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Milí čtenáři,  

EURONOVINY / 2019 

ÚVODNÍK

ÚSPĚCHY

Olympiáda 
z anglického jazyka

Olympiáda 
v ruském jazyce

Stříbro pro fotbalisty

Zlato pro němčináře

Naše zlatá Maki 

ZRODILY SE HVĚZDY

rok se s rokem sešel a my opět vypouštíme náš časopis, který sla-
ví 20. narozeniny, mezi a vás, čtenáře. Loňský rok byl plný praxí, 
soutěží, ve kterých jsme excelovali, ale i různých exkurzí. Pojďte 
se s námi vrátit v čase a společně zavzpomínejme na naše nej-
hezčí okamžiky. Pro naši redakční radu markeťáků z 2. ročníku 
se posilou stali bažanti z P1A a věřte, že to byla posila vskutku 

Best in Deutsch
Nejlepší český němčinář je z Euroško-
ly! V celosvětové soutěži, které se zú-
častnilo 3 052 studentů z celkem 243 
škol z 11 zemí, se Daniel Luka Hennin-
ger umístil celkově pátý, a v České re-
publice byl absolutním vítězem.

Bronz pro futsalisty
3. místo v konkurenci 8 týmů vybojo-
vali naši kluci. Turnaj to byl náročný, 
ale opět jsme ukázali, že na stupně 
vítězů zkrátka patříme.

City Cross Run & Walk

Mistři prezentací

Ani Ondra Kosorinský nepodcenil pří-
pravu a prokázal vysokou jazykovou 
úroveň, když vyhrál okresní kolo a v 
krajském kole se umístil na 6. místě     
(z celkových 20 účastníků).

V České Lípě se konal již tře-
tí ročník tohoto zážitkového 
běhu. Reprezentovali nás dru-
háci Štěpán Sedlák a Dominik 
Kasal. Závodil i nový člen na-
šeho učitelského sboru Martin 
Šrámek, který se ze 196 běžců 
umístil na skvělém 4. místě. 

Soutěž v prezentačních do-
vednostech pro středoško-
láky proběhla i na naší škole.  
Na 1. místě se ve školním kole 
umístila děvčata z prvního 
ročníku Kristýna Cerhová a 

Adéla Iserová. Do krajského 
kola postoupila 3 družstva, a 
tým Nikol Moravcové, Aničky 
Oplištilové a Jakuba Kova-
lovského si vybojoval krásné         
2. místo. 

V krajském kole olympiády v ruštině zabo-
doval Honza Valta, který předběhl i gymna-
zisty a umístil se na 5. místě.

Okresního kola středních škol ve fot-
bale se zúčastnilo pět družstev a my 
jsme skončili na skvělém 2. místě. 

Když se Michael Berger nevěnuje kari-
éře filmového kaskadéra, oslňuje svý-
mi jazykovými znalostmi odbornou 
porotu. V okresním kole olympiády v 
německém jazyce zvítězil na plné čáře.

Ze světového poháru v ploutvo-
vém plavání, který se konal v Co-
ral Springs na Floridě, si studentka 
Markéta Musilová přivezla zlato ze 
štafety 4 x 100 BF mix a přidala i indi-
viduální bronz ze závodu na 100 BF. 
Srdečně blahopřejeme!

Kromě běžců se na organizaci 
závodu podílelo i 20 dobrovol-
níků z řad učitelů i studentů 
Euroškoly. 
Běžce v cíli jsme potěšili bez-
konkurenčními flambovanými 
lívanečky, které se staly hitem 
našeho stánku s občerstvením.

kreativní a velmi přínosná. Společně nahlédneme pod pokličku 
všech oborů, rozloučíme se s našimi absolventy a potěšíme vaše 
oko super fotkami ze školního roku 2018/2019. Máme toho před 
sebou hodně, tak už nebudu zdržovat a pojďme začít listovat 
stránkami naší „kroniky“.

Barbora Zajptová, šéfredaktorka 



BEZPEČÁCI
Střílím, střílíš, střílíme Horolezci, horolezkyně, horolezčata

V soudní síni 

Policie dnes a dříve

Za branami věznice

Military Cross Country Run

Krajské ředitelství policie ČR a my

Den s profesionálními hasiči

Nevidomým na zkoušku

Studentská střela

Střelnici v Manušicích můžeme 
nazývat naším druhým domo-
vem. Pravidelně procvičujeme 
taktiku střelby a užíváme si u 
toho plno zábavy. Testujeme 
různé zbraně a máme možnost 

Krásný výhled do přírody, zlep-
šení lezeckých dovedností, pře-
konání strachu z výšek – tohle 
všechno jsme zažili na lezeckém 
kurzu, který je součástí výuky. I 
když jsme si sáhli na dno svých 
fyzických možností, vyplavené 
endorfiny nám vše vynahradily.

V rámci výuky jsme se stali sou-
částí soudního procesu, kde 
obžalovaným byl muž, který ne-
dovoleně zacházel s omamnými 
látkami. Konkrétně se věnoval 
vaření pervitinu tzv. českou ces-
tou, za což byl už v minulosti 
trestán. Mráz po zádech šel kaž-
dému z nás.

Opět jsme zavítali do hlavního 
města, kde naše kroky vedly do 
Muzea Policie ČR. Expozice nás 
obohatila o zajímavé poznatky z 
historie četnictva a policie. Zhléd-
li jsme zbraně, uniformy, policejní 
techniku, expozici kriminalistiky 
s dokumenty o známých přípa-
dech, které policie ve své historii 

řešila. Právě současná kriminalistika nás přitahovala nejvíce.

Zavítali jsme do Akademie vě-
zeňské služby ve Stráži pod Ral-
skem. Seznámili jsme se s historií 
a chodem věznice, s prací dozor-
ců a strážných, ale také s životem 
za mřížemi. Mohli jsme se ptát 
na vše, co se týká výkonu trestu. 
Informace z prostředí věznice 
doplnila a umocnila návštěva 

autentických prostor. Jsme moc rádi, že jsme věznici viděli  z té druhé 
– správné – strany.

Náš hvězdný tým ve složení 
Adéla Šafránková, Petr Pavlo-
vec a Štěpán Sedlák se zúčast-
nil branného víceboje smíše-
ných družstev Military Cross 
Country Run 2018 ve Šluk-
nově. Hned při své premiéře 
všechny zaskočili úžasným 3. 
místem z celkem 14 týmů.

Poslední květnový týden jsme se 
stali součástí Krajského ředitel-
ství PČR Liberec. Čekalo na nás 
opravdu velké množství aktivit. 
Vyzkoušeli jsme si práci psovo-
da i střelbu. Nahlédli jsme pod 
pokličku dispečinku a dopravní 
policie. Odjížděli jsme s novými 
zkušenostmi a skvělými zážitky.

Účastnili jsme se dne otevřených 
dveří profesionálních hasičů v 
České Lípě. Členem hasičského 
sboru je i náš absolvent Pepa Ca-
pouch, který na Championships 
WUAP 2019 v kategorii do 110 kg 
zvedl v disciplíně mrtvý tah 320 
kg. Získal titul mistra Evropy a vy-
tvořil nový světový rekord! Pepa 
míří na MS do USA. Držíme pěsti!

Měli jsme možnost vyzkoušet si, 
jaké výzvy podstupují nevidomí 
každý den. Strach ze tmy nás sice 
nedostal, ale všichni jsme odchá-
zeli s rozhodnutím vážit si svého 
zraku, zapojit se do akce Rozsviť 
to s námi! a podpořit tak projekt 
Českého rozhlasu „Světluška“.

To je název nové soutěže o putovní pohár Krajského ředitelství poli-
cie Libereckého kraje. I když nám pohár tentokrát unikl, dali jsme o 
sobě vědět. Ze střeleckých výkonů Tondy Roudenského, Mirka Lan-
gera a dalších našich bezpečáků byli unešeni i pořádající policisté.

se neustále zlepšovat. 
Například v květnu jsme svými 
výkony oslavili Den vítězství tím, 
že jsme v mírových podmínkách 
nechali zaznít ruské, německé, 
americké i české zbraně.
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MARKEŤÁCI
P2A mezi marketingovou elitou

Produkční, scénárista či moderátor

Navštívili nás...

Foťák do ruky a jedem!

V rámci 1. ročníku jsme prošli 
fotografickým kurzem pod ve-
dením lektorů Víta Černého a 
Stanislava Mitáče. Během kurzu 
jsme se naučili jak správně fotit, 
upravit fotky a také jsme pro-

bádali něco z historie fotogra-
fie. Každý z nás dostal téma na 
focení, například Hrůzy České 
Lípy, Doprava, Sport, Život na 
vesnici či Dělník. Tomu se říká 
škola hrou!

Po dobu jednoho měsíce jsme se stali součástí významných společ-
ností jako například Alza, Taste, Sun Marketing, Spectrum Brands. 
Náplní naší práce byla tvorba reklamních kampaní, účast na konfe-
rencích, porady a také obchodní jednání. Nevynechali jsme akci De-
signblok, WebTop100 a měli jsme možnost otestovat novou virtuální 
realitu. Nasbírali jsme mnoho nových zkušeností, které jistě zúročíme 
při svých dalších praxích.

Školní rok 2018/2019 se nesl 
také v duchu kreativity. Tvo-
řili jsme videa motivační, re-
klamní, o našich spolužácích 
a k soutěžím. Naučili jsme se 

vytvářet scénář, natáčet jed-
notlivé scény, spolupracovat 
mezi sebou, stříhat videa a pak 
se společně těšit z vydařeného 
výsledku.

Brand Manager společnosti ŠKO-
DA AUTO a.s. Mgr. Josef Matějo-
vič pro nás připravil přednášku ze 
světa marketingu a nejen o něm. 
Navíc to byl velký sympaťák. Vy-
právěl, jak se ke své práci dostal 
a jak při studiích procestoval celý 
svět. Inspirativní pro nás byla re-
klamní videa, která jsou známá 
po celém světě, a Pepa je jejich 

autorem.
Zavítala mezi nás také Patricie 
Šedivá, PR manažerka a tisková 
mluvčí společnosti Alza.cz. Do-
zvěděli jsme se mnoho o pub-
lic relations a o práci tiskového 
mluvčího, jaké kritické situace 
mohou nastat a zároveň jak je 
vyřešit. Přednáška byla zajíma-
vým doplněním výuky. 

Febiofest a naše režisérská premiéra

Za animáky na Výstaviště

V letošním roce jsme se zúčastnili Febiofestu, pro který jsme natáčeli 
videa na téma fake news. Vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži, jak složité 
je připravit scénář, koordinovat celou třídu a vytvořit působivý a smy-
sluplný krátký film. Byla to zkušenost k nezaplacení!

Výstavy PIXAR – 30 let animace jsme se nemohli dočkat. Seznámili 
jsme se s historií i současností tohoto studia. Mohli jsme se po-
dívat, jak vznikaly nejznámější animované postavičky všech dob 
a co za jejich tvorbou stojí. Zmínit můžeme například Toy Story, 
Příšerky s.r.o. nebo Hledá se Nemo.  
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HOTELÁCI a CESŤÁCI

Promoce na Pražském hradě

Indonésie, Thajsko nebo žabí stehýnka

Stali jsme se oficiálními průvodci

Vaření s Knedlíky

Cesťáci součástí projektu „Cesta skla“

Práce ale i relax u moře

Obsluhovali jsme prezidenta republiky

Společně se studenty ze strakonické Euroškoly jsme zajišťovali 
servis při promoci absolventů Evropského ústavu práva a soudního 
inženýrství. Odjížděli jsme s jasným cílem – Diplom chceme také!

Za našimi praxemi jezdíme i za hra-
nice ČR. Každoročně vyrážíme na-
příklad do Caorle, kde se zdokona-
lujeme v odborných dovednostech 

např. v obsluze nebo komunikaci s 
hostem, ale také procvičujeme ja-
zykové znalosti a ve volných chví-
lích si užíváme mořské klima.

Na gastronomickém veletrhu TOP GASTRO & HOTEL, který byl pro-
pojen s veletrhem cestovního ruchu HOLIDAY WORLD, jsme za pár 
hodin procestovali celý svět. Přitom jsme ochutnávali speciality, které 
jsou specifické pro jednotlivé destinace. Mohli jsme si smlsnout na-
příklad na rybích chipsech s chilli nebo sirupu z levandule.

I letos se u nás ve škole konaly průvodcovské zkoušky, tentokrát jen v 
mužské sestavě. Pánové porotu oslnili nejen svými znalostmi, ale také 
skvělým zpracováním itinerářů a poutavým slovním doprovodem. Až 
naše kluky potkáte na zájezdu, hradech, zámcích či jiných kulturních 
památkách, máte se na co těšit.

Měli jsme tu čest stát se součástí 4. Reprezentačního plesu prezidenta 
České republiky na Pražském hradě. Jednalo se o velmi prestižní akci. A 
jaké zážitky si z noblesního večera odnášíme?
„Měla jsem tu čest obsluhovat v prezidentském salonku. Asi jsem svou roli 
zvládla, protože mne všichni chválili. Dokonce jsem dostala pracovní na-
bídku, což je skvělé. Budu o tom vážně přemýšlet.“ Alice.
„S režisérem panem Troškou jsem si překvapivě nepovídala o filmech, ale 
o šampaňském.“ Eliška

Studium oboru cestovní ruch 
obnáší i účast na projektech, 
které se týkají našeho kulturního 
dědictví a tradic. Náš region, pro-
slulý výrobou, zušlechťováním a 
prodejem skleněných výrobků, 

Kluky ze stránky Knedlíci vám 
určitě nemusíme představovat. 
Absolventi naší školy – Jan Vo-
jáček, který nyní studuje 3. roč-
ník VŠH v Praze, a Dan Ryšavý 
si pro naše studenty připravili 

kurz vaření. Kluci ovšem nezů-
stali pouze u vaření. Milovníci 

piva je mohou navštívit v Českolip-
ské pivotéce, kterou provozují.

si jistě zaslouží pozornost, a tak 
jsme rádi přijali pozvání na kon-
ferenci do Nového Boru. Zhlédli 
jsme zajímavé prezentace, které 
představily aktivity a cíle na pod-
poru aktivní a zážitkové turistiky.

EURONOVINY / 2019 



Ze soukromí našich učitelů Naši bývalí maturanti 

Vojtěch Holub
Vojta je vskutku renesanční člověk. Kromě toho, že hraje na kytaru a 
trubku, můžete ho také slyšet i zpívat se svou kapelou s názvem Sólový 
sbor. Rád cestuje, s čímž souvisí i natáčení a střih videí z jeho cest.
Pro studenty vymýšlí zajímavé projekty. Vypíchnout můžeme například 
projekt Holokaust očima pamětníků. Potkat ho můžete i při hodinách 
tělocviku, angličtiny nebo zeměpisu. V jeho portfoliu se objevují kurzy 
lezectví, lyžování a vodácký kurz. Pokud se na škole organizuje nějaká 
sportovní akce, Vojta u toho nikdy nechybí. Organizuje i adaptační kur-
zy pro prváky a vymýšlí pro ně různé zábavné aktivity. S tímto pohodá-
řem se v průběhu studia rozhodně nebudete nudit.  

Barbora Zajptová
Další zajímavou osobností učitel-
ského sboru je Bára. Stojí za vzni-
kem oboru Marketing a reklama 
a potkat ji můžete právě na hodi-
nách marketingu, marketingové 
komunikace, prezentačních do-
vedností a informačních techno-
logií. 
Zajímavostí je, že vystudovala 
také Euroškolu a poté její cesta 
vedla do Prahy, kde se začala vě-
novat reklamě. V marketingu pra-
cuje 12 let, aktuálně pro Alza.cz  
– největší e-shop v ČR, kde vede 
tým lidí, připravuje marketingové 
strategie a komunikační plány. 

Pro své studenty domlouvá zají-
mavé praxe a přednášky a snaží 
se jim předat veškeré své zkuše-
nosti. Studenty a učení si zamilo-
vala tak, že se i přes své pracovní 
vytížení rozhodla pro studium 
již druhé vysoké školy, tentokrát 
Pedagogické fakulty. Předtím stu-
dovala VŠEM, obor Marketing a 
public relations. Mimo školu se s 
ní můžete potkat na různých kul-
turních akcích, kde na pódiu řádí 
spolu se svou kapelou. Je velmi 
pozitivní a neustále v zápřahu. 
Nikdo nechápe, jak tolik aktivit 
zvládá a kde bere energii.

H4 (2015 - 2019)

P4B (2015 - 2019) 
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TOP MOMENTY

Zažili jsme den s chutí Coca-Coly. Historie firmy, současnost, marke-
ting – to byla témata úvodní přednášky v této společnosti. Dozvěděli 
jsme se, že Coca-Cola se nejprve prodávala v lékárně, teprve několik 
let poté se přenesla do obchodů a získala ikonickou podobu, jakou 
známe dodnes. Ve speciálních oblecích a se sluchátky jsme si nako-
nec prošli výrobu světoznámého nápoje od A do Z.

V rámci výuky tělesné výchovy si 
několikrát za rok jedeme zařádit 
do Jump Arény. Zkoušíme více i 
méně náročné gymnastické prv-
ky, například přemety, nebo salta, 
za dohledu pana učitele Martina 
Šrámka.

Tak jako každý rok jsme nesmě-
li chybět na vánočních trzích v 
Drážďanech. Cesťáci nám trasu 
zpříjemnili průvodcováním. 
Zbavovali se ostychu mluvit 
před publikem a obohatili nás 

o zajímavé informace o památ-
kách a historii města na Labi. 
Prošli jsme si Striezelmarkt, 
ochutnali sladké dobroty a 
nakonec se odměnili nákupy v 
„chrámu“ jménem Primark. 

Přes den jsme bojovali s dravými 
proudy, někdy si povídali a ne-
chali se jen tak unášet. Večer nás 
čekalo zpívání a tanečky u tábo-
ráku. Vodácký kurz je nejoblíbe-
nější sportovní aktivitou na naší 
škole. Nenechte si ho ujít!

Vydali jsme se na 4 dny do Bar-
celony. Mgr. Koutská nám v roli 
průvodkyně předvedla exce-
lentní průvodcovskou činnost. 
V katalánské metropoli jsme si 
prošli nejznámější památky např. 
chrám Sagrada Família, Vítěz-
ný oblouk, Park Güell, Muzeum 
Pabla Picassa a nenechali jsme 

Vybaveni jazykově, plni znalostí o místních reáliích, zvláštnostech 
dopravy i každodenního života jsme odjeli získat pracovní zkuše-
nosti do Londýna. Kromě oborově zaměřených praktických doved-
ností jsme si ověřili a výrazně vylepšili jazykové schopnosti. Volné 
chvíle byly vyplněny společnými návštěvami kulturních atrakcí 
(The Tower, British Museum), stejně jako večeřemi v proslulých 
pubech. Ubytování v rodinách nám umožnilo nahlédnout do běž-
ného života Britů a zároveň přispělo k upevnění a procvičení ang-
lického jazyka. Ač to bylo náročné, vše jsme zvládli, přivezli jsme si 
spousty nových zážitků a posunuli se blíže k vysněné práci. Stáže v 
Londýně probíhají 2x ročně a vždy 14 dní.

Letošní lyžák byl super! V nád-
herné krajině s výhledem na 
krkonošské hřebeny sedí Prdek 
– naše chata. Týden jsme brázdili 
horské svahy na prknech i lyžích, 
vytáhli běžky a pořádně protáhli 
tělo. Večer jsme si užívali relax, 
ale například i karaoke a smáli se 
na celé kolo. Tento kurz rozhod-
ně není pro lenochy.

si ujít zpívající fontánu, která 
po setmění nabízí dechberoucí 
propojení barev, hudby a vodní 
choreografie. Navštívili jsme také 
vinné sklepy FREIXENET Sant Sa-
durni s ochutnávkou sektu a také 
jsme se setkali s absolventkou 
Terezkou, která je nyní letuškou 
u společnosti Ryanair.

Coca-Cola a my Trochu adrenalinu na Vltavě 

Vánoční Drážďany

Jump Aréna v Liberce 
s Martinem Šrámkem

Stáže v Londýně
Vzhůru do Barcelony 

Na horských svazích v Krkonoších
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PŘIJĎ NA POKEC

Jeden den žákem Euroškoly

Přijímačky nanečisto

ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI 

Interaktivní den 

CO NÁS ČEKÁ TENTO ROK

PROSÍME, NERUŠIT
Dovolujeme si vás pozvat do prostor Euroškoly v úterý 12. listopadu 
2019. Přijďte se nejen podívat, ale i se osobně zapojit do aktivit, které pro 
vás připravili studenti a učitelé:

- prohlédnete si prostory naší školy
- seznámíte se s jednotlivými obory
- vyzkoušíte si aktivity spojené s jednotlivými obory – práci s grafický-
mi tablety a nahlédnete pod pokličku reklamní grafiky, dále si budete 
moci vyzkoušet zdobení perníčků, míchání nápojů, cestovatelský kvíz 
a střelbu. 

Prváci mají za sebou seznamovací adaptační kurz. 2x ročně se 
vydáme zakusit dobrodružství v podobě praxí do krásného Lon-
dýna. Studenty oboru Hotelnictví a cestovní ruch čekají praxe v 
prosluněné Itálii a na Pražském hradě. Budeme brázdit české řeky 
v rámci vodáckého kurzu. Horské svahy zdoláme na prknech i ly-
žích na legendárním lyžáku. Studenti oboru Bezpečností služby 
překonají strach z výšek na lezeckém kurzu a zavítají na střelnici 
(v Manušicích). Významné české i zahraniční společnosti přivítají 
na praxích studentky oboru Marketing a reklama. Čekají nás ale i 
exkurze, výlety a mnoho zajímavých přednášek a hostů.

Termíny prázdnin:
Podzimní prázdniny: 29. 10. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 3. 3. – 15. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: 9. 4. – 10. 4. 2020
Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2020

Tento den je určený zájemcům o 
studium na naší škole. Zapojíte se 
na jeden den do výuky, poznáte uči-

 Bc. & Bc. Eva Lohr (Šoltysová)
Absolventka Euroškoly (2007) 

Obor Cestovní ruch
Vystudovala VŠO v Praze.
2012 - 2017 žila v USA, kde úspěš-
ně ukončila California Coast Uni-
versity a získala titul Bachelor of 

Science in Management. Nyní žije 
v SRN, pracuje jako Technical Ac-

count Manager u společnosti Peak-
work AG v Düsseldorfu, studuje Bu-

siness Administration and Management 
(Master Degree in Business). Její motto: „Co tě nezabije, to tě posílí.“  

Petr Pleschinger, DiS.
Absolvent Euroškoly (2015)
Obor Hotelnictví
Poté nastoupil na VOŠ hotelnictví 
a turismu v Poděbradech. „Díky 
přípravě z Euroškoly pro mě bylo 
snazší absolvování praxí a překo-
návání jazykové bariéry v nejlep-
ších hotelech.“ Nyní pracuje v Pra-
ze v Lokááálu Dlouhá a zároveň 
studuje dálkově na VŠ hotelové. 
Petrovo motto: „Všeho se dá do-
sáhnout, když máte svůj sen.“

Jakub Urban
Absolvent Euroškoly (2016)
Obor Bezpečnostní služby
Studuje 3. ročník VŠ – Univerzi-
tu obrany. Pracuje pro Armádu 
České republiky, věnuje se kul-
turistice, ve které v květnu 2019 
obsadil 2. místo na Mistrovství 
republiky. 
Jakub říká: „Přál bych vám, abyste 
našli zaměstnání, které Vás bude 
bavit a naplňovat, stejně tak, jako 
mě naplňuje to mé.“

Nositel titulu Mladý řemeslník roku 2019
Tadeáš PAVLAS
„Student, na kterého se nezapomíná,“ tak charakterizují vyučující 
čerstvého absolventa čtyřletého maturitního oboru HOTELNICTVÍ 
TADEÁŠE PAVLASE. Po celou dobu studia vykazoval neutuchající 
zájem o zvolený studijní obor, a to nejen ve školních lavicích, ale 
také na odborných praxích a ve svém volném čase. S noblesou, 
radostí a nezkrotným temperamentem zaujal desítky význam-
ných hostů, které měl tu čest obsluhovat na prestižních akcích. 
Mezi ostatními studenty vynikal svou pracovitostí a pílí. Své nad-
šení pro obor uplatnil také při významných státních i kulturních 
akcích v reprezentativních prostorech Pražského hradu, proto byl 
několikrát vybrán pro nejčestnější úkol, obsluhovat v prezident-
ském salonku hlavu státu a jeho vzácné hosty, např. (28.10 2018) 
při oslavách 100. výročí vzniku Československé republiky a (1. 2. 
2019) při 4. Reprezentačním plese prezidenta České republiky. 
Na závěr akce bylo ředitelem odboru protokolu vyzdviženo jeho 
pracovní nasazení a Tadeášovi byla nabídnuta dlouhodobá spo-
lupráce při akcích na Pražském hradě. Tadeáš byl ředitelkou školy 
mnohokrát oceněn za vynikající studijní výsledky a příkladnou 
reprezentaci školy nejen na gastronomických akcích.

U nás ve škole si můžete zkusit 
napsat přijímačky nanečisto. Se-
známíte se se školou a některými 

tele a jak to na naší škole chodí. Těší-
me se na vás ve středu 11. prosince 
2019 a 5. února 2020.

učiteli. Neváhejte a vyzkoušejte 
si ve středu 19. 2. 2020 a 18. 3. 
2020, jak to u přijímaček chodí.

!
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