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V Í T Á M E   P R V Á K Y   !!!

Seznamte se – tohle jsou naši prváci! Od září nastoupili do třídy H1.A a ještě stačili stihnout
adapťák v Harrachově! A takhle se nám sami představili: 

Tobiáš

Chodil  jsem na 9.  ZŠ  Pastelku v  Mladé Boleslavi,  moje koníčky jsou fotbal  a  basket,  rád
poslouchám písničky, ve volném čase hraju na playstationu, nejvíc fortnite a fifu. Adaptační
kurz byl vpoho, seznámili jsme se a prošli Harrachov, nejlepší byla asi bobová dráha.

Anna

Je mi 16 let. Přišla jsem ze základní školy na Loučeni. Pokud nevíte kde je Loučeň, je městys
mezi  Nymburkem  a  Mladou  Boleslaví.  Hodně  nás  proslavil  náš  zámek  plný  bludišť  a
zajímavostí.  Jezdím cca 10 let na koních, mám dokonce tři vlastní, také se věnuji 3 roky judu.
V judu jsem dosáhla oranžového pásku a momentálně se připravuji na trenérskou licenci.
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Adaptační kurz byl pro mě docela těžký, protože se nerada seznamuji, i přesto že jsem docela
sociální člověk. I tak jsem si adaptační kurz užila.

Natálie

Chodila  jsem na Základní  školu v  Dolním Bousově.  Mezi  mé koníčky  patří  čtení,  spaní  a
cestování. Volný čas trávím s  kamarády a koukáním na Netflix. Adapťák se mi líbil,  hezké
ubytování, dobrý program a nejlepší párty na pokoji 15.

Eva

Přišla jsem ze Základní školy Mělník Pšovka. Mým koníčkem je klavír. Hraji už 5 let. Volný čas
trávím s mými přáteli  nebo s přítelem. Adapťák byl docela fajn. Líbilo se mi, jak jsme se
rychle dokázali sblížit.

Alice

Navštěvovala jsem  Základní školu v
Sobotce.  Mými  koníčky  jsou  hraní
na  kytaru  a  na  keyboard,  čtení  a
poslouchání  hudby.  Svůj  volný  čas
trávím sama a někdy i s rodinou. Na
adaptačním  kurzu  se  mi  líbilo  i
nelíbilo, protože jsem zjistila, že ve
třídě  budu  s  celkem  normálními
lidmi,  ale  nejsem  komunikativní,
takže jsem se s nimi moc nebavila.
Nejvíce  mě bavily  večerní  hry,  kdy
jsme se všichni hodně nasmáli.

Denisa

Chodila jsem na 2.  základní  školu v Mladé Boleslavi.  Je mi  15 let.  Ráda tancuji  a píšu si
příběhy. Ve volném čase chodím tancovat nebo si píšu online příběhy. Na adaptačním kurzu
jsem nebyla, protože jsem měla taneční soutěž. Na taneční soutěži jsem se dostala na druhé
místo.
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Tina

Chodila jsem na Základní školu v Dolním Bousově. Ráda peču, chodím ráda ven s kamarády a
zajímá mě cestování. Adaptační kurz se mi líbil. Líbil se mi výlet do Harrachova na bobovou
dráhu, bavil mě i bowling. Všichni jsme se tam dobře seznámili.

Bára

Přišla  jsem ze  7.  základní  školy  v  Mladé  Boleslavi. Hrála  jsem 6  let  basketbal  za  Basket
Pastelka MB ale nyní už nehraji, protože se náš tým rozpadl. Ve volném čase chodím ven s
kamarády a se svým psem. Na adaptačním kurzu jsem si nejvíc užila druhý den v Harrachově.
Cesta na adapták ve vlaku byla “užitá”.

Adéla

Chodila jsem na 7. základní školu v Mladé Boleslavi.
Mým koníčkem je kreslení a chození ven. Ve svém
volném  čase  ráda  chodím  ven  s  kamarády. Na
adapťáku se mi nejvíc líbilo když jsme hráli bowling.
Výlet do Harrachova byl taky fajn.

Běta

Chodila  jsem  na  ZŠ  Bělá  pod  Bezdězem.  Mým
koníčkem je lyžování, ve volném čase chodím ven s
kamarády a trávím čas s rodinou. Adaptační  kurz
byl  fajn,  blíže

jsme  se  seznámili  a  užili  si  to.  Budu  na  to  ráda
vzpomínat.

Ariana

Přišla  jsem z  Komenského  náměstí z  2.  ZŠ.  Nedělám
žádný  sport,  ale  kdysi  jsem hrála  florbal. Ráda  čtu  a
jsem schopná přečíst hodně knih, taky chodím ven se
psem. Baví  mě  cestování  a  chození  na  výlety. Na
adapťáky  jezdím ráda  a  letošní  adapťák  jsem si  moc
užila. Dost jsem se nasmála a poznala super lidi. Mám
spoustu zážitků a vzpomínek.
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Valentýna

Chodila jsem na 2.ZŠ v Mladé Boleslavi. Mezi mé koníčky patří sport. Ve volném čase jsem s
kamarády venku a na adapťáku se mi nejvíce líbila  bobová dráha a nejlepší párty na pokoji
15.

Eliška

Chodila jsem na 1. základní školu v Mladé Boleslavi. Mám ráda fotbal a basketbal. Ve volném
čase chodím s neteří na procházku nebo s kamarády ven. Ráda jezdím na výlety. Ve volném
čase vymýšlím kam jet např:  Zittau,  Praha,  Liberec,  hory.  Na adaptačním kurzu tak mám
spousta zážitků, užila jsem si to tam. Poznala jsem spousta nových lidí. Harrachov byl krásný
a bylo to tam super.
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Ivana

Chodila  jsem  na  Základní  školu  v  Byšicích.  Ráda  hraji  volejbal  a  tenis.  Ve  volném  čase
odpočívám, dívám se na televizí nebo chodím ven.  Adaptační kurz byl naprosto úžasný. Moc
jsem se ho užila. Seznámila jsem se svýma spolužakama a také je poznala.

Tereza

Ve volným čase nejradši trávím čas s kamarády a taky ráda jezdím na snowboardu. Adapťák
se mi  líbil  i  když jsem se ze začátku netěšila.  Můj  nejlepší  zážitek byl  když jsem u golfu
omylem urvala kus trubky, už tam nikdy nejdu ☺

Rozhovor s Ivanou Fišerovou, třídní učitelkou prváků

Zajímalo nás spousta věcí o ní… :-)

 Co jste chtěla být jako malá?
 Když jsem byla malá, měla jsem různé sny jako každé dítě. Chtěla jsem být herečkou,

malířkou, bavily mě cizí jazyky, cestování a umění, ale učitelka jsem být nechtěla. 
Nevěděla jsem totiž, že jako učitelka můžu dělat všechno to, co mám ráda  

 V kolika letech jste byla na nějaké párty a pořádně se opila? 
 Pokud si pamatuju, tak na střední škole, ve třetím ročníku. 
 Měla jste někdy nějakou drogu?
 Jsem VELKÝ nepřítel drog, včetně alkoholu a cigaret. Jednou jsem zkusila marihuanu

na jednom koncertu, kde koloval joint, po pár  šlucích  mi ale začalo být divně, měla
jsem depku a chtělo se mi nebýt. Takže nic moc. 

 Jakými problémy jste se zabývala, když jste byla v našem věku?
 Ježíši, řešila jsem kraviny… pořád jsem se vážila a měřila, uhry, velký nos. Velký oříšek

bylo oblečení, v té době se nedalo nic moc koupit, když už něco stálo za to, nebyly
peníze, takže jsem si pořád něco přešívala ze starých hadrů :-D Vzpomínám si, že jsem
nosila černý kabát až na paty, který jsem našla u dědy ve skříni. To bylo cool. V té
době frčeli „depešáci“  The Cure a R.E.M.
A samozřejmě teenagerské lásky … vždycky jsem se zamilovala do někoho, kdo mě
nechtěl… a otravovali ti, které jsem nechtěla já… Prostě takové hledání sebe sama :-D

 Proč jste si vybrala tohle povolání?
 Baví mě cizí jazyky a samozřejmě nejvíc angličtina. No a hodně mě bavíte vy . 
 Jaký byl váš první dojem, když jste nás poprvé uviděla? 
 Jééé :-D to bych se chtěla zeptat  já  vás :-D.  Od první  chvíle  jste se mi  líbili  a na

adapťáku jste si získali moje sympatie úplně. Hezký, milý, inteligentní lidi  Bála jsem
se, že nám odejde Gregy, ale je skvělej a drží se 
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 A jaký máte celkový názor na naši třídu? 
 Myslím, že jste se moc hezky sešli, každý má k sobě někoho, nikdo není sám. Líbí se

mi, jak si pomáháte na skupině. Máte rozdílné názory, vkus, styl, ale když se něco
děje, umíte to říct nahlas a snažíte se situaci vyřešit. Těším se na naše společné akce a
výlety… A přála bych si, aby k nám do třídy přišli aspoň tři kluci… 
Ptaly se Bára a Eva, H1.A

                                      
V 1. ročníku na SŠ v Německu                     Po maturitě v Londýně

Moje cesta na hotelovku

Dvě  studentky z letošního prváku popsaly, jak vypadalo jejich rozhodování v 9. třídě a jak se
to stalo, že se rozhodly pro naši hotelovku.

Moje cesta na hotelovku - Valentýna

Moje cesta začíná v 9. třídě kdy jsem vůbec nevěděla kam a co chci dělat. Naštěstí mi v
tomhle pomohla moje mamka která zachovala chladnou hlavu. Jelikož je to prostě mamka

tak věděla že mám ráda kafe a kavárny a všechno tohle. Takže hned jsme začali hledat školy s
tímhle zaměřením. A jedna mamky kolegyně nám doporučila právě hotelovku.  Takže jsme šli
na internet a koukali a četli a všechno. Škola se mi líbila od začátku, a tak jsem si řekla, že si
tam podám přihlášku. Pak přišel další kámen úrazu a to byly přijímačky. Které jsem udělala

sice nevím jak ale jsem tady. No a teď jsem v prváku a miluju moji třídu a jsem tady
spokojená.

Valentýna, H1.A
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Moje cesta na hotelovku - Alice

Na SŠGH jsem poprvé narazila na internetu, když jsem se rozhodovala, na jakou školu si
podám přihlášku. Bylo to na začátku deváté třídy a skoro všichni mí spolužáci věděli, kam
chtějí jít, ale já ještě nevěděla. Při výběru pro mě bylo důležité, aby doprava nebyla nijak

komplikovaná, jaká byla historie školy a hlavně to, co bych potom mohla dělat v budoucnu.

V říjnu jsem se s rodiči šla podívat na burzu středních škol v Jičíně, kde jsem se dozvěděla o
ostatních školách a kde jsme měli možnost si promluvit i s učiteli jednotlivých škol. V ten den
jsem si byla jistá, že jedna z mých přihlášek půjde právě na SŠGH. Zaujal mě obor a možnost
praxe v zahraničí i v Česku, kde bych si mohla procvičit jazyky, které mi vždy šly a s kterými

chci pracovat a zabývat se jimi i v budoucnu.

V listopadu jsem pak navštívila školu na dni otevřených dveří, kde jsem si ji prohlédla a kde
jsem si promluvila s učiteli, kteří byli milí a ochotní odpovědět na naše dotazy. 

Přijímaček jsem se trochu bála a moc si nevěřila, ale když jsem je měla před sebou, špatný
pocit jsem neměla, protože jsme se na ně hodně připravovali ve škole a párkrát jsem se učila
i doma. Nakonec mě s mým štěstím přijali a od září tady studuji. Zatím mě obor baví a jsem

ráda, že jsem si vybrala právě tuto školu.

Alice, H1.A
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Koronavirové prázdniny – vzpomínky na jaro

Během  jarní  karantény  napsali  letošní  třeťáci  své  postřehy  a  názory  na  život  v  době
koronavirové.

Abych pravdu řekla,  už chci  do školy.  Chybí mi  být mezi  lidmi.  Celé mi to začíná lézt  na
mozek. Na začátku to bylo fajn. Všichni byli rádi, protože přece nemusíme do školy, ale už
teď je to moc dlouho. Kdyby aspoň bylo všechno otevřené, ale teď kromě úkolů není moc co
na práci. Asi je to na jednu stranu dobře, že je karanténa, ale na tu druhou to začíná jít na
psychiku. U mě doma je to o to složitější, protože nám nejde televize ani internet. Štve mě
to, protože se mi hůře dělají úkoly a horší se mi známky. Asi po dvou týdnech jsem začala
číst. Od té doby jsem dočetla 12 knih a další mám na seznamu. Celý můj dojem z tohohle je,
že než přijdu v září do školy, tak dřív  skončím v Kosmonosích, protože se doma zblázním.
Minuta ticha nad mojí příčetností.

Eliška

Koronavirové volno plné omezení aneb co to dělá s mojí psychikou

Koronavirus. Koho by napadlo že z malého města v Číně se za tak krátký čas rozšíří všude a
bude z toho světová pandemie? Mě rozhodně ne. Když jsem se dozvěděla, že se zavírají
školy, myslela jsem si, že to bude na jeden, maximálně dva týdny. Netušila jsem, že to bude
na  několik  měsíců…  Nepředpokládala  jsem,  že  budu  doma  tak  dlouho,  takže  jsem  ani
neuvažovala nad tím, co bych popřípadě ve volném čase dělala. Ze začátku mi to nevadilo,
potom se mi ale začalo stýskat po přátelích, začal mi chybět lidský kontakt, vadilo mi být
pořád  zavřená  doma.  Hlavně  po  večerech  jsem  začala  být  smutná,  nemohla  jsem  spát.
Jednoho dne jsem se probudila a řekla si, že takhle už to dál nejde, jinak asi zešílím. Začala
jsem se každý den, když to šlo, opalovat, cvičit, vařit, koukat na filmy, volat s kamarády a
najednou  jsem začala  být  veselejší,  víc  energetická.  Domnívám  se,  že  hlavně  cvičení  mi
hodně  pomohlo,  vždy  když  docvičím,  cítím  se  mnohem  lépe.  Otázka  je:  Vadí  mi  vůbec
koronavirové volno? Ano, sice mi chybí hodně lidí, na druhou stranu se ale dokážu zabavit.
Nemusím se moc učit a mám čas zapracovat sama na sobě a od všeho si odpočinout. Máme
štěstí, že by se to všechno mělo pomalu mírnit a vracet do normálu. Dokážete si představit,
jaké by to bylo, kdyby tohle celé trvalo třeba ještě rok? Já vůbec.

Bára

Na začátku karantény jsem si vůbec neuměla představit, že budu doma pár měsíců a obzvlášť
co budu dělat, když se nikam nemůže. Sice jsem věděla, že budu mít povinnost co se týče
školy, domácnosti. Po dvou týdnech jsem stále přemýšlela co dělat, už jsem spadla do špatné
nálady a přestala jsem i komunikovat s přáteli na sociálních sítích. Ale potom jsem si přečetla
knihu o seberozvíjení. Byla to velice zajímavá kniha. Přemýšlela jsem, co bych na sobě mohla
zlepšit, čemu se chci více věnovat. Začala jsem více cvičit, běhat, dokonce jsme začala znova
tancovat, i když jenom doma, ale pro mě to je velký krok, tanec je něco, co mě naplňuje a co
dělám s láskou v srdci. Už po prvním týdnu tancování jsem si všimla, že mi to skutečně moc
pomohlo,  ten  pohyb  mě  odradil  od  negativních  myšlenek.  Nebyl  to  jen  tanec,  ale  také
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běhání. Myslím si, že když máme teď spoustu volného času, je dobré si sednout, zamyslet se
nad sebou a říct si, v čem se chceme zlepšit, nebo začít s novými koníčky, cokoliv. Možná ze
začátku budeme trochu negativní, ale časem se to zlepší, přece jen všechno špatné je na
něco dobré :) To, že máme omezený pohyb na veřejnosti neznamená, že věci které jsme
dělali před karanténou, nemůžeme dělat teď. Já si myslím, že kdo chtít bude, způsob si najde
vždy. Teď je právě ten čas kdy můžeme zapracovat na sobě a rozvíjet svoji osobnost. 

Je mnoho lidí, kteří budou mít špatnou náladu, nebo až deprese, ale ne zbytečné se tomu
poddat a utápět se v tom dlouhodobě.

Barča

Ráno většinou vstávám  v  9  hodin ráno.  Poté  se  jdu umýt a  dát  si  snídani.  Postupně se
připravuji na kolo. V 11 hodin vyrážím. Trénink trvá obvykle něco kolem 4 hodin. Když přijedu
domů, tak se osprchuji a jdu si dát oběd. Po obědě si jdu na chvilku lehnout a kolem 6 hodit
následuje  protažení  nebo  cvičení.  Až  docvičím  dám  si  večeři  a  zbytek  večera  trávím  na
počítači nebo na mobilu.

Dan

Koronavirové volno plné omezení aneb co to dělá s mojí psychikou 

Myslím si, že kdo prožívá plné omezení doma a dodržuje to, tak jeho psychika se změní.
Člověk je zvyklý na nějaký jeho režim dne, týdne, ale i na tradice o svátcích. 

Když jsem teď doma už déle jak měsíc, také jsem si uvědomila věci, nad kterými jsem snad
ani nikdy nepřemýšlela.  Začátek karantény byl  pro mě dost náročný,  byla jsem zvyklá na
každodenní aktivity a odpočívat jen málokdy. Najednou jsem doma neměla co dělat. První tři
dny jsem prováděla ,, jarní úklid’’, abych se aspoň nějak zabavila. Pak jsem si ale nastavila
jiný režim. Řekla jsem si, že se tímhle nemůžu trápit a nejsem v tom sama, naopak jsem si
musela uvědomit, že zůstat doma, je ten nejlepší lék na tuhle situaci. Vytvořila jsem si nový
rituál dne. Teď už si nestěžuji, naopak chození do školy a dělání věcí před karanténou, by byl
zase zásah do mé psychiky. Neříkám, že mi nechybí kamarádi, rodina, někteří učitelé, ale
snažíme se být v kontaktu i přes dálku. Začínám přemýšlet a vytvářet si nějaké vize o mém
životě, čeho bych chtěla jednou dosáhnou a také, co bych v životě nechtěla. Co mi toto volno
dalo? Nikdy mě moc nebavilo vaření, pečení a vlastně žádná činnost v kuchyni. Teď trávím
hodně času doma sama a začalo  mě to  i  celkem bavit.  Myslím,  že  koronavirová situace
přinese i  kladné výsledky,  budeme více vděční  za to,  kde žijeme, jaké máme možnosti a
dalších mnoho věcí, samozřejmě je to individuální.

Aneta

Koronavirové volno plné omezení aneb co todělá s mojí psychikou

Ohledně koronaviru, který není pro nikoho příjemný, máme hodně obav a nejistotu. Každý se
musí přizpůsobit všem změnám, které nám zasahují do našich životů.
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Mnohé z těchto změn u mě vyvolávají nervozitu a stres z toho co bude dál. Přemýšlím nad
tím jak vše skončí, jak vše dopadne a jak dlouho to vše potrvá. Snažím se být optimistická,
říkám si, že obtíže se v životě mohou objevit, ale změna k lepšímu přijde vždy. Není to rychlé,
snadné ani  pro spoustu lidí  bezbolestné.  Špatných zpráv slýchám v toto období  opravdu
hodně a snažím se dodržovat vše co mám a pomoci kde můžu. Staří lidé pomoc potřebují
nejvíce, proto se snažím pomoct co nejvíc to jde. Není to lehká situace a každý toto období
snáší jinak. Určitě nepanikařím, snažím se věnovat svým koníčkům, ale jen těm kde nejsem
ve velkém kontaktu s lidmi. Využívám každé chvíle na relaxaci a drobné radosti. Snažím se
vykonávat veškeré úkoly do školy, učím se a věnuji se věcem, které mě baví. Obavy má asi
každý i já, ale snažím se o duševní pohodu.

Doufám že vše brzo skončí a brzy se vše vrátí do starých kolejí. Naděje umírá jako poslední.
Není důvod nevěřit, že koronavirovou epidemii    zvládneme a lze doufat, že z této krize
vyjdeme co nejlépe.

Karča

Jelikož nerad chodím do školy  a  nejsem úplně studijní  typ,  tak  mi  nevadí,  že  jsou školy
zavřené. Spíš mi vadí, že nemůžu chodit ven s kamarádama. Nemůžeme chodit do kina nebo
na jiné společenské akce.  Ale  chodíme k  sobě domů,  takže  to zas  tolik  nevadí.  Na moji
psychiku to nedělá nic podle mě. Jelikož mám celý byt pro sebe. Tím pádem rodiče a sestru
mám z krku. Rodiče spí na baráku, jelikož to tam předěláváme a já jim tam chodím pomáhat.
Jak se nevidím celý den a každý den, tak si myslím, že si nelezeme na nervy jako ostatní. Na
druhou stranu už mě ta karanténa štve, protože si nemůžu dojít k holiči. Kdyby bylo na mě,
tak otevřu všechno, krom škol. Ta mi nechybí vůbec. :)

Milan

O náhlých koronavirových “prázdninách” se cítím moc dobře. Sice od školy není vůbec pokoj
ale i tak se to dá celkem dobře zvládat. Bohužel se zákazem vstupu do škol a na různé akce se
zrušili  i  závody,  díky  tomu  přišla  celá  moje  zimní  tréninková  část  vniveč.  Takže  i  přes
karanténu chodím hodně sportovat a udržovat fyzičku co mám. Psychická stránka je tedy na
stejné úrovni, co byla při běžném režimu. Těším se až se opět otevřou veřejná sportoviště.

Florian

Covid- 19 je tu s námi ať chceme nebo ne. Určitě to otestuje naší psychiku. Pro mě to má víc
nevýhod než výhod. Jelikož jsem extrovert, omezení volného pohybu venku s kamarády je
pro mě kritické. První dny byly těžší, ale pak jsem se přizpůsobil daným podmínkám. Naštěstí
si myslím, že mám psychiku silnou, takže to s mým psychickým zdravím nic nedělá. V dnešní
době internetu se dá už naštěstí zabavit i doma. Já osobně si chodím zaběhat a máme i psa,
takže chodím i na procházky. To nesmírně pomůže. Určitě teď mají lidé více času přemýšlet
nad sebou a tak trochu pročistit hlavu, což beru jako výhodu. Má nevýhoda je ovšem ta, že já
si věci už srovnal, takže v mém případě toto tvrzení neplatí. Lidé by ovšem měli brát věci
pozitivně a nevidět momentální krizi jen negativně. To se ovšem říká snadno. Jediné v co
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můžeme doufat je zpráva, že by se měl chod společnosti vrátit kolem půlky května. To se
ovšem může opět změnit.

Honza

Koronavirové volno je velmi netradiční volno, které můžeme zažít v našem životě. Já osobně
si myslím, že to je pro lidstvo blbé. Na druhou stranu volno od školy a odpočinout si není na
škodu. Lidé nosí roušky, měli by chodit ven jen v nejnutnějších případech a nechodit ven jen
tak.  Jak  dlouho to  potrvá?  To  je  otázka.  Když  nejsou  otevřená sportovní  hřiště,  bazény,
restaurace, kina, atd… . V tomto volnu rád jezdím na kole to mě aspoň trochu uklidní od této
situace. Jinak trávím čas s rodinou a dělám úkoly stejně tak jako každý. Co se týče psychiky je
to složité v jednu chvíli  přemýšlím, že to je hrozné a aby to vůbec přešlo a někdy si ani
neuvědomím, že nějaký virus je. Takže řekl bych, že s psychikou jsem na tom ještě dobře.
Nejhorší je za mě určitě ten sport. Můžeme se hýbat jen omezeně, nejsou fotbalové zápasy,
slavná liga mistrů a spoustu dalších sportovních akcí. Každopádně nejvíce se těším, až to vše
skončí a vrátí se to zpět do normálního života. Doufám, že tento virus se už pak nevrátí, ale
kdo ví. Také si myslím, že o koronaviru bude určitě nějaký dokument či film. Doufám, že lidé
jsou zodpovědní ke svému okolí a dodržují základní věci – mytí rukou, zůstávat doma, atd… 

Nezbývá nic jiného než čekat. Lidstvo hlavně musí být v klidu a dodržovat všechna opatření. 

Mates

LEPŠÍ PROFIL (JAWLINE)

V rámci filmového festivalu Jeden svět navštívili naši studenti projekci filmu Lepší profil. 

Lepší profil je dokumentární film o 16letým klukovi jménem Austyn. Austyn se snaží proslavit
přes internetové platformy jako je instagram, twitter, tiktok.  Dokument se týká i teenagerů, 
tak i zákulisí byznysu slavných. 

Dokumentární film nepřekvapil ani nenadchnul, ale docela se mi líbil. Bylo to hodně o dnešní 
době. Ne každý se může stát slavným. 

Štěpán, H2.A
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ROZHOVOR S UČITELEM

Šťastným učitelem, vybraným pro interview do tohoto čísla,  byl  náš
češtinář a němčinář Luboš Skopec. Dostal od nás pár zvídavých otázek!

1. Čím jste chtěl být, když jste byl malý?

Zoologem! Měl jsem rád zvířata a taky mě bavilo poznávat kytky. Ale
nakonec se ze mě stal učitel. Často ovšem zjišťuju, že práce ve školství
má se zoologií leccos společného☺

2. Proč jste se rozhodl pro tohle povolání?

Práce ve škole se mi už jako žákovi líbila a navíc rád poučuju ostatní, tak asi proto.

3. Co je váš koníček a proč vás baví?

Už od dětství hraju šachy. Šachová partie je pro mě vždycky velké dobrodružství, a když se mi
hra povede, mám z toho pak takový hezký, spokojený pocit. Bohužel s věkem nějak přibývá 
těch druhých partií, kdy něco pokazím a pak si za to nadávám  Pak taky rád čtu knížky nebo☺
chodím do přírody. No a samozřejmě koníček číslo jedna je němčina, ale to je zbytečné psát, 
to každý ví...

4.Proč jste se rozhodl učit zrovna na této škole?

Žádný zvláštní důvod pro to nebyl. Prostě tu bylo volné místo právě v době, kdy se mi hodilo 
sem nastoupit. A protože se mi tu líbí, zůstávám tu nadále.

5.Chtěl byste teď dělat jinou práci, nebo jste rád, že jste učitel?

Jestli myslíte teď během pandemie, jsou na tom učitelé na jednu stranu dobře, protože se na
rozdíl  od  mnoha  jiných  profesí  nemusí  bát  o  práci,  na  druhé  straně  je  práce  ve  škole
poměrně riziková z hlediska nebezpečí nákazy. Výuka online je sice bezpečná, ale zase je dost
„na hlavu“. Takže sečteno a podtrženo, všechno má své, ale já se radši budu držet svého
kopyta.

6.Váš nejhorší průšvih ve škole?

Já průšvihy moc neměl, spíš různé trapasy. Tak třeba ve 4. třídě jsme jeli na školu v přírodě a
odtamtud jsme psali  domů dopisy (mobily tehdy neexistovaly,  ani  internet…). No a já už
tehdy měl jazykové a literární sklony, tak jsem do toho dopisu všechno pěkně barvitě popsal.
Dal  jsem si  na něm zkrátka záležet.  Dodnes si to docela pamatuju,  napsal  jsem třeba, že
vychovateli by se mohlo říkat Břitva, protože s námi jedná zostra a pořád nás komanduje; že
ten, kdo skočil na postel, musel pak za trest 20krát napsat: „Promiň, posteli, že jsem po tobě
skákal!“;  že  ve  škole  nemají  slibovanou  knihovnu…  atd.,  atd.  Četl  jsem  zrovna  předtím
Vinnetoua,  tak jsem označil  správce školy slovem  gentleman.  Netušil  jsem ale, že učitelé
dopisy před odesláním čtou a kontrolují, jestli děti nepíšou domů nějaké nesmysly. Tak se
stalo, že můj dopis vůbec nebyl odeslán a vychovatel se na mě po zbytek pobytu podezřele
mračil.  Když jsme se pak vrátiti domů a po čase byly třídní  schůzky,  předčítala tam paní
ředitelka rodičům pro pobavení  dopis  „nejmenovaného žáka“ ze školy v přírodě. Chudák
moje mamka se zpotila hrůzou, protože samozřejmě poznala, kdo to tak asi mohl napsat… 
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Dneska by se nic z toho už nemohlo stát, protože máme digitální komunikaci, GDPR… 
Jj, bylo to všechno hrozně dávno. Asi pravěk ☺

Adéla a Terka, H1.A

Struny lásky

Autor: Samantha Young

 Skylar bývala velice známou zpěvačkou. Sláva jí však nepřipravila jen o soukromí, ale i o
matku. Kvůli  tomu Skylar nechtěla pokračovat a rozhodla se zmizet ze světa. O rok a půl
později si na jídlo vydělávala zpěvem na ulici v Glasglow. Nikdo ji nepoznal, až na Killiana.
Killian byl hudební manažer velké nahrávací společnosti Skyscraper Records a je odhodlaný
přinést firmě větší úspěch než kdy dřív a Skylar by mu s tím mohla pomoc. Ví, že když se její
muzika dokáže dostat do jeho temné duše, všem ostatním rozzáří život. Ona, ale v kariéře
pokračovat nechce a proto jeho nabídku odmítne. Brzy, ale zjistí jak moc je život na ulici
nebezpečný a obrátí se na Killiana. Postupem času se však mezi nimi vytvoří pouto a kývne
na nabídku nahrát ve Skyscraper Records svoje CD. Když jí však doběhne její minulost, Killian
stojí před rozhodnutím které ho může zničit. Dá přednost Skylar před vším na čem celý život
pracoval? Nebo ztratí ženu jeho života?

Knihu jsem sama četla a moc se mi líbila, rozhodně doporučuji. 

Natálka, H1A
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Ukrajinská hudba 

   Na  současné  ukrajinské  scéně  jsou
představeny prakticky všechny hudební směry:
od folku k acid jazzu. Aktivně se rozvíjí klubová
kultura.  Popularita  ukrajinských  popových
interpretů  -  Sofija  Rotaru,  Iryna  Bilik,
Oleksandr  Ponomarev,  VIAGRA,  Ani  Lorak,
Věrka  Serďučka  -  již  dávno  přesáhla  hranice
Ukrajiny  a  upevnila  se  v  v  zemích  SNS.
Ukrajinská  zpěvačka  Ruslana,  která
syntetizovala do své hudby motivy karpatského regionu, zvítězila na konkursu „ Eurovize -
2004" a v současné době úspěšně hostuje ve světě.
   

Ruslana Lyžyčko 

Ukrajinská popová zpěvačka, pianistka a skladatelka. Je vítězkou
Eurovision  Song  Contest  2004.  Kariéru  započala  vítězstvím  na
soutěži Slavjanskyj  Bazar 1996.  Později  pracovala  na  televizním
projektu Vánoce s Ruslanou. Její první album Myť vesny. Dzvinkyj
viter live vydané v roce 1998 obdrželo velmi pozitivní hodnocení
od  kritiků. Ve  své  další  práci  se  zaměřila  na Huculský
projekt, který  je  neodmyslitelně  spjat  s  pohořím Karpat a
ukrajinskými tradicemi. 
Slávu  si  získala  vydáním  singlu  „Wild  Dances“  z  alba Dyki
tanci (česky Divoké tance), kterého se prodalo jen na Ukrajině na
500 000 kopií. Ve své domovině za něj obdržela pět platinových
desek. 

Své  písně  a  videoklipy  si  píše,  komponuje  i  produkuje  sama.
Někdy bývá nazývána jako Shakira z Ukrajiny

Videoklipy: 

1998 – ‘‘ Kolyskova‘‘
2003 – ‘‘Oj, zahraj my, muzečenku‘‘
2004 – ‘‘Wild Dances‘‘....
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Hudba je pro mě velmi důležitou součástí mého života. Jako každý mám jiné životní situace a
oni ovlivňují mé emoce. Když mám náladu tak poslouchám zábavnou hudbu. Osobně já si
nedokážu představit svůj život bez hudby. Bez ní to bude ponuré a nezajímavé. 

Pravě  teď já  poslouchám  ukrajinskou  hudbu.  A  můžu vám  doporučit  mnoho zajímavých
zpěváků.  Z mých oblíbených  zpěváků  jsou  Ruslana  Lyžyčko  a  Olga  Polakova.  Jejích  písně
s potěšením poslouchají miliony lidí. Oni jsou šťastní i zároveň smutní. Nejoblíbenější moje
písně Olgy Polakovy je „Bílý tanec“. A samozřejmě ráda poslouchám i jiných zpěváků.

Zde napíšu krátký seznam populárních ukrajinských písní:

 Stepan Giga – „Ten sen“ (Степан Гіга – „Цей сон“)

 Viktor Pavlik – „ Shikidim“ ( Віктор Павлік - „Ой, мама шики дим“)

  Zalisko – „Nikdy není pozdě“ ( „Ніколи не пізно“ – Заліско)

 Skupina NZK   – „ Já na střeše“ ( „На даху я“)

 Dzidzio  – “Jsem milionář ” 

 Iryna Fedyshyn – „Roman“

 Olga Cibulska – „Holčička“

 Nasťa Kamenská – „ Slibuju“

 Potap a Oleg Vynnyk – „ Nejlepší den“

Použité zdroje:

https://www.ukrajinci.cz/o-nas/skola-detem-literatura/ukrajinska-skola+c12/hudba-
muzikalnost-a-zpevnost-ukrajiny_1+a802.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Ruslana

Ivanka, H1.A
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29. srpna roku 2002 byl uveden první díl třídílné série Mafie. I přesto že se to o hře
neví, za jejím vývojem stála česká vývojářská společnost  Illusion Softwork a jejím hlavním
designérem byl  Daniel  Vávra.  Tato  hra  se  řadí  mezi  jednu z nejúspěšnějších her  v České
republice a je známa celosvětově. Je podporovaná a nadabovaná do osmi jazyku. Je velmi
známá pro své zajímavé prology a monology.

No možná se ptáte, proč bych si tuhle hru měl/a zahrát když ani nevím o čem je a co
je to za hru?  Jednoduše, jedná se o českou adveturu jejíž děj se odehrává mezi lety 1930-
1951  ve  fiktivním   městečku  Lost  Heaven (inspirováno  New Yorkem a  Chicagem).  Hlavní
postavou je prostý taxikář  Thomas Angelo, který jednoho dne sveze mafiány utíkající před
jiným  mafiánským  gangem.  A  jelikož  jejich  šéf  (Don)  na  dobré  skutky  nezapomíná,  dá
Thomasovi nabídku, která se neodmítá. Zeptá se, jestli by pro něj nechtěl pracovat a jelikož
je ekonomická krize, tak Thomas nabídku přijme. Od této chvíle ovládáte Thomase a vaším
úkolem je plnit různé netěžké úkoly co vám naše české vývojářství  připravilo.  Mafia I.  je
proslulá svou obtížnostní a u některých úkolu se budete opravdu vztekat. Pokud rádi řídíte
rychlá vozidla tak si hru určitě zamilujete.

    

Mapa města Lost Heaven
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Jízda autem z pohledu hráče

Každá hra má i svoje mínusy, a proto sem některé zařadím. Hodně hráčů si stěžovalo
na umělou inteligenci při plnění různých úkolů. Některé úkoly byly tak těžké, že by je hráč
s normálními  herními  schopnostmi  nezvládl  udělat  (později  bylo  přidané  nastavení
obtížnosti). Před pár měsíci byl vydaný remake této hry. Remake doplňuje trošku příběh,
přidává  lepší  grafiku a  lehčí  ovládaní.  Grafika je  úžasná  a  město  si  v této  verzi  opravdu
užijete, ale jak se říká, starší verze bude mít vždy své kouzlo.

Z mého osobního pohledu je hra opravdu náročná, ale zase se při ní opravdu
zasmějete. Co se týká grafiky, tak je tam jasně vidět, že hra byla vydána v roce 2002. I přesto
je hra hezky zpracovaná. Myslím si, že tato hra je ukázkou toho, co české ručičky zvládnou, a
že by si jí měl zahrát každý, kdo má aspoň trochu rad adventury.

Pro zájemce: hra je dostupná na Steamu nebo v krabicovém vydaní.

Anička, H1.A
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FLORIAN KNOBLOCH, TRIATLONISTA

Florian  chodí  do  3.  ročníku  hotelovky  a  věnuje  se  závodně
triatlonu.

JAK DLOUHO DĚLÁŠ TRIATLON?

Triatlon dělám od roku 2016.

JAK SI SE K NĚMU DOSTAL?

Jeden známý začal trénovat pár lidí, tak jsem to taky zkusil.

KOLIKRÁT TÝDNĚ TRÉNUJEŠ A JAK TVŮJ TRÉNINK VYPADÁ?

Na jaře, kdy to bylo ještě bez korony, jsem měl mezi 7-10 tréninky týdně. Tréninky bývají
kolem hodiny,  krom kola.  Na  začátek  vždy  zahřátí  celého těla,  následně  jak  kdy  dlouhá
technika a pak následuje už čisté silový trénink.

JAKÉ JSOU TVÉ NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY?

Pár prvních míst už taky bylo,  ale největší  úspěch pro mě je asi  3. místo v  kategorii  a 5.
celkově v Rakouském St. Poeltnu na sprintové vzdálenosti. 

ČEHO BYS CHTĚL DOSÁHNOUT A KDO JE TVŮJ VZOR?

Pro mě osobně je cíl dostat se do reprezentace. Jinak nemám žádnou konkrétní osobu které
fandím.

Tobiáš, H1.A
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Gastronomické okénko

Banica

Ingredience: 

 200 ml čisté vody 

 120 ml oleje 

 6 vajec 

 10 g sody / 1 prášek do pečiva

 300 g balkánského sýra (můžeme dát i více)

 500 g chlazeného listového těsta
Postup:

Připravíme si tu největší mísu, kterou máte doma. Vajíčka si rozklepneme a vylijeme do mísy.
Poté přidáme vodu, olej, sodu a balkánský sýr, ten nejdříve omyjeme, abychom ho zbavili 
slanosti. Poté ho nad mísou začneme rukama rozmačkávat. Těsto si rozbalíme a 
pomoučníme z obou stran, aby se nám nelepilo. Stočíme ho zpátky do ruličky, jak bylo a 
začneme krájet tzv. šnečky, ty potom začneme po jednom rozmotávat a přidávat do těsta. 
Všechno to ručně zamícháme (těsto se nám slepí, takže je potřeba ho odtrhat od sebe a 
znovu důkladně zamíchat). Dáme do keramického pekáče, který je vymazaný olejem a 
vysypaný moukou. Rozprostřeme a dáme do předem vyhřáté trouby na 180 °C a pečeme 
dozlatova. 
Ariana, H1.A

Phở
Phở je populární vietnamské jídlo. Původ jídla je v provincii Nam Dinh, ale posléze se stalo 
populární v hlavním městě Hanoji a v celé severní části Vietnamu. Obvykle se podává k 
snídani, ale je možno ho podat i v jinou denní dobu. Dnes je možné se setkat s tímto 
pokrmem v mnoha restauracích v Evropě, USA a Asii, hlavně v místech s vietnamskou 
komunitou.

Polévka phở se vaří v mnoha variantách, například klasické hovězí, kuřecí, rybí, s krevetami, 
či vegetariánská verze s houbami, a mungovými klíčky. Klasickou variantou polévky phở je 
phở bò, tedy hovězí polévka se širokými rýžovými nudlemi, tenkými plátky masa a jarní 
cibulkou. 
K dochucení se používá limetka, chilli papričky v oleji, rybí omáčka, vietnamská pálivá chilli 
omáčka tương ớt, bambusové výhonky a čerstvé bylinky jako je koriandr, vietnamská 
bazalka, máta a mexický koriandr. Další variantou je phở gà z masa kuřecího. 
(Převzato z Wikipedie)
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Ingredience

 2-3 velké morkové Kosti

 500g hovězí oháňky

 80g čerstvého zázvoru

 1 svitek skořice

 1 větší cibule, oloupaná a rozpůlená

 5 hvězdiček badyánu

 3-4 tobolky kardamomu

 500g hovězí kližky

Do polévky:

1. 500g falešné svíčkové, kýty či plece

2. 4 porce rýžových nudlí

3. Svazek koriandru

4. 4 jarní cibulky

5. 1-2 červené cibule, na plátky

6. Svazek zelené perily (vietnamské máty)

7. Svazek mexického koriandru

8. Balení klíčků mungo

9. 2-3 chilli papričky, nakrájené nadrobno

10. 1 citron, nakrájený na klínky

Vaření vývaru

1.Aby byl vývar čirý, dejte kosti do hrnce, zalijte je studenou vodou, přiveďte k varu, slijte, 
kosti omyjte a postup zopakujte – jen tentokrát ke kostem přidejte už i oháňku. Pokud se na 
hladině objeví stejná tmavá pěna jako předtím, postup ještě zopakujte; v opačném případě 
ztlumte trochu plamen a sbírejte světlou pěnu.

2.Zázvor podélně rozpulte a naklepejte ho paličkou na maso. Spolu s ostatním kořením a 
rozpůlenou cibulí ho opražte nasucho na pánvi. Řiďte se zabarvením cibule, která by na řezu 
měla být tmavě hnědá.

3.Poté, co seberete z vývaru všechnu pěnu, přidejte do něj opražené koření, 2 lžíce soli, 
podle varianty Pho i kližku, stáhněte plamen a vývar táhněte 5–6 hodin (pokud se bude voda 
příliš odpařovat, dolijte ji). Maso vaříme podle velikosti 2–3 hodiny, poté ho vyjměte a 
nechte vychladnout. Vývar na závěr dosolte nebo dochuťte rybí omáčkou.

Příprava surovin do polévky

1 Bylinky propláchněte v míse s vodou (tu alespoň 2x vyměňte). Perila se jí i se stonkem, jen 
ulomte dřevnatější část (jako u chřestu).

2 Vařenou kližku nebo syrovou falešnou svíčkovou (kýtu nebo plec) nakrájejte na co nejtenčí 
plátky.

3 Na talíř si připravte klíčky mungo, mexický koriandr a zelenou perilu. Na další talíř dejte 
citron a nakrájenou chilli papričku.

4 Nudle dejte na hodinu namočit do studené vody. Poté je krátce (30 sekund) uvaříme v sítku
v horké vodě a rovnou rozdělte do misek (nudle v misce ještě nabobtnají).

5 Na nudle rozložte maso a přidejte nakrájený koriandr, jarní cibulku i nakrájenou červenou 
cibuli. Vše nakonec zalijte horkým vývarem a ihned podávejte. A to je vše, dobrou chuť.

Nguyen Yen Nhi, H1.A
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Běta, H1.A
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PRESOVAČ – ROZHOVOR S ABSOLVENTEM ŠKOLY

V rubrice Presovač pokládáme otázky absolventům naší školy. 
Dnes je to Bára Ouředníčková, která úspěšně odmaturovala v roce 2016. 

 Proč sis před tím vybrala tuto školu?

Původně jsem chtěla studovat jazykovou školu, ale tam jsem bohužel neměla šanci se
dostat.  Miluji  cestování  a  studium  angličtiny  takže  jsem  hledala  školu,  která  má
kombinaci cestování a anglického jazyka a nakonec jsem vybrala právě tuto školu.

 Na  jakého  oblíbeného  učitele  si  vzpomínáš?  A  máš  na  něj  nějakou  vtipnou
vzpomínku?

Miluji angličtinu, takže zákonitě byla, moje nejoblíbenější učitelka paní Fišerová, která
byla zároveň i naší třídní učitelkou. Zrovna teď si nevzpomínám na nějakou určitou
vzpomínku, ale vždy tu pro mě byla a s čímkoliv mi pomohla. Za to jí budu navždy
moc vděčná.

 Vím, že jste se třídou hodně cestoval ať už jen tak nebo na praxi, kde se ti nejvíce
líbilo?

Nejradši vzpomínám na třídní výlet do Londýna. Tam se mi asi líbilo nejvíce. Pak také
Tallin (Estonsko) a Španělsko, kde jsem byla spolu s pár spolužáky na letní praxi.

 Co jsi dělala po škole za práci?

Jelikož jsem pracovala brigádně již při škole v jedné restauraci jako servírka, tak jsem
do té samé restaurace hned po maturitě šla pracovat na plný úvazek, ale to už jsem
byla  vrchní  servírka.  Poté  jsem  pracovala  v Boleslavi  v Krušovické  Šalandě  jako
barmanka a pak jako recepční v jednom boleslavském hotelu. Teď jsem na mateřské
dovolené, ale potom plánuji pracovat jako provozní restaurace.

 Myslíš, že tě tato škola připravila do života?

Myslím, že hlavně díky tomu, že jsme měli tolik možností cestovat v rámci studia, tak
to hodně pomohlo představit  si  alespoň částečně,  jakým věcem budeme čelit,  až
dokončíme školu. Hlavně nás to naučilo zodpovědnosti a samostatnosti.

Ptala se Tina Hudcová, H1.A
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Meine Familie

Ich heiße Ivanka. Ich komme aus Ukraine. Ich wohne in Velký Borek. 

Ich bin 16Jahre alt. Mein Hobby ist Deutsch

Das sind meine Freunde und ich. Svyatoslav, Vitalik und Roma.
Sie kommen aus Ukraine. Svyatoslav und Roma leben in Stryj.
Sie studieren in in Lvov. Vitalik wohnt in Oriv. Sein Hobby ist
Fussball. Er spricht gut Deutsh. 

Das ist mein Großvater Vasyl. Er kommt aus Georgia. Er 
lebt in Moldawien. Er wohnt in Chisinau (Kíšíněv). Er ist 75
Jahre alt.

Das ist meine Schwester Julia. Sie kommt aus Ukraine. 
Sie lebt in Verchnya Stynava. Sie wohnt in Tschechien. 
Sie studiert in Byšice.
Ivanka, H1.A
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Meine Familie

Das ist mein Großvater. Er ist 86 Jahre alt. Er heißt Peter. Er 
kommt aus Bulgarien, aber er spricht gut Tschechisch.  Er 
wohnt in Svishtov. 

Das ist meine Großmutter. Sie ist
82 Jahre alt. Ihr Name ist Marie.

Sie kommt aus Bulgarien. Sie wohnt in Svishtov. 

Das ist meine zweite Großmutter. Sie heißt Maria. Sie ist 79 
Jahre alt. Sie kommt aus der Slowakei. Sie ist schon lange in 
Tschechien. Sie wohnt mit uns in Čejetice. 

Das ist mein kleiner Bruder. Er ist 9
Jahre alt. Sein Name ist Maxim. Er ist
in der dritten Klasse und er geht in

2.ZSMB. Er spielt Computerspielen gern. Er spielt Fußball. Er kommt aus Tschechien. Er 
wohnt in Čejetice. 

Das ist meine Mutter. Sie heißt Dana. Sie
ist 46 Jahre alt. Sie kommt aus Tschechien. Sie wohnt in Čejetice.
Sie arbeitet als Verkäuferin. Sie geht gerne mit unserem Hund 
spazieren. 
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Das ist mein Vater. Er ist 54 Jahre alt. Sein Name ist Nikolay. Er
ist Bulgare, aber er ist in Tschechien geboren. Er ist schon
lange in Tschechien. Er arbeitet bei SKODA Auto. Er spielt
Computerspielen gern.

Das ist meine Kusine. Sie
ist 17 Jahre alt. Ihr Name
ist Petra. Sie kommt aus
der Slowakei. Sie wohnt in
Rudinka. Sie ist am
Gymnasium. Sie geht
gerne mit Freunden aus. 

Und das bin ich. Ich heiße Ariana. Ich bin 15 Jahre alt. Ich 
komme aus Tschechien. Ich wohne in Čejetice. Ich lese 

gerne Bücher. Ich gehe gerne mit unserem Hund spazieren. Meine Lieblingsfächer sind 
Mathematik und Deutsch. 

Ariana, H1.A

Toto PRESSO vám připravili (nejen) studenti 1. ročníku s drobnou podporou* svého učitele 
češtiny. Grafická úprava: studenti H2.A. Elektronická verze na www.hotelovkamb.cz

*)  drobná podpora = 
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Bezpečnost ve městě

Žijeme  v  době  neustálých  a  stále  se  zrychlujících  změn.  Tak  jako  se  v  komerční  sféře
organizace  přizpůsobují  měnícím  se  požadavkům  trhu,  jsou  i  města  a  obce  nucena
přizpůsobovat  veřejné  služby  v  oblasti  bezpečnosti  nejen  změnám  legislativním,  ale
především změnám ve vnímání  standardů těchto veřejných  služeb občany.  Dnes již  není
pochyb  o  tom,  že  zajišťování  bezpečnosti měst  a  obcí  je  integrální  součástí  rozvojových
konceptů  regionu  a  zajištění  pocitu  bezpečí  jedním  z  významných  kritérií  kvality  života
obyvatel  a  možnou  limitou  udržitelného  regionálního  rozvoje  .Problém  bezpečnosti  ve
městech  a  obcích není  však  pouze  problémem státních  bezpečnostních  subjektů  .K  jeho
řešení  je  zapotřebí  vytvářet  partnerství  na  bázi  spolupráce  všech  zainteresovaných
regionálních aktérů zajišťujících bezpečnostní služby. Je prokázáno, že dobře naplánované
strategie  prevence  kriminality  nejenže  předcházejí  trestné  činnosti  a  viktimizaci,  ale
podporují bezpečnost společnosti a přispívají k udržitelnému rozvoji států. Zlepšují  kvalitu
života a přinášejí dlouhodobé výhody ve smyslu snižování nákladů spojených se systémem
trestní justice i dalších společenských nákladů vyplývajících z trestné činnosti.

1.  Rozvoj  systému  prevence  kriminality,  posilování  spolupráce,  kompetencí  a  kapacit
relevantních  partnerů,  rozšiřování  prostoru  pro  působení  dobrovolníků  při  zajišťování
bezpečnosti a veřejného pořádku, s důrazem na využívání rovněž mezinárodní spolupráce a
vědeckých poznatků.                                        
2. Poskytování pomoci a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na
skupiny zvlášť zranitelných obětí a nadále pomoc a poradenství rozšiřovat a zkvalitňovat. 
3. Při  práci  s  pachateli  zaměření  na narůstající  problém kriminální  recidivy,  na účinnější
resocializaci pachatelů a prevenci kriminality dětí a mládeže.                                     
4. Uplatňování komplexního přístup k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde i její příčiny
jsou hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně vyloučené lokality).                 
5. Reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikace
nových efektivních přístupů k jejich předcházení.

Zdroje:
http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/regionalnirozvoj.eu/files/01_bartosova_bezpecnost_mest_a_obci.pdf

Návrhy na změnu:
*Více asistentů bezpečného města
* Aby po celé MB bylo více SOS
* Více kamer, např: na náměstí, na dětském hřišti
* Více policajtů, aby kontrolovali parky, dětské hřiště apod.

Výhoda na kamery, sos apod.

1.Kamerový systém zvyšuje bezpečnost ve městě.

2.SOS, můžete kdykoli přivolat pomoc. Lokátor přesně určí vaši polohu. V nebezpečné situaci
vždy přijede záchranná pomoc.

3.Asistent  bezpečného  města,  dohled  nad  dodržováním  pořádku.  Na  veřejných
prostranstvích.

4. PČR, vždy přijede k situaci. I městská policie 
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Oblasti kriminality, největší obavy:

*vandalismus

*ublížení na zdraví 

*bytové krádeže

*rvaček

*výroby drog

Kriminalitu ovlivňují zejména:

*alkoholismus

*nezaměstnanost

*drogy

*násilné skupiny mládeže
 

Názor na bezpečnost města

Je dobré městu a jeho občanům přinést lepší zacílení policejních hlídek do rizikových oblastí.
Díky  přístupu k datům o kriminalitě  na  území  města.  Mělo  by  se  to  projevit,  ve  snížení
kriminality a zvýšení bezpečnosti města. Určité druhy trestných činů se objevují v určité době
na určitých místech a za určitých okolností. Realizovanými aktivitami jsou např: Kamerové
systémy, technické a mechanické zabezpečení. A kontrolní činnost PČR, je dobré pomáhat
lidem v různých situacích. 

Eliška, H1.A

Co nás čeká aneb Školní kalendář

Plánování školních akcí je teď jako věštit z křišťálové koule, a tak jedinou jistotou zůstávají…

V Á N O C E !!! ☺
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