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MARKEŤÁCI

Absolvent naší školy zpěvák a skladatel Pavel Callta zaví-
tal do hodiny marketingové komunikace. Někteří z nás se na 
oplátku vydali 7. listopadu na Pavlův koncert do Fora Karlín, 
kde si splnil svůj sen a zahrál a zazpíval pro tři tisíce fanoušků. 

Během večera pokřtil nejen své druhé album, za jehož prodej 
si odnesl Zlatou desku, ale i čerstvě vydanou knihu Moje mo-
menty. Zároveň převzal platinovou desku za prodej debutové-
ho alba Momenty. Smekáme!

Tisková mluvčí

FOTOGRAFICKÝ KURZ
Týdenní Kurz fotografie nám pootevřel dveře do světa fotografo-
vání. Pod vedením lektora Víta Černého jsme se učili fotit v kuli-
sách městského parku, dozvěděli jsme se, co je kompozice, zlatý 
řez a k čemu je dobrý takový panning (zjednodušeně řečeno fo-
cení objektů v pohybu). Osvojili jsme si detail, panorama i portrét.
Při pátečním finále jsme vybírali z pořízených fotografií materiál 
do NAŠEHO kalendáře!

Zpestřením týdne byla beseda s Honzou Spilkou, který se věnuje 
on-line marketingu a podělil se s námi o své profesní zkušenosti. 
Díky lektorovi panu Černému víme, jak by se naše snímky vyjímaly 
na titulní stránce Českolipského deníku. Motivací pro naše další 
fotografování je sleva na fotoknihu, kterou jsme obdrželi od firmy 
Fotolab.cz. Budeme se snažit naše dovednosti rozvíjet a fotogra-
fiemi vyprávět příběhy.

Pavel Callta zavítal do hodiny marketingové komunikace

4leté
denní studium

ukončené maturitou

Učíme se od profíků. Do tajů 
tiskové zprávy nás, markeťá-
ky, zasvětila tisková mluvčí 
městského úřadu Česká Lípa 
Kristýna Kňákal Brožová. Na 
výsledek naší práce se přišla 

podívat i paní starostka Jitka 
Volfová. 

Miniprojekt jsme zakončili tis-
kovou zprávou a fotografiemi 
z Českolipského masopustu.
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NAŠE TOP AKCE

Anglie se od nás s brexitem rychle vzdaluje. Projekt Erasmus+ nás tak na pod-
zim 2019 přenesl do Londýna, kde jsme zažili tuto přelomovou dobu přímo na 
místě. Neexistuje asi lepší způsob, jak se dozvědět, co Angličané prožívají, než 
jim vstoupit do života a být s nimi 24/7. 

V britské metropoli bývá první zastávkou ADC College a nejinak tomu bylo 
i u nás. Zde nás anglický lektor seznámil s místními zásadami, poskytl cenné 
rady, jak se neztratit v džungli hromadné dopravy a také jak se (ne)chovat ve 
firmách, restauracích a hotelích, které se na 14 dní staly našimi pracovišti. 
Byli jsme rozděleni podle zaměření našeho studia. Hoteláci a cesťáci praco-
vali nejen v restauracích nebo barech rychlého občerstvení, ale také v kuchy-
ni. Zde všude byla zapotřebí rychlá reakce v angličtině, což je největší přínos 
praxe v Londýně. Markeťáci a bezpečáci zamířili do marketingových a realit-
ních agentur, ale i jazykových škol, kde pracovali nejčastěji na PC. Také zde 
byla nutnost komunikovat 100 % anglicky s nadřízenými i klienty.
Během dvoutýdenní odborné praxe v Londýně si všichni metropoli nad Temží 
prošli i projeli křížem krážem. Když si po splnění pracovních povinností chtěli 
odpočinout, vyráželi společně na procházky. Jedním z  posledních cílů, kte-
rým se s městem nad Temží rozloučili, byla vyhlídka Primrose Hill, krásné mís-
to, které nabízí úchvatný výhled na město, kde kdysi Sherlock Holmes sle-
doval krvavou stopu Jacka Rozparovače. Večer společně poseděli v jednom 
z proslulých londýnských pubů.
Praxe v Anglii přinesla spoustu pracovních zkušeností. „Hlavně jsme odbourali 
obavu z mluvení na veřejnosti, v práci jsme poznali nové lidi a zlepšili jsme si 
úroveň angličtiny. Všem tuto zkušenost k nezaplacení doporučujeme!“, shodují 
se všichni.

S ERASMEM+ v britské 
metropoli

Státní svátek 28. 9. jsme oslavili během, pra-
cí a milými setkáními. Druhým rokem jsme 
se zapojili do zážitkového běhu City Cross 
Run and Walk. Našich 12 běžců a běžkyň se 
popasovalo se 7 km úsekem statečně. Ze 
studentů běžel s větrem o závod Roco Espo-
sito Selivanov, vnuk slavné hokejové legen-
dy Phila Esposita, který se v kategorii do 19 
let umístil na 4. místě. Zástupce z řad učitelů 
– Mgr. Martin Šrámek – si díky svému exce-
lentním výkonu zajistil stříbrnou medaili. 

Na trati jsme také vypomáhali v roli dobro-
volníků a snažili se potleskem, hecováním 
nebo trochou vody podpořit běžce. Věříme, 
že náš stánek, odkud se linula vůně flam-
bovaného ovoce, kávy a párků, potěšil ná-
vštěvníky běhu stejně jako závodníky.  Mezi 
naše hosty patřil ředitel HZS LK Mgr. Vaku-
la, ale také celá řada absolventů.

City Cross Run & Walk

Z FEBIOFESTU 
máme bronz! 
Soutěž krátkých amatérských filmů „I ty 
jsi filmařem“ vyhlášena v rámci 27. ročníku 
Mezinárodního filmového festivalu Pra-
ha - FEBIOFEST 2020 byla vyhodnocena 
a tým našich třeťáků MARKEŤÁKŮ obsadil 
skvělé 3. místo! Letošním tématem byla 
EKOLOGIE. Náš dvouminutový příspěvek 
porotu nadchl kreativitou a týmovou spo-
luprací. Nás velmi těší ocenění našeho úsilí 
i finanční dar v hodnotě 10 000 Kč, který je 
určen na vzdělávací akce v oblasti interne-
tové a mediální gramotnosti.
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ABSOLVENTI

KDY NÁS MŮŽEŠ 
NAVŠTÍVIT?
každé pondělí od 8:00 – 16:00 h Konzultační dny 
pro zájemce o studium

10. 11. 2020 
Interaktivní den otevřených dveří  
Vyzkoušej si na vlastní kůži obor, který chceš u nás studovat. 

9. 12. 2020 a 10. 2. 2021 
Jeden den žákem Euroškoly  
Nakoukni pod pokličku oboru, který tě zaujal.

17. 2. 2021 a 17. 3. 2021 
Přijímací zkoušky nanečisto
Vyzkoušej si, co tě čeká u přijímaček. 

! Data událostí se můžou lišit, sleduj nás na:  
Facebooku Euroškola Česká Lípa a na webu euroskola.ceskalipa.cz

PRÁZDNINY
podzimní (covidové): pondělí 26. – pátek 30. 10. 2020 
vánoční: středa 23. 12. 2020 – neděle 3. 1. 2021. 
Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021 
jednodenní pololetní: pátek 29. 1. 2021 
jarní: pondělí 1. 2. – neděle 7. 2. 2021 
velikonoční: čtvrtek 1. 4. 2021 (+ Velký pátek 2. 4. 
2021 + Velikonoční pondělí 5. 4. 2021) 
hlavní: čtvrtek 1. 7. 2021 – úterý 31. 8. 2021 
školní rok 2021/2022 začne: středa 1. 9. 2021

Lukáš Janouškovec
absolvent Euroškoly z roku 2018, obor Bezpečností služby

Říká se, že „dobří holubi se vracejí“. Naše škola, ač není žádný holubník, je po-
těšena návratem těch, kteří ji před časem opustili. Jsme rádi za osobní kon-
takty s těmi, kteří již okusili chuť života a přitom nezapomněli, odkud se odra-
zili. Mezi ně patří i Lukáš, nedávný absolvent, nyní již voják naší armády. Patří 
mezi ty šťastné, kteří šli od dětství za svým snem. A Euroškola mezi šťastné 
školy, které úspěšně pomáhají takové sny realizovat. 

Děkujeme za návštěvu a možnost nejen si poslechnout zajímavé vyprávění 
o jeho cestě k armádě a životě v ní, ale také za příležitost vyzkoušet si či osahat 
pár předmětů, jež ho každý den provázejí.

Lukáš Grösser
Vzpomínka ředitelky školy a němčinářky Pet-
ry Kašparové na absolventa Euroškoly z roku 
2019, obor Cestovní ruch 

„Jako učitelka němčiny jsem nejprve zaregistro-
vala Lukášovo německy znějící příjmení – Grö-
sser, teprve v průběhu studia jsem jej poznala 
jako kluka, který se nebál žádné výzvy. Po prváku 
vyrazil se svými spolužáky na měsíční letní stáž 
do Braniborska. Ve druhém ročníku exceloval 
v celostátní soutěži Mladý a kouzelný moderátor, 
podařilo se mu zvednout ze sedaček téměř celý 
sál kina Crystal a ve své kategorii nenašel pře-
možitele. Stejného úspěchu dosáhl i o rok poz-
ději. Hattrick nezkompletoval jen proto, že soutěž 
v době, kdy byl ve čtvrťáku, nebyla vyhlášena. 
Lukáš je i sportovně založený. Po druháku se 
rozhodl posílit tým Euroškoly při běhu VIA CARO-
LINA LAUF z Prahy do Norimberka. Po dvou ze 
třinácti etap měl sice puchýře jako dvacku, ale 
srdnatě se za deště pustil do noční etapy a ne-

vedl si vůbec špatně. 
V průběhu studia i po 
maturitě Lukáš chvíli 
koketoval s myšlen-
kou studovat v zahra-
ničí. Za hranice Čech 
se sice vydal, ale „jen“ 
do Brna. Zde se na 
Masarykově univerzi-
tě nemohl rozhodnout 
mezi studiem práv a 
filozofie, tak studuje 
školy obě. Dá se to zvládnout, Lukáši?“

Zdravím Vás, paní ředitelko! 
Ahoj, Euroškoláci!

I přes stávající komplikace (jež sužují 
všechny školy) závisí vše na pevném roz-
hodnutí a následném odhodlání studovat. 
Základem je přístup a nezáleží, jestli člo-

věk navštěvuje základní, střední, nebo vy-
sokou školu. Je to stále stejný princip, ale 
nese jiný název. Přeji vám mnoho úspěchů, 
inspirace, a hlavně pevné nervy, protože je 
budete potřebovat. Čtyři roky utečou jako 
voda, tak si je pořádně užijte.

P.S. Jednou za čas něco přečtěte... Ono se 
vám to 100x vrátí.                                  Lukáš
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