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LET’S GO BACK  
TO THE BEGINNING!

Let me begin by quoting from 
Miloš Čermák’s newspaper column: 
“Happiness is a state of mind and the 
first step is that we simply resolve to 
be happy. Secondly, we will prefer the 
company of like-minded people. And 
lastly, being happy is not a question of 
a coincidence but it is something we do 
not get for free and without effort.”
What has this somewhat light-hearted 
idea got to do with the concept at 
the heart of the new issue of our 
magazine? It is just that everything is 
more simple than it may seem, and that 
the simplicity is absolutely brilliant? 
It is obvious that it is impossible to 
go back to the beginning, and it is my 
feeling that even if we could, with all 
mankind’s experience up to now, we 
would mess something up again. It is 
often alleged that we have messed up 
a lot. I tend to think that we are people 
and that we only do what we must 
do, and that is how we live. However, 

we can try and go back to our nature. 
It should not be so difficult to impress 
the traditional elements of ethics, 
esthetics and belief on children.  
To teach them the the basic elements of 
theology and Latin. To be more creative 
and believe that what is to come will 
surely be better than what is now.  
To try to fulfil your own dreams and not 
the others. To laugh more today when 
we put off crying until tomorrow.  
And in addition to this, we can use 
all of the fantastic technology and 
unlimited opportunities of the twenty-
first century. Let’s go back! If not to  
the beginning, then at least to oneself. 
At the very least we should try. 
Eventually we can enjoy the fruits  
of our effort, we will be happier!

On 21 December I went to one of 
the funniest parties. Everybody was 
incredibly nice and happy. We might 
have realized for a while that unless 

there is a war or we are losing a close 
person we should be happy. We should 
live with the others and enjoy life 
without being envious, aggressive  
or full of mindless hate.

I wish you a pleasant reading and 
I hope that that the articles will make 
you stop and think for a while.

Dáša Ráček Pelikánová
Ráda bych v úvodu citovala z fejetonu 
Miloše Čermáka „Štěstí je stav mysli 
a prvním krokem je prostě to, že se 
být šťastní sami rozhodneme. Druhým 
je pak to, že se budeme především 
stýkat s těmi, kteří to mají v hlavě 
podobně nastavené jako my. A za třetí, 
štěstí nechodí dokola a občas sedne na 
vola, nýbrž je něčím, co nedostaneme 
zadarmo a bez námahy“. 

Jak tahle lehce nadnesená myšlenka 
souvisí s ideou letošního čísla 
našeho časopisu? Právě tak, že vše 
je jednodušší, než se zdá. A že ta 
jednoduchost je současně vrcholně 
geniální. Na začátek se samozřejmě 
vrátit nelze, a myslím, že i kdybychom 
to mohli udělat se zkušenostmi, které 
lidstvo má dnes, zase bychom něco 
pokazili. Někdo tvrdí, že jsme toho 
pokazili hodně. Já tvrdím, že jsme lidi 
a děláme jen to, co člověk dělat musí, 

čili žijeme. Můžeme se ovšem přiblížit 
naší podstatě. Těžké by to nebylo. 
Vštípit svým dětem tradiční základy 
etiky, estetiky a víry. Ve školách je 
naučit základy teologie a latiny. Více 
tvořit a věřit, že to, co přijde, bude 
určitě lepší než to, co je teď. Plnit si 
jen svoje vlastní sny a ne sny druhých. 
Víc se smát dnes, když brečet můžeme 
až zítra. A k tomu jako bonus můžeme 
využívat všechny ty úžasné technologie 
a neomezené možnosti 21. století. 
Vraťme se! Když už ne na začátek, tak 
alespoň sami k sobě, nebo se k tomu 
alespoň přibližme. A naše snaha bude 
odměněna, budeme šťastnější!

21. 12. jsem byla na jednom 
z nejveselejších večírků… Všichni 
byli neuvěřitelně milí a veselí. Možná, 
jsme si na chvíli uvědomili, že pokud 
není zrovna válka nebo nám neumírá 
milovaný člověk, měli bychom prostě 

vesele žít. Žít s druhými a s těmi se 
občas i radovat, bez závisti, agresivity 
a hloupé nenávisti. 

Přeji Vám příjemné čtení a doufám, že 
vás dokážeme přivést i ke krátkému 
zamyšlení. 

Dáša Ráček Pelikánová 

DÁŠA RÁČEK PELIKÁNOVÁ  

VRAŤME SE  
NA ZAČÁTEK!
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So I am three years old now. How time flies! 
Every year I try to be a little better, more 
interesting and informative. Especially for 
you, for my readers. And, as every year, I am 
bringing you articles in world languages 
accompanied by beautiful photographs. This 
year, however, is a bit exceptional. For the 
first time in three years there is a single topic: 
So let’s start from the beginning!

I am very proud of this topic, but nothing 
like as proud as of our students’ work. They 
have done a great job this year and filled me 
with a lot of interesting articles. It is thanks to 
them that while reading the articles you can 
travel in time, meet a Japanese Sushimaster 
or put yourself in place of somebody 

who decides to study Russian nowadays. 
What’s more, in addition to the interesting 
topics the students also present you with their 
teachers’ profiles. You will learn our students’ 
first impressions of their teacher, what was 
the first word they had acquired or why they 
think their teacher wants to do their job. 

Apart from the articles which were written by 
our students you will find texts written by my 
friends. Does it surprise you? Even a scrap 
of paper as I am can have friends. And not 
only in my hometown, in Brno, but all over 
Europe. In their articles, my friends will take 
you to Ethiopia, Sevilla and even an absinth 
bar if you have the guts.

As every year I am also bringing you the 
VIP interview in which we have put a few 
questions to a bassist for a Brno-based rock 
band as well as a report on European projects 
to which we devote a lot of our energy and 
time.

You can read all of the articles in Czech as 
well as another foreign language and I hope 
that you find them interesting and amusing 
and that they inspire you to study a new 
foreign language. If you are interested in how 
the magazine was created, scan this QR code 
by your cell phone and look at the birth of our 
PELICAN MAG.

Tak už mám tři roky. To to letí! Každý rok 
se snažím být o něco lepší, zajímavější 
a přínosnější. A to hlavně pro vás, pro moje 
čtenáře. A jako vždy vám přináším články 
ve světových jazycích doplněné o krásné 
fotografie. Letos se však cítím tak nějak 
výjimečně. Poprvé po třech letech mám 
jednotné téma. Začněme od začátku! 

Na tohle téma jsem patřičně hrdý, ale ne 
tolik jako na práci našich studentů a lektorů, 
kteří se letos opravdu vytáhli a zaplnili 
mě spoustou zajímavých článků. Hlavně 
díky nim můžete během pročítání mých 
stránek cestovat v čase, poznat japonského 
sushimastera nebo se vcítit do kůže někoho, 
kdo se v dnešní době rozhodne studovat 
ruštinu. Navíc naši studenti nezůstali jen 

u zajímavých témat a jako bonus ke každému 
článku vám předkládají také profily svých 
učitelů. Tyto profily jsou vždy v anglickém 
a českém jazyce, doplněné o fotografie 
vyučujících. Studenti vám v nich prozradí, 
jaký byl jejich první dojem z učitele, jaké se 
naučili první slovíčko nebo také to, jakým 
zůsobem nás chválí na hodinách.

Kromě článků, jejichž autory jsou studenti 
a pracovníci naší školy, vám přináším také 
texty mých kamarádů. No nedivte se! I takový 
cár papíru jako jsem já, může mít kamarády. 
A to nejen v mém rodném Brně, ale po celé 
Evropě. Mí přátelé vás ve svých příspěvcích 
zavedou do Etiopie, Seville a ty odvážnější 
z vás i do absintového baru. 

Jako každý rok vám přináším také VIP 
interview, ve kterém jsme vyzpovídali 
baskytaristu brněnské rockové skupiny, a také 
zprávu o evropských projektech, kterým se 
v naší škole plně věnujeme.

Všechny články si můžete přečíst jak 
v češtině, tak i v druhém světovém jazyce 
a já doufám, že vás zaujmou, pobaví a třeba 
i inspirují ke studiu nového cizího jazyka. 
Pokud vás zajímá, jakým způsobem náš 
časopis vznikal, přiložte váš chytrý telefon 
k přiloženému QR kódu a podívejte se na 
video Jak se rodí PELIKÁN. 

PELICAN MAGAZINE ČASOPIS PELICAN

MEET THE PELICAN MAG SEZNAMTE SE S ČASOPISEM PELICAN
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Students of English were asked 
to interview one of our Pelican 
workers because we want to 
present what happens at our 
school. They were allowed to 
choose anyone from our school 
boss to a janitor. They chose the 
youngest member of our teaching 
team, Honza Špatenka, who is 
a pure product of the Pelican 
language school. Five years ago 
he did a post-secondary language 
course in English here and he took 
the state language exam here as 
well. A year later he applied for 
a job in the school and he did so 
well in the interview that he got 
the job immediately. He became 
a member of the teaching staff 
in the school but soon realized 
he was capable of taking more 
responsibilities. He took on the 
administrative work related to 
organization of Czech language 
exams for foreigners and is 
currently engaged on educational 
project work which has recently 
taken him to Istanbul and Athens.

HOW DID YOU GET TO PELIKAN 
SCHOOL?
I actually got to Pelikan School quite  
by accident. I started playing extra League  
in floorball here in Brno and was looking  
for an opportunity to get myself more 
educated alongside my sporting activities.  
So it was about five years ago when  
I enrolled in the post-secondary language 
course.

WHY DID YOU CHOOSE PELIKAN 
SCHOOL?
I’m not of those who spend hours searching 
for reviews of language schools on the 
Internet. But honestly, when you hear 
the name Pelikan, you cannot just leave 
it unnoticed. The name simply makes 
impression on you. Also, the school had 
a good reputation, even back then. 

WHAT DO YOU LIKE ABOUT THE 
SCHOOL?
I like the approach to work, the corporate 
culture and team-work – though I didn’t learn 
this until I started working here. As a student 
I particularly liked the young teachers, and 
I must admit that I had a soft spot for the 
office girls!

WHAT WOULD YOU CHANGE?
There are still quite a few things I miss,  
such as an elevator, a football table, a slide 
instead of the staircase, a pool table and 
a swing.

WHAT STUDENTS, REGARDING 
THEIR LEVEL OF ENGLISH, DO 
YOU PREFER TO TEACH AND 
WHY?
I‘ve not been teaching much recently, but I’ve 
always preferred upper-intermediate students 
who can practise advanced grammar. It was 
thanks to Dusan that I really grew to love this 
type of students.

WHAT WOULD YOU DO IF YOU 
DIDN’T TEACH HERE?
Well, as I said, now I only have a few lessons 
a week so most of my time is devoted to 
European educational projects and innovative 
approaches to education. I love meeting 
and working with people from all over the 
world to help our teacher incorporate the new 
methods in their work.

HAVE YOU LIVED IN AN ENGLISH 
SPEAKING COUNTRY FOR SOME 
TIME?
Unfortunately not yet, but hopefully the time 
will come.

IF YOU COULD TAKE ONE GOOD 
THING FROM PELIKAN, WHAT 
WOULD IT BE?
It would probably be the shredder. 
I experienced a lot of beautiful evenings 
with it and the sound of it will never cease 
to amaze! But I know that for the boys who 
teach foreigners the Czech language it would 
be a terrible blow.

Abychom Vám přiblížili dění 
v naší škole, dostali studenti 
angličtiny za úkol udělat rozhovor 
s jedním z pracovníků školy. Mohli 
si vybrat kohokoli od majitelky 
školy až po školníka. Vybrali si 
nejmladšího člena lektorského 
týmu Honzu Špatenku, kterého 
považujeme za ryzí produkt 
naší jazykové školy. Před pěti 
lety nastoupil do pomaturitního 
studia angličtiny a složil si u nás 
státní zkoušku. Rok poté úspěšně 
prošel výběrovým řízením. Stal se 
lektorem naší školy a postupně 
rozšířil své pole působnosti 
o administrativní činnost spojenou 
s organizací zkoušky češtiny 
pro cizince. V současné době se 
naplno věnuje práci na několika 
mezinárodních vzdělávacích 
projektech, díky kterým se loni 
pracovně podíval do Istanbulu 
a Atén. 

JAK JSTE SE DOSTAL  
DO PELIKÁNA?
Když jsem tady v Brně začal hrát extraligu 
ve florbalu a hledal jsem nějakou dobrou 
příležitost, jak se při sportu ještě vzdělávat. 
Takže jsem se asi před pěti lety přihlásil do 
pomaturitního studia.

PROČ ZROVNA PELIKÁN?
Nepatřím mezi ty, kteří tráví hodiny 
porovnáváním a hledáním recenzí na 
internetu. Ale popravdě, když slyšíte 
Jazyková škola Pelikán, tak to nemůžete  
přejít jen tak bez povšimnutí. Ten název vás 
prostě zaujme. Navíc už v té době měla škola 
celkem dobrou pověst. 

CO SE VÁM TU LÍBÍ?
Líbí se mi přístup k práci, firemní kultura 
a kolektiv, ale tyhle všechny věci jsem 
poznal, až když jsem tu začal pracovat. Jako 
studentovi mi vyhovovali hlavně mladí lektoři 
a taky se mi líbily holky v kanceláři. 

CO BYSTE ZMĚNIL?
Bylo by dobré mít tady výtah, stolní fotbálek, 
skluzavku místo schodiště, kulečník a houpačku. 

S JAKOU POKROČILOSTÍ SE VÁM 
NEJLÉPE PRACUJE A PROČ?
Vždycky jsem měl nejradši pokročilé 
studenty, protože jsme se mohli do hloubky 
bavit o gramatice. Vztah ke gramatickým 
výjimkám a záludnostem jsem získal 
především díky Dušanovi, který mě učil, když 
jsem zde studoval. 

CO BYSTE DĚLAL,  
KDYBYSTE TU NEUČIL?
No, popravdě řečeno já už teď moc ani 
neučím. Po většinu své pracovní doby se 
věnuji evropským vzdělávacím projektům 
a inovativním přístupům ke vzdělávání. Baví 
mě pracovat s lidmi z celého světa a zároveň 
pomáhat našim lektorům s aplikací nových 
metod do výuky. 

ŽIL JSTE DELŠÍ DOBU V NĚJAKÉ 
ANGLICKY MLUVÍCÍ ZEMI?
Bohužel zatím ne, ale ta chvíle už se blíží.

KDYBYSTE SI MOHL ODNÉST 
Z PELIKÁNA, CO JE VÁM 
NEJMILEJŠÍ, CO BY TO BYLO?
Asi skartovačku, zažil jsem s ní tady v práci 
spoustu krásných večerů a ten zvuk mě nikdy 
nepřestane bavit. Vím ale, že pro kluky, co 
dělají češtinu pro cizince, by to byla strašná 
rána.

MADE IN PELICAN

ENGLISH TEACHER TOMÁŠ KVÍTEK FROM HIS STUDENT´S EYES

Initial motivation for language teaching He started his teaching career  
 for his infinite love for birds.
First English word Pelican
First gesture at the lesson‘s commencement Can’t be depicted, must be seen.
First word at the lesson‘s commencement Hello!
Our first acquired word Virgin 
Our first meaningful sentence I hate you because you are  
 such an idiot.
First impression of the teacher He is cool.
Our first commendation He hasn’t found the right  
 words so far.

UČITEL ANGLIČTINY TOMÁŠ KVÍTEK OČIMA SVÝCH STUDENTŮ

Jeho motivace učit jazyk Nastartoval svou učitelskou dráhu z lásky k ptákům.

Jeho první anglické slovo Pelican / Pelikán 

První gesto na počátku hodiny Nelze vyjádřit, musí se vidět.

První slovo na počátku hodiny Hello! / Ahoj

Naše první osvojené slovo Virgin

Naše první smysluplná věta Nenávidím tě, protože jsi takovej idiot.

Náš první dojem z učitele Je prostě cool.

Naše první pochvala Stále hledá ta správná slova.

MADE IN PELIKÁN

STUDENTS OF ENGLISH STUDENTI ANGLIČTINY
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ARMIN HOTTMANN  

Armin Hottmann worked as 
a video producer before he 
studied communication theory 
and media education in London. 
His vision is to bring more media 
into education. Armin began with 
first school projects in 1991 and 
after that he worked in Berlin 
as a European teacher trainer 
and project coordinator. Armin 
also produces online and offline 
teaching content and is the 
director of the European network 
for video education called 
“viducate”.
In August 2012 he and his family 
moved to Addis Abeba, the capital 
of Ethiopia where he is setting up 
a pioneer Media School within the 
Mekane Yesus Seminary.

Nach drei Monaten bin ich zum ersten Mal 
wieder in Europa, genauer gesagt in der 
Senator Lounge im Flughafen Frankfurt, 
wohin mich ein Freund mitgenommen hat. 
Zum ersten Mal in meinem Leben erlebe 
ich einen richtigen Kulturschock. Ich bin 
überwältigt von dem Angebot der Waren, dem 
Überfluss, aber auch von der Geschwindigkeit 
und Zielsicherheit, wie sich die Menschen im 
Flughafen bewegen.

Als wir letzten Sommer mit unseren drei 
kleinen Mädchen nach Addis Abeba zogen, 
gab es natürlich auch eine große Veränderung. 
Wir haben das aber eher als Abenteuer und 
Erlebnisreise erlebt. So vieles ist anders und 
wird anders gemacht. Schnell scheint das 
einem als Europäer als chaotisch, ineffizient 
oder wahllos. Und man muss sich wundern, 
wie in einer Einfachheit überall improvisiert 
wird. Man kann aber auch, und das versuchen 
wir, zumindest im Ansatz vieles schätzen 
lernen. 

Äthiopien ist weiterhin eines der zehn ärmsten 
Länder der Welt, aber gleichzeitig auch eines 
der zehn wirtschaftlich schnell wachsenden 
Staaten. Es ist ein Land mit einem großen 
christlichen und kulturellen Erbe, ein Land 
mit einer wunderbaren Landschaft und in den 
Hochlagen angenehmen Klima. Es ist auch ein 
Land, wo man sich wesentlich stärker an der 
Großfamilie orientiert und wo Beziehungen 
und Begrüßungen eine größere Rolle im 
alltäglichen Leben spielen als wir das im 
Westen erleben.

Wie können wir uns hier sinnvoll als Europäer 
einbringen? Das ist für mich ein sehr 
spannender Prozess, den ich gerade im Aufbau 
der Medienschule erlebe. Was von dem, was 
ich gelernt und an Erfahrungen gesammelt 
habe, ist sinnvoll für die jungen Menschen in 
Addis? Welche Ideen sind hilfreich und stülpen 
nicht einfach nur die westliche Kultur über?

Gerade im Bereich der Medien stellt man 
schnell fest, dass auch in Äthiopien die Medien 
eine große Rolle spielen und Aufarbeitung 
benötigen. Und dass die Medien viele 
Lebensinhalte und -vorstellungen aus dem 
Westen vermitteln. Da bin ich sehr am Suchen 
an welchen Punkten ich da differenzieren kann 
ohne herablassend zu sein.

Gerade wünscht mir im Anflug auf Brüssel der 
Purser einen „erfolgreichen Tag“. Erfolg wird 
in Äthiopien vielleicht anders definiert: War 
ich heute erfolgreich, weil ich mich mit meinen 
Freunden getroffen oder mich in meiner 
Großfamilie eingebracht habe?

Wir sind weiterhin am Lernen …

Armin Hottmann se věnoval 
tvorbě videa ještě předtím, než 
odjel studovat teorii komunikace 
a mediální výchovu do Londýna. 
Jeho ambicí je posílit roli médií 
ve výchově a vzdělávání, čemuž 
věnuje většinu svého času. Armin 
realizoval první projekty na 
školách už v roce 1991. Poté, co 
se věnoval práci s médii v Berlíně. 
V devadesátých letech se 
vyprofiloval jako evropský školitel 
a koordinátor projektů. Armin 
vytváří materiály pro on-line a off-
line výuku a je ředitelem Evropské 
sítě pro mediální vzdělávání 
s názvem „Viducation“. V roce 2012 
se spolu s rodinou přestěhoval 
do Addis Abeby, hlavního 
města Etiopie, kde zakládá 
experimentální Mediální školu 
v rámci Mekane Yesus Seminary.

Poprvé po třech měsících jsem zase zpátky 
v Evropě, přesněji řečeno v Senator Lounge 
na frankfurtském letišti, kam mě s sebou vzal 
kamarád. Poprvé ve svém životě zažívám 
opravdový kulturní šok. Jsem vyděšen 
nabídkou zboží, přebytkem, ale také rychlostí 
a cílevědomostí, s jakou se lidé po letišti 
pohybují.

Když jsme se s ženou i třemi malými 
dcerami před třemi měsíci přestěhovali do 
Addis Abeby, byla to samozřejmě taky velká 
změna. Prožívali jsme to jako dobrodružství 
a zážitkový zájezd. Všechno je tu jiné 
a všechno se dělá jinak. Jako Evropanovi se 
vám to hned zdá chaotické, neefektivní nebo 
bezvýchodné. Musíte se jen podivovat tomu, 
s jakou lehkostí všude improvizují. Nebo se 
můžete naučit vážit si věcí, které se teprve 
vyvíjejí, tak jako se o to pokoušíme my.

Etiopie je stále jednou z deseti nejchudších 
zemí světa, ale zároveň také jedním z deseti 

států, které se hospodářsky nejrychleji 
rozvíjejí. Je to země s velkým křesťanským 
a kulturním dědictvím, země s úžasnou 
krajinou a příjemným klimatem. Je to také 
země, kde se klade mnohem větší důraz na 
velkou rodinu a vztahy. Na rozdíl od západní 
civilizace zde hrají velmi důležitou roli 
každodenní pozdravy. 

Jak se sem máme jako Evropané nějak 
smysluplně začlenit? To je pro mě velice 
důležitá otázka, kterou si pokládám při stavbě 
mediální školy. Co z mých zkušeností nebo 
vědomostí je užitečné pro mladé lidi v Addis? 
Jaké nápady jsou prospěšné a neprosazují jen 
západní kulturu?

Právě v oblasti, ve které pracuji, člověk 
rychle zjistí, že i v Etiopii hrají média 
důležitou roli a potřebují změnu. Média 
ovšem zprostředkovávají mnoho životních 
cílů a představ ze západu, proto pořád pátrám, 
v jakých bodech se přitom můžu odlišit, aniž 
bych se choval blahosklonně.

Právě při přistávání v Bruselu mi vrchní 
stevard přeje „úspěšný den“. Úspěch je 
v Etiopii definován jinak: Byl jsem dnes 
úspěšný, protože jsem se potkal se svými 
přáteli nebo navštívil svou velkou rodinu.

Celý život se něco učíme…

AUCH HIER IST  
DER HIMMEL BLAU...

I TADY JE NEBE MODRÉ...
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STUDENTS OF RUSSIAN STUDENTI RUŠTINY

Изучение иностранного языка с нуля 
никогда не бывает легким. Правда, наши 
общие славянские корни упрощают учение 
русского. Но с другой стороны, нужно 
выучит азбуку, так как без неё в изучении 
языка не двинемся с места. Каково оно 
учиться читать и писать с самого начала? 
Зачем изучать русский язык? Что вы 
думаете о русских, русском языке, России, 
и все такое?

Učit se od začátku cizí jazyk není nikdy 
lehké. Studium ruštiny nám ulehčují společné 
slovanské kořeny. Na druhou stranu je tu 
azbuka, kterou je potřeba se naučit, a bez 
které se při studiu tohoto jazyka nepohneme 
z místa. Jaké to je učit se od začátku číst 
a psát? Proč dnes studovat ruštinu? Co si 
myslíme o ruštině, Rusech, Rusku a tak 
vůbec?

РУССКИЙ С НУЛЯ

RUSSIAN TEACHER JOSEF MILON FROM HIS STUDENT´S EYES
Initial motivation for language teaching The immense expanse of Russia
First Russian word Гулять / Party
First gesture at the lesson‘s commencement Smile
First word at the lesson‘s commencement Welcome to my Russian class.
Our first acquired word Собака / Dog
Our first meaningful sentence Меня зовут / My name is
First impression of the teacher I am going to enjoy going  
 to Russian class.
Our first commendation You lavish praise on the students.

RUSSIAN TEACHER APOLLINAIRIA NAZARCHUK FROM HER STUDENT´S EYES
Initial motivation for language teaching Make yourself understood at home
First russian word Мама / Mother
First gesture at the lesson‘s commencement Проходите, садитесь, не стесняйтесь! /  
 Please, do come in, take a seat, make 
 yourself at home!
First word at the lesson‘s commencement Да, я ваш лектор русского языка. / 
 Yes, I am your Russian teacher.
Our first acquired word Это / It
Our first meaningful sentence Кто это? / Who is it?
First impression of the teacher She can speak Czech – yippee!
Our first commendation We have ever been praised?

RUŠTINA  
OD ZAČÁTKU

UČITEL RUŠTINY JOSEF MILON OČIMA SVÝCH STUDENTŮ

Jeho motivace učit jazyk Velikost Ruska
Jeho první ruské slovo Гулять / Flámovat
První gesto na počátku hodiny Úsměv
První slovo na počátku hodiny Vítám vás na hodině ruštiny.
Naše první osvojené slovo Собака / Pes 
Naše první smysluplná věta Меня зовут / Jmenuji se
Náš první dojem z učitele Do ruštiny se budu těšit.
Naše první pochvala Stále je nějaká.

UČITELKA RUŠTINY APOLLINAIRIA NAZARCHUK OČIMA SVÝCH STUDENTŮ

Její motivace učit jazyk Domluvit se doma.
Její první ruské slovo Мама / Máma
První gesto na počátku hodiny Проходите, садитесь, не стесняйтесь! / Prosím, 
 pojďte dál, posaďte se, nestyďte se!
První slovo na počátku hodiny Да, я ваш лектор русского языка. / 
 Ano, jsem váš lektor ruštiny.
Naše první osvojené slovo Это / Toto
Naše první smysluplná věta Кто это? / Kdo je to?
Náš první dojem z učitele Mluví česky, hurá!
Naše první pochvala My jsme nějakou dostali?

Азбука как урок рисования. Думаю, что русские резкие люди, но с 
мягким сердцем. Дома, когда я училась читать и писать, мама возвра-
щалась со мной в мои детские годы. В России никогда не побываю. О рус-
ских думаю, что они дружелюбные алкоголики. Такой 
шрифт инопланетянин. Восхищаюсь нашими учителями, так как 
они не ругают нас. В России, наверно, мне бы было страшно. Знаю 
одну милую русскую. Уже вставляю азбуку в чешские слова. Чтение 
иногда становится неловким моментом. Русский учу, для того 
чтобы знать русский мат. Чтение мне идёт так же, как я в детстве выго-
варивал по слогам «Мама мыла Милу мылом» Нашего учителя мы 
любим …. девушки больше. Русский является языком самой большой 
страны в мире. Короче, бизнес Наши уроки так русские, как только могут 
быть. Встречаюсь с русским. В ходе изучения азбуки неловко 
возникает желание просто сдаться. Хотелось бы побывать в России, у них 
действительно хорошая водка. О, наш учитель ... действительно пытаюсь его не только 
слышать, но и слушать. Хотелось бы просто так поболтать у рюмоч-
ки на их языке. Думаете, что изучение азбуки выглядит весело. Уверяю, это 
не так. Русские писатели красиво описывают пейзаж русской деревни ... а остальные 
наверно только пьют. С русским я б жила. Когда читаю, я чувствую полную 
беспомощность. Я думал, что это будет легче. Я поехал бы туда, ну ради того, 
чтобы посмотреть достопримечательности и хоккей. Нашим учителем про-
сто восхищаюсь. Хотелось бы его уже наконец-то знать ... и просто так «гово-
рить по-русски».

Azbuka je jako hodina kreslení. O Rusech si myslím, že jsou to tvrdí lidé s měkkým srdcem. Když jsem 
se doma učila číst a psát, vracela se se mnou máma do dětských let. Do Ruska se asi nikdy nedostanu. O Rusech 
si myslím, že jsou to přátelští alkoholici. Takovéto mimozemšťanské písmo. Našeho učitele ob-
divuji, protože nám nenadává. V  Rusku bych se možná bála. Znám jednu moc milou Rusku. Teď 
už pletu azbuku i do českých slov. Čtení je občas pěkný trapas. Ruštinu studuji, protože se chci naučit nová 
sprostá slova. Čtení mi jde, jako když jsem slabikoval „Máma mele maso.“ Našeho lektora máme moc rádi… 
holky víc. Je to jazyk největší země světa. Jde o byznys. Naše hodiny jsou tak ruské, jak jen můžou být. Chodím 
s Rusem. Při učení azbuky míváte chuť to prostě vzdát. Do Ruska bych se chtěla podívat, mají fakt dobrou 
vodku. Našeho učitele… se fakt snažím vnímat. Má atmosféru pokecat si u vodky jejich jazykem. Učit se 
azbuku vypadá zábavně. Ale není. Ruští autoři krásně popisují atmosféru ruské přírody… a zbytek lidí asi docela chlas-
tá. S Rusem bych klidně žila. Při čtení mám pocit naprosté bezmoci. Myslela jsem si, že to bude lehčí. Jela bych se tam 
podívat na hokej a památky. Našeho učitele obdivuji. Už bych ji chtěl konečně umět… a jen tak si „gavarit pa ruski.“
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STUDENTS OF ENGLISH STUDENTI ANGLIČTINY 

CALLING IN ON 
A SUSHIMASTER FOR  
A CHAT AND A PIECE OF FISH 

NA SLOVÍČKO A RYBU 
U SUSHIMASTERA

ENGLISH TEACHER ŠTEFAN ZÁBOJNÍK IN HIS STUDENTS’ EYES

Initial motivation for language teaching The legacy for future generations.
First English word OK
First gesture at the lesson‘s commencement Fold your arms, ruffle your hair.
First word at the lesson‘s commencement Textbook, page …
Our first acquired word Words in bold
Our first meaningful sentence I wouldn’t eat it if I were you.
First impression of the teacher It’s going to be OK.
Our first commendation OK, not bad.

UČITEL ANGLIČTINY ŠTEFAN ZÁBOJNÍK OČIMA SVÝCH STUDENTŮ

Jeho motivace učit jazyk Chce zanechávat odkaz pro budoucí generace.

Jeho první anglické slovo OK

První gesto na počátku hodiny Prohrábne si vlasy a založí ruce.

První slovo na počátku hodiny Učebnice, strana...

Naše první osvojené slovo Words in bold. / Tučně vyznačená slova.

Naše první smysluplná věta I wouldn’t eat it if I were you. / Nejedl bych to, být tebou.

Náš první dojem z učitele To bude dobrý.

Naše první pochvala Ok, není to špatné.

KOISHI fish and sushi restaurant 
is an original restaurant concept 
built on two pillars mutually 
linked by the accent on fresh fish 
and ingredients in general. The 
first pillar is representented by 
Petr Fučík and his team’s à la 
carte based on the Euro-Asian 
fusion and modern concept of 
the traditional Czech cuisine. 
Another equally important part of 
the restaurant’s offer is popular 
and exotic sushi prepared by 
a member of Tokyo association of 
sushimasters Mr Tadayoshi Ebina 
and his Japanese team.

In the KOISHI we were treated 
like royalty by the sushimaster 
Mr Tadayoshi Ebina himself along 
with the owner of the restaurant 
Mrs Simona Elsnerova. Mr Ebina 
kindly answered all of our 
questions while he prepared the 
meals.

WHERE WERE YOU BORN AND WHERE 
DID YOU GROW UP?
I was born in Tokyo, and I grew up there too. 
I worked in a restaurant which belonged to 
my father and uncle and specialised in the 
preparation of sushi.  When I was a child 
I used to help to prepare food there. I studied 
teaching at university but I have never been in 
education. I have done martial arts and have 
the black belt in judo but I do budo and kendo 
too. I was even shortlisted for the Japanese 
national team for Olympic Games in 1984. 
After that I decided to concentrate on the 
career of a sushimaster.

DO YOU HAVE ANY BROTHERS OR 
SISTERS?
Yes, I have an older sister.

WHEN DID YOU FIRST LEAVE HOME? 
First I moved to the USA  where I worked for 
three months. After that I moved to the Czech 
republic where I have lived ever since.

WHEN DID YOU START COOKING AND 
WHAT WAS THE FIRST MEAL YOU HAVE 
EVER COOKED?
The first meal I ever cooked was instant 
noodles. Of course, I was a child back then. 
I started cooking professionally after I left 
university.

WHO WAS YOUR INSPIRATION?
It was my teacher who taught me to prepare 
sushi for 5 years. In Japan it is a tradition 
that if you want to be a sushimaster you must 
study it for at least 5 years. Afterwards you 
must be approved by at least three renowned 
sushimasters and take an aptitude test which 
is usually very difficult.

WHAT MOTIVATED YOU TO BECOME 
A CHEF?
I wanted to impress the girls of course! 
(laughing) But seriously, the main reason was 
that I wanted  to carry on the family tradition.

WHAT COUNTRIES HAVE YOU WORKED 
IN?
Of course in Japan and later in the USA. After 
that I moved to the Czech Republic. First to 
Prague and and then to Brno. 

WHEN DID YOU HEAR OF THE CZECH 
REPUBLIC FOR THE FIRST TIME?
I didn’t know much about the Czech Republic 
before I arrived here. I remember Věra 
Čáslavská taking part in Olympic games 
in Tokyo. She was immensely popular in 

Japan and everybody knew that she was 
from Czechoslovakia. That is how I always 
perceived your country. 

WHAT WAS YOUR FIRST IMPRESSION  
OF BRNO?
When I first arrived here I got the impression 
that it was a small town, particularly in 
comparison to large cities like Tokyo or 
Washington. 

WHAT WAS THE FIRST CZECH MEAL YOU 
HAVE EVER HAD?
The first meal I had was goulash with 
dumplings. I really like Czech beer, especially 
Gambrinus. I like Czech food but I must say 
that I can’t eat too much of it. There is far too 
much salt and fat in it for my liking.

WHAT WAS THE FIRST CZECH MEAL YOU 
HAVE EVER LEARNT?
The  first sentence I ever learnt was “Jak 
se máš?” and “Gambáč a guláš, prosím”. 
(laughing)

HAVE YOU EVER COOKED FOR ANYBODY 
FAMOUS?
In the USA I cooked for the Japanese 
vicepresident. And for a lot of famous people 
who have visited Koishi.

WHAT DO YOU CONSIDER YOUR 
GREATEST ACHIEVEMENT?
In Japan we see success in a different way. 
We never talk about our achievements or how 
successful we are.

WHAT ARE YOUR PLANS FOR THE 
FUTURE?
When I retire, it is my dream to open a toy 
museum in Japan. There are going to be 
toys that I have collected while travelling 
around the world. My flat is full of these toys 
already.

KOISHI fish & sushi restaurant 
je originální koncept restaurantu 
postavený na dvou pilířích, které 
vzájemně propojuje akcent na 
čerstvé ryby a suroviny vůbec. 
Jedním pilířem je à la carte 
Petra Fučíka a jeho týmu tvořená 
na základě euro-asijské fusion 
a moderně pojaté české klasiky. 
Druhou neméně důležitou částí 
nabídky restaurantu je právě 
populární a exotické sushi 
z rukou člena tokijské asociace 
sushimasterů, pana Tadayoshi 
Ebiny a jeho japonského  
asistenta.

Nás v Koishi společně s majitelkou 
Simonou Elsenorovou pohostil 
sushimaster Tadayoshi Ebina, 
který nám během své práce 
zodpověděl naše všetečné  
otázky. 
 
KDE JSTE SE NARODIL A KDE JSTE 
VYRŮSTAL? 
Narodil jsem se v Tokiu a tam jsem i vyrůstal. 
Pracoval jsem v rodinném podniku, který 
patřil mému strýci a otci a specializoval 
se na přípravu sushi. Od malička jsem zde 
pomáhal připravovat jídlo. Později jsem 
studoval vysokou školu, učitelství, nikdy jsem 
však ve školství nepracoval. Věnoval jsem 
se bojovým uměním, získal jsem černý pás 
v judu, ovládám i  sumo a kendo. Dokonce 
jsem byl nominován do užšího japonského 
reprezentačního výběru na Olympijské hry 
v roce 1984. Na Olympiádu jsem se nakonec 
nedostal. Rozhodl jsem se poté, že se začnu 
naplno věnovat kariéře sushimastera.  
 
MÁTE NĚJAKÉ SOUROZENCE?   
Ano, mám jednu, starší sestru. 

KDY JSTE OPUSTIL DOMOV? 
Nejprve jsem odjel do USA, kde jsem pobyl 
tři měsíce, a později jsem se usadil zde 
v České republice.  
 
JAKÉ BYLO PRVNÍ JÍDLO,  
KTERÉ JSTE UVAŘIL  
A KDY JSTE ZAČAL VAŘIT? 
Úplně první jídlo, které jsem uvařil, byly 
asi instantní nudle. Samozřejmě, byl jsem 
ještě dítě. Profesionálně jsem se začal vaření 
věnovat po studiu na vysoké škole. 
 
KDO VÁS INSPIROVAL K VAŘENÍ? 
Byl to můj učitel, který mě pět let 
učil připravovat sushi. V Japonsku je 
totiž zvykem, že pokud se chcete stát 
profesionálem v přípravě sushi, musíte se 
učit u sushimastera po pevně stanovenou 
dobu, která bývá minimálně pět let, poté vás 
musí tři renomovaní sushimasteři doporučit 
a musíte také udělat těžké testy. 
 
CO BYL HLAVNÍ DŮVOD, PROČ JSTE SE 
STAL KUCHAŘEM?  
Abych mohl zapůsobit na holky! (smích)  
Ale vážně, tím hlavní důvodem bylo 
samozřejmě to, že jsem chtěl pokračovat 
v rodinné tradici.  
 
V JAKÝCH RŮZNÝCH ZEMÍCH JSTE 
VAŘIL? 
Samozřejmě v Japonsku, poté v Americe.  
Pak jsem se přesunul do České republiky, 
nejprve do Prahy a poté do Brna.  
 
KDY JSTE POPRVÉ SLYŠEL O ČR? 
Předtím než jsem přijel do Prahy, jsem  
toho moc o České republice nevěděl.  
Pamatuji si Věru Čáslavskou z Olympijských 
her v Tokiu, v roce 1964, která tam byla 
nesmírně populární. S ní mám spojený název 
země Československo. Tak jsem to vždy 
vnímal. 

JAKÝ BYL VÁŠ PRVNÍ DOJEM Z BRNA?  
Brno na mě působilo dojmem malého města, 
protože předtím jsem pobýval ve větších 
městech jako Washington D.C. a Tokio. 
 
JAKÉ BYLO PRVNÍ ČESKÉ JÍDLO, KTERÉ 
JSTE OCHUTNAL?  
První české jídlo, které jsem ochutnal, byl 
guláš s knedlíky a moc mi chutná české pivo, 
především Gambrinus. Ale nemohu to jíst 
příliš často. Je to pro mě moc tučné a slané. 
 
JAKÉ BYLO PRVNÍ ČESKÉ SLOVO, KTERÉ 
JSTE SE NAUČIL? 
Moje první věta, kterou jsem se naučil česky 
byla: „Jak se máš?“ a „Gambáč a guláš, 
prosím.“ (smích) 
 
VAŘIL JSTE PRO NĚKOHO SLAVNÉHO?  
V Americe jsem vařil pro japonského 
viceprezidenta a v Koishi pro mnoho 
českých slavných osobností, které restauraci 
navštěvují. 
 
CO POVAŽUJETE ZA SVŮJ NEJVĚTŠÍ 
ÚSPĚCH?  
V Japonsku je osobní úspěch vnímán jinak 
než jinde ve světě. Lidé o tom otevřeně 
nemluví. 
 
JAKÉ JSOU VAŠE PLÁNY DO BUDOUCNA?  
Až půjdu do důchodu, tak si otevřu v Japonsku 
muzeum hraček, které jsem nasbíral 
v bazarech a starožitnostech. To je můj sen. 
Můj byt je už teď plný různých hraček.
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Poměrně dost svého času trávím cestováním. 
Někdy mám pocit, že se můj život točí jen 
kolem letišť, hotelů, taxíků, vybavování 
víz a únavy způsobené časovým posunem. 
I přesto cestování miluji. Především kvůli 
tomu, co všechno jsem během něho zažil. 

Jedna známá, která pracuje pro leteckou 
společnost Virgin, mi vyprávěla, že tato 
společnost má vytvořené profily typických 
zákazníků. Nevěděl jsem přesně, co si pod tím 
představit, v každém případě mi bylo řečeno, 
že až budu příště letět s Virgin, mám si na 
sebe určitě vzít nejlepší oblek, do ruky mobil 
a počítač a požádat o přeřazení do vyšší třídy. 
Druhý den jsem cestoval do USA a udělal 
jsem všechno, co mi poradila. Nestačil jsem 
se divit. Podal jsem přítomné letušce svůj pas 
a než jsem stačil otevřít ústa, suše zahlásila 
„Pane Stannarde, jsme rádi, že vám dnes 
můžeme nabídnout let v první třídě zdarma.“ 
První třída, chápete, to je tam, kde vám na 
uvítanou nabídnou sklenici šampaňského!  
Na začátek slušný výkon. 

V osmdesátých letech jsem letěl na Kubu a to, 
co se dělo při zpáteční cestě do Madridu, se 
slovy nedá dost dobře popsat. Začalo to tím, 
že spolucestující vytáhli láhve rumu, někdo 
do toho pustil hudbu. Skončilo to všeobecným 
a bujarým veselím, doprovázeným tancem 
v uličkách mezi sedadly. Opravdu to 
vypadalo, že v letadle probíhá večírek. 
Pochopil jsem, že většina účastníků letu byla 
na zpáteční cestě domů ze svatby.  
Byl to naprosto neuvěřitelný zážitek 
a současně jediný let, kdy jsem si mohl 
zatancovat na palubě letadla.

Stejně šílený byl způsob, jakým jsem 
obdržel víza do Ázerbájdžánu. Zaměstnanci 
ambasády asi neměli zrovna nejlepší den, 
protože si zapomněli vzít klíče od svého sídla. 
Následovalo vyřizování úřední záležitosti 

přímo na ulici, za asistence člověka, který nad 
námi po celou dobu držel deštník, jelikož lilo 
jako z konve. Byl jsem z celé situace trochu 
nesvůj. Když jsem se však později vrátil 
pro pas s vízy, vše už zase jelo po starých 
kolejích.

V čekárně na letišti Heathrow jsem jednou 
ztratil pas. Stalo se to, když jsem letěl  
do Sevilly. Vůbec jsem netušil, co budu dělat 
a začala se mě opravdu zmocňovat panika. 
Byl jsem doslovně v území nikoho. Do 
Sevilly jsem odletět mohl, protože v té době 
se u bran ještě nekontrolovaly pasy, ale netušil 
jsem, co bude dál. Když jsem dorazil, nemohl 
jsem uvěřit mému štěstí. Celník u brány byl 
totiž můj známý, jehož syn studoval na mé 
škole. Jako důkaz toho,  
že bydlím v Seville, mu stačilo číslo 
sociálního pojištění. 

Jednou mě zastavili na hranici Francie 
a Itálie. Seděl jsem v autě se španělskou 
poznávací značkou, takže na mě celník 
okamžitě spustil španělsky. Odpověděl jsem 
stejným jazykem. Když se podíval do mého 
pasu, uvědomil si, že jsem Angličan a v tom 
okamžiku přešel do plynulé angličtiny.  
Opět jsem se přizpůsobil. Bavili jsme se, 
a když se mě zeptal, co dělám ve Francii, 
vysvětlil jsem, že zde studuji. Zpozorněl 
a řekl francouzsky „Slušně ovládáte jazyky“. 
“Et vous aussi, monsieur,” odpověděl jsem. 

VESELÉ PŘÍHODY 
Z CEST

Russell Stannard přednáší na 
univerzitě ve Warwicku ve Velké 
Británii. Je autorem projektu  
www.teachertrainingvideos.com, 
jehož cílem je pomoci učitelům 
začlenit do výuky moderní 
technologie. Jeho web je dostupný 
bezplatně a obsahuje videa 
s podrobnými návody k použití 
různých technologií ve výuce. 
V roce 2011 navštívilo jeho stránky 
267 000 uživatelů. Russell je 
držitelem prestižních ocenění 
British Council ELTons a Times 
Higher Innovation. Přednáší po 
celém světě.

Russell Stannard is a principal 
teaching fellow at the University 
of Warwick. He runs a website 
www.teachertrainingvideos.com 
for helping teachers incorporate 
technology into their language 
teaching. It is free and offers step 
by step videos to help teachers 
use different technologies. In 
2011 it received 267,000 visitors. 
Russell won the British Council 
ELTons award and the Times 
Higher Innovation award. He 
travels the world giving talks and 
presentations.

I travel a lot, mainly giving talks and 
presentations. Life sometimes feels like it 
evolves around airports, hotels, taxis, sorting 
out visas and jet lag. It has certainly felt like 
that this year. But funny things do happen.

I was once told by a friend of mine, who 
worked for Virgin Airlines, that the airlines 
profile you. She told me to always wear a suit, 
carry a computer and have your mobile phone 
in your hand as you go up to check in. Then 
ask for an upgrade. Well, the next day I was 
travelling to the USA and I did just that. I was 
amazed. I didn’t even have time to ask for the 
upgrade. The hostess simply took my passport 
and duly announced “Mr Stannard, Virgin 
airlines would like to offer you a free upgrade 
today”. Wow, you know in 1st class they give 
you a glass of champagne as soon as you get 
on the plane! What a way to start.

In the 1980s I went to Cuba. The flight back 
to Madrid was incredible. Everyone started 
getting out their bottles of rum and someone 
put on some music. People were dancing in 
the aisles and for a while it seemed like half 
the plane was partying. I realised that the 
majority of people on the flight were coming 
home from a wedding. It was the craziest 
flight I have ever had and the only time I have 
ever danced on a plane. 

Getting a visa for Azerbaijan was fun. They 
had forgotten the keys to the office and so we 
actually filled in the form, paid the money and 
handed over my passport while standing in 
the street with the man holding an umbrella 
as it was raining. I was a bit nervous, but it 
was all ok and when I went back to collect it, 
things were back to normal.

I lost my passport in the waiting room at 
Heathrow while travelling to Seville. I was in 
a total panic. I was literally in no man’s land. 

I was able to fly to Seville because in those 
days they didn’t check your passports on the 
gate. When I arrived in Seville, I couldn’t 
believe my luck. The man at passport control 
knew me (his son studied at my school) 
and he accepted the fact I had my national 
insurance number with me on my wage slip as 
proof that I really lived in Seville!!

I was stopped at the border between France 
and Italy. I was in my Spanish car and the 
border agent immediately started talking 
to me in Spanish, so I did the same. When 
I gave him my passport and realised I was 
English he started speaking to me in fluent 
English. So I changed to English too. One of 
the questions he asked me was “Why are you 
in France?” I explained I was there studying 
French. So he suddenly changed into French 
and said to me in French “You speak a lot 
of languages” and I replied “Et vous aussi, 
monsieur”. 

FUNNY THINGS  
ABOUT TRAVELLING

RUSSEL STANNARD

Et vous aussi, monsieur. / Stejně jako Vy, pane.



PELICAN MAGAZINE I 20

MAIS OÙ 
SONT LES 
NEIGES  
D’ANTAN! 
Malgré certaines idées reçues,  
les professeurs ne sont, eux 
aussi, que des gens ordinaires 
! Ils ont même été des enfants 
insouciants qui ne pensaient  
qu‘à taquiner leurs parents. 
Saurez-vous les reconnaître 
à travers ces vieilles 
photos accompagnées des 
commentaires de nos étudiants 
de français?

Aujourd’hui, c’est moi la star! Depuis le début 
de la matinée tout le monde ne s’intéresse 
qu’à moi. On me serre la main, on me caresse 
la tête. Maman m’a très bien coiffé. Je suis sûr 
que personne ne pourra résister à ma boucle 
de cheveux si soigneusement préparée. Et 
je ne vous ai pas encore dit que d’ici bientôt 
j’aurai une chevelure volumineuse et les 
boucles ne seront plus un problème pour 
moi. Un vrai déferlement de vagues, quoi! 
Mais pour l’instant il faut prendre une pose 
de mannequin, afficher un vrai «smile» façon 
américaine. Une photo des deux côtés et voilà. 
Personne ne fera plus disparaître ce sourire 
de mon visage, pas même la cuisine anglaise. 
C’est parce que je suis un pro et que l’objectif 
photographique m’adore. Un jour, cette photo 
occupera une place d’honneur dans l’album de 
famille ou bien dans un magazine. Mais pour 
l’heure je veux ma Jaguar!!!

Je fais un gros effort de concentration comme 
je n’en ai jamais fait auparavant, mais c’est 
vraiment dingue cet alphabet latin! Un jour, 
je ferai apprendre à tous un vrai alphabet! 
Mais en attendant je vais peut-être me faire 
un beau dessin. Qu’est-ce que je pourrais bien 
dessiner? Un animal, un paysage? Ouais, le 
paysage! Tout le monde aime ça et en plus, 
si je commence à dessiner les Carpates, je 
pourrais bien arriver jusqu’en République 
tchèque. C’est quoi ce cri? Ah, c’est maman 
qui m’appelle déjà. Il ne faut surtout pas se 
retourner. Elle va sûrement laisser tomber. 
J’ajoute juste quelques accents et voilà. J’ai 
fini. No, pogodi, Pelikan! 

Les dix commandements indiens
 1.  Tu croiras au Grand Pélican. 
 2.  Tu penseras à multiplier ta tribu. 
 3.   Tu auras quatre yeux pour observer des 

bisons. 
 4.  Tu laisseras pousser une queue de cheval 

derrière ton bandeau à plumes.
 5. Tu ne consommeras que des aliments bio.
 6. Tu boiras de l’eau de feu dans un thermos.
 7.  Tu n’échangeras pas ta soeur Nscho-tschi 

pour du foie gras.
 8.  Tu répandras les langues des visages pâles 

dans le monde entier.
 9.  Tu ne jetteras pas de dictionnaire sur des 

gens bêtes.
10.  Tu laisseras tes élèves fumer le(s) 

calumet(s) de la paix.

STUDENTS OF FRENCH STUDENTI FRANCOUZŠTINY 

FRENCH TEACHER VÁCLAV JONÁK FROM HIS STUDENT´S EYES

Initial motivation for language teaching Love of the language
First French word Croissant 
First gesture at the lesson‘s commencement Plug in the radio
First word at the lesson‘s commencement Bonjour à tous! / Hello everyone!
Our first acquired word Pipi / Pee
Our first meaningful sentence Je ne sais pas. Je m’appelle. / 
 I don’t know. My name is.
First impression of the teacher You are too curious. 
Our first commendation For coming to classes.

KDEPAK TY 
LOŇSKÉ 
SNĚHY JSOU! 

Navzdory všeobecnému mínění 
jsou učitelé také lidi. I oni byli 
kdysi bezstarostné děti, jejichž 
jedinou povinností bylo pořádně 
pozlobit rodiče. Poznáte podle 
zašlých fotografií a popisků 
studentů francouzštiny naše 
lektory?

Dneska jsem tu za frajera já! Od samého  
rána se o mě všichni zajímají, chtějí mi 
potřást pravicí, pohladit mě po hlavě.  
Mamka mě pěkně načesala, té vlnce ve 
vlasech prostě nikdo neodolá. A to ještě 
nevíte, že mi za chvilku naroste pořádné háro, 
a s takovými vlnkami mít problém rozhodně 
nebudu. To bude hotové vlnobití! Teď ale 
zapózovat, nahodit american smile, vyfotit 
zprava, vyfotit zleva. Ten úsměv z tváře mi 
už nikdo nevezme, ani anglická kuchyně. 
Jsem prostě profesionál a oko fotoaparátu 
mě miluje! Jednou se tahle fotka bude 
krásně vyjímat v rodinném albu a možná 
i na stránkách časopisu. Ale teď chci svého 
Jaguára!!!

Soustředím se jako nikdy, ale když ta latinka 
je fakt peklo! Jednou všechny naučím 
pořádnou abecedu! Zatím bych si mohla něco 
nakreslit. Nakreslím si zvířátko, krajinku? 

Krajinka nikdy nezklame, a když začnu 
malovat Karpaty, můžu prý skončit třeba 
i v České republice. Co to slyším? Aha, máma 
mě volá domů. Neotočím se a počkám, až to 
vzdá. Ještě pár přízvuků a je to. Jen počkej, 
Pelikáne!

Indiánské desatero
 1. Ve Velkého Pelikána věřiti budeš.
 2. Kmen svůj rozmnožovati budeš.
 3. Čtyřma očima bizony sledovati budeš.
 4. Bujný ohon za čelenkou z per růst  

necháš.
 5. Jenom biostravu konzumovati budeš.
 6. Ohnivou vodu z termosky píti budeš.
 7.  Sestru Nscho-tschi za husí játýrka 

nevyměníš.
 8. Jazyky bledých tváří po světě šířiti budeš.
 9. Slovníky na hloupé lidi házeti nebudeš. 
10. Dýmky míru své studenty kouřiti  

necháš.

UČITEL FRANCOUZŠTINY VÁCLAV JONÁK OČIMA SVÝCH STUDENTŮ

Jeho motivace učit jazyk Láska k jazyku

Jeho první francouzské slovo Croissant 

První gesto na počátku hodiny Zapojení rádia do zásuvky

První slovo na počátku hodiny Bonjour à tous! / Zdravím všechny!

Naše první osvojené slovo Pipi / Čůrání

Naše první smysluplná věta Je ne sais pas. Je m’appelle. / Nevím. Jmenuji se.

Náš první dojem z učitele Moc zvědavý 

Naše první pochvala Za účast
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WHAT DO YOU HATE MOST?
Stupidity and naivity.

WHAT INSPIRES YOU MOST IN LIFE?
In terms of music, there are a few bands, but 
mostly I’d say the people around me. A few 
friends, who might not have gone places, but 
who take things as they come and keep a cool 
head. This is something that might come in 
handy these days.

YOUR IDEAL DAY…
It may sound unlikely, but I do get ideal days 
quite often. Every one has to go to work 
in the morning (except for parasites), so 
it’s mostly about work and then rehearsals 
with the band. I like going swimming when 
we don’t play with the band.

WHERE WOULD YOU HATE TO FIND 
YOURSELF?
This would definitely be a lock-up, or a gay 
club :D

WHEN WAS THE LAST TIME YOU 
BOUGHT YOURSELF SOMETHING 
EXPENSIVE AND UNNECESSARY AND 
WHAT WAS IT?
That’s definitely cigarettes, they’re expensive 
and above all useless. But when there is 
plenty of good beer and everybody’s having 
a great time my mind goes dull and the lust 
prevails.

WHAT DO YOU CONSIDER THE BIGGEST 
RISK IN YOUR LIFE?
I’ve no idea. I’ll go in for any stupid things 
to do but I like my life so I don’t take many 
risks. Actually, I like roller-coasters, so every 
year I spend a fortune at the Prigl during the 
Ignis Brunensis at the end of May.

WHEN WAS THE LAST TIME YOU WERE 
PROUD TO BE A CZECH?
Is that possible? I’m only joking... I like  
ice-hockey so whenever the Czech team  
beats a tough opponent, for instance  
comrades from Russia.

WHAT DO YOU FEAR MOST?
When I find my wallet empty in the morning 
or when we travel across the country to do 
a gig, I fear we might play for the sound 
engineer and a few bored people. By the way 
I never had money or fear, you know.

WHICH CENTURY WOULD YOU LIKE TO 
HAVE LIVED IN AND WHY?
I won’t tell you straight away. I definitely 
wouldn’t like to have lived just before the 
Revolution, I guess I would’ve had a difficult 
life. My grandfather would remind me of 
those times whenever I was wearing Mohawk 
or dyed my hair. I had to wear a baseball cap 
so my grandfather wouldn’t notice and ask 
unnecessary questions. I wouldn’t take it off 
even during lunches.

HOW WOULD YOU LIKE TO DIE?
I wouldn’t mind being poor but I’d like to be 
happy.

DOES THE GOD EXIST?
Sure thing!

CO NEJVÍC NESNÁŠÍŠ? 
Hloupost a naivitu.

CO TĚ V ŽIVOTĚ NEJVÍCE INSPIRUJE? 
Hudebně to bude pár kapel, ale nejvíc asi 
někteří lidi kolem mě. Pár kámošů, co třeba 
nic nedokázali, ale jsou v některých věcech 
nad věcí a mají chladnou hlavu, to je myslím 
v dnešní době dobrý umět.

TVŮJ IDEÁLNÍ DEN…
Možná to bude znít jako pohádka, ale mívám 
často ideální den. Ráno do práce musí chodit 
každý (když si odmyslíme parazity), takže 
práce a poté zkouška s kapelou, když necvičí-
me, tak rád chodívám na bazén si zaplavat. 

KDE BY SES NIKDY NECHTĚL OCTNOUT? 
Určitě ne v kriminále, nebo nahý v nějakém 
gay klubu :D 

KDY SIS NAPOSLEDY KOUPIL NĚJAKOU 
DRAHOU ZBYTEČNOST A CO TO BYLO?
Tak jednoznačně to jsou cigarety, jsou drahé 
a hlavně zbytečné. Ale když teče dobré pivo 
a nálada stoupá, tak moje mysl začíná být 
hloupá a chtíč ji ovládne. 

KDY JSI V ŽIVOTĚ NEJVÍC RISKOVAL? 
Tak to fakt nevím, jsem pro každou špatnost, 
ale svůj život mám rád, tak moc neriskuji. 
Vlastně mám rád kolotoče a každoročně na 
Príglu myslím na přelomu května a června, 
když je Ignis Brunensis, utratím nejvíc za 
tyhle adrenalinové zážitky.

KDY JSI BYL NAPOSLEDY PYŠNÝ,  
ŽE JSI ČECH? 
A to jde??? Néé, kecám… Mám rád hokej, 
takže při každém pořádném vítězství, třeba 
proti soudruhům z Ruska. 

Z ČEHO MÁŠ NEJVĚTŠÍ STRACH? 
Strach mívám po ránu, když otevřu 
peněženku a je prázdná nebo když třeba jedu 
na koncert přes půl republiky, mívám strach, 
že budeme hrát jen pro zvukaře a pro pár 
sedících unuděných lidí. Jinak strach a peníze 
jsem nikdy neměl, však to znáš. 

VE KTERÉM STOLETÍ BYS CHTĚL ŽÍT 
A PROČ? 
To ti teď neřeknu. Určitě bych nechtěl žít 
těsně před revolucí, to bych měl asi hodně 
těžkej život. I můj dědeček mi tyhle časy 
připomínal pokaždé, když jsem měl na hlavě 
číro, nebo křiklavě obarvenou palici. Musel 

jsem pak u dědy nosit kšiltovku, aby si 
toho nevšiml a nevznikaly zbytečné otázky 
a promlouvání do duše. Dokonce jsem ji 
nesundal ani při obědě. 

JAK BYS CHTĚL ZEMŘÍT? 
Klidně i chudý, ale hlavně šťastný.

EXISTUJE BŮH? 
Tak určitě.

VIP INTERVIEW – THE REST VIP INTERVIEW – THE REST

Hailing from Brno, the young rock band The Rest oficially formed  
in March 2007. During their carreer the band have played alongside 
groups like Inekafe, Jaksi Taksi or Kryštof and last summer they 
appeared in the biggest rock festival in the Czech Republic:  
Rock For People. Last year the gentlemen put out a new album  
called Devolove and made a video for the song Svědomí.  
We interviewed the bassist Libor Kovačka.

Mladá rocková skupina z Brna The Rest oficiálně existuje od března 
roku 2007. Během svojí pětiletky vystupovala po boku kapel Inekafe, 
Jaksi Taksi nebo Kryštof a v létě loňského roku si zahrála na největším 
rockovém festivalu v ČR Rock For People. Loni vydali pánové desku 
s názvem Devolove a k ní vypustili do světa i klip k písni Svědomí.  
My jsme vyzpovídali baskytaristu skupiny The Rest, Libora Kovačku.

ANDREA ŘÍHOVÁ  



MEMORIES...
those days were perfect.
Wind in my face,
smile on yours...
waves so loud,
thoughts so strong,
words so silent...

Memories fade, 
write them down...

VZPOMÍNKY...
... dokonalé dny.
Vítr v mé tváři,
Tvůj úsměv.
Hlasité vlny,
prudké myšlenky,
tichá slova.

Vzpomínky vyblednou,
zapište je...

WWW.MYLOVELYCHAMELEON.COM
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SPANISH TEACHER PETRA ŠTANTEJSKÝ FROM HIS STUDENT´S EYES

Initial motivation for language teaching She wanted to help poor children in  
 the Andes (Peru) who eat guinea pigs.
First Spanish word La cucaracha / a cockroach
First gesture at the lesson‘s commencement She smiles, jumps up and goes for it!
First word at the lesson‘s commencement ¡¡Buenos días!! / Good morning!
Our first acquired word La cerveza / Beer
Our first meaningful sentence ¡Esta es mi furgoneta! / It’s my van!
First impression of the teacher “What? Do you really want to go 
 through three student books?!”
Our first commendation ¡Perfecto! A smiley for 10 mistakes 
 in our first Spanish text

UČITELKA ŠPANĚLŠTINY PETRA ŠTANTEJSKÁ OČIMA SVÝCH STUDENTŮ

Její motivace učit jazyk Chtěla pomáhat chudým dětem v Andách (Peru),  
 co jedí morčata.

Její první španělské slovo La cucaracha / Šváb

První gesto na počátku hodiny Usměje se, poskočí si a jde na to!

První slovo na počátku hodiny ¡¡Buenos días!! / Dobrý den!

Naše první osvojené slovo La cerveza / Beer

Naše první smysluplná věta ¡Esta es mi furgoneta! / To je moje dodávka!

Náš první dojem z učitele „Cože, probereme tři učebnice?!“

Naše první pochvala ¡Perfecto! a smajlík za 10 chyb v našem  
 prvním španělském textu.

STUDENTS OF SPANISH STUDENTI ŠPANĚLŠTINY

En septiembre del año pasado nos encargaron 
una tarea difícil. Nuestra clase fue elegida 
para rodar el vídeo piloto del proyecto 
PopuLLar. Este projecto se dedica a la 
motivación de los alumnos al estudio de 
las lenguas extranjeras con la ayuda de la 

música. Se les encargó a varias escuelas 
europeas escoger una canción, traducir la 
letra al otro idioma, grabarla y, después, rodar 
el videoclip. Luchamos con esta tarea que 
a primera vista parecía casi inaccesible y al 
final vencimos. ¿No os lo creéis? Echad un 

vistazo a nuestra versión de la canción I love 
Rock’n’roll de Joan Jett que podéis encontrar 
en nuestro canal escolar. Y para vosotros 
que querríais intentar hacer algo similar 
tenemos una lista de instrucciones de cómo 
conseguirlo.

V září loňského roku jsme dostali nelehký 
úkol. Naše třída byla vybrána k natočení 
pilotního videa projektu PopuLLar.  
Tento projekt se zaměřuje na motivaci 
školáků ke studiu cizích jazyků pomocí 
hudby. Různé školy v Evropě dostali  

za úkol vybrat si písničku, přetextovat ji 
do jiného jazyka, nahrát ji s hudebním 
doprovodem a natočit k ní videoklip. 
S úkolem, který se zprvu zdál být téměř 
nesplnitelný, jsme svedli velkou bitvu,  
ze které jsme nakonec vyšli jako vítězové. 

Nevěříte? Mrkněte na naši verzi písničky 
I love Rock’n’roll od Joan Jett na našem 
školním youtube kanále. A pro ty z vás,  
které by lákalo si něco podobného vyzkoušet, 
máme krátký návod jak na to. 

EL PROYECTO POPULLAR – 
TOMAMOS PARTE A 100%

PROJEKT POPULLAR – 
ZAPOJENÍ NA 100 %

1  La base de todo es escoger la canción. 
Se necesita una canción atrayente y al 
mismo tiempo no muy difícil.  
 
Základ je vybrat si písničku. Chce to  
něco ne moc obtížného a chytlavého. 

2  Luego hay que inventar una nueva 
letra para la melodía escogida. Lo más 
importante es no perder el sentido del 
humor y conocer todos los vocablos 
necesarios. 
 
Potom musíte vymyslet nová slova 
k vybrané melodii. Hlavní je neztrácet 
smysl pro humor a znát ta správná 
slovíčka. 

3  Después siguen unas semanas de duro 
ensayo. 
 
Následují týdny tvrdého tréningu zpěvu.

4  El momento clave es la grabación del 
audio. Si menospreciáis el punto número 
tres es posible que se trate de la parte más 
difícil para vosotros.  
 
Zkouška ohněm bylo nahrávání audio 
záznamu. Pokud podceníte bod číslo tři, 
může jít o nejtěžší část.

5  ¡ Al final lo mejor! Es el momento 
apropiado para desatarse y rodar el 
videoclip.  
 
A to nejlepší nakonec! Teď je na čase, 
pořádně se odvázat a natočit videoklip.

6  ¿Queréis ver el resultado de nuestro 
esfuerzo? ¡¡Acercad el QR escáner y 
echad un vistazo a nuestro videoclip!!  
 
Chcete vidět, jak to dopadlo? Přiložte vaši 
QR čtečku a mrkněte na náš videoklip!!
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Jsem Italka žijící ve Velké Británii 
a trávící mnoho času cestováním 
po Evropě. Pracuji jako pedagog 
a zabývám se hudbou z vědeckého 
a uměleckého hlediska a využitím 
poslechu jako dalšího způsobu 
vzdělávání.

Jako organizátor mezinárodních 
kulturních událostí jsem 
spolupracovala s mnoha 
hudebníky v Evropě a Jižní  
Americe jako například 
s Philharmonia Orchestra,  
Dietrich Fischer-Dieskau,  
Berlin Quartet, Ars Antiqua  
de Paris, Imrat Khan, Jacques 
Loussier, Ravi Shankar a s jinými. 

Pracuji také jako designer 
a koordinátor projektů  
Evropské unie.

Svět zvuků podléhá změně. Ten, ve kterém 
dnes žijeme, je radikálně odlišný od 
jakéhokoliv předtím existujícího. Počínaje 
průmyslovou revolucí nás každodenním 
životem provázejí nové zvuky, jiné, 
intenzivnější. Zvuk moderního industriálního 
světa jednoznačně vítězí nad zvukem přírody. 
Rozeznat a vnímat jemné zvuky, jako třeba 
zvuk našich kroků ve sněhu nebo pohyb listu 

ve větru, je úkol v městském prostředí téměř 
nemožný. Studium světa zvuků je předmětem 
vědeckého výzkumu, zabývá se jím také 
sociální věda a umění. My všichni bychom 
však měli intenzivněji vnímat zvuky kolem nás 
a začít si víc uvědomovat, co vlastně slyšíme.

Žijeme ve společnosti, ve které stále 
důležitější roli hrají vizuální podněty.  
Více důvěřujeme svému zraku než sluchu. 
Je to však právě sluch, který obsahuje tak 
důležité a jedinečné prvky porozumění 
a komunikace, že se nedají ničím nahradit!

Vraťme se tedy na začátek… Tím, že 
budeme vnímaví ke světu zvuků kolem 
nás. Tím, že se budeme v sobě snažit znovu 
objevit „vnímavého posluchače“. Rozvojem 
poslechových dovedností můžeme zdokonalit 
proces učení, naše vztahy, komunikaci 
i kreativitu…

Pokud se chceme stát vnímavými posluchači, 
měli bychom se snažit osvobodit svou mysl. 
Jenom tak můžeme zkoumat zvukové vlny, 
které nás obklopují.

Ideálním prostředkem osvobození mysli je 
hudba. Pomocí ní je možné objevovat nové 
dimenze svobody…

ABOUT STARTING 
FROM THE BEGINNING...

ALE VRAŤME SE  
NA ZAČÁTEK...

“IN THOSE DAYS,  
THE EARS OF MEN 
HEARD SOUNDS
WHOSE ANGELIC 
PURITY NO  
SCIENCE OR  
MAGIC CAN EVER 
FIND AGAIN...”
HERMANN HESSE,  
THE GLASS BEAD 
GAME 

„VĚDA ANI MAGIE 
UŽ NIKDY NENAJDOU TY ZVUKY, 
KTERÉ SLYŠELI LIDÉ V TĚCH DNECH...“
HERMANN HESSE,  
HRA SE SKLENĚNÝMI PERLAMI 

TERESA DELLO MONACO

I am an Italian living in the UK 
and travelling across Europe all 
the time. I work as an educator 
and I research how music can be 
used as a science and art. I also 
research ways that listening can 
be used as a source of education.

As an international cultural 
events organizer, I have worked 
with many musicians in Europe 
and South America, such as 
Philharmonia Orchestra,  
Dietrich Fischer-Dieskau,  
Berlin Quartet, Ars Antiqua 
de Paris, Imrat Khan, Jacques 
Loussier, Ravi Shankar… 

I‘m also a designer and 
coordinator of European Union 
projects.

The sonorous landscape of the word is 
changing. The acoustic universe where 
modern men now live is radically different 
from any previous one. From the industrial 
revolution onwards we have new noises in 
our daily life, different from the ones of the 
past both for quality and intensity.

The sounds of the modern industrial life 
definitely conquered the sounds of nature.

To perceive soft sounds like those that one 
can hear in the countryside, such as the sound 
of our steps into the snow, or a leaf moved  
by the wind, is an almost impossible task  
in urban environments.

Studies of sound landscape are part of 
scientific research, social science and artistic 
production, but we all would need to connect 
ourselves to the world of sound around us and 
start becoming more aware of what we hear.

We live in a society where people are 
increasingly exposed to visual stimuli and 
we trust our sight more than our hearing, 
but this sense includes such important, 
unique elements of understanding and 
communication that cannot be replaced! 

So, let‘s start from the beginning... by paying 
attention to the world of sound around us 
and discover how we can gradually become 
‚deep listeners‘. By developing listening 
skills, we can improve learning, relationships, 
communication, creativity... 

To experience deep listening we should  
try to free our mind as much as possible,  
so as to become free explorers  
of the sonorous waves.

Music facilitates this process of liberation  
and acts as a tool, an ideal companion,  
to explore new longitudes of freedom.
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STUDENTS OF ENGLISH STUDENTI ANGLIČTINY 

DON’T GET YOUR MUSIC 
SERVED…FIND IT YOURSELF!

ENGLISH TEACHER DUŠAN KOLODĚJ FROM HIS STUDENT´S EYES

Initial motivation for language teaching He is fond of it, he wants to teach 
 others what he knows best.
First English word United. Read as Manchester United!
First gesture at the lesson‘s  He slammed the door but replied 
commencement with a big smile.
First word at the lesson‘s commencement Hi there or Hey wassup.
Our first acquired word Queue
Our first meaningful sentence Damn, we’re out of booze.  
 Don’t worry, I’ll fetch some.
First impression of the teacher When he first came, I was like:  
 „Is that a joke?“ But when he started 
 speaking English, I instantly went „WOW!“
Our first commendation Excellent – for the final score of our  
 first Entry Test

UČITEL ANGLIČTINY DUŠAN KOLODĚJ OČIMA SVÝCH STUDENTŮ

Jeho motivace učit jazyk Baví ho to, chce naučit ostatní to,  
 co sám nejlépe umí.

Jeho první anglické slovo United. Čti Manchester United!

První gesto na počátku hodiny Bouchl dveřmi, ale usmál se.

První slovo na počátku hodiny Zdar nebo čest.

Naše první osvojené slovo Queue / Fronta

Naše první smysluplná věta Damn, we’re out of booze. Don’t worry,  
 I’ll fetch some. /

 Ajéje, došel nám chlast. Nevadí, skočím pro nějaký.

Náš první dojem z učitele Když přišel poprvé, řekla jsme si: „To je vtip?“  
 Když ale spustil anglicky, má okamžitá reakce  
 byla: „WOW!“

Naše první pochvala Výborně! Pochvala všem za výsledek  
 ve vstupním testu.

Why rely on outdated and 
somewhat of limited media such 
as radio or television? Living 
in the era of the Internet, we 
have access to a whole range 
of music without censorship or 
annoying commercials, for free. 
For instance, on the major Czech 
music server Bandzone.cz there 
are 33,000 bands and musical 
projects. Not only can you find 
the bands’ production there, 
but there are also live concert 
recordings, photos and videos. 

You can discover a lot of new 
bands through Bandzone.cz and 
even support them. And on top 
of that it allows you to be much 
closer to them than to artificial 
idols, produced by gigantic 
corporations of the Czech 
showbusiness.

One of many bands which is 
active on Bandzone.cz is Narcotic 
Field. Hailing from Olomouc, the 
band meets all the requirements 
of a modern, open-minded 
listener anywhere in the world. 
We are grateful to the singer 
Tereza for giving the interview 
which was conducted by students 
from group A3.

HOW DID YOU GET TO NAME YOUR BAND 
NARCOTIC FIELDS?
We wanted to start this project like 5 years 
ago. We were thinking about the name for 
a considerable time. It was Tomáš (a co-
founder) who came with the name because 
our music is often very hypnotic.

WHY DID YOU CHOOSE THIS KIND  
OF MUSIC? WHICH BANDS SERVED  
AS YOUR INFLUENCE?
We chose it together with Tomáš because we 
like both electronic and instrumental music 
and we wanted these worlds to merge. We 
were inspired by bands like Sonic Youth, 
Nine Inch Nails or Portishead.

WHAT IS YOUR OPINION ON CZECH 
MUSIC SCENE? 
I think we have many interesting Czech bands 
here at present. Unfortunately, not many 

people know about them, partially due to their 
originality. It’s easier to make mainstream 
music for wide audiences. I think we should 
be more daring, get some balls.

WHAT DO YOU CONSIDER YOUR BIGGEST 
SUCCESS? 
Three years ago we got to perform at 
Colours of Ostrava festival through winning 
a competition. After that, we released our first 
CD, which I personally find our best success 
so far. We have a new EP soon to come, 
where we explore new musical territories.

Feel free to check Narcotic Fields and sounds 
of other bands at the aforementioned website. 
www.bandzone.cz/narcoticfields

Proč se spoléhat na zastaralá  
a do jisté míry omezená 
masmédia, jako jsou rádia 
a televize? Žijeme v době 
internetu a ten nám zdarma bez 
cenzury a téměř bez reklam 
nabízí ten nejširší hudební 
výběr. Například na předním 
československém hudebním 
serveru Bandzone.cz můžete 
nalézt 33 000 kapel a hudebních 
projektů. Každá z těchto kapel 
se zde prezentuje nejen svou 
muzikou, ale také záznamy 
z koncertů, fotkami a videoklipy. 
Díky tomuto serveru můžete 
objevovat nové a nové kapely, 
můžete je podporovat a především 
jim být mnohem blíže než umělým 
idolům, produkovaným 
gigantickými korporacemi 
českého showbusinessu.
 
Jednou z mnoha kapel, která  
se prezentuje na tomto serveru, 
je olomoucká kapela Narcotic 
Fields, která svým promyšleným 
trip-Hopem splňuje všechny 
nároky moderního, otevřeného 
posluchače kdekoli na světě. 
Tímto děkujeme jejich zpěvačce 
Tereze za poskytnutý rozhovor, 
který s ní vedli studenti angličtiny, 
skupiny A3.

JAK VZNIKL NÁZEV KAPELY  
NARCOTIC FIELDS?
Asi před 5 lety jsme chtěli začít dělat tento 
projekt. Dlouho jsme přemýšleli o názvu, 
a vzhledem k tomu, že je naše hudba občas 
taková narkotická, opojná, napadlo Tomáše 
(spoluzakladatele kapely) dát kapele jméno 
Narcotic Fields.

PROČ JSTE SI VYBRALI TENTO STYL 
HUDBY, KTERÉ KAPELY PRO VÁS BYLY 
INSPIRACÍ?
Vybrali jsme ho společně s Tomášem,  
protože se nám líbí instrumentální 
i elektronická hudba a chtěli jsme tyto 
světy spojit. Inspirovaly nás k tomu kapely 
jako Sonic Youth, Nine Inch Nails nebo 
Portishead.

CO SI MYSLÍŠ O ČESKÉ HUDEBNÍ 
SCÉNĚ? 
Myslím, že v současné době zde máme  
hodně zajímavých kapel. Bohužel o nich  
ví málo lidí, částečně kvůli jejich originalitě. 
Je jednodušší dělat mainstreamovou hudbu 
pro široké obecenstvo. Myslím, že bychom  
si měli dovolit v hudbě více, nebát se  
tolik.
 
CO POVAŽUJEŠ ZA VÁŠ NEJVĚTŠÍ 
ÚSPĚCH?
Před třemi lety jsme se díky jedné soutěži 
dostali na festival Colours of Ostrava. Poté 
jsme vydali naše první album, které já osobně 
považuji za náš největší úspěch. V brzké době 
se můžete těšit na nové EP, které posouvá naši 
tvorbu ještě dál.

Závěrem bychom jen dodali, že vám 
nic nebrání v tom si jít poslechnout jak 
Narcotic Fields, tak i jiné interprety na výše 
zmiňovaném serveru a začít objevovat nové 
hudební hrdiny. 
www.bandzone.cz/narcoticfields

NENECHTE SI SERVÍROVAT HUDBU... 
NAJDĚTE SI JI SAMI!
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The Naproti Bar provides a great 
shelter in the age of collapsing 
post Bretton Woods monetary 
system, rigid centralization, 
institutionalization and the 
exploitation of the society by 
a trickle of discreet oligarchy.  
It is the best place to wind down, 
have a drink of absinthe and 
discuss anything with others 
know-it-alls. You will find us in 
Brno at 4 Jana Uhra Street.

Let’s go back to the beginning of one of 
the most controversial herb spirits which 
was banned for over a half of a century. 
Unfortunately, its distinctive green colour 
still automatically recalls the industrially 
flavoured spirit of very low quality.
The beginnings of the genuine absinthe date 
back to the end of the eighteenth century. It 
is alleged to have been invented by Dr Pierre 
Ordinaire and as such has absolutely nothing 

in common with today’s production which 
is sold in large amounts in supermarkets. 
Genuine absinthe is made by macerating 
three basic herbs (wormwood, anise and 
fennel) in alcohol and subsequent filtration 
and distillation process. The resulting product 
is called blanche – a clear spirit which can  
be coloured using herbs to create verte.  
In its heyday, after a strong pressure of wine 
and beer industry, absinthe was gradually 
banned in all countries between 1915 and 
1923. In Europe, it was rediscovered at the 
end of the twentieth century.

The tradition of preparing absinthe is related 
to the insolubility of herbal components in 
water. While iced water is slowly poured and 
displaced into the absinthe, the components 
with poor water solubility come out of 

solution and cloud the drink. The resulting 
milky opalescence is called louche. The final 
preparation contains one part absinthe and 
three to five parts water. Water is added to the 
absinthe by using so called absinthe fountains 
which are large jars of iced water. Water can 
be dripped over a sugar cube which is never 
set aflame. This is a mere marketing gimmick 
dating back to the nineties to support the 
sales of cheap spirits containing artificial 
flavourings.

If you wish to familiarize yourself with the 
tradional way of preparing the absinthe, 
strictly followed by poor patrons in dirty 
boozers as well as famous artists such 
as Oscar Wilde, Paul Verlaine, Henri de 
Toulouse-Lautrec or Vincent van Gogh, you 
are welcome to come to our absinthe bar.

SPIRIT SHROUDED IN MYSTERY

THE NAPROTI BAR BAR NAPROTI

MÝTY OPŘEDENÁ LIHOVINA

Bar Naproti poskytuje výborné 
útočiště v období hroutícího se 
postbrettonwoodského měnového 
systému, v období tvrdé 
centralizace, institucionalizace 
a vykořisťování společnosti 
hrstkou oligarchické diskrétní 
elity a je nejlepším místem pro 
psychohygienu, společenskou 
únavu i klasickou diskusi 
s patentem na pravdu všech 
zúčastněných. Najdete nás  
v Brně na ulici Jana Uhra 4.

Vraťme se na začátek jedné 
z nejkontroverznějších bylinných lihovin, 
která byla na více než půl století zakázána 
a jejíž typická zelená barva dnes bohužel 
automaticky evokuje nekvalitní industriálně 
ochucený líh.

Počátky pravého destilovaného absintu 
sahají ke konci 18. st. Objev je připisován 
dr. Pierrovi Ordinairovi a s dnešní produkcí 
masově nabízenou v supermarketech nemá 
vůbec nic společného. Pravý absint se 
vyrábí louhováním tří základních bylin 
(pelyněk, anýz a fenykl) v lihu, jejich filtrací 
a následnou několikafázovou destilací.  
Takto vzniklý čirý destilát (blanche) je  
možné přírodně barvit bylinami (verte) 
a na etiketě je označen, jako průtahový 
destilát. V dobách své největší slávy 

byl absint po silném nátlaku vinařského 
a pivovarného průmyslu v letech 1915–1923 
postupně zakázán ve všech zemích a k jeho 
znovuoživení se Evropa vrací až ke konci 
20. století.

Tradice přípravy absintu souvisí 
s nerozpustností bylinných složek ve vodě, 
která se při postupném přikapávání ledově 
vychlazené vody projeví rozdělením nápoje 
na postupně se zakalující dno bílé barvy 
(tzv. louche) a na světle zelenkavou vrstvu 
u hladiny, jejíž postupné zmizení signalizuje 
připravenost drinku. Ředění vodou probíhá 
v poměru 1:3 až 1:5 a pro její přikapávání 
se užívají tzv. absintové fontány. Dle libosti 
konzumenta je možno překapávat přes 
kostku cukru. Avšak zapáleným cukrem se 
pravý absint rozhodně nepřipravuje – jedná 
se o marketingový tah z 90. let pro podporu 
prodeje laciných lihů ochucených převážně 
použitím „éček“!

V případě zájmu okusit tradici přípravy, 
kterou striktně dodržoval chudý pijan v rohu 
poslední putyky úplně stejně, jako slavní 
umělci typu Oscar Wilde, Paul Verlaine, 
Toulouse Lautrec, nebo Vincent van Gogh, 
vás zveme k návštěvě našeho absintového 
baru. 
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STUDENTS OF ENGLISH STUDENTI ANGLIČTINY 

AN INTERVIEW WITH 
A (NEARLY) WORLD-KNOWN 
CYCLIST

ROZHOVOR S (TÉMĚŘ) 
SVĚTOZNÁMÝM CYKLISTOU

ENGLISH TEACHER JAN ŠPATENKA FROM HIS STUDENT´S EYES

Initial motivation for language teaching He wants to prove the slogan „school  
 and fun“ works.
First English word John
First gesture at the lesson‘s commencement  A fixed stare and smile on his face 
First word at the lesson‘s commencement Good morning.
Our first acquired word McDonalds
Our first meaningful sentence Shall we have a baby?
First impression of the teacher Lad
Our first commendation He doesn’t waste praise but can we  
 count a „facebook like“?

UČITEL ANGLIČTINY JAN ŠPATENKA OČIMA SVÝCH STUDENTŮ

Jeho motivace učit jazyk Chce dokázat, že heslo „škola hrou“ funguje. 

První anglické slovo John

První gesto na počátku hodiny Upřený pohled a úsměv na tváři

První slovo na počátku hodiny Dobrý ráno.

Naše první osvojené slovo McDonald’s

Naše první smysluplná věta Shall we have a baby? / Budeme mít miminko?

Náš první dojem z učitele Jinoch

Naše první pochvala Pochvalami neplýtvá, počítá se  
 „like“ na Facebooku?

When he was young, Michal 
Vodička was a successful 
professional cyclist. But he was 
sidelined by health problems 
and he plunged into business 
with great verve. He founded the 
ELKOV Elektro company, and 
nowadays he is one of the most 
successful young businessmen in 
Brno. He says about his company 
that it is small, which is not 
actually true anymore. He knows 
all his employees’ names. He is 
a very busy man and that’s why 
students of English visited him 
in his factory in uptown Brno to 
make an interview.

HOW DID YOU GET TO YOUR 
PROFESSION?
Through my family. Simply. My father was 
an electrician, my brother is an electrician, 
and my uncle is an electrician. I’m thinking 
about who else is an electrician.

WHERE DID YOU STUDY?
Here in Brno. I actually don’t remember the 
name of the school anymore. But basically 
it was a secretary-school. What I learned 
was to type on a typewriter. Computers were 
in embryo then. I didn’t have much time to 
study, to be honest so I only attended school 
once a week.

WHAT DID YOU DO IN THE REST OF YOUR 
TIME?
I devoted my time to professional cycling, 
which took most of my time. So when I came 
to school, I was so tired I always slept it 
through anyway.

HOW MUCH TIME DO YOU SPEND 
WORKING?
Most of it. I once tried to count it and it was 
about 360 hours a month. Today it isn’t so 
much anymore, luckily.

WHAT DO YOU DO IN YOUR LEISURE 
TIME?
Well, I don’t have much of it. But when  
I do have some I devote it to my dog... no,  
the other way round, actually – to my wife, 
my dog and sometimes sport.

WHAT IS YOUR FAVORITE BRAND OF CAR 
AND WHY?
My favorite one is BMW. But on no rational 
grounds.

HOW WOULD YOU INTRODUCE YOUR 
COMPANY TO US?
I’d say that Elkov is nowadays probably 
a middle-sized company which still tries to 
act like a small company. I must say that 
I’m lucky in the sense that I could get many 
capable people around myself.

TO WHAT EXTENT ARE YOU SATISFIED 
WITH YOUR LIFE?
I’m not! I’d like to devote more time to my 
wife and dog. This time I said it correctly. 
More time to the family and generally  
to the people who are worth it.

ARE YOU SATISFIED WITH LIVING IN THE 
CZECH REPUBLIC OR WOULD YOU LIKE 
TO LIVE SOMEWHERE ELSE?
With respect to the last election results, 
nobody can be satisfied here. If we’re coming 
back to communism, there must be something 
wrong here. We’re living in a country 
where people steal and nobody is punished. 
There is a business environment supporting 
various kinds of cheats and thieves. So I’m 
not satisfied, but I’m not going away. I’m 
proud of being Czech even more often than 
twice a year for two weeks when hockey 
and football are played and all the idiots are 
driving with the little flags.

IF YOU COULD INVITE ONE FAMOUS 
PERSON FOR LUNCH, WHO WOULD IT 
BE?
Can I pick two? Gott, that’s clear. The second 
one would probably be Lance Armstrong.

WHAT IS YOUR MOTTO?
“A genuine businessman is only the one who 
creates real values.” (Tomáš Baťa).

V mládí se Michal Vodička 
úspěšně věnoval profesionální 
cyklistice. Sport kvůli zdravotním 
problémům opustil a se stejnou 
vervou se pustil do podnikání. 
Založil společnost ELKOV Elektro 
a dnes je jedním z nejúspěšnějších 
mladých brněnských podnikatelů. 
O svojí firmě tvrdí, že je malá, 
ačkoli už to není úplně pravda. 
Zná všechna jména svých 
zaměstnanců. Jelikož je velmi 
zaměstnaný muž, vydali se za 
ním studenti angličtiny až do 
jeho firmy na okraji Brna, aby jim 
poskytl přislíbený rozhovor.

JAK JSTE SE DOSTAL K VAŠÍ PROFESI?
Přes rodinu. Jednoduše. Můj otec byl 
elektrikář, můj brácha je elektrikář, můj strýc 
je elektrikář. Přemýšlím ještě, kdo všechno je 
elektrikář.

KDE JSTE STUDOVAL?
Tady v Brně. To už ani nevím, jak se ta 
škola jmenovala. Ale v podstatě to byl obor 
sekretářka. To, co jsem se naučil, bylo psaní na 
stroji. Počítače byly ještě v zárodku. Já jsem 
na studium moc neměl čas, abych pravdu řekl, 
já sem chodil do školy jednou týdně.

CO JSTE DĚLAL VE ZBYTKU ČASU?
Věnoval jsem se závodní cyklistice, což mi 
zabralo většinu času. Takže když jsem přišel 
do školy, tak jsem byl tak unavený, že jsem to 
stejně prospal.

KOLIK ČASU STRÁVÍTE PRACÍ?
Většinu. Jednou jsem to počítal a vím, že 
jeden měsíc to bylo okolo 360 hodin. Teď už 
to tolik není, naštěstí. 

CO DĚLÁTE VE SVÉM VOLNÉM ČASE?
Tak, moc ho není. Ale pokud už je, tak se 
věnuji psovi… ne, vlastně opačně – manželce, 
psovi a občas sport. 

Jaká je vaše nejoblíbenější značka aut a proč?
Oblíbená značka je BMW. Nemá to žádný 
racionální základ.

JAK BYSTE NÁM PŘEDSTAVIL VAŠI 
FIRMU?
Já bych řekl, že Elkov je dnes už asi střední 
firma, která se pořád snaží chovat jako malá 
firma. Musím říct, že mám štěstí na to, že jsem 
se dokázal obklopit spoustou schopných lidí.

JAK JSTE SPOKOJENÝ SE SVÝM ŽIVOTEM?
Nejsem, chtěl bych víc času věnovat 
manželce, psovi. Teď už jsem to řekl dobře. 
Rodině a obecně lidem, kteří za to stojí.

JSTE V ČESKÉ REPUBLICE SPOKOJENÝ, 
NEBO BYSTE CHTĚL ŽÍT NĚKDE JINDE?
Vzhledem k nedávným volbám tady nemůže 
být spokojený vůbec nikdo. Když se zpátky 
vracíme ke komunismu, tak je tady asi 
něco zásadně špatně. Žijeme ve státě, kde 
se krade a nikomu se nic nestane. Je tady 
podnikatelské prostředí, které nahrává 
různým druhům podvodníků a zlodějů. Takže 
nejsem spokojen, ale nepůjdu odtud. Já jsem 
hrdý na to, že jsem Čech, a to víc než dvakrát 
v roce na 14 dní, když se hraje hokej a fotbal 
a všichni blbci jezdí s vlaječkami. 

KDYBYSTE MOHL POZVAT NA OBĚD 
JEDNU SLAVNOU OSOBU, KDO BY TO 
BYL?
Můžu vybrat dva? S Goťákem, to je jasné. 
Ten druhý člověk by byl pravděpodobně 
Lence Armstrong. 

JAKÉ JE VAŠE MOTTO.
„Pravý podnikatel je pouze ten, který vytváří 
skutečné hodnoty.“ (Tomáš Baťa).
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ANDREA ŘÍHOVÁ  

The Czech people are linguistically illiterate. 
According to a report published by the 
Permanent Representation of the Czech 
Republic to the European Union the number 
of people who do not know any foreign 
languages is increasing. The research 
evidence suggests that the school system 
ged failed to provide an adequate language 
preparation for pupils and only 49 per cent 
of the Czech people can speak a foreign 
language. The majority of people who speak 
foreign languages learned them while residing 
abroad or on long-term language courses.

In spite of these facts the Ministry of Labour 
and Social Affairs, by arrangement with the 
Ministry of Education, Youth and Sports, 
resolved to abolish the right of language 
schools to grant student status. With effect 
from September 2013 no language school 
will be allowed to grant student status for 
post-secondary language course. Why?  
We have no idea. The only known reason  
is cuts in the state budget. 

Post-secondary language courses are largely 
attended by students who left school in the 
previous year and do not go into university. 
Most of them did not succeed in their first 
attempt to get into university and want to 
give it another try in the following year. 

Some of them want to develop their  
language skills and knowledge as they  
are aware of their importance for university 
studies. Others want to increase their  
chances of finding a good job by studying 
languages. 

Approximately 10,000 students aged between 
18 and 20 are granted student status by 
language schools every year.

WHERE WILL THESE STUDENTS 
BE NEXT YEAR?

We have conducted a survey in our  
school to find out our students’ opinion  
on the matter. The survey has revealed that 
the vast majority of the stuents would not 
have enrolled on the course without being 
granted student status. When asked what they 
would have done instead the most common 
answer was: “I would have been on the dole.”

How does the government want to save 
money when these post secondary  
non -students end up on the dole? It will  
have to pay their health insurance one way  
or another and will not save any money.  
The only result will be a large group  
of neglected non-students waiting for  
the next round of entrance exams.

The PELIKAN Language School campaigns 
against the linguistic illiteracy. You can 
support us by signing the Petition against 
abolishing the student status for post-
secondary studies at language schools which 
can be found at the attached QR code.

Občané České republiky jsou jazykově 
negramotní. Podle zprávy, vydané Stálým 
zastoupením České republiky při Evropské 
unii, počet obyvatel, kteří nejsou schopni 
domluvit se ani jedním cizím jazykem, 
stoupá. Průzkumy prokazují, že školský 

systém nezvládá poskytnout žákům 
dostatečnou jazykovou průpravu a pouze 
49 % Čechů se domluví některým ze 
světových jazyků. Z tohoto množství se cizí 
jazyk většina jeho uživatelů naučila během 
delšího pobytu v zahraničí, nebo  
při intenzivním dlouhodobém studiu.

I přes tato fakta se Ministerstvo 
práce a sociálních věcí po „domluvě“ 
s Ministerstvem školství rozhodlo zrušit 
právo jazykových škol udělovat studentům 
status studenta. Od září roku 2013 nemůže 
žádná jazyková škola v ČR poskytnout status 
studenta v rámci ročního pomaturitního 
kurzu. Proč? To netušíme. Jediným 
odůvodněním této změny zůstávají škrty  
ve státním rozpočtu.

Roční kurzy cizích jazyků navštěvují 
z 99 % studenti, kteří v předchozím roce 
odmaturovali a nenastupují na vysokou 
školu. Většina z nich se na vysokou školu 
na první pokus nedostala a chce to zkusit 
v následujícím školním roce. Někteří si 
před studiem chtějí prohloubit své jazykové 
znalosti, protože vědí, že bez nich to na 
vysoké nepůjde. Jiní si chtějí studiem  
cizích jazyků vylepšit postavení na trhu 
práce.

V České republice využívá status studenta  
na jazykových školách každý rok okolo 
10 000 studentů ve věku 18–20 let. 

KDE BUDOU  
TITO STUDENTI PŘÍŠTÍ ROK? 

V naší jazykové škole proběhl průzkum, 
kde se měli možnost studenti pomaturitního 
vyjádřit k této otázce. Naprostá většina 
studentů by bez statusu studenta na jazykové 
škole nebyla a na otázku, co by dělali v tomto 
školním roce, odpovídají: „Byl bych na 
pracáku.“ 

Tak se tedy ptám, kde jsou ušetřené peníze, 
když tito pomaturitní ne-studenti skončí 
na pracovním úřadě a stát za ně bude platit 
zdravotní pojištění stejně tak, jako kdyby  
byli studenti? Stát nejenže neušetří 
žádné peníze, ale získá početnou skupinu 
bezprizorních nestudentů, kteří budou jen 
čekat na další kolo přijímacích zkoušek 
vysokých škol. 

Jazyková škola PELIKÁN bojuje proti této 
zbytečné podpoře jazykové negramotnosti 
naší vládou. Podpořit nás můžete podepsáním 
Petice proti rušení statusu studenta pro 
pomaturitní studium na jazykových školách, 
kterou naleznete pod přiloženým QR kódem.

WHAT’S EATING US! CO NÁS ŠTVE!
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Ursprünglich sollte unser 
Artikel einen Führer durch die 
ältesten Kaffeehäuser in Brünn 
gestalten. Der schöne Geruch 
und Atmosphäre der 30er Jahren 
erregten unsere Fantasie und 
wir fingen an, Geschichte eines 
„Kaffeehausverführers“aufz
uerwecken. Man schreibt das 
Jahr 1931. In einem kleinen 
Dachgeschosszimmer in der 
Bäckergasse bereitet sich ein 
ansehnlicher Junge auf seine 
alltägliche Besichtigung der 
Brünner Unternehmen vor.

Mein Name ist Ferdinand Schwarz und ich 
bin ein armer Jurastudent. Dank meinem 
Charme und schönem Gesicht, deren ich 
mir völlig bewusst bin, habe ich Erfolg 
bei Frauen. Ich besuche oft die berühmten 
Brünner Kaffeehäuser, wo ich reiche 
Frauchen suche, die mir beim Studium 
finanziell aushelfen könnten. Heute gehe ich 
ins Café Savoy, wo sich viele Damen aus 
den höheren Schichten zusammentreffen. 
Als das einzige Kaffeehaus in Brünn kann 
es bis zu tausend Gäste empfangen, was 
mir ermöglicht, einfach mit der besseren 
Gesellschaft zu verschmelzen.

Aus dem Programm neben dem Eingang 
stelle ich schon von ferne fest, dass heute die 
bekannte Operettensängerin und berühmte 
Kokette Isabella Schön singt. Jeder weiß 
schon, dass sie und der Besitzer des Cafés, 
Herr Nekvapil, etwas miteinander haben.  
Sie macht sich hier eine große Werbung, weil 
die Musik mithilfe der Lumière-Lautsprecher 
in jeden Raum übertragen wird. 

In der Garderobe steht Květoslava 
Dorotíková. Was macht die hier? Sicher 
ist sie wieder gekommen, um abzugucken. 
Ist es ihr nicht peinlich? Sie sollte in ihre 
„moderne“ Konditorei gehen. In der Ecke am 

Fenster bemerke ich eine schöne Frau mit 
einer Diamantkette und einem luxuriösem 
Fuchspelz um Schulter. Sie ist allein. Ich 
könnte es versuchen, ihr unter das Unterkleid 
zu kommen. Ich lenke meine Schritte zu ihr, 
wenn auf einmal an mir eine korpulente ältere 
Dame vorbeirast und sich auf den Stuhl zu 
meiner Schönen hinsetzt. Wahrscheinlich ihre 
Mutter. Schnell weg von hier. Ich drehe mich 
um und stoße beinahe gegen Bohuslav Fuchs. 
Offensichtlich gefällt es ihm hier mehr als in 
der neunstöckigen „Nudel“ Avion, die er vor 
kurzem projektiert hat. Ich stottere schnell 
eine Entschuldigung und gehe lieber langsam 
durch das Café weiter, wobei ich mich so 
stelle, als würde ich jemand suchen. Scheint 
es mir, oder höre ich wirklich Deutsch? Das 
Deutsche Haus auf dem „Moravák“ Platz ist 
vielleicht schon wieder voll.
 
Jemine, Rachel, der muss ich ausweichen. 
Letzte Woche habe ich es versucht, sie im 
jüdischen Café Esplanade anzumachen. Na, 
heute gibt es hier viele interessante Personen, 
aber keine einsame Dame, die meiner 
Schmeicheleien würdig wäre. Es ist höchste 
Zeit, wenigstens ins Slavia zu gehen, um 
eine Zeitung durchzulesen. Unter 200 Titeln 
von Zeitungen und Zeitschriften aus ihrem 
Angebot wähle ich mir sicher aus.

STUDENTS OF GERMAN STUDENTI NĚMČINY

AUS DEM LEBEN  
EINES CAFEVERFÜHRERS

ZE ŽIVOTA  
KAVÁRENSKÉHO SVŮDNÍKA

GERMAN TEACHER MIROSLAV JANÍK FROM HIS STUDENT´S EYES

Initial motivation for language teaching Learn through play
First german word Schnitzel
First gesture at the lesson‘s commencement Open the door :-)
First word at the lesson‘s commencement Sooo / So
Our first acquired word Wunderbar / Fantastic
Our first meaningful sentence Wie ist dein Telefonnummer? / 
 What’s your phone number?
First impression of the teacher We thought that you were one  
 of our classmates.
Our first commendation You’re brilliant!

GERMAN TEACHER EVA NAKLÁDALOVÁ FROM HER STUDENT´S EYES

Initial motivation for language teaching Desire to spread German language in Brno.
First German word Der, die, das, dog’s tail. 
First gesture at the lesson‘s commencement Circular movement of hands with a smile on your face
First word at the lesson‘s commencement Wie geht’s?“ / How’s life?
Our first acquired word Bier vom Fass / Draught beer
Our first meaningful sentence Das Studium finde ich Klasse. / Study is cool.
First impression of the teacher One of few good-looking and nice German teachers
Our first commendation :-)

Původně měl být náš příspěvek 
jakousi mapou nesjtarších 
brněnských kaváren. Vůně 
kávy a atmosféra 30. let však 
vyburcovala naši představivost 
a my začali oživovat příběh 
kavárenského svůdníka. Píše se 
rok 1931. V malém podkrovním 
pokojíčku v Pekařské ulici se 
chystá na svoji každodenní 
obhlídku brněnských podniků 
pohledný mladík. 

Jmenuji se Ferdinand Schwarz a jsem chudý 
student práv. Díky svému šarmu a pěkné 
tváři, kterých jsem si plně vědom, mám 
úspěch u žen. Často navštěvuji vyhlášené 
brněnské kavárny, kde hledám bohaté 
paničky, které by mi vypomohly při studiích. 
Dnes mám namířeno do Café Savoy, kde se 
schází mnoho dam z vyšších vrstev. Jako 
jediná kavárna v Brně pojme až tisíc hostů, 
což mi umožňuje snadno splynout s lepší 
společností.

Z programu, který se vyjímá vedle vchodu, 
už z dálky zjistím, že dnes zpívá Isabella 
Schönová, známá operetní pěvkyně 
a vyhlášená koketa. Že to táhne s majitelem 

kavárny, panem Nekvapilem, ví už každý. 
Dělá si tu velkou reklamu, protože hudba 
je přenášena prostřednictvím Lumiere 
reproduktorů, které jsou umístěny v každé 
místnosti. 

V šatně stojí Květoslava Dorotíková. Co ta 
tady dělá? Určitě zase přišla okukovat. Že jí 
to není trapné, ať si jde do té své „moderní“ 
cukrárny. V rohu u okna zahlédnu pěknou 
ženu s diamantovým náhrdelníkem a luxusní 
liščí kožešinou kolem ramen. Je sama. Té 
bych se mohl zkusit dostat pod spodničku. 
Zamířím k ní, když vtom se kolem mě 
prožene korpulentní dáma a usadí se na židli 
k mé krasavici. Asi její matka. Rychle pryč. 
Otočím se a málem vrazím do Bohuslava 
Fuchse. Očividně se mu líbí víc tady než v té 
devítipatrové nudli Avion, kterou nedávno 
vyprojektoval. Vykoktám rychlou omluvu 
a radši pokračuji dál. Pomalu procházím 
kavárnou a tvářím se, že někoho hledám.  
Zdá se mi to, nebo slyším němčinu?  
To je asi v Německém domě na „Moraváku“ 
zase narváno.

Jejda, Ráchel, té se musím vyhnout. Minulý 
týden jsem to na ni zkoušel v kavárně 
Esplanade, která je navštěvována především 
Židy. No, dnes je tady opravdu hodně 

zajímavých lidí, ale žádná opuštěná dáma 
hodná mých lichotek. Nejvyšší čas zajít  
do Slavie a aspoň si přečíst noviny, 
mezi 200 tituly novin a časopisů  
z jejich nabídky si jistě vyberu.

UČITEL NĚMČINY MIROSLAV JANÍK OČIMA SVÝCH STUDENTŮ

Jeho motivace učit jazyk Škola hrou

Jeho první německé slovo Schnitzel / Řízek

První gesto na počátku hodiny Otevře dveře :-)

První slovo na počátku hodiny Sooo / Táák

Naše první osvojené slovo Wunderbar / Nádhera

Naše první smysluplná věta Wie ist dein Telefonnummer? /  
 Jaké je tvoje telefonní číslo?

Náš první dojem z učitele Mysleli jsme, že je to náš spolužák.

Naše první pochvala Seš úžasnej!

 

UČITELKA NĚMČINY EVA NAKLÁDALOVÁ OČIMA SVÝCH STUDENTŮ

Její motivace učit jazyk Touha šířit němčinu po Brně.

Její první německé slovo Der, die, das, psí ocas. 

První gesto na počátku hodiny Vířivý pohyb rukama s úsměvem na tváři

První slovo na počátku hodiny Wie geht’s? / Jak se máte?

Naše první osvojené slovo Bier vom Fass / Točené pivo

Naše první smysluplná věta Das Studium finde ich Klasse. / Studium je špica.

Náš první dojem z učitele Jedna z mála hezkých a sympatických učitelek němčiny

Naše první pochvala :-)
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ŠTEFAN ZÁBOJNÍK / JAN ŠPATENKA 

EVROPSKÉ PROJEKTY  
PRO VŠECHNY!
Naše škola se každým rokem zapojuje do více a více mezinárodních 
projektů. Díky nim naši lektoři umí ovládat nejmodernější ICT nástroje, 
využívat je ve výuce a namotivovat ke studiu cizího jazyku školáka i jeho 
babičku. V letošním roce se, společně s našimi partnery ze zahraničí, 
zaměřujeme především na vzdělávání dětí a jejich rodičů.

POPULLAR
Motivating teenagers is like banging their 
heads against a brick wall. So what’s the best 
way of going about this? PopuLLar deals 
with this problem in a very artful way. It uses 
modern music as a motivational tool and 
familiarizes students with foreign languages 
this way. How? Students participating 
in the project face their challenge – they 
have to choose their favourite song, write 
their own lyrics in the target language and 
record a video of the song. Would you be 
camera-shy? Can you imagine recording 
your own clip? The whole project team tries 
to prepare conditions where students can 
realize their potential and prove creative 
capacities and creativity. The main goal of 
the project is focused on students’ autonomy 
and just a passive role of their teacher. The 
final PopuLLar output contains educational 
meaning as well as multimedia added value 
in the form of several students’ videos. First 
swallows have already got to the finish and 
these results should not sink into oblivion 
indeed. 
www.popullar.eu

WEB2LEARN
High unemployment stemming from the 
economic crisis is the cause of increasing 
feelings of frustration in society. This is 
particularly true in the case of families with 
children. Every parent’s sole concern is to 
ensure the best conceivable conditions for the 
upbringing and development of their children. 
A parent’s main aim should be to make sure 
that their children grow into educated and 
successful people as well as working on their 
personal and professional development.
People should continually try their best to 
develop their skills and knowledge. In fact, 
it’s the economic crisis that should motivate 
everybody to learn.

High unemployment which affects mainly 
families with children justifies the existence 
of the Web2Learn project.

The outcome of this ambitious project will 
be a multilingual e-learning environment 
specifically aimed at parents. This learning 
community will enable parents across Europe, 
especially unemployed ones, to exchange 
ideas and experiences.
www.web2learn.info

MULTILINGUAL FAMILIES
Can you imagine a world where you would 
have no difficulty in communicating with 
other people no matter where you were? 
Coming from the Czech Republic, a tiny 
country in the middle of Europe, do you find 
this idea difficult to believe? In that case 
you should seriously consider raising your 
children so that they would never have to 
deal with the language barrier. What are the 
advantages of multilingual upbringing? Is it 
normal for children to learn two languages 

at the same time? Will my child become 
confused because he or she has to cope  
with two languages at the same time?  
And what if he or she end up speaking  
some incomprehensible gibberish?  
The Multilingual Families project wants  
to find answers to these questions and thus  
to confirm the assumption that children  
who are fluent in two or more languages  
grow into self-confident and successful 
people.
www.facebook.com/Multilingual.Families

EUROPEAN PROJECT  
FOR ALL!
Our school is engaged in more and more projects every year.  
Thanks to them our teachers can master contemporary ICT tools,  
use them in their lessons and motivate students and even their 
grannies to study foreign languages. Nowadays the Pelikan team  
and our partners are primarily focused on pupils and their parents.

POPULLAR
Motivovat puberťáky ke studiu čehokoli je 
jako házet hrách na zeď. Projekt PopuLLar 
na to jde od lesa. Využívá moderní hudbu 
jako motivační nástroj a pomocí hudby 
seznamuje studenty s cizími jazyky. Jak? 
Studenti zařazeni do projektu jsou postaveni 
před následující úkol – vybrat si písničku 
svého oblíbeného interpreta, přetextovat ji 
do zvoleného jazyka, nahrát ji a natočit k ní 
videoklip. Jak byste se cítili, kdybyste se 
ocitli v hledáčku kameramanů? Dokážete 
si představit, že byste natočili svůj vlastní 
hudební klip? Celý projektový tým se snaží 
projekt uchopit jako prostor, kde se mohou 

studenti v plné míře realizovat a prokázat 
své tvůrčí schopnosti a kreativitu. O tomto 
záměru vypovídá i hlavní cíl projektu, který 
směřuje k autonomii studentů a pouze pasivní 
roli učitele. Konečný výstup PopuLLaru 
obsahuje kromě vzdělávacího podtextu také 
multimediální přidanou hodnotu v podobě 
několika vlastních studentských klipů. První 
vlaštovky již doletěly do cíle a tyto výsledky 
by vskutku neměly upadnout v zapomnění.
www.popullar.eu

WEB2LEARN
Současná ekonomická situace v Evropě klade 
na každého jejího obyvatele vysoké nároky. 

Obzvlášť to platí pro rodiny s dětmi. Co víc 
si mohou rodiče přát, než zabezpečit svým 
dětem nejlepší možné podmínky pro výchovu 
a růst? Cílem každého rodiče by mělo být 
vychovat ze svých dětí vzdělané a úspěšné 
lidi a zároveň pracovat na svém osobním 
a profesním rozvoji. Co však v situacích, 
které se zdají být neřešitelné? Ekonomická 
krize a s ní spojená vysoká nezaměstnanost 
vrhá mnoho lidí do deprese, i když by 
naopak měla lidi motivovat k sebevzdělávání 
a vzdělávání svých dětí. Právě tyto potřeby 
zdůvodňují vznik projektu Web2learn, který 
si klade za cíl vybudovat vícejazyčnou 
vzdělávací platformu, určenou primárně  
pro rodiče a jejich děti. 
www.web2learn.info

MULTILINGUAL FAMILIES
Představte si svět, ve kterém se nezávisle 
na místě, kde se právě nacházíte, domluvíte 
bez sebemenších potíží. Že je pro vás, 
jako obyvatele České republiky, maličké 
země uprostřed Evropy tato myšlenka 
nepředstavitelná? V tom případě byste měli 
uvažovat o výchově svých potomků tak, 
aby pro ně „jazyková bariéra“ byla pouze 
neznámým pojmem. Jaké jsou výhody 
multilingvální výchovy? Je normální, aby 
se děti učili dva jazyky zároveň? Nebude 
z toho moje dítě mít ve své malé hlavičce 
chaos? A co když bude mluvit nějakou 
nesrozumitelnou hatlaninou? Na tyto otázky 
se snaží nalézt odpověď projekt Multilingual 
Families a potvrdit předpoklad, že z dítěte, 
které od malička mluví více jazyky, vyroste 
sebevědomý a úspěšný člověk.
www.facebook.com/Multilingual.Families
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STEVE LAYCOCK  

ZPÁTKY DO ŠKOLY

When I was expelled from school almost 
twenty years ago, I vowed never to return! 
I hated it – the uniforms, the boring work, the 
teachers who just loved to tell me what to do. 
So instead of going to university, I got a job 
and buckled down with dreams of changing 
the world. In the end, the truth was a little 
different.

The truth is that only a few, lucky jobs can 
really change the world and one of them, 
when it’s done well, is being a teacher.

I started by training back in September 
with a month at university, followed by 
an intensive eight weeks in a busy Central 
London Boys School. I don’t know if you 
know about this uniquely British concept, but 
in the UK it’s not uncommon to separate boys 
and girls for education. Statistically, girls tend  

to do better in single sex environments, but 
I struggle to see the overall effect as being 

anything other than awful! I mean: why 
would you separate people into gendered 
groups, when one of the most important 
things you learn from school is how to live 
together!

Anyway, I spent eight weeks working in 
a school with young London lads, mostly 
from Afro-Caribbean backgrounds, and learnt 
a lot. The most important thing I learnt? 
Probably that you shouldn’t ever put 900 
young boys together in a single building that 
has a playground smaller than the average 
city car park!

The teaching has been good though, and I’m 
really enjoying the chance to get lost the 
language I love. At the moment, it’s been 
a brilliant way to get back in touch with the 
me inside…

Když mě téměř před dvaceti lety vyloučili 
ze studií, přísahal jsem, že na půdu školy 
už nikdy nevkročím! Všechno se mi příčilo 
– uniformy, nudné povinnosti, učitelé, kteří 
si libovali v přikazování. Takže místo toho, 
abych nastoupil na univerzitu, našel jsem si 
práci a zlomil jsem hůl nad svými sny o tom, 
že změním svět. Nakonec se ale věci vyvinuly 
trochu jiným směrem.

Pravdou je, že jenom málo vyvolených 
povolání může měnit svět, a jedním z nich, 
pokud je děláte dobře, je učení.

Začal jsem minulý rok v září. Absolvoval 
jsem měsíční školení na univerzitě, po kterém 

následovalo osm intenzivních na rušné Central 
London Boys School. Nevím, jestli znáte 
britský školní systém, ale u nás je celkem 
normální vzdělávat chlapce a dívky odděleně. 
Statistiky dokazují, že dívky dosahují lepších 
výsledků v čistě ženském prostředí, jakkoli 
se ale snažím, pozitivní efekt této normy 
mi uniká. Jaký má význam dělit lidi podle 
příslušnosti k jednomu z pohlaví, když jednou 
z nejdůležitějších věcí, kterým se můžete na 
škole naučit, je, jak vycházet s lidmi!

Osm týdnů jsem ve škole strávil s kluky 
pocházejících většinou z Afro-Karibského 
prostředí a musím říct, že jsem se toho naučil 
opravdu hodně. Nejdůležitější věcí, kterou 

jsem se naučil je pravděpodobně to, že 
opravdu není dobrý nápad umístit 900 kluků 
do jediné budovy s dvorem menším než je 
průměrné parkoviště. 

Práce učitele je však velmi zajímavá a já 
si opravdu užívám možnosti jazyka, který 
miluji. Je to v každém případě skvělý způsob, 
jak se znovu stát tím, kým se ve skutečnosti 
cítíte být…a brilliant way to get back in touch 
with the me inside…

BACK TO SCHOOL

Back to the start, eh! Well, this year I’ve taken a big step back to the 
start as a professional writer who’s gone back to school to learn to 
become an English teacher – in England! Shakespeare and Dickens 
abound – but what else can you learn from a bustling school in the 
middle of one of the world’s biggest cities! 

Takže zpátky na začátek... Tento rok jsem udělal velký krok zpátky  
na začátek jako profesionální spisovatel, který se vrátil zpátky do 
školy, aby se naučil, jak se stát učitelem anglického jazyka – v Anglii! 
Shakespeare a Dickens vede – co jiného se však můžete naučit v rušné 
škole uprostřed jedné z největších světových metropolí.
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STUDENTS AND TEACHERS WHO WORKED ON THE MAGAZINE STUDETNI A UČIETLÉ, KTEŘÍ PRACOVALI NA ČASOPISU

MADE IN PELICAN 
MADE IN PELIKÁN 
Tomáš Kvítek
Lukáš Pivoňka, Jiří Nepožitek, Vít Chaloupka, Petra Mikulicová,  
Lucie Křečková, Lucie Justová, Tomáš Koutný, Šárka Muchová, Zdenka 
Navrátilová, Nikola Kubišová, Michal Štefan, Jiří Rotrekl, Radka Kosková

PROJECT POPULLAR – INVOLVED FOR 100 %
PROJEKT POPULLAR – ZAPOJENI NA 100 % 
Petra Štantejská
Konstantyn Goncharov, Magdaléna Dostálová, Vendula Sobotková,  
Radek Kubák, Josef Bílek, Zita Biberlová, Kristýna Plchútová,  
Alžběta Kvasničková, Ivana Fialová, Klára Nováková, Hana Stavová, 
Kateřina Venclíková

CALLING IN ON A SUSHIMASTER FOR A CHAT AND A PIECE OF FISH 
NA SLOVÍČKO A RYBU U SUSHIMASTERA 
Štefan Zábojník
Tomáš Sklenář, Kristýna Grodová, Veronika Hájková, Eva Doležalová, 
Tereza Mošaťová, Tomáš Hellinger, Jana Hlaváčková, Martin Kulich,  
Jan Šebetovský, Dmitrij Prokofjev, Josef Dvořák, Simona Marečková, 
Denisa Chrástková, Klára Kachlířová, Lucie Jašová, Kristýna Nešpůrková, 
Tereza Suchá

AN INTERVIEW WITH A (NEARLY) WORLD-KNOWN CYCLIST
ROZHOVOR S (TÉMĚŘ) SVĚTOZNÁMÝM CYKLISTOU 
Jan Špatenka
František Holienčin, Martina Pešová, Tereza Krejčířová,  
Nikola Formanová, Michal Kapoun, Ivana Fialová, Kateřina Vaňousová, 
Kateřina Bochníčková, Kristýna Kvapilová, Kristýna Bělková

RUSSIAN FROM THE BEGINNING
RUŠTINA OD ZAČÁTKU 
Josef Milon, Apollinairia Nazarchuk
Tereza Hloušková, Michal Racyn, Kateřina Savická, Kristýna Kvapilová,  
Iva Havlíčková, Tereza Flenderová, Tereza Kubová, Lucie Poledňáková, 
Klára Mačátová, Veronika Macháčková, Karolína Audesová, Šárka Blatná

DON’T GET YOUR MUSIC SERVED…FIND IT YOURSELF!
NENECHTE SI SERVÍROVAT HUDBU…NAJDĚTE SI JI SAMI! 
Dušan Koloděj
Markéta Janovská, Tomáš Bedřich, Tomáš Piňous, Lukáš Gabrhel,  
Jan Reška, Bára Štěpánková, Martina Kučerová, Aneta Musilová,  
Barbora Rohlínková, Michaela Bursíková, Veronika Vašíčková,  
Veronika Slezáková, Kateřina Hromádková, Lucia Tonhauserová,  
Soňa Hoffmannová, Vít Španihel, Pavla Vyoralová, Marie Stejskalová

OH, WHERE IS LAST YEAR’S SNOW? 
KDE TY LOŇSKÉ SNĚHY JSOU! 
Václav Jonák
Adéla Hašková, Lukáš Kosek, Iveta Čížová, Kristýna Bělková,  
Michaela Ševčíková, Veronika Hemalová, Lucie Urbánková, Jana Furchová

FROM THE LIFE OF A DON JUAN
ZE ŽIVOTA KAVÁRENSKÉHO SVŮDNÍKA 
Eva Nakládalová, Miroslav Janík
Gabriela Vávrová, Martina Václavková, Klára Mlýnková, Tereza Krejčířová, 
Dominika Matějková, Martina Pešová, Kateřina Herrmannová, Kateřina 
Vaňousová, Michal Kapoun, Kateřina Bochníčková, Lucie Holčapková, 
František Holienčin, Nikola Valsová, Simona Ondroušková, Dagmar 
Chovancová, Petra Weisserová, Markéta Lošťáková, Tereza Klajbová
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The PELIKÁN Language School would like to thank  
the Brno City Theatre for their support of our activities.  
The Brno City Theatre is one of the most progressive art 
institutions with a program focusing on drama and musical 
theatre production in the Czech Republic.
www.mdb.cz

Jazyková škola PELIKÁN by tímto ráda poděkovala  
Městskému divadlu Brno za jejich opětovnou podporu  
našich aktivit. Městské divadlo Brno představuje jednu  
z nejprogresivnějších uměleckých institucí s programovým 
zaměřením na činoherní a muzikálovou divadelní produkci  
v České republice. 
www.mdb.cz



JEDNOLETÉ 
POMATURITNÍ STUDIUM 
V JAZYKOVÉ ŠKOLE PELIKÁN

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
•  Pomaturitní studium je prezenční, výuka probíhá 5 dní v týdnu, 4 vyučovací hodiny denně. 
•  V rámci pomaturitního studia je možné studovat angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu a ruštinu nebo kombinace těchto 

jazyků. 
•  Od března pořádáme Dny otevřených dveří, kde je studentům k dispozici jazykový konzultant a metodik školy. Studenti si zde mohou 

otestovat svoji znalost cizího jazyka, vybrat si studijní obor a přihlásit se ke studiu. 
•  Učebny se nachází na ulici Lidická 9 a Kudelova 8 v centru Brna
•  V areálu školy je možno parkovat.

CENA STUDIA
•  Cena pomaturitního studia se odvíjí od data platby od 18 400,- Kč do 20 400,- Kč.
•  Studium lze zaplatit jednorázově se slevou, nebo využít možnost splátek. 

Další speciální slevové akce jsou připraveny pro návštěvníky Dnů otevřených dveří.
•  Možnost využití akce 

ZAHÁJENÍ VÝUKY
•  Před zahájením výuky student konzultuje s jazykovým poradcem vstupní jazykovou úroveň, výběr vhodného kurzu a veškeré 

aspekty pomaturitního studia.
•  Na začátku školního roku studenti absolvují rozřazovací testy, na jejichž základě jsou rozděleni do studijních skupin. 
•  Úroveň studijní skupiny je určena dle Společenského evropského jazykového rámce. Na základě určené úrovně je zvolena náplň 

kurzu a závěrečná jazyková zkouška. 

CÍLE POMATURITNÍHO STUDIA
•  Poskytnout studentovi kvalitní a komplexní jazykové vzdělání pod vedením zkušených, vstřícných a mladých lektorů,  

a to v příjemném a uvolněném studijním prostředí moderně zařízené školy.
•   Připravit studenty na státní jazykovou zkoušku. Zkoušky studenti vykonávají se svými lektory v prostorách JŠ PELIKÁN,  

která má ke konání státních jazykových zkoušek náležité oprávnění.
•  Připravit studenty ke studiu cizích jazyků na vysoké škole a usnadnit absolventům uplatnění se na trhu práce. 

PRAXE
•  Studenti mají možnost podílet se na evropských jazykových 

projektech.
•  JŠ PELIKÁN vydává každým rokem vícejazyčný časopis 

PELICAN, jehož základem jsou práce studentů pomaturitního 
studia. Jména autorů článků z řad studentů jsou zveřejněna 
v časopise.

•  Do jazykové výuky je zařazeno využívání ICT nástrojů, díky 
kterým si studenti procvičí studovaný jazyk v reálných 
situacích. Znalosti ICT nástrojů využijí studenti v budoucím 
zaměstnání, samostudiu a dalším vzdělávání.

ZAKONČENÍ
•  Po úspěšném absolvování jednoletého pomaturitního studia 

studenti obdrží vysvědčení.
•  V rámci výuky se studenti cíleně připravují na složení státních 

jazykových zkoušek:
•  Zkouška pro získání Osvědčení o základní znalosti  

jazyka na úrovni B1 
•  Státní jazyková zkouška základní na úrovni B2
•  Státní jazyková zkouška všeobecná na úrovni C1 

info@skolapelikan.cz

http://www.jazykova-skola-pelikan.cz/pomaturitni-studium-38/cenik-209.html
http://www.jazykova-skola-pelikan.cz/pomaturitni-studium-38/cenik-209.html
http://www.skolapelikan.cz/jazykove-urovne-52/jazykove-urovne-86.html
http://www.jazykova-skola-pelikan.cz/projekty-jazykove-skoly.html
http://www.jazykova-skola-pelikan.cz/projekty-jazykove-skoly.html
http://www.skolapelikan.cz/o-jazykove-skole-pelikan-brno.html
http://www.skolapelikan.cz/aplanet-projekt-64/aplanet-projekt-178.html
http://www.jazykova-skola-pelikan.cz/pomaturitni-studium-38/vzor-vysvedceni-65.html
http://www.jazykova-skola-pelikan.cz/osvedceni-o-zakladni-znalosti-jazyka-b1-66/informace-184.html
http://www.jazykova-skola-pelikan.cz/osvedceni-o-zakladni-znalosti-jazyka-b1-66/informace-184.html
http://www.skolapelikan.cz/statni-zkousky-41/informace-38.html
http://www.skolapelikan.cz/statni-zkousky-41/informace-38.html
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