stále respektovanìjší anketì jde
o prùzkum mezi studenty a absolventy
støedních škol v Èeské republice, jak se jim
na jejich støední škole studuje nebo
studovalo. Ka�dý hlasující má celkem pìt

hlasù, pøièem� se mohou
uplatòovat i hlasy negativní.
Impulsem ke vzniku projektu
StredniRoku.cz byl podle
organizátorù fakt, �e v Èeské
republice neexistuje �ádný
�ebøíèek, který by srovnával
støední školy podle kritéria
z pohledu studenta. Takové
vnímání je podle organizátorù
zásadní a velmi vypovídá
o kvalitì dané støední školy.

(�ebøíèek sestaven z anket �ákù maturitního
studia)

(�ebøíèek sestaven z anket posluchaèù
dálkového nástavbového studia)
V novém školním roce se hlasování opìt
zúèastníme a vìøíme, �e spoleènì prvenství
obhájíme!

1.Super uèitelé a skvìlá
komunikace s nimi
2. Zajímavé pøedmìty
3. Skvìlé a zábavné vysvìtle-
ní uèiva

4. Dobré jazykové vzdìlání
5. Odborné stá�e v zahranièí
6. Dobøe vybavené uèebny
7. Mo�nost pou�ívat notebook a tablet v hodi-
nách
8. Exkurze a výlety
9. Studentská rada- poradní tým vedení školy
10. Nejlepší kantýna na svìtì

1. Mo�nost doplnit si vzdìlání
2. Uèitelé umí dobøe vylo�it látku
3. Finanènì dostupné studium
4. Vstøícní uèitelé
5. Studijní materiály a klasifikace na internetu

Spokojenost se školou vyjadøují i naši
dálkaøi. Co ve škole oceòují?

EUROŠKOLA JE NOSITELKOU TITULU
Støední škola roku Libereckého kraje 2014
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Milí vyuèující,

dovolte nám, abychom se s Vámi touto
cestou rozlouèily a podìkovaly za veškerý èas,
který jste nám vìnovali nejen u maturitních
zkoušek, ale hlavnì bìhem celých tøí let našeho
studia na Euroškole.

První chvíle nebyly zrovna procházka
rù�ovým sadem, musely jsme si osvojit techniku
uèení a vše skloubit s našimi rodinami a prací.
Myslely jsme si, �e tøi roky je neuvìøitelnì dlouhá
doba. Z málo poèetné skupiny, která nastoupila
do prvního roèníku, jsme nakonec zbyly jen my.
Je nás tolik, �e se vejdeme do jednoho auta .
Dnes si øíkáme, jak rychle to uteklo. Škola se
stala souèástí našeho ka�dodenního �ivota,
rozhodnì nám bude chybìt.

Faktem je, �e Vy všichni, kteøí jste nás
pøipravovali na finální zkoušku, si zaslou�íte
veliký DÍK .

Paní Bayerová, dìkujeme za Vaši péèi
vycházející z pozice tøídní uèitelky. Více
takových chvil, kdy jsme zašly do restaurace na
veèeøi, a povídali si i o vìcech, které se školou
nesouvisí.Adíky Vám i za Vaši trpìlivost a snahu
nás co nejlépe motivovat. Jste bájeèná uèitelka,
která rozumí své práci a je vidìt, �e ji máte ráda.

Paní Pilecká, vìøte, �e my patøíme k té
skupince studentù, kteøí by Vám koupili letenku i
se zpáteèní cestou. Máte schopnost strhnout
posluchaèe ke spoleèné diskuzi. Ekonomika pro
nás nebyla pouhým uèením se nepøeberného
mno�ství faktù, ale i pøíjemnì strávené chvíle.

Paní Pastorová, klobouk dolù pøed
schopností uèit nìco tak tì�kého jako je
úèetnictví. Myslíme si, �e jste vychovala pár
potencionálních úèetních. Vaše shovívavost a
trpìlivost nezná hranic. Jednou z Vašich
pøedností je také spravedlnost. A proto i Vám
dìkujeme za vše, co jste nás nauèila.

Paní Hostinská, Vaše hodiny byly v�dy
nabity energií. Kolikrát jsme odcházely naprosto
vyš�avené, a to jsme neøekly ani slovo. Od
prvního do druhého zazvonìní jste mluvila,
psala a vysvìtlovala. S èísly to opravdu umíte.

Pane Glasere, mìl jste to s námi tì�ké.
Kdyby vše v �ivotì fungovalo tak jako u Vás na
hodinách. Za ka�dou vyøèenou hloupost
udìlena pochvala s vysvìtlením, jak to má být
správnì. Styl, kterým vedete své �áky, je
naprosto ú�asný, s Vámi musí mít ka�dý student
angliètinu rád .

Pane Dytrychu, je nadmíru jasné, �e ménì
poèetnou skupinu z jedné tøídy u� mít nebudete .
Pro Zuzanu bylo pøínosné mít individuální výuku

a zároveò si toho velmi cení. Pøi hodinách se
nejen dost podstatných informací dozvìdìla, ale
mnohokrát se i pobavila.

Pane Kubìji, co si budeme nalhávat.
Poèítaèoví geniové nejsme, ale Vy jste nám
dokázal v�dy poradit tak, abychom byly schopné
zvládnout to, co se po nás po�aduje. Kolikrát
jsme si pøi hodinách pìknì vyhrály a na
seøazování mìsícù v roce asi také nezapome-
neme .

Ostatním uèitelùm, kteøí nás mìli jen krátký
èas, dìkujeme také, proto�e fakt, �e jsme se
dostaly k maturitì, svìdèí o schopnostech všech
uèitelù pøedat vìdomosti nám studentùm
v takové míøe, abychom je byly schopné správnì
pou�ít. Díky patøí i paní kantýnské, která hýøila
ka�dý den dobrou náladou. Pravdou je, �e
pokud potkáme èlovìka, který má pozitivní
energii, zaèneme se více usmívat i my.

Paní øeditelka a další osoby, které se podílejí
na vedení školy, jsou lidé na správném místì,
proto�e bez dobrého vedení by škola nemohla
fungovat tak dobøe. My, èerstvé absolventky
dálkového studia, jsme dokonce pøesvìdèeny,
�e Euroškola patøí k absolutní špièce støedních
škol v ÈR.

Vám všem pøejeme do budoucna hodnì sil a
samé cti�ádostivé studenty.

Se srdeèným pozdravem studentky dálko-
vého studia

Denisa , Hana, Jitka, Pavlína a Zuzana

Good bye, Euroškolo, aneb Dálkaøky se louèí

ZÁØÍ

ØÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BØEZEN

DUBEN

KVÌTEN

ÈERVEN

ÈERVENEC

- odborná praxe 4. roèníkù; Lu�ické hory:
adaptaèní kurz; Doksy: taktické cvièení IZS
„HYNEK“; Litomìøice „Po stopách K. H.
Máchy“; Jizera: vodácký kurz

- Praha: Coca Cola; Mariánské Láznì:
soutì� Mistr kávy junior; Praha: exkurze Letištì
Václava Havla + výstava Design; Èeská Lípa:
HZS Èeská Lípa; Vranov: airsoftový trénink;
Hamr na Jezeøe: Báòská záchranná slu�ba;
Litomìøice: Klášterní vinné sklepy; Euroškola:
projekt IdA; Euroškola: studentské pøedèasné
parlamentní volby; Èeská Lípa: kino Crystal
„Hoøící keø“; Zákupy: fotbalový turnaj Pohár
Josefa Masopusta; Euroškola: kurz pro seniory
- „Poèítaèe a komunikace po internetu“, „Dìjiny
kultury a umìní“, „Trénink pamìti“

Mladá Boleslav: exkurze Škoda
Auto; Dìtenice: exkurze pivovar a hotel;
Mnichovo Hradištì: pivovar Klášter; Euroškola:
školní kolo soutì�e ve finanèní gramotnosti;
Euroškola: okresní kolo v pišQrkách;
Euroškola + Nowaco: semináø o výrobcích
studené kuchynì; Èeská Lípa: sálová kopaná;
Euroškola: interaktivní Den otevøených dveøí;
Èeská Lípa: návštìva úøadu práce

- Brno: soutì� Mistr kávy junior;
Èeská Lípa: CTT soutì� o nejhezèí a
nejchutnìjší vánoèní cukroví; Liberec:
Severoèeské muzeum „Hoøící synagogy“;
Nìmecko - Drá�ïany: Vánoèní trhy a historie
mìsta; Euroškola: školní kolo soutì�e Finanèní
svoboda; Euroškola: školní kolo recitaèní
soutì�e; Euroškola: školní kolo Olympiády
z èeského jazyka.

- Francie: návštìva Evropského

parlamentu ve Štrasburku; Èeská Lípa:
návštìva Oddìlení hlídkové slu�by MP Èeská
Lípa; Rokytnice nad Jizerou: LVVZ; Èeská
Lípa: mìstská knihovna; Euroškola: školní kolo
Olympiády v nìmèinì; Èeská Lípa: návštìva
K-centra; Nový Bor: Parkhotel ++++ Morris;
Èeská Lípa: KD Crystal + hotel Merkur -
maturitní plesy tøíd P4A, P4B, H4

- Hradec Králové: veletrh GASTRO;
Praha: školení Od keøe a� k espressu;
Euroškola: diskuze k novému logu mìsta;
Èeská Lípa: návštìva K-centra; Praha: veletrh
TOP GASTRO; Praha: Pra�ský hrad a Staré
mìsto nácvik prùvodcovské èinnosti; Èeská
Lípa: florbal; Euroškola: okresní kolo soutì�e
SAPERE - vìdìt, jak �ít; Euroškola: školní kolo
Olympiády z angliètiny; Èeská Lípa: Libertin
okresní kolo recitaèní soutì�e; Liberec: krajské
kolo Olympiády v nìmèinì; Èeská Lípa:
okresní kolo Olympiády z èeštiny

- Èeská Lípa: návštìva redakce
Èeskolipského deníku; Èeská Lípa: návštìva
oddìlení hlídkové slu�by MP Sever Èeská
Lípa; Praha: celostátní kolo soutì�e SAPERE
-vìdìt, jak �ít; Euroškola: beseda s redaktor-
kou Mìstských novin; Èeská Lípa: florbal

Euroškola: beseda s poslancem PÈR
Mgr. Janem Farským; Strá� p. Ralskem:
exkurze do vìznice; Euroškola: celostátní on-
line soutì� Nìmèináø roku; Euroškola: Jeden
den �ákem Euroškoly; Euroškola: Den Zemì -
úprava okolí školy; Euroškola: Den Zemì -
úprava mìstských ploch; Euroškola: projekt
Holocaust oèima pamìtníkù II pro �áky ZŠ;
projektová výuka: kurz Fotografie

- Euroškola: beseda s euro-
poslancem Ing. Janem Zahradilem; Praha:
hotel Hilton; Pardubice: soutì� Mistr kávy
junior; Hamr na Jezeøe: nácvik záchranné
akce; Liberec: ŠUTR - horolezecká stìna;
Èeská Lípa: charitativní akce Kvìtinový den;
Èeská Lípa: slavnostní pøedávání maturitního
vysvìdèení na Mìstském úøadu v Èeské Lípì

Anglie: Londýn + Oxford: poznávací
zájezd; Praha: Mistrovství ÈR ve finanèní
svobodì; Euroškola: pøednáška „Problémy
v gastronomii“ s vrchní inspektorkou ÈOI;
Èeská Lípa + Zákupy: cyklistický výlet; �elízy:
turistický kurz; Vltava: vodácký kurz; Liberec:
iQLANDIA; Chøibská: kurz sebeobrany; Ostrov
u Dìèína: kurz pøe�ití v pøírodì; Chorvatsko:
turistický kurz; Praha: Olympijský den v Troji;
školní výlety: Liberec iQLANDIA, Sloup
v Èechách, Doksy, Jablonné v Podještìdí

- SRN: Cottbus, Neupetershain,
Burg, Guben - odborná stá�


