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Øíká vám nìco program zvaný Euroscola? Je to aktivita Evropského parlamentu, která
ka�dý rok umo�òuje studentùm ze všech èlenských zemí Evropy seznámit se s èinností a
úlohou EP a zasednout jako europoslanci v jednacím sále této instituce. Podmínkou
úèasti je správné zodpovìzení 15 soutì�ních otázek a pak u� jen èekání, jestli ten výherní
los nebude právì váš. Díky Kateøinì Kní�kové se to podaøilo! Katka vyhrála poukaz pro 24

spolu�ákù z Euroškoly.
Naš ím úko lem by lo
vypracovat 5 ekonomic-
kých témat, týkajících se
souèasných problémù
Evropy, a to v anglickém
jazyce. Dùle�itá a nároèná
byla také pøíprava proslo-
vu, který mìl reprezen-
tovat naši republiku.
V úterý 27. dubna jsme
pøekroèili hranice a byli
oznaèeni za europoslance
a europoslankynì, na co�
jsme byli právem hrdi.
Naší první zahranièní
zastávkou byl Amberg,
kde jsme si prošli historic-
ké centrum. První noc
jsme strávili v malebném
lázeòském mìsteèku
Baden-Baden a nabrali
síly na následující nároè-
ný den. Èekala nás toti�
ce lodenn í p roh l ídka
Štrasburku.

Náš den „D“ byl ovšem
ètvrtek 29. dubna. V 8:00
hodin jsme stáli pøed
obrovským komplexem
Evropského parlamentu.
Prošli jsme bezpeènostní
kontrolou do místnosti,
kde sedìli studenti z Bul-

harska, Itálie, Estonska, Nìmecka aAnglie. Po dobré svaèince nás odvedli do obrovského
jednacího sálu, ze kterého jsme byli unešeni! Sedìli jsme v pohodlných ko�ených
køeslech, pøed sebou jsme mìli obrovskou obrazovku, na které bylo v�dy napsáno
ekonomické téma, o kterém se právì jednalo. Nesmìl chybìt ani mikrofon a sluchátka,
v nich� jsme mohli slyšet pøeklad projevù v anglickém, francouzském, nìmeckém a
ruském jazyce. Úvodním proslovem, ve kterém postupnì prezentovaly svoji vlast všechny
zúèastnìné školy, to všechno zaèalo. Naším ,,speakerem“ byla Bára Romanèinová, které
jsme dr�eli všichni palce a obdivovali její stateènost. Mluvit v anglickém jazyce pøed
stovkami lidí není �ádná legrace. Po proslovech následovala diskuze o souèasných
ekonomických problémech sjednocené Evropy.

Náš projev byla týmová práce. Spoleènì jsme se sna�ili co nejvíce pøiblí�it ostatním
evropským státùm naši zemi a myslím si, �e se to také povedlo. Tak�e velké díky tøídì,
která se mnou spolupracovala a také Bc. Glaserovi, který nám pomohl s pøekladem.

Jestli jsem byla nervózní? No jéjé :-). Nikdy jsem nemìla pøíle�itost vystoupit pøed
takovým obecenstvem a 500 lidí to u� je podle mého velký kotel. V prvních okam�icích
jsem myslela, �e snad omdlím, ale vše dopadlo dobøe a já jsem ráda, �e mám tuto
zkušenost.

Po obìdì pro nás byla pøipravená zábavná hra.Asistenti nám rozdali papíry s tøiceti
otázkami, pøièem� ka�dý dotaz byl psán jiným jazykem, jednalo se o øeè jednotlivých státù
Evropské unie. My jsme si mìli najít a utvoøit jednotlivá soutì�ní dru�stva, která se musela
skládat ze 4 èlenù rùzných národností. Hra nás bavila. Po zbytek dne jsme se pak rozdìlili
do menších jednacích sálù, kde se diskutovalo o pøedem urèených ekonomických
tématech. Kdy� se náš den v parlamentu blí�il ke konci, byly vyhlášeny výsledky soutì�e.
Závìreèný ceremoniál doprovázela evropská hymna ,,Óda na radost“, pøi které nesli
všichni mluvèí vlajku své zemì. Byl to nesmírnì pouèný a velmi zajímavý výlet. Celá tato
,,vyslanecká" akce se díky ing. Lukáškové moc povedla a všem se líbila.

Adéla

Báro, kdo pøipravoval projev, který jsi pøednesla v EP? Ty sama nebo to byla týmová
práce?

Byla jsi hodnì nervózní, kdy� jsi stála za øeènickým pultem?

Euroškola v Evropském parlamentu I.
Jeden den europoslancem aneb Jak jsme si u�ili výhru

EDITORIAL
Milí ètenáøi,

minulé èíslo Euronovin jsem
konèila slovy, �e „taneèky“ kolem
státních maturit jsou ukonèeny a
mù�eme se tìšit na pohodový
rok. „Státní maturity“ sousloví,
které bývá pøehnanì démonizo-
vané. Jde o zále�itost novou
a vzbuzující tím pádem respekt,
jsem však pøesvìdèena, �e se
naši maturanti nemají èeho bát.

Tato má víra plyne jednak z toho, �e nìkteré ze ètvr�ákù
uèím a pak absolutní dùvìru mají i mí kolegové, kteøí je
pøipravují. Také jedno z letošních letních setkání
s absolventy Euroškoly z roku 2007, kdy tøetina tøídy
úspìšnì studuje na státních i soukromých vysokých
školách a nìkteøí si ji� pøed jménem smí psát titul „Bc.“,
podtrhuje fakt, �e Euroškola vás mù�e velmi dobøe vybavit
pro studium na VŠ i pro praxi. Výhody a nevýhody
absolutoria Euroškoly v porovnání s gymnáziem oèima
Michala Nejedlého (absolvent 2007) najdete na str. 6.

�ivým dùkazem toho, �e naše škola, pochopitelnì
v kombinaci s nesmírnou dávkou cti�ádosti a odhodlání, je
branou do �ivota, je Klára Urbanová. Po roce stráveném
v Mexiku a stejnì dlouhém pobytu v Dubaji zaèíná psát
další kapitolu svého �ivota. Uspìla v konkurzu presti�ní
letecké spoleènosti Emirates Airlines, do její� slu�eb se
mìsíènì hlásí kolem 25 000 (!) uchazeèù z celého svìta.
S Klárou se budete moci vídat na lince Praha - Dubaj.
V textu tentokrát nejde jen o arabský glamour, je to popis
jedné z nesèetných noèních „šicht“ v pìtihvìzdièkovém
hotelu a skvìle se pøi ètení pocvièíte v angliètinì (str. 5).

Aby toto èíslo nebylo pojaté jen jako „retro“, najdete na
str. 2 rozhovor Ondry Èására, který studoval rok v USA.
Ani letos jsme neporušili tradici a na jaøe jsme ji� potøetí
cestovali do Štrasburku. Dvakrát na pozvání poslance
Evropského parlamentu MUDr. Cabrnocha a jednou
studijní cestu pro sebe a své spolu�áky vyhrála Katka
Kní�ková v soutì�i EUROSCOLA. Do alsaské metropole
se tak loni vydalo sbírat cenné zkušenosti 31 �ákù a
7 uèitelù. Jaké to je v angliètinì vystupovat pøed
zaplnìným auditoriem EP, prozradí na titulní stranì Bára
Romanèinová.

Tipy, kam se školou urèitì vyrazit, najdete v textech
„9 dùvodù proè se „trmácet“ 20 hodin na pobøe�í
pomeranèovníkového kvìtu“ na str. 4, „Na vodu za
ka�dého poèasí“ na str. 3 a v sumáøi všech loòských akcí
na str. 8.

Vìøím, �e v nadcházejících školních mìsících, které
jsou pøed námi, nás èeká opìt spousta skvìlých
spoleèných zá�itkù.

P.S. Od záøí 2011 pøipravujeme nový studijní obor
Bezpeènostní slu�by! Více na www.eso-cl.cz. Dobrá
zpráva pro holky, stávající pomìr 3:2 pro dívky, by se mohl
brzy zmìnit na „plichtu“.

Mgr. Petra Kašparová
zástupkynì øeditelky
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Studoval jsem v Americe
Mùj domov v Dubaji
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Po netradièním roce stráveném ve Spojených
státech jsem se vrátil zpátky do lavic Euroškoly. Byl
jsem po�ádán o zodpovìzení otázek, které mi byly
k l a d e n y
mými no-

vými spolu�áky z P4A.
Pokusím se tedy co nejlé-
pe zodpovìdìt vìtšinu
z nich.

Vypravil jsem se tam,
proto�e jsem plánoval
zlepšit se v angliètinì a
hlavnì jsem chtìl poznat,
jaké to je, kdy� se nìkdo
pøestìhuje do ciziny.
Dalším dùvodem bylo, �e
jsem si chtìl zkusit ame-
rický styl �ivota.

Bydlel jsem ve mìsteèku
Bedford, které je pøímìst-
skou oblastí Mancheste-
ru, co� je nejvìtší sídlo ve
státì v New Hampshire.
Pøi mých cestách po USA
jsem navštívil mnoho
dalších mìst, napøíklad:
Boston, New York, Sara-
sotu, Orlando, Jersey City
a také Puerto Ricko,
hlavní mìsto San Juan.

Pobýval jsem u takzvané hostitelské rodiny. Byla to vlastnì
normální americká rodina, která se rozhodla starat o zahranièního
studenta po dobu jednoho roku. Jmenovali se „Gimilaro“. Mìli
ètyøiadvacetiletou dceru Sarah a osmnáctiletého syna Joe (viz. foto),
kteøí byli jakoby moji sourozenci. Gimilarovi jsou velice hodní lidé,
kterých si opravdu vá�ím, a jsem jim vdìèný za rok plný zá�itkù.

Myslím si, �e tento názor neplatí. Je pravda, �e v nìjakých
oblastech jsou èeské støední školy tì�ší ne� ty americké, ale na druhou
stranu je to vykompenzováno velkým mno�stvím, èasto nelehkých,
domácích úkolù, které jsou v USA na denním poøádku. Øekl bych, �e
støední škola v USA nemá za úkol nauèit studenty velkému mno�ství
znalostí, ale spíše je pøipravit na samostatnost a ostatní schopnosti,
které jsou zapotøebí pro studium na vysoké škole. Vysoké školy v USA
mají velice vysokou úroveò. Napøíklad Harvardova universita sídlící
v Bostonu je podle oficiálních statistik nejlepší universitou na svìtì. Je

tam ale daleko více velice dobrých škol, které u� tak známé nejsou.
Také tam jsou takzvané „Community colleges“, které jsou nìco jako
vyšší støední školy. Na nich ale nezískáte „Master degree“.

Odpovìï na tuto otázku
není vùbec jednoduchá,
proto�e je to velice
individuální. Dalo by se
ale øíci, �e èeské dívky
jsou v prùmìru hezèí.

Jednoduchá odpovìï.
Ne.

Ne, nemìl.

Ne, nebyl jsem naštìstí
svìdkem �ádné pøestøel-
ky.

Velký poèet domácích
úkolù, jak u� jsem pøed-
tím zmiòoval.

Okam�itì. Èasový posun mi nedìlá �ádný problém.

Nemohu mluvit o všech Amerièanech. V okruhu lidí, ve kterém
jsem se pohyboval, umìl ka�dý vaøit, a to vìtšinou velice dobøe. Je ale
pravda, �e bylo pravidlem chodit jednou týdnì na veèeøi do
restaurace.

Ano, urèitì. V pøíštím roce bych chtìl jet do Státù na dovolenou a
hlavnì chci navštívit mou hostitelskou rodinu a kamarády. Pøemýšlel
jsem i o té mo�nosti, �e bych se tam v budoucnu pøestìhoval. Urèitì
mohu ka�dému doporuèit, aby se zúèastnil takového programu,
proto�e je to zá�itek, na který se nezapomíná!!!
Závìrem bych chtìl všem podìkovat za otázky a pokud vás ještì
nìjaké napadnou, tak se neváhejte zeptat.

Ondra

Proè jsi odjel do USA?

V jakém mìstì jsi �il?

U koho jsi bydlel?

Je pravda, �e støední škola ve Státech má úroveò jako u nás
základní a vysoká škola jako u nás støední?

Jsou americké holky
hezèí ne� ty èeské?

Setkával ses èasto
s celebritami?

Mìl jsi falešnou obèan-
ku a chodil do kasína?

Byl jsi svìdkem nìjaké
pøestøelky?

Co se ti v Americe nelí-
bilo?

Za jak dlouho ses
srovnal s èasovým po-
sunem?

Stravují se tam všichni ve fastfoodech a restauracích nebo umí i
vaøit?

Uva�uješ o návratu do Spojených státù?
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Studoval jsem v Americe

Škola a o prázdninách? Tak to na první pohled zrovna nikoho
neláká. Ale já a kamarádka Ane�ka jsme mo�nost zúèastnit se týdenní
„Letní školy minorit 2010“ kupodivu uvítaly.

Na zaèátku kvìtna na Euroškolu zavítal Ing. Martin Januš, pøedseda
neziskové organizace PIROS z Valašského Meziøíèí, s 3. regionálním
workshopem na téma Majorita a minorita. V závìreèném testu jsme
uspìly a mohly se tak koncem srpna vydat do Prahy. Tam jsme se
spolu s dalšími 7 studenty zabývali postavením menšin u nás
i v cizinì. Prvním tématem byla homosexualita. Bìhem dne jsme
vyslechli ètyøi pøednášky a navštívili Dùm Svìtla. Diskutovali jsme
o registrovaném partnerství, adopci dìtí gay páry a homosexualitì ve
svìtì. Další setkání jsme vìnovali problematice vìøících.
Nejzajímavìjší byla návštìva farmy Hare Kršna. Tøetí den jsme mìli
šanci blí�e poznat bì�ný �ivot posti�eného èlovìka. Dokonce jsme
vidìli, jak vypadá dílna pro handicapované. Závìr našeho setkání
patøil otázce cizincù, kterou nám vysvìtlovala pracovnice cizinecké
policie.

Tahle „škola“ se mi velice líbila, proto�e jsem poznala plno nových
vìcí. S kamarádkou jsme byly pøi provìøování znalostí opìt nejlepší,
a tak nás èeká v lednu pøíštího roku setkání na Slovensku a v Ra-
kousku.

Martina

Letní škola minorit 2010

Moji sourozenci” Joe a Sarah.“
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Europoslanec MUDr. Milan Cabrnoch dr�í
slovo. Na závìr své letošní besedy opìt pozval na
studijní cestu do Evropského parlamentu ve
Štrasburku studenty Euroškoly. Ve støedu
21. dubna jsme brzy ráno mohli vyrazit. Devìt
s t u d e n -

tek ze druhých roèníkù,
spravedlivì z ka�dé tøídy po
tøech. A aby to nebyla èistì
„dámská jízda“, jako dopro-
vod jel pan in�enýr Kroulík.

V Kolínì pøistoupili kluci
z prùmyslovky a s nimi tøi
vítìzky soutì�e Miss Kolín-
sko. Ubytováni jsme byli na
nìmecké stranì Rýna v hote-
lu Ates v Kehlu.
Ve ètrvrtek ráno jsme odjeli
pøes most do Štrasburku a
navštívili budovu Evrop-
ského parlamentu. Tady u�
na nás èekali europoslanci
MUDr. Milan Cabrnoch a
Ing. Oldøich Vlasák, kteøí
s námi diskutovali o tom, jak
funguje Evropský parlament
a co vlastnì práce europoslance obsahuje. Bylo velmi zajímavé
nahlédnout do zákulisí evropské politiky.

Po zhlédnutí prezentace o Evropském parlamentu jsme pøešli do
sálu, ve kterém dvanáctkrát do roka probíhají plenární zasedání.
Zaèínají v�dy v pondìlí odpoledne a konèí ve ètvrtek, kdy od 12 hodin
probíhá hlasování. V tuto dobu by mìli být v sále pøítomni všichni
poslanci. Evropský parlament jich má v souèasné dobì 736, Èeskou
republiku jich zastupuje 22.

Tì�ištì práce je ale ve výborech, které úøadují pro zmìnu v Bruselu,
vše se pøedem slo�itì vyjednává a k hlasování dochází obvykle teprve

tehdy, pokud má pøedkládaná vìc zajištìnu vìtšinovou podporu.
Samotné hlasování je ji� tedy víceménì formalita. Aèkoli byla naše
návštìva právì v den, kdy mìlo hlasování probíhat a my bychom tak
mohli vidìt všechny europoslance v akci“, omezení leteckého

provozu kvùli výbuchu
sopky na Islandu zne-
mo�nilo spoustì poslan-
cù pøijet, a tak bylo
hlasování zrušeno a ple-
nární zasedání skonèilo
u� ve støedu. Sál byl tedy
prázdný, ale i tak ten
pohled stál za to. Vidìli
jsme i zasedací poøádek,
tak�e bylo velmi snadné
zjistit, kde který euro-
poslanec pøi hlasování
sedí.

Po odjezdu z parla-
mentu jsme si prohlédli
velmi pùvabné staré
mìsto, které stojí celé na
ostrovì v øece Ill, ten jsme
si také objeli vyhlídkovou
lodí s výkladem o zajíma-

vých místech mìsta. Veèeøe byla pro nás pøipravena v typické alsaské
restauraci Le Gruber. Podávala se netradiènì, ale pøitom velmi chutnì
upravená kachna. Z nabídky této luxusní restaurace kdysi ochutnal
i exprezident Havel, prezident Václav Klaus, ale i francouzská hlava
státu Sarkozy. V pátek dopoledne jsme znovu navštívili Štrasburk,
tentokrát jsme se víc ne� památkami nechali zlákat obchùdky, kterých
tu je plno, a pak u� zpátky domù. Je moc dobøe, kdy� se èlovìk
o vìcech, institucích a lidech nemusí jenom uèit ve škole, ale mù�e je
vidìt na vlastní oèi.

Za pozvání moc dìkujeme!

“

Mirek

Euroškola v Evropském parlamentu II.
Ji� tradiènì ve Štrasburku

V polovinì èervna jsme se zúèastnili
vodáckého kurzu v prostøedí nádherné Šumavy.
Vše zaèalo v nedìli ráno u Euroškoly. Pøed námi
byla pìtihodinová cesta autobusem. Po pøíjezdu
do kempu jsme si všichni postavili stany
a nedoèkavì vyrazili na prohlídku okolí, ti
odvá�nìjší absolvovali seznámení s místním
hoteliérem Františkem.

Kolem jedenácté hodiny jsme se u� všichni
motali na Vltavì. Nìkterým se hned pøi první jízdì
povedlo cvaknout a ne všichni jim to závidìli,
jeliko� teplo se nám vyhýbalo obloukem (a to i po
zbytek kurzu). Na naší první odpoèinkové
zastávce jsme uvidìli (po zbytek vodáku
naposledy) sluníèko. Po šestnácti odjetých
kilometrech jsme dorazili do cíle. Všichni vymrzlí,
ale dojmy nabití jsme se osušili, pøevlékli a nalo�ili
lodì. Nároèný den jsme zakonèili prohlídkou
mìsta Volary a vynikající veèeøí.

Ujeli jsme 14 kilometrù nároèné a dramatické
cesty: Horní Vltavice - Soumarský most. Zima,
meandry, cvaknutí, klády a klacky všeho druhu,
pod vodou zaseknutá loï, fakt nároèná etapa.
Nìkdo trávil volnou chvilku u pracnì rozdìlaného
neekologického ohýnku a další zas u Františka pøi
zpìvu nádherných melodií v podání pana uèitele
Holuba. Ten veèer jsme si vá�nì u�ili.

Se smutkem ve tváøi jsme definitivnì
opustili kemp u Františka a za dvì hodiny
jsme u� znovu za deštivých podmínek stavìli
stany v kempu Ro�mberk. I pøes chladné
poèasí jsme se dobrovolnì rozhodli jít znovu
sjí�dìt vodu. Hned po pár metrech nás èekal
na první pohled dìsivý jez. Tep v tìle nám
stoupl na rychlost maratónského bì�ce.
Nakonec jsme ho všichni sjeli bez problémù,
jen háèkové byli øádnì nahozeni studenou
vlnou, zadáci zùstali v suchu. Jez na
Herber�áku byl bez šlajsny, tak se bohu�el
musel pøenášet. Co� nìkteré opravdu
mrzelo, vypadal lákavì. Zima byla taková, �e
se nestavìlo ani u Tøí veverek (velká chyba -
bez veverèích hovínek není �ádný vodák na
Vltavì komplet). Po pøíjezdu do kempu jsme
se zaèali všelijak zahøívat. Nìkteøí vyrazili na
prohlídku krásného mìsta Ro�mberk a jiní
radìji zùstali v teple svých provizorních
pøíbytkù a tìšili se na další den.

Ve ètvrtek ráno jsme se kupodivu probudili
do celkem teplého dne. Sbalili stany a vydali
se do Èeského Krumlova na vodu. Poèasí se
mezitím opìt zhoršilo a my jeli jen pùlku
plánované etapy. Po cestì nás èekaly tøi
šlajsny a tøi jezy. Ti, co byli celý kurz v suchu,
cvaknutí urèitì dohnali právì pøi téhle etapì.

Všichni promrzlí a hladoví jsme nastoupili do
autobusu a jeli za kulturou. V noèních hodinách
jsme se za zpìvu pana Holuba a tónù jeho kytary
vrátili zpátky do Èeské Lípy.

Zá�itky z vodáckého kurzu v nás ještì hodnì
dlouhou dobu zùstanou. Na to se prostì nedá
zapomenout! Jestli bych vám mohla doporuèit
nìjaký školní kurz, tak je to právì tenhle. Tolik
srandy, co jsme si tam všichni u�ili, jste mnozí
neza�ili za celý svùj �ivot. Prostì kdo nepojedete
pøíští rok, pøijdete vá�nì o hodnì.

Katka

První etapa naší vodácké pouti.

Druhý den

Støeda - tøetí den

Blí�í se finále

NA VODU ZA KA�DÉHO POÈASÍ
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9 dùvodù proè se „trmácet“ 20 hodin na pobøe�í
pomeranèovníkového kvìtu

Ji� øadu let pùsobí na Euroškole výchovný poradce. V souèasné
dobì je jím ing. Kateøina Vidimská. Máte-li nìjaký problém, mù�ete se
na ni smìle obrátit. Nebojte se ji po�ádat o radu, ochotnì vám pomù�e
najít øešení vašich studijních i soukromých problémù, pøípadnì vám
doporuèí odborníka na daný problém. Bude se vám sna�it pomoci
s øešením vašich vztahù v rodinì, mezi partnery, sourozenci atd.
Oborem její pùsobnosti je také další vzdìlávání, má k dispozici
nejnovìjší seznamy vysokých a odborných škol, a tak vám pomù�e
vyhledat instituci, kde budete moci dále studovat. Pokud jste se setkali
ve škole napø. se šikanou nebo s rùznými typy domácího násilí a

neznáte mo�nosti øešení tìchto nepøíjemných �ivotních situací?
Neváhejte a po�ádejte výchovnou poradkyni o pomoc. Navštívit ji
mù�ete osobnì v jejích konzultaèních hodinách nebo po dohodì
i jindy.

Pokud chcete zùstat v naprosté anonymitì, pak pou�ijte k úèelu
korespondence formuláø, který se nachází na stránkách Euroškoly
nebo pište na vidimska@eso-cl.cz. Na vaše písemné dotazy èi osobní
návštìvu se tìší

Kateøina Vidimská

Máte problém, nìco vás trápí?
V�dy existuje nìjaké øešení

´

Vìtšina z nás ji� dobyla kótu Londýn,
Paøí�, Berlín, Drá�ïany, a proto jsme byli
zvìdaví, èím nás Espaòa „dostane“.
Byla toho spousta a pohltí i vás!

umìní moøe, které uvidíte i uslyšíte
z pokoje, je balzám na duši.

ort Aventura návštìva zábavního
parku se stala vrcholem celého zájezdu.
Znáte film „Cesta kolem svìta za 80
dní?“ Tak díky tomuto zábavnímu parku
vám bude staèit pouhých 8 hodin a
dostanete šanci navštívit Polynésii,
Mexiko, Daleký západ, Støedomoøí
i Èínu. A jakým �e dopravním

prostøedkem? Vìøte, �e za�ijete
turbulence, jízdu vlakem a nìkteøí
i moøskou nemoc! U�ijete si horskou
dráhu, odvá�livci volný pád a nemine vás
ani mo�nost ochutnat typické pamlsky a
zatanèit si v rytmu flamenca.

eòiscola - nejkrásnìjší místo na
pobøe�í Costa del Azahar, romantické
mìsteèko, které stoprocentnì ne-
zklame. Jen pozor na „éèka“, která vás tu
zaènou velmi neromanticky opouštìt.
Krásným dáreèkùm a blyštivým
suvenýrùm místních prodejcù toti� jen
málokdo odolá. Podveèerní procházka
pøístavem, posezení v cukrárnì nebo
kavárnì, prohlídka hradní pevnosti nebo
domu z mušlí, který je zdejším kuriózním
lákadlem, jsou skvìlou teèkou za
proslunìným dnem. Písèitá a
prùzraèné moøe. Procházka k majáku,
posezení a scrabble, povídání si
s kamarády…

partmány v Alcossebre, které budou
týden vaším azylem, jsou luxusní a také
díky balkonovým mejdánkùm se vám
nebude chtít domù.

ou Camp, fotbalový stadion klubu
FC Barcelona, uvidíte zvenku nebo
musíte sáhnou hloubìji do kapsy. Vstup
na prázdný stadion je „lidových“ 17 €.Ale
i jeho okolí, kde se prohánìjí Messi,
Iniesta a jejich par�áci, má atmosféru.

spaòa + capital Barcelona se musí
zkrátka vidìt a vìtšinu z nás mìsto
okouzlilo. Nevynechejte: tøídu La
Rambla s �ivými sochami, Gaudího
domy Batlló a Mila, katedrálu Sagrada
Família, to je opravdu nezapomenutlný
zá�itek. Antoni Gaudí byl génius! Hezké
fotky udìláte na vrcholku Montju c, je
tam olympijský stadion a botanická

zahrada. Kdy� bude èas, zajdìte do
tr�nice La Boqueria, podmoøského svìta
v pøístavu nebo muzea voskových
figurin.

ikérka karmelitánù, pro milovníky
sladkého moku zá�itek! Mo�nost
nakoupit sladký likérek pro babièku a
dìdu nebo vínko domù.

alvador Dalí a jeho muzeum ve
Figueres, slavná vejce na støeše neušla
objektivu vìtšiny našich fo�ákù. Uvnitø
jsme zhlédli impozantní díla: obrazy,
plastiky, šperky, i hrobku! Dalí = surrea-
listický geniální umìlec i šílenec v jed-
nom.

Sluníèko bylo prozíravìjší ne� my.
Za odpoledne jsme se dokázali pìknì
pøipéct, a tak se obden radìji schovávalo
za mraky, abychom ze zájezdu nìco mìli
a nekòuèeli na pokojích.

ulináøské „výtvory“, které na nás
èekaly ka�dé ráno, ale zejména veèer,
nemìly chybu! Ryby, ovoce, zelenina,
vepøové, hovìzí, zmrzlina, slané, sladké,
teplé, studené... Òamky, kterým se
nedalo odolat.

ropesa del Mar = malebné
mìsteèko s krásnou plá�í a luxusní
lázeòskou èástí Marina D’or, kde je
ú�asná zahrada, je tøešnièkou na dortu
po celém dni. Neváhejte a jeïte, byl to
fakt skvìlý zájezd, na který bude-
me /budete rádi vzpomínat.

Úèastníci zájezdu 2010
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Milí Euroškoláèci,
znovu jsem byla po�ádána o pøíspìvek do

Euronovin. Nejdøíve jsem mìla radost, �e má
nìkdo ještì stále zájem o moje „blábolení“ a
vzápìtí mì pøepadla panika pøi pomyšlení na to,

�e budu muset napsat nìco literárnì ètivého a èesky.
Mé jméno je Klára a jsem hrdá maturantka Euroškoly z roku 2007.

Bìhem let na Euroškole jsem si zformovala názory, myšlenky a cíle,
které mì inspirovaly k tomu jít o krok dál. Mìsíc po maturitì jsem se
vypravila na dobrodru�nou cestu do Mexika, pro�ila neuvìøitelný rok
na pobøe�í Karibiku a odstartovala kariéru v hotelnictví. Poté jsem se
vrátila domù, jen abych se zase za pár týdnù vypravila na druhou
stranu zemìkoule.

Od podzimu 2008 øíkám „doma” Dubaji ve Spojených arabských
emirátech a pracuji jako „senior recepèní“ v lobby pìtihvìzdièkového
hotelu na pobøe�í naproti Palm Jumeirah, jednom z výdobytku našich
osvícených šejkù.

E-mail od „Frau Kaspar“ jsem èetla bìhem noèní smìny, a tak mì

nenapadlo nic lepšího, ne� napsat o tom, co se tady vlastnì dìje
v noci, proto�e pøes den to není taková legrace. Noci jako tato tu
opravdu bývají a není to nic výjimeèného. Události v èlánku se
vìtšinou konají bìhem naší hlavní sezóny od øíjna do bøezna
Ramadán a nesnesitelná letní horka dìlají toti� z Dubaje mìsto
duchù.

Nutno ještì dodat jeden detail. Mùj hotelnický elaborát je psaný tøi
týdny poté, co jsem rezignovala na svou pozici a v polovinì záøí se
pøesunu do Emirates Airlines Aviation college kde zaènu svùj
pìtitýdenní trénink, aby se ze mne stala letuška. Emirates trénink
zahrnuje - 1. Inductionn/Image and Uniform, 2. Safety and emergency
proceedures, 3. Security training, 4. Medical training, 5. Cabin crew
service. Èeká mì ètení v kouøi, hašení ohnì, skákání do bazénu,
odklízení „nebo�tíkù“ z paluby, aplikace záøivì èervené rtìnky a pak
u� vzhùru do oblak!
Hodnì štìstí v novém školním roce a pokud vás bude nìco zajímat,
tak mi neváhejte napsat na:

Klarita

.

,

klara.urbanova@gmail.com

Mùj domov” v Dubaji“

At10:30 pm heading to the hotel, shift starts
in thirty minutes. Just enough time to grab a
quick starbucks latte, pick up fresh uniform
from the laundry, change, put some make up
on and form my mouth into cramps alike smile
required by the five star standards.

Guest in 10 feet distance, guest in 5feet
distances greet, deliver memorable chic and
cultured experience… what the hell?
I walk down the staff corridors towards our
changing rooms. Why are ladies washrooms
always so nasty? It's obvious that house-
keepers were not here for last few hours and
when Chinese girls from restaurants ended
their shift, they made damn sure this place
looks as disgusting as possible. Paper rolls on
the floor, sink is clogged, and odour is heavy
mix of cheap vanilla perfume and toilet that
was apparently not flushed for a while.
I cover the grey white face and dark rounds
under eyes that scream for two days in bed,
with some make up and powder. Tie the hair
back and spray a bit of Escada to cover the
terrible laundry smell of my navy blue uniform.
Approaching reception from the side corridor,
one can tell that it will not be a quiet night shift.
Lobby looks like a supermarket few days
before Christmas.

Its Thursday evening, there is a party on the
beach bar going on and disco in the lower
ground floor can be heard miles away too. In
Dubai weekend is Friday and Saturday due to
Islamic calendar and religion, on Sunday
everyone is back at work. Well everyone
except us in hospitality business, weekends
for us are nonexistent. These are the days
when we make money in bars, check in and
out everything and everyone turn all the rooms
around and generally lack any sleep and
proper nutrition.

Our beach bar is the most famous in the city
and makes in profit over a good weekend as
much as the entire hotel itself for all of its 211
rooms. So you can probably imagine that
things do get messy. Every Thursday and
Friday we have a celebrity DJ performing on a
beach stage and couple thousand people
drinking their way to heaven or hell.
I remember calling ambulance for guy who
didn't balance well while emptying his stomach
from all the liquids in the male washroom and

fell down, pulled out his two front teeth and lost
consciousness lying there with his pants half
way down in a lake of blood.

Other night there was one of the young
members of the royal family, his mile long
yacht was parked in front of our beaches and
he brought the party over to our bar only so
that they could continue on the boat until the
sunrise.

The problem with all those festivities is not
only the mess, dead drunk people, whores and
Arabic boys who think they own half of
universe. For us in the lobby the biggest
concern is the music, bass, beat dun dun dun
for six hours straight, because it's vibrating
windows of our guest. So they call, they call
again, and then they scream, then ask for duty
manager, then general manager. Let's just say
it's a lot of drama.

One French man called reception at 2am
that night and screamed as loud as he could
“Switch the fuc#@g music off!!!” So I said “I am
terribly sorry for your inconvenience Sir, I shall
contact bar manager to reduce the volume
levels” The five minute swearing and fault
words with his heavy accent and broken
English made me bite my tongue not to burst
with laughter.

Routine on night shift or any shift is to print
certain reports such as house status of clean
and dirty rooms, rooms that are vacant and
occupied, arrival, departure status and
generally a waste of paper.
Another thing is to recount a cash float which
holds of AED 15000 that is about 4500 USD
and that is money we hold responsible to and
use for the entire shift for payments, currency
exchanges etc.

All that together, to start a shift should take
up to 30 minutes, and then guys from the
previous shift are free to start wandering
around, have their coffees, croissants, toilet
and get ready to leave as fast as they can.

I log in to our lovely hotel software just to
find out that at 11pm there is 30 arrivals to
come for which I have exactly 25 rooms. No
problem, there was lack of twenty rooms just a
few weeks ago and we have managed, just
don't exactly remember how. But we can
always send them to our pretty sister hotel
next door.

There were some early departures, so we just
clean the rooms again and charge twice for
one night in the same room. This puts me to
minus two, then it's a game. Someone else will
leave so that we can chase the housekeeper
to clean in no time, or the guest won't arrive at
all or we just send them next door.

As I go through the reports the fashion show
begins as the clientele from the earlier
mentioned disco starts coming in and out. Is
actually an Italian restaurant which at ten pm
sharp turns into a smoky Arabic discotheque.
Heavy girls in dodgy outfits and two to three
kilos of make up walk in like kitsch queens and
walk out like animals. Shaky bellies, cleavage
too low, silly colours and see-through outfits on
bodies you have no interest seeing and of
course the melted make up dripping on the
marble as they not exactly steadily walk past in
the four inch heels.

Check ins go smoothly, nobody complains
and so far we have rooms. After doing about
twelve hundred check ins a month, the entire
procedure becomes a sort of routine. “Hi, how
are you? How was your flight? First time in
Dubai?”

I have seen all kinds of people, skinny, fat,
black, white, yellow, all possible shapes and
sizes. From very smart to super stupid, from
extremely pleasant and gentle to the fussiest
creatures on planet Earth. Seen it all. I have
struggled convincing non-smoker to survive
one night on a smoking floor, I blushed asking
gay couple if they want king bed or two
separate beds and list goes on.

We scan passport, swipe credit card, smile
till it hurts, show them where breakfast is and
send them to bed with a big wave. There are
days when things go wrong, people scream,
argue, and insult. Fortunately today is not one
of those.

At 3 am there is just a few arrivals left and
fortunately for me we have enough rooms to
give away. This is the time when regular
vacationers have their bed and also time when
bars close their doors and kick everyone out.
Dubai still being within an Islamic country, has
some regulations not to spoil its image, yet its
is doing its best to let all the visitors to have
some fun. Rules are rules, every bar; pub or
club has to close latest by 3 in the morning.

pokr. na str. 6



Já i moje sestra Daniela jsme velkými
milovnicemi Tuniska. Státu, kde sluníèko svítí
snad i v noci, kde vás mù�e ochladit jen samotné
moøe a kde místo voòavých smrkù a borovic
rostou jen olivovníky a kaktusy. Za ta léta, co
jezdíme do tohoto severoafrického ráje, u� nám

jen týdenní dovolená nestaèí. Díky pøátelùm jsme se loni vydaly
objevovat Tunisko na delší dobu.

Vše zaèalo v Praze na tuniské ambasádì, kde jsme musely vyplnit
�ádost o vízum, proto�e cestovat „na blint“ smíte pouze s vízem. Bez
problémù jsme administrativu vyøídily, a tak jsme se u� jen mohly tìšit
na krásnou dovolenou. Letenku jsme koupily jen jednosmìrnou,
proto�e jsme nemìly ponìtí, kdy se nám bude chtít domù :-)

Na letišti na nás u� èekal mùj pøítel Walid. Pøed námi ještì byla
tøíhodinová cesta autem do vesnice Ksibet el Mediouni, kde jsme po
celou dobu pobytu bydlely. Jak u� to ale na vesnicích chodí, není divu,
�e pøítomnosti „bílých tváøí“ si všimli všichni. Byla to zvláštní situace,
málokdo umìl anglicky, nìmecky jsem zase nechtìla mluvit já a
arabsky jsem dokázala øíct jen dìkuji a dobrý den. Pøi našem „štìstí“
ani pøítelova rodina neovládala angliètinu. Alespoò �e Walid umìl.
Uplynulo pár dní a my si zaèaly zvykat na místní pomìry. Navíc si
èlovìk na hezké vìci zvyká velmi rychle. Za 14 dní jsme se
dorozumívaly i v tuniské arabštinì. Na konci pobytu jsme
komunikovaly bez vá�ných problémù. Obì nás bavilo uèit se nová
slovíèka, rády jsme poslouchaly, o èem se ostatní baví nebo jsme ze
slovíèek skládaly vìty, které jsme dále pou�ívaly. Ani na èeštinu jsme
nezapomnìly a Walidovu rodinu jsme nauèili alespoò èeské jo a ne.
Pøítel se prostì sna�il mluvit èesky a my zase arabsky.

Strávily jsme krásných sedm týdnù tam, kam se nyní ráda vracím
alespoò ve svých vzpomínkách. Nauèily jsme se ovládat nový jazyk,
poznaly jsme Tunisko z jiné stránky, ne� jen z té „hotelové“, ochutnaly

jsme spoustu jídel, o kterých se nám tady ani nezdá, navštívily jsme
mnoho zajímavých míst, našly si spoustu nových kamarádù, byly
jsme svìdky tuniských svateb (nezapomenutelný zá�itek, není to
svatba pouze na jeden den)...

Ne v�dy bylo ale vše rù�ové. Nemìly jsme zrovna štìstí na místo,
kde jsme bydlely. �ily jsme toti� vedle øeznictví, u kterého nechávali
dvakrát týdnì celý den stát malého velblouda, aby obyvatelé Ksibetu
vedìli, �e druhý den bude maso. Velbloud breèel, øval, nechtìl jíst,
stát a ani le�et. Prostì nic. Øíká se, �e velbloudi breèí a oni opravdu
plakali. My to pro�ívaly s nimi. Není smutnìjší vìc, ne� slyšet
velblouda plakat.

Mìly jsme tu také mo�nost poznat, jak místní obyvatelé �ijí bìhem
ramadánu. U� víme, co muslimové smí a co ne. Jejich zvyklosti
bohu�el dopadly i na nás. Musely jsme pøestat nosit polovinu
obleèení, kterou jsme mìly s sebou (trièka s výstøihem, kra�asy),
abychom respektovaly zdejší mu�e i �eny. Jíst a pít jsme ale mohly
libovolnì, to zase respektovali oni nás. Muslimové bìhem ramadánu
nesmìjí od úsvitu do soumraku jíst, pít, �výkat, kouøit a ani mít
pohlavní styk. Alkohol je zakázaný po celou dobu, a to a� u� je den a
nebo noc. Na ramadánu je krásné, �e veèer se sejde celá rodina na
spoleènou veèeøi, všichni vypadají š�astnì, mají dobrou náladu a vše
je bezkonfliktní. Po veèeøi se vìtšinou jde do mìsta a nebo s pøáteli na
kávu.

Náš pobyt byla zkušnost k nezaplacení. Jak u� to ale bývá, pøišel
èas návratu. Odjí�dìly jsme s nezapomenutelnými zá�itky,
bronzovou kù�í a se znalostmi dalšího jazyka. Kdybych mìla další
mo�nost pro�ít takovouto dovolenou, neváhala bych. Pro mì Tunisko
je a bude v�dy na prvním místì.
Je èas se rozlouèit a jak jinak ne� arabsky: beslema :-)

Denisa

6 listopad 2010Euronoviny

Anything longer than that and police will be
breathing on your neck.

The worst party night in my memory is last
New Years Eve when our beach bar ended up
with a crowd of over ten thousand people
dancing their shoes off on beach shore. I was
working! It's called bad luck.
Crowds of intoxicated youngsters are passing
through the lobby, sometimes they're loud,
and sometimes they're sleazy and start asking
for my phone number. Yeah right!

Three check ins coming at ones, three
single Iranians and their translator. I do my
routine, take passports and credit card, give
away room keys and wish them a nice stay.
Five minutes after I am facing three cheap

hookers asking for my previous check in. How
organized. I take their IDs, give them to
security and verify with the guest that they are
expecting company, but of course none of that
is official.

Arab men love their girls, in the night
shadows there are things happening would
have not imagined in the wildest dreams.
Expensive cars, thousands of dirhams in
alcohol and room service order. Moroccan
girls, Russian girls and then cheaper Chinese
and Indian merchandise.

At 4:30 am two Spaniards walk towards
elevators with tall high heeled company from
Ethiopia. Snatched by security guard, the
hand in copy of their passport and go upstairs

with their clients. Five minutes after that
receive a call from concierge saying, that this
very same guest just called
him to send driver to nearby petrol station and
buy them few packs of condoms. It doesn't
surprise me anymore.

To sum it up, during one night you can be
yelled at, flirted with, called stupid blondie as
well as beautiful princess. Within that one
night one can experience all possible human
emotions, face all sorts of cultural rarities.
Overall it's an absolutely fabulous job and it's
also eight in the morning, let me go to sleep.

Klarita

pokraèování ze str. 5

TUNISKO JINAK

V prvním roce na VŠFS (Vysoká škola finanèní a správní)
jsem mohl vyu�ít znalosti naèerpané na Euroškole zejména
pøi studiu a skládání zkoušek z pøedmìtù jako mikro- a
makroekonomie, podnikové finance a plánování èi øízení
podniku. Jinými slovy jsem prošel prvním roèníkem jako nic.
Oborové pøedmìty ekonomické byly hraèka. Cizí jazyky? Zde
pro mne a ještì jednoho kolegu nemìli zaøazení, tak�e
chodíme bohu�el do skupiny s ni�ší jazykovou úrovní. Jediné
pøedmìty, kterým jsem musel vìnovat vìtší pozornost, byla
matematika a statistika.

Po nástupu do druhého roèníku jsem byl velmi pøekvapen,
kolik studentù neudìlalo zkoušky a nepokraèovalo dále ve

studiu. Výhodu jsem mìl jednoduše v tom, jak mi prozradil
jeden profesor, �e úkolem školy je srovnat všechny studenty
do stejné znalostní úrovnì za první rok studia na univerzitì,
ale já jsem tu úroveò po ukonèení Euroškoly z vìtší èásti u�
dosahoval.

Dle mého názoru je tedy lepší, pro ty kteøí plánují studium
na VŠ ekonomického smìru a poté chtìjí pracovat napøíklad
jako mana�er, rozhodnout se studovat na støední škole
ekonomického smìru, jako je právì Euroškola v Èeské Lípì.“
Všechny v Euroškole srdeènì zdraví

Michal Nejedlý
(absolvent 2007)

Co mi dala Euroškola pro studium na vysoké škole?



Nevím, zda je situace na jiných støedních školách podobná, ale
studentù, kteøí se rozhodli oddat se hudbì èi zpìvu a� profesionálnì
nebo jen rekreaènì, prošla naší školou ji� opravdu dlouhá øada.
O prázdninách jsem zpovídal zpìvaèku skupiny Open Air Petru
Štìpánkovou, absolventku Euroškoly z roku 2007.

Tomáš

V pìti letech mì rodièe zapsali do pøípravky a následnì do sboru ve
cvikovské hudební škole. Zalíbilo se mi to a od druhé tøídy jsem zaèala
navštìvovat hodiny sólového zpìvu. O pár let pozdìji jsem pøešla do
novoborské Camelly, se kterou jsem se zúèastnila mnoha evropských
festivalù a soutì�í. Tam jsem se i poprvé setkala s mikrofonem.
V sedmnácti jsem zalo�ila svoji první kapelu May Day, kde jsem
uplatnila svoje první písnièky a nauèila se vystupovat na pódiu. CD
jsme natoèili v Liverpoolu, co� bohu�el ale zapøíèinilo i náš rozpad,
nebo� kytarista a frontman naší kapely tam na rok zùstal. V tomto
období se mì ujala liberecká folková kapela Èavdar a následnì z toho
vzniklo i Duo Passage, v nìm� jsme byli u� ètyøi zpìváci. Tvoøení
vokálù mì bavilo, ale hudba tohoto uskupení nebyla pøesnì mùj šálek
èaje. Stýskalo se mi po bicích, po elektrické kytaøe a poøádném rocku.
Také se mi èesky nezpívalo moc dobøe, angliètina je mi v tomto smìru
bli�ší. Minulý rok jsem proto zalo�ila svoji vlastní pop-rockovou
kapelu Open Air, kde pùsobí i èást bývalých èlenù May Day. Koneènì
jsem se stala trošku sama sebou a mù�u dìlat vlastní písnì podle
svých pøedstav, co� je pro mì hodnì dùle�ité. Krom tohoto uskupení
ještì vystupuji jako sólistka libereckého gospelu Generace.

Chodila jsem do ZUŠ a trápila se dlouho na hodinách hudební
teorie, ale nikam to moc nevedlo. Všechno hraji i zpívám podle sluchu,
noty mì spíše v�dycky zmatou. Nìjaký základ samozøejmì mám, ale
do notových zápisù písní bych se urèitì sama nepouštìla. Trošku mì
mrzí, �e jsem nezkusila konzervatoø, ale teï u� se asi nedá nic dìlat.

Hraji na více nástrojù, ale bohu�el na �ádný poøádnì :-) Chodila
jsem asi dva roky na klavír a na bicí, nejdéle a asi i nejlépe však
zvládám kytaru, na kterou jsem se uèila odmala jako samouk nebo
s pomocí tatínka. Je to nástroj, který pou�ívám pro své skládání,
nevystupuji s ním však veøejnì. Na to si zatím netroufám.

Rodièe mi vštìpovali, �e maturita je to nejdùle�itìjší a hudbou se
neu�ivím. Dnes vidím, �e mìli pravdu a jsem jim za to vdìèná. Dnes je
hudby všude plno a není lehké se prosadit. Smutné je, �e kapela, která
tvrdì pracuje na svých vlastních písních, musí dlouho bojovat o pøí-
zeò publika. Aby si mohla nìkde zahrát, musí èasto zaplatit za zvuk a

pronájem (alespoò v Liber-
ci a v Praze to takto
vìtšinou funguje). Hraní na
festivalech bývá také
vìtšinou zadarmo. Kdy�
máme štìstí, dostaneme
pár korun na cestovné a
nìjaké obèerstvení. Na-
opak kapely zábavové,
které hrají takové ty známé
odrhovaèky" na plesech èi

svatbách, s i vydìla j í
mnohem více. Rozhodnì to
není jednoduché. Bylo by
moc fajn �ivit se tím, co
máme rádi, ale zase pokud
èlovìk dìlá hudbu jen pro
peníze, tak to podle mì
nemá smysl.

Díky mému tatínkovi, který je starý rocker" jsem zdìdila lásku

k rock´n´rollu a hlavnì k Beatles. To je kapela, kterou nejvíc obdivuji.
Mým vzorem se tak trošku stala i Linda Perry, která je podle mì
jedineèná skladatelka a ještì lepší zpìvaèka. Jinak poslouchám, dá
se øíct, úplnì všechno. Hodnì mám ráda r´n´b a soul, napøíklad Aliciu
Keys, Beyoncé nebo Rihannu.

Kapela OpenAir funguje od února tohoto roku a odehrála zatím pár
koncertù. Sna�íme se vystupovat co nejèastìji. Bohu�el jsme museli
vyhlásit malou letní pauzièku, proto�e jsme vymìnili kytaristu a
chystáme se na podzim do studia. Proto potøebujeme hodnì zkoušet.
Pøed koncem roku chystáme pár výmìnných koncertù s kapelami
z Liberecka i Èeskolipska. Brzy bude vše upøesnìno na našich
stránkách. Jinak vystupuji pomìrnì èasto nejen s kapelou, ale
i s gospelem, nìkde i hostuji, napøíklad v jazzu. Vše zaznamenávám
na svùj profil na bandzone.

Hrajeme pøedevším vlastní songy s anglickými texty. Píšu je
vìtšinou já nebo mi pomáhá s námìtem náš kytarista. Jednu píseò
máme èeskou, tam mi text vìnovala kolegynì z bývalé folkové kapely.
Pøevzaté vìci hrajeme asi tøi. Jsou v naší úpravì a spíše pro pobavení
publika.

Je urèitì dobøe, �e mladí lidé mají šanci ukázat, co umí a trošièku se
zviditelnit. Co se však mì týèe, nejsem zrovna pøedvádivý typ, ba
naopak hrozný trémista, který má spíše problém komunikovat
s publikem, a u� jednou se mi stalo, �e jsem byla vyhecována do
podobného konkurzu a nakonec radìji utekla:-) Dnes u� by to mo�ná
bylo lepší, ale nijak po tom netou�ím. Ráda si vìci dìlám podle svého
a tento zpùsob komerce se mi zrovna nelíbí.

V souèasné dobì bychom chtìli co nejvíce koncertovat a dostat se
trošku do podvìdomí èeského publika. Poté bychom rádi vyjeli
i nìkam do zahranièí. Náš aktuální cíl je natoèit kvalitní nahrávky a
zkusit i nìjaký ten videoklip.

Pokud budete mít chu� si Petru Štìpánkovou poslechnout, navštivte
profil její kapely na této webové adrese:

Jak dlouho zpíváš, jakými jsi prošla soubory nebo skupinami?

Zmínila jsi pùsobení ve sboru ve cvikovské hudebce. Máš tedy
hudební vzdìlání?

Hraješ na nìjaký hudební nástroj?

Myslíš si, �e se hudbou a zpìvem mù�e èlovìk u�ivit?

Máš nìjaký pìvecký idol nebo vzor, co posloucháš, jaká je tvoje
hudební inspirace?

Jak èasto vystupuješ, mohla bys nám povìdìt nejbli�ší termíny
tvých koncertù?

Hrajete a zpíváš vlastní autorskou muziku nebo si necháš písnì
od nìkoho psát nebo máš v repertoáru taky nìjaké pøevzaté
vìci?

Jak se díváš na pìvecké soutì�e typu Superstar?

Máš pøed sebou nìjaký hudební cíl?

http://bandzone.cz/openair

"

"
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Folk, rock, gospel, jazz = Petra Štìpánková
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ZÁØÍ -

ØÍJEN -

LISTOPAD -

PROSINEC -

LEDEN -

ÚNOR -

BØEZEN -

DUBEN -

KVÌTEN -

ÈERVEN -

Ještìd: chata Plánì: adaptaèní kurz;
Plouènice + Staré Splavy: pøípravný vodácký kurz;
Pilnitz u Drá�ïan - exkurze; Litomìøice a okolí -
exkurze

Vlastivìdné muzeum: „Den zvíøat v Èeské
Lípì“; Praha: letištì Ruzynì; pøednáška: „S tebou
o tobì“; beseda s majitelkou koèièího útulku; turnaj
ve florbalu; branný den; Mnichovo Hradištì:
exkurze do pivovaru; Praha: gastronomický
veletrh „HORECA“

beseda s místopøedsedou EP
Dr. Liborem Rouèkem; oblastní kolo v piškvorkách;
turnaj ve volejbalu dívek; hotel Merkur: stolování a
ukázka vyšší formy obsluhy; exkurze: K-centrum

pøednášky MUDr. H. Kní�ové ke
Svìtovému boji proti AIDS; Drá�ïany: poznávací
exkurze; školní kolo Olympiády v ÈJ; vánoèní
soutì� peèení cukroví a výzdoba tøídy; Èeská
Lípa: Mìstská knihovna; 14. roèník recitaèní
soutì�e; Praha: Návštìva výstavy kreseb a

ilustrací Josefa Èapka v Jízdárnì Pra�ského
hradu a Královskou cestou na Staromìstské
námìstí; kulturní den Euroškoly.

školní kolo Olympiády z nìmeckého
jazyka; pøednáška „Dùchodová reforma,
investování“; maturitní plesy tøíd P4A, P4B

beseda s europoslancem MUDr. Milanem
Cabrnochem; Praha: veletrh Holiday World;
Rakousko: ly�aøský kurz; okresní kolo Olympiády
z anglického jazyka; turnaj ve florbalu chlapcù

Praha: exkurze Coca Cola; Mladá
Boleslav: exkurze ŠkodaAuto; Liberec: krajské
kolo Olympiády z nìmeckého jazyka; turnaj
v sálové kopané chlapcù; soutì� EUROSCOLA;
geografická pøednáška Mgr. J. Krouse o Ji�ní
Americe; Hejnice: soutì� v lezení na umìlé stìnì;
3. roèník soutì�e „Finanèní gramotnost“; KD
Crystal: poøad „Rady zaèínajícím milencùm“

KD Crystal: dokument „Katka“;
velikonoèní soutì� o nejlépe vyzdobenou tøídu;

Paøí�, Londýn: poznávací zájezd; Praha: exkurze
Coca Cola; Ústí nad Labem: krajské kolo soutì�e
„EUROREBUS“; Štrasburk: návštìva Evropského
parlamentu I; workshop organizace AFS
Multikulturní programy; pøednáška Stop
domácímu násilí Policie ÈR; Štrasburk: návštìva
Evropského parlamentu II

workshop PIROS Valašské Meziøíèí
„Minorita vs. majorita“; Nový Bor: exkurze
v Parkhotelu; charitativní akce - Kvìtinový den;
beseda Mgr. E. Vernerové „�ivot v rozvojové
zemi“; Chorvatsko Igrane: praxe HŠ; Itálie Caorle:
praxe HŠ

Španìlsko -Alcossebre: turistický kurz;
Vltava: vodácký kurz; Èeská Lípa: zkoušky City &
Guilds: IESOL, ISESOL a EOS; Štrasburk III:
semináø; školní výlety: Èeský ráj, Máchovo jezero
+ okolí, Skalka u Doks; �izníkov: sportovní den

Cílem výuky je vybavení �ákù základními znalostmi obecnì závazných norem
a dovednostmi vyu�itelnými pro

Absolventi mohou pokraèovat ve studiu na
VOŠ a VŠ.

uplatnìní v bezpeènostních slo�kách státu
a ve slo�kách Integrovaného záchranného systému (Policie ÈR, Mìstská
policie, Hasièský záchranný sbor, bezpeènostní agentury atd.), dále ve
státní správì a samosprávì.

Nezbytný je dobrý zdravotní stav uchazeèe o studium.

sebeobrana
sportovní støelba

horolezectví
pøe�ití v terénu

topografie
orientaèní bìh

Kritéria pro pøijetí:

Školné -

studijní výsledky za 2. pol.
8. tøídy a 1. pol. 9 tøídy.

maturitní studium:
15.000 Kè/rok tj. 1.250 Kè/mìsíènì.
Zpùsob úhrady je mo�ný v pololet-
ních,ale i v mìsíèních splátkách.

�áci, kteøí dosáhli v 1. pol.
9. tøídy vyznamenání, získají slevu

na školném ve výši 7.500 Kè.


