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EDISON
Jde o projekt prohlubující mezinárodní vztahy. Tento
projekt patří pod organizaci AIESEC. Jedná se o největší
studenty řízenou mezinárodní organizaci. Byla vytvořena
v roce 1948, kdy mladí lidé po druhé světové válce konečně
dostali možnost se vyjádřit a spojit síly celého světa do
něčeho kvalitního a užitečného. Účastní se jí přes 120 zemí
a mladým za téměř 80 let svého působení přinesla přes
35 000 zážitků, na které jen tak nezapomenou.

Svatba v
Irsku
Svatba byla neobvyklá ve
všech směrech, nehrál zde
roli bílý závoj a dlouhá
vlečka ani černý slavnostní oblek. Místo toho měla
nevěsta
tmavě
zelené
šaty s bílým kabátkem

Praxe

Učíme Turky tančit polku! Aneb
zahraniční praxe 2021
V
rámci
zahraničních
praxí vycestovali naši studenti Iva Svitáková (M4A)
a Filip Kubík (P4A) na dlouhodobou praxi na Maltu,
zatímco Martina Černá
(R4A) skrze krátkodobou
praxi poznávala kulturu
Španělska. V rozhovoru
s nimi se dozvídáme nejen
o tom, jak probíhá praxe
od začátku až do konce, ale
i o zážitcích, které se na ní
udály.

Eliška Kudrnová
Začněme tedy hezky
od začátku! Jak proběhlo
výběrové řízení a zazněla
na pohovoru nějaká otázka,
na
kterou
vzpomínáte
doteď?
Filip: Kvůli covidu to
bylo komplikovanější a celkově
ta těžká doba měla za dopad
neinformovanost. Každopádně

Foto: Eliška Bartošková
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proběhlo to tak, že ze
všech, co se hlásili na
dlouhodobou
praxi,
vybrali učitelé osm
studentů a ti pak šli
k pohovoru. Pohovor
byl kvůli covidu ale
přes Teams.
Iva: Toho pohovoru jsem se bála,
ale to přešlo, když
jsem zjistila, že pokud
nás nevyberou na
dlouhodobou
praxi,
tak jsme rovnou vybráni na tu krátkodobou. Z pohovoru si
pamatuji
na
dvě
situace, kterými nás
Foto: Eliška Bartošková
zkoušeli. První byla,
co bychom dělali,
z Frýdku-Místku, kteří nám
kdybychom se vzbudili s teplotou, a další, co ale jednou ráno snědli snídani,
bychom dělali, kdybychom takže tam mezi námi vznikly
pře. Někdy jsme zašli na oběd
ztratili doklady.
Martina: Právě kvůli i mimo naši ubytovnu, jelikož
covidu to proběhlo jinak. U nás paní hostitelka vařila hodně
na krátkodobou praxi žádný mastná jídla a po chvíli nám
pohovor nebyl. Učitelé nás vy- z toho už začínalo být špatně.
Filip: Drtivá většina
brali rovnou.
bydlela společně v apartJak
vypadalo
vaše mánovém domě, kde jsme si
ubytování
a
jakým zařizovali úplně všechno sami.
způsobem
jste
se Ubytování bylo velké, měli jsme
se tam fakt dobře. Zjistili jsme
stravovali?
Martina: My jsme ale i nedostatky, například, že
bydleli v domě, ve kterém chyběly poličky, objevili jsme
jsme měli zařízenou i stravu. sršní hnízdo na terase nebo
Ubytování bylo docela malé, taky to, že ovládání na sporáku
takže nás bylo osm holek na bylo obráceně.
Iva: Měli jsme ale vlastjednu koupelnu. Vycházely
jsme si vstříc, ale akorát jsme ní kuchyň, dokonce i vlastní
měli všude bordel. Bydleli tam pračku a sušičku. Hned u domu
s námi i Turci a Lotyši, kteří jsme měli obchod a tři minuty
byli skvělí. Později přijeli i Češi od něj stánek Pastizzeria, kde

prodávali pečivo. Tam jsme
chodili poměrně dost často.
Co bylo náplní vaší práce?
Iva: Mojí prací bylo psát
různé články pro internetový
magazín Indulge. Ve výsledku
jsem ale pracovala jen s mou
šéfovou jako její pravá ruka.
Protože to byl internetový
magazín, tak jsem nepotkala
žádné kolegy, jelikož pracovali
ze všech koutů světa a spíš to
měli jen jako koníček. Hlavní
náplní tedy bylo, že jsem chodila na různé akce a o nich
pak psala články. Hned druhý týden mě šéfová poslala na
workshop malování na pláži,
přičemž hotový obraz jsme si
pak doma vyvěsili. Nebo se
v jednom hotelu otevírala nová
veganská kavárna, kam jsem
přišla, vyslechla si přednášku, ochutnala speciální kávu,
dostala pětichodové menu
a dezert, no a pak už stačilo jen
napsat článek. Taky jsem díky
té práci například absolvovala
desetihodinový kurz keramiky
nebo jsem si zašla na koncert
a následně udělala rozhovor
s kapelou na dálku, kdy jsem
jí musela volat z prádelny,
protože jinde nefungovala
Wi-Fi, nebo tam byl moc velký
ruch.
Martina:
Já
jsem
pracovala
v
Asociación
Marroquí, která pomáhá imigrantům, především ženám,
kteří
většinou
imigrovaly
z Maroka do Španělska za
svým přítelem, ze kterého se
ale později vyklubal násilník.
Nebyli tam imigranti pouze z Maroka, například nám
tam jednou přišli imigranti
z Ruska a vzhledem k tomu, že
jsme jim byli jazykově nejblíž,

tak jsme tam fungovali i jako
dorozumívač mezi španělštinou
a ruštinou. Každopádně pracovali jsme tak, že jsme měli
spoustu rozhovorů, kde bylo
detailně popsáno, které násilí
bylo spácháno. Ty jsme
převáděli do elektronické podoby a zadávali do databáze,
aby se pak mohly jako důkazy předat dál. Bylo to často
i hodně nepříjemné, dokonce
se nám z toho dělalo špatně
a v tu chvíli jsem byla ráda, že
jsem ani všem těm detailům ve
španělštině nerozuměla. Mají
i program prevence proti
islamofobii, a tak jsme někdy
hledali na sociálních sítích materiály a další důkazy, hlavně
tedy videa, kde to násilí bylo
vidět. Na druhou stranu to bylo
dost zajímavé a člověk si otevřel
oči, že se má doma vlastně dobře,
i když to někdy třeba neklape.
Filip: Quad Consultancy je firma zaměřená na
lidské zdroje a já jsem v ní byl
takovým prostředníkem mezi
zaměstnanci
a
zaměstnavateli. V jejich interní databázi životopisů jsem hledal
kandidáty na základě zadané
pozice a požadavků. Občas mi
teda přišlo, že nejde najít vůbec
nikoho, protože sice jsem tam
používal všechna ta klíčová
slova, ale některé životopisy
byly nepoužitelné, a navíc osob
v té databázi ani tolik nebylo.
Pak jsem přešel pod marketing,
a to jsme různě tvořili grafiku, bit.ly a podobné věci. Do

práce jsem to měl dvacet minut
autobusem, pokud zrovna
přijel, musím říct: ,,zlatý Český
dráhy“.
A jak jste vycházeli s šéfy?
Iva: Šéfová byla úplně
úžasná. Vždycky jsem přišla a hned jsem dostala kafe
nebo colu. Když si objednávala
jídlo, tak mě hned zvala, takže
o mě bylo fakt skvěle postaráno.
I když nastal problém v komunikaci a já neudělala přesně to,
co jsem měla, tak byla celou
dobu moc milá. Vycházela mi
vstříc a fakt to bylo moc fajn.
Filip: Ten první měsíc byla
šéfová docela napjatá a moc
jsme spolu nekomunikovali, ale
potom se to změnilo. Do práce
jsem pak chodil dost rád,
protože tam bylo příjemné
prostředí. Šéfová byla pak už
moc přátelská a mohli jsme se
bavit o všem.
Martina: Tak já jsem
toho mého šéfa viděla asi jen
třikrát.

Pokud tě zajímá
víc, pokračování
rozhovoru najdeš
na webových
stránkách theblue.cz
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Sport

Česku opět uteklo mistrovství světa, šestnáctileté
čekání pokračuje
Naděje na postup českých
fotbalistů mezi elitních
dvaatřicet týmu světové
kopané zhasla ve švédské
Solně. Reprezentace se zde
utkala s domácími Švédy,
kteří ji dokázali gólem
Robina Quaisona z prodloužení vyřadit.

Marek Hammami
Tento výsledek by se
jistě dal nazvat zklamáním, nicméně je škoda, že se národní
tým do této pozice vůbec dostal,
nebýt ztrát v kvalifikaci, mohl
skončit na druhém místě před
Walesem a vybírat mezi o něco
snadnějšími soupeři. Týmu
Jaroslava Šilhavého nakonec
kvalifikační
naděje
dodal
úspěch v Lize Národů UEFA,
kde tým zvládl postoupit do
elitní skupiny A, a díky tomu si
zajistil barážovou pozici.
Po úspěchu na loňském
evropském šampionátu, kde

Foto: Robyn Majerová

4

mužstvo postoupilo z náročné
skupiny a v památném duelu
přehrálo Holandsko, se zdálo, že
se blýská na lepší časy. Podzim
po EURO zahájil tým hubenou
výhrou nad Běloruskem a poté
dostal výprask od suverénní
Belgie. Závěr kvalifikace přinesl
divokou remízu s Walesem,
která uzavřela šance na postup
z druhé pozice. Výhra 2:0 nad
Běloruskem v posledním duelu
už nic neřešila.
Velkou
pravdou
zůstává, že reprezentace byla
před klíčovým mačem celého
kvalifikačního snažení fatálně oslabena. Ze sestavy, která
uhrála čtvrtfinále na EURO
vyběhlo na trávník pouze pět
hráčů, další pětice usedla mezi
náhradníky. Český lodivod Šilhavý musel skousnout ztrátu Patrika Schicka, fenoména loňského EURO a letošní
bundesligové sezony, který se
krátce před srazem zranil a tým
nemohl posílit. Opět se ukázalo, že Češi mají bez Schicka

v ofenzivě obrovské problémy.
Ale chyběla i další
důležitá jména – Coufal podstoupil
operaci,
zranění
trápila Čelůstku i Kalase, dlouhodobě na marodce je levý bek
Bořil. Jako problém se bohužel
ukázala velká marodka pražské
Slavie, na kterou musíme krom
jejího kapitána Bořila zařadit
také Provoda, Kúdelu, Ševčíka
nebo Hovorku. Všechno hráče
s reprezentační kvalitou, kteří
se zranili buď těsně před srazem
nebo museli léčit dlouhodobé
úrazy.
A proto trenér Šilhavý
do pravděpodobně klíčové bitvy svého působení u reprezentace povolal debutanty
Lingra, Krejčího, Jurečku,
Havla a Zeleného.
Zápas
jako
takový
přinesl velmi opatrný souboj
dvou mužstev, která od samého
začátku chtěla hrát na jednu
branku, díky které se jim povede postoupit. Hned v úvodu
však anglický sudí Oliver velmi
sporně neuznal Kuchtovu branku a stav tak zůstal bezgólový.
To i po několika švédských
šancích.
Švédové
toho
v základní hrací době ale moc
nepředvedli, což byla hlavně
zásluha
obranné
trojice
Holeš,Brabec a Zima, kteří
odehráli dobrý zápas s jistotou
za zády v podobě Vaclíka a jako
vždy velmi kvalitním kapitánem Součkem před sebou.
Jelikož základní hrací
doba rozhodnutí nepřinesla následovalo prodloužení.
V něm Češi museli odolávat
protiútokům domácích, ale poté
sami zahrozili. V šanci z kate-

Fejeton
gorie “jednou za život” se ocitl
plzeňský novic Milan Havel,
ale svou možnost zapsat se do
české fotbalové historie odmítl
a v zakončení selhal. Na druhé straně ve 110. minutě rozjel
švédský tahoun Isak parádní
akci, při které rozložil českou defenzivu na prvočinitele
a předložil Robinu Quaisono-

Národů, které se odehrají
v červnu. Otázkou stále
zůstává, kdo reprezentaci do
těchto bojů povede. Jedno
je ale jisté, na účast mezi
světovou elitou si musíme
Česku tak v letošním
minimálně do roku 2026
kalendářním roce už zbývají
počkat.
pouze zápasy skupiny A Ligy
vi možnost poslat domácí do
vedení. Quaison ji nepohrdl
a dal “Tre Kronor” náskok, který
už Švédové nepustili a postoupili přes Český tým do finální
fáze kvalifikace proti Polsku.

ADIEU!
Anna Krupková
Jestli někdo v naší rodině procestoval svět, byl to
můj táta. Už v první třídě ho
babička vyslala samotného
letadlem do Ruska na tábor
do malebné zimní krajiny,
kde lišky dávají dobrou noc.
„V práci nám to nabízeli,” svěřila se mi babička, když jsem se
jí vyptávala, jak ji to napadlo. Myslím, že byla ráda a odpočinula si, protože jsem kopie
svého táty a já bych se doma nechtěla. Ruštinu sice nepochytil,
zato umí německy, alespoň to
o sobě tvrdí a ostatní mu věří.
Třeba když pár let zpátky opustil hranice území naší
malé obce, aby se s přítelkyní
vydal do vzdáleného Maďarska. „English? Russkiy? Magyar?” ptala se slečna na recepci,
aby věděla, jak se s tátou dorozumět, protože byl odhodlaný
ujmout se slova.
„Nein,” odpověděl.
„Deutsch?” rozzářily se slečně
oči, když táta souhlasil. Slečna
si zřejmě oddychla a spustila
svůj monolog, do kterého táta
jen rytmicky pokyvoval a občas
utrousil „ja“, aby věděla, že rozumí (pozn. red. nerozuměl).

„Ja, ja, danke,” otočil se táta na
patě a s klíčky si to štrádoval
bůhvíkam.
„Co říkala?” ptala se přítelkyně.
„Nevím,” pokrčil rameny.
Jinak přísahám, že jazykové nadání jsme v rodině
zdědili! Sestřenice se po střední sbalila a odjela hlídat děti do
Francie, kde během toho také
studovala. Je to moje hrdinka
a neuběhne den, kdy bych ji
neobdivovala. Takže není divu,
že mě rok zpátky napadlo něco
podobného – půjdu studovat
do Francie! Nic mě tu nedrží
a poznám svět! Záhy jsem však
zjistila, že moje slovní zásoba
na popis oblečení mi opravdu
nebude stačit a na výběr
z oborů v angličtině taky moc
nebylo. A teď si říkám, tak
jsem já fakt hloupá? Co bych
tam dělala, když jsem to i na
intru po jedné noci zabalila?
(pozn. red. byl mi vyjádřen
soucit a pochopení). Nebo
můj výlet na Eiffelovku?
Pamatuji si jen na velkou
řadu, která stála až do
Maďarska a o něco
málo větší konstrukci
tyčící se nade
mnou.
„Část nahoru

pojedeme
i
skleněným
výtahem,”
povídala
nám
učitelka. Asi nás chtěla navnadit
nebo co. To vám děkuju
pěkně, teta, ale mě teda nikam
nedostanete, myslela jsem si.
A víte co, bylo mi dobře i pod
Eiffelovkou
se
zmrzlinou
a nemusela jsem mít strach
o svůj holý život. Odstěhovat
se do Francie a nebýt schopna
vylézt na Eiffelovku? To bych
si asi rovnou mohla koupit
zpáteční letenku.
Takže zůstávám v Česku, nemusíte se bát. Croissanty
si ale kupuju dál a dneska mě
dokonce čekají domácí, baret
mám a červenou rtěnku vlastním
rovnou ve třech odstínech.
Čekám na další sérii Emily
in Paris, abych mohla soudit
americký přízvuk Emily a její
neschopnost se něco naučit,
i když já sama umím jen
o špetku víc. Na odreagování
si pouštím francouzské
písničky a předstírám, že
rozumím.

Adieu!

Ilustrace: Anna
Krupková
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Rozhovor

Odborné praxe pro partnerské školy v
zahraničí
Studenti Arthur a François
přijeli dne 17. října 2021
do Prahy, a to z důvodu
dvouměsíční
odborné
praxe, kterou vykonávali
na naší škole. Oba studují
na naší partnerské škole
Philippine Duchesne Itec
Boisfleury v Grenoblu.
Jejich hlavním studijním
oborem je komunikace.
Se spolužačkou Míšou
Novotnou jsme klukům
těsně před jejich odjezdem
položily několik otázek,
které nám přiblížily jejich
odbornou praxi a pobyt
v Praze.
Viktorie
Wojnarová
Michaela
Novotná

Jak jste spokojeni se svou
praxí u nás ve škole?
A: S praxí jsme velice
spokojeni a upřímně opravdu
mile překvapeni. Je tomu tak,
jelikož jsme neměli žádná
očekávání, praxe byla sjednaná
na poslední chvíli, přibližně dva
týdny před naším odjezdem.
Nemohli jsme dlouho sehnat
místo, ale díky spolupráci
naší školy s tou vaší jsme měli
příležitost jet sem.
F: Bylo to hektické, ale
vyplatilo se to. Po celou dobu
praxe jsme dostávali různorodé
úkoly a na škole pracují
příjemní lidé. Velice se nám líbí
prostředí školy.
Byli jste mile přivítáni?
A: Ano, nejdříve nás
přivítali Petra Bílá společně
s Džalalem Nazarovem. Poté
nám představily školu také dvě
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studentky čtvrtého ročníku,
Viki a Eliška.
Jak hodnotíte prostředí
školy?
F: Budova školy je
hezká a nadčasová, učebny jsou
vybaveny moderně. Měli jsme
možnost zúčastnit se některých
vyučovacích hodin, kde panovala dobrá nálada a studenti
vypadali spokojeně.
Jak se vám pracovalo
s našimi pedagogickými
pracovníky?
A: Zaměstnanci školy jsou milí. Starali se o nás
a snažili se, abychom se
cítili komfortně. Snažili se nám
dávat zajímavé a smysluplné
úkoly.
Pokud to lze, vyjmenovali
byste nám úkoly, které jste
dělali?
F: Ano, určitě, často jsme pracovali s programy Microsoft, jako je
například Word, PowerPoint
či Excel. V nich jsme
zpracovávali různé dokumenty,
například
jsme
dělali
visačky
pro
návštěvníky
a pomáhali jsme s návrhem
brožurek školy. Také jsme
připravovali certifikáty pro školu. Pracovali jsme s programem
Photoshop a Illustrator.
A:
Mimo
práci s programy jsme dále
pomáhali s přípravou před
mimořádným dnem otevřených
dveří, kde jsme také fotili se
školními fotoaparáty. Fotili
jsme taky studenty a učitele při
předávání certifikátů Europass.
Jak jsme již zmínili, zúčastnili
jsme se několika hodin francou-

zštiny, na které jsme zpracovali prezentace o našich městech
Albertville a Grenoble.
Můžete uvést příklad úkolu, který vás nejvíce zaujal?
F: Mě určitě design
školního webu. Byla to pro mě
nejzajímavější činnost.
A: Mě zase bavila
tvorba plakátů zahraničních
praxí 2021.
Nyní se přesuneme do zcela
jiné oblasti školy. Máme na
vás otázku, jak hodnotíte
naši školní jídelnu?
A: Upřímně? Jídelnu nehodnotíme moc dobře.
Nechceme tímto ale říct,
že bychom do ní chodili
neradi, právě díky ní jsme mohli
ochutnat
českou
kuchyni,
která nás mile překvapila.
Hodnotíme
školní
jídelnu
špatně, protože ji můžeme
srovnávat s tou naší, která je
úplně jiná. Tady jsou jídla levná
a nejsou moc vyvážená.
F: Ve Francii za jídlo
ve škole platíme asi šest eur
a kvalita je vyšší. Asi
nejvíce nám vadilo, že se k jídlu
nepodávalo více zeleniny. Je
zde sice na výběr salát, ale tam
podle mě chybí zdroj bílkovin
a je nutričně nedostatečný.
Naopak polévky byly moc dobré
a chutnaly nám.
Jak hodnotíte každodenní
cestu do školy?
A: Měli jsme dvě
možnosti, jak do školy dojíždět
– první cesta byla metrem
a autobusem, druhá metrem
a vlakem ze stanice PrahaVysočany. Naši každodenní
cestu hodnotíme kladně. Je

velice jednoduché pohybo- lik památek, například Pražský
vat se po Praze, navíc tu máte hrad a Chrám sv. Víta, Karlův
čisté
dopravní
prostředky most, Žižkovskou věž… Podívali
v porovnání s Francií.
jsme se také do různých muzeí,
Bydleli jste v bytě. Jak jej já konkrétně jsem se byl podíhodnotíte?
vat v Muzeu komunismu.
F: Naše ubytování bylo Jakým
nejčastějším
krásné. Bydleli jsme poblíž prostředkem
jste
se
stanice metra Palmovka, v této přepravovali?
části Prahy bylo skutečně skvělé
F: Nejčastěji metrem
prostředí. Nejen že jsme bydleli a vlakem. Nejméně pak tramv dostupné lokalitě, ale byli zde vají, protože jsme se nemohli
i velmi milí lidé. V okolí naše- zorientovat v jízdním řádu.
ho bytu byla spousta restaurací, Navštívili jste nějakou
barů a parků, což nás příjemně společenskou událost?
překvapilo.
A: Ano, jak jsme
Vařili jste si? Jak se vám již zmínili, byli jsme na
vařilo z českých surovin?
mimořádném dni otevřených
A: Vařili jsme si hlavně dveří, také jsme se byli podívat
večeře. Vařil hlavně tady na slavnosti spojené s výročím
François a naše spolubydlící pádu komunismu. Kromě těchLola (byla zde také na
praxi). Já nejsem dobrý
kuchař, takže jsem jim
to rád přenechal. Spíše
jsme ale navštěvovali
místní restaurace, protože jsme si za náš pobyt dost oblíbili českou
kuchyni.
Jaké české jídlo jste
si oblíbili?
F: Nejprve ty
Foto: Džalal Nazarov
nejvíce české pokrmy
– kebab a sushi. Ne,
děláme
si
legraci,
samozřejmě jsme ochutnali to formálních událostí jsme
pravé české speciality, jako jsou také byli na Prestiž party.
třeba sladké i slané knedlíky, Chcete se do Prahy podívat
svatomartinská husa, smažený někdy znovu?
sýr, trdelník, medovník nebo
A: Na to existuje pouolomoucké tvarůžky.
ze jedna odpověď: Ano. Praha
Oblíbili jste si nějaké místo nás okouzlila a už se těšíme, až
v Praze?
sem zase přijedeme. François
		
A: Ano, nejvíce by chtěl navštívit Prahu v létě
jsme si oblíbili Letenské sady. a zažít ji tak jiným způsobem.
Tam jsme chodili opravdu časF: Těším se, až si sem
to. Taky se nám líbily Petřínské znovu udělám cestu.
zahrady a Kampa.
Navštívili jste i jiná města
F: Navštívili jsme i něko- v Česku?

F: Jistě, byli jsme
na výletě v Liberci s Kristýnou Phamovou, která nás
provedla
celým
městem.
Dále jsme si o jednom víkendu udělali výlet do Plzně.
Mohli jsme se také podívat na
Pravčickou bránu, kam jsme
jeli s Luckou Hegerovou.
Jaká byla vaše úplně
nejoblíbenější volnočasová
aktivita?
A: Nejradši jsme se
procházeli a poznávali krásy
Prahy. Skvěle jsme si užili
návštěvy restaurací.
Jak na vás působí česká
kultura?
F: Česká kultura je
originální a přívětivá. Češi jsou
milí, přátelští lidé. Díky tomu
jsme se mohli v Praze
cítit bezpečně ve dne
i v noci.
Na závěr bychom chtěli
poděkovat
všem
pracovníkům této školy, kteří nám z praxe
udělali nezapomenutelný
zážitek. Hlavně bychom
chtěli poděkovat Petře
Bílé, Lucce Hegerové,
Džalalu
Nazarovovi, Kristýně Phamové
a Pavlu Sovičovi, kteří
nás provázeli celou naší praxí
a vždy nám byli nápomocní.
Díky všem jsme si praxi skvěle
užili a velice rádi se do Prahy
zase podíváme. Dost nás mrzí,
že musíme teď odjet, ale věříme,
že jakmile opět přijedeme, tak
se se všemi zase sejdeme.
Děkujeme Vám.
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Organizace

Nejsme na světě jediní
Projekt, při němž se spojilo
několik
kultur.
Někdy
dokonce první setkání
s někým či něčím mimo naši
zemi. Originálně pojatý
školní týden. Představuji
Vám Projekt Edison.

S pomocí obrázků či videí tito
studenti přednášejí základní
informace, ale i vyvrací stereotypy a šíří svoje zkušenosti.
Na konci týdne se pak ve volných prostorách školy zorganizuje tzv. vesnička. Jednoduše
každý zúčastněný stát má svůj
stůl, který lemuje vlajka, a žáci
tak mají možnost blíže poznat
Kristýna Míková např. měnu či tradiční jídla
Pod názvem Projekt daného státu.
Projekt
Edison
se
Edison si spoustu z nás představí slavného Thomase Alvu každoročně konal i na naší
a objevení např. žárovky. Jde základní škole a já na něj
ale o projekt prohlubující me- mám samé hezké vzpomínky.
zinárodní vztahy. Už od dětství
se na hodinách zeměpisu učíme
nazpaměť naše sousední státy,
hlavní města, lokace různých
hor, počty obyvatel… Přitom
mnohem důležitější určitě nejenom mně přijde zajímat se Ilustrace: Robyn Majerová
o jiné etnicity. Tzn. různorodé
kultury, dějiny, umění či třeba
A ano, z velké části je to díky
náboženství.
Tento projekt patří pod tomu, že jsme přišli o spoustu
organizaci AIESEC. Jedná se mých neoblíbených hodin. Ale
o největší studenty řízenou hlavně jde o ten pocit něčeho
mezinárodní organizaci. Byla úplně jiného, nezvyklého, pryč
vytvořena v roce 1948, kdy ze stereotypu českého školmladí lidé po druhé světové ství. Cizince jsem předtím potválce konečně dostali možnost kávala převážně jen v ulicích
se vyjádřit a spojit síly celého pražského centra, výjimečně se
světa do něčeho kvalitního pak ptali rodičů na cestu. Tudíž
a užitečného. Účastní se jí přes tahle příležitost pro nás všech120 zemí a mladým za téměř ny byla velmi vzácná a pozoru80 let svého působení přinesla hodná.
Vzpomínám si, jak jsme
přes 35 000 zážitků, na které
asi v deseti letech opakovaně
jen tak nezapomenou.
Edison spočívá v tom, poslouchali jednu určitou větu
že 8 vysokoškolských studentů z internetového překladače,
ze všech koutů světa přijede na abychom se slečny z Číny mohli
týden do české školy (mateřské, zeptat: „Viděla jste někdy panzákladní i střední) a násled- du velkou?“
Nebo když nám u výše
ně v průběhu vyučovacích hovesničky
mladá
din představuje svoji zemi. zmíněné
Mexičanka připravila grilované
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kuře a já, nezvládající ani stripsy z KFC a neznalá slovního
spojení „super spicy“, jsem
v mých asi 8 letech křičela po
chodbách, jak moc mě to pálilo.
Také mám vzpomínky na to,
jak jsme s korejskou studentkou tancovali a zpívali na tu
neskutečně chytlavou dětskou
písničku „Baby Shark“, jak jsme
se s Rusem balili do takzvaného
„babushka šátku“ nebo když
jsem se radovala z výhry mince
o hodnotě 5 indických rupií,
i když má v Česku téměř nulovou hodnotu.
Z dětské neznalosti se

také ale bohužel někdy vyvinuly neúmyslné náznaky rasismu.
Ta touha sahat černošce na její
afro, či imitace asijského jazyka. Děti za to dle mého názoru nemohly, jednoduše viděly
někoho úplně nového a nezvyklého. To pro učitele by mělo
být důležité, aby dané studenty
respektovali.
Nakonec myslím, že organizace AIESEC vymyslela
skvělý projekt slučující několik
národů. Zejména v této nelehké
době, kdy je bohužel válka brána jako způsob řešení konfliktů,
je důležité odmalička chápat
respekt a spojení jiných kultur
a zvyků.
A právě proto jsem neskutečně vděčná za možnosti,
které nabízí naše škola. Ať žijí
mezinárodní vztahy!

Tandem
Vsadím se, že většině
z vás v hlavě po přečtení
názvu proběhla myšlenka
„Že by tandemový seskok
padákem?“ Bohužel vám
všem toto mínění musím
vyvrátit. Jedná se o partnerskou organizaci a právě
díky ní může naše škola
posílat studenty 3. ročníků
na zahraniční praxe do
Německa v rámci projektu
Erasmus+.

Eliška Bartošková
Hlavní náplní organizace TANDEM je koordinace výměny česko-německé
mládeže.
Cílem
iniciativy
je,
aby každý mladý člověk
měl
možnost
zúčastnit
se
mezinárodní
výměny.
Mnoho lidí stále předpokládá,
že výměna studentů je jen pro
finančně zajištěné jedince, díky
četným dotačním programům
tomu tak ale být nemusí. Jednodušeji řečeno – další skvělé
způsoby, jak vyjet do zahraničí
za studiem zcela zdarma. Své
akce a setkání pořádají v Plzni
a v Regensburgu již od roku
1997. Jejím zřizovatelem je
ZápAdočeská univerzita.
Každé 3 roky si Tandem volí Stěžejní téma, podle
kterého se nese jeho samotná činnost a podpora různých
cílových skupin. Pro období
2020-2023 je to „Mládež utváří budoucnost – Demokracie, participace, diverzita“. Více
o tématu se můžete dozvědět na
jejich stránkách.

Nabídka Tandemu je
velice rozsáhlá. V předškolní
oblasti nabízí programy podpory česko-německé spolupráce.
Školám nabízí širokou nabídku
česko-německých
projektů.
Jedním z nich je interaktivní
projekt Zažij Plzeň! – originální zpracování prohlídek
Plzně. Představení města zaměřené na jeho kulturu a historii
s důrazem na česko-německý
kontext probíhající dvojjazyčně.
Patří sem také dobrovolnický projekt Ahoj.info, který
informuje mladé lidi o sousední
zemi a tématech jako cestování,
jazyky a studium v zahraničí.
O portál se starají českoněmečtí dobrovolníci z Evropského sboru solidarity.
Stále vám běží v hlavně
otázka: Jak tedy Tandem
souvisí s naší školou? Čtěte dál,
velice ráda vám to rozklíčuji.
Naše škola se zúčastnila
výše
zmiňované
akce Zažij Plzeň. Na ní se
seznámila s německou školou
Berufsbildende Schulen Roten-

burg a roku 2013 spolu uzavřely
partnerství. Vznikla tak skvělá
možnost a příležitost pořádat
výměnné pobyty našich studentů. Samozřejmě když tomu
nestojí v cestě pandemie.
Dále Tandem pomáhá
zastřešovat podání smluv k odborným praxím společně s projektem Erasmus+. Umožňuje
tak výjezd co nejvíce mobilit do
sousedního Německa.

Článek tě zaujal?
Více se dozvíš na
jejich webových
stránkách.
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Kultura

Svatba v Irsku
Pokaždé když zmíním,
že se moje sestra vdávala v Irsku, každý usoudí,
že v Irsku žije nebo že si
minimálně bere Ira. Ale
nikoliv! Ženich i nevěsta,
teď už manželé, jsou oba
Češi a ve smaragdové zemi
nikdy před svou vlastní
svatbou ani nebyli. Byla to
vlastně jedna velká šílená
cesta. Ale jelikož jsme
všichni v rodině posedlí
cestováním po Britských
ostrovech, nikdo neváhal.
A tak jsme v září 2016 odletěli z polské Wroclawi do
Irska.

Eva Piknová
Letadlo
přistálo
ve
městě Cork na jihu země.
Půjčenými auty jsme se dopravili do malebného městečka
jménem Waterville, kde na nás
mezi pastvinami čekal přenádherný domeček pro celou
naši rodinnou expedici. Aniž
bych se musela dívat na fot-

Foto: Eva Piknová
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ky, přesně si vybavuji,
jak to tam vypadalo.
Domů v okolí bylo jen
pár, měli jsme tedy skoro absolutní soukromí,
okna s výhledem na
moře, na pasoucí se
ovečky a na Waterville
na kopci.
Pamatuji si, že obřad
se konal ve středu, tedy
třetí nebo čtvrtý den po
našem příjezdu. Museli jsme vstávat brzo,
protože místo, které
si naši snoubenci vybrali, se nacházelo pár
hodin cesty od našeho
domku. Silnice tam ne- Foto: Eva Piknová
jsou zrovna čtyřproudé
Jako svatební prostor
dálnice,
takže
to
byl
vybrán
polorozpadlý kostel
vyžadovalo dávku kinedrylu.
Svatba byla neobvyklá bez střechy, místo inspirované
ve všech směrech, nehrál zde starou reklamou na Tullamore
roli bílý závoj a dlouhá vleč- Dew. Z téhle reklamy jsme také
ka ani černý slavnostní oblek. převzali lokaci svatebních fotek,
Místo toho měla nevěsta tmavě kde sedíme na zídce stejně, jako
zelené šaty s bílým kabátkem můžete vidět právě tam. Uvnitř
a ženich si vzal vestičku, kla- kostela jsme to nijak neupravosickou bekovku jako z Peaky vali ani nezdobili, byl tam starý
Blinders a kravatu v barvě kamenný oltář, který naprosto
nevěstiných
šatů.
Chyběl postačil. Dokonce jsme neměli
mu do perfektního obráz- ani židle, takže jsme celou dobu
ku už jen doutník nebo fajfka stáli.
Obřad to byl moc heza sklenka whisky. O hudbu se
postarali dva místní muzikan- ký, trval asi půl hodiny. Z anti. Předem dostali seznam gličtiny nám překládal můj
písní, které si má sestra přála bratr, jinak by naši rodiče asi
zahrát. Samozřejmě čistě irské. moc ze svatby nepochytili.
A ani oddávajícím nebyl jen tak Druid se podle keltských zvyněkdo. Této role se ujal kelt- klostí zaměřoval hodně na
ský druid! Keltové samozřejmě přírodu a propojení manželů
nejsou zrovna aktuální národ, s přírodními živly. Symbolicky je
ale tento muž, který původně spojil ohněm, vodou, vzduchem
začal jako katolický kněz, se a hlínou. Do té doby jsem nikdy
zabýval právě keltskou kulturou nezažila svatební obřad, který
a vedl a stále vede celkem běžně by mě opravdu bavil. Tohle
bylo vážně zajímavé a hezky se
svatební nebo zádušní obřady.

to poslouchalo i v mých tehdy
ani ne dvanácti letech. Bratr
pak měl, jakožto sestřin svědek,
i krátké čtení, já jsem donesla
prstýnky a novomanželé nám
předali dárky coby památku
na tenhle den. Dámy dostaly
řetízek s trojlístkem, irským
symbolem, a pánové klasické
oldschool cibulové hodinky. Ke
konci se ukázalo pravé místní
počasí a začalo trochu mrholit.
Ale vlastně to jen přidalo na

atmosféře. I to, že svatba byla
v čistě rodinném kruhu, mělo
své kouzlo.
Ani slavnostní oběd
nebyl takový, jako obyčejně na
svatbách bývá. Žádná svíčková
ani rozbíjení talíře. Proběhl na
odpočívadle pár kilometrů od
kostela. Foukalo tak moc, že
bylo prakticky nemožné sedět
kultivovaně u stolu a jíst. A jelikož byla naše auta půjčená
a nechtěli jsme udělat nep-

ořádek, spořádali jsme naše zabalené bagety schovaní v závětří
za kameny. Romantika!
Krom svatebního dne
jsme měli vlastně celý týden
nabitý program. Chodili jsme
na procházky, jezdili na výlety
a objevovali oblast Ring of Kerry. Za těch pár dní jsme si Irsko
všichni zamilovali a můžu ho
jedině doporučit!

All Around The World
Eliška Jarošová
As i’m waiting at the level crossing,
i can hear the train getting closer, but it’s nowhere to be seen.
It’s all just this one damn level crossing,
the only thing that is separating me from finally leaving the past behind.
I have been waiting here for 25 minutes.

Ilustrace: Eliška
Jarošová

Now i can finally see the train coming around the bend.
New chapter of my life is officially starting.
I spent my high school years studying abroad.
I also did an internship in this really nice company.
They were happy with my work and wanted to make me an employee.
It became my dream to work there.
But once my student years were over, i had to go back home.
I never stopped thinking about my time in the company.
Truly the best times of my life.
But i couldn’t go back.
I was forever trapped living my boring life here,
the way everyone told me it has to be.
But not anymore.
I finally found the courage to stop caring about what others tell me.
After ten years i’m finally going back to do my dream job.
I am forever grateful for the opportunity that studying abroad gave me.
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Křížovka

Křížovka
Jedním z měst, do kterého se letos studenti v rámci
projektu ERASMUS vypraví, je (tajenka).

#skolaeupraha

Martina Prostecká
Robyn Majerová

Otázky:
Hlavní město Sicílie, ale také známá hra ,,Městečko …”
Jak se jmenuje nestarší dochovaná brána na našem území nacházející se v Kouřimi?
Robert Peary objevil v roce 1909 Severní …
Jaký stát se nachází mezi Španělskem a Francií?
Nejznámější katedrála v Barceloně je … Família
Program Erasmus je pojmenován podle Erasma …

(Palermo, Andorra, Pól, Pražská, Sagrada, Rotterdamského)
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