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V roce 2007 si Euroškola v Èeské Lípì pøipomnìla 

15. výroèí založení. Zalistujme spoleènì kronikou 
školy. Historie Euroškoly se zaèala psát v roce 1992, 
kdy se odvážnou myšlenku, zøídit v Èeské Lípì 
soukromou školu, rozhodli realizovat: RNDr. Jiøí 
Èervený, její dnešní zøizovatel, PhDr. Hana 
Drholcová, první øeditelka Euroškoly, a tehdejší 
pøedseda  AJAK Mgr. Zdenìk Pokorný.

Euroškola zaèínala v jedné tøídì na ulici Mariánská 
a do jejích lavic usedlo 19 žákù. V souèasné dobì má 
škola 342 žákù maturitního studia, 78 posluchaèù 
dálkového nástavbového studia a 47 žákù 
pomaturitního studia cizích jazykù, školou projde 
roènì více než 400 úèastníkù kurzù. Tato èísla mají 
dostateènou vypovídací hodnotu o tom, že se škola 
úspìšnì etablovala v oblasti vzdìlávání. Nejde nám 
však pouze o kvantitu, nýbrž v první øadì o kvalitu. 
Škola získala v roce 2002 mezinárodní certifikát 
managementu kvality ve vzdìlávání ISO 9001. Za 
svou existenci prošla Euroškola 13 inspekcemi se 
závìreèným hodnocením  vynikající èi velmi dobrá.   
Z mezníkù školy bych ráda pøipomnìla následující 
data: 1. 9. 2003 se Euroškola spolu s 24 školami 
Libereckého kraje zapojila do Projektu CVLK, na 
škole vzniklo Místní centrum celoživotního 
vzdìlávání, duchovním otcem této myšlenky byl 
RNDr. Robert Gamba, vedoucí odboru školství 
krajského úøadu, dále Ing. Eva Bartoòová a        
PhDr. Jana Bydžovská z Národního ústavu 
odborného vzdìlávání.

28. bøezna 2006 pøevzala øeditelka školy -          
Mgr. Marie Kuncová - z rukou tehdejší ministrynì 
školství Zlatý certifikát kvality, z 11 soukromých škol 
jej Euroškola získala jako jediná v kraji. V roce 2006 a  
v roce 2007 získali u pøíležitosti oslav Dne uèitelù dva 
pedagogové školy ocenìní za vynikající pedago-
gickou èinnost a významný pøínos pro výchovu a 
vzdìlání mladé generace v Libereckém kraji.

Nezapomenutelným datem v historii školy bylo      
5. záøí 2006, kdy na Euroškole probìhlo za úèasti 
prezidenta republiky Václava Klause otevøení 
Konzultaèního støediska kombinovaného studia 
Hospodáøské fakulty Technické univerzity v Liberci. 
Mezi vzácnými hosty, kteøí se o zøízení vysoké školy 
zasloužili, nechybìl hejtman LK Petr Skokan, 
starostka Èeské Lípy Hana Moudrá, ale i vedení TUL 
- rektor Vojtìch Konopa, dìkanka Olga Hasprová a 
vedoucí katedry podnikové ekonomiky - prof. Ivan 
Jáè. Po celou dobu existence škola úzce 
spolupracuje s Úøadem práce v Èeské Lípì, díky 
nìmuž jsme získávali první zkušenosti s projektovou 
èinností, za to patøí podìkování tehdejší vedoucí 
oddìlení poradenství a dnešní námìstkyni ministra 
školství - Ing. Evì Bartoòové a souèasné øeditelce 
ÚP -  Mgr. Zdeòce Cibulkové. Ke škole ale v první 
øadì patøí uèitelé a žáci. Øeditelce Marii Kuncové se 
podaøilo dát dohromady tým pedagogù, kterým 
nechybí invence, empatie, jsou zkušení, ale 
pøedevším mají svou profesi velmi rádi.

A jací jsou naši žáci? Nejen plná portfolia 
absolventù Euroškoly, ale pøedevším jejich úspìchy 
pøi studiu na Euroškole a poté na vysokých školách a 
následná uplatnitelnost na trhu práce  jsou dùkazem 
toho, že jim škola poskytuje velmi kvalitní základ. 

Do nového školního roku pøeji za celý pedagogický 
sbor vám, noví i stávající žáci Euroškoly, mnoho 
studijních úspìchù a vìøím, že škola ve vás 
nastartuje faustovskou touhu po vìdìní a celoživotní 
vzdìlávání se stane vaším programem.

Mgr. Petra Kašparová

Euroškola slavila

Nabídky zúèastnit se studijní cesty do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku 
by odolal málokdo. Návštìvu èeského parlamentu jsme se školou již absolvovali, a 
proto pro nás bylo zajímavé porovnat oba subjekty.

Štrasburk náležel v historii støídavì Nìmecku a Francii a je sympatické, že zdejší obyvatelé 
se nedìlí na Nìmce a Francouze, ale Štrasburèané se cítí být Alsasany. Snad i to pøedurèuje 
Štrasburk, jako symbol smíøení, za sídlo jedné z nejvýznamnìjších evropských institucí 
Evropského parlamentu. Program naší cesty byl skvìle pøipraven. A co nás ve Francii 
èekalo? Po pøíjezdu nás pøišel pozdravit europoslanec - MUDr. Milan Cabrnoch, díky kterému 
jsme se studijní cesty mohli zúèastnit, a doprovodil nás do typické alsaské restaurace „Le 
Gruber“ na veèeøi. Poté jsme se tìšili na noèní procházku historickým centrem mìsta. 

Hlavním bodem programu byla ale návštìva Evropského parlamentu, kam jsme se také 
hned druhý den ráno vydali. Nejprve pro nás byla pøipravena beseda s MUDr. Cabrnochem, 
který nám pøiblížil práci v europarlamentu a jeho funkce. Je zajímavé, že poslanci                  
v parlamentu nefungují jako reprezentanti zemí, ale jako zástupci volièù osmi politických 
stran, na které je europarlament rozdìlený. 

Pro poslance je výhodné, že každý má právo pøednášet své pøíspìvky v mateøském jazyce, 
protože vše je simultánnì tlumoèeno. Zajímavostí také je, že napøíklad pøíspìvek                  
z estonštiny je pøekládán do angliètiny a pak do èeštiny, což znamená mírnou ztrátu informací 
a vytrácí se i rùzné slovní høíèky a emoèní napìtí. Takže když jeden z našich poslancù             
v èeštinì zavtipkuje, smìjí se opravdu jen Èeši. Po besedì jsme mìli možnost pøímo se 
zúèastnit jednoho z hlasování. Byli jsme pøítomni hlasování o zbavení imunity jednoho            
z rakouských poslancù, o energetické statistice, o situaci žen ve venkovských oblastech,       
o vnitrostátních kvótách pro mléko. Evropské hlasování nemá s tím naším èeským nic 
spoleèného. Tady se nedoèkáte žádného buèení nebo nadávek pøi projevech politikù. Vše tu 
jde svižnì jako na drátkách: „PRO, PROTI, ZDRŽEL SE, SCHVÁLENO,….PRO, PROTI, 
ZDRŽEL SE, atd. Každý z politikù už má pøedem nastudováno, jak bude volit, takže hlasování 
už je vlastnì jen formalita, které však pøedcházejí dlouhá a nìkdy i obtížná kuloárová jednání. 

Hezkou teèku za naší cestou udìlala projížïka po øece Ill. Naposledy jsme si prohlédli 
nesèetné množství hrázdìných domù, ètvr� „La Petite France“, nádhernou katedrálu Notre 
Dame a budovu europarlamentu. Štrasburk si kdysi zvolil za své pùsobištì i Johannes 
Gutenberg a jeho volba byla skvìlá, mìsto má, jak jsme poznali i my, svého genia loci.

Tamara, absolventka P4A

Byli jsme ve Štrasburku 

- Úvodník - Potkali se v Paraguayi - Pøíbìh kmotry
  Rubikonu - Jazyky propojují TUL s Euroškolou
- Naši absolventi - Lingers: soutìž o ceny - Aktivity
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V Evropském parlamentu jsme se setkali s europoslancem MUDr. Milanem Cabrnochem.
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naopak. Podle všeho na nás mìla spíš pozitivní uèitelé a studenti chovali pøátelsky. Tøeba se na Uèitel misionáø, kamera-
vliv. Je to okno do svìta, stejnì jako zdroj Euroškolu ještì nìkdy vrátím jako uèitel. Nebo     man cestovatel a já absol-
informací, zábavy,...  Dívejte se na ni všichni, a� v pøíštím životì jako školník.ventka nomád, my tøi máme 
máme ještì nìjakou chvíli práci :) Láïa: Na Euroškolu si vzpomenu velmi èasto. v životì jeden dùležitý 

Každý den se dívám na maturitní fotku. V šerpách milník, který se jmenuje 
na ní pózujeme fotografovi na maturitním plese. Euroškola. Teï se ukázalo, 

Jindra: Já jsem vìdìl o setkání pøedem, takže Visí mi to doma na stìnì. Je to jedenáct let, sál byl že nás spojuje mnohem víc, a to potøeba vidìt 
jsem se tìšil. Opuštìný misionáø je rád za každou plný pyšných rodièù, tleskal nám uèitelský sbor a dál než na horizont pupku svìta. Když mi do 
návštìvu. V cizinì? Myslím, že naposledy jsme øeditelka - paní Kuncová a my pøed sebou mìli jen Karibiku tam-tamy donesly zprávu, že se 
se setkali v Košicích. Já tam èekal na nìjakého jediný úkol: odmaturovat. Nikdo nepøemýšlel, co Jindra s Láïou setkali v Paraguayi u sklenky 
kamaráda, se kterým jsem jel do Rumunska, a bude dál. A když se všechno podaøilo a já šel jsem èehosi, co pøi troše fantazie mùže chutnat po 
Láïa tam pracoval ve slovenské televizi. domù s vysvìdèením, øíkal jsem si, že už nebude pivu, a zavzpomínali na starou dobrou 
Pamatuju si jen, že to pivo, co jsme pili, se žádné uèení, ranní vstávání,… Ve skuteènosti Euroschule, neodolala jsem myšlence 

jsem nemìl ani tušení, co vyzpovídat je a zjistit, co teï vlastnì dìlají a 
bude, ale dneska vím, že jaké jsou jejich další plány.
jsem se mýlil. Ranních 
vstávání byla ještì spousta, 
èlovìk se uèí celý život. 
Vzpomínám si na hodiny Jindra: Já tu už tøetí rok pracuju jako uèitel a         
nìmèiny,  mat iky  nebo v Coronel Bogádo bydlím. Jsem tady vždy od 
dìjepisu, na výlety do Anglie. bøezna do èervna, pak se stìhuju za prací do 
Nevím, jestli tam studenti argentinského Chaca, kde pùsobím do prosince.
dnes ještì jezdí. Byly to Láïa: V Paraguayi žije nìkolikatisícová èeská 
bájeèné roky mého života. menšina, Jindra krajany vyuèuje èeský jazyk. Mì 
Jestli je mìøítkem kvality do Coronel Bogáda vyslali z práce, takže jsme po 
školy úspìšnost jej ích nìkolik veèerù s Jindrou popíjeli terere a 
studentù, tak Euroškola vzpomínali na staré èasy na Euroškole. 
urèitì obstála. Vychovala 
øadu osobností, øadu z nich Jindra:V podstatì ano. Nebo že bychom té 
potkávám, nìkteøí jsou          náhodì trochu pomohli? (smích) Co, Láïo? Ne, 
i mediálnì známí. Stejnou já si vážnì myslím, že žádné náhody neexistují, 
kamerou ,  k te rá  toè i la  ale když mají lidé nìjaký spoleèný cíl nebo šanci 
Dalajlámu, toèil jsem i já spolu nìco vytvoøit nebo prožít, podvìdomì je to 
spolužáka a v Paraguayi taky k sobì pøitahuje a potkávají se. 
svého uèitele. Láïa: Náhody se v životì nedìjí. Jindra je velký 

cestovatel a expert na Jižní Ameriku a nám 
jmenovalo Smädný mnich.pomohl s organizací pøi natáèení jednoho z dílu 
Láïa: To pivo jsme pili v „Mestskej“, nonstop  Tak to já moc neplánuju, ono to pak stejnì „Výmìny manželek“. Zároveò ho všichni uvidíme Jindra:
putyce na rohu Grešakovy ulice. Dneska už tam nevyjde, zatím jsem tady, mám dobrou práci, v televizi spolu s rodinou Maškù, jihoamerickými 
není. Setkání s Jindrou je vždycky zážitek. Je to myslím, že zùstanu ještì pøíští rok. Jediné, co mì Èechy, farmáøi z Paraguaye. Šedesátiletý 
svìtobìžník, nejvìtší cestovatel, kterého znám. do budoucna láká, je strávit nìjaký èas na Jaroslavo se bude houpat na liánì v pralese, 
Vždycky oslní pøíbìhy o indiánech žijících            východì, tøeba v Sýrii. Kdysi jsem tu zemi krátce vymìnìná manželka Vìra bude pøipravovat 
v chatrèích na Amazonce. Jeho vyprávìní jsou navštívil a nìjak mi uvízla za nehty. Na pøíští rok jihoamerické speciality a nakonec nás všechny 
bohatší o to, že Jindra vyuèoval zemìpis a            jsem plánoval cestu kolem svìta, ale musím to zchladí obøí vodopád Iguazu. Jsem zvìdavý, jak 
o zemích a místech, o kterých vypraví, ví odložit, chci ještì alespoò rok pracovat tady. A to ve studiu sestøíhali.
mnohem víc než já. Vždycky pøipomene, co jsme protože na tu cestu potøebuju alespoò dva roky, 
brali na Euroškole, a já se pokaždé stydím, že si       budu tak mít víc èasu na pøípravu. Ale pøesnì 
z toho nic nepamatuju. vymyšlené to zatím nemám. Jediný plán, který Jindra: No já zrovna „Novák“ nejsem a televizi 

teï mám, je návštìva sklípku paní starostky ve nesleduju, tady na tu místní, myslím 
Jindra: Vìtšinou cestuju rád, poznávání nových Velkých Bílovicích. Pracovnì, samozøejmì. latinskoamerickou, se koukat nedá, televize je 
zemí èlovìka vždycky trochu zmìní. Pokouším (smìje se) A na 14. øíjna máme se synem plná televizních soutìží prošpikovaných 
se pochopit život obyèejných lidí. Jen mi èím dál koupenou letenku do Istanbulu, tak to bych taky reklamou a taky tu bìží spousta naivních, špatnì 
více vadí ty pøesuny. Asi už stárnu. Taky teï pøi asi mìl letìt. Možná se tam s Láïou zase zahraných telenovel, které neodpovídají 
své práci nemám na cestování moc èasu, pracuju potkáme, tøeba v Pudding Shopu. (Na evropské reálnému životu. Èeskou televizi už jsem  
vlastnì celých sedm dní v týdnu, šest dní uèím. stranì Istanbulu, v podniku zvaném Pudding zapomnìl. Ten mìsíc, co trávím v Èesku, si 
Každý rok si ale se synem v zimì nìkam na mìsíc Shop, se kdysi potkávali vlasatí cestovatelé, televizi moc nezapínám. Ale pøiznám se, obèas 
zajedeme, sami nebo s kamarády. Vloni jsme byli míøící do indické Keraly èi Kašmíru, pøed se na nìjaký ten hudební poøad nebo dobrý film 
v Egyptì, letos na Kubì, teï v øíjnu vyrazíme do podnikem byla zastávka slavného Magic Busu     podívám, hlavnì na ÈT2.
Turecka a v lednu poletíme do Mexika. Po z Londýna do Dillí - pozn. redakce.)Láïa: Nevím, jestli zrovna mùj pohled na 
Argentinì cestuju jen na konci roku, když jsou  Plánuju tak týden dopøedu, nevím, co bude „Výmìny manželek“ je objektivní. Mìli by ho Láïa:
vánoèní svátky, a tak „Ježíška“ vìtšinou trávím pøíští rok. Budoucnost je ve hvìzdách. Snad a� se hodnotit hlavnì diváci. Peoplemetry ukazují, že je 
nìkde vysoko v horách, s Pachamamou. Když oba tady s Jindrou máme stále kam vracet. to jeden z nejúspìšnìjších poøadù TV Nova.        
mám v Paraguayi pár dní volna, zajedu si do V každém pøípadì je to program o lidech, není to 
Brazílie, kde mám ve státech Paraná a Mato  absolventka Euroškoly Èeská umìlý a smyšlený pøíbìh, ale reální lidé, tøeba Klára Urbanová,
Grosso kamarády. Lípa, po maturitì odešla pracovat do hotelového tam uvidíte zrovna vaši sousedku od vedle. Teï 
Láïa: Za poslední rok jsem v Èesku nestrávil resortu v Mexiku, nyní se chystá podepsat se pøipravuje zahranièní edice, èeská manželka 
dohromady víc než tøi mìsíce. Cestování je dvouletou smlouvu na práci ve Spojených se octne na druhém konci svìta. Televizi dìlám a 
skvìlé, ale když jste na cestì už moc dlouho, arabských emirátech.taky ji sleduju. Mám doma ètyøkonvertorový 
zaène vám unikat to, co se dìje tady. Ztrácíte Jindøich Krous, uèitel, døíve pracoval na satelit a v receiveru pøes sedm set kanálu, nejvíc 
kontakt s lidmi. Narychlo se pak spravují zuby, Euroškole v Èeské Lípì a na Univerzitì J. E. stejnì ale bìží tøi: CNN, Fox, AlJazeera. Nevím, 
obíhají úøady, všechno se musí vyøídit za den, Purkynì v Ústí nad Labem, nyní se na základì co øíct k televizní kultuøe v Èesku, vìtšina z nás 
dva. Cesty by byly nejlepší, kdyby se z nich vládního usnesení stará o potomky našich doma televizi má. Nemyslím, že prùmìrný Èech   
èlovìk nemusel vracet, ale to by potom už asi krajanù v Paraguayi a severní Argentinì.u ní sedí èastìji nebo déle než Nìmec. Možná 
nebylo cestování, spíš život v exilu.   Ladislav Faith ,  absolvent Euroškoly,  jsou na tom jinak Amerièani, ale my jsme na tom 

kameraman a dokumentarista. Pracoval pro øadu urèitì dobøe. Televize u nás formovala nìkolik 
Jindra: Já moc rád, byla to a myslím, že stále je televizí, nyní pøedevším pro TV NOVA. Díky své generací národa a ještì jsme nezdegenerovali, 
dobrá škola. Vždy se mi líbilo, jak se k sobì profesi cestuje po celém svìtì.

Jak na vás setkání v Jižní Americe 
zapùsobilo? Už jste se v cizinì nìkdy setkali?

Doslechla jsem se, že jste se spolu pøed 
èasem setkali v paraguayském Coronel 
Bogádo. Co vás do tìchto konèin pøivedlo?

Takže se jednalo vlastnì o náhodu?

Jaké máte  p lány do 
budoucna?

Jak se díváte na tento poøad TV NOVA a vùbec 
na TV kulturu v ÈR? 

Cestujete rádi?

Jak vzpomínáte na Euroškolu?

POTKALI SE V PARAGUAYI

2
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Zaradovala jsem pøi zjištìní, že má nejoblíbenìjší kapela vyráží v øíjnu na 
turné. V zápìtí ale nastal problém, nepøijedou do Èeské Lípy. Hrùza…V hudeb-
ním èasopise Report psali, že Richard Krajèo z øad fanouškù pøi jednotlivých 
koncertech vybere kmotra pro novou desku Rubikon. Neváhala jsem a øekla si, 
že si to prostì nemùžu nechat ujít. Sám frontman skupiny Kryštof mi to potvrdil 
na chatu idnes.cz. Hned jsem si pøes net objednala lístky na koncert do Liberce, 
nemohla jsem se doèkat, opravdu jsem se velmi tìšila. Akce dopadla skvìle, 
obèas dodnes po veèerech pøemýšlím, jestli mì náhodou nìkdo nepozoroval, 
jak s otevøenou „hubou“ koukám na Richarda, který se kroutí v ocelový kostce…  
Bohužel se mi v Liberci nepovedlo stát se kmotrou, zpìvákùv prst ukázal na 
jinou dívku. Tak jsem zaèala doufat, že se mi to snad podaøí v prosinci v Praze. 
Lístky na koncert  jsem vyhrála v poøadu „Medúza“, a tak jsem mohla  „líbat 
nohy“ Èeské televizi a  Aleši Juchelkovi, který vylosoval právì mì. Den po dni 
jsem poèítala, kolik èasu ještì zbývá do koncertu v T-Mobile Arénì. Když ten 
DEN koneènì nastal, tak jsem mìla velkou radost!!! Vøítila jsem se do sálu, 
vidìla tu spoustu lidí, byla jsem v šoku a v duchu si øíkala, Moni, tak to se ti asi 
nepovede… Ale pak Richardova ruka ukázala na mì, bylo to SUPEEEEEEEER 
a já byla  v sedmém nebi !!! V Praze jsme už vìdìla, do èeho jdu, s Richardem 
Krajèem jsem si zazpívala každou písnièku a koncert si maximálnì užila. Byla, 
jsem a budu opravdu velká fanynka kapely KRYŠTOF!

                                                                                Monika, absolventka P4A

Témìø povinností bylo nakoupit suvenýry. Bylo Na jaøe jsme vyrazili se 
jich tam obrovské množství. Dále jsme navštívili školou do Londýna a jižní 

í rodištì Winstona Churchilla - Blenheim Palace. Anglie. Naš m prvním cílem 
Tento rozsáhlý barokní palác asi každého byl francouzský pøístav 
fascinoval svými parky, zahradami, vodními Calais. Odtud jsme trajektem 

terasami, arboretem a keøovým dopluli do Doveru. Tady jsme si 
bludištìm. Poslední zastávkou ten posunuli èas o jednu hodinu zpìt a 
den bylo nejslavnìjší univerzitní vydali se smìr Londýn. Všichni zaèali 
mìsto Oxford. Tady jsme prošli okruh všechno fotit, ale to nejhezèí nás 
kolem starobylých kolejí a historic-teprve èekalo.
kých památek. Také jsme mìli Bìhem hodinky jsme byli v Londý-
možnost navštívit New College, kde nì. Prošli jsme se po Tower Bridge, 
se natáèela série filmù o Harry navštívili Tower of London, který 
Potterovi. Byla jsem pøekvapená, jak støeží devìt havranù a beefeateøi. 
moc byla tato místa ve filmu Prohlédli jsme si korunovaèní klenoty 
upravena. Velká bradavická jídelna je a obrovskou sbírku zbraní. Dále jsme 
ve skuteènosti mnohem menší. Ráno pokraèovali ke katedrále sv. Pavla.    
jsme museli k autobusu o nìco døíve, K veèeru jsme odjeli na parkovištì, 
protože náš „táta“ mìl nìco dùleži-kde si nás mìli pøevzít hostitelské 
tého v práci. Tak jsme  s kamarád-rodiny. Najednou všechny pøepadla 
kami navštívily místní dìtské høištì. nervozita. Ani já jsem nebyla 
Alespoò jsme se zabavily, než výjimkou. Vždy, když pøijíždìlo auto, 
dorazili ostatní. Tento den jsme mìli všichni napjatì èekali, pro koho si 
na programu Salisbury, kde jsme si jedou. Mì, Míšu  a Terku  si „rodièe“ 
prohlédli katedrálu a dochované vyzvedli skoro až nakonec. Náš 

hrázdìné domy a megalitické památky. Následoval rozchod a pak už „otec“ jen pozdravil, zeptal se, odkud jsme a vyrazili jsme „domù“. Až 
jsme vyjeli do Stonehenge a následnì Avebury. tam jsem teprve zjistila, že tohle byl jakýsi poslíèek, který pro nás bude 

Poslední den nás èekal nejdelší výlet, a to byl Londýn. Vidìli jsme jezdit a ve zdraví nás pøedá rodinì. Pøivítala nás „maminka“ - 
Houses of Parliament, Big Ben, Buckingham Palace, Westminster èernoška. Ukázala nám malý pokoj, kde budeme pøespávat. Poznali 
Abbey, Trafalgar Square a nìkteøí se projeli na London Eye, ze kterého jsme i její dìti. Starší byla tøíletá dcera a mladší týdenní bráška. Takže 
je úžasný pohled na celý Londýn. Ještì nás èekala projížïka lodí po bylo jasné, že víc èasu než u nás, musí maminka strávit u svých dìtí. 
Temži, procházka na Greenwich a na nultý poledník. A pak? Pak už Naštìstí pøišel z práce „táta“, který nám uvaøil veèeøi. Byl to velmi 
jsme bohužel sedli do autobusu a jeli domù.  Z Anglie jsme si odvezli pøíjemný pán a na rozdíl od své ženy s námi prohodil i více slov. Po 
úžasné vzpomínky, nìkolik nových anglických frází a spoustu celém dni jsme byly hodnì unavené a brzy jsme usnuly.
suvenýrù. Anglie je krásná zemì a urèitì stojí za to se tam ještì nìkdy Další den jsme navštívili Stratford upon Avon. Na toto malebné 
podívat. Prostì THE BEST!!!historické mìsteèko, rodištì Williama Shakespeara, jsem se velmi 

                                                                                                 Petra tìšila. Podívali jsme se do jeho rodného domu a na krásnou zahradu. 

Hned v prvním roce spolupráce Technické 
Univerzity Liberec s Euroškolou jsem dostal 
šanci uèit angliètinu studenty bakaláøského 
studia v oboru ekonomika a management.         

I pøesto že jsem vstupoval do vod nepoznaných, nemohl jsem takovou 
nabídku odmítnout. Dnes stojíme na prahu 3. roèníku studia a myslím, 
že vcelku úspìšnì. Nedìlám si pøílišné iluze, že bych studenty, kteøí     
s jazykem na vysoké škole teprve zaèínají, nauèil rozumìt a hovoøit 
plynnì anglicky za 56 vyuèovacích hodin, po nichž mají skládat 
závìreènou zkoušku. Spíše se ve skupinì zaèáteèníkù zamìøujeme 
na významné gramatické jevy, procvièujeme porozumìní poslechùm, 
krátkým všeobecným i odborným textùm s tím, že studenti mají sami 
za úkol uèit se slovní zásobu a fráze. Do požadavkù k zápoètùm také 
patøí samostatné slohové práce profesnì zamìøené. 

Studenti, kteøí z angliètiny skládali docela obtížnou pøijímací 
zkoušku, pokraèují v jazykovém vzdìlání potøebném pro každodenní 
ústní i písemnou komunikaci ve firmách, procvièují plynulost 
vyjadøování s rychlou a pøesnou reakcí, diskuzi o ekonomických 
jevech a problémech, v nichž je kladen dùraz na zvládnutí anglických 
pojmù a frází. I pro mì osobnì je výuka na univerzitì nová zkušenost. 
Snad se mi podaøilo najít urèitou rovnováhu mezi nároèností studijních 
osnov a vstøícností ke studentùm, kteøí musí výuku skloubit                 
s každodenními starostmi v zamìstnání. Chtìl bych øíct, že je v tomhle 
ohledu velice obdivuji. Výuka na vysoké škole mì samozøejmì nutí 
pøemýšlet i o tom, jak by naši „malí“ studenti zvládali vysokoškolskou 
nároènost. Postupnì zjiš�uji, že ti, kteøí se poctivì pøipravují na hodiny 
a testy (bohužel dnes zatím bez testování studenti motivaci necítí), by 
mìli jak pøijímací zkoušku, tak náplò pøedmìtu zvládnout. Navíc jsem 
nìkteré aktivity, které dobøe fungují na vysoké škole, zavedl i pro 
studenty denního studia a naopak to, co se mi osvìdèilo na denním, 
pro zpestøení používám  pro studenty VŠ. 

I tato drobnost propojuje Euroškolu s TUL jaksi víc než jen logem na 
vchodových dveøích. Asi nejsem sám, kdo si pøeje, aby tam zùstalo 
viset co nejdéle.

                                                                            Mgr. Vojtìch Holub 

Pøíbìh kmotry „Rubikonu“Jazyky propojují TUL s Euroškolou
   

LONDÝN
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a obrovskými steaky. Já jsem si o sobì myslel, budova Kapitolu. Najdeme Honza Beroun - ve škole známý jako 
že toho sním opravdu hodnì, ale zdejší porce zde pøedevším rùzné admini-„Beri“, poznávací znamení - dready, 
jsou opravdu vydatné a velice èasto mám co strativní budovy a budovy skateboard, reggae, klukovský úsmìv,…    
dìlat, abych to zkonzumoval. Další vìc, která vládních institucí. Své sídlo V oèích mnoha kantorù  sice nadaný, ale 
mì velice fascinuje, je zdejší školství. zde má napøíklad prezident, neskuteèný pohodáø, který školu moc 
Momentálnì navštìvuji anglické kurzy americký kongres, FBI nebo ministerstvo neøešil. Týdenní „sva�ák“ si protáhl na rok 
konverzace, ètení a psaní na místní obrany sídlící v Pentagonu. Navštívil jsem a èekání se vyplatilo. Úspìšnì odmatu-
Montgomery college a mùžu øíct, že mì okolí místa zvaného National Mall, což je park roval, shodil dready a odletìl do „Zálouží“, 
studium opravdu baví. Je tu úplnì jiný pøístup k dlouhý jednu míli spojující Kapitol na jedné opìt chodí do školy a uvažuje o studiu na 
výuce a samotný styl výuky. Nechci tím nijak stranì a Washingtonský monument na stranì univerzitì. „Good luck, B3r1!“
zpochybòovat výuku na Euroškole, jsem jí druhé. Podél parku se nachází muzea 
vdìèný vlastnì za vìtšinu svých dosavadních Smithsonianovy Instituce, kde naleznete velmi Zdravím Euroškolu,
znalostí angliètiny, ale americká angliètina je atraktivní výstavy amerických dìjin, letectví, 
ponìkud odlišná nìž ta, kterou vyuèují u m ì ní  a  na p øík la d  i m uzeum holocaustu. Za pøes velkou louži ze zemì svobody a 
v èeských školách a uèí vás hlavnì, jak se monumentem se nachází památník druhé neomezených možností. Koncem srpna jsem 
domluvit v každodenním životì a tøeba na svìtové války a po jeho levé a pravé stranì se spolu s celou rodinou pøestìhoval do 
gramatiku se neklade až takový dùraz. najdeme památník vietnamské a korejské Spojených státù, konkrétnì do mìsta 
Dùležité je, abychom co nejlépe porozumìli pøi války, u kterého se nachází dlouhá mramorová Rockville ve státì Maryland, které je bráno 
konverzaci a dokázali náležitì odpovìdìt. zeï s vyrytými jmény všech padlých a z tohoto jako periferie hlavního mìsta Washingtonu     
Rozhodnì až dokonèím kurzy, tak bych chtìl pohledu opravdu mrazí v zádech. Dále za D. C. Tímto bych vám chtìl pøiblížit své dojmy a 
pokraèovat ve studiu, jelikož atmosféra zdejší památníkem druhé svìtové války se nachází dosavadní zážitky z mého zdejšího zatím jen 
univerzity je úžasná, fascinuje mì, když vidím Lincolnùv památník. Tato budova postavené tøítýdenního života. USA je naprosto odlišný 

ve stylu øeckého chrámu svìt než ten, na který jsem byl 
byla v minulosti èastým doposud zvyklý, už jen 
místem proslovù a rùzných samotný pøílet na meziná-
shromáždìní. Uvnitø budo-rodní let ištì Dulles ve 
vy najdeme Obrovskou Washingtonu byl vel iký 
sochu sedícího Abrahama zážitek. První vìc, která mì 
Lincolna, která je opravdu zarazila, byla, že každému 
monumentální a je na ni novì pøíchozímu jedinci 
úžasný pohled. Nedaleko snímali otisky prstù. 
National Mallu se také Amerika je opravdu hodnì 
nachází sídlo presidenta jiná, velikou roli zde hraje 
spojených státù, neboli Bílý náboženství, což je pro mì 
dùm, který jsem vidìl jako pro naprostého nezna-
pouze zpoza plotu, jelikož boha nìco úplnì nového. 
dovnitø se prohlídky konají Osmdesát procent veškerého 
jen zøídka a celý komplex je obyvatelstva jsou køes�ané a 
obehnán plotem a neustále je to všude velmi dobøe 
støežen. Moje další kroky viditelné, kostely jsou oprav-
smìøovaly na Connecticut du na každém rohu. Zdejší 
Avenue, což je ulice táh-lidé jsou ale velmi pøátelští, 
noucí se od Bílého domu až skoro pokaždé, když nìkam 
po Chevy Chase samý cestuji, dá se mnou do øeèi 
okraj D. C. Tato ulice je absolutnì neznámá osoba, a� 
lemována nespoètem už je to pøísedící v metru nebo 
restaurací, barù, klubù a øidiè v autobuse, lidé jsou       
všech možných zaøízení k sobì velmi tolerantní a milí. 
kulturního vyžití a také je Tato tolerance je naprosto 
zde místní ZOO, kterou samozøejmá, jelikož zde žije 
jsem nemohl opomenout opravdu mnoho národno-
navštívit, je sice rozlohou stních menšin a nikdo na vás 
menší než tøeba pražská nekouká skrze prsty, když 
zoologická zahrada, ale máte tmavší barvu pleti, což je 
mají zde spoustu úžasných také dáno tím, že šedesát 
pavilonù, ze kterých mì procent obyvatel tvoøí Afro-
nejvíce nadchnul ten           amerièané. Když jste nìjak 
s podmoøským životem, odlišný, což hlavnì teenageøi 
který byl naprosto úchvatný jsou, nikdo se nepozastavuje 

všude kolem sebe posedávat studenty            a také jsou majiteli dvou Pand velikých, které nad tím, co máte na sobì nebo tøeba na hlavì, 
z nejrùznìjších zemí, nìkteøí pilnì studují, jiní se po vìtšinu dne ládují bambusem a pózují což se mi velice líbí, ale na druhou stranu 
jen tak posedávají  v trávì, hrají na kytaru èi si nadšeným turistùm. To je asi tak vše, co jsem nìkteré módní výstøelky u mì vyvolávají 
jen povídají, pøednášky zde probíhají vlastnì za svou návštìvu D. C. staèil spatøit, protože úsmìv na tváøi a leckdy mám opravdu co dìlat, 
od èasného rána, až do devíti do veèera, kdy moje druhá návštìva byla pouze ve znamení abych se nezaèal smát. Vidìl jsem èernocha, 
studijní hodiny konèí a opravdu navštìvovat místního reggae festivalu na národním který mìl na nohou dvoje boty, kalhoty a triko 
tuto školu je obrovský zážitek a zkušenost a stadionu Roberta F. Kennedyho neboli R. F. K. velikosti XXXL a byl ovìšený dle mého úsudku 
jsem za to velice rád, i když ještì nejsem Stadium, ale to už by asi valnou vìtšinu lidí asi tak deseti kilogramy zlata, ale každý má 
øádným studentem. Rád bych se také zmínil     nezajímalo.svou image a mìlo by se to všude tolerovat 
o hlavním mìstì, které jsem sice navštívil Tímto se tedy louèím, posílám pozdravy stejnì jako tady. Jedna vìc se mi na zdejších 
pouze dvakrát, ale byl to také úžasný zážitek. všem na Euroškole! A kdyby náhodou mìl lidech ale opravdu pøíèí, a to je jejich nadmìrná 
Washington není jako ostatní americká mìsta, nìkdo nìjaké dotazy, mùže napsat email: obezita, se kterou si vùbec nelámou hlavu, 
pro které jsou typické mrakodrapy, na jeho spousta lidí je tu opravdu tlustých a vùbec jim b3r1@seznam.cz
území nesmí být žádná budova vyšší nežli to nevadí, ba naopak dál se ládují hamburgery 

Pozdravení, které potìší…
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NAŠI ABSOLVENTI

Ing. JAN PAVLAS
Maturita: 1998 
1998 - 2003: Vysoká 
vojenská škola pozemního 
vojska, Fakulta ekonomiky 
obrany státu a logistiky, obor 
F inanèní  zabezpeèení  
Armády ÈR. Dosažená hod-
nost nadpraporèík. 2003: 
zástupce vedoucího oddì-
lení rozpoètu a úèetnictví      
6. zabezpeèovací základny 
Ministerstva obrany a Generálního štábu Dosažená hodnost  
poruèík. 2004 - 2005: náèelník skupiny velitele Velitelství ochranné 
služby Vojenské policie Praha. Dosažená hodnost  nadporuèík. 
2005 - vedoucí starší dùstojník 6. kontingentu Vojenské policie v 
Iráku. Dosažená hodnost nadporuèík. Dosažené vyznamenání: 
Medaile ministra obrany za službu v zahranièí. Nyní: zástupce 
vedoucího oddìlení finanèního zabezpeèení osob Vojenského 
finanèního úøadu 643 Praha.  Dosažená hodnost kapitán.

KLÁRA BARTOŠOVÁ 
Maturita: 2008
Na Euroškole: Èeská Lípa  Certifikát z úèetnictví. 
Od roku 2008  studentkou Západoèeské univerzity  
v Plzni obor Pøedškolní a mimoškolní pedagogika 
zamìøení na vychovatelství pro mateøské školy. 
„Trefa do èerného“, nebo-li vìnuje se sportovní 
støelbì na vrcholové úrovni. 
Motto: Vytrvalec dosáhne vždy svého cíle!

2008: 4. místo na MÈR ze vzduchové pušky, 5. místo na Slovensku       
v závodì olympijských nadìjích ze vzd. pušky, 2. místo na 
Akademickém MÈR ze vzd. pušky, 3. místo na MÈR ze sportovní 
malorážky, 1. místo a Titul absolutního vítìze Èeského poháru               
v disciplínì 3x20 ran ze sportovní malorážky úèast na Mistrovství 
Evropy ze sportovní malorážky, stále  držitelka èeského rekordu          
v soutìži družstev na 3x20 ran ve sportovní malorážce.

VEDRAN KOVAÈEVIÈ
Maturita: 2005 
1999- 2007 redaktor, reportér: 
Rádio City moderátor, Rádio 
Crystal moderátor, Rádio Hey  
reportér, moderátor, TV Praha, 
Veèern ík  Praha redaktor,  
reportér, spolupráce na poøadech 
TV Prima: TOP 10, VyVolení. 
Nyní: Rádio Impuls  moderátor, 
vedoucí spoleèenské rubriky 
portálu iDNES.cz. 

KLÁRA URBANOVÁ
Maturita: Èerven 2007 
Na Euroškole: Praha - Zertifikat 
Deutsch, San Francisco - Certificate  
of Proficiency in English, Srpen 2007 - 
pøijata na Západoèeskou univerzitu         
v Plzni obor Blízkovýchodní studia. 
„Faustovská“ touha po poznání nového 
pøivedla Kláru k rozhodnutí odletìt do 
Mexika a poznávat: Èervenec - Záøí 
2007: Mexiko Puerto Aventuras        
Pro-Dive Mexico (škola potápìní), Záøí - 
Prosinec 2007: Playa del Carmen  hotel 
Reef Playacar  Vacation concierge, 
Leden 2008  - Èervenec 2008: Playa del 
Carmen - hotel Reef Playacar  
Marketing  operations supervisor.

  

Obyèejný deštivý podveèer jednoho dne 
pøed tøemi lety mì donutil sednout k poèítaèi a 
brouzdat internetem. Narazila jsem mimo jiné 
i na stránky škol umožòující dálkové studium. 
Kdysi jsem studovala gymnázium, ale 
nedokonèila ho. Velmi mì to mrzelo a 
neustále jsem celý život narážela na to, že 
nemám maturitu. 

Tu kouzelnou zkoušku, která by mì 
rekrutovala do svìta lepších možností. 
Dlouho jsem sbírala odvahu a uvažovala       
o všech pro a proti, až jsem se rozhodla, 
vyplnila pøihlášku na EUROŠKOLU a zaèala. 
Studium mì velmi bavilo, jásala jsem radostí 
nad krásnou známkou a nutila se k lepším 
výkonùm pøi horším hodnocení. Mìla jsem 
štìstí na spolužáky - úžasné lidièky, kteøí 
obìtovali, stejnì jako já, svùj volný èas, aby 
dosáhli kýžené mety. 

Nakonec jsem se do školy tìšila a 
nechápala jsem, jak jsem mohla v mládí 
selhat. Tøi roky utekly jako voda a pøed námi 
byla maturita. Úspìšnì jsem Euroškolu 
absolvovala a s maturitním vysvìdèením        
v ruce, celá š�astná a pyšná jsem v ambitu 
muzea pøebrala kytièku z rukou hejtmana 
Libereckého kraje, pana Petra Skokana. Byla 
jsem hrdá, protože mi divákem byla moje 
maminka, které jsem tu slavnostní chvilku 
dvacet let dlužila.

Monika, absolventka D3

Dluh minulosti
Pøed rokem jsem pøijela do Mexika, s jedním kufrem a 

pocitem Kolomba, když objevil Ameriku. Musela jsem se 
vrátit na zem a opustit svoje imaginární pøátele, nabít si 
hubu, zjistit že mít hvìzdièky na vysvìdèení ze støední 
školy právì moc neznamená. Hurikán mi odvál 
potápìèskou kariéru, dìlala jsem èernocha na turistické 
promenádì za deset dolarù na den, zamilovala se do 
mexického umìlce ještì šílenìjšího než já, tancovala od 
západu slunce až do svítání, poznala pøátele na život a na 
smrt, nauèila se ty nejhorší mexické nadávky, nafotila tisíce 
momentek, abych nezapomnìla, jak krásné je žít a teï 
jsem tady, na vrcholu nièeho, na zaèátku všeho. Je èas 
zaèít stavìt nový domeèek z karet.

Všechno do sebe zapadá jako koleèka švýcarských 
hodinek a pøání se nám bez výjimky plní. Ve støedu v noci 
jsem si koupila letenku do Mexico city, ve ètvrtek ráno mì 
šéfová poslala na dlouhou dovolenou a dneškem oficiálnì 
konci moje kariéra loajálního Japonce. Chci se nauèit brát 
každý den easy a poslat všechny na trasu Praha-Prèice, 
tohle je mùj život a já jsem jediný režisér na scénì. Ještì 
poøád ale neznám text své role, osvìtlení nemá ten správný 
úhel a financování adepta na Oscara je ve hvìzdách.

Svìt mi leží u nohou, staèí jen èekat na signální svìtlo, co 
mi ukáže smìr. Chci si dát kytky do vlasù, vrátit se do San 
Francisca a pracovat pro Apple, chci si obléct džíny, narvat 
batoh knížkama a vyrazit na odpolední pøednášku na 
Berkley, chci se ukrýt pod burku, odstìhovat se do Dubaje 
a servírovat šampaòské klientùm místních aerolinií, chci žít 
na Manhattanu a psát recenze na poslední pøedstavení      
z Brodwaye, chci projít svìt køížem krážem a nafotit 
všechny tajemné kouty a usmìvavé oblièeje, chci se nauèit 
tolik øeèí svìta, kolik ta tøíkilová ošklivá šedivá vìc, co 
nosím pod skalpem, zvládne, chci se každé ráno podívat 
do zrcadla a øíct si, že jsem skvìlá a že tenhle den budu žít 
jako by byl poslední...          Klára

Nejúžasnìjší rok mého života



Pøed letními prázdninami jsme trávili rodinnou dovolenou v Norsku. 
Bydleli jsme na ostrovì Skardsoy v chatì s výhledem na vody 
Atlantského oceánu. Ubytování bylo pìkné a vybavení domku  
pøepychové - co víc jsme si mohli pøát…Krajina všude kolem byla 
velice hornatá, a proto jsme zde nevidìli tolik mìst, ale spíše rozeseté 
vesnice, ba dokonce i jen samotné domy.  Lidi tu živí rybáøení nebo 
farmaøení, chovají se tu hodnì ovce a krávy. Místní se mi na první 
pohled zdáli být spíše jednodušší, ale - jak jsem poznal - opak byl 
pravdou. Málokterý norský obèan neumí anglicky nebo aspoò 
nìmecky. Proto jsem se tu i já dobøe domluvil. Ale zpìt k mému 
rybolovu. O moøské živoèichy v Norsku není vùbec nouze, ale naopak 
je jich tu pro každého rybáøe dost. Každý den jsme si vyjeli loïkou na 
moøe a nebylo dne, abychom pøišli domù s prázdnou. V Norsku se 
vyskytuje široká škála ryb. Od obyèejné makrely, pøes tresky až po 
rejnoky. Nejbìžnìjší je však makrela. Když je dobrý den, mùže  èlovìk 
sám chytit až 100 kusù, musí být ale vytrvalý. Nìkdy se èeká na rybu 
déle, jindy staèí nahodit vlasec a hned vytáhnete nìkolik kusù. 
Vìtšinou to bývá tak, že na menší rybu se èeká ménì než na velkou. 
Na tzv. trofejní rybu se mùže èekat i nìkolik hodin, než vùbec zabere, a 
i když to udìlá, neznamená to, že už rybu stoprocentnì máme na talíøi 
k obìdu. Ten, kdo ale miluje rybolov jako já, poèká na rybu, dokud ji 
nechytí. Všem, kteøí mají stejnou zálibu,  Norsko vøele doporuèuji. Je 
to skvìlé místo na prožití volného èasu pøi svém oblíbeném koníèku.:-)

                                                                                                    Filip 
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…polopenze a 
permice v bøez-
nu na pìt dní, to 
zní moc dobøe.  
Jedem!

První den se 
lyžovalo hned po  
probdìlé noci  
strávené v auto-
buse, tak si asi 
dovedete pøed-
stavit ty výkony. 
Ale døevìný no-
hy  do  obìda  
zmìknou. Nikdo 
se nezranil. No 
problem. A vlast-
nì celý lyžák byl 
OK, když nepoèí-
táme trošku horší 
„èeskou kuchyni“. 

Na pøespání nám pokojíèky staèily a v 8 hodin jsme mohli vyrazit na 
kopce Passo Tonale. Sjezdovky byly už od rána skvìle upravené a 
odpoledne, kdy na svah pralo jarní slunce, jsme se nechali „vajíèkem“ 
vyvézt na ledovec do bezmála 3000 metrù.

A protože si všichni jeli do Itálie užívat, tak jsme na sjezdovce i pod ní 
navštívili snad všechny bufety a hospùdky. Asi nejlepší byla na „Yèku“  
u Salamandra. Zahrádka zalitá sluncem a dva vleky na dosah. Obìd 
mìl každý ve vlastní režii. Pizza, pasta, hranolky, cola a cafe Americano  
to byla naše klasika. Pár klukù na prknech trávilo nejvíc èasu ve 
snowparku. Na jejich triky Italové jen nevìøícnì valili bulvy. Škoda že 
video se na stránky Euronovin nevejde! Kdo nemìl prkno a nebo ho 
skoky nebaví, mohl si užít dlouhou a bezstarostnou jízdu bez èekání na 
lanovku. Šedesát pìt kilometrù sjezdovek se jen tak nezaplní. Po 
veèeøi jsme se scházeli na pokec a kluci pøedvádìli skoky bez prken. 
Breakdance. No a pak na pokoj a nabrat sílu na další úžasný den na 
snìhu. 

Jenže pìt dní uletí a cesta domù je vždycky rychlejší. Stihli jsme si jen 
povyprávìt nejlepší historky a ráno se do školy nemusí. Už teï se 
tìšíme na další lyžák v Alpách. Vùbec bychom se nedivili, kdyby se 
sešla stejná parta! 

Honza a Jirka 

Jak jsem potkal ryby

Na lyžák do Itálie

Atmosféra konce školního roku bývá spojena s výlety. Tøi èervnové 
dny patøily nezapomenutelné akci, jejíž èasový harmonogram            
s mírnou nadsázkou a humorem pøipravil Ondra Klapka. 

Ve støedu ráno jsme vyrazili do Jinolic v Èeském ráji. Jako správní 
výletníci jsme svaèiny snìdli již v autobuse. Ještì dopoledne jsme se 
vydali s mapou v ruce do Prachovských skal. Plánek  byl stejnì           
k nièemu, protože jsme ve finále bloudili. Cesta byla dlouhá, terén 
neúprosný, ale zastávky na vyhlídkách stály za to. Chvílemi jsme si 
pøipadali jak japonský zájezd, protože každý fotil o sto šest. Nìkteré 
úseky mezi skalami nám témìø mìnily barvu spodního prádla, 
protože prùrvy byly velice úzké a øada z nás musela pøekonávat 
strach z tìsných prostor. S postupujícím èasem zaèali nìkteøí po 
velké námaze odpadávat a v hlavì se jim honila myšlenka na veèeøi.

Druhý den po snídani, podle Ondrova itineráøe, jsme se vlakem 
vydali na Trosky. Po zdolání šíleného kopce byly už „trosky“ všude, 
kam se kdo podíval. Zpátky na nohy nás postavila myšlenka na 
odpolední koupání a veèerní „buøtopéèo“. Na poslední den byl 
naplánován výlet do nedalekého mìsta Jièína. S touto akcí byla také 
spojena prohlídka monumentální Valdické brány. Pøesnì 156 schodù 
nás dìlilo od krásného výhledu na celé mìsto. Po návratu domù,       
v pátek odpoledne, jsme mìli na vyléèení puchýøù pouze dva dny.        
I pøesto stále vzpomínáme na skvìlý výlet plný zážitkù a legrace.

                                                                                          tøída P4B

Pokud chcete puchýøù a srandy více, 
navštivte Jinolice!  Tak jako tøídy P2B a P4B
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v Èechách, zajiš�uje propagaèní stánek, hlídá Pojem krajská samospráva byl pro mì 
program, koordinuje øidièe, fotí a øeší nenadálé stejnì abstraktní jako tøeba vertex 
situace, kterých se na vás jako naschvál hrne hvìzdokupy. Moje pøedstavy o tom, co 
najednou spousta. Takhle jsem se pro pøíklad budu vlastnì dìlat byly mlhavé a ještì 
ocitla ve Francii v kabince pro simultánní dnes, když se mì nìkdo zeptá, co je náplní 
tlumoèníky, znenadání se zabouchly dveøe, mé práce, nedokážu odpovìdìt ve dvou 
vytøeštím oèi - mikrofon, sluchátka - a poraïte vìtách. Pokusím se vám svou práci trochu 
si ve sklenìné kukani, když vás má za chvíli pøiblížit.
poslouchat asi 300 lidí. Kdyby na mì alespoò 
nebylo vidìt! Každý den je jiný a pøináší s sebou spoustu 

I když je to hodnì o stresu, zaøizování, telefonátù, e-mailù, dopisù a øešení nových 
organizaci, èasové flexibilitì a pøizpùsobivosti problémù. Asi polovinu èasu trávím v kanceláøi  
vùbec, pøi tìchto pøíležitostech mám možnost a mohu zodpovìdnì øíci, že v kanceláøi 
potkat zajímavé lidi, navštívit místa, kam bych hejtmana se nic neopomine,  takže øešíme od 
se jinak bìžnì nedostala, a hlavnì  stále se dopisù paní Troníèkové, která sbírá fotografie 
uèím a poznávám nové, a to mi vyhovuje. politikù s podpisy, pøes stížnost pana 
Aktivit kolem osoby pana hejtmana je Kulhánka, kterému se nelíbí zanesený pøíkop 
nespoèet a do každé je tøeba proniknout u silnice a komunikaci s ministry, až po 
alespoò trošku. Navíc neustále zjiš�uji, jaká pøipomínky pro evropské komisaøe do Bruselu. 
netušená bohatství a zajímavosti náš kraj, Vše má stejnou váhu. Dále se tvoøí a ladí diáø 
aèkoliv v porovnání s ostatními rozlohou pana hejtmana, jehož program zaèíná èasnì    
pomìrnì  ma lý ,  obyva te lùm i  j eho  z rána, konèí v noci, soboty a nedìle 
návštìvníkùm nabízí. I moje práce pøispìla     nevyjímaje, sjednávají se schùzky, pøipravují 

kraji i mimo nìj, na nìkterá pracovní setkání k  tomu, že jsem teï jeho vìrným patriotem.materiály, vyøizují se úøední záležitosti, 
mimo kanceláø, akce nejrùznìjšího typu od                                        Mgr. Iva Døízhalová pracovní cesty a tak dále a tak dále. Moje role   
oficiálních spoleèenských setkání po v tomhle mumraji je hodnì o spolupráci a 
konference, èas od èasu se podívám i do Poznámka redakce: Po Mgr. Ivì Døízhalové koordinaci práce lidí, kteøí se na nìm podílejí. 
zahranièí. Tam jsem zjistila, že se dokážu nastoupila na post asistentky hejtmana 
rozkrájet až na pìt malých asistentek a každá Libereckého kraje opìt absolventka Euroškoly Druhou èástí je práce  v terénu, jak jí øíkám. 
zaøizuje nìco. Pracuje po telefonu s kanceláøí Bc. Pavlína Bílková (Meisnerová), DiS.      Doprovázím pana hejtmana na cestách po 

Asistentka hejtmana  a její promìna na pìt malých asistentek

Prùvodce mùže pracovat ve své hlavní profesi a nebo formou 
brigády.Takže je velmi výhodná pro studenty po dobu prázdnin a 
víkendù. Pøi práci s turisty poznáte hodnì zajímavého, seznámíte se     
s lidmi z celého svìta. Zdokonalíte se ve znalostech cizích jazykù a 
pokud budete doprovázet naše turisty do zahranièí , tak procestujete 
kus svìta a ještì jste za to placeni. Být prùvodcem je krásné, ale také 
nároèné povolání. Pokud máte rádi dobrodružství a práci s lidmi, 
dokážete si v každé situaci poradit, tak to je práce právì pro vás. Urèitì 
mi dáte za pravdu, že èlovìk, který je nejradìji sám doma, bojí se 
mluvit s cizími lidmi a rozpláèe se v momentu, kdy zjistí, že nìkde 
zabloudil nebo mu ujel autobus, tím správným prùvodcem asi nebude.

Tak tento problém urèitì nemìli studenti tøídy P3A a P4A, kteøí jeli 28. 
bøezna 2008 vykonávat prùvodcovské zkoušky na Vysokou školu 
cestovního ruchu, hotelnictví a lázeòství do Prahy. Soubornou 
zkoušku skládali ze ètyø odborných pøedmìtù: Technika cestovního 
ruchu, Metodika prùvodcovství, Geografie a Dìjepis. Další èást 
zkoušky tvoøila èást jazyková, ve které studenti konverzovali ve 
zvoleném cizím jazyce na téma z cestovního ruchu. 

Zkoušku absolvovalo celkem 27 studentù, kteøí èelili otázkám 
vysokoškolských profesorù, prùvodcùm cestovního ruchu èi zástupci   
z Ministerstva pro místní rozvoj. Hodnocení odpovìdí bylo rovnìž 
vysokoškolské, takže známka mohla být maximálnì „dobrá“.

Studenti P4A se na tyto zkoušky zodpovìdnì pøipravovali témìø dva 
roky studiem odborných pøedmìtù. Obdivuhodné výkony podali 
studenti loòské P3A, kteøí s tímto studiem teprve zaèínali, a pøesto 
svojí pílí a  touhou pracovat jako prùvodci zdolali pøekážky, které na nì          
v onen den èekaly.

Po velmi nároèném dni byl studentùm oznámen výsledek 
komisionální zkoušky. Byl tvrdý, ale spravedlivý. Nìkteøí studenti 
odjíždìli z Prahy jako profesionální prùvodci cestovního ruchu, jiní byli 
zklamaní. 

Mgr. Jana Koutská 

PRÙVODCOVSKÉ ZKOUŠKY
Práce prùvodce bývá velmi zajímavá, rùznorodá 

a také trošku dobrodružná.

O èeskolipské kapele LINGERS jste už urèitì  slyšeli, nebo jste 
dokonce zavítali na její koncert. Rozhodli jsme se proto otestovat 
vaše znalosti anebo schopnosti orientace na Internetu a pøipravili 
jsme pro vás malou soutìž o CD jako závdavek pøed dlouho 
oèekávanou novinkou „Made In Mind“, která spatøí svìtlo svìta na 
pøelomu letošního roku. 

1)  Kolik èlenù má skupina  Lingers?
2)  V jakém složení (nástrojovém  
     obsazení) kapela hraje?
3)  V jakém roce vyšlo album „Gallery“?
4)  U kterého hudebního 
     vydavatelství toto album vyšlo?
5)  Kolik CD zatím Lingers vydali?

První tø i  správné odpovìdi zaslané na e-mail  
hoskovec@eso-cl.cz budou ohodnoceny CD skupiny 
LINGERS  „Beyond“ nebo „Gallery“. Do pøedmìtu mailu 
nezapomeòte napsat „soutìž Lingers“.

Soutìž o CD kapely 
LINGERS
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AKTIVITY - EXKURZE - TURIS�ÁKY
s Mgr. Ladislavem Smejkalem  projekt Pøíbìhy organizace ADRA; charitativní sbírka pro ZÁØÍ - Dolní Svìtlá: adaptaèní kurz; Nový 
bezpráví ADRu; soutìž Mladý moderátor 2008; Den Bor: Parkhotel; pøednáška „S tebou o tobì“; 

otevøených dveøí MìÚ Èeská Lípa - setkání se Plouènice + Staré Splavy: Pøípravný vodácký 
  starostkou  H. Moudrou a místostarostou       kurz PROSINEC -

Drážïany: J. Stejskalem
Zwinger, ØÍJEN -  Praha: 
Striezelmarkt;   Londýn a jižní Anglie: poznávací veletrh HORECA; DUBEN -
Praha: Coca-Cola zájezd; Praha: Zertifikat Deutsch; Liberec: IQ Praha: letištì + 
Beverages; Praha: Park + aquapark; Èeská Lípa: beseda s Ing. Lobkovický palác; 
Národní muzeum; Štìpnièkovou Praha: Divadlo      
recitaèní soutìž; „Hygiena v gastro-v Dlouhé  pøedsta-
školní kolo nomii; Den Zemì - vení Carlo Goldoni 
soutìže v nìmèinì; školní kolo Olympiády      sázení okrasných „Lháø“; Stodùlky: 
v èeském jazyce; vánoèní soutìž - peèení døevin; charitativní skanzen Øepora; 
cukroví a výzdoba tøídy; exkurze v Èeskolip- sbírka „Kvìtinka“; Úštìk + Litomì-
ském deníku; pøednáška MUDr. H. Knížové ke beseda s pøíslu-øice: nácvik 
Svìtovému dni boje proti AIDS šníkem Mìstské prùvodcovské èin-

policie Èeská Lípanosti; Litomìøice: Vinaøské závody; Brno: 
Hradec Králové: 4. Hradecký veletrh INVEX, DIGITEX; Mladá Boleslav: ŠkodaAuto LEDEN - 

FIF; maturitní plesy tøíd P4A a P4B; beseda         Španìlsko: turistický kurz; Nový + zámek Dìtenice; Èeská Lípa: Svìtový den KVÌTEN -
s europoslancem MUDr. Milanem Cabrno- Bor: Skláøské uèilištì; Liberec: GASTRO DEN; zvíøat, prezentace studentù, beseda                  
chem; Rokytnice nad Jizerou: LVVZ; Èeská Itálie: Caorle - praxe hotelové školy; soutìž    s majitelkou koèièího útulku
Lípa: Mìstská knihovna o nejnápaditìjší nástìnku; charitativní akce - 

“Kvìtinový den”LISTOPAD -  Praha: Coca Cola Beverages, 
  Praha: veletrh Holiday World; Praha: veletrh MADI, ÚNOR -

ÈNB; školní kolo Olympiády z anglického  Vltava: vodácký kurz; sportovní Èeská Lípa: ÈERVEN - 
jazyka; maturitní ples H4; okresní kolo  den; Písek - regionální veletrh FIF; Liberec: Jizerské 
Olympiády v ÈJ; Mezinárodní den mateøského Gastroden; Èeská Lípa: zkoušky City & pekárny; Èes-
jazyka Guilds: IESOL, ISESOL a EOS; charitativní ká Lípa: pøed-

akce  “Adopce na dálku”náška Pavla 
 - Štrasburk: Evropský parlament;  Jièín + Prachovské skály, Kábrta - téma BØEZEN školní výlety:

Praha: veletrh FIF; Praha: prùvodcovské Liberec, Plánì pod Ještìdem; nauèná stezka „Vznik svìta“, 
zkoušky na VŠCRHL; Litomìøice: Vinaøské Peklonávštìva        
závody; Itálie  Passo Tonale: LVVZ; Èeská K-centra; beseda s moderátorem 
Lípa: Fehrer; Projekt PRVák humanitární Rádia Impuls Vedranem Kovaèevièe; beseda    

 
Pøejeme hodnì vody ve Vltavì 

a alespoò trochu sluníèka.

Na jezech pevné nervy 

a poøádné svaly. 

Vzkaz všem  budoucím 
vodákùm:

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

O tom, že zaèátek školního roku lze strávit 
velmi pøíjemnì, se pøesvìdèili studenti P2A a 
H2, kteøí vyrazili na poznávací zájezd do 
Paøíže. Mìsto nad Seinou je romantické, 
zasnìné, provonìné francouzskými parfémy. 
Je to zkrátka pravá dáma, která své pùvaby 
neodhalí najednou. 

Nejvìtším zážitkem pro všechny byla 
Eiffelova vìž, Železná dáma“, která nás 
magicky pøitahovala. Výtahem jsme vyjeli až 
do tøetího patra a spatøili opravdovou krásu! 
„Na tento okamžik nikdy nezapomenu a pøála 
bych mým nejbližším, aby mé nadšení mohli 
sdílet se mnou,” zasní se Adéla. Má pravdu, 
pohled z ptaèí perspektivy opravdu nemá 
konkurenci. Témìø „povinností“ bylo navštívit 
Louvre. Mona Lisa, po které vìtšina 
fotografujících dychtila, se na nás tajemnì 
usmála. Notre  Dame je skvost støedovìké 
architektury v samém srdci Paøíže. Velmi 
fotogenická je i bazilika Sacré-Coeur                
s nejvìtší mozaikou Krista na svìtì. Alespoò 
zvenku jsme si prohlédli høíšný kabaret Moulin 
Rouge. Na bulváru Champs-Elysées, pøilákal 
nejvíce pozornosti obchod Louis Vuitton           
s luxusním koženým zbožím. U Vítìzného 
oblouku jsme ukonèili procházku, nakoukli do 

hypermoderní ètvrti La Défence, pak na nás èekala už „jen“ projížïka pro Seinì. Na rozlouèenou    
s námi se Eiffelovka modøe rozblikala a vìtšina z nás vìdìla, že se do Paøíže urèitì ještì vrátí. 

                       Petra

Au revoir, Paris…
“Neváhejte a jeïte!”
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