
listopad 2013

Axis of Amazing USA - Switzerland - UAE

Pobyt v cizinì je rozhodnì ohrom-
ným pøínosem a všem studentùm bych
kratší èi delší pobyt v zahranièí „naor-
dinovala“. Za nesmírnou škodu však
pova�uji, �e stále ztrácíme spoustu
nadaných, šikovných a chytrých hlav.
Koøeny mají sice stále tam, kde jsou
Èechy krásné…, ale jejich DOMA je
pro nì u� stovky a� tisíce kilometrù
vzdálené od Prahy.

Po absolutoriu støední školy se
pøed ka�dým z vás otvírá mnoho cest.
Dùkazem toho, �e není podmínkou
strávit svùj �ivot od maturity do
eLDéeNky na jednom „fleku“, jeAxis of
Amazing USA - Switzerland UAE. Trio
sleèen, které sedávaly ve stejných
lavicích jako vy, souèasní studenti
školy, øešily urèitì podobné problémy,
radovaly se z úspìchù, vzájemnì se
hecovaly: „Ty jdeš na nehty a neumíš
cestovní ruch na Bali, no to seš teda
frajerka,“ nakonec zvládly obojí, nehty
i Bali a já na ètyøi roky strávené s nimi
velmi ráda vzpomínám.

Je skvìlé, �e dnešní doba a
technologie s ní spojené umo�òují být
v kontaktu s pøáteli nebo rodinnými
pøíslušníky, kteøí jsou na druhém konci
svìta a napø. prostøednictvím skypu si
s nimi mù�ete dát spoleènou kávu, tak
jako jsme tu udìlaly my:

Akdo �e tvoøí onu ú�asnou osu?
absolventka

Euroškoly z roku 2007, obor Cestovní
ruch. Nyní: USA, Orange County/
Kalifornie, studentka.

absolventka
Euroškoly z roku 2007, obor
Mezinárodní obchod. Nyní: Švýcar-
sko, Davos, Franzl´s RUEFRA F&B,
Chef de Service (provozní restau-
race).

- absolventka
Euroškoly z roku 2007, Mezinárodní
obchod. Nyní: SAE, Dubaj, Emirates
Airlines, Flight attendant&Photo-
grapher (letuška a fotografka).

Bc. Eva Šoltysová

Kristýna Gnipová

Klára Urbanová

První soukromá škola v Èeské
Lípì oslavila 8. prosince 2012 dvacet
let své existence. Byla zalo�ena
v záøí 1992 pod názvem Euroškola
Èeská Lípa, støední obchodnì
ekonomická škola. Své pùvodní sídlo
mìla v Mariánské ulici a zaèínala
dvouletým pomaturitním oborem
Podnikové hospodáøství. Od té doby se
mnohé zmìnilo. U� 14 let sídlíme na
Slovance v �eleznièáøské ulici 2232.

A právì sem jsme pozval i
absolventy školy, rodièe a pøátele na
oslavu spojenou se dnem otevøených

dveøí. Hosté si mohli prohlédnout
prezentaci studijních oborù školy
Hotelnictví a cestovního ruchu,
Informatiky a reklamy a Bezpeè-
nostních slu�eb. A co �e jsme
pøipravili? Slavnostnì prostøené
tabule, vyslechli si povídání studentù
o jej ich pobytu v Evropském
parlamentu, zhlédli výzbroj a výstroj,
kterou pou�ívá Policie ÈR. Prakticky si
vyzkoušeli zdobení perníèkù, kreativní
vyøezávání ze zeleniny, míchání
nápojù, ozdobné skládání ubrouskù,

støelbu na cíl z airsoftové pistole nebo si
sestøíhali vlastní video.

Ke „kulatým“ narozeninám patøí i
parádní dort, oslava 20. výroèí vzniku
naší školièky nebyla výjimkou a sladká
teèka nechybìla. Navíc �áci hotelové
školy pøipravili pro hosty bohatý raut a
flambovali palaèinky. Pøi odchodu
obdr�el ka�dý z hostù malý dárek. Na
vidìnou za pìt let se tìší celý tým
Euroškoly.

Redakce

20. narozeniny Euroškoly

Milí ètenáøi Euronovin,

máme za sebou dva krásné
letní mìsíce a vìøím, �e jste je
strávi l i bezva aktivitami,
koupáním, letním kinem, festi-
valy plnými muziky, grilovaè-
kami s kamarády a cestová-
ním. Statistiky uvádìjí, �e
ka�dý desátý Èech vycestuje
v létì do Chorvatska, ale
Euroškoláci - hoteláci - vyrazili vstøíc jiným
destinacím. O letošních prázdninách mìli mo�nost
získat pracovní zkušenosti v Bavorsku a
Braniborsku, na severu Itálie a ve Španìlsku.
Zá�itky z tìchto aktivit vám zprostøedkují texty Letní
odborná stá� v Braniborsku a Na zkušenou? Jedinì
do Bad Griesbach!, èlánek zároveò díky pøilo�e-
nému receptu na výbornou hoøèicovou polévku jistì
potìší „kulináøské experimentátory“. Milovníci
cestování si pøijdou na své pøi ètení textù Španìlsko-
Espana-Spain 2013, Mrazivá Francie a deštivý
Albion a Na skok v Evropském parlamentu ve
Štrasburku.

V �ádném èísle Euronovin nesmí chybìt
pøipomenutí nìkterého z absolventù školy. V našem
15. vydání se seznámíte s extrovertním zpìvákem
Pavlem Calltou, vìøím, �e vás jeho Storky pobaví.
Protipólem Pavla je éterická, ale vnitønì velmi silná
Terezka Vokáèová. Její text Veselé historky z vejšky
se ète velmi hezky. Závan exotiky na nás dýchne
z èlánku Axis of Amazing USA - Switzerland UAE,
dozvíme se, jak se �ije tøem sleènám v zálou�í a
mezi alpskými štíty.

„Kdy� chceš vidìt duhu, musíš pøestát déš�…“
Motto, které si urèitì museli bìhem tøíletého studia
opakovat více - èi ménìkrát naši dálkaøi. Kdy� se
však déš� (= písemky, zkoušení, maturita) pøehnal,
dostavil se povznášející pocit. Úsmìvná vzpomínka
v textu Takoví jsme byli my, dálkaøi patøí kantorùm,
kteøí jim byli po celou dobu studia oporou. „Vyznání“,
které naleznete na str. 3 je adresováno Ing. Blance
Lukáškové, která se po 18 letech pùsobení na
Euroškole rozhodla dát svému �ivotu jiný smìr. Její
�áci jí dìkují a my, kolegové, jí pøejeme pevné zdraví
a mnoho splnìných cílù.

V roce 2012 oslavila naše škola 20. výroèí
zalo�ení, tuto slavnostní událost nám pøipomene
text 20. narozeniny Euroškoly.

Od loòského školního roku jsme ve škole
potkávali úèastníky kurzù pro seniory, kteøí se
rozhodli, �e své šedé buòky mozkové nenechají
zlenivìt, ale procvièí si je v kurzech Trénink pamìti a
Poèítaèe a komunikace po internetu. Tato aktivita
bude pokraèovat i ve školním roce 2013/2014, kdy
se zájemcùm o studium z øad seniorù otevøe EURO-
AKADEMIE TØETÍHO VÌKU. Všechny tyto šik
dámy a šarmantní pánové nech� jsou nám vzorem.

Pøeji nám všem úspìšný školní rok 2013/2014 a
tìším se na poètenou u 16. vydání Euronovin.

Petra Kašparová

pokraèování na str 2
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Eva
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Klára

Proè ses rozhodla �ít v zahranièí
a podle èeho jsi vybírala zemi?

Jaká byla tvá jazyková výbava, ne� jsi odjela
a jaká je teï?

Jak dlouho �iješ v zahranièí?

Popiš 5 slovy první pùl rok �ivota v cizinì.

Co máš nejradìji na zemi, ve které �iješ?

Nejvìtší pøekvapení?

Nejvìtší zklamání?

Co ti nejvíc chybí z Èech? (Co ti pobyt
v zahranièí vzal a dal?)

Plánuješ se vrátit do Èech?

Co bys poradila lidem, kteøí by také rádi
vycestovali?

Proè ses rozhodla �ít v zahranièí
a podle èeho jsi vybírala zemi?

Jaká byla tvá jazyková výbava, ne� jsi odjela
a jaká je teï?

Jak dlouho �iješ v zahranièí?

Popiš 5 slovy první pùl rok �ivota v cizinì.

Co máš nejradìji na zemi, ve které �iješ?

Nejvìtší pøekvapení?

Nejvìtší zklamání?

Co ti nejvíc chybí z Èech? (Co ti pobyt
v zahranièí vzal a dal?)

Plánuješ se vrátit do Èech?

Co bys poradila lidem, kteøí by rádi také
vycestovali?

Proè ses rozhodla �ít v zahranièí
a podle èeho jsi vybírala zemi?

Jaká byla tvá jazyková výbava, ne� jsi odjela
a jaká je úroveò teï?

Jak dlouho �iješ v zahranièí?

Popiš 5 slovy první pùl rok �ivota v cizinì.

Co máš nejradìji na zemi, ve které �iješ?

Nejvìtší pøekvapení?

Nejvìtší zklamání?

Co ti nejvíc chybí z Èech? (Co ti pobyt v za-
hranièí vzal a dal?)

Plánuješ se vrátit do Èech?

Co bys poradila lidem, kteøí by rádi také
vycestovali?

Mìla jsem krásnou práci, kterou
jsem milovala. Pracovala jsem jako

Business Development Manager v nìmecké
firmì. Mìla jsem "našlápnuto" na super kariéru,
kolegové a šéfové mne respektovali. Pracovní
a osobní �ivot na jednièku. Uvìdomila jsem si
ale, �e pokud zùstanu v Èechách, tak tohle je
vše, co dostanu. U� nikdy nebudu �ít jinde ne�
v Èechách a ten pocit ve mnì vzbuzoval paniku.
Do USA jsme se vydali s pøítelem z nìkolika
dùvodù. Zásadním faktorem byla sestra mého
partnera, která zde �ije 18 let, tak�e o zázemí
bylo postaráno. Další dùvod - v USA jsem ji�
byla jako au pair. A ten nejdùle�itìjší a úplnì
nejprostší, chtìla jsem �ít svùj "American
Dream".

Mìla jsem základ z britské angliètiny, která se
uèí ve vìtšinì èeských škol. Èasto jsem musela
nìkterá slova opakovat nìkolikrát, jeliko� mezi
American English a British English jsou zásadní
rozdíly. Nejen ve výslovnosti, ale samozøejmì i
v gramatice. Od zaèátku jsem se domluvila bez
problému, jen mi teï rozumí víc lidí. :)
Moje úroveò se urèitì zvýšila i z dùvodu, �e zde
studuji bakaláøské studium. Vše beru jako
výzvu. Takové Právo v angliètinì je docela
nároèné.

�iji v Kalifornii rok a pùl.

Beznadìj, zklamání, dno, boj a nadìje :)

Neomezený mo�nosti! Je to neuvìøitelný, ale je
to tak. Filozofie "pracuj tvrdì a vydìláš", je tu
všeobecnì aplikovaná. Miluju oceán, krásné
poèasí a nekoneèné surfaøské plá�e.

Jak moc mi zále�elo na mé práci, hrdosti a
uznání. Èlovìk si uvìdomí následky svých èinù,
kdy� "vìci", které jsou samozøejmostí, ztratí.

Pøesto, �e Orange County (nìco jako kraj), je
krásná a bohatá oblast, je tu neuvìøitelnì
draho. Za nájem platíme pomalu 1,5
prùmìrného èeského platu! Neuznávají tu
evropské vzdìlání, aèkoli jednoho „bakaláøe“
u� mám z Èech. Lidé tu nejsou úplnì
nejpøátelštìjší na svìtì.

Pøátelé a rodina! Ti, kteøí mne znají x let. Najít
opravdové pøátele, je jako hledat jehlu v kupce
sena. Na zaèátku to bylo velmi tì�ké a èlovìk se
cítil osamìle. Odpovídat na tuto otázku po pùl
roce tady, tak by má odpovìï byla jiná. Teï u�
to vidím trochu optimistiètìji. :)
Na zaèátku mi mùj odjezd vzal témìø vše, co pro
mne mìlo smysl. Zaèínat úplnì od nuly, v cizím
státì a kontinentu. Vzal mi hrdost, vzdìlání,
osobnost a mou identitu. Èlovìk si musel
sáhnout na dno, aby se mohl odrazit. Já jsem na
to nebyla sama. Nebýt mého partnera, tak jsem
zpìt v Èechách, ale nejsem si jistá, �e by mì to
udìlalo š�astnìjší.
Nauèila jsem se být trpìlivá. Na vzdìlání
pracuji, abych si mohla udìlat MBA. S hrdostí to
jde pomaleji, ale èím se èlovìk cítí
spokojenìjším sám se sebou, tím se uèí být
hrdý. �ivot zde mi dal pøíle�itost být
úspìšnìjším èlovìkem. Dal mi víru, �e kdy�

nìco chceš a nebojíš se poøádnì bojovat, tak
svých cílù dosáhneš. A taky nejnovìjší kolekce
od Victoria's Secret. :)

Ne, tím bych zahodila vše, co jsem zde tvrdì
vybojovala.

Nedìlat unáhlená definitivní rozhodnutí.
Doporuèila bych, vydat se nìkam s agenturou
(ovìøenou!!!) jen na 3 mìsíce. Tak èlovìk
nejlépe zjistí, co to obnáší. �ít v cizinì je jiné a
není to pro ka�dého. Taky bych si napsala
seznam pro a proti.

Pracovala jsem v Lípì tøi roky
v bance a zaèala se nudit. Co jsem

se nauèit musela, jsem umìla a mo�nost
postupu �ádná. Tím pádem také mo�nost
vydìlání penìz témìø nulová. Mùj oblíbený
jazyk - nìmèinu - jsem v práci nevyu�ila, tak
jsem se rozhodla odjet do Švýcarska. Bylo mi
tak nìjak jedno, co budu dìlat, hlavnì mluvit
nìmecky! Proè zrovna Švýcarsko? �ije tu moje
mamka, tak jsem byla ráda, �e tu bude alespoò
nìkdo z rodiny.

Mìla jsem základy ze školy, které jsem pøi práci
v bance staèila úspìšnì zapomenout. Naštìstí
se zase dostaly na povrch. Co� ovšem
v zemi, kde si vymysleli svùj vlastní jazyk, bylo
málo platné. Ze zaèátku jsem nerozumìla ani
slovo. Švýcarská nìmèina je opravdu speciální.
K tomu ka�dých cca pìt kantonù má svùj
dialekt. Tak�e jsem zaèínala v podstatì od
zaèátku. Dnes u� nemám problém se domluvit
kdekoliv. Jediný problém jsou kantony smìrem
k hranicím k Francii a Itálii, tam samozøejmì
mluví èistì francouzsky a italsky. Nìmecky
skoro nerozumí. Rétorománštinu ani nezmiòu-
ji, tam nepochytám ani slovo.

Ètvrtým rokem ve Švýcarsku.

Stesk, beznadìj, nestabilita, poznání, nadìje.

Vstøícnost lidí,ještì poøád tu funguje, �e se cizí
lidé zdraví na ulici. Kdy� máte problém,v�dy
vám nìkdo rád pomù�e. V 80% vám nikdo
nedává najevo,�e jste “Ausländer”. Èlovìk zde
nemusí mít nejvyšší vzdìlání, a pøesto mù�e
dostat dobrou práci, kdy� uká�e, �e to umí.
Èistota. Výborné platové podmínky.

�e se èlovìk opravdu doká�e dostat na pozici
vyšší a staèí, aby ukázal, �e to umí. I kdy�
mo�ná ještì nemluví tak dobøe nìmecky.
A mù�e „strèit do kapsy i lidi“, kteøí mají vyšší
vzdìlání v oboru a nìmèinu jako mateøštinu.

Asi ten zaèátek. Kdy� vás ještì nikdo nebere
vá�nì a nevìøí vám,�e to doká�ete.Adává vám
to jasnì najevo. Poní�ení.

Chybí mi moji pøátelé a rodina. Pobyt tu je
v dnešní dobì díky internetu lehèí. I tak mám ale
poøád strach, �e mi jednoho dne nìkdo zavolá a
oznámí, �e se nìco stalo, a já tam nemohla být.
Co mi to dává? Pocit jistoty a jiný �ivot, který se
mi líbí.

Nikdy neøíkej nikdy. Momentálnì urèitì ne.
Mo�ná jednou…kdo ví.

Rozhodnì alespoò minimální jazykovou
výbavu. Nevzdávat se a vydr�et! Ka�dý zaèátek
je tì�ký. Pak u� zále�í, jakou zemi si vyberete.

Od malièka mì svìdila chodidla a
lákaly dálky. Táta se neustále vracel z cest
odkudsi a já jsem fascinovanì poslouchala jeho
vyprávìní o cizích krajích jako pohádku a snila
o tom, �e se tam jednou podívám sama. Prùlom
pøišel po první studijní cestì do San Francisca,
svìt najednou zmìnil tvar a nic u� nebylo jako
døív.

Solidní angliètina, ucházející nìmèina a velmi
základní španìlština. Vzhledem k tomu, �e mùj
první domov daleko od mé vlasti byl v Mexiku,
byly zaèátky krušné.

Šest let.

Rozèarování, nejistota, tvrdohlavost, nezdol-
nost, škola �ivota.

Letos v listopadu jsem ji� pátým rokem doma
v Dubaji, SAE. Mám ráda poèasí, �ivot na
pobøe�í, nepøedstavitelnì rozmanité sou�ití
národností, kultur a jazykù. Dubaj je pro mne
ztìlesnìní OSN.

�ivot na Blízkém východì pøekvapí Evropana
v mnoha ohledech, dnes u� jsem si na vše
zvykla a pøíliš vìcí mne nepøekvapí. Nejvíc mi
uèarovala láska místních k vládnoucí rodinì a
pýcha na jejich zemi a na to, co dokázali vybu-
dovat na kusu nemilosrdné pouštì.
A� u� místní nebo cizinci, lidé jsou tu tak trochu
komunita snílkù a slovo ‚nejde' má ve slovníku
jen málokdo. Filosofie „všechno je mo�né”,
vládne vìtšinì a z vlastní zkušenosti musím
øíct, �e je to velmi naka�livý náhled na svìt.
Naštìstí!

Pokrytectví, zvláš� pokud jde o nábo�enství.
Nejednou jsem se setkala s muslimy, kteøí hol-
dují vepøovému a ka�dý víkend poøádají ex-
travagantní veèírky, aby posléze kázali o hod-
notách a morálce. Postavení �eny, svobodné
o to víc, oè ostøejší musí mít lokty, pokud si chce
získat respekt a uznání.

Rozhodnutí odstìhovat se do zahranièí nikdy
litovat nebudu, ale vše má svoji cenu. Jsem na
míle daleko od rodiny, a i pøesto �e nám
technologie umo�òuje být blí�e ne� kdy døív,
spousta událostí v �ivotì mých nejbli�ších mi
utíká mezi prsty a naopak.

Ne.

První krok je klíèem jako nasednout na jedoucí
vlak. Je dobré neustále si vytyèovat vyšší cíle,
nezùstat na místì a nauèit se být precizním
mana�erem vlastních financí a èasu.

Axis of Amazing USA - Switzerland - UAE
pokraèování ze str.1
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Po ukonèení základní školy
jsem se rozhodl jít studovat obor
Hotelnictví na Euroškolu. U� od
prvního týdne jsem vìdìl, �e se
mi tu bude líbit. Mùj dobrý dojem
utvrdila paní uèitelka, kdy� mi
nabídla odbornou praxi v Brani-
borsku. Tu jsem bez váhání
pøijal. Pak ale pøišla s další
mo�ností odjet na pracovní stá�
do pìtihvìzdièkového hotelu
Maximilian v Bavorsku. Neváhal
jsem ani minutu. Chtìl jsem zís-
kat spoustu nových zkušeností,
osvojit si nìmèinu a poznat
provoz luxusního hotelu.

Moje první dojmy byly ú�asné: všechno
bylo luxusní a velké. Po našem ubytování a
procházce jednotlivými èástmi hotelu jsme se
seznámili i s náplní naší práce. Na této stá�i
jsem prošel všemi posty - od mytí nádobí,
pøes pøípravu jídel a� po výdej. Stá� byla pro

mne velice pøínosná. Nauèil jsem se pracovat
rychle, samostatnì a zlepšil jsem se
v nìmèinì. Dále jsem se nauèil pøipravovat
maso, moøské plody a aran�ovat talíøe. Byl
jsem také povìøen obsluhou bufetu, do-
plòováním jídel, tøídìním zásob, pøípravou a
obsluhou cateringu na golfových høištích.
Poznal jsem i spoustu netradièních receptù.
Tady je jeden z nich:

pro 4 osoby:

V posledním pracovním dni mého pobytu
jsem dostal tì�ký úkol a to pracovat zcela
sám celý den v oddìlení pøíloh a polévek. Byl
to pro mì zá�itek, starat se o vše sám! Vše
jsem naštìstí zvládl bez chyby. Dalším
zá�itkem byla pøíprava na golfový turnaj
Kaiser Cup 2013, kde jsem vidìl pana Franze
Beckenbauera (poznámka pro mladší
roèníky a nefanoušky fotbalu: Franz Becken-
bauer je známý nìmecký fotbalista, trenér a
mana�er, pøezdívaný „Kaiser Franz“ kvùli
svému skvìlému hernímu stylu. Je dvojná-
sobný dr�itel Zlatého míèe pro nejlepšího
evropského fotbalistu z let 1972, 1976). Pøi
pøípravách na tuto velkolepou akci jsem
spolupracoval se tøemi èeskými šéfkuchaøi,
kteøí zde byli na výpomoc. Všichni to byli
reprezentanti našeho národního kuchaø-
ského týmu.

Do Bavorska jsem jel s obavou, jak
zvládnu jazyk a práci. A myslím si, �e vše
dopadlo dobøe a obstál jsem i v tì�kých
situacích. Nyní se nebojím u� �ádné práce.
Po hotelu Maximilian***** a jeho zamìstnan-
cích se mi bude stýskat, ale doufám, �e se
tam, díky Euroškole, ještì nìkdy dostanu.

Honza, H1

HOØÈICOVÁ POLÉVKA
0,5kg koøenové zeleniny,1l kuøecího vývaru,
kelímek jemné hoøèice (ménì pálivé),
smetana, sùl, pepø, olivový olej a èerstvá
majoránka.

Oèištìnou koøenovou zeleninu nakrájíme
na malé kostièky a orestujeme do zlatova.
Zalijeme vývarem a krátce povaøíme. Kdy�

zelenina zmìkne (pozor - nerozvaøit!!!), tak
vše rozmixujeme a pøepasírujeme pøes
cedník nebo plátýnko. Pøivedeme k varu.
Pøidáme smetanu a dochutíme hoøèicí,
pepøem a solí. Nakonec pøidáme najemno
nasekanou èerstvou majoránku. A zajímavá
mòamka je hotova.

Na zkušenou? Jedinì do Bad Griesbach!

Milá paní uèitelko Lukášková,
tímto bych Vás chtìl pozdravit jménem celé naší tøídy.
Vzpomínáme, jak jste se nás pøed rokem ujala
a úspìšnì jsme spoleènì prošli i do druhého roèníku.
Chtìli bychom Vám podìkovat za krásné pro�ití prvního
roèníku na Euroškole, v našich myšlenkách zùstanou
všechny dny, které jsme s Vámi strávili.
Jsme Vám vdìèni za exkurze a další aktivity,
které jste s námi podnikla. Urèitì nebylo lehké
nás všechny uhlídat, zvládla jste to ale na
výbornou a za to Vás velmi obdivujeme.
Dìkujeme za pøíjemnì strávené chvíle. Rádi se
s Vámi zase nìkdy uvidíme.

Ondøej Spilka a tøída P1A

paní uèitelka
Ing. Blanka Lukášková
Euroškola Èeská Lípa S.O.Š s.r.o.
Èeská Lípa
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Na úvod bych chtìla srdeènì pozdravit
pedagogický sbor a také studenty
Euroškoly. I já jsem kdysi bývala stu-
dentkou Euroškoly v Èeské Lípì, kde jsem
pro�ila pøíjemné ètyøi roky støedoškolského
�ivota a seznámila se s lidmi, kteøí jsou dnes
mými dobrými pøáteli.

Státní maturitní zkoušku jsem úspìšnì
slo�ila v roce 2011. Po støední škole jsem se
rozhodla jít studovat, a to germanistiku na
VŠ Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad
Labem, nebo� právì nìmecký jazyk byl
jeden z mých oblíbených pøedmìtù.
Studium jsem si zvolila v kombinované
formì, tzn. dálkovì, ale v polovinì semestru
jsem si uvìdomila, �e to není to, èím bych se
chtìla celý �ivot zabývat. Studium na VŠ
jsem tedy ukonèila a své schopnosti a
dovednosti jsem se sna�ila uplatnit na
pracovním trhu. Nebyl to �ádný med, nebo�
na jednu pracovní pozici se hlásí nespoèet
uchazeèù a absolventi støedních škol to mají
o to tì�ší, nebo� nemají �ádnou praxi. Své o
tom vím i já, nebo� s vìtou „Bohu�el, ale vy
nemáte �ádnou praxi“ jsem odcházela skoro
z ka�dého podniku. Mnohý z nás má
nìjakou pøedstavu, co by chtìl v �ivotì
dìlat, èím by se chtìl �ivit. Mým snem bylo
pracovat u Vìzeòské slu�by nebo Policie
ÈR, a právì tento sen se mi splnil.

Na pozici úèetní jsem byla u Vìzeòské
slu�by vybrána v rámci výbìrového øízení ze
skupinky nìkolika lidí, kteøí se o tuto práci
ucházeli. Jednou z vìcí, se kterou jsem se
u pøijímacího pohovoru setkala, bylo napø.
napsat dopis panu øediteli ve Wordu, �e se
ucházím o pracovní místo a jeliko� se jedná
o úøední záznam, tak jsem nesmìla
zapomenout na všechny nále�itosti, které
musí hlavièkový papír obsahovat. Také jsem
mìla za úkol vytvoøit tabulky v Excelu a
odpovìdìt na pár otázek z úèetnictví. Dnes
mù�u s klidem øíct, �e to byla pro mì
„brnkaèka“, nebo� na témìø všechny dotazy,
které mi byly kladeny u pøijímacího
pohovoru, jsem byla pøipravená z Euroškoly.
Jak jsem ji� zmínila, pracuji u Vìzeòské
slu�by jako úèetní na mzdové úètárnì
odsouzených. Mám na starosti spisovou
slu�bu v rámci ekonomického oddìlení, cizí
pohledávky a vý�ivné odsouzených. Pøed
mìsícem jsem také absolvovala tøídenní
kurz v Praze k øešení finanèní situace
pøedlu�ených osob, díky kterému jsem
získala Osvìdèení o absolvování
akreditovaného vzdìlávacího programu.
Nyní se hlásím na vysokou školu do Liberce,
obor sociální práce, penitenciární péèe,
který je zamìøen právì na práci u Policie ÈR
a Vìzeòské slu�by.

V budoucnu bych chtìla pøejít do
slu�ebního pomìru, a� u� v rámci VS ÈR
nebo PÈR. Na Euroškolu mám mnoho
krásných vzpomínek a jsem vdìèná za vše,
co mi do �ivota dala. Velké díky také mým
rodièùm, kteøí mi umo�nili na této škole
studovat.

Jana Kozáková

MÙJ SEN
SE MI SPLNIL
pracovat u Vìzeòské slu�by
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Terezko,
E u r o š k o l u
jste ukonèila
v roce 2011,
kam smìøo-
v a l y v a š e
další kroky?

Proè jste si zvolila právì UJEP v Ústí
nad Labem a to studium germanistiky?

Jací jsou vaši spolu�áci?

Máte nìjakou "veselou historku" ze
školy?

Co je pro vás pøi studiu nejnároènìjší?

Máte u� pøidìlené téma bakaláøské
práce?

Setkáváme se uprostøed letních
prázdnin a já vím, �e Berlín je vaše
milované mìsto. Chystáte se opìt do
nìmecké metropole?

Zpoèátku
jsem nemìla
v plánu na
�ádnou další
školu jít, ale
jak šel èas,
è t v r � á k s e
pøehoupl kos-

mickou rychlostí a my si zaèali prohlí�et
vysoké nebo vyšší školy. Nìjak mi to nedalo a
øekla jsem si, proè to také nezkusit, tak hned
po maturitì a zaslou�ených prázdninách
jsem míøila smìr Ústí nad Labem, UJEP, obor
germanistika.

Potøebovala jsem nìjakou školu, která by
nebyla daleko od Èeské Lípy a obor, jen� se
dal studovat dálkovì. Jeliko� jsem na
vozíèku, tak by nebylo snadné dennì
dojí�dìt :-). Poohlí�ela jsem se po oborech,
jako je grafika, psaní nebo módní prùmysl.
Bohu�el, nevyšlo to z nìkolika dùvodù. Tak�e
jsem si øekla, �e to chce nìco dalšího, co mì
zajímá a baví, zvolila jsem nìmèinu.

Katedra germanistiky na UJEPu nabízí
kombinované (dálkové) studium - nìmèina a
nìmecká literatura pro školní praxi, jak se
øíká, èapla jsem pøíle�itost a šla právì tam. A
proè zrovna germanistiku? U� od základní
školy se vìnuji nìmèinì, v�dy mì bavila a šla
mi. To mì pøivedlo k tomu, �e jsem zaèala
poslouchat nìmeckou hudbu a cokoliv
s nìmèinou spojené mám ráda. Na
Euroškole jsem ji zaèala díky skvìlé tøídní
uèitelce a nìmèináøce milovat. Dìkuji paní
øeditelce Mgr. Petøe Kašparové :-)

Jsem š�astná za studium nìmeckého
jazyka, ale módy se nevzdávám, chtìla bych
po studiu navštìvovat nìjaké kurzy a
podobnì :-)

Vzhledem k tomu, �e je mé studium
dálkové, tak jsou moji spolu�áci (die

Kommilitonen - spolu�áci na vysoké škole)
o mnoho let starší ne� já. Jsou ve vìku od 30
do 60 let. Zpoèátku bylo tì�ké si zvyknout na
kolektiv, èlovìk byl na støední škole ka�dý
den s vrstevníky a pak je na VŠ obklopen
lidmi staršími, ne� je on sám a neví, co øíkat,
jak se chovat... Ale brzy se to zmìnilo, našla
jsem si pøátele.

Úplnì na zaèátku jsme byly dvì tøídy, A
a B, já patøila do A, ale v té tøídì jsem si
rozumìla pouze s jedním vtipným spolu�á-
kem. Pozdìji jsme se spojili s B do jedné tøídy
vzhledem k tomu, �e spousta lidí studium
vzdala a odešla. Nyní je to super kolektiv a lidi
z "béèka" zbo�òuji :-)

Ajéje, tìch je! Pøímo z vyuèování, to mám
zá�itek z hodin fonetiky a fonologie, kde jsme
se uèili správnou nìmeckou výslovnost,
museli opakovat rùzné jazykolamy nebo
jsme museli hrát scénky z pohádek. Nìkteøí
spolu�áci se šílenì ksichtili a kroutili se . Pan
profesor v�dy tyto hodiny nazýval jako hodiny
v psychiatrické léèebnì.

Jinak je spousta zá�itkù mimo uèení,
napøíklad chodit v zimì na svaøené víno mezi
pauzami ve škole, asi si umíte pøedstavit, jak
to pak vypadá (to bych nemìla øíkat, kazit vás
:-D). Kdy� se nám nepovede nìjaká zkouška,
všichni se naštveme a celá tøída rozhlašuje,
�e konèíme a kašleme na to. Také tam bylo
nìkolik hádek a zamilovaných situací, kdy se
spolu�áci rozhádali a vybíjeli si vztek právì
ve scénkách, kdy na sebe mohli i køièet. �e
bychom studovali herectví? :-). Scházíme se
dokonce i mimo školu, navštìvujeme se
doma, poøádáme párty ...

Úplnì první šok byl hned první den a první
dvì hodiny pøednášek. Myslela jsem, �e mi
praskne mozek, tolik informací najednou, co
do vás hustí, a to pouze v nìmèinì, bylo to
šílené! Nejtì�ší vidím asi to, �e jsem ze tøídy
nejmladší a mám nejmíò zkušeností.
Spolu�áci jsou napøíklad uèitelé nìmèiny, co
si potøebují dodìlat vzdìlání. Další jsou napùl
Nìmci, mají pøíbuzenstvo v Nìmecku, �ili
v Nìmecku, jejich man�elé a �eny jsou
Nìmci, pracují s Nìmci ... O to všechno jsem
za nimi pozadu. Za nejtì�ší pøedmìty
pova�uji morfologii, syntax (podobné uèení

jako v èeštinì, kdy� rozebíráte vìtu, rody a
podobnì, ale o mnoho hloubìji) nebo
gramatické hodiny s takovou gramatikou,
kterou nepou�ívají ani Nìmci v normálním
�ivotì. Jsou to taková naše strašidla. Skoro
poka�dé si øíkám, �e maturita byla velmi slabý
odvar. Profesoøi jsou opravdu nároèní, kdy�
máte o pùl bodu nebo o procento ménì pøi
zkoušce, tak ji nesplníte.

Ano, mám, oblíbila jsem si nìmeckou
literaturu a všeobecnì literatura a psaní samo
o sobì mì baví, ponìvad� sama osobnì píšu,
tak�e k ní mám velmi blízko. Budu psát o spi-
sovateli nìmecké národnosti, který �il v Èeské
Lípì. Podìkování opìt patøí paní Kašparové a
paní Bayerové za to, �e mi poradily pøi výbìru
tématu a daly další kontakty.

Chtìla bych zmínit to, �e vám všem
studentùm na Euroškole závidím, �e mù�ete
být s paní Kašparovou a uèit se od ní nejen
jazyk, ale také vychování, i kdy� si to
neuvìdomujete. Pro mì osobnì byla víc ne�
uèitelka, ale také, dovolím si øíct, pøítelkynì,
které jsem mohla øíct cokoliv. V�dy mi poradila
a podpoøila mì, dávala mi sílu, stejnì jako
rodina. Za to velké DÍKY! :-)

Pøi této otázce se musím usmívat. ANO!
Do Berlína se chystám v srpnu na pár dní. Byla
jsem tam pøed dvìma lety, ale nestihla si projít
vše, co jsem chtìla. Tohle mìsto je v podstatì
tak šedé, ale plné památek a nových staveb,
èlovìk si jej prostì zamiluje. Mé nejoblíbenìjší
místo se nachází na Pariser Platz,
Brandenburger Tor je moje „berlínská láska“.
Toto místo na mì pùsobí velmi dobøe,
svobodnou energií.

Ráda bych se ale také nìkdy podívala do
pøístavního mìsta Hamburg, to je mé velké
pøání.

Pøejeme Tereze, a� jí pøi psaní “bakaláøky”
tu�ka tanèí po papíøe a všechny vytèené cíle
se jí splní .

Terezka a její veselé historky z vejšky

V rámci roku aktivního stárnutí a mezigeneraèní solidarity jsme se na
Euroškole v roce 2012 rozhodli uspoøádat kurzy pro naše spoluobèany -
seniory. Zájem usednout do školních lavic byl obrovský a velmi nás potìšil.
Díky velkorysé podpoøe mìsta Èeská Lípa, které èástkou 30.000 Kè pøispìlo
na vzdìlávání seniorù z fondu Rady mìsta a díky dobré spolupráci se
Sociálními slu�bami mìsta Èeská Lípa se nám podaøilo kurzy realizovat.

Od 9. dubna 2013 usedlo do euroškoláckých lavic 43 zralých dam a mu�ù,
kteøí si zvolili kurz „Trénink pamìti“ nebo „Poèítaèe a komunikace po
internetu“. Pod vedením zkušených lektorù se úèastníci pøesvìdèili, �e
trénování pamìti mù�e být velmi zábavné a �e existuje spousta osvìdèených
trikù, jak šedé buòky mozkové rozhýbat, aby je duševní svì�est, koncentrace
ani sebevìdomí neopouštìly. Naši klienti PC kurzù obohatili svou slovní
zásobu o nové termíny a zjistili, �e ikona nemusí být jen nábo�enský obraz ve
východních církvích a tapeta neoznaèuje jen papír èi textilie k pokrývání stìn
:). Také slova skype a skypovat v jejich slovníku zdomácnìla a na závìr kurzu
všichni úèastníci souhlasili s tím, �e poèítaè je jejich praktickým pomocníkem,
dobrým a spolehlivým „sluhou“, který je bude spojovat nejen se svìtem nových
médií, ale hlavnì s jejich blízkými a pøáteli.

Redakce

Po desítkách let opìt ve školních lavicích



5 listopad 2013

INTERAKTIVNÍ DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ

JEDEN DEN �ÁKEM EUROŠKOLY:

KONZULTAÈNÍ DNY PRO UCHAZEÈE:

:

ka�dé pondìlí od 8:00 - 17:00 hodin (záøí 2013 - duben 2014)

27. listopadu 2013 a 29. ledna 2014

25. bøezna 2014 a 8. dubna 2014

Tento pøíspìvek bych ráda zaèala
citátem: „Dobøí lidé sami na sobì neustále
pracují.“ (Confucius)

V uplynulém školním roce zapoèala
èinnost studentského klubu urèeného pro ty,
kteøí chtìjí vyu�ít pøíle�itost k osobnímu
rozvoji a duchovnímu rùstu.

Náplní jednotlivých setkání jsou
tematicky ucelené bloky, které se zabývají
sebepoznáním, pozitivním myšlením,
komunikací, emocemi a jejich zvládáním,
principy dozrávání osobnosti, ukázkami
meditace, budováním vztahù, hledáním
smyslu �ivota. A také urèováním cílù a jejich
realizací, budováním vlastního charakteru
posilováním vlastních ctností.

Názory na èinnost klubu vám mohou
nejlépe zprostøedkovat studenti ètvrtých
roèníkù, kteøí na svém osobním rozvoji ji�
pracovali.V tomto školním roce bude opìt
èinnost studentského klubu pokraèovat.
Velice se tìším na náš vzájemný rozvoj a
poznání. Pøijïte také mezi nás a zkuste
nìco nového.

Termín prvního setkání a harmonogram
na celý rok se dozvíte u Ing. Kateøiny
Vidimské (výchovný poradce) nebo na
školní nástìnce (chodba ve 2. patøe hlavní
budovy).

Na závìr dovolte ještì jeden citát:
„Kvalita tvého �ivota je urèena kvalitou tvých
myšlenek.“

Kateøina Vidimská

Náš studentský klub

Pozvánka do Euroškoly aneb „Pøijïte pobejt“
Celý tým Euroškoly srdeènì zve zájemce o studium v rámci následujících aktivit:

Na skok v Evropském parlamentu ve Štrasburku
V listopadu jsme s radostí vyu�ili
pozvání europoslance MUDr.
Milana Cabrnocha na dvoudenní
studijní cestu do Štrasburku.

Pestrý program zorganizovala vedoucí jeho
kanceláøe, Eva Moravcová, která nás celý pobyt
doprovázela. Naše cesta do centra evropského
dìní odstartovala v malebném alsaském
mìsteèku Mittelhausen, kde jsme byli ubytováni
v útulném hotelu A l´Etoile. Tam jsme zaèali
vychutnávat pravou francouzskou atmosféru pøi
konzumaci typického alsaského pokrmu
baeckeoffe. Krátká procházka po veèerním,
nádhernì pøedvánoènì vyzdobeném mìsteèku
nás pøíjemnì naladila. Další den jsme strávili
celý ve Štrasburku. V Evropském parlamentu
jsme si doplnili své vìdomosti o této instituci a
zapojili se do velmi zajímavé diskuse
s europoslancem Milanem Cabrnochem. Poté
jsme se stali pozorovateli jednání v sále

plenárního zasedání, kde zrovna probíhala
mezi poslanci zajímavá pøe o dovozu levné

elektroniky z Èíny. Po obìdì následoval od-
jezd do centra mìsta a projí�ïka lodí po øece Ill,
ze které jsme obdivovali krásy Štrasburku. Poté
jsme si prohlédli historické centrum mìsta, no-
blesní katedrálu Notre-Dame, posedìli se šál-
kem kávy v typické francouzské kavárnì,
nakoupili drobné dárky a poslali nezbytné
pohlednice.
Náš pobyt byl ukonèen vynikající tøíchodovou
veèeøí ve stylové restauraci Le Gruber, která
pøipravuje místní pokrmy z lokálních surovin. Po
dezertu jsme si zaèali uvìdo-
movat, �e naše studijní cesta pomalu ale jistì
konèí, ale domù si odvá�íme nejenom pár
suvenýrù, ale pøedevším velké mno�ství
zá�itkù a nových poznatkù.

bientôt nouveau Strasbourg, Alsace,
France!

Pamela, P3B

Crème brûlée

À à

ŠPANÌLSKO - ESPANA - SPAIN 2013~

~

Zaèátkem èervna jsme my -
t ø ída P3A, která studuje
španìlštinu jako tøetí jazyk na
oboru cestovní ruch, vìnovali

poznávání Španìlska, konkrétnì oblasti
Katalánska. V cestování nejsme �ádnými
nováèky a urèitì dìláme èest oboru, který
jsme si vybrali pro své studium. Za tøi roky
studia jsme procestovali nejednu destinaci.
Nejdøíve jsme si zaletìli do Turecka,
následovala vánoèní Vídeò, Drá�ïany, toulky
po ji�ní Moravì a nakonec Španìlsko.

Program zájezdu byl koncipován tak,
abychom poznali nejzajímavìjší místa
v Katalánsku - Barcelonu, letoviska na
pobøe�í Costa Brava a Costa Maresme.
Nabídka zájezdu vyvolala ve tøídì P3A
obrovské nadšení, a tak jsme 7. èervna po 22

hod inách deš t i vé ces ty
autobusem pøijeli do letoviska
Malgrat de Mar. Ubytovali jsme
se v krásném hotelu Luna Park.
Bìhem našeho pobytu jsme
mìli naplánované nejrùznìjší
výlety a akce. Asi nejvìtším
zá�itkem byla návštìva kata-
lánské metropole. Vidìli jsme ty
nejkrásnìjší památky Barce-
lony a jejího okolí. Pøímo v cen-
tru jsme obdivovali Sagradu
Famí l i i , Gaud ího domy,
památník Kryštofa Kolumba a
prošli jsme si ulici La Rambla.
Sportovní fanoušci mìli mo�-
nost vidìt olympijský stadion na
hoøe Montjuic a také fotbalový

stadion Nou Camp.
Relaxovali jsme na písèitých plá�ích

Støedozemního moøe, sportovali, ale i lenošili
u hotelového bazénu. Ochutnávali jsme støe-
domoøskou kuchyni a seznamovali se s míst-
ními zvyky. Vidìli jsme, jak se tanèí flamenco,
jak probíhá typická španìlská rybí burza èi
jak chutnají dary moøe. Bìhem celého pobytu
samozøejmì nemohla chybìt konverzace ve
španìlštinì v bì�ných situacích ka�do-
denního �ivota. Španìlsko bylo krásnou
teèkou za naším cestováním bìhem studia
na Euroškole. V kvìtnu nás èeká maturita a
pak u� bude ka�dý cestovat po své vlastní
ose.

Tøída P3A
Adiós Espana y hasta pronto!

..



Naše èervnová cesta
za tímto poznáním zaèala
tím, �e nás vlak pøepravil
k prvnímu cíli do Dìèína,
poté do Tisé. Tam u� závi-
selo všechno jen na nás.
Byli jsme rozdìleni na
skupinky a støídavì jsme,
podle mapy, vedli zbytek
party po urèité cestì. Poté
co jsme vyèerpáni došli
do kempu, postavili jsme
stany a zabydleli se.
Následnì jsme mìli èas
pro sebe. Ka�dý dìlal to,
co uznal za vhodné. Nìkdo

šel k rybníku, jiný sedìl jen tak v kempu, další se pokoušel o uvaøení
nìèeho dobrého a zbytek o spaní. Na veèer byla pøipravena veèeøe a
také pøednáška o lezení.

Další den jsme se vydali do Anglického parèíku, kde nás èekala
první lekce lezení, pøi které jsme se mìli nauèit, jak správnì lézt a
komunikovat s par�ákem. Po èase jsme byli opìt v kempu, kde jsme se
chystali na další cestu, která zahrnovala slaòování. Pár lidí mìlo
obavy, ale všichni jsme to zvládli, a to nejdùle�itìjší bylo, �e nikdo
nebyl zranìn.

Tøetí den pøišlo na øadu známkování z lezení a slaòování, ale také
testíky zahrnující teorii zdravovìdy (první pomoci). Bylo to docela

stresující, ale zároveò naprosto suprový a
všichni jsme to zvládli! Nároèný zkoušecí den
jsme zakonèili i s uèiteli v hospùdce.

Na závìr nás èekala cesta domù a
pøíjemný pocit, �e jsme kurz zvládli bez
jakýchkoli problémù. Dokázali jsme si, �e
jsme schopni v pøírodì nejen sami pøe�ít, ale i
pomoci druhému. Na tuto školní aktivitu
budeme rádi vzpomínat.

První rok je úspìšnì za námi. Zaèátky
nebyly lehké, aspoò pro mì ne. Necítila jsem
se dobøe mezi novým kolektivem, ale po nìjakém èase se vše
zmìnilo…

Na zaèátku roku jsme jeli za úèelem seznámení na adaptaèní kurz.
Bylo to tam suprový, ale bylo ještì moc brzy na to, abychom se bavili a
spolupracovali jako kolektiv. Po nìjaké dobì nás èekala další akce -
sjí�dìní Plouènice, kde u� jsme byli rozdìleni na skupinky holky, kluci,
blázni, „paømeni a neutrální“. Takový ten kolektiv se z nás stal a� po
akci bì�ky, nebo pìšky. Poté jsem chodila do naší tøídy mnohem radši.
Bìhem druhého pololetí jsme toho pro�ili hodnì. Akci, kterou jsme si
opravdu moc u�ili, byl airsoft, sice jsme nejeli celá tøída, ale ti, co tam
byli, staèili. Konec roku jsme zakonèili kurzem pøe�ití, který jsme
všichni kupodivu hravì zvládli. Doufám, �e druhý rok na støední bude
ještì lepší ne� tenhle první. :)

Eliška, P1B

Shrnutí školního roku 2012/2013
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Pùlka èervence je za námi,
prázdniny jsou v plném proudu.
Zatímco velká vìtšina studenù
tráví prázdniny u vody, desítka

studentù z Euroškoly se rozhodla pro�ít
letošní prázdniny trochu jinak. Vydala se na
šestitýdenní stá� do penzionù, hotelù a
výletních restaurací v Braniborsku. A mezi
tìmito studenty jsme byly i my dvì.

Naše „Praktikum“ probíhalo v Altstadt-
hotelu „AmTheater“ v Cottbusu (Chotìbuz).
Ubytované jsme byly ve WG (Wohnge-
meinschaft = nejrozšíøenìjší forma bydlení
univerzitních studentù, kdy nìkolik jedincù
sdílí spoleènì byt a dìlí se o náklady za nìj),
kde na nás èekal velmi pìkný a prostorný
pokoj. Pøíjemným zjištìním pro nás
samozøejmì byla mo�nost pøipojení
k internetu :-D.

Naše práce zahrnovala Zimmerservice
(pokojovou slu�bu) a práci v kuchyni a
v restauraci, kde se pøipravovaly pouze
snídanì. Na jednotlivém úseku byla v�dy
jedna praktikantka a jedna hotelová

pracovnice. Bìhem celé-
ho pobytu jsme se po
ka�dém týdnu vymìnily.

Co se týèe jazykové
bariéry, první týden byl pro
nás nejhorší. Postupnì
jsme si ale zaèaly na
nìmecký jazyk zvykat.
Domluva s pracovníky
hotelu byla obèas slo�i-
tìjší, ale v�dy jsme se jak�
tak� dorozumìli. Paní
šéfová byla moc hodná a
vstøícná. Nejvíc jsme si
rozumìly s Polkou Gosi-
ou, která pro nás byla
takovou starší sestrou .

A l ts tadthote l le� í
v centru mìsta a díky tomu, jsme mìly
všechny obchody, restaurace ale i napø.
vlakové nádra�í hned za rohem. Mìsto jsme si
u�ili nejen samy, ale i s ostatními praktikanty
ze školy. Bìhem tìch šesti týdnù se o nás
koordinátorka projektu a náš andìl strá�ný,
Frau Jahn, moc hezky starala a pøipravila
nejrùznìjší výlety napø. návštìvu Berlína,
projí�ïku na lodièkách v Lübbenau nebo
prohlídku univerzitní knihovny a planetária
v Cottbusu.

Po osobní stránce nás tato praxe
rozhodnì obohatila, jsme teï samostatnìjší a
pøizpùsobivìjší cizímu prostøedí. Zjistily jsme,
jak moc pracovité doká�eme být. Všichni
z hotelu i paní øeditelka všechny praktikanty
chválili. Na konci stá�e jsme obdr�eli cenný
dokument Europass-Mobilita.

Sice to nebylo v�dy úplnì snadné, ale
celkovì jsme si stá� u�ily, máme spoustu
vzpomínek a za zkoušku to rozhodnì stálo!

Renèa a Niky, H2

Letní odborná stá� v Braniborsku

Jsme schopni pøe�ít?

---------- Pùvodní zpráva ----------
Od: jorova.jarka@gmail.com
Datum: 11. 6. 2013
Pøedmìt: osobní

Dobrý den, paní Hostinská!

Chtìla bych se Vám pochlubit, �e ji�
pilnì pracuji, a to ve firmì, která nabízí
slu�by ohlednì bezpeènosti práce, po�ární
ochrany a �ivotního prostøedí. Sídlí
v Praze, ale poboèku má v severních
Èechách. Moje pracovní pozice je odborná
asistentka v administrativì. Provádím
fakturace a v programu Excel vytváøím
rùzné tabulky a zapisuji do nich firemní
údaje.

V zamìstnání se mi líbí a jsou tam se
mnou spokojení. :-) Práci jsem sehnala
pøes agenturu Lidé a pøíle�itosti, která
pomáhá najít práci osobám s invalidním
dùchodem. Jsem moc ráda, �e jsem se na
Euroškole nauèila pracovat s poèítaèem,
proto�e jsem døív tyto vìci vùbec
nezvládala. Maturita mi moc pomohla,
proto�e pøedtím mi nabízeli jenom práce,
které byly fyzicky nároèné a nemohla jsem
je vykonávat.

Jsem ráda, �e jsem se pøed tøemi lety
rozhodla pro studium na Euroškole a
s vypìtím všech síla nervù ho úspìšnì
dokonèila :-). Moje díky patøí všem
uèitelùm, kteøí se mnou i mými spolu�áky
mìli trpìlivost.

Mìjte se moc hezky.

Jarka Jorová
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Pavel:

Dana:

Pavel:

Dana:

Pavel:

Pavel:

Dana:

Pavel:

Dana:

Pøipomenu, �e dnes je 6.èervna, a pro nás se definitivnì
uzavírá pomyslný kruh studií na Euroškole. Dostaneme maturitní
vysvìdèení - tøešnièku na dortu, o kterou jsme usilovali tøi roky. Vìtšina
z nás se v mysli vrací k 7. záøí 2010, kdy jsme poprvé vstoupili do naší
školy. V lavicích nás tehdy sedìlo dvacet pìt.

Jak jsme se shodli, nejsilnìjší vzpomínkou zùstane písemka
z èeského jazyka. První den, první hodina èeského jazyka. Co jsme si
všichni pomysleli? „Bo�e, ta paní za stolem se asi zbláznila." Dodnes
nevíme, jak tato písemka dopadla. Ale po 3 letech víme zcela jistì, �e
hodiny s paní uèitelkou Liškovou byly ty, na které budeme s láskou
vzpomínat. I na vìty typu "Mu�i o tomto neradi mluví, ale nìjak se s tím
popereme." Øeè byla o díle Lolita.

Hodiny s paní uèitelkou Hostinskou budou také
nezapomenutelné. Pøi pøíchodu paní uèitelky do tøídy jsme se nadechli
a vydechli jsme a� na konci hodiny. Na více nebylo èas. Na vìtu
„Nekoušu, ptejte se na cokoliv", jsme nestaèili reagovat.

Naši spolu�áci urèitì poznají autorku vìty „Rozumíte mi?"
Ano, je to paní uèitelka Pilecká. Nerozumíme, pomysleli jsme si všichni.
Ale pøesto jsme se zapeklitosti a slo�itosti ekonomie nauèili dokonale,
i proto jsme všichni u maturity uspìli.

Pøísná, ale v�dy usmìvavá paní uèitelka Pastorová, nám
dokonale vysvìtlila taje úèetnictví. Proto, a� u� se dostaneme kamkoliv,
víme, �e všechny dary musíme zdanit. (v øeèi nás úètaøù øeèeno - Má
dáti 543 na Dal 343).

I paní uèitelka Pelcová zùstane v naší pamìti. „Já to s vámi
myslím dobøe," bude znít nìmèináøùm v uších hodnì dlouho.

A v neposlední øadì je to pan uèitel Kroulík. „Pane uèiteli,
mnì se to nìkam ztratilo," znìlo v poèítaèové uèebnì velmi èasto. Se
slovy: „To není mo�né, tak se na to podíváme," nacházel trpìlivì naše
zatoulané tabulky.

Ano, ka�dý si poneseme vzpomínky na èas strávený ve
škole, na spolu�áky a na uèitele.Dìkujeme uèitelùm a vedení školy za
vstøícnost,za trpìlivost, pomoc,empatii, za 3 roky strávené v této
škole,pøejeme vám hodnì sil,zdraví a hlavnì uznání z øad studentù a
rodièù za vaši trpìlivou mravenèí práci.

Pro nás, 13 stateèných, kteøí jsme došli k maturitì:MÌJME
STÁLE SNY A TY SI PLÒME. A našim kamarádùm dr�íme palce, a�
v záøí úspìšnì zakonèí svoji nároènou cestu studiem.

Velké podìkování patøí rodinným pøíslušníkùm, všichni urèitì vìdí
za co. Slibujeme vám, �e a� zaènete studovat vy, vytvoøíme vám také
tak výborné zázemí.

Dálkaøi 2010 - 2013, absolventi oboru Podnikové hospodaøení

Dana: Zcela zdecimovanou tøídu pøevzala ve 2. roèníku na výuku
anglického jazyka paní uèitelka Sluková. Urèitì díky nám probdìla
nìkolik nocí. Na pomoc jí pøišel ve 3. roèníku pan uèitel Holub, kterému
patøí náš veliký dík, pomohl nám zvládnout pro nás urèitì nejnároènìjší
pøedmìt a nejtì�ší období.

Takoví jsme byli my, dálkaøi

11/03/2013 A DAY OF A LONG-ANTICIPATED DEPARTURE. Nastal
den, na který se asi ka�dý z nás tìšil. Shromá�dili jsme se pøed budovou
Euroškoly a v intenzivním mrazu èekali na pøíjezd autobusu. Staèilo u� jen,
aby nám paní øeditelka popøála š�astnou cestu, a mohli jsme vyrazit smìr
Paøí�. Cestou v autobuse se ka�dý utìšoval, �e nás Francie pøivítá mnohem
vlídnìjším poèasím, a nikoho ani ve snu nenapadlo, k jakému neplánované-
mu dobrodru�ství se schyluje.

12/03/2013 MAUVAIS JOUR
První pohled z okna nás pøesvìdèil o opaku. Místo slunné Paøí�e nás

pøivítala metropole zahalená snìhem. Otráveni z poèasí jsme se vydali na
naši prohlídku. Vítìzný oblouk nás sice ohromil, ale ne tak jako pohled na
Eiffelovku. Èím blí� jsme jí byli, tím naše nadšení rostlo. To z nás opadlo
v momentì, kdy jsme uslyšeli: ,,Eiffelovka je zavøená''. V krutém mrazu
jsme se tedy vydali navštívit Louvre. Bohu�el ani do slavné galerie jsme se
nepodívali. Proè ? Proto�e ten den byl vstup jen pro pozvané hosty, a to
jsme my bohu�el nebyli. V tu chvíli jsme si pomysleli, �e tohle vše je jen
pitomá shoda náhod a �e budeme mít štìstí jinde. Rozhodli jsme se tedy jít
dál pøes øeku Seinu do Muzea d'Orsay. To, �e tam byla asi dvoukilometrová
fronta, u� nás ani nepøekvapilo. Se zmrzlýma nohama a psychicky
vyèerpaní jsme dojeli metrem do centra Pompidou. Naivnì jsme si mysleli,
�e se koneènì ohøejeme, ale bohu�el centrum bylo zavøené. Naší jedinou
záchranou byl McDonald's a KFC, kde jsme strávili asi dvì hodiny. Po velmi
nároèném a smolném dni jsme se vydali na cestu do hotelu, jen�e… Kdy�
u� jsme se koneènì rozjeli po ètyøhodinovém èekání v kolonì, náš autobus
se najednou zastavil. Všichni si øíkali: ,, Bo�e, co zas?''. Všude stála auta
policie a Èerveného køí�e. Naše prùvodkynì Sandra vyskoèila ven a
vzápìtí byla obklopená televizním štábem, který zahájil natáèení
dramatické scény, kdy Sandra vyjednává s policií kudy jet dál. Nikudy. Non!

Mrazivá Francie a deštivý Albion

Byl jsem po-
�ádán, abych
napsal nìjaké
pøíbìhy z mého
�ivota, tak jsem si
vzpomnìl na dvì,
ze svých støedo-
školských let.

2) Kdy� jsem chodil do prváku a mìli jsme
na èeštinu paní uèitelku Bayerovou, pøiznám
se, �e jsem pøi testech celkem švindloval, by�
jsem mìl a mám paní uèitelku moc rád. Teï mi
�ádné nebezpeèí nehrozí, kdy� se pøiznám.
V�dycky, kdy� jsem šel psát test dozadu
uèebny, strèil jsem si sešit za trenky a potom to
zèásti hezky opsal.Avšak na konci prváku mi na
to paní uèitelka pøišla a od té doby v�dy, kdy�
jsem psal test, vzala mùj sešit a dala ho na skøíò

s DVD, abych na nìj nemohl. Proto jsem si
musel nìjak poradit. Kdy� jsem ve druháku psal
test, napsal jsem dopis nejchytøejší holce z naší
tøídy Kláøe. Sepsal jsem na papírek otázky a
pod to napsal, �e kdy� mi poradí, koupím jí
Kinder Bueno. Paradoxnì mi to skoro celé
pololetí vycházelo a rebel Callta mìl èeštinu
mezi 1 a 2. Kdy� se uzavíraly známky, paní
uèitelka mi øekla, �e si musím napsat
rozhodující test. Pøed písemkou jsem si
pøedpøipravil Kláru, aby byla ve støehu mi
poradit, �e jde fakt o hodnì a �e jí koupím víc
ne� jen Bueno.

Bohu�el, paní uèitelka mì mìla pøeète-
ného, posadila mì na místo pøímo naproti ní a
CELOU DOBU pozorovala, jak píšu test.
Nebylo mo�né nic opsat! A proto jsem dostal
ètyøku. Jak se øíká, le� má krátké nohy, a kdy�
nìkdo neumí, vìtšinou na nìj v�dycky dojde.
Na maturitu jsem se proto uèil poctivì jako
nikdy!!!

1) By� mùj
ne job l íbenì jš í
uèitel byl pan
Dytrych, jeliko�
jsem nìmèinou
doslova �il, býval
na mì obèas dost
pøísný. Jednou
o pøestávce jsme
s kluky hráli base-
ball s koštìtem a

mandarinkou. Já nadhazoval a Aleš Dub
odpaloval, ale nešlo mu trefit se. Navrhnul mi,
abychom si vymìnili pozice. Nevím, jak se to
stalo, ale zrovna mi mandarinka pøišla hezky

pøímo na koštì a já jsem dal FAKT BOMBU, �e
se mandarinka rozlítla asi na tisíc kouskù po
celé tøídì. Zaèal jsem se smát, ale divil jsem se,
�e se NIKDO ze tøídy nesmìje a ka�dý na mì
kouká se smrtí v oèích. Kdy� jsem se otoèil
smìrem ke dveøím, stál tam pan uèitel Dytrych
(dodnes si pamatuji, �e byl obleèen celý
v èerném) a ukazoval na mì prstem se slovy:
„Kommen Sie mal her!!!“ Pøiznám se, mìl jsem
respekt a bez reptání jsem pana uèitele
následoval. Na pedagogické poradì jsem
dostal poprvé a naposled v �ivotì dvojku
z chování.

Storky Pavla Callty

pokraèování na str.8
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Cen'est pas possible!
�ádná silnice nebyla
sjízdná. Kdy� jsme se
lépe podívali ven, spatøili

jsme tu spouš�. Po krajnicích rozseté kamiony,
sem tam nìjaké to auto uvízlé v pøíkopu,
zledovatìlá silnice. Byli jsme nuceni vzít si
našich pár švestek a pøesunout se do tìlocvièny,
v ní� pro nás bylo pøipravené teplé obèerstvení a
nocleh. Na �ínìnkách a pod hliníkovou fólií, ve
které jsme vypadali jako bonbony z vánoèní
kolekce, jsme pøemítali, co bude dál.

Po velice dlouhé noci nás èekal ještì delší
den plný èekání. Kdy� jsme se ráno poøádnì
rozhlédli po tìlocviènì, napoèítali jsme nìco
kolem dvou stovek lidí. Co hodinu nám bylo
podáváno hlášení o aktuální situaci a sjízdnosti
dálnic. Co� o to, pìknì se to poslouchalo,
francouzština je opravdu krásný jazyk, ale nikdo
z nás mu bohu�el nerozumìl. Jak známo,
Francouzi se anglicky uèí neradi, a tak jsme se
horko tì�ko mohli dorozumívat pouze s jedním
pánem z Èerveného køí�e, který nám novinky
tlumoèil. Ten den jsme si vìtšinou krátili èas
hraním karet, spaním nebo klábosením. Èas
odjezdu se kvùli nesjízdnosti dálnice pomalu,
ale jistì odkládal. Budete moci odjet v jedenáct.
Budete moci odjet ve ètyøi. V pìt. Pak nám
odjezd povolili, ovšem vzápìtí pøijelo policejní
auto, vyskoèili èetníci a ti nám to zase zakázali.
Kdy� jsme se vraceli opìt do tìlocvièny, tak jsme
se zaèali bát, jestli se do Anglie vùbec

dostaneme. Nakonec jsme tìlocviènu opustili
kolem osmé hodiny veèer a pokraèovali v cestì
do hotelu F1.

Hned po snídani jsme se nalodili na trajekt.
Loï jsme stihli jen taktak. V Anglii na nás èekalo
krásné slunné poèasí jako stvoøené pro
procházku na Køídových útesech. Na tomto
místì se prý roènì pokusí o sebevra�du asi 150
lidí, ale nebojte, nikdo z nás z výšky neskoèil,
nechtìli jsme toti� pøijít o prohlídku Sea-Life
Centre v Brightonu. Další zastávkou byl
pohádkový palác The Royal Pavilon, který má
své osobité kouzlo. Nechal ho postavit zhýralý
král Jiøí IV. Za tmy jsme se vydali do Storrin-
gtonu, kde na nás èekaly hostitelské rodiny
s otevøenou náruèí a teplou veèeøí na stole.

Hned z rána jsme s deštìm v patách vyrazili
do mìsta Portsmouth. Vítr a déš� nás
doprovázely po celé procházce po pobøe�í. Mìli
jsme mo�nost vidìt námoøní pevnost Southsea
Castle, vyhlídkovou vì� Spinaker Tower a
historickou loï HMS Victory, kterou jsme si
celou dùkladnì prošli. Také jsme navštívili dvì
muzea, která nám pøiblí�ila �ivot námoøníkù,
admirála Nelsona a bitvu u Trafalgaru. Za
odmìnu, �e jsme celý den chodili v dešti a
nìkteøí jedinci dokonce s rozbitými deštníky, nás
èekalo vytou�ené nakupování. Jasným
favoritem mezi obchody byl jednoznaènì
PRIMARK.

A je to tady! Velké finále našeho zájezdu.
Rozlouèili jsme se s našimi hostitelskými
rodinami a odjeli do Londýna. Prošli jsme si City
of Westminster, zhlédli 4D film o London Eye a
také se na nìm projeli. Po návštìvì Downing
Street 10 jsme se vydali pøes St. James's Park k
Buckingham Palace a cestou se chovali, jako
kdybychom nikdy nevidìli veverku. Na Trafalgar
Square jsme se mohli podívat jedinì v pøípadì,
�e bychom si koupili lístky na festival ruské
lidové hudby. Bohu�el nemìli jsme zájem, tento
styl muziky nás moc nebere. Tak jsme tedy
pokraèovali dál na Picadilly Circus, kde jsme
mìli mo�nost zakoupit si suvenýry. Pøes China-
town a Covent Garden jsme dorazili k Tem�i -
pohøebišti mnoha vìcí, vèetnì telefonù...
Bìhem plavby po Tem�i jsme propluli pod
Tower Bridge, zhlédli Globe Theatre a také
vidìli nejvyšší mrakodrap Evropy The Shard
(Støep). Celý den nás doprovázelo deštivé,
vìtrné a mrazivé poèasí, a proto jsme nad
teplými párky, které nám pøipravili páni øidièi,
neohrnuli nos. Poté jsme se u� koneènì mohli
vydat s mnoha zá�itky z Londýna domù.

Návrat domù probìhl š�astnì. Všichni
pøijeli domù zdraví a plní nových dojmù. I kdy�
vše neprobìhlo podle plánu, stejnì jsme si
jedineèný zájezd u�ili a na naše zá�itky
rozhodnì nezapomeneme. Jak se v Anglii øíká
„Every cloud has a silver lining!“

13/03/2013 LONGUEATTENTE

14/03/2013 THE FIRST AND ALSO THE
LAST SUNNY DAY

15/03/2013 RAINAND RAIN

16/03/2013 LONDONAT LAST!

17/03/2013 MAMA, I'M COMING HOME

Tomáš and his crew

Mrazivá Francie a deštivý Albionpokraèování ze str.7

ZÁØÍ -

ØÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN -

ÚNOR-

BØEZEN

DUBEN

KVÌTEN

ÈERVEN

ÈERVENEC a SRPEN

odborná praxe 4. roèníkù; Ještìd
Chata Plánì: adaptaèní kurz; Euroškola:
beseda námìstkynì ministra školství
Ing. Evy Bartoòové se �áky 4. roèníkù;
SRN: Jonsdorf lezecký výcvik;
Litomìøicko pìšky a pøívozem; Litomìøice
„Po stopách K. H. Máchy“ a Ploskovice;
Praha: Výstava hlavolamù; Plouènice:
pøípravný vodácký kurz;

- SRN: Drá�ïany; Èeská Lípa:
kino Crystal audiovizuální program „Nový
Zéland“; Liberec: Hotel Babylon****+;
Euroškola: kurz pro seniory „Poèítaèe a
komunikace po internetu“ a „Trénink
pamìti“;

- Francie: návštìva
Evropského parlamentu ve Štrasburku;
Liberec: Severoèeské muzeum; Praha:
ÈNB; Èeská Lípa: Jiráskovo divadlo -
Dekameron; Euroškola: interaktivní Den
otevøených dveøí; Èeská Lípa: návštìva
úøadu práce; Èeská Lípa: okresní kolo
v basketbalu; Nový Bor: Parkhotel****
Morris - semináø Káva a speciality z kávy;
Karlovy Vary: prezentace projektu
Holocaust oèima pamìtníkù; Praha:
oslava 20. výroèí pùsobení spoleènosti
ESO v Èeské republice;

- Euroškola: 20. výroèí
zalo�ení Euroškoly Èeská Lípa; SRN:
Drá�ïany; Praha: Coca Cola; Èeská Lípa:
návštìva K-centra; Èeská Lípa: mìstská
knihovna; Èeská Lípa: interaktivní hra

finanèní gramotnost; Litomìøice: nácvik
kompetencí prùvodce v cestovním ruchu;
Jedlová: zdolání vrcholu na ly�ích;
Euroškola: soutì� o nejchutnìjší vánoèní
cukroví; Euroškola: školní kolo Olympiády
z èeštiny;

Rokytnice nad Jizerou: LVVZ;
Euroškola: školní kolo Olympiády v nìm-
èinì; Èeská Lípa: návštìva K-centra;
maturitní ples tøídy P4A; Euroškola: školní
kolo recitaèní soutì�e; Euroškola: školní
kolo recitaèní soutì�e;

Praha: veletrh TOP GASTRO;
Praha: veletrh Holiday World; Èeská Lípa:
okresní kolo ve futsalu; Lu�ické hory:
sportovní akce Bì�ky, nebo pìšky;
Euroškola: semináø Pøíprava italských
specialit; Praha: Èeská televize Redakce
zpravodajství a Nových médií; Euroškola:
školní kolo Olympiády z angliètiny;
maturitní plesy tøíd P4B a H4; Èeská Lípa:
Libertin okresní kolo recitaèní soutì�e;

- Anglie a Francie: poznávací
zájezd; Praha: mezinárodní veletrh FIF;
Kolín: výstava Stopa; Èeská Lípa:
odborný semináø STUDENTSKÁ AGORA;
Euroškola: projekt IdA 6. mobilita;
Euroškola: okresní kolo soutì�e SAPERE
vìdìt, jak �ít; Hamr na Jezeøe: Báòská
záchranná slu�ba; Èeská Lípa: okresní
kolo Olympiády z èeštiny;

- Hradec Králové: veletrh
GASTRO; SRN: Rathen, Bad Schandau;

Liberec: krajská soutì� STUDENTSKÁ
AGORA; Èeská Lípa: celostátní soutì�
Mladý moderátor; Euroškola: Den Zemì
úprava okolí školy;

- Euroškola: beseda s JUDr.
Jiøím Pospíšilem; Èeská Lípa: charitativní

akce Kvìtinový
den 17. roèník;
Euroškola:
školní kolo
soutì�e
Vítáme vás;

-
Chøibská:
odborná praxe
kurz sebeo-
brany; SRN:
Bad Griesbach
odborná stá�;

Ostrov u Dìèína: kurz pøe�ití v pøírodì;
Èeské Budìjovice: mezinárodní soutì�
Vítáme Vás; Euroškola: projekt Holocaust
oèima pamìtníkù II; Èeskolipsko:
poznávání skal a jeskyní; Španìlsko:
Malgrat de Mar - turistický kurz; Praha:
Olympijský den v Troji; Jiøetín pod
Jedlovou, Doksy: školní výlety;
Litomìøice: Litomìøické vinaøství; Èeská
Lípa: slavnostní pøedávání maturitních
vysvìdèení v ambitu èeskolipského
kláštera;

- SRN: Cottbus,
Neupetershain, Lübbenau - odborná stá�.
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