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Druhý ročník zážitkového kempu, který
pořádá Krajské ředitelství Policie České
republiky pro vybrané studenty
středních škol oboru bezpečnostně
právní činnost, záchranář a
bezpečnostní služby, proběhl ve dnech
23. – 25. 9. 2020 v okolí Máchova jezera.

Hlavním smyslem bylo přiblížit těm,

kteří by rádi vstoupili do policejních řad
náročnost i pestrost policejní práce. Z
naší školy se kempu zúčastnila trojice –

František, Petr a Tibor. Program akce
zajišťovali policisté odboru služební
přípravy a oddělení psychologických
služeb KŘP LK. Studenti si mohli
vyzkoušet spolupráci v týmech, dvojících
i porovnávat individuální výkony v
různých disciplínách. Běh, kliky, dřepy
apod. byly na denním pořádku. Kromě
fyzické zdatnosti museli prokázat dosta-

KEMP POLICIE ČR BYL CHVÍLEMI PĚKNÁ SODA!
tečný postřeh, logiku a dobrou paměť
při řešení různých kvízů a testů.

Studenti nebyli ušetřeni ani spánkové
deprivace, kdy fyzicky i psychicky
náročné úkoly museli plnit v pozdních
nočních i velmi časných ranních
hodinách. Mimo jiné měli možnost si
na břehyňské  střelnici vyzkoušet
střelbu z různých typů zbraní.
Inspirativní byla určitě přítomnost
olympijského biatlonového medailisty
Jaroslava Soukupa, který pracuje jako
policista a komisař odboru služební
přípravy a byl tím, kdo dohlížel na
fyzickou i střeleckou přípravu. Ačkoli
byl program časově, fyzicky i
psychicky vyčerpávající, všechny
disciplíny naši kluci zvládli. Možná
nám právě oni budou v budoucnu
pomáhat a budou nás chránit.

,,Tak už nám to zase začalo!“ To by mohlo znít jako postesknutí si na
začátku školního roku. Jenže u nás, BEZPEČÁKŮ, má tato věta jiný –
radostnější tón. 

ODSTARTOVALI JSME
STŘELECKOU SEZÓNU

S příchodem podzimu vyrážíme tradičně na střelnici, kde má výuka zcela jiný
rozměr. Netřeba dodávat, že výrazně akčnější. Radost z akce podporuje řada
prvků – výborný kolektiv, skvělé počasí, pestrá paleta zbraní, přesná trefa a pří-
jemná setkání. Například s absolventem Euroškoly Jiřím Tvrdíkem, pod jehož
vedením trénovali střelbu městští policisté hned vedle nás.

Lyžařský kurz se letos bohužel uskutečnit
nemohl. Nenechali jsme to jen tak a rozhodli
se pro naše studenty připravit jednodenní
skialpový kurz na Ještědu.

Účastníci se seznámili s výstrojí a výzbrojí.
Zjistili, jak se měří lavinový profil a už ví, jak
zachránit tonoucího v lavině. Osvojili si také
techniku výstupu a bez problému zvládali
sjezd volným terénem. Doufáme, že v novém
školním roce vyjedeme na lyžák a hory si
pořádně užijeme!

SKIALPY



V loňském školním roce proběhl
první ročník sportovní soutěže
ROZHÝBEJ EUROŠKOLU. 
Od 3. května do 13. června jsme
společně zdolali přes 2560 km 
a odcvičili více než 994 hodin!

Dík patří všem účastníkům, kteří
se zapojili a rozhodli se tak udělat
něco pro své zdraví a fyzickou
kondici. Šestice nejlepších
sportovců si svou výhru v podobě
peněžních poukázek a sportov-

ního vybavení převzala na konci
školního roku. Pokračujte v po-

hybu a budeme se na vás těšit 
u dalšího ročníku soutěže!

Žebříček 10 nejlepších
sportovců školy: 

 

1. Daniel Vlach, 2. Jiří Kasinec, 

3. Markéta Musilová, 

4. Vítek Valenta, 5. Dominik Kasal,
6. Markéta Mikysová, 7. Dominik
Matoušek, 8. Natálie Šošková, 

9. Kristýna Lepešková, 10. Natálie
Škvorová
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Sedm běžců a dvě běžkyně se postavili
na start 5. ročníku závodu City Cross
Run & Walk za tým Euroškoly. Počasí, do
kterého by ani psa nevyhnal, nikoho ze
závodníků neodradilo a krátce po 12:00
hodině všichni vyrazili na 7 km trať.

Excelentní výkon podal Mgr. Martin
Šrámek, který se umístil v TOP 10. Po
trati doslova letěl náš bezpečák – Kuba
Lustyk, který s časem 00:32:30 obsadil 
17. místo. Závod skvěle zvládli i Honza 

a Tuda. Pro nás jsou však vítězi všichni,
kteří se postavili na trať, proto Martinovi,
Kubovi L., Honzovi, Tudovi, Dominikovi
M., Kubovi Š., Hance, Domčovi K. a Nicol
děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Velký DÍK patří i našim dobrovolnicím –

Mgr. Michaele Hostinské, Nikče a Valérii.

KE STARTU
PŘIPRAVIT,
POZOR, TEĎ! 

ROZHÝBALI
JSME
EUROŠKOLU

NAŠE SPORTOVNÍ AKTIVITY

Letošní cyklistický kurz jsme si všichni
užili. Na kole jsme ze sebe vydali
všechno, byl to pro nás krásný a zábavný
týden. Sice tekl pot, slzy i krev, ale vrátili
jsme se živí a zdraví. Poznali jsme se
navzájem a objevili jsme nová místa.

Lucie Sprengerová
 

CYKLISTICKÝ 
KURZ 

Oblíbeného gymnastického kurzu v Liberci, který je zaměřen na rozvoj
koordinačních schopností, se zúčastnili BEZPEČÁCI. Pomocí profesionálních
trampolín a jámy s molitany si osvojili řadu nových akrobatických dovedností 
a zažili spoustu zábavy.

GYMNASTICKÝ KURZ

Na pevnou zem
pod nohama
museli
BEZPEČÁCI na
chvíli
zapomenout.

HOROLEZCI,
HOROLEZKYNĚ,
HOROLEZČATA

Cvičnou lezeckou stěnu vyměnili za
opravdovou skálu a hned první den jim
pískovcový ,,šmirgl” objasnil, proč lezci nosí
dlouhé kalhoty.



Třeťáčky oboru MARKETING A          

REKLAMA absolvovaly svou praxi
v pražské Alze. Zajímá vás, co na
ně čekalo? Přečtěte si, jak své
zážitky shrnuje marke'tačka
Adéla.

,,Byly jsme přímo v centru dění.
Už víme, jak probíhají přijímací
pohovory, segmentové porady,

schůzky s nadnárodními
značkami a adaptace nového
kolegy. Podívaly jsme se do
nahrávacího studia za Bohdanem
Tůmou, známým dabérem, a byly
jsme u obchodních jednání a po-

rad. Zároveň jsme vymýšlely a při-
pravovaly kreativní kampaň pro
jednu celosvětovou značku.”

Už jste viděli nové školní video, ve
kterém si zahrál i náš absolvent
Pavel Callta? Najdete ho na IGTV
nebo na našem Facebooku. Tvůrci
videa jsou  Vašek Kadraba a Vít
Černý.  jejich práci najdete na
Instagramu pod jmény
@vk.film.studio a
@vitcerny_fotograf .

NOVÉ ŠKOLNÍ 
VIDEOODBORNÁ

PRAXE 
V ALZA.CZ 

Prváci oboru MARKETING A REKLAMA
absolvovali kurz fotografie. Lektorem
nebyl nikdo jiný než zkušený fotograf
Vítek Černý. ,,Nejprve s námi probral
technické parametry fotoaparátu,  pak
jsme vyrazili do městského parku, kde
jsme nafotili několik portrétů. Už víme,

jak důležité je pro fotografa správné
světlo a vyzkoušeli jsme si i práci s
odraznou deskou. Největším oříškem
bylo fotografování pohybu. Díky
přístupu pana Černého, který nám se
vším pomohl, jsme i toto zadání
úspěšně zvládli. Poslední den nás
čekala závěrečná diskuze a obhajoba
našich prací. Výsledky odborné praxe
jsou k vidění zarámované na chodbách
školy," hodnotí kurz markeťáci.

UŽ VÍME, PROČ SI
FOTOGRAFOVÉ
PŘEJÍ DOBRÉ 
 SVĚTLO
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https://www.instagram.com/vk.film.studio/
https://www.instagram.com/vitcerny_fotograf/


Letošní cyklistický kurz jsme si všichni
užili. Dali jsme do toho ze sebe všechno
a udělali si krásný a zábavný výlet. Sice
tekl pot, slzy a krev ale vrátili jsme se živí
a zdraví. Poznali jsme nové lidi a nová
místa.

Lucie Sprengerová
 

CYKLISTICKÝ 
KURZ 

Na pevnou zem
pod nohama
museli
BEZPEČÁCI na
chvíli
zapomenout.

JAK PROBÍHÁ NAŠE PRAXE?

SPOLUPRACOVALY JSME S INFLUENCERY
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Trénink sebeobrany, výšlap na Luž, zkouška důvěry, orientační závod, slackline,

kreslení loga, orientace poslepu, ale i večerní tanec a karaoke. To všechno si
naši noví prváci vyzkoušeli na adaptačním kurzu. O video z třídenního pobytu
se postarali prváci MARKEŤÁCI, najdete ho na školním Facebooku - Euroškola
Česká Lípa. 

ZACHYTILI JSME NEJLEPŠÍ
MOMENTY ADAPŤÁKU

Cvičnou lezeckou stěnu vyměnili za
opravdovou skálu a hned první den jim
pískovcový ,,šmirgl” objasnil, proč lezci nosí
dlouhé kalhoty.

Áďa Iserová a Nikča Kratochvílová absolvovaly praxi v agentuře
Influente, kde pracovaly na přípravě fotografií a videí, která budou
následně prezentována na sociálních sítích. 
 
,,Jsem vděčná, že jsem mohla poznat tak
úžasné lidi, jaké mám v týmu, ve kterém
pracuji. Všude vládne příjemná atmosféra
a otevřený přístup. Dostala jsem prostor
rozvíjet své nápady a kreativitu, od
prezentací až po grafické návrhy na
webové stránky společnosti. Velmi mě
tato práce naplňuje a utvrdilo mě to v
tom, že se tomuto oboru chci v životě
věnovat naplno." 

Adéla Iserová
,,První týden v Influente se mi moc
líbil. Pracuji se skvělým týmem
zkušených lidí, kteří vědí, co dělají.
Tento týden jsme tvořili grafický
návrh služeb pro webovou stránku 
a vizuál prezentace s influencery.
Také jsem měla možnost se setkat
se dvěma z nich, a to s Marsellem
Bendigem a Zachym. Praxi jsem si
opravdu užila!"

Nikola Kratochvílová

 
Praxe pod vedením sympatické
tiskové mluvčí českolipské
radnice Kristýny Kňákal Brožové,
proběhla u nás ve škole. Skvěle
připravená a humorně prezen-
tovaná prezentace nám objas-
nila vše, co jsme potřebovali
vědět o tiskové zprávě. 

PSANÍ TISKOVÉ 
ZPRÁVY

 
,,Naučili jsme se základy pro psaní
textu, dozvěděli jsme se, co vše
zahrnout do tiskové zprávy a jak
vybrat správně důležité informace.  
Nejdříve jsme si zkusili napsat
zábavnou zprávu o městě Bubílkov,
následně i opravdovou zprávu o re-
konstrukci Kounicova domu. Praxe
nás moc bavila a obohatila o nové,
pro náš obor potřebné informace."

Bianca Nováková

Markeťačky ze čtvrtého ročníku Simona Vacenovská a Nikola Moravcová zúročily své školní znalosti při přípravě
komunikačních plánů pro společnost Witti Trade s.r.o. Jejich návrhy kampaní pro Pernerka Mouka a italský stylový nábytek
Natuzzi Italia byly na profesionální úrovni. Komunikační plán vycházel z výběru vhodných influencerů, kteří se s těmito
značkami pojí, a dále návrhu, jak budou dané značky propagovat na svých sociálních sítích. Simča i Nikola za svou práci dostaly
i zasloužený honorář. Jsme si jisti, že po úspěšném dokončení studia nebudou mít o práci nouzi.



,,OBSLUHOVALI JSME 
NĚMECKÉHO PREZIDENTA!"

To si může říct sedmička studentů oboru Hotelnictví a cestovní ruch. U pří-
ležitosti státní návštěvy německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera
vyrazili v doprovodu svých kolegů z Euroškoly Strakonice na Pražský hrad.

Během slavnostního oběda v Rudolfově galerii se starali o 80 pozvaných hostů,

mezi kterými byli nejen oba prezidenti s prvními dámami, ale i další přední
politici a významné osobnosti. Přestože se jednalo o jejich první odbornou praxi
po dlouhé covidové přestávce, zvládli servis na jedničku.

 

Kromě předávání vysvědčení
proběhlo v červnu i vyhlášení
kuchařské soutěže MasterChef
Euroškoly. Vítěz Dominik Kasal si za
svůj recept na Schwarzwaldský dort
s višněmi a mrazivým dechem
odnesl poukaz v hodnotě 1 000 Kč
do restaurace Wildcook šéfkuchaře
Michala Pitka. O všechny soutěžní
recepty jsme se s vámi v průběhu
letních prázdnin podělili na našem
Facebooku a Instagramu. 
 

NAŠLI JSME 
MASTERCHEFA 
EUROŠKOLY
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MLADÝMI ŘEMESLNÍKY ROKU 2020 
SE STALI  MARUŠKA A KUBA
Stejně jako v roce předcházejícím jsme měli i minulý školní rok
2 laureáty celostátní soutěže Mladý řemeslník roku - ocenění
určené nejlepším studentům a učňům řemeslných oborů
středních odborných škol i učilišť. Jsou jimi Maruška
Kratochvílová, která ocenění získala nejen díky svým
vynikajícím studijním výsledkům, ale především kuchařskému
umu a zájmu o gastronomii. Druhým držitelem je Kuba
Zdychynec, výborný střelec i student. Gratulujeme!
 

HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH
4 L E T É  D E N N Í  S T U D I U M  U K O N Č E N É  M A T U R I T O U



POMÁHÁME NAŠIM
HRDINŮM
Ve druhé polovině školního roku jsme se stali hostitelskou
školou pro výměnné studenty z Mezikulturního programu
společnosti AFS CZ – Ipek a Görkema z Turecka. Ti pod
vedením paní učitelky Hanky Christové upekli v naší cvičné
kuchyni stovky domácích koláčků s tvarohem a povidly pro
zdravotníky a dobrovolníky českolipského očkovacího centra
a naše dlouholeté partnery – příslušníky HZS LK územního
odboru Česká Lípa, kterým tímto děkujeme za jejich nasazení
nejen v době pandemie. 
 
Hotelačky ze třídy H2 absolvovaly kurz pečení a zdobení
dortů pod vedením cukrářky Kateřiny Mocové, kterou
můžete znát, pokud její tvorbu sledujete na stránce MoKa
dorty. Nejen, že zvládly upéct košíčky s karamelovou
šlehačkou a tartaletky s pařížkým krémem. Ale dokonce si
vyzkoušely potáhnout a ozdobit několik dortů. Své výrobky
poslaly personálu a klientům Alzheimercentra v České Lípě.
 
 Empatii projevili i maturanti oboru Hotelnictví a část dobrot,
které vykouzlili v rámci své praktické maturity se rozhodli
věnovat zdravotním sestřičkam covidových jednotek
českolipské nemocnice jako poděkování za jejich náročnou
práci. 
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Na pevnou zem
pod nohama
museli
BEZPEČÁCI na
chvíli
zapomenout.

Cvičnou lezeckou stěnu vyměnili za
opravdovou skálu a hned první den jim
pískovcový ,,šmirgl” objasnil, proč lezci nosí
dlouhé kalhoty.

JSME CERTIFIKOVANÝMI 
PRŮVODCI
Zkoušku profesní kvalifikace Průvodce cestovního
ruchu složilo úspěšně 11 maturantů. Aby se mohli
stát certifikovanými průvodci, museli prokázat
zeměpisné, dějepisné, cizojazyčné znalosti a ko-
munikační schopnosti. Těšíme se, až se s některými
z nich potkáme na zájezdu. :) 

,,Vždy se naučíme plno úžasných věcí, umíme připravit domácí
hamburger s čerstvě upečenou bulkou, nebo lahodný Caesar salát s par-
mazánem,” říká o kurzu zaměřeném na americkou kuchyni Karolína
Kocíková.

VAŘÍME S ŠÉFKUCHAŘEM
MICHALEM PITKEM

Naši gastronomové si pod taktovkou mistra kuchaře vyzkoušeli také
přípravu fingerfood, nechyběl kurz věnovaný přípravě ryb a mořských
plodů nebo kurz francouzské kuchyně, během  kterého studenti
vykouzlili perfektní filet mignon obalený ve slanině nebo vynikající
tatarák s domácí bagetkou. ,,Lekce vaření jsou velmi přínosné a dě-

kujeme za možnost se jich účastnit. Už se těšíme na pokračování,”
hodnotí kurzy Dominika Šturmová.



POMÁHÁME NAŠIM
HRDINŮM

KDY NÁS MŮŽEŠ NAVŠTÍVIT?
KONZULTAČNÍ DNY PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 8:00 DO 16:00 HODIN

INTERAKTIVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. 11. 2021, OD 8:30 DO 16:00 HODIN

JEDEN DEN ŽÁKEM EUROŠKOLY
8. 12. 2021, 9. 2. 2022 OD 8:00 DO 12:35 HODIN

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
2. 3. 2022, 16. 3. 2022

Marie Kratochvílová nebo Mařka, jak jsme jí všichni ve škole říkali, pokračuje ve
studiu na Technické univerzitě v Liberci, zvolila si anglický a německý jazyk se
zaměřením na vzdělávání. Jak hodnotí Maruška své první pocity z vejšky? „Abych k
vám byla upřímná, tak jsem to chtěla po prvním týdnu vzdát. Naštěstí jsem vydržela
a teď se už „chytám“ a studium mně začíná bavit. Mějte se hezky a pozdravujte,
prosím, všechny na Euroškole.“ Budeme držet pěsti, ať se Marušce ve škole daří.

Vydává Euroškola Česká Lípa, Železničářská 2232, Česká Lípa, tel: 601 360 608, ceskalipa.euroskola.cz

Cvičnou lezeckou stěnu vyměnili za
opravdovou skálu a hned první den jim
pískovcový ,,šmirgl” objasnil, proč lezci nosí
dlouhé kalhoty.

Data událostí se můžou lišit, pro aktuální termíny sleduj naše
webové stránky ceskalipa.euroskola.cz a náš Facebook
Euroškola Česká Lípa.

PRÁZDNINY
PODZIMNÍ: středa 27. října - pátek 29. října 2021

VÁNOČNÍ: čtvrtek 23. 12. 2021 - neděle 2. 1. 2022

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude 

žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

JEDNODENNÍ POLOLETNÍ: pátek 4. 2. 2022

JARNÍ: pondělí 14. 2. - neděle 20. 2. 2022

VELIKONOČNÍ: čtvrtek 14. dubna 2022 

(+ Velký pátek 15. 4. 2022, + Velikonoční pondělí 18. 4. 2022)

HLAVNÍ: od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

Telefon: +420 601 360 608

e-mail: euroskcl@eso-cl.cz

web: ceskalipa.euroskola.cz

Instagram: euroskolaceskalipa
Facebook: Euroškola Česká Lípa

Adresa: Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa

NAŠI ABSOLVENTI

SIMONA VACENOVSKÁ
MARKETING A REKLAMA

MARIE KRATOCHVÍLOVÁ
HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

Simona Vacenovská byla po maturitě přijata do
společnosti Alza.cz na pozici Vendor Team Assistant.
,,Jsem vděčná, že to, co jsem studovala, mohu nadále
uplatnit hned v prvním zaměstnání a že mám tu
možnost se zde jednou i kariérně posouvat. Celý Alza
team mě přijal s otevřenou náručí, za což jsem jim
nesmírně vděčná. Také děkuji Euroškole za možnost
studovat něco, co mě baví, a hlavně děkuji paní
učitelce Zajptové za veškeré předané vědomosti, za
pořádnou přípravu, a i za ty nervy s námi. Snad to
jednou dotáhnu taky tak daleko!" 

K Policii ČR nastoupil Kuba Vorel, absolvent z roku 2019. ,,Euroškola mě na práci u
Policie ČR připravila velmi dobře. Jsem schopný porozumět důležitým vědním
oborům, jako je právo a kriminalistika, které jsou při mé práci velmi potřebné.
Absolventi oboru BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY jsou mezi příslušníky PČR velmi vítáni!
Pokud máš sen, který se týká pomoci lidem, bránění vlasti či lidských práv nebo
prostě dumáš nad policejními postupy, či nad tím, jak se mohl trestný čin nebo
přestupek stát, tak je pro tebe studium oboru BS velmi dobrý start.“

Všem našim absolventům přejeme hodně štěstí!

JAKUB VOREL
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY


