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Mílí ètenáøi,
pro letošní Euronoviny
bude pøíznaèný citát
Karla Èapka: „Chceš-li
poznat svoji zemi, jdi od
ní co nejdál.“ Pojmy Ta-
nah Lot nebo Gunung
Kawi se tváøí jako pøes-
myèky, není tomu však
tak. Pokud si chcete být
jistí, co se za tìmi slovy

skrývá, nalistujte str. 5 a zaètìte se do textu Jany Rù�i-
èkové. Dozvíte se také, �e ne ka�dá sprcha z vás
spláchne únavu z cest. Exotika na nás dýchne
i z èlánkù absolventek Euroškoly a letušek v jedné
osobì Gábiny Vytiskové a Veroniky Tuèkové. Dozvíte
se, co udìlat pro to, abyste byli dennodennì obklopeni
modrým z nebe (str. 4 a str.1).

Svìt ale neèeká na nikoho s otevøenou náruèí. Mít
své sny je fajn, ale ka�dý, kdo se je rozhodne
realizovat, ví, �e se musí zatracenì sna�it, aby si
zamìstnavatel vybral právì ji/jeho. Své o tom ví Honza
Kovaøiè (str. 7), který si vysnil dráhu policisty nebo Jiøí
Podešva (str. 6), který se narodil s vaøeèkou v ruce
a „kuchaøina pro nìj byl v�dy jasná volba“. Oba museli
„hrábnout“, aby dostali palec nahoru a následnì
i pracovní smlouvu. Kus práce je i za zpìvákem Pav-
lem Calltou, jeho� pozdravení najdete na titulní stranì.
V Euronovinách objevíte pokraèování seriálu „Axis of
Amazing“. Osu protahujeme z USA, Švýcarska, SAE
a Španìlska do Velké Británie za Pavlou Havell. Její
text na (str. 2) by si mìli dùkladnì proèíst všichni, kteøí
mají toulavé boty, a proto�e jim nestaèí listovat v bede-
krech, ale vše chtìjí poznat na vlastní kù�i, hodlají se
sbalit a vypálit do svìta.

Témìø pravidlem se stalo, �e jeden týden ve
školním roce za�íváme „happy hour“ a naší povinností
je ochutnávat gin, whisky, sherry, bourbon,… Mini-
malistická degustace tìchto „dobrot“ nás èeká v�dy
v rámci barmanského kurzu, jeho� cílem je co nejlépe
zvládnout barmanský um. Vzorem pro nás je pan Miloš
Tretter, který nám opakoval �e: „Drink je zá�itek,
a proto ka�dý pøipravujte s láskou.“ (str. 2). Díky vám,
studentùm a absolventùm, jsme obhájili loòský titul
„Støední Roku 2015 v Libereckém kraji“. Bylo by hezké,
kdybychom byli spoleènì autory hattricku . Tento skalp
však není naším jediným úspìchem. V èervnu jsme si
z Prahy pøivezli 1. místo z celostátní hry Finanèní
svoboda (text na str. 4).

Døíve platilo, �e ka�dý krejèí jezdil na tøi roky do
Vídnì a malíø na tøicet let do Paøí�e. Ani my
nezùstaneme pozadu, jen to nebude, s ohledem na
naše ètyøleté studium, na tak dlouhou dobu. Stejnì
jako loni, kdy jsme zavítali do sídla EP ve Štrasburku,
pobývali na odborných stá�ích v Cottbusu, Caorle a
Málaze, vyrazíme opìt do Nìmecka, Itálie, Anglie,
Španìlska a Belgie. Èeká nás také celá øada exkurzí,
soutì�í, projektù a besed. Pøeji nám hezký školní rok
2015/2016

Mgr. Petra Kašparová, øeditelka Euroškoly

GREETINGS FROM BAHRAIN
Veronika

Tuèková je
absolventka

Euroškoly oboru CE-
STOVNÍ RUCH z roku
2011.

Dobrý den, Euroško-
lo, srdeènì Vás všech-
ny zdravím z Blízkého
východu z Bahrajnské-
ho království.

Èasto vzpomínám,
jak jsem si bìhem
studia èetla v Euronovi-
nách o bývalých studentech
pracujících v zahranièí a tajnì
doufala, �e i já jednoho dne budu �ít
stejnì jako oni. Øekla jsem si, �e se
s Vámi také podìlím o svou �ivotní
zkušenost, která tøeba nìkoho
z Vás, studentù, inspiruje k nìèemu
podobnému.

Posílám pozdrav z mého domo-
va z dalekého Perského zálivu, kde
pracuji u letecké spoleènosti GulfAir
jako letuška. Mohu øíci, �e se mi
splnil mùj dìtský sen, avšak nebylo
to vùbec jednoduché. Po dlouhém
rozhodování jsem sebrala všechnu
svou odvahu a v Praze absolvovala
pomìrnì tì�ké „interview day“ s ma-
na�ery spoleènosti. Na samotném
konkursu se nás sešlo více ne� 100
dívek z Èeska a Slovenska tou�í-
cích stát se letuškou. Musely jsme
úspìšnì projít ètyømi koly, které se

skládaly z „groomingu“ neboli
kontroly našeho vzhledu, anglické-
ho testu, skupinové konverzace
a finálního pohovoru s mana�ery.
Do dvou mìsícù jsem si musela
vyøídit spousty lékaøských vyšetøení
a prohlídek, sbalit se a odcestovat
do úplnì jiného svìta. Zdárnì jsem
zvládla dvoumìsíèní výcvik a nyní si
létám, cestuji a �iji daleko od
domova. Myslím si, �e jsem se ve
svìtì neztratila a vìøím, �e Euro-
škole na Blízkém východì ostudu
nedìlám.

Mìjte se krásnì a plòte si své
sny! Tøeba se brzy setkáme na
palubì.

Pøeji Euroškolákùm hodnì úspì-
chù do nového školního roku :-).

Veronika

“
”
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AXIS OF AMAZING III

Í
Ihned po maturitì odcestovala,

pùvodnì na dva roky, do Anglie. Profesní
zkušenosti sbírala v hotelu InterContinental
London Park Lane. Ve svých 24 letech se
stala nejmladší mana�erkou hotelu Four
Seasons Hotel London. Prošla tréninkem pod
vedením osobního sluhy HRH prince Char-
lese, ne� se k Jeho královské Výsosti mohla
vùbec pøiblí�it. Osobnì se setkala také s HRH
vévodkyní z Cornwallu, Toni Blairem, Annie
Lennox, Serenou Williams, Rafaelem Nada-
lem, Arsene Wengerem, fotbalovým týmem
Arsenalu i Chelsea. V Londýnì organizovala
setkání Èechù a Slovákù, jeho� cílem bylo
dodat jim sebedùvìru a na vlastním pøíkladu
ukázat, �e v Anglii nemusí skonèit na podøad-
ných pracovních pozicích. Všem úèastníkùm
však dùraznì pøipomínala, �e je bezpodmí-
neènì nutné uèit se angliètinu!!! Má také
zkušenosti s øízením a chodem neziskových
organizací. Pavla miluje výzvy a faustovská
touha po poznání nového èiní její �ivot velmi
pestrým a zajímavým. V Anglii ji� asi dlouho
nepobyde, se svým man�elem se pøipravuje
na stìhování k protino�cùm.

Chtìla jsem vìdìt, jestli doká�u odjet do cizí
zemì bez dobré znalosti jazyka a zajištìné
práce. Byla to moje osobní výzva. Nevím
proè, ale v�dy si vybírám ty nároènìjší cesty,
kdy� si nìco umanu. Kdybych se rozhodla pro
Nìmecko, tak bych to nemìla tak slo�ité,
proto�e jsem tenkrát mluvila nìmecky dobøe.

Dá se øíci, �e mizivá. Pøi studiu jsem se
soustøedila na nìmecký jazyk, ze kterého
jsem maturovala. Angliètinu jsem trochu
flinkala. To byla velká chyba, které dodnes

lituji. Mohla jsem si
uše t ø i t spous tu
slz…

Strach. Nejistota.
Poní�ení. Úzkost.
Nadìje.

Mo�nosti! Nikdo ta-
dy nesrovnává vìk
s postavením v prá-

ci. Bylo mi 24 a byla jsem nejmladší ma-
na�erkou hotelu Four Seasons v Londýnì.
Kdy� tvrdì pracujete, šéfové to ohodnotí.
Sympatické je mi pozitvní naladìní, nikdo si
nestì�uje. Nejvíc se mi líbí, jak je to tu
mezinárodní. Kdy� jsem pracovala v Inter-
Continentalu v Londýnì, tak jsem mezi
„svými“ 160 zamìstnanci napoèítala 58
rùzných národností, bylo to skvìlé! Nauèila
jsem se od nich strašnì moc .

1. Anglická byrokracie. 2. Sma�ená Mars
tyèinka ve fritéze (hrùza!). 3. Ocet na hranol-
kách (ještì vìtší hrùza!!). 4. Láska a nenávist
k Londýnu.

Rasismus vùèi všem (a� jsou ze zemí EU
nebo ne), kteøí to chtìjí v Anglii zkusit. Kdy�
jsem shánìla byt v jedné vesnièce, abych to
mìla blí� do práce, tak mi starostka obce
tvrdì oznámila, �e cizincùm byty neprona-
jímají. Další pøíklad - kdy� mì jeden z pøede-
šlých šéfù pochválil za odvedenou práci, ale
vzápìtí mne uzemnil, kdy� mi vytkl, �e mùj
pøízvuk mù�e hosty i odpudit! Musím dodat,
�e on byl z Walesu a pøízvuk mìl daleko horší
ne� já!

Maminka, tatínek a tatarák.

Ne. Tento rok „slavím“ v zahranièí 10 let
(pùvodnì jsem odjela jen na 2 roky).
S man�elem plánujeme stìhování do jeho
rodné zemì, do Austrálie.

Udìlejte to! Pro mne to byla ta nejlepší škola
�ivota! Kdy� se podívám zpìt, tak nelituji
nièeho. První 3 roky byly jak na horské dráze,
ale kdy� jsem zaèala snít v angliètinì, vìdìla
jsem, �e to bude ok . Nemyslete si, �e absolu-
torium støední èi vysoké školy vám okam�itì
zaruèí práci za super peníze… To si budete
muset zatracenì vybojovat. Urèitì bych
poradila nejezdit bez finanèních prostøedkù,
100% mít alespoò slušnou slovní zásobu a
být pøipraveni, �e to bude tì�ké. Rodina a
pøátelé vám budou chybìt, ale ve finále
za�ijete skvìlý pocit. V�dy, kdy� mi bylo
nejhùø, jsem si øíkala: „Dokázali to ostatní,
doká�u to taky!“
Na støedoškolská studia na Euroškole
vzpomínám ráda, poznala jsem zde øadu
uèitelù, kteøí mi byli pøíkladem. Samozøejmì
�e jsem se toho musela v Anglii spoustu
nauèit, jinak bych pøece osobnì neobslu-
hovala anglického prince nebo vítìze
Wimbledonu. Jsem dùkaz toho, �e nic není
nemo�né. Vìøit sama sobì, tìšit se z ka�-
dého úspìchu a pouèit se z ka�dého
neúspìchu mi ulehèuje moji cestu nahoru, za
mým snem. Mým oblíbeným mottem je: „A� u�
si myslíte, �e nìco doká�ete, nebo
nedoká�ete, v obou pøípadech máte pravdu.”
(Henry Ford)

Pavla

Pavla Havell (Øezáèová)
absolventka Euroškoly - obor
HOTELNICTV - z roku 2005.

Proè jsem se rozhodla �ít v zahranièí?

Jaká byla moje jazyková výbava?

První pùlrok
v pìti slovech.

Co mám nejra-
dìji na zemi, kde
�iji?

Nejvìtší pøekvapení?

Nejvìtší zklamáni?

Co mi nejvíce chybí z Èech?

Plánuješ návrat do Èech?

Co bych poradila lidem, kteøí by také rádi
vycestovali?

Poslední kvìtnový týden
loòského školního roku se
nesl ve znamení barman-
ského kurzu pod „taktovkou“
pana Miloše Trettera, zakla-
datele 1. Èeské barmanské
akademie ®. Aktéry se stali
�áci druhého a tøetího roèníku
hotelovky.

Je pondìlí a my, zájemci

o zisk certifikátu BARTEN-
DER, sestavujeme bar, který
posléze podle rad pana
Trettera upravujeme do sprá-
vné podoby. Zkoušíme si také
namíchat své první drinky
v evropském tøídílném šejkru,
zatím pracujeme jen s obyèej-
nou vodou. V úterý zaèínáme
ochutnávkami všech základ-

ních druhù vermutù, likérù
a èirých i ušlechtilých desti-
látù, abychom vìdìli, jak má
výsledný drink chutnat. Vyrá-
bíme a degustujeme nápoje,
které známe vìtšinou jen
podle názvu. Uèíme se také
jejich slo�ení. Uf, je to fuška!!!

Pøichází støeda a my jsme
v polovinì kurzu. Získáváme
pøedstavu, jak se pracuje
s americkým šejkrem a stále
se zdokonalujeme v rychlosti
najít poslepu tu správnou
láhev. Pamatujeme si ingre-
dience vìtšiny drinkù, práce
se šejkrem se z poèáteèního
trhaného „hrk-hrk“ zaèíná
stále více podobat barman-
skému umìní.

Celý týden výuky teorie
prokládal pan Tretter prùpo-
vídkami a úsmìvnými pøíbìhy
ze svých cest a zajímavostmi
ze �ivota. Pøedal nám mnoho
u�iteèných rad a zkušeností,
za co� jsme mu všichni vdìè-

ní. Vštìpoval nám: „Nenech-
te se odradit nároèností, vše
se dá nauèit. Vaše poèáteèní
odvaha èi zvìdavost, píle,
pracovitost, pokora, podpo-
rovaná peèlivostí vám pøine-
sou nepoznané štìstí a ra-
dost z vaší práce, svobodu
projevu a osobnosti stejnì
jako všem úspìšným za
barem pøed vámi. Drink je
zá�itek, a proto ka�dý pøipra-
vujte s láskou.“

Náš barmanský kurz pro-
bìhl velmi zdaøile. Na jeho
konci jsme, po zvládnutí náro-
èného vìdomostního testu a
namíchání vybraného drinku,
obdr�eli certifikát platný po
celém svìtì a odnesli si
spoustu dovedností, zkuše-
ností a hezkých vzpomínek
na èas strávený s panem
Tretterem.

Dìkujeme!
Ane�ka

TÝDEN PLNÝ KOKTEJLÙ
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STÁ� V BRANIBORSKU - SKVÌLE PRO�ITÝ MÌSÍC
Byl konec školního

roku a ke mnì se dostala
lákavá nabídka - stá� v nì-
meckém Braniborsku.

Neváhal jsem a vzal jsem to. Nastal
den odjezdu 8. 6. 2015. Naší cílovou
stanicí byl Cottbus, kde nás u hotelu
Am Seegraben pøivítala paní Angelika
Jahn, která se o nás po celou dobu
starala. Od ní jsme dostali podrobné
informace o našem pobytu. Pak u� nic
nebránilo tomu, abychom se rozjeli do
našich „nových domovù“ a pracoviš�,
kterými byly Hotel Am Seegraben,
Best Western hotel Spreewald, Zum
grünen Strand der Spree a Zur Alten
Mühle, kde nás pøivítali jejich majitelé.
Nìkteøí z nás u� v den pøíjezdu
„makali“. Pracovní doba se dala
zvládnout, bylo to 8 hodin dennì pìt
dní v týdnu na pozici servis, kuchyò a houskeeping. Naše stá� byla
o práci, ale také o zdokonalení se v nìmèinì a seznámení se
s malebnou krajinou ji�ního Braniborska. S paní Jahn jsme absolvovali
mnoho výletù. První nás zavedl z Lübbenau do Cottbusu. Prošli jsme
se po centru mìsta, navštívili univerzitní knihovnu, dali si výbornou
zmrzlinu a nakonec jsme si zaplavali v aquaparku Laguna.

Pøi dalším výletì jsme poznávali mìsteèko Lübbenau, které je
proslulé svými okurkami. Navštívili jsme zde pøírodopisné muzeum
a teèkou na závìr byla projí�ïka na lodích po spletitých kanálech øeky
Sprévy a následné posezení u kávy a koláèe.

30. èervna nás èekal tì�ký úkol! Mìli jsme uvaøit typicky èeské
menu pro vedení hotelu Am Seegraben. Pro tuto pøíle�itost jsme si
pøipravili: drùbe�í paštiku s brusinkami, toastem a vídeòskou cibulkou,
bramborovou polévku s houbami, hovìzí svíèkovou na smetanì
s karlovarskými knedlíky a palaèinky s ovocnou omáèkou a vanilkovou
zmrzlinou. Pøes drobné problémy a boj s èasem jsme zazáøili a vše
korunoval velký úspìch. Zde jsou slova chvály paní Jahn: „Die Köche
haben vorzüglich gekocht, viel Lob, es war einfach toll! Die Bedienung
hat ganz schön die Tische dekoriert und sehr nett und aufmerksam
bedient. Als Einleitung wurden die Speisen und deren Zubereitung auf
Deutsch erklärt. Tolle junge Leute - Herzlichen Glückwunsch an die
Direktorin und Team der Euroschule.“

Poslední výlet probìhl 7. èervence. Navštívili jsme hlavní mìsto
Nìmecka Berlín. Vidìli spoustu památek - Berlínskou zeï, televizní

vì�, Èervenou radnici, Braniborskou
bránu, Centrum Mercedes Benz, Hotel
Adlon, který nedlouho pøed námi na-
vštívila i anglická královna. Den jsme
zakonèili nakupováním v obchodním
domì Primark. Minout ho, to by naše
sleèny nepøe�ily.

Po mìsíci pøišel den ukonèení
stá�e. Opìt jsme se sešli v hotelu Am
Seegraben, kde jsme v nìmèinì pre-
zentovali, co vše jsme bìhem 4 týdnù
za�ili a rozlouèili se s našimi nìmec-
kými „šéfy“. Paní Jahn nám slavnostnì
pøedala Europass-Mobility a vyhod-
notila pro�itý mìsíc s námi. Její slova
nás potìšila, kdy� nìkolikrát zopa-
kovala: „Ihr wart einfach toll!“ Byl to
opravdu krásnì pro�itý mìsíc!

Honza

Stá� v Nìmecku byla ú�asná, skvìlí kolegové, krásná mìsta.
Nemohu nic vytknout. Výlety byly promyšlené a skvìle zorganizované.
Nejlepší byla návštìva Berlína, kde jsme vidìli nejen nádherné
památky, ale také nakoupili dárky za skvìlé ceny. Co víc jsme si mohli
pøát :-D.

Wir besuchten viele Plätze in Cottbus, in Lübbenau und in Berlin.
Jetzt kenne ich Deutschland und die Einheimischen sehr gut. Unsere
Kollegen waren super. Ich bin mit ihnen immer noch im Kontakt. Jetzt
bin ich selbstständiger und verantwortungsvoller. Vendula

Stá� v Nìmecku byla velmi pøínosná. Všechny výlety se vydaøily a
to díky paní Angelice a hezkému poèasí. Odvezla jsem si spoustu
zkušeností a hezkých zá�itkù. Eva

Praxe v Nìmecku mi dala spoustu zkušeností do budoucna.
Poznala jsem novou zemi a její kulturu, skvìlý kolektiv a také jsem se
seznámila se s chodem hotelu v zahranièí. Všichni se o nás velmi
pìknì starali a pomáhali nám. Absolvovali jsme velice pìkné výlety
plné zábavy, které jsme si všichni u�ili do poslední minuty. Andrea

Ohlasy úèastníkù:

Honza

ZIMNÍ A LETNÍ ZASTAVENÍ: ŠTRASBURK a CAORLE
Ráda bych se s Vámi

podìlila o svoje zkušenosti
z cestování získané díky

EUROŠKOLE.

Naším cílem se stalo centrum EU.
Cesta to byla sice dlouhá, ale zabavili
jsme se zemìpisnými soutì�emi a kvízy.
První den jsme zakotvili v lázeòském
mìstì Baden-Baden. Pøijeli jsme však za
tmy, a tak jsme prozkoumali pouze
adventnì vyzdobenou hlavní tøídu. Další
den byl pro nás velmi významný.
Navštívili jsme Evropský parlament, kde
jsme se zúèastnili, spolu se studenty z 26
evropských státù, projektu EURO-
SCOLA. Samotná budova je velice
honosná, futuristická a uvnitø i velice
pohodlná a praktická. Je to ideální místo
ke shromá�dìní europoslancù. Mìli jsme
šanci vidìt politiky v akci a klást jim
rozmanité otázky ohlednì Evropské
unie. V další èásti programu jsem
pronesla projev, který ostatním studen-

tùm pøiblí�il naši zemi a Euroškolu. Byla
jsem napjatá a nervózní, mìla jsem
i trochu strach. Zbyteènì! Vše probìhlo
bez komplikací. Myslím si, �e jsem nic
nezkazila a jsem za to velice ráda.

Náš druhý štrasburský den probìhl
pøíjemnì. Absolvovali jsme krásnou
procházku po historické èásti mìsta.
Seznámili jsme se s jeho minulostí a mìli
mo�nost vánoènì se naladit na tra-
dièních trzích. Prohlídku alsaské metro-
pole jsme zakonèili nákupy suvenýrù
a pak se vydali na cestu domù.

Co mi tato návštìva pøinesla? Spou-
stu nových zkušeností a zá�itkù! Podle
mne je práce politikù velice zodpovìdná
a slo�itá. Ne v�dy se jim podaøí uspokojit
pøání vìtšiny volièù. I pøes nároènost této
profese si dovedu pøedstavit ji vykoná-
vat. Pøi komunikaci s ostatními studenty
mì ale zarazila slabší úroveò angliètiny
Èechù a Slovákù. Toto poznání mì
pøimìlo k zintenzivnìní studia angliètiny.

Díky Euroškole a cestovní kanceláøi
SBV Trading, se kterou škola úzce
spolupracuje, jsem mohla navštívit další
zemi, a tou je Itálie. Vycestovala jsem
spoleènì se svými spolu�aèkami na
odbornou praxi do kraje Veneto.

V hotelu Gabriel jsem spolu se stálým
personálem obsluhovala èeské turisty,
tou�ící si u�ít letní dovolenou. Tuto praxi
si velmi chválím. Kolegové v práci byli
milí. Poznala jsem zemi s jinými tradi-
cemi, zvyky a jiným �ivotním stylem.
Navíc nám pøálo krásné slunné poèasí,
co více si ještì pøát!

Ráda bych podìkovala paní øeditelce
za to, �e zajiš�uje studentùm praxe v za-
hranièí a umo�òuje jim tak cestovat.
Myslím si, �e ne ka�dý student má takové
mo�nosti.

Daniela

Zimní zastavení – francouzský
Štrasburk

Letní zastavení - italské
Caorle

“
”

“ ”
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MÉ MÍSTO JE V OBLACÍCH

Gabriela Vytisková je absolventka
Euroškoly oboru Hotelnictví z roku 1999.
U� v prùbìhu studia pobývala krátce v USA,
kde v New Orleans nafotila nádhernou sérii
jazzových muzikantù. Po maturitì �ila rok
v Yokohamì. Cestování je její �ivot, záliba a
vášeò, proto je propojila se svou profesí
letušky. V souèasné dobì se s Gabèou
mù�ete potkat na palubì letadel spoleènosti
Travel Service.

Kdysi mi nìkdo øekl, �e tím, èím jsme
chtìli být jako malé dìti, je pro nás to pravé
povolání. Já s tím musím souhlasit. Ta èistá
duše malého dítìte, která je v ka�dém z nás,
nikdy nel�e. I kdy� obèas musíme svést tvrdý
boj se svou osobností. Je tøeba nalézt odvahu
a zdravé sebevìdomí, co� jsou nejvìtší
devizy, abychom dokráèeli za svým snem.
Cestou, která je mnohdy tì�ká a nároèná…

I já jsem svedla svùj boj sama se sebou
a zvítìzila! Mù�u upøímnì øíct, �e má práce,
povolání letušky, se stala mým koníèkem. Je
to ú�asný pocit, kdy� víte, �e patøíte právì
tam, kde zrovna jste. Ne ka�dý má to štìstí,
aby mohl øíci toté�, a já jsem za to opravdu
vdìèná.

Létání a vùbec cestování je kus mne. U�
jako malá holka jsem mamince øíkala, �e a�
vyrostu, budu cestovat. Poprvé jsem letìla ve
svých 5 letech a vše okolo letištì vlastnì
i letištì samotné mì od prvního okam�iku
fascinovalo … Letadla, letušky, palubní servis
(musím podotknout, �e to byl rok 1985).
Vzpomínky na mùj první let jsou dodnes
hodnì �ivé a pamatuji si i detaily. Samotnou
mì udivuje, co vše je lidský mozek schopen si
zapamatovat tak podrobnì a do detailù vùni
letadla, uniformy letušek, chu� coly,…

V�dy jsem dávala pøednost zmìnì pøed
stereotypem a létání je trefa do èerného!
Ka�dý pracovní den je jiný a originální, poøád
potkáváte nové a nové lidi. Musíte být však
pøipraveni na to, �e jste poøád na cestách
s kufrem, který zabalíte za nìkolik minut.
Zvyknout si musíte i na to, �e svou rodinu
nemáte nablízku ve chvílích, kdybyste ji
potøebovali. Dnes u� také doká�u ocenit
rodinné zázemí a více si ho vychutnat.
Odmìnou za tento „koèovný“ �ivot je však
procestování svìta køí�em krá�em. Nad
krásou nìkterých míst se vám tají dech, pro
mne jsou nezapomenutelné destinace: Hong
Kong, kde jsem byla mìsíc, a uchvátil mne,
také Maledivy byly ú�asné. Dále mám
nezapomenutelné zá�itky na nádhernou

Saúdskou Arábii, hlavnì co se týká kultury,
chodíte zahalené v abájách, co� jsou �enské
hábity. V mém srdci mají své místo i Jamajka,
Karibik, Kapverdské ostrovy a ráda létám
Paøí� a Kanárské ostrovy kvùli nakupování,
také Tel Aviv je dobrý kvùli duty free shopùm.
A kterou destinaci nemusím?Asi Dubaj.

A jak jsem se k létání dostala? Zaèalo to
testy z anglického a nìmeckého jazyka,
následovaly ústní pohovory v tìchto dvou
jazycích, dále pøišla na øadu dùkladná
zdravotní prohlídka s psychotesty, pak mne
èekal rozhovor s psychologem a psychiatrem.
Pokud èlovìk uspìl a� sem, stále ještì nemìl
vyhráno, proto�e šel na pohovor pøed
závìreènou leteckou komisi, která rozhodla,
zda vás pøijmou nebo ne. Teprve v tu chvíli
mohl uchazeè nastoupit do výcviku, který
tehdy trval 3 týdny, plus týden tzv. typovky
(výcvik na urèitý typ letadla).

Já zaèínala u ÈSA. Mùj plán byl splnit si
svùj sen tj. létat, za 2 roky dát výpovìï a najít
si „super job“. To jsem i udìlala. Pak jsem
však 3 roky, jak já øíkám, hledala sama sebe
a zkoušela najít �ivobytí, která by mì
naplòovalo stejnì jako létání. To se však
nestalo. �ádná èinnost mne nenaplòovala tak
jako profese letušky. Vrátila se zpìt, abych se
utvrdila, �e mé místo je v oblacích. Jednu
sezonu jsem létala u spoleènosti Travel
Service, jeliko� ÈSA v té dobì nepøijímali
zamìstnance. Rok nato ale ÈSA vytvoøily
svou malou dceøinou spoleènost HOLIDAY
Czech Airlines asi se 60 stewardy a 22 piloty.
Musím øíct, �e to byly doposud mé 3 nejú�a-
snìjší pracovní roky. Skvìlá atmosféra,
bezvadní kolegové. Byli jsme taková malá
rodina, ale vše jednou konèí. Ted¡ u� jsem
opìt 2 roky u Travel Service a jsem moc
spokojená.

Proto, pokud vám mohu radit, mìjte
odvahu a jdìte za svým snem a za tím, co
máte ve svém srdci. Vìøte, �e je to v�dy to
pravé . Pøeji vám všem, jak my øíkáme: ,,Kolik
vzletù, tolik pøistání.“

Gabèa

V ranním autobuse jsem si vzpomnìla na
loòský roèník, kdy jsme skonèili druzí. Hlavou
mi okam�itì prolétla myšlenka: „Tak letos to
dáme! Budeme PRVNÍ!“ Jsme pøece pøipra-
vení, tak proè ne. Pøesto škodolíbek v mé hlavì
našeptával: „Nevìøíš si moc?“ Do Prahy jsme
dorazili kvùli 16 semaforùm se zpo�dìním.
Nebyli jsme sami, kdo mìl problémy s dopra-
vou. Vše ale dobøe zaèalo a hra byla velmi
napínavá. Poøád se nám honilo hlavou, kolik
penìz se nám povede získat na to, abychom
byli finanènì nezávislí? První kolo za námi,
výsledky velmi slušné, obì dvojice mìly okolo
6 miliónu a splnìné všechny úkoly! Obèer-
stvení a pitný re�im byl velice dobøe zajištìn,
tak�e malé posilnìní a hurá do druhého kola.
To se zdá být daleko tì�ší, v první fázi hry
prodìláváme. Bojujeme, nevzdáme to!
Výsledky jsou pro všechny trochu horší, ale
máme splnìné úkoly a obì dvojice disponují
okolo 5 milióny. My uèitelé máme doprovodný
program. Týká se opìt financí. Jeho cílem je,
jak nauèit naše studenty správnì investovat.

Blí�í se 16:00 hodin. Vyhlášení výsledkù je
tu. Spìchám, musím si zajistit místo v první
øadì, budu pøece fotit vítìze :-). Zaèíná se
vyhlašováním dvojic. A co slyším? Jakub
Urban a David Chládek na 4. místì (bram-
borová medaile). Uklízím fotoaparát a v duchu
si øíkám: „To není mo�né, v�dy� dìlali vše, tak
jak mìli, øídili se správnì radami, co jsem jim
øekla.“ Cítím lehké zklamání -:(. Pøichází
vyhlašování škol, tak si øíkám, aspoò 3. místo.
U� se skoro zvedám a chci odejít, kdy�
zaslechnu: „1. místo v kategorii škol získává
EUROŠKOLA ÈESKÁ LÍPA“. Chvatnì lovím
fo�ák a zvìèòuji vítìze, dokázali to!!! Chci tímto
podìkovat skvìlému týmu – Kristýnì Litterové,
Denise Veselé, Davidu Chládkovi a Jakubovi
Urbanovi za krásný den v jejich spoleènosti
a za pøíkladnou reprezentaci naší školy. Já si
na své vítìzství musím zhruba tak 30 let
poèkat.A� jednou tyto mladé lidi potkám a zep-
tám se jich, jak se jim daøí. Vìøím, �e mi odpoví:
„Skvìle. Jsme finanènì nezávislí a mù�eme
realizovat své sny.“

Dìkuji, Kateøina

MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY
ve høe FINANÈNÍ SVOBODA.
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Jana RÙ�IÈKOVÁ
- absolventka Euro-
školy z roku 2011,
o b o r C E S T O V N Í
RUCH. Po maturitì
nastoupila, díky výbor-
ným studijním výsled-
kùm na SŠ, na VŠE
v Praze, obor Cestovní
ruch a reg ioná ln í
rozvoj. Rozhodla se
však VŠ na èas pøerušit
a vydala se do Ameriky

pracovat jako au-pair. Státy navštívila u� døíve, kdy� bìhem léta
pracovala jako plavèík na východním pobøe�í USA. Státy však nebyly
jedinou destinací, kam Jana zavítala. Kromì evropských zemí
vzcestovala také do Indonésie a Dominikánské republiky. S nìkolika
zá�itky z cest nás v následujícím textu seznámí.

Tak jako vìtšina mých spolu�ákù jsem v maturitním roèníku podala
pøihlášku na vysokou školu a byla pøijata. Slušnì jsem odmaturovala,
vše øádnì oslavila a mohla zaèít plánovat prázdniny. S pøítelem jsme
koupili letenky na dva mìsíce do Jakarty, hlavního mìsta Indonésie,
a zaèali se pøipravovat na velké prázdninové dobrodru�ství. Pøeèetli
jsme spoustu knih a prùvodcù, strávili hodiny plánováním trasy na
internetu. Hlavní cíl našeho cestování - vidìt co nejvíc a utratit co
nejménì. Tak�e jsme se rozhodli hned na letišti si pùjèit auto a v nìm
pøespávat a obèas se nìkde ubytovat.

A teï pøichází to jen�e, které musí nastat v�dy, kdy� vše vypadá
dokonale. Do Jakarty jsme pøiletìli kolem pùlnoci, tak�e všechny
autopùjèovny byly zavøené a my si museli vzít taxi do mìsta a ubytovat
se v motelu. Teï pøichází další jen�e! V Indonésii vám pùjèí auto jen
s øidièem.Aupøímnì, kdo by chtìl trávit celé prázdniny s cizím chlapem
v autì. Naše plány se zaèaly rozpadat, ale my se nevzdávali! Po dni
stráveném cestováním po Jakartì a hledáním autobusové zastávky
jsme veèer koneènì sedìli v autobuse a hledìli vstøíc našemu cíli,
kterým byl Padang, mìsto zhruba uprostøed Sumatry, které je
vyhlášené super surfováním.

Jen�e! Tak nìjak jsme netušili, �e na cestì strávíme tøi dny bez
jídla, pouze s vodou a antimalariky. Autobus byl jako skleník. Pøes den
jsme se pekli s vypnutou a v noci jsme mrzli se zapnutou klimatizací.
Další nepøíjemností na naší cestì byly odpadky, které spolucestující
pohazovali všude kolem, a� na zemi nebylo kousek místa, aby èlovìk
mohl projít. V tom šíleném vedru se vše zaèalo velmi brzy rozkládat
a my tak mìli „pøíjemnì“ navonìný autobus. Bìhem cesty jsme také
dvakrát vymìòovali prasklou pneumatiku. Vzhledem ke stavu silnic
a stylu jízdy našeho øidièe byl úspìch, �e jsme vùbec dojeli.

Po tøech úmorných dnech jsme dorazili do Padangu a rozhodli se
ubytovat v prvním hotelu, kam nás taxi doveze. Taxikáø neumìl
anglicky, tak nebyla naše domluva úplnì jednoduchá, ale o hodinu
pozdìji u� jsme byli ubytování a zaèali vybalovat. Já jsem byla a� pøíliš
nadšená z toho, �e máme pøipojení na wi-fi, a nechala jít pøítele do

sprchy jako prvního. Po pár minutách vyšel a s obavami v hlase se mì
zaèal ptát, jestli po nìm nìco neleze a jestli nemá nic ve vlasech. Byla
jsem ráda, �e je ze mì „závislák“ na internetu. Místo èisté vody nám
toti� ze sprchy „tekli“ èervi v kombinaci s nìjakým slizem a jako
tøešnièka na dortu tam byla dlouhá èerná „�í�ala“, která se plazila po
koupelnì. Neváhali jsme ani minutu a koupili letenky na Bali, proto�e
jsme vìdìli, �e tam trvale �ije Èech, který by nám mohl pomoci.

Naneštìstí o pùlnoci letištì zavøeli a my zde mohli zùstat jen za
podmínky, �e nebudeme spát. Tak�e další bezesná noc! Stále hladoví
jsme si celou noc povídali s místním hlídaèem, a kdy� se blí�ila šestá
ráno, nemohli jsme se doèkat, a� budeme sedìt v letadle. Na naší
cestì na Bali nás èekal pøestup v Jakartì, tedy ve mìstì, kde naše
tøídenní cesta autobusem zaèala. Za hodinu jsme byli z Padangu
v Jakartì zpìt za ty samé peníze. Pouèeni tímto dobrodru�stvím jsme
u� jen létali a zavrhli jakoukoli myšlenku na autobus.

Na Bali se nám ale poštìstilo. Našli jsme ji� zmínìného Èecha,
který nám poskytl ubytování na celé dva mìsíce, skútr a ukázal nám,
jak se v Indonésii �ije. My tak dostali šanci za�ít jedno z nejlepších
prázdninových dobrodru�ství. Potkali jsme spoustu zajímavých lidí,
vidìli mnoho krásných míst a památek. V Ubudu jsme obdivovali
místní architekturu a navštívili lotosovou zahradu v chrámu Pura
Sarawati, navštívili terasovitá rý�ová pole - ideální místo pro meditace.
V okolí Ubudu jsou obrovské královské hrobky v údolí Gunung Kawi
z 11. století, které nás také uchvátily. Prohlédli jsme si té� takzvaný
chrám na vodì Tanah Lot, který je jedním z nejnavštìvovanìjších
chrámù Bali, stejnì jako Pura Luhur Uluwatu. A co jsme na Bali ještì
stihli? Surfovali jsme na nádherných plá�ích, šnorchlovali na severu
ostrova, kde na dnì moøe le�í neznámý japonský vrak, koupali se pod
pøírodními vodopády uprostøed d�ungle nebo pozorovali východ
slunce ze sopky Mt. Agung.

Pøi psaní tohoto èlánku sedím na jedné z plá�í Long Islandu, nebo�
tento ostrov se stal minimálnì na rok mým domovem díky au-pair
programu, kvùli kterému jsem se rozhodla pøerušit své studium na VŠ.
První mìsíc v Americe utekl jako voda a já se bojím, �e tìch dalších 11
popádí stejnì rychle. Teï si vùbec nedoká�u pøedstavit, jak bude mùj
�ivot vypadat po návratu do Èech. Stále je mým cílem dokonèit VŠ
a pracovat v oboru cestovního ruchu. Na druhou stranu �iju teï svùj
americký sen. Víkendy si u�ívám v NYC, ve mìstì, které nikdy nespí.
V týdnu pak trávím spoustu èasu na plá�ích a moje pracovní náplò je
jíst spoustu zmrzliny, hrát hry, koukat na filmy a u�ívat si jako malé dítì.
Zároveò se ale musím zaèít pøipravovat na své studium tady ve
Státech, které je povinnou souèástí programu a zaèátek školy se
nemilosrdnì blí�í.

Bìhem cest, studia na VŠ, dokonce i bìhem všedních dnù si èasto
vzpomenu na èas strávený na Euroškole a na vše, co jsem se zde
nauèila a jak moc mi to pomohlo dostat se tam, kde právì jsem.
Kdybych dnes dostala druhou šanci zvolit støední školu, vím víc ne� na
100%, �e by to byla opìt Euroškola. Z New Yorku zdraví

Jana

POZDRAV Z LONG ISLANDU

SENIORSKÝ VÌK
není ve studiu na Euroškole pøeká�kou

Myslíte si, �e tráví
všichni èeskolipští senioøi
svùj volný èas pouze na
zahrádkách, procház-
kách s pejsky nebo

domácími pracemi? Pokud ano, tak se
rozhodnì mýlíte. V našem mìstì i jeho okolí
�ije toti� mnoho èiperných „babièek a
dìdeèkù“, kteøí si chtìjí udr�ovat své myšlení
stále v kondici. Nejen z tohoto jediného
dùvodu navštìvovalo v minulých dvou letech
na naší škole pøibli�nì 150 seniorù kurzy
Procvièování pamìti. Tyto kurzy probíhaly
v�dy v zimním a letním semestru na EURO
AKADEMII TØETÍHO VÌKU (EA3V), která
zahájila svoji èinnost škole 1. záøí 2013. Ani
letošní školní rok nebude výjimkou, pokud
bude o tento druh vzdìlávání seniorù na
Èeskolipsku zájem, poèítá Euroškola

s otevøením dalších kurzù nejen pro
zaèáteèníky, ale i pokroèilé. „Studium
vzdìlává mláde�, tìší starce, krášlí š�astné
chvíle a je útoèištìm a útìchou v neštìstí.“
Tímto výsti�ným citátem známého øímského
øeèníka Cicera se mnou zaèala své povídání
absolventka dvou kurzù Tréninku pamìti,

z Èeské Lípy.

Byla to samozøejmì kamarádka, se kterou
jsme se po èase setkaly v cukrárnì Union.
Ona ji� absolvovala tento kurz v pøedešlém
školním roce. Byla velmi spokojená s pøíjem-
nými lidmi, se kterými se pøibli�nì po dobu tøí
mìsícù setkávala pravidelnì jednou týdnì.
Proè jsem pou�ila slovo samozøejmì, hned

vysvìtlím. Proto�e nemám doma poèítaè,
nekupuji denní tisk, tak�e moje informovanost
o dìní v Èeské Lípì byla témìø nulová.

Ano, mìla, proto�e zde loni maturoval na
oboru Hotelnictví a turizmus mùj vnuk. I od nìj
jsem samozøejmì dostala reference o škole
samotné, o jejím moderním vybavení,
o vstøícných uèitelích, kteøí zde pùsobí, prostì
mi školu velmi vychválil.

Váhala a moc, nepatøím toti� mezi
spoleèenské lidi, tak�e jsem se nebála ani tak
náplnì kurzu, ale ostatních seniorù, se
kterými jsem mìla pravidelnì trávit urèitý èas
mého „dùchodového“ volna.

paní Jana

Kdo Vás informoval o mo�nosti dále se
vzdìlávat v dùchodovém vìku pøímo zde
v Èeské Lípì?

O existenci soukromé støední školy
Euroškoly jste mìla ponìtí?

Tak�e jste neváhala s posláním
pøihlášky do kurzu Procvièování pamìti?

pokraèování na str 6
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Kdy� jsem se v patnácti rozhodoval co
dál dìlat, kuchaøina pro mì byla jasná
volba. Tuto vìtu zná snad ka�dý. „Bohu�el“
já se tak rozhodl a do dnešního dne se
pohybuji v kuchyni.

Ji� ve 14 letech, kdy jsem mìl svou

první zkušenost s profesionální kuchyní
v jedné malé hospùdce, jsem vìdìl, kam
povedou mé další kroky. Pùvodnì jsem si
myslel, �e pùjdu na støední odborné
uèilištì, ale známky a zvìdavost mì „hnaly“
na støední školu. Z mého pohledu byla
Euroškola v Èeské Lípì obor Hotelnictví
a turismus nejlepší volba. Co mne po
nástupu do školy opravdu pøíjemnì
pøekvapilo, byla kvalitní jazyková výuka.
A co mne nejvíc bavilo? Samozøejmì mé
oblíbené vaøení.

Díky dobrému rozvrhu jsem zvládal jak
školu, tak brigádu v ji� zmiòované restau-
raci. Zde jsem se uèil opravdu poctivé
základy èeské, ale i zahranièní kuchynì
pod vedením skvìlého kuchaøe Jakuba
Haška, který si tuto restauraci otevøel po
návratu z Prahy, kde byl zástupcem šéfku-
chaøe jednoho øetìzce restaurací po Èeské
republice.

Doba plynula a já jsem chtìl od �ivota
víc. Ve ètvrtém roèníku jsme mìli praxi
v Parkhotelu Morris v Novém Boru, no a to
byla výzva pro kuchaøe z vesnice! Poprvé
v obrovské kuchyni, která byla plná rùzných
vymo�eností, které jsem do té doby ještì
neznal. Tam jsem se seznámil s dnešním
šéfkuchaøem sítí hotelù Morris, Martinem
Dvoøákem, který mi posléze pøedal mnoho
zkušeností. Velký dík patøí také Pavlu
Øehákovi, který mì nauèil opravdu tu pocti-
vou èeskou kuchyni od základu a od nìj
jsem získal i mnoho rad do �ivota.

Po ukonèení studia na Euroškole jsem
neváhal a podal si pøihlášku na Vysokou
školu hotelovou v Praze 8. Tuto školu jsem
absolvoval úspìšnì. Vdìèný jsem byl v této
dobì uèitelùm Euroškoly, proto�e s uèivem,
které se probíralo na støední škole, jsem si
vystaèil minimálnì rok a pùl studia na
vysoké. Velmi dobré základy jsem mìl

napøíklad z nìmèiny díky paní Pelcové.
Problémy mi nedìlala ani matematika.
Dìkuji, paní Hostinská. Šla mi i ekonomika,
úèetnictví a další pøedmìty. Po absolvování
vysoké školy zaèala nová éra mého �ivota.
U� jsem nebyl jen brigádník, ale zamìst-
nanec. Zaèátky byly opravdu zajímavé.
Zprvu Parkhotel Morris v Novém Boru, pak
jsem dostal nabídku do Golfhotelu Morris
v Mariánských Lázních, kde jsem pùsobil
nìkolik let jako hlavní kuchaø.

�ivot šel dál a napadla mì myšlenka
zkusit zahranièí a moc se mi zamlouvalo
Rakousko. Tak jsem neváhal a kontaktoval
kamaráda, který je také bývalým studentem
Euroškoly, Tomáše Markovského, který ji�
pracoval i s rodinou dlouhá léta v jednom
rakouském hotelu. A co se nestalo? Bìhem
týdne mi volal šéfkuchaø hotelu Hierzegger,
Petr Markovský, a� pøijedu a zkusím zimní
sezónu. To znamenalo opustit po sedmi
letech firmu Morris a zaèít se uèit úplnì
novým vìcem. Vìdìl jsem, �e je èas
posunout se dál, a tak jsem vyrazil „nach
Österreich“.

V hotelu Hierzegger jsem strávil tøi
sezóny a poté pøišla nabídka dìlat
šéfkuchaøe v hotelu Moser v mìsteèku
Maurach u jezeraAchsensee v Tyrolsku. Tu
jsem rád pøijal, a to byla pro mì nejvìtší
výzva a zkušenost!

Kuchaøina je obor, který se neustále
rozvíjí, a já jsem typ èlovìka, který nechce
zùstávat pozadu. Proto se neustále úèast-
ním odborných školení a semináøù, abych
se profesnì zdokonaloval a, jak se øíká,
nezamrznul.

Velký dík patøí mé rodinì, která mì v�dy
podporovala a hnala kupøedu.

Jirka

Euroškolu jsem pro syna nezvolila náhodou, obor mìl vybraný u�
v šesté tøídì základní školy. Pøi prohlídce internetové stránky jsem
vidìla i nabídku dálkového studia a navíc oboru, který mì zajímal.
Pøišlo mi výhodné spojit mé uèení se synovým, vzájemnì si pomáhat
a trávit více èasu spoleènì.

Myslím si, �e vzdìlání mi mù�e pomoci zrealizovat pracovní plány
a sny. Je pro mì opravdu zvláštní opìt zasednout v lavici, stát se po
mnoha letech studentkou. Doporuèuji tuto skvìlou zkušenost všem,
kdo mají zájem zvýšit si kvalifikaci a najít lepší uplatnìní na trhu práce.

Ve škole se cítím dobøe. S výukou i trpìlivostí uèitelù s námi
staršími studenty jsem spokojená. Bála jsem se, �e u� jsem na studia
stará a �e pro mì výuka bude pøíliš slo�itá. Líbí se mi, �e tøídu
navštìvují všechny vìkové kategorie spolu�ákù, tak�e mé obavy byly
zbyteèné. Výuka je pro mì zvládnutelná a uèitelé nám pomáhají, kdy�
si nevíme rady.

Jediné, co mi uèení vzalo, je delší spánek. Vstávám v pìt hodin
ráno, abych se mohla uèit, zvládám tak všechny své povinnosti školní i
rodinné. Rozhodnì toho èasu nelituji. Studium pøeci bez domácí
pøípravy nejde. Nìkteré uèivo mì baví, do jiného se nutím. Do školy se
ale tìším, pøipadám si obèas k smíchu, kdy� „bojuji“ s poèítaèem.
Uèení v kolektivu mi pøináší nezapomenutelné zá�itky i nová
pøátelství.

Je to úplnì jiné zasednout po mnoha letech zase do lavice, ale
stojí to za to!!!

Ladislava

Splnil tedy tento kurz, do
kterého jste se spoleènì se
svojí kamarádkou nakonec
pøihlásily, vùbec Vaše oèeká-
vání?

To jste pou�ila „slabé“ slovo
splnil, naopak ho o mnoho pøedèil!
Citát, který jsem pou�ila hned
v úvodu našeho rozhovoru, vypo-
vídá o všem, co jsme v pøíjemné
partì starších lidí s Vámi, paní
lektorko, pro�ili. Na ka�dou hodi-
nu jsme se tìšili, co nejpeèlivìji
jsme vypracovávali domácí úkoly,
o hodinách jsme si nejen „oprášili“
naše znalosti z dob dávno minu-
lých, ale také jsme se mnohému
novému nauèili, spoleènì jsme
za�ili plno legraèních chvil.

Závìrem musím øíci, �e jsme
v �ádném pøípadì s kamarádkou
nikdy nelitovaly toho, �e jsme si
trochu toho volného dùchod-
covského èasu takto zpøíjemnily.
Vìøte, �e jsme se èastokrát kvùli
svému zdravotnímu stavu, „pøe-
mlouvaly“ k úèasti, v pøíjemné
a pøátelské atmosféøe jsme však

na mnohá svá trápení alespoò na
chvíli pozapomnìly. Ještì dlouho
nám zùstanou v mysli nádherné
vzpomínky na všechny lidi, které
jsme pravidelnì v Euroškole pot-
kávali, a dlouho jistì budeme cítit
vùni kávy, pøi které jsme se sna�ily
ka�dou hodinu „rozpohybovat“
své mozkové závity. A pokud to
vše jednou zapomeneme, tak si
urèitì pøeèteme milý text na certifi-
kátu, který jsme po absolvování
kurzu obdr�ely, nebo se podívá-
me na spoleènou fotografii, kterou
mám doma hrdì vystavenou
v obývacím pokoji. Dìkuji za
všechny ještì jednou Vám
a všem, kterým se na Euroškole
podaøilo zorganizovat tento
bájeèný kurz.

Já Vám, Jani, velmi dìkuji za
milý rozhovor. Do budoucna Vám
pøeji hlavnì hodnì zdraví,
abychom se mohly spoleènì ještì
nìkdy potkat a pøátelsky si
popovídat.

Alena

pokraèování ze str. 5 - SENIORSKÝ VÌK ...

PROÈ V DOSPÌLOSTI STUDOVAT?

Kuchaøina - jasná volba!

Bc. Jiøí Podešva:
studená moderní kuchynì, èeská i mezi-
národní kuchynì, carving, mouèníky
klasické i moderní

pomocný kuchaø restaurace
Arnultovice Nový Bor

kuchaø Parkhotel Morris****
Nový Bor, Restaurace Starý klub Èeská
Kamenice, Restaurace Moravanka a Ho-
tel Morris**** Èeská Lípa, Golfhotel
Morris****Mariánské Láznì, Autodrom
Sosnová Catering, studená kuchynì,
Coloseum Catering Praha

- asistent šéfkuchaøe Hotel
Hierzegger*** Rakousko (Štýrsko) -
šéfkuchaø Hotel Moser, Maurach
Rakousko (Tyrolsko)

- šéfkuchaø Parkhotel
Morris**** Nový Bor

2001-2006

2007-2010

2010-2014

2014-2015
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Jan Kovaøiè: absolvent Euroškoly
z roku 2015, obor BEZPEÈNOSTNÍ
SLU�BY

Výbìrové øízení na pøíslušníka
Policie ÈR pro mì zaèalo návštìvou
personálního oddìlení. Tam jsem dostal
základní informace, jako jsou plat, text
pøísahy, a hlavnì èásti výbìrového øíze-
ní, a to psychotesty, fyzické a zdravotní
testy a šetøení v místì bydlištì, které
vykonává kriminální policie. Také mi byl
hned urèen termín zkoušky duševní
zpùsobilosti (tzv. psychotesty).

Ta se konala na krajském øeditelství
v Ústí nad Labem. Bylo nás dohromady
8, dvì dìvèata a šest chlapcù. První byla
èást, která se týkala logického uva�o-
vání. Velice se to podobalo testu IQ. Test
byl rozdìlen podle témat o dvaceti
otázkách do èasových rozmezí, zaèínalo
se èeštinou, pak následovaly všeobecné
znalosti a matematika, hlavnì zlomky,
procenta a podíly. Tato „zahøívaèka“ byla
docela nároèná, dohromady trvala
zhruba 2 hodiny. Bohu�el nás obì dvì
dìvèata musela po této èásti opustit.

Následovala èást s otevøenými
otázkami. Pro lepší pøedstavu musím
napsat, �e kdy� jsme popsali arch, tak
nám hned byl odebrán a okam�itì pøed
námi kontrolován. To také na klidu
nepøidá. Otevøené otázky byly velice
osobní. Byly tam dotazy typu „vìc, které
nejvíce lituji, kterou o mì nikdo/málokdo
ví, jaké jsem mìl dìtství; jsou-li moji
rodièe rozvedení atd.“ Celkovì jsme
odpovídali zhruba na 800 otázek.

Bìhem testu se pøekulilo poledne
a psycholog si nás postupnì zval a ptal
se nás na ony otevøené otázky. V testu
bylo mnoho èástí, nìkteré byly po 60
otázkách, kde se ptali de facto na 10
otázek, ale v�dycky jiným zpùsobem.
Nìkteré otázky se mi zdály být úsmìvné
a� mo�ná absurdní: „Máte chu� se
seznámit s nìkým, kdo trpí nìjakou
úchylkou?“ anebo „Máte nekontro-
lovatelné záchvaty hnìvu?“ Kdy� jsme
mìli vše hotovo, mohli jsme odejít.
Musím ale øíct, �e tato èást pøijímacího
øízení byla duševnì velice vyèerpávající.

Po dvou nekoneèných dnech, kdy�
mi personalistka zavolala a oznámila mi
úspìšné splnìní psychotestù, jsem mìl
obrovskou radost. A hned jsme se
dohodli na dalších èástech, tedy
fyzických a zdravotních testech. Na
zdravotní testy jsem jel do nemocnice
TGM v Ústí nad Labem. Mìl jsem rozpis,
kam všude mám jít. Nemocnièní
prostøedí nemám rád, ale tady to docela

šlo, navíc jsem se tu seznámil s dalšími
uchazeèi. Testy tìla byly kompletní, od
EKG srdce, rentgenu plic, pøes testy na
drogy z moèi, odbìry krve, a� po
návštìvu psychiatra, kontrolu sluchu
a zraku. Shrnu den strávený v nemocnici
- dlouhé fronty, ale pìkné sestøièky.

Poslední byly fyzické testy. Ty, díky
dokonalé pøípravì od pana uèitele
Grosmana a navazující individuální
pøípravì, slou�ily spíše pro zvýšení
sebevìdomí a poskytnutí rychlých rad
par�ákùm.

Nejdøíve jsme policejním minibusem
jeli nìkam do tìlocvièny, tam odcvièili
kliky, èlunkový bìh a nakonec podstou-
pili celomotorický test. Nejvìtší dùraz se
kladl na techniku provedení. Byli tam
kluci, kteøí dali klikù 50, ale uznáno jim
bylo jenom 25. Mnì naštìstí uznali
všech 45. Pak jsme bì�eli 1 kilometr.
Cestou jsme potkali pracovníky mìsta,
kteøí s reflexními vestami a lopatami
v rukou uklízeli nepoøádek. Jeden z nás
za�ertoval, �e tuto uniformu budeme
nosit, kdy� to dnes nedáme. Jak jsem ji�
psal, perfektní pøíprava se vyplatila, byl
jsem toti� nejlepší z celé naší skupiny!

Po bìhu jsme zase jeli na øeditelství,
kde jsme chvíli èekali na výsledný poèet
bodù. Nìkterým to opravdu „spoèítali“ a
navrhli jim náhradní termín (na rozdíl od
psychotestù platnost neúspìšných fy-
zických testù netrvá dva roky, ale další
pokus máte hned, jak se pøipravíte). My
ostatní jsme po gratulaci k úspìšnému
slo�ení pøijímacích zkoušek dostali
okam�itì termín nástupu do práce.

Dnes sedím v policejním archi-vu,
èekám na zbrojní pas a zaèínám se
postupnì a detailnì seznamovat s prací
u Policie ÈR.

Honza

MÁ CESTA K POLICII

Jak jsem mohl letos v kvìtnu zjistit, tak
sledovat školní web se rozhodnì vyplatí!
Naskytla se mi toti� pøíle�itost vyhrát dva lístky
do klubu „U Bílýho èernocha“.

Správnì jsem odpovìdìl na soutì�ní
otázku a díky tomu jsem mìl mo�nost jít na
koncert Bennyho Lacknera, amerického
umìlce, který se svou hudbou procestoval
svìt. (http://bennylackner.com).

Tìšil jsem se a zároveò jsem byl
zvìdavý… Nový èeskolipský klub mì mile
pøekvapil - byl útulný a pìknì zaøízený.
Návštìvník zde mù�e ochutnat rùzné druhy
kávy a pøitom si nerušenì èíst vybrané knihy
z malého místního antikvariátu.

Ale já jsem tentokrát pøišel kvùli hudební
akci, kterých tu do mìsíce bývá díky
organizátorovi klubu panu Pavlu Šmídovi
hned nìkolik. Úderem 22 hodiny se koncert
rozjel. Hudebník se pøedstavil a zaèal
pøedvádìt své umìní, tedy jazz hraný na
klavír. S tímto typem muziky jsem se
v minulosti moc nesetkal, nicménì jsem
rùzným �ánrùm otevøený, a proto jsem byl rád,
�e mù�u nìco tak zajímavého, jako je styl
Bennyho Lacknera, slyšet na�ivo. Zvláštností
jeho hry je doprovod elektronických zvukù
a u�ití strun i døevìných èástí klavíru jako
samo-statného nástroje, co� jsem ještì nikdy
nevidìl. Po koncertu jsem zmobilizoval svou
angliètinu a po�ádal tohoto skvìlého umìlce
o autogram. Následnì došlo i na pár slov
ohlednì hudby.

Celý veèer byl velmi pìkný, k èemu� jistì
dopomohla hezká atmosféra v klubu, pøesto-
�e jsem tam byl jediný ve své vìkové kategorii.
Moje návštìva jazz & blues café nebyla
poslední! Mohu ji s klidem v duši doporuèit
ka�dému, kdo se jen trochu zajímá o hudbu,
knihy èi vynikající kávu.

David

BENNY LACKNER
A JÁ

Tým Euroškoly srdeènì zve
zájemce o studium v rámci aktivit:

I

2015
(8:30 - 14:00 hodin)

2016 a
2016 (8:00 - 12:35 hodin)

NTERAKTIVNÍ DEN
OTEVØENÝCH DVEØÍ:
4 . a 5. listopadu

JEDEN DEN �ÁKEM
EUROŠKOLY: 17. února
2. bøezna

Pozvánka do Euroškoly
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Znáte ten pocit rodinné
pohody na horách? Sluníèko
svítí a najednou vám nìkdo
zavolá. Ze sluchátka se ozve

hlas paní øeditelky s neuvìøitelnou zprávou:
„Dobrý den, sleèno, neruším? Chtìla bych
vám nabídnout dvoumìsíèní odbornou stá�
v nìmeckém mìsteèku Bad Griesbach."
Zastaví se vám dech, nevíte co odpovìdìt.
Dva mìsíce, tak dlouho? Bez školy, rodiny
a pøátel. Jen�e kdy se bude taková
pøíle�itost opakovat? Co kdy� u� nikdy. Je
to velice lákavé pracovat ve 4,5 hvìz-
dièkovém hotelu, zlepšit se v oboru, poznat
kulturu Bavorska, najít si nové pøátele,
osamostatnit se. Vykroèit jednou nohou do
svìta dospìlých a pøitom si vydìlat. Já jsem
mìla jen jeden den na rozhodnutí
a odpovìdìla jsem: „ANO, já to zkusím.“
Teï je stá� za mnou, sedím v autobuse na
cestì ze školy a promítám si, co vše jsem
za�ila.

Byly chvíle, kdy se mi vá�nì chtìlo
domù, a myslela jsem, �e to nezvládnu, �e
na to nemám sílu. Pracovat s tìmi protivy,
poslouchat je a dìlat ka�dý den tolik tì�ké
práce. Jen�e jsem si zároveò øíkala, �e to
se nesmím vzdát! Mám tu pøece kamarády,
kteøí mi pomáhají, podporují mì a berou
mezi sebe. I kdy� všemu nerozumím, po-

kouší se mi to vysvìtlit jinak. Vozí mì do
práce, z práce, vezmou mì na nákup,
pozvou na grilovaèku. Nerozlišují, jestli
jsem cizinka nebo jedna z nich. A pak je tu
mùj oblíbený banánový sorbet. Nemù�u
odjet, musím bojovat, problémy hodit za
hlavu a u�ít si to!

Absolvovala jsem praxe u� na mnoha
místech v Èechách, ale právì tato stá� mi
dala úplnì nejvíce zkušeností! Zdokonalila
jsem se v nošení tøí hlubokých talíøù, u�
jsem si mnohem jistìjší. Poznala jsem, co
práce servírky doopravdy obnáší. Smìna
byla dìlená, pracovalo se ráno a veèer,
o víkendech i svátcích.

Mnoho dní tu bylo velice slo�itých, ne
vše zde bylo rù�ové, ale pøesto nikdy
nebudu litovat, �e jsem se této stá�e
zúèastnila! Mám plno nových zkušeností,
které mi u� nikdo nevezme. Zvládám
pracovat bez cizí pomoci. Ztratila jsem
ostych pøi komunikaci s hosty, vylepšila
jsem svou nìmèinu. Unesu ètyøi masové
talíøe, poberu i ètyøi polévky, a to mì velmi
tìší. Uklidím celý office v rekordním èase .

Mnozí si myslí, �e dva mìsíce je
vìènost, ale tak to není, èas uteèe to jako
voda. Je to jako malá �ivotní zkouška,
kterou mohu všem doporuèit.

Jitka

Na Bad Griesbach nikdy nezapomenu

ZÁØÍ:

ØÍJEN:

LISTOPAD:

PROSINEC:

LEDEN:

ÚNOR:

BØEZEN:

DUBEN:

KVÌTEN:

ÈERVEN:

ÈERVENEC:

odborná praxe 4. roèníkù; Lu�ické
hory: adaptaèní kurz; Plouènice: pøípravný
vodácký kurz; Praha: street art a scrapbook
(workshop); Krkonoše: pøechod hor

Praha Senát ÈR: gastronomická
soutì� „Chvála øemesla“; Litomìøice: Po
stopách K. H. Máchy; Horní Hanychov:
Horská slu�ba Liberec; Praha: exkurze
Muzeum gast ronomie ; Euroško la :
pøednáška „Krizová intervence“ Mgr. Jany
Bla�kové; Euroškola: pøednáška Bc.Lenky
Štychové a Ing. Kateøiny Myšínové Oblastní
inspektorát bezpeènosti; Osvìtim; Èeská
Lípa: okresní kolo soutì�e ve fotbalu
o „Pohár Josefa Masopusta“

Praha: exkurze Letištì
Václava Havla; Euroškola: interaktivní Den
otevøených dveøí; Mladá Boleslav: exkurze
ŠKODA AUTO a.s.; Èeská Lípa: okresní
kolo pIšQworky; Strá� pod Ralskem:
Vìznice; Euroškola: soutì� Angliètináø roku;
Praha: Coca Cola HBC, s.r.o.; Nový Bor:
Parkhotel Morris****; Èeská Lípa: exkurze
Jizerské pekárny spol. s r.o.; Liberec:
ekologická exkurze „Divizna“; Euroškola:
celore-publiková soutì�: Bobøík informatiky

Èeská Lípa: turnaj ve florbalu;
Litomìøice: nácvik prùvodcovské èinnosti;
Manušice: cvièné støelby; Euroškola:
semináø „Emoèní inteligence“; Nìmecko
Drá�ïany: vánoèní trhy a historie mìsta;
Francie - Štrasburk: jednání studentského
EP; Èeská Lípa: CTT soutì� o nejhezèí
a nejchutnìjší vánoèní cukroví a o vánoènì
vyzdobenou tøídu

Èeská Lípa - hotel Merkur:
maturitní plesy tøíd P4B, H4, P4a a D3;
Rakousko: ly�aøský kurz; Euroškola: školní
kolo Olympiády z èeského jazyka; Euro-
škola: školní kolo Olympiády v angliètinì;
Èeská Lípa: Mìstská knihovna prohlídka;
Euroškola: školní kolo turnaje v poèítaèové
høe Hearthstone

Euroškola: školní kolo recitaèní
soutì�e; Èeská Lípa: okresní kolo
Olympiády z èeského jazyka; Rokytnice nad
Jizerou: ly�aøský kurz; Euroškola: aktivita
pro zájemce o studium „Jeden den �ákem
Euroškoly“; Praha: veletrh TOP GASTRO;
Èeská Lípa DDM Libertin: okresní kolo
recitaèní soutì�e; Praha: veletrh Holiday
World; Lu�ické hory: výstup na Lu� na
bì�kách

Èeská Lípa kino Crystal:
celostátní soutì� „Mladý sport moderátor
2015“; Euroškola: beseda s paní Martou
Kottovou k 70. výroèní osvobození koncen-
traèního tábora Osvìtim; Euroškola:
workshop „I Jan Amos chodil do školy
v cizinì“; Manušice: cvièné støelby; Èeská
Lípa: Okresní soud - poslání probaèní
a mediaèní slu�by; Bøehynì u Doks: cvièné
støelby na støelnici Policie ÈR

Euroškola: prezentace spoleè-
nosti Ewals Cargo Care spol. s r.o. Èeská
Lípa; Euroškola: aktivita pro zájemce
o studium „Jeden den �ákem Euroškoly“;
Euroškola: beseda s poslancem Parlamentu
ÈR Mgr. Janem Farským; Euroškola: soutì�
„Nìmèináø roku“; Èeská Lípa: Jiráskovo

divadlo „Pojïte a poslyšte…“; Euroškola:
kurzy EA3V; Euroškola: projektová výuka:
kurz FOTOGRAFIE

Èeská Lípa kino Crystal: „Èeská
Lípa �idovská“ - prezentace projektu
Holocaust oèima pamìtníkù; Èeská Lípa:
charitativní akce Kvìtinový den; Pardubice:
Pardubický pohár: baristická soutì� Mistr
kávy junior; Euroškola: barmanský kurz;
Èeská L ípa : beseda „U BÍLÝHO
ÈERNOCHA“; Èeská Lípa: Mìstská
knihovna beseda; Liberec: ŠUTR -
horolezecká stìna; Èeská Lípa: odborná
praxe �ákù tøídy H1; Praha: Hotel Hilton:
workshop Kariérní dny; Èeská Lípa:
s lavnos tn í p øedáván í matu r i tn ího
vysvìdèení na Mìstském úøadu v Èeské
Lípì; Èeská Lípa: VMG výstava obrazù
Ivany Lomové

Ostrov u Dìèína: kurz pøe�ití
v pøírodì; Euroškola: zkoušky PK Prùvodce
cestovního ruchu; Praha: ÈNB + Muzeum
Policie ÈR; Nìmecko: Cottbus + Lübbenau:
odborná stá� �ákù HŠ; Èeská Lípa: kurz
sebeobrany; Praha: Mistrovství ÈR ve høe
Finanèní svoboda; Nìmecko: Bad Gries-
bach: exkurze hotelu Maximilian*****
a Fürstenhof****S; Vltava: vodácký kurz;
Liberec: nácvik prùvodcovské èinnosti;
Èeská Lípa: kurz støelby a taktiky policejního
zásahu; Praha Troja: Olympijský den; školní
výlety: Praha, Máchovo jezero

Nìmecko: Cottbus + Lübbe-
nau odborná stá� �ákù HŠ

AKTIVITY - EXKURZE - TURIS�ÁKY - KURZY
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