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Naše putování za
poznáním, moøem a
sluníèkem získalo
vytou�ené kontury

na poèátku èervna. Vyrazili jsme smìr
ŠPANÌLSKO, cesta velmi rychle ubìhla
a øidièi dovezli pøímo pøed hotel
Caprici v letovisku Santa Susanna.
Ubytování bylo pøíjemné - pøímo na plá�i,
moøe bouølivé a slané, jídlo
vynikající, s obrovským
mno�stvím støedomoøských
special i t . Na poèátku
týdenního pobytu jsme
poznávali místní krásy.
Da lš í den jsme mìl i
naplánovaný výlet do
Barcelony, na který jsme se
opravdu všichni moc tìšili,
pøedevším naši sportovci,
kteøí momentálnì sledovali
fotbalové Euro.

V pondìlí nás oèekávalo
hlavní mìsto provincie
Cataluòya, Barcelona.
Obdivovali jsme katedrálu
Sagrada Família, jejím�
autorem je Antonio Gaudí, a na které se
stále pracuje od roku 1883. Další
zastávkou se stal Nou Camp, kde mohli
fotbaloví fanoušci nahlédnout do
nejslavnìjšího klubu FC Barcelona.
Zejména pro kluky to byl nejvìtší �ivotní
zá�itek. Na vrchu Montjuic jsme vidìli
olympijský stadion a poté nás èekala
nejrušnìjší èást Barcelony, La Rambla.
Tato hlavní tøída, podobná Václavskému

námìstí, je 2,5 km dlouhá a skládá se ze
4 èástí: z území �ivých soch, kvìtinových
stánkù, výstavy a prodeje �ivoèichù a
oblasti s obchody s tabákem. Po krátkém
rozchodu jsme pokraèovali v prohlídce
Barcelony. Ještì nás èekala loï Santa
Maria, se kterou Kryštof Kolumbus, aè

Janovan, ale pod španìlskou vlajkou,
vyplul objevovatAmeriku.

V ka�dé vesnici èi mìstì se koná
jednou týdnì rozsáhlý trh. Byli jsme velmi
pøekvapeni jeho perfektní organizací,
rozsahem a pestrostí zbo�í. Pùvodnì
jsme chtìli touto podívanou strávit asi

1 hodinu, ale to se ukázalo jako nedosta-
teèné. Odpoledne jsme relaxovali
u hotelového bazénu obklopeni palmami
a u�ívali jsme si sluníèka a vody.

Støeda byla zasvìcena sluníèku,
cvièení a cestován za kulturou. V dopo-
ledních hodinách jsme se zúèastnili
animaèního programu aqua-aerobik.
Cvièili jsme v bazénu, zahráli si vodní
pólo a u�ívali si plnými doušky sluníèka.
Odpoledne jsme se vypravili do
mìsteèka Blanes.

S ú�asem jsme pozorovali prodej
„moøské havìti“, které rybáøi nachytali
v místních vodách, šlo o krevety, rejnoky,
sardinky, chobotnice apod. Jakmile se
úlovek rozprodal, burza skonèila. Dále
naše kroky vedly po lázeòské promenádì
a� ke krásné skalní vyhlídce, která jako
poloostrov vyènívá z moøe. Celodenní
výlet do dalšího letoviska Lloret de Mar

na nás èekal ve ètvrtek. Neskuteènì
nádherným zá�itkem pro nás byla
návštìva aqua a zoo parku Marineland.
Zhlédli jsme vystoupení s delfíny, tuleni a
papoušky.

Pátek jsme opìt
vìnovali koupání v ba-
zénu a aerobnímu
cvièení. U�ívali jsme si
vln Støedozemního
moøe a odpoèinku pøed
cestou. V sobotu jsme
ukonèili náš pobyt ve
Španìlsku a dali moøi
ahoj.

Jako studenti oboru
cestovní ruch a absol-
venti projektu EURO-

tour jsme celou akci vnímali i z profesní
stránky. Uvìdomili jsme si, jak je nároèné
zájezd zorganizovat, vyhovìt všem
po�adavkùm klientù pøímo na místì a
dovést akci do š�astného konce.

nás

í

Veèer byl zakonèen dalším španìl-
ským zvykem: flamenkem a výukou
tancù. Spát jsme šli znaveni, ale plni
zá�itkù.

V aquaparku jsme si u�ívali
skluzavek, tobogánù a dalších
zbìsilých atrakcí. Po návratu na nás
èekalo milé pøekvapení - v našem
hotelu probìhlo pøedstavení pravé

brazilské samby!



Milá Euroškolo!
Nikdy jsem si nemyslel, �e na Vás budu tak rád vzpomínat,

proto�e jsem si myslel, �e pùjde jen o rutinní pøednášku. Naštìstí se
stal omyl, který potvrdil pravidlo, �e nejlepší jsou bezprostøední akce!

Navštívil jsem Vás, milá Euroškolo, asi pìtkrát a s ka�dou
návštìvou se ve mnì mísily pocity štìstí a tìšení se. Vím, �e nejhorší

je pøedstoupit pøed mladé
lidi na støedních školách,
proto�e ti èlovìku neod-
pustí nic. Kdy� je zkrátka
pøednášející nebaví, tak
mu to dají "se�rat" a to, �e
po nìm nehodí svaèinu,
to je jeho štìstí.

Naštìstí se mi to
nestalo ani jednou, a to
jsem se v�dy dost bál.

Vaše škola v sobì
pomìrnì zázraènì snoubí moderní styl výuky, profesionální
pedagogy a hlavnì svobodu studentù. Uvìdomil jsem si, v jak
nádherné dobì �ijeme a �e mladí lidé mají obrovské mo�nosti ve
vzdìlávání. Staèí vyu�ít všech mo�ností a nasávat a nasávat
informace.

Kdy� jsem já chodil na støední školu, tak mì v�dycky veèer bolela
ruka od psaní textu do sešitù. Dnes? U Vás? Notebooky, interaktivní
tabule, pøipojení k internetu, diskuze s pedagogem...A to nepatøím do
"staré školy". Ú�asné a velmi kreativní!

Moc díky za to, �e jsem u Vás mohl strávit skvìlé chvíle s Vašimi
studenty a doufám, �e ani Vy nelitujete, milá Euroškolo.

A ještì malièkost, tìším se na další setkání. Tøeba v divadle, v kinì
nebo pøímo u Vás.

S úctou,
Jarek Hylebrant



O souèasné generaci se øíká, �e je
povrchní a bezcitná. O opaku tohoto tvrzení
nás v rámci projektu „Holocaust oèima
pamìtníkù“ pøesvìdèil Mgr. Vojtìch Holub.
Své �áky uèil kriticky myslet, zpracovávat
historická fakta a seznámil je s etikou støihu
dokumentárního filmu. Výsledek své práce
pøedstavili studenti zapojení do projektu pod
jeho vedením pìtkrát v Èeské Lípì a jednou
v KD Vltavská v Praze.

Ocenìní „Nejlepší pracovník Libereckého
kraje“, které pøevzal z rukou námìstka
hejtmana Libereckého kraje Bc. Radka Cikla
a Mgr. Stanislava Pìnièky, pøedsedy Výboru
pro výchovu, vzdìlávání, zamìstnanost a
sport LK, získal zaslou�enì a vìøíme, �e
projekt, který mapuje osudy lidí válkou krutì
posti�ených, tímto nekonèí.

Našemu kolegovi, Vojtovi, pøejeme i
nadále mnoho invence a tvùrèí energie.
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Byla nebyla
�ila byla jedna
školaèka v ma-
lebném mìs-
teèku za sed-

mero horami, sedmero øeka-
mi plus Máchùv rybník…

Teï ale sedím s hrnkem
kávy v kavárnì v srdci Dubai
mallu, jednom z nejvìtších
nákupních center na svìtì,
kolem a kolem se promená-
duje homo sapiens vzorek
1-130 národností, barvy, øeè svìta.

Chvíli je sleduji jako divadelní scénu ze
starého Øecka, kde herci mìní masky podle
role, kterou právì mají ztvárnit a dochází mi,
�e jsem z rozmazlenosti oslepla a zapomí-
nám, kde jsou moje koøeny a kolik z tìch snù,
co jsem si tak peèlivì vysnila pøi hodinách
úèetnictví na Euroškole, se mi splnilo.

Dovolte mi, abych se pøedstavila tìm, kteøí
o mne ještì neslyšeli a pøipomnìla tìm, kteøí
u� mne mají jistì nad hlavu. Jmenuji se Klára
Urbanová a má pohádková cesta zaèala
pøesnì tam, kde jste teï právì Vy, na
Euroškole. Od doby, kdy jsem za sebou
zaklapla dveøe s maturitním vysvìdèením
v ruce u� ubìhl nìjaký pátek a spousta
kilometrù køí�em krá�em svìtem.

Celou støední školu jsem trávi la
plánováním, spekulováním, naèrtáváním a
hledáním zpùsobu, jak se dostat pryè ze své
hradní vì�e, proto�e pøesnì tak mi v té dobì
pøipadala vlastní realita. Temná místnost
kdesi v zákoutí, odkud bylo témìø nemo�né se
vyškrábat. Ka�dý výlet do Prahy byl svátek a
Ruzyòské letištì brána do svìta tam v dáli.

Mìsíc po maturitì jsem se s jedním kufrem
vydala na karibské pobøe�í Mexika, po roce
jsem se vrátila do Èech a bìhem nìkolika
mìsícù odjí�dìla �ít do Spojených Arabských
Emirátù. Nejprve jsem pracovala v luxusním
hotelovém rezortu a pozdìji jsem se vydala do
výšin pod vlajkou EmiratesAirlines.

Pøíští mìsíc to bude ètvrté výroèí od doby,
co øíkám Dubaji „doma“ a dnes jsou to dva

roky, co je Jeho Vý-
sost Sheikh Ahmed
mùj „boss“.

Povolání letušky
mi zmìnilo �ivot v ne-
uvìøitelném rozsahu.
My lenka, která mì
pøepadla nejvíce pøi
tom dnešním sebe-
reflektování je fakt, �e
jsem jako sní lek
rozmazlená a dává mi
èím dál vìtší práci
vidìt to zvláštní, nové

a poutavé kolem sebe. Tahle slepota mì
pøepadla asi v dobì, kdy mi šest hodin letu do
Prahy zaèalo pøipadat stejné jako jízda
vlakem z Doks do Èeské Lípy. Kdy� jsem dnes
listovala zpìt svým diáøem, teprve v tu chvíli
mi došlo, �e jsem bìhem necelých tøí týdnù
vkroèila na pùdu ètyø kontinentù, ale u�
v sobì nemám to chvìní, jako kdy� jsem stála
týden po svých 18tinách na Kennedyho letišti
v New Yorku.

Je tohle stárnutí, je tohle efekt, jaký na nás
má sbírání zkušeností? Je tohle ten pocit, co
mají vševìdi, kteøí všude byli a všechno
vidìli?

�ivot letušky bylo nad, pod a mimo cokoli,
co jsem si kdy dokázala pøedstavit. Z mého
�ivota se kompletnì vypaøila rutina, tedy
kromì balení kufrù. Vstávám v ty nejhloupìjší
hodiny a poka�dé, kdy� si dávám misku
cereálií, sna�ím se pøemluvit mysl, �e je teï
nìkde na svìtì ráno konvencemi akcepto-
vaný èas k podávání snídanì.

Pùl mìsíce bydlím v hotelu s mýdlem a
šamponem na jedno pou�ití, pokojovou
slu�bou a nejvíce si u�ívám ty 3 hodiny
o samotì, kdy� se sna�ím zjistit, jak se zapíná
a reguluje sprcha v téhle èásti svìta.

Ka�dý mìsíc na nová místa, ka�dý den,
kdy� pøijdu do práce, potkávám nové tváøe,
nová jména a národnosti, u kterých mám
podezøení, �e si je právì nìkdo vycucnul
z prstu. Je to ka�dý den tak trochu jako to
olympijské procesí na úvodní den. Mongravie,
Nadzikistan, Tramgiland, Obrastie, Quiblijská

republika… Èesko západnì nìkde mezi.
Kolorit pasa�érù a destinací nedávají smysl.
Pøi letu do Afriky je letadlo plné Èíòanù, na
letech do New Yorku si pøipadám jako v Indii a
cesta na Phúket je mini Woodstock 40 tisíc
stop nad zemí.

Doma nikdo neèeká, spolubydlící je na
cestách, palma na balkónì nepøe�ila letních
50 stupòù, stará láska zrezavìla. V noci se
budím po hodinách, procházím se po bytì
jako bílá paní, abych se pøesvìdèila, �e jsem
opravdu doma a ne v Sydney, Singapuru, Los
Angeles…

Zvoní budík nebo spíše z iPhonu zaène
Hamdan Al Abri prozpìvovat „Let the fire
inside you come out”. Je èas jít do školy,
s pøáteli na odpolední kávu, na lekci arabštiny
a na otevøení nové umìlecké výstavy. Mo�ná
jednou pøijde moje vlastn vernisá�.

Zase zaènu znovu snílkovat a kout pikle na
další etapu �ivota, abych Vám mìla pøíštì
o èem psát.

Vaše Klára
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Nejsme poèetná tøída, ale první roèník na
Euroškole jsme si u�ili, jak nejvíc jsme mohli a
doufáme, �e další 3 roky na škole budou
stejnì fajn jako ten první. Pøáli bychom tento
pocit ka�dé tøídì. Za�ili jsme rùzné školní
akce, které nám daly hodnì do našeho �ivota.
Napøíklad adaptaèní kurz v Lu�ických horách,
exkurze v Tretter´s baru, který je známý
nejen v Praze, ale i po celém svìtì, déle Top
Gastro na Výstavišti Incheba v Praze,
návštìva IQ parku v Liberci, výlet lodí do
Drá�ïan, podíleli jsme se na konání
projektového dne My a Vánoce ve svìtì…
bylo toho opravdu hodnì a jsme za to moc
rádi. Ve druhém pololetí pøišly na øadu naše
první praxe. , ale dopadlo to
dobøe! Myslíme si, �e ka�dý uèitel èi uèitelka
Euroškoly, jsou v nìèem výjimeèní. Hodnì

nás toho nauèili, ale máme ještì dlouhou
cestu pøed sebou.

Naším nejlepším zá�itkem byl tøídní výlet
v úštìckém kempu u jezera Chmelaø. Navští-
vili jsme tak Muzeum èertù, kde nám
prùvodce pøipadal ze zaèátku jako blázen, ale
pak jsme pochopili, �e pro nás dìlá divadlo.
Mimochodem prohlásil, �e èerti odnesli do
pekla starou krávu místo �enský. Spolu�aèka
Kája odvìtila: ,,JE�ÍŠI´´ a poté „dostala“
bièem. Prùvodce pak chtìl naší paní uèitelce
useknout jazyk, ale my jsme ji nedali! Také
jsme se koupali v jezeru, veèer grilovali a
u�ívali si prvního výletu. Celý rok nám velice
rychle utekl a nauèili jsme se zde více uèiva
ne� za celých devìt let na základní škole .

Petr, Monika, Karolína

Všichni se báli

é



1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

“

“



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

ZÁØÍ:

ØÍJEN:

LISTOPAD:

PROSINEC:

LEDEN:

ÚNOR:

BØEZEN:

DUBEN:

K V Ì T E N :

ÈERVEN:

Euroškola: projekt EUROtour
pøednáška absolventky Euroškoly Kláry
Urbanové; Horní Svìtlá: adaptaèní kurz;
Plouènice: pøípravný vodácký kurz; Èeská
Lípa: krajská soutì� ve vyproš�ování
zranìných; Litomìøice: Po stopách K. H.
Máchy;

Liberec: IQ Park; Praha: exkurze
Coca-Cola; Euroškola: pøednáška „S tebou
o tobì“; Èeská Lípa projekt IdA; Èeská Lípa:
turnaj ve florbalu; SRN: Oybin, �itava; Èeská
Lípa: klub Progres - projekt HOLOCAUST;

Terezín: projekt HOLOCAUST;
Èeská Lípa: soutì� Bobøík informatiky;
Èeská Lípa: projekt Šance; Èeská Lípa:
oblastní kolo v Piškvorkách; Èeská Lípa:
kino Crystal projekt HOLOCAUST; Praha:
Divadlo v Dlouhé Romeo a Julie;

pøednášky MUDr. H. Kní�ové
ke Svìtovému boji proti AIDS; Èeská Lípa:
mikulášská nadílka pro dìtský domov
projekt TQ 1; Drá�ïany: poznávací zájezdy;
Francie: Valmenier LVVZ; Èeská Lípa:
Jiráskovo divadlo: Polib mne, ne� chcípnu;
Euroškola:
Euroškola: projektový den - My a Vánoce ve
svìtì;

Èeská Lípa: hotel Merkur maturitní
plesy tøíd P4A; H4, P4B a D3; Euroškola:

školní kolo Olympiády v nìmèinì; Euroškola:
soutì� SAPERE vìdìt, jak �ít; Nový Bor:
Parkhotel Morris; Lu�: výlet na bì�kách;
Euroško la : pøednáška f incent rum;
Euroškola: školní kolo šachového turnaje

Euroškola: beseda s europo-
slancem MUDr. Milanem Cabrnochem;
Praha: TOP GASTRO; Praha: veletrh
Holiday World; Èeská Lípa: K-centrum;
Èeská Lípa: pøednáška Barokní umìní;
Euroškola: školní ko lo Olympiády
z angliètiny; Praha: PMZ - nácvik; Praha:
Tretterœ bar; Brno: Mendelovo muzeum
Stopa; Euroškola: okresní kolo soutì�e
SAPERE vìdìt, jak �ít; Èeská Lípa: okresní
kolo recitaèní soutì�e;

Euroškola: MAG 2012; Liberec:
krajské kolo Olympiády z angliètiny; Praha:
letištì Ruzynì; Strá� pod Ralskem: vìznice;
Èeská Lípa: okresní kolo v sálové kopané;
Nový Bor: Jeden svìt na školách; Praha:
veletrh FIF; Praha: Klub Vltavská projekt
HOLOCAUST; Lednice + Znojmo: exkurze -
projekt TQ 1; Èeská Lípa: kino Crystal
projekt HOLOCAUST pro �áky ZŠ; Èeská
Lípa: DOD v hotelu Morris; Liberec: krajské
kolo recitaèní soutì�e

Dìtenice projekt TQ 1; Èeská
Lípa: kino Crystal projekt HOLOCAUST pro

�áky ZŠ; Liberec: krajské kolo v sálové
kopané; Praha: Národní technické muzeum,
výstava Bodies; Èeská Lípa: Policie ÈR
rekognice; Èeská Lípa: úèast na cvièení IZS;
Euroškola: Den Zemì úprava okolí školy;

Euroškola: zá-
vìreèná kon-
ference projektu
E U R O t o u r ;
È e s k á L í p a :
P o l i c i e È R
r e k o g n i c e ;

Sychrov: akce Školní výlet; Èeská Lípa:
charitativní akce 16. Kvìtinový den;
Štrasburk: Evropský parlament; Ostrov
u Dìèína: kurz pøe�ití v pøírodì; Èeská Lípa:
barmanský kurz;

Chorvatsko Igrane: turistický kurz;
SRN: lodí z Dìèína do Drá�ïan; Španìlsko
Santa Susanna: turistický kurz; Èeská Lípa:
barmanský kurz; Vltava: vodácký kurz;
Euroškola: workshop J. Hylebranta; Praha:
Zákoutí staré Prahy; Praha: Olympijský den
v Troji; Hrádek nad Nisou, Litomìøice: školní
výlety; Euroškola: semináø „Šikana“; Èeská
Lípa: cvièení HZS; Èeská Lípa: charitativní
akce Pozvednìte slabé; Litomìøice:
Litomìøické vinaøství; �izníkov: sportovní
den.

školní kolo Olympiády z èeštiny;

;
školní kolo recitaèní soutì�e.


