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LIFE IS JOY AND HARD WORK.
YOU ONLY HAVE ONE LIFE.
IT’S ALL YOURS.

LIFE IS A RACE. RUN!
 

ŽIVOT JE ŠTĚSTÍ, ZKLAMÁNÍ, LÁSKA, POZNÁNÍ.
ŽIVOT JE RADOST I TVRDÁ PRÁCE.
ŽIVOT MÁŠ JEN JEDEN.
JE JEN TVŮJ.

ŽIVOT JE ZÁVOD. BĚŽ!
 

The multilingual magazine PELICAN has been published by the PELIKAN School of Languages for four years now.
It is made by the students, staff and friends of the school.

Multilinguální časopis PELICAN již čtvrtým rokem vydává Jazyková škola PELIKÁN.
Na jeho tvorbě se podílí studenti, pracovníci a přátelé školy.
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EDITORIAL

“The Shadow is as evil 
as we are positive. The 
more desperately we try 
to be good and wonderful 
and perfect, the more 
the Shadow develops 
a definite will to be black 
and evil and destructive. 
The fact is that if one tries 
beyond one‘s capacity to 
be perfect, the Shadow 
descends to hell and 
becomes the devil. For 
it is just as sinful from 
the standpoint of nature 
and of truth to be above 
oneself as to be below 
oneself.”

Carl Gustav Jung

That’s what Carl Jung wrote in one 
of  his books. We can only be happy 
provided that our life is in balance. 
Unfortunately, whether we like it or not, 
it is primarily we who are responsible 
for it. There is no shadow without light 
and no light without shadow, balance. 
And that is the reason why this issue of  
the Pelican magazine is different. We 
tried to strike a balance between what 
we do, what we do for a living, what 
we get satisfaction from and what we 
like. The thing is, there is no education 
without culture and no culture without 
education, it is impossible to be happy 
without a strong will and faith. Sport 
is without a doubt the most effective 
means of  reinforcing faith, fashion is 
culture and culture is fashion, work 
and fun are by no means opposites 
and I could continue in similar fashion 
for quite a while. We, humans, have 
started to separate all these things, 
we “cut” life as well as society into 
small, insignificant, isolated pieces, 
which keeps us in strange isolation, 
in the world without faith and love. 
That’s such a pity. This year’s issue is 
intended to be an example of  the exact 
opposite. I am not sure if  the people 
who willingly helped us to create the 
magazine are successful and anyway 
I don’t know what this word is supposed 
to mean. But I am sure that they are 

happy, they live their lives, they run 
and fight, they don’t whinge, because 
they believe, they believe in themselves, 
in what they do, they believe in life! 
And as the youngest concert master of  
the Czech Philharmonic Orchestra, 
Josef  Špaček, play football regularly, 
rap music is not only about rap music 
and language learning is not just about 
individual words and grammatical 
contexts. Life is simply about life, about 
living, life is a run, life is balance, life 
is love. And whatever problems or 
surprises this year may bring, let’s try to 
look on the bright side, run and not give 
up, restore the balance, let’s try to be as 
happy as one can be and something will 
present itself. And honestly, only this is 
the way. ;)

We hope that you will find a lot of  
interesting and amusing articles in this 
issue and that you will take inspiration 
from it. We also hope to receive a lot 
of  expressions of  support, criticism or 
disagreement. 

„Stín je bytostí do stejné 
míry zlou a zvrácenou, 
jako jsme my lidé bytostmi 
konstruktivními. Čím více 
se snažíme býti dobrými, 
vynikajícími, dokonalými 
lidmi, tím jasnější projevuje 
stín vůli k temnu, zlu 
a destruktivitě. Pokud se lidé 
pokoušejí stát dokonalejšími, 
než přísluší jejich kapacitě, 
sestupují jejich stíny do 
pekel a stávají se ďábly. 
To proto, že v našem 
přirozeném světě je stejně 
hříšné, aby se člověk stával 
něčím víc, než je, jako když 
se stává něčím méně.“

Carl Gustav Jung

Tak nějak to napsal Carl Jung v jedné 
ze svých knih. Šťastní můžeme být 
pouze tehdy, když je náš život uveden 
do rovnováhy, a bohužel, bez ohledu na 
to, zda se nám to líbí nebo ne, hybnou 
silou musíme být převážně my sami. 
Není stínu beze světla a není ani světla 
beze stínu, rovnováha. A proto je letošní 
číslo časopisu Pelican jiné. Pokusili jsme 
se nalézt rovnováhu v tom, co děláme, 
čím se živíme, co nás naplňuje a co 
máme rádi. Ono totiž není vzdělání 
bez kultury a ani kultury bez vzdělání, 
není možno být šťastnými bez pevné 
vůle a víry. A k jejímu trénování je sport 
bezesporu nejefektivnější prostředek, 
móda je kultura a kultura je móda, 
práce a zábava nejsou v žádném 
případě protiklady, a tak bych mohla 
pokračovat docela dlouho. My, lidé 
jsme tohle všechno začali striktně 
oddělovat, „krájíme“ si jak život, tak 
společnost na malé nepodstatné, na 
sebe nenavazující kousky, a to nás čím 
dál víc uzavírá do divné izolace, do 
světa bez víry, bez lásky a to je velká 
škoda. My bychom rádi, aby poselstvím 
tohoto čísla byla ukázka, že to tak 
nemusí, nesmí být. Osobnosti, které 

nám ochotně k vytvoření časopisu 
pomohly, jsou, nevím, jestli úspěšní 
(nevím přesně, co má tohle slovo ve své 
podstatě vyjádřit), ale hlavně šťastní, 
žijí život, běží, bojují, nebrečí, neb 
věří, věří v sebe, v to, co dělají, věří 
v život! A tak, jako nejmladší koncertní 
mistr České filharmonie, Josef  Špaček 
hraje pravidelně fotbal, tak RAP není 
jen o RAPu a učení se jazyku cizímu 
není zdaleka jen o jednotlivých slovech 
a gramatických souvislostech, život je 
jednoduše o životě, o žití, život je běh, 
život je rovnováha, život je láska. A ať 
už nám rok 2014 přinese jakoukoli 
změnu, jakékoli překvapení, cokoli, 
snažme se, alespoň trochu, vidět to vždy 
z té lepší strany, běžet a nevzdávat to, 
uvést věci do stavu rovnovážného, být 
šťastnými tak jen, jak to jde, a ono to 
vždy nějak půjde. A upřímně, nic jiného 
nám ani nezbývá ;)

Rádi bychom, aby přečtení tohoto čísla 
bylo pro vás nejen příjemným zážitkem 
a překvapením, ale také inspirací, 
podnětem hodným diskuse, kritiky, 
nesouhlasu…

DÁŠA RÁČEK PELIKÁNOVÁ  

ÚVODNÍK
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Sára Milfajtová es una 
talentosa actriz y cantante 
de Brno. Ya ha actuado en 
el teatro Janáček y Mahen. 
En estos días la podemos 
ver en Městské divadlo en 
la representación Mladý 
Frankenstein. El año pasado 
tuvo la oportunidad de actuar 
en la película Kameňák 
e incluso en varias series. 
Además, grabó su propio 
vídeoclip que la cadena MTV 
emitía durante las Navidades. 
Nuestra estudiante antigua 
nos concendió, a pesar de su 
apretada agenda, un poco de 
su tiempo y nos respondió a un 
par de preguntas. 

¿CÓMO EMPEZASTE 
A ESTUDIAR EN LA ESCUELA 
PELIKÁN ?
Después de la escuela secundaria no 
sabía en qué rama trabajar y quería 
prolongar el estatuto de estudiante. Recibí 
recomendaciones de mis amigos para 
estudiar en la escuela Pelikán. A pesar de 
ello, la mayor ventaja era que la escuala se 
encontraba justamente enfrente del teatro.

¿CÓMO ERA TU ESTUDIO  
DE ESPAÑOL ?
La mayoría del tiempo no estaba en la 
escuela. Con respecto a mi estudio precedente 
en un liceo español, el estudio era solo un 
avivamiento de lo ya olvidado.

¿QUÉ ES NECESARIO PARA 
ENTRAR EN EL MUNDO DE 
ESPECTÁCULO ?
Uno debe saber lo que quiere y seguirlo. Si 
lo desea mucho, todo el universo se une para 
que se lo cumpla. Y si se une la fuerza de las 
ideas con una gota de suerte, acabará bien.

¿CÓMO TE PREPARAS PARA  
UN PAPEL? 
Depende del papel. Alguna vez hay que 
cambiar todo el calendario, estilo de vida, 
otra vez se cambia la imagen ligeramente. 
Me gusta cada papel. Me da razón trabajar 
en sí misma, hacer ejercicio y crecer en cada 
aspecto. Se trabaja mal si uno no tiene al 
menos una meta concreta.

¿CÓMO TE SENTÍAS CUANDO 
PEGASTE A SENOR ŽUPANIČ EN 
LA PELÍCULA KAMEŇÁK 4 ?
Gracias al guión el actor se encuentra en 
situaciones interesantes. Al rodar algo todo se 
hace pretendiendo. Después, en un estudio 
se añade el sonido adecuado y un golpe se 
convierte en una bofetada. Y durante el 

rodaje de la película Kameňák, el buñuelo 
que tenía en el bolso y con el que golpeé al 
señor Zupanič hizo más daño que él.

¿TIENES ALGUNAS 
EXPERIENCIAS INTERESANTES 
CON TUS FANS ?
Dos jóvenes del otro lado lado de la república 
me llamaron para decirme que tenía lugar 
un evento caritativo en su pueblo y si podía 
cantar allí. Me parecía raro y por eso llamé 
al ayuntamiento local y la alcaldesa me dijo 
que no tenía lugar ningún evento parecido 
y que los hijos de una vecina suya me habían 
gastado una broma. Probablemente solo me 
querían ver.

AL VERTE EN LA TELE, ¿CÓMO 
TE SIENTES ?
Horrible. No me gusta pero queiro ser 
profesional. Viéndome en la tele puedo 
descubrir errores que cometo y aprender de 
ellos. Según yo, esto es el camino al éxito.

¿TE ENTREVISTAN A MENUDO ?
A decir verdad, intento evitarlo. Las 
entrevistas son un asunto muy escabroso. No 
me gusta estar entrevistada cara a cara. Le 
dices algo a alguien, él elige solo algunas cosas 
y las escribe de otra manera, además, cosas 
dichas entre líneas, fuera de la entrevista. 
Luego te sorprendes qué has firmado.

Sára Milfajtová je mladá 
talentovaná herečka a zpěvačka 
z Brna. Má za sebou hraní 
v Janáčkově i Mahenově divadle 
a v současné době ji můžeme 
vidět v Městském divadle 
v inscenaci Mladý Frankenstein. 
Během loňského roku měla šanci 
si zahrát v novém Kameňáku 
a několika televizních seriálech. 
Natočila vlastní videoklip, 
který během vánočních svátků 
vysílala MTV. Bývalá studentka 
naší školy si na nás i přes svůj 
velmi nabitý program udělala 
čas a zodpověděla nám několik 
otázek.

JAK TY SES VLASTNĚ  
DOSTALA DO PELIKÁNA?
Po gymnáziu jsem ještě netušila, v jakém 
oboru chci pracovat, a chtěla jsem si 
prodloužit status studenta. Dostala jsem pár 
dobrých doporučení od známých na Pelikána. 
Hlavní výhodou pro mě ovšem bylo, že je 
škola hned naproti divadlu.

JAK PROBÍHALO TVOJE 
STUDIUM ŠPANĚLŠTINY?
Já jsem ve škole spíš nebyla, než byla. Ale 
vzhledem k tomu, že jsem před nástupem do 
jazykovky studovala španělské gymnázium, 
bylo pro mě studium spíš oživením 
zapomenutého. 

CO JE POTŘEBA,  
ABY SE ČLOVĚK DOSTAL  
DO SHOWBUSINESSU?
Člověk musí vědět, co chce, a musí si  
za tím jít. Když si to bude moc přát, celý 
vesmír se spojí, aby mu to splnil. A když  
se spojí síla myšlenky s kapkou štěstí,  
musí to vyjít!

JAK PROBÍHAJÍ PŘÍPRAVY NA 
ROLI?
Záleží na roli. Někdy člověk musí celkově 
překopat svůj harmonogram, životní styl, 
někdy jde jen o lehkou změnu image. Já jsem 
za každou roli ráda. Dává mi důvod na sobě 
pracovat a aspoň se donutím chodit cvičit 
a růst po všech stránkách. Jen těžko se mi na 
sobě maká, když nemám konkrétní cíl.

JAK SES CÍTILA,  
KDYŽ JSI VE FILMU KAMEŇÁK 4 
PRAŠTILA PANA ŽUPANIČE?
Scénář dostane herce do zajímavých situací, 
ale vše na place se dělá na oko a pak se 
k tomu ve studiu přidá správný zvuk a hned 
z lehkého plácnutí máte pořádnou facku. 
I při natáčení Kameňáku byl nakonec 
pochroumaný jen ten koblížek v kabelce, 
kterou jsem pana Županiče plácla. 

MÁŠ NĚJAKÉ ZAJÍMAVÉ 
ZÁŽITKY S FANOUŠKY?
Dva mladí kluci z druhého konce republiky se 
mi ozvali, že se u nich koná charitativní akce 

a jestli bych tam mohla zazpívat. Zdálo se mi 
to divné, a tak jsem volala na radnici a paní 
starostka mi oznámila, že se žádná akce 
nekoná a že kluci od sousedky si ze mě asi jen 
dělali srandu. Pravděpodobně mě chtěli jen 
vidět. 

CO CÍTÍŠ, KDYŽ SE VIDÍŠ 
V TELEVIZI? A CHCEŠ SE 
V SERIÁLECH, FILEMECH APOD. 
VŮBEC VIDĚT?
Děsivý. Nemám to ráda, ale snažím se 
být profesionál. Tím, že se vidím, mohu 
odhalovat své chyby a učit se něco nového.  
To je podle mě cesta k úspěchu.

DÁVÁŠ ČASTO ROZHOVORY?
Popravdě docela se tomu snažím vyhnout. 
Rozhovory jsou velmi ošemetná záležitost. 
Nemám ráda přímé rozhovory. Někomu něco 
povyprávíte, on si z toho pak něco vybere 
a napíše to svými slovy a třeba i to, co mu 
řeknete jen tak mezi řádky, mimo rozhovor. 
Vy se pak nestačíte divit, pod čím jste 
podepsaní.

LA FUERZA DE LAS IDEAS 
CON UNA GOTA DE SUERTE

SÍLA MYŠLENKY  
S KAPKOU ŠTĚSTÍ

STUDENTS OF SPANISH STUDENTI ŠPANĚLŠTINY 
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As the chairman of the Pirate 
Party, PhDr. Ivan Bartoš, 
PhD fights against media 
censorship, violence, racism, 
fear, insecurity and doubts 
in the society. He believes 
that everyone has the right 
to unlimited access to 
information. Ironically enough, 
it was the Pirate Party which 
had to face the national 
media’s attempts to influence 
public opinion.

THE PIRATE PARTY IS CLEARLY 
THE 21ST CENTURY PARTY.  
DO YOU LIKE LIVING  
IN THE 21 CENTURY?
The 21st century brings a whole range of  
exciting options that may not be directly 
related to modern technology. Unfortunately, it 
also brings new potential threats. I think we are 
on the edge of  a major historical turning point. 
I’m hoping for it and I’m looking forward to 
it. And I believe that we are in the position to 
influence the outcome of  the change.

IS THERE A DIFFERENT PERIOD 
YOU WOULD LIKE TO HAVE 
LIVED IN?
I’d like to know what life will be like in two 
or three hundred years. The technological 
progress has been so rapid over the last few 
years and things are getting even faster. One 
can see a tremendous lot of  technological 
changes during their lifetime! I want to see 
people colonize Mars, or perhaps return to 
something higher, something like Avatar, you 
know. The solution? The Cryogenic Centre or 
get at least your head frozen.

WHAT SORT OF MUSIC DO YOU 
LISTEN TO?
I go for any kind of  music which 
communicates some emotion, even pop 
music. I’ve been playing the accordion since 
I was six. But I particularly like punk, hip-
hop, metal and electronic music, especially 
psychedelic trance, which I also DJ if  an 
opportunity comes up. I prefer listening to 
bands or people I know personally. And 
preferably live.

DO YOU EVER WATCH TV?
I watch the news regularly (even the morning 
news at 6) and especially the Czech 24-hour 
news channel. I never miss The Simpsons, the 
war documentaries on Sunday mornings, and 
the soothing atmosphere of  Midsomer Murders. 
And it’s not bad to have your brain washed 
by CSI: insert any geographical place name once in 
a while.

DO THE CZECH PEOPLE 
DEMAND UNBIASED 
INFORMATION?
They do. They are not used to it, though. 
We still fail to convince “consumers” that 
the information as presented on TV or the 
radio can never be relied on. Even the public 
media fail to fulfil their function properly. 
The best we can do is support and promote 
information literacy from the early age. The 
critical thinking development is a prerequisite 
for independent decision-making ability, 
unbiased opinions and life without prejudice.

WHAT WAS YOUR DREAM JOB 
WHEN YOU WERE LITTLE?
In chronological order? An astronaut, 
a bodyguard, a waiter… Definitely not 
a politician.

HAVE YOU EVER TAKEN ANY 
UNNECESSARY RISKS?
It depends. I’ve put my health at risk countless 
times. I believe in luck. People spend a lot of  
money in the lottery games, when, statistically 
speaking, you’re more likely to die from a bee 
sting than win the lottery. I had no problem 
learning 5 out of  30 questions for an exam 
and believing that I would pass. And it 
worked. This is not meant to be a manual for 
students; it’s just an example of  probability 
versus fortune approach.

WHAT DOES YOUR IDEAL DAY 
LOOK LIKE?
The ideal day is a Saturday, preferably after 
a quiet night. Walking the dog, breakfast, 
no duties, a book in a café, lunch with my 
girlfriend, cinema, return home… No worries.

IS YOUR HAIRSTYLE  
THE RESULT OF CONSUMPTION 
OF MARIJUANA?
The dreadlocks represent my attitude to life. 
They don’t make things easy, on the other 
hand, they help revealing superficial people 
with prejudices. I was more than an active 
user of  marijuana until I was 25. Then 
with responsibility and increasing feelings 
of  anxiety I decided to give it up. In short, 
I don’t do drugs, but I am a strong advocate 
of  legal marijuana.

WHAT IS YOUR MOTTO?
I keep trying to live in accordance with one 
motto; however, I don’t always succeed. In 
Shakespeare’s play Caesar goes to the Senate, 
where he’s assassinated. Despite all the 
warnings and signals he says: “A cowards dies 
a thousand times before his death; the valiant 
never taste of  death but once.”

Jako předseda pirátské strany 
bojuje PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. 
proti mediální cenzuře, násilí, 
rasismu, strachu, nejistotě 
a pochybám ve společnosti. 
Svobodný přístup k informacím 
a jejich šíření považuje za 
základní lidská práva. Paradoxně 
právě jeho strana musela 
v posledních volbách svést 
otevřený boj s cenzurou České 
televize a veřejných medií. 

VAŠE STRANA  
JE STRANOU 21. STOLETÍ.  
LÍBÍ SE VÁM V NĚM? 
21. století nám přináší celou řadu úžasných 
možností, které nemusí být spojeny pouze 
s moderními technologiemi. Bohužel však 
přináší i řadu nových nebezpečí. Myslím, že 
jsme na hraně nějakého zásadního dějinného 
zvratu. Alespoň v to doufám a těším se na 
něj. Na nás je, bude-li tento zvrat k lepšímu či 
horšímu. 

V JAKÉ JINÉ DOBĚ  
BYSTE CHTĚL ŽÍT? 
Chtěl bych vidět, jak bude vypadat život na 
Zemi třeba za dvě stě či tři sta let. Změny, 
vynálezy a pokrok obecně letí dopředu. 
Jen za jeden lidský život společnost poskočí 
o strašný kus a vývoj se stále zrychluje. Chtěl 
bych zažít kolonizaci Marsu, nebo možná 
návrat k něčemu vyššímu à la ekologický epos 
Avatar. Varianta řešení? Kryogenické centrum 
a zmrazit alespoň hlavu (smích).

JAKOU MÁTE RÁD HUDBU? 
Poslouchám prakticky vše, co má nějaký 
emociální náboj (což může být v některých 
případech klidně POP). Od šesti let hraju 
na akordeon. Pokud bych měl zabrousit do 
oblíbených stylů, tak je to punk, hip-hop, 

metal a z elektronické hudby psychedelický 
trance, který hraju i jako DJ, je-li příležitost. 
V poslechu pak samozřejmě preferuji kapely 
či projekty lidí, které osobně znám. Raději vše 
naživo než z rádia. 

DÍVÁTE SE NA TELEVIZI? 
Sleduju pravidelně zpravodajství (třeba i první 
zprávy Studia 6) a obecně pořady ČT24. 
Pokud to stíhám, nevynechám The Simpsons, 
nedělní ranní pořady o válce na Primě, 
uklidňující prostředí a milou atmosféru seriálu 
Vraždy v Midsomeru. Mozek občas vymeju 
i nějakou tou Kriminálkou (doplňte libovolné 
zeměpisné určení místa).

STOJÍ ČEŠI O PODÁVÁNÍ 
NEZKRESLENÝCH INFORMACÍ? 
Stojí, ale nejsou na ně moc zvyklí. Stále se 
nedaří „konzumenty“ informací vzdělat v tom 
směru, že nikdy neplatilo ono omílané: „Je to 
pravda, říkali to v televizi, psali v novinách či 
říkali to v rádiu.“ Ani veřejnoprávní média 
dle mého názoru svou informační funkci 
neplní dobře. Nejlepší obranou je podporovat 
informační gramotnost už od nízkého věku. 
Práce s informacemi a rozvoj kritického 
myšlení jsou základní premisou svobodného 
rozhodování, ale i života bez předsudků. 

JAKÉ BYLO VAŠE VYSNĚNÉ 
DĚTSKÉ POVOLÁNÍ?
Chronologicky? Kosmonaut, bodyguard, 
číšník… rozhodně ne funkční architekt či 
politik.

KDY JSTE V ŽIVOTĚ NEJVÍC 
ZARISKOVAL?
To záleží, co je risk. Blbostí, kde jsem 
mohl přijít ke zdravotní újmě, jsem udělal 
nespočet. Jinak standardně věřím ve štěstěnu. 
Lidé jsou schopni sázet Sportku, kde je 
pravděpodobnost výhry v řádu milionů. Já 
neměl problém naučit se 5 otázek z 30 na 

zkoušku a jít tam s tím, že to dopadne. 
A dopadlo :-). To není návod pro studenty, jen 
ukázka aplikace pravděpodobnost vs. štěstěna.

JAK VYPADÁ VÁŠ IDEÁLNÍ DEN? 
Ideální den je sobota, která není sobotou 
po flámu. Venčení psa, snídaně, žádné 
povinnosti, knížka v kavárně, oběd 
s přítelkyní, kino, návrat domů…  
Žádný stres. 

ZACUCHALI SE VÁM VLASY  
PO KOUŘENÍ MARIHUANY?
Dredy reprezentují můj životní postoj. Řadu 
věcí mi neulehčují, ale na druhou stranu 
odkrývají povrchní lidi s předsudky. Dredatý 
PhDr. Ph.D. Do nějakých 25 jsem byl více než 
aktivním uživatelem marihuany. Pak přišly 
povinnosti a nějaké ty ataky panické úzkosti. 
Takže ve zkratce „nehulím, ale jsem pro 
úplnou legalizaci marihuany“.

JAKÉ JE VAŠE ŽIVOTNÍ MOTTO?
Mám jedno, ale bohužel se mi nedaří ho 
naplňovat. V Shakespearovi odchází Cézar 
do senátu, kde ho nakonec zapíchnou. I přes 
veškerá varování a signály říká: „Sketa než 
zemře, stokrát umírá, chrabrý jen jednou 
ochutnává smrti.“

VIP INTERVIEW

IT’S TRUE, IT WAS ON TV JE TO PRAVDA,  
ŘÍKALI TO V TELEVIZI
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STUDYING:  
THE TORTURE  
NEVER STOPS!

UČENÍ
MUČENÍ 

PELICAN TEACHING STAFF LEKTORSKÝ SBOR JŠ PELIKÁN 

Učitelské povolání je náročné 
a ze strany studentů vždy mírně 
nedoceněné. Být učitelem je 
běh na dlouhou trať a zároveň 
závodem bez vítěze. Perské 
přísloví dokonce praví: „Kdyby 
nebe vyslyšelo dětské modlitby, 
nezůstal by naživu ani jeden 
učitel.“ Naši lektoři se tedy snaží 
především vydržet a přežít. 
Ve svých oblíbených citátech 
slavných i méně slavných 
osobností vám naznačí svůj 
postoj k učitelskému povolání 
a dokonce i jazyk, který vás 
mohou na naší škole naučit.

ANNA JOBÁNKOVÁ
Znát mnoho jazyků znamená mít mnoho 
klíčů k jednomu zámku. / Знать много 
языков – значит иметь много ключей 
к одному замку.

Voltaire

VÁCLAV JONÁK
Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale 
pochodeň, která se má zapálit. / Enseigner, 
ce n‘est pas remplir un vase, c‘est allumer 
un feu. 

Montaigne

VERONIKA ŠAŠINKOVÁ
Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké  
plody. / Die Wurzeln der Bildung sind bitter, 
ihre Früchte aber sind süß.

Aristoteles

TOMÁŠ KVÍTEK 
Učím, tedy jsem. / I teach, therefore I am.

Descart v podání Tomáše Kvítka

EVA NAKLÁDALOVÁ
Nuda je smrtelný hřích učitele. / Langeweile 
ist die Todsünde des Lehrers.

Johann Friedrich Herbart

PETRA ŠTANTEJSKÁ 
Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel 
vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší 
učitel inspiruje. / El profesor mediocre, dice. 
El buen profesor, explica. El profesor superior, 
demuestra. El gran profesor, inspira.

Charles Farrar Browne

DUŠAN KOLODĚJ
„Co člověk nechce, to ho nenaučíš.“ / You 
can’t teach a person what they don’t want 
to know.

Dušan Koloděj

MICHAL MIKEŠ
Jakkoli kvalitní může výuka být, každý 
student musí přijmout zodpovědnost.
za své vlastní vzdělávání. / No matter how 
good teaching may be, each student must 
take the responsibility for his own education. 

John Carolus S. J.

KATEŘINA ZÁMEČNÍKOVÁ
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům 
u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy 
nejdou. / Unsere Lehrer dürfen nicht den 
Meilensteinen ähnlich sein, die nur den Weg 
zeigen, aber selbst nicht gehen.

Jan Amos Komenský

The teaching profession 
is challenging and always 
slightly underestimated by 
students. Being a teacher is 
a long-distance run without 
the winner. As a Persian 
proverb says: “If heaven heard 
out children’s prayers, no 
teacher would stay alive.” So 
our teachers are struggling 
to survive. In their favourite 
quotes they indicate their 
attitudes to the teaching 
profession and even the 
languages that you can  
learn in our school.
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STUDENTS OF ENGLISH STUDENTI ANGLIČTINY

Zpěvák a kytarist Rhys Braddock 
ušel dlouhou cestu, než se 
usídlil v Brně. Pochází původně 
z Nového Zélandu a ve své 
hudbě nám přináší novou 
kombinaci indie rocku a noise 
prvků. Živá vystoupení jeho 
skupiny Gerda Blank jsou plná 
nespoutané energie a pódiové 
destrukce, čili přesně toho, 
o čem by rock’n’roll měl být.

CO TĚ ZAUJALO NA ČESKÉ 
REPUBLICE NATOLIK,  
ŽE JSI ZDE ZAKOTVIL?
Když jsem poprvé přišel do Prahy v roce 
2005, koupil jsem si knihu od Václava Havla, 
Dopisy Olze a přečetl jsem si jeho interview 
s Lou Reedem. Říkal jsem si, že je to docela 
cool, že si Češi zvolili za prezidenta umělce. 
To mě zaujalo, protože jste sice malá země, 
ale velká celosvětově díky jednotlivcům, 
což je svým způsobem podobné Novému 
Zélandu.

JE PRAVDA, ŽE ČESKÉ PIVO 
A HOLKY JSOU NEJLEPŠÍ  
NA SVĚTĚ?
Všichni víme, že to tak je. A to není jen můj 
názor. Nemůžete mít názor na něco, co je 
faktem! Prostě a jednoduše, jste genetická 
křižovatka Evropy.

UČÍŠ SE ČEŠTINU? 
KTERÁ SLOVA JSI UMĚL JAKO 
PRVNÍ?
Ano, učím. Je to velmi složitý jazyk. Ta 
gramatika je opravdu těžká a pro češtinu je 
velmi důležitá. První věci, které se obvykle 
naučíte, jsou: „děkuji“ a jako další jsou na 
řadě „pivo“ a „dobrý den“. A sprostá slovíčka, 
samozřejmě.

CO SI MYSLÍŠ O ÚROVNI 
ANGLIČTINY U ČECHŮ?
To záleží na generaci. Ta starší má přirozeně 
ve většině případů nic moc angličtinu a nedá 
se srovnat s mladšími lidmi. Ale úroveň zde je 
dobrá. Nemyslím si, že je nezbytné se naučit 
angličtinu. Je důležité zachovat svůj vlastní 
jazyk a vy si v tomto vedete velmi dobře.

BYLO PRO TEBE TĚŽKÉ 
ODSTĚHOVAT SE Z NOVÉHO 
ZÉLANDU A ZAČÍT ŽÍT V CIZÍCH 
ZEMÍCH?
Cestuji po světě celý život. Žil jsem v Austrálii, 
Japonsku nebo Londýně, takže nebylo 
nikterak nové či složité se přestěhovat do 
Evropy. Nový Zéland mi přišel docela 
izolovaný, ale Evropa nabízí mnoho 
příležitostí k cestování a hraní. Jednoho dne 
dostanete chuť navštívit Berlín a můžete to 
jednoduše udělat. 

NESTÝSKÁ SE TI PO SVÉ RODNÉ 
ZEMI A PO RODINĚ?
Ano i ne. Díky nejnovějším technologiím si 
můžu skypovat se svou rodinou kdykoli se mi 
zachce. Také na zimu navštěvuji Nový Zéland 
se svou ženou. Je tam totiž léto, víte? 

ŽIVÍ VÁS HUDBA NEBO MÁTE 
JEŠTĚ JINÉ ZAMĚSTNÁNÍ? 
Učím, což je má denní práce. Také máme 
studio, ve kterém děláme kapelám produkci 
a nahrávky. V podstatě investujete ty peníze 
navíc, co vyděláte hudbou, zpět do ní. 
Neděláte hudbu, protože musíte. Děláte 
to pro lásku k ní.

JAK ČASTO SKÁČETE MEZI 
DIVÁKY? 
Teď už tolik ne, protože se obvykle něco 
zničilo. Dělám to jen, pokud na to mám chuť, 
proč ne. Ale lidi si nějak zvykli na to, že to 
dělám, a teď to očekávají jako součást naší 

show a v ten moment vám to přijde trošku 
nucené, organizované, což je na nic.

PROČ SE JMENUJETE GERDA 
BLANK? CO VÁS VEDLO K TOMU 
SI DÁT TAKOVÝ NÁZEV?
Je to jméno děvčete, které bylo zastřeleno při 
pokusu o přelezení Berlínské zdi. Riskovala 
svůj život, protože byla oddaná svobodě. 
Berlín mě vždy díky své historii fascinoval. 
Dalším důvodem bylo, že jsme chtěli jméno, 
které by nijak nenaznačovalo žánr, který 
hrajeme, protože nechceme být škatulkováni.

CO JE PRO VÁS V ŽIVOTĚ 
NEJVĚTŠÍ INSPIRACÍ?
To je ale zapeklitá otázka. Musím říct, že to je 
život samotný. Myslím si, že lidé zapomínají 
na to, že je zázrakem, že jsou naživu. Berou 
to jako samozřejmost, což je špatné, protože 
už jenom to, že jste se narodili, je zázrak. Jsem 
vděčný za každé ráno, kdy se probudím.

SVOBODĚ ODDANÁ  
GERDA BLANK

The singer and guitarist Rhys 
Braddock came a long way 
before he settled down in 
Brno. Rhys originally hails 
from New Zealand and in his 
music he combines elements 
of indie rock and noise. The 
live performances of Gerda 
Blank are always full of energy 
nad stage destruction, which 
is exactly what rock’n’roll is 
about.

WHAT IMPRESSED YOU ABOUT 
THE CZECH REPUBLIC SO 
MUCH THAT YOU SET IN HERE?
When I first came to Prague in 2005, I bought 
a book by Václav Havel, Letters to Olga and 
I read his interview with Lou Reed. I thought 
it was kinda cool that the Czechs elected 
an artist as their president. That impressed 
me because you are a small country but big 
in the world due to individuals, which is 
somehow similar to New Zealand.

IS IT TRUE THAT CZECH BEER 
AND GIRLS ARE THE BEST 
IN THE WORLD?
We all know that. And that’s not only my 
opinion. You don’t have an opinion about 
something which is a fact! You’re a genetic 
crossroads of  Europe, as simple as that.

DO YOU LEARN CZECH? WHICH 
WORDS DID YOU FIRST KNOW?
Yes, I do. It’s a very difficult language. The 
grammar, man, it’s really tough here and 
it’s very important for Czech. The first things 
you usually learn are: „děkuji“ and probably 
„pivo“ and „dobrý den“ come second. 
And the bad words, of  course.

WHAT DO YOU THINK ABOUT 
THE CZECH’S LEVEL OF 
ENGLISH?
It depends on the generation. The older one 
is usually naturally poor at English and you 
can’t compare it to the young people. But the 
level is good here. I don’t think it’s necessary 
to learn English. It’s important to preserve 
your own language and you have been doing 
very well at that.

WAS IT DIFFICULT FOR YOU 
TO MOVE AWAY FROM NEW 
ZEALAND AND START PLAYING 
IN FOREIGN COUNTRIES?
I have been moving around the world all my 
life. I lived in Australia, Japan, and London so 
it wasn’t anything new or difficult to move to 
Europe. New Zealand felt somehow isolated 
to me but Europe offers many opportunities 
to travel and play. You feel like visiting Berlin 
one day and you can easily do it. 

DON’T YOU MISS YOUR HOME 
COUNTRY AND THE FAMILY?
Yes and no. Thanks to recent technologies, 
I can Skype with my family whenever I want 
to. I also visit New Zealand for winter with 
my wife. You know, it’s summer there. 

ARE YOUR EARNINGS BASED 
SOLELY ON MUSIC OR DO YOU 
HAVE SOME OTHER JOBS?
I’m teaching, so that’s my day job. We also 
have a studio here where we do production 
and record work with bands. Basically, you 
invest the extra money you make through 
music back into it. You don’t make music 
because you have to. You do it for the love 
of  it. 

HOW OFTEN DO YOU JUMP 
INTO THE CROWD?
These days not so much because usually 
something broke. I only do it if  I feel like it, 
why not. But people have become used to 
me doing it and they’re expecting it as a part 
of  our show and this is where it feels a bit 
forced, organized, and it sucks. 

WHY GERDA BLANK? 
WHAT LED YOU TO THIS NAME?
This is a name of  a girl who got shot down 
when climbing over the Berlin wall. She made 
a commitment to freedom and risked her life 
for it. I’ve always had a fascination with Berlin 
due to its history. Another reason would be 
that we wanted some name that wouldn’t 
tell the genre we’re playing because we don’t 
want to be labelled with one.

WHAT’S YOUR BIGGEST LIFE 
INSPIRATION?
Wow, that’s a tough question. I have to 
say it’s life itself. I think people forget that 
it’s a miracle you are alive. They take 
it for granted, which is wrong because 
it’s miraculous just that you were born. 
I’m grateful for every morning I wake up. 

www.gerdablank.com

GERDA BLANK,  
DEVOTED TO FREEDOM
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STUDENTS OF RUSSIAN STUDENTI RUŠTINY 

В ПРАГЕ РУССКИЕ 
ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК 
НЕ ВЫУЧАТ

V PRAZE SE ČESKY  
RUS NENAUČÍ

Представьте себе, что вы очутились 
в чужой стране, ваша родина далеко, 
вы не знаете данный иностранный 
язык и вы почти ничего не понимаете. 
Как вы поступите? Возьмите пример 
с оптимистичных русских студентов, 
которые в нашей школе учатся чешскому 
языку, и прочитайте их впечатления.

Чем вас привлекла Чешская 
Республика?
В Москве бы вам не понравилось, что 
там люди очень эгоистичны. Можно 
привести пример (она схватила тарелку 
с закуской): Я съем всё здесь, потому 
что я из Москвы. В России они всё себе, 
люди очень жадные. Например, когда вы 
хотите куда-то добраться на трамвае, вы 
покупаете билет и едете, вам верят, что 
у вас есть билет. Но в России никто не 
будет покупать билеты. Люди в Чешской 
Республике очень добрые и честные.

Вы хотите остаться в Чешской 
Республике или вы хотите 
вернуться в Россию?
Здесь я хочу получить хорошее 
образование, но я не знаю, что будет 
через несколько лет. В Праге мы ехали на 
автобусе и мы могли смотреть телевизор, 
если бы этот автобус был русский, это всё 
уже украли бы. Я думаю, что это пример, 
который вы можете запомнить.

Почему вы выбрали именно 
город Брно?
Брно – это второй по величине город 
в Чешской Республике. Когда я ещё был 
в России, я посмотрел фотографии города 
и мне этот город очень понравился. Когда 
я приехал сюда, ходил по улицам и смотрел 
всю эту красоту. Брно очень красивый город.
В Праге много русских. Я хочу говорить на 
чешском языке и лучше запомнить чешский 
язык. Полгода тому назад, я была в Праге 

и я не понимала, почему мне надо знать 
чешский язык – я пошла в магазин и я там 
могла говорить на русском языке. В Праге 
больше русских, чем в Брно.

Почему вы выбрали именно 
языковую школу Пеликан?
Потому что наше агентсво, через которое 
мы приехали сюда, представляло курсы 
Пеликан. Это агентсво сотрудничает 
с языковой школой Пеликан. В этой 
школе предлагают больше уроков, чем 
в другом месте. Занятия у нас каждый 
день, но мы платим меньше, чем например 
в Университете имени Масарика.

Расскажите, пожалуйста, какую-
нибудь комичную историю, 
которая с вами случилась в 
Брно.
Мы ещё ничего не знали и мы ходили по 
улице Чешская и спрашивали прохожих: 
„Извините, пожалуйста, где здесь можно 
достать самый лучший ‚смажак’?“ Мы 
не знали, о чём мы спрашиваем, честно. 
Мы не знали, как перевести соединение 
„smažený sýr“, потому что это был наш 
второй день в Чехии. Один час мы искали, 
люди нам говорили там, там, там и мы 
ходили туда, туда, туда.

Какие блюда чешской и русской 
кухней вам нравятся больше 
всего?
Пельмени, борщ, блины, „смажак“, супы, 
картофельное пюре.

Какое чешское слово для вас 
самое трудное?
Hrnčířská и nejdůležitější.

Какое чешское слово для вас 
самое смешное?
Pozor, chápat, skříň.

Představte si, že jste se ocitli v cizí zemi, 
vaše vlast je daleko, neumíte daný cizí jazyk 
a skoro ničemu nerozumíte. Jak se zachováte? 
Vezměte si příklad od optimistických ruských 
studentů, kteří studují na naší škole češtinu, 
a přečtete si jejich dojmy.

ČÍM VÁS ZAUJALA ČESKÁ 
REPUBLIKA?
V Moskvě by se vám nelíbilo, že jsou tam 
lidé příliš egoističtí. Můžu vám dát příklad 
(popadla talířek s občerstvením): Všechno to 
sním, protože jsem z Moskvy. V Rusku dělá 
každý vše jen pro sebe, lidé jsou tam hodně 
lakomí. Například když chcete někam jet 
tramvají, koupíte si lístek a jedete, věří vám, 
že lístek máte. Ale v Rusku si lístek nikdo 
kupovat nebude. Lidé v České republice jsou 
příliš dobří a čestní.

CHCETE ZŮSTAT V ČESKÉ 
REPUBLICE, NEBO SE VRÁTIT  
DO RUSKA?
Chci tu získat dobré vzdělání, ale co bude 
za pár let, ještě nevím. V Praze jsme jeli 
autobusem a mohli jsme se dívat na televizi. 
Pokud by to byl ruský autobus, už by bylo vše 
ukradeno. Domnívám se, že tohle je příklad, 
který si můžete zapamatovat.

PROČ JSTE SI VYBRALI PŘÍMO 
BRNO?
Brno je druhé největší město v České 
republice. Když jsem byl ještě v Rusku, díval 
jsem se na fotografie města a moc se mi 
zalíbilo. A když jsem sem přijel, procházel 
jsem se po městě a díval se na tu krásu. Brno 
je opravdu krásné město.
V Praze je hodně Rusů. Chci mluvit česky 
a češtinu si lépe zafixovat. Před půl rokem 
jsem byla v Praze a nechápala jsem, proč 
se musím učit češtinu. Šla jsem do obchodu 
a mohla jsem tam mluvit rusky. V Praze je 
více Rusů než v Brně.

PROČ JSTE SI VYBRALI PŘÍMO 
JAZYKOVOU ŠKOLU PELIKÁN?
Protože naše agentura, přes kterou jsme 
se sem dostali, nabízela kurzy Pelikána. 
Tato agentura s jazykovou školou Pelikán 
spolupracuje. Zároveň v této škole nabízejí 
více hodin než jinde. Chodíme do školy každý 
den, ale platíme méně než například na 
Masarykově univerzitě.

VYPRÁVĚJTE NÁM, PROSÍM, 
NĚJAKOU SVOJI VESELOU 
HISTORKU Z BRNA.
Ještě jsme nic neuměli a chodili jsme po České 
a ptali jsme se kolemjdoucích: „Promiňte, 
kde tu mají nejlepší smažák?“ Vážně jsme 
nevěděli, na co se jich ptáme. Nevěděli jsme, 
jak máme přeložit slovní spojení „smažený 
sýr“, protože to byl náš druhý den v Česku. 
Ptali jsme se hodinu, lidé nám říkali tam, tam, 
tam a my jsme chodili tam, tam, tam.

JAKÁ ČESKÁ A RUSKÁ JÍDLA 
VÁM NEJVÍCE CHUTNAJÍ?
Pelmeně, boršč, bliny (ruské palačinky), 
„smažák“, polévky a bramborová kaše.

JAKÉ ČESKÉ SLOVO JE PRO VÁS 
NEJTĚŽŠÍ?
Hrnčířská a nejdůležitější.

JAKÉ ČESKÉ SLOVO VÁM 
PŘIPADÁ NEJVTIPNĚJŠÍ?
Pozor (rusky „позор“ znamená „hanba“), 
chápat (rusky „хапать“ znamená „chňapat, 
chytat, lapat“), skříň.
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Na brněnské Lidické ulici je čilý ruch 
a pohyb celý den. Ale večer, večer se to tady 
teprve rozjíždí! Silnice je plná stojících aut 
a autobusů se zapnutými výstražnými blinkry, 
po chodníku proudí davy spěchajících lidí, 
nervózně pohlížejících na hodinky, šaliny 
vyplivují další a další svátečně ustrojené 
dámy s doprovodem, rodiny s dětmi, 
zamilované dvojice… zaparkovat je tu 
prakticky nemožné. Večer totiž na Lidické 
ožívají múzy. Večery a mnohdy i víkendová 
odpoledne patří na Lidické ulici Thálii. 
Proudící davy lidí míří do Městského divadla 
Brno, za kulturním zážitkem, za zábavou, 
poučením, odpočinkem. Své starosti odkládají 
spolu s kabáty a taškami do šatny a vstupují 
do hlediště Činoherní či Hudební scény, 
vstupují do světa divadla, kde vše je možné, 
kde se všechno smí a vše funguje tak lehce 
a samozřejmě. 

Tak se to může na první pohled zdát a mnozí 
z nás mají opravdu dojem, že divadlo ožívá až 
večer, až když polstrovaná sedadla přijímají 
do své náruče natěšené diváky. To je ovšem 
velká chyba, a u Městského divadla v Brně to 
platí dvojnásob! Za svou dvacetiletou existenci 
se stal z brněnského chátrajícího divadla, pod 
vedením ředitele Stanislava Moši, věhlasný 
kolos se dvěma scénami a třemi hereckými 
soubory, uznávaný nejen v České republice, 
ale také v zahraničí. Práce tu začíná hned 
brzy zrána, kdy se schází zaměstnanci, pod 
jejichž rukama se rodí kostýmy, rekvizity, 
scénické vybavení. V rámci úspor a především 
pro preciznost a autenticitu se totiž vše, co 
vidíte na jevišti během představení, vyrábí 
v krejčovnách, stolárnách, malírnách, 
rekvizitárnách, vlásenkárnách a maskérnách 
v divadle. Od kapesníčku, paruky, šperků, 
nábytku až po několikametrové železné či 

dřevěné konstrukce nebo pyrotechnická 
zařízení. Vše je vyráběno na míru hercům 
a inscenaci, podle představ režiséra. 

Zatímco se jedni věnují výrobě, schází se 
po ránu také herci a hudebníci. Než se totiž 
dostane inscenace na jeviště, probíhají na 
zkušebnách čtené zkoušky, kde se herci 
seznamují s textem a režisérovým pojetím; 
v sálech se učí choreografie a trénují svou 
fyzičku, aby dokázali během náročných 
tanečních čísel bez chyby a zadýchání 
odzpívat náročný part; v korepetitovnách 
se pak věnují zpěvu a intonaci. Dalším 
krokem ve vývoji inscenace jsou zkoušky 
s orchestrem, pak přechází herci na jeviště 
a do vyrobené scény, sžívají se se svými 
kostýmy a rekvizitami. A do toho všeho 
vstupuje ještě mistr zvuku a mistr světel, 
protože scénu je také potřeba správně nasvítit 
– vždyť ztlumené světlo či podbarvení často 
„vypíchne“ tu správnou atmosféru, aniž by 
se muselo říct jediné slůvko – a o zvučení je 
v době muzikálu jistě zbytečné mluvit. 

Tak se tedy žije na Lidické ulici ve stánku 
Thálie. Od rána až do noci. Stále v pohybu, 
stále v poklusu. Důkazem, že to není marná 
práce, jsou nejen významná ocenění jako 
Cena Thálie či Cena Alfréda Radoka, 
je to především potlesk diváků, který zní 
každý večer Hudební i Činoherní scénou, 
zní dlouho a mnohdy vstoje a je tím 
nejlepším oceněním práce všech divadelních 
zaměstnanců.

DIVADLO 
JE ŽIVOT V POKLUSU

There is always a lot of  hustle and bustle 
on Lidicka Street. But the rush doesn’t 
reach its peak until the evening. The street 
is chock-a-block with cars and buses with 
their emergency lights on, the pavements 
are crowded with people in a tearing hurry, 
watching their watches nervously, the trams 
churn out more and more smartly dressed 
ladies with their company, parents with 
children, and couples in love. It’s almost 
impossible to find a parking space here. Muses 
come to life on Lidicka Street every evening. 
Evenings and sometimes also weekend 
afternoons belong to Thalia. Big crowds 
head for the Brno City Theatre looking for 
entertainment, knowledge, relaxation. They 
leave their worries behind in the cloakroom 
along with their coats and bags and enter 
the world of  the theatre, drama and music, 
where everything is possible, where everything 
is allowed and everything goes so smoothly 
and naturally.

Many people believe that the theatre doesn’t 
come alive until the evening when excited 
visitors take their seats in the auditorium. 
This is, of  course, a false impression especially 

when it comes to the Brno City Theatre. 
Managed by Stanislav Moša, the theatre has 
evolved over the years into a famous colossus, 
with two stages and three acting companies, 
recognized not only in the Czech Republic, 
but also abroad. The theatre is buzzing 
from the early morning, when employees 
start working and making costumes, props 
and stage equipment. In order to save 
money and particularly for the accuracy and 
authenticity, everything you can see on the 
stage is made in the various workshops of  the 
theatre. Everything from handkerchiefs, wigs, 
jewellery, pieces of  furniture to large steel 
or wooden structures or pyrotechnic devices 
is made here. Everything is tailor-made for 
the actors and the plays according to the 
director’s instructions.

The actors and musicians start working 
in the morning too. Before the actual 
performance on stage, there are rehearsals, 
where the actors familiarize themselves 
with the scripts and the director’s concept; 
they learn choreography in the theatre halls 
and work out in order to get fit for flawless 
performances; they practice singing and 

correct intonation in the studios. The next 
step in the evolution of  the performance are 
rehearsals with the orchestra, then the actors 
move on stage to get accustomed to their 
roles and props. And then there are sound 
and light engineers whose work is invaluable 
to the theatre. The lights often play a major 
role in creating the right atmosphere without 
having to say a single word. Needless to say, 
the sound is very important too in the time 
of  musicals.

So this is how we live in the house of  Thalia 
on Lidicka Street. All day long, always on 
the run. The important awards, such as 
the Thalia Prize or the Alfred Radok Prize 
are the proof  that the work is worth the 
effort. But the most appreciated recognition 
of  all the employees’ hard work comes 
when the theatre halls resound with loud 
applause and a standing ovation at the end 
of  performances.

www.mdb.cz

THE THEATRE  
IS A LIFE ON THE RUN

BRNO CITY THEATRE MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO 
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HOW DID YOU GET TO HIP-HOP 
AND MUSIC PRODUCTION?
I started listening to rap when I was about 
13 or 14 years old. I liked music which was 
popular at that time, like Snap and party 
music, of  course, which derived from rap. 
I got to the actual production more or less 
through partying. Then I took a fancy to 
DJing, I bought some records and began 
playing at the parties. I took to DJing like 
a duck to water, but after a while I went off  it. 
So I made my way to the studio and started 
making my own projects.

WHAT WOULD YOU DO FOR 
A LIVING IF THERE WERE NO 
MUSIC?
I might cook, because I really like cooking. 
Actually, I gave up cooking very soon after 
I got a job in Prague Castle. I cooked there for 
a month and then I gave it up. Everybody was 
staring at me like I was crazy, because I got 
quite a major position there and I said goodbye 
to it after no longer than a month.

WHAT DRIVES YOU CRAZY?
Well, it’s Orion who drives me mad most 
of  the time, he keeps coming late and this 
is where I struggle with him quite a lot. So, 
tardiness can easily wind me up. Besides that, 
I can get particularly excited about political 
debates and views on the life in general. I tend 
to hit the roof  in discussions, as simple as that.

CAN YOU GUESS HOW MANY 
GIRLS YOU MANAGED TO PICK 
UP ON YOUR MUSIC? 
Thanks a million, do you really want to 
destroy my relationship? (laughter)

I’ve never counted it. Of  course, this position 
brings a lot of  offers or rather, it makes the 
whole thing a lot easier – you don’t have to 
introduce yourself, you don’t have to build 
that first moment of  impression and it’s very 
simple. Then there is a question whether you 
are in mood for that or you have a partner 
at that moment. I’m not saying I’ve never 
grabbed and opportunity, but I have a stable 
relationship and I’m happy for that. So, 
counting how many times I’ve scored is going 
past me and it seems a little dumb to me.

WHICH IS YOUR FAVOURITE 
PLACE TO PLAY? 
I’d like to point out Roxy in Prague and Fléda 
in Brno, these are my favourite clubs. Of  
course, you can come to a venue, which isn’t 
quite nice, but then 500 people turn up and 
make a great atmosphere, which is the most 
important thing. You would never change at 
that moment. When somebody decides to 
make a concert in a ‘sokolovna‘ (a smaller 
gym), it’s simply terrible, under the rings with 
a goal behind your back. You just can’ t make 
a good atmosphere in a gym.

WHAT DOES YOUR FAMILY 
THINK ABOUT WHAT YOU DO?
My grandpa is an enlightened senior surfing 
on the internet, so he watches our videos and 
interviews and so on. I think that my parents 
sometimes listen to some of  our music, but 
Mom never comes to see us playing live. She 
is always complaining that we start playing 
late in the evening. Once I took her to some 
competition where I played and she got 
quite drunk there. Well, she enjoyed it quite 
a lot but it was hard for me to give a good 

performance while watching over my parents 
so they don’t get all fired up.

WHAT IS YOUR LIFE MOTTO?
I wouldn’t call it a life motto. But I sort of  like 
balance and stability. I think that the so-called 
balance of  universe should work everywhere. 
For example, when I get terribly drunk one 
day and come another day in the morning, 
I know that I have to, for example, put up 
a shelf  the day after, otherwise nobody would 
talk to me at home. So this is how I balance 
and keep my stability.

WE HAD A BONUS QUESTION 
FOR ORION: IN ONE SONG, 
WLADIMIR 518 SINGS THAT 
HE (ORION) SNORES. CAN 
YOU CAST LIGHT ON THIS? 
IT’S A PITY THAT HE DIDN’T 
SHOW UP FOR THIS INTERVIEW. 
Well I’d like to have my say on this matter. 
Because I can and I must! I’ve shared a room 
with Orion over the last 5 years of  touring. 
And I’m telling you, you get the feeling 
that the man is going to die. It’s something 
between coughing blood and pigs in 
a slaughterhouse. So it’s no wonder that 
Wladimir 518 sings ‘I‘m not sleeping with 
Vorel, he snores!’

STUDENTS OF ENGLISH STUDENTI ANGLIČTINY 

YOU JUST CAN’T MAKE  
A GOOD ATMOSPHERE  
IN A GYM

ATMOSFÉRA 
SE V TĚLOCVIČNĚ 
DĚLÁ BLBĚ

He’s one of the most respected DJs of the hip-hop scene in the 
Czech Republic. He’s supported Snoop Dog on his tour. He’s the 
author of the soundtrack for a new Czech movie Vejška. In 
cooperation with Vladimír 518 he made one of the best albums 
of the last year called IDIOT. Our students met with producer 
and member of PSH in STAR WORKS studios in Prague, where he 
was completing the Orion’s mixtape „Děj se vůle zboží“. 

Patří k nejvyhledávanějším DJs české scény. Jako support DJ 
vystupoval po boku Snoop doga. Vytvořil hudbu k novému 
českému filmu Vejška. Společně s raperem Vladimírem 518 se 
podílel na tvorbě jednoho z nejlepších českých alb loňského roku 
IDIOT. Producenta a DJ skupiny PSH Mika Trafika navštívili studenti 
angličtiny ze skupiny A3 ve studiu STAR WORKS v Praze, kde právě 
dokončoval Orionův mixtape Děj se vůle zboží. 

JAK SES DOSTAL K HIP HOPU 
A K HUDEBNÍ TVORBĚ? 
Rap jsem začal poslouchat tak okolo třinácti, 
čtrnácti let. Bavily mě takové ty hitovky, co 
v té době frčely jako třeba Snap a samozřejmě 
party muzika, která vycházela nějakým 
způsobem z rapu. K tvorbě samotné jsem se 
dostal víceméně přes party. Začal se mi líbit 
DJing, koupil jsem si desky a začal hrát na 
parties. Šlo to samo, ale po určité době mě 
to samozřejmě přestalo bavit, a tak jsem se 
uchýlil do studia a začal dělat vlastní věci.

NEBÝT HUDBY, CO BY TĚ 
ŽIVILO?
Asi bych vařil, protože vaření mně hodně 
baví. V podstatě jsem skončil s vařením 
v momentě, kdy jsem byl přijatý na Pražský 
hrad, takže jsem tam odvařil měsíc a vykašlal 
jsem se na to (smích). Všichni na mě koukali 
jako na blázna, protože jsem se tam dostal na 
dost zásadní pozici a vykašlal jsem se na to po 
měsíci.

CO TĚ DOKÁŽE NEJVÍC 
VYTOČIT?
Dost často mě točí Orion, chodí pořád  
pozdě a v tomhle s ním tady dost bojuju. 
Takže nedochvilnost mě strašně vytáčí.  
Potom se dokážu dost zapálit do politické  
debaty a obecně pohledů na život. Prostě  
při názorových přích se dokážu nejvíc 
rozohnit.

DOKÁŽEŠ ODHADEM ŘÍCT, 
KOLIK HOLEK JSI DOKÁZAL  
NA SVOU HUDBU SBALIT?
Tak to děkuji teda. To mně jako chcete rozbít 
vztah? (smích).

Já jsem to nikdy nepočítal. Samozřejmě ta 
pozice přináší spoustu nabídek, nebo spíše 
ulehčení – Nemusíš se představovat, nemusíš 
navazovat první kontakt a je to všechno 
strašně jednoduchý. Potom je otázka, jestli na 
to máš chuť nebo jestli v ten daný moment 
nemáš třeba právě partnera. Já si tady nechci 
hrát na žádného svatouška, ale mám fungující 
vztah a jsem za něj rád. Takže dělat si zářezy 
jde trošku mimo mě. Přijde mi to celkem 
hloupý.

KDE NEJRADŠI HRAJEŠ? 
Určitě bych vypíchl Roxy v Praze, v Brně 
Flédu, to jsou dva takové srdcové kluby. 
Můžeš samozřejmě přijít do klubu, který 
není úplně hezký, ale pak ti tam přijde 500 
lidí a udělá ti super atmosféru. A to je to 
nejdůležitější. V tom okamžiku bys neměnil. 
Samozřejmě blbě se dělá atmosféra 
v tělocvičně J. Když se někdo rozhodne 
dělat koncert v sokolovně, tak to je prostě 
strašný, pod těma kruhama. Když stojíš zády 
k otočené brance a pod kruhama, dělá se ti 
atmosféra blbě.

JAK REAGUJE TVOJE RODINA 
NA TO, CO DĚLÁŠ?
Můj děda je osvícený důchodce fungující na 
internetu, takže ten sleduje videa a rozhovory. 
Myslím, že si naši občas poslechnou naše 
věci, ale na koncerty nechodí. Máma vždycky 
řekne, že hrajeme hrozně pozdě. Jednou jsem 
ji vzal na nějakou soutěž, kde jsem hrál a ona 
se tam hrozně opila. Takže ona si to užila, 
ale pro mě bylo celkem těžký předvést nějaký 
výkon a do toho hlídat rodiče, aby se moc 
nerozjeli. 

JAKÉ JE TVÉ ŽIVOTNÍ MOTTO?
Nenazval bych to životním mottem. Ale já 
mám rád rovnováhu a stabilitu. Myslím, 
že taková ta rovnováha vesmíru by měla 
fungovat všude. Například, když se jeden 
den hrozně opiju a přijdu druhý den ráno, 
tak vím, že musím doma třeba přitlouct 
poličku, aby se se mnou někdo bavil. A takhle 
balancuji a zachovávám rovnováhu. ;)

MĚLI JSME TU JEŠTĚ JEDNU 
BONUSOVOU OTÁZKU PRO 
ORIONA: „V JEDNÉ PÍSNIČCE 
VLADÍMÍR 518 ZPÍVÁ, ŽE 
CHRÁPEŠ, NECHCEŠ SE 
K TOMU VYJÁDŘIT?“ ŠKODA, 
ŽE NEPŘIŠEL…
No k tomu se rád vyjádřím i já. Protože můžu 
a musím! Posledních 5 let na koncertech 
vždycky vyfásnu na pokoj Oriona. A řeknu 
vám, to máte pocit, že ten člověk umře. Něco 
mezi chrčením krve a prasetem na porážce. 
Takže není vůbec divu, že Vladimír zpívá: 
„S Vorlem nespím, chrápe!“

www.biggboss.cz



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



MAGAZINE I 26

Momentan gibt es einen 
Laufboom in ganz Europa, 
fast jeder läuft. Es ist nicht 
zeitaufwendig und Sie können 
laufen, wann es Ihnen passt. 
Wie, wo und warum soll man 
laufen hat uns der erfahrene 
Läufer Tomáš Ondráček 
gesagt. Tomáš hat lange 
Zeit als Berater in einem 
Laufladen gearbeitet. „Jetzt 
arbeite ich von zu Hause 
als Trainer und Consultant 
für ein Internetgeschäft 
mit Sportwaren. In Zukunft 
möchten wir vielleicht auch 
eine Online-Laufschule 
öffnen.“

WAS WÜRDEN SIE DENJENIGEN 
RATEN, DIE DIE ABSICHT 
HABEN, MIT DEM LAUFEN 
ANZUFANGEN?
„Der Ausgangspunkt ist die Stärkung der 
Körpermitte, der Beckenmuskulatur und 
des Bauchs und dann muss man aufgerichtet 
laufen,“ erklärt Ondráček. Es lohnt sich, 
hochwertige Laufschuhe anzuschaffen, die 
nach jeden etwa 600 gelaufenen Kilometern 
gewechselt werden sollten, damit die richtige 
Dämpfung erhalten bleibt und Sie den Besuch 
beim Orthopäden vermeiden. 

Damit das Laufen den richtigen Effekt hat, 
sollten Sie auch Ihre Nahrungsgewohnheiten 
verändern. „Ein guter Läufer muss leicht 
sein,“ sagt Tomáš Ondráček. Die Grundlage 
ist leichte Nahrung, vor allem Reis, in 
kleinerer Menge Pasta, aber hauptsächlich: 
nie darf  die Energieaufnahme niedriger als 
Abgabe sein. Gebäck und Süßigkeiten sind 
Tabu. „Wenn ich Appetit auf  etwas Süßes 
habe, süße ich alles mit Honig – Kaffee, 
Tee… Wöchentlich verbrauche ich auch 
ein Glas Honig.“

WOHIN KANN MAN IN BRÜNN 
LAUFEN GEHEN?
Wenn Sie keine Lieblingsstrecke haben, 
können Sie zum Beispiel den Radweg vom 
Stausee zu Olympia, den Park Lužánky 
und im Winter den Lauftunnel auf  Oblá-
Straße versuchen. Dieser Tunnel befindet 
sich unter einem Gebäudekomplex mit 
Kindergarten und ursprünglich diente zum 
Speisentransport zwischen den Schulkantinen. 
Außer den Läufern wird er auch von den 
Weitspringern ausgenutzt, denn es gibt hier 
auch eine Sprunggrube mit Sand.

UND WARUM EIGENTLICH 
GERADE DAS LAUFEN?
„Es geht um die Lockerheit und Einfachheit. 
Wenn man läuft, ist alles klar, man erlebt kein 
Stress,“ erklärt Ondráček. Gerade darum 
findet das Laufen viele Anhänger bei den 
Arbeitenden zwischen 20 und 50 Jahren. 
„Es laufen vor allem Individualisten. 
Die Meisten, mit denen ich trainiere, laufen 
allein fast jeden Tag und ein- oder zweimal 
in der Woche treffen sie sich unter meiner 
Aufsicht.“

Wenn es Sie lockt, Ihre Kräfte mit den 
Anderen zu messen, können Sie an 
Regionalwettläufen teilnehmen. Für die 
größeren brauchen Sie sich aber vorab 
registrieren, da sie oft ausverkauft sind. 
„Für meine Schützlinge ist der Höhepunkt 
Prague International Maraton.“

UND WORAN DENKEN SIE, 
WENN SIE DAS ZIELBAND 
SEHEN?
„Ich konzentriere mich nur an die Leistung, 
man denkt nicht mehr, ist zu erschöpft. 
Die Euphorie erlebt man eher erst, nachdem 
man gelangen ist.“ Zweiter oder dritter 
Platz betrachtet er nicht als einen Sieg, nur 
den ersten. „Das Gefühl muss man einfach 
am eigenen Leib erfahren.“

STUDENTS OF GERMAN STUDENTI NĚMČINY

FISCH SCHWIMMT, 
VOGEL FLIEGT…

Evropa prožívá běžecký boom. 
Běhá téměř každý. Běhání je 
časově nenáročné a můžete 
běhat, kdy se vám to hodí. Jak, 
kde a proč běhat nám prozradil 
zkušený brněnský běžec 
Tomáš Ondráček, který dlouhé 
roky pracoval jako konzultant 
v běžecké speciálce. Teď 
pracuje jako trenér a konzultant 
pro internetový obchod se 
sportovním zbožím, kde chtějí 
do budoucna založit třeba 
i běžeckou školu online.

CO BYSTE PORADIL TĚM,  
KTEŘÍ CHTĚJÍ ZAČÍT BĚHAT?
Základ je posílit střed těla, pánevní svaly, 
břicho a běhat vzpřímeně. Vyplatí se investice 
do kvalitních bot, které byste měli měnit  
po přibližně 600 naběhaných kilometrech, 
abyste zachovali správné tlumení, díky 
kterému se vyhnete návštěvě ortopeda. 

Aby běhání mělo správný efekt, měli byste 
změnit i své stravovací návyky. Dobrý běžec 
musí být lehký. Základem je lehká strava, 
hlavně rýže, v menší míře těstoviny, ale 
hlavně: nikdy nesmíte mít nižší energetický 
příjem než výdej. Pečivo a sladkosti jsou  
tabu. Když mám chuť na sladké, sladím 
všechno medem – kafe, čaj. Týdně  
spotřebuju i sklenici medu.

KAM MŮŽEME JÍT  
V BRNĚ BĚHAT?
Pokud nemáte jinou oblíbenou trasu, 
zkuste například cyklostezku od přehrady 
k Olympii, Lužánecký okruh a v zimě běžecký 
tunel na Oblé. Tento tunel se nachází pod 
komplexem budov s mateřskými školkami 
a původně sloužil k převážení jídla mezi 
jejich jídelnami. Vedle běžců ho využívají 
i skokani do dálky, pro které je tu vybudováno 
doskočiště s pískem.

PROČ TEDY VLASTNĚ BĚHAT?
Běh je o uvolněnosti a jednoduchosti. Když 
běháš, máš čistou hlavu, nezažíváš žádný 
stres. Právě proto běh nachází příznivce 
hlavně mezi pracujícími ve věku 20–50 let. 
Běhají hlavně individualisti. Většina lidí, které 
trénuji, běhá samostatně skoro každý den 
a jednou dvakrát týdně se pak setkávají pod 
mým vedením. 

Pokud vás láká změřit síly s ostatními, můžete 
se zúčastnit regionálních závodů. Na ty větší 
se však musíte registrovat předem, často 
totiž bývají vyprodané. Pro mé svěřence je 
vrcholem Pražský mezinárodní maraton.

NA CO MYSLÍTE, KDYŽ VIDÍTE 
CÍLOVOU PÁSKU?
Soustředím se jen na výkon. To už moc 
nepřemýšlíš, jsi moc unavený, euforii zažíváš 
spíš až po doběhnutí. Druhé nebo třetí místo 
pro mě neexistuje, jenom první. Ten pocit 
nejde popsat, to si musíte zkrátka zažít na 
vlastní kůži.

RYBA PLAVE, PTÁK LÉTÁ …
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Scala málem umřela. Ale podle nás (a naštěstí 
i podle mnoha jiných lidí) Scala musí žít a žije! 
Ne proto, aby se uchovávala vyprázdněná 
tradice a nostalgikové by neměli co oplakávat. 
Ale hlavně proto, že Scala může být naprosto 
vitálním místem a jedním z hlavních center 
brněnského kulturního života, který si svou 
existenci obhájí především diváckým zájmem.

To byly úvahy, které vedly nás – provozovatele 
několika artových kin v Praze a v Hradci 
Králové – k zájmu o znovuobnovení provozu 
Scaly, který byl před několika lety přerušen. 
Podobnými úvahami se zřejmě zabývalo 
také vedení Masarykovy univerzity. A tak 
vznikla synergie, která Scalu resuscitovala, 
a proto si tady teď můžeme zvesela psát o její 
programové nabídce. 

Jelikož se nacházíme na poli jazykového 
vzdělávání, nemohu nedoporučit návštěvu 
prakticky jakéhokoliv cizojazyčného filmu. 
V ideálním případě se pokusit nečíst české 
titulky. Do Scaly se nastěhují některé zajímavé 
festivaly, jako například festival španělského 
filmu La Película, festival lidskoprávních 
dokumentů Jeden svět, Ozvěny MFF Karlovy 
Vary, ale také třeba Festival otrlého diváka. 
Jinými slovy – příležitostí pro poznávání 
různých jazyků bude ve Scale celoročně 
opravdu mnoho.

Kromě jazyka samotného je samozřejmě 
podstatné také seznamování se s jinými 
kulturami. Mimo běžné filmové projekce 
k tomuto účelu výborně poslouží speciální 
projekce, v nichž Scala uvádí například přímé 
přenosy z Metropolian Opera New York, 
z činohry National Theatre London a dalších 
významných světových scén. To je myslím 
skvělá příležitost, jak se ocitnout přímo  
u toho nejkvalitnějšího, co se ve světě děje, 
a ušetřit pár set dolarů za cestování, hotely, 
vstupenky atp.

Jak jsem uvedl výše, kino Scala je specifické 
tím, že se na jejím rozvoji aktivně podílí 
Masarykova univerzita. Také proto má 
podtitul „univerzitní kino”. Mimo jiné 
to znamená, že právě studenti by se ve 
Scale měli cítit téměř jako doma. Kromě 
různých cenových slev a chytré dramaturgie 
v kině samotném se nabízený koncept týká 
i kavárny a galerie ve foyer kina. Klidná denní 
atmosféra jako stvořená pro načítání skript 
se s postupujícím časem pomalu proměňuje, 
aby poskytla prostor i pro večerní odreagování 
a sdílení nově nabytých zážitků s přáteli.

www.kinoscala.cz 

THE SCALA SHALL LIVE! SCALA MUSÍ ŽÍT A ŽIJE!

IVO ANDRLE

The Scala almost passed away. But we  
believe (and luckily many others do too)  
that the Scala must and shall live! Not 
in order to maintain an emptied tradition  
and to save nostalgic people from an 
opportunity to shed tears over the bitter  
end of  the cinema. The reason why  
the Scala must live is that it meets all 
requirements to become a vibrant  
centre of  culture whose importance is  
justified by the number of  visitors it  
receives.

These were the considerations which led  
us – owners of  art-house cinemas in 
Prague and Hradec Králové – to focus 
on restoring the existence of  Scala, which was 
discontinued a few years ago. The Masaryk 
University management probably had the 
same idea. The joint effort of  the institutions 
resulted in reviving the Scala and that  

is why we can happily write about the 
program now.

As we are in the field of  language education 
I recommend seeing virtually any foreign-
language film. Ideally, without reading the 
Czech subtitles. The Scala will be hosting 
some interesting festivals, such as the Spanish 
Film Festival La Película, the human rights 
documentary film festival One World, 
Echoes of  IFF Karlovy Vary, but also the 
Hardened Movie Watcher Festival. In other 
words – there will be plenty of  opportunities 
to discover different languages in the Scala 
all year round.

In addition to languages, it is important 
to learn about different cultures as well. 
Apart from the regular screenings there are 
special screenings showing live broadcasts 
from the Metropolitan Opera in New York, 

National Theatre in London and other 
major international theatres. I find this 
a great opportunity to see the finest of  what 
is happening in the world and save a few 
hundred dollars for travel, hotels, tickets 
and so forth.

As I said above, what makes the Scala so 
special is that its development is supported 
by Masaryk University. That is why it is 
called “University Cinema”. This means 
that students should feel at home in the 
cinema. Apart from various price discounts 
and a clever selection of  films in the cinema, 
the new concept involves the café and 
gallery in the foyer. The quiet atmosphere 
ideal for studying slowly transforms with 
time into a space for evening relaxation 
and sharing newly acquired experiences 
with friends. 



MAGAZINE I 31

SÍLA SMEČKY  
A SVOBODA JEDINCE 

Módní nebe nad Brnem ovládla 
smečka vlků. Lépe řečeno dvě 
mladé vlčice, které se nebály 
v životě zariskovat a jít za 
svým snem. Otevřely si malý 
obchůdek s originální mladou 
módou a začaly podnikat 
v tom, co je nejvíce baví. 

JAK BYSTE PŘEDSTAVILY 
WOLFGANG? 
Jsme kamenný krám v centru Brna, který 
jsme otevřely s myšlenkou, že to bude 
multibrand, kde budeme shromažďovat 
a nabízet práce od převážně českých 
a slovenských návrhářů a designérů, které 
jinak v Brně nebývají moc k dostání. 
Postupem času jsme se dostaly k dalším 
značkám, třeba ze Skandinávie, z Dánska, 
ze Švédska a hlavně jsme začaly produkovat 
vlastní věci pod značkou Wolfgang. 
V současné době už fungujeme i jako online 
store, což nám otevřelo „brněnské hranice“.

JAK DLOUHO PŮSOBÍTE 
NA TRHU? JAKÉ BYLY VAŠE 
ZAČÁTKY?
Nápad dřímal v našich hlavách delší dobu, 
ujasnění si konceptu a rozhodnutí otevřít 
obchod přišlo v květnu a otevíraly jsme 
v srpnu 2012. Takže začátky byly velmi 

rychlé. Hlavně díky našim známým a tomu, 
že v Brně se zná každý s každým, jsme se 
dostaly celkem rychle do povědomí lidí.

MĚLY JSTE VE SVÉM OKOLÍ 
VELKOU PODPORU?
Ani moc ne. Hodně lidí nám to rozmlouvalo. 
Strašili nás, že je to v Brně zabitý a že je 
blbá doba, kdy se nevyplatí nic riskovat. 
Na druhou stranu tu byli ti, kteří nás po 
otevření obchodu podpořili, stali se naší první 
klientelou, zmínili se o nás dál... a to nám 
pomohlo hodně.

A KDY SE ZRODIL NÁPAD NA 
ZALOŽENÍ VLASTNÍ MÓDNÍ 
ZNAČKY?
Myšlenka vlastní značky se zrodila až 
v okamžiku otevření kamenného obchodu. 
Logo našeho krámu, které navrhovala Katka 
Kvardová, se nám tak líbilo, že jsme si s ním 
na otvíračku nechaly vyrobit pár tílek. A lidem 
se to tak zalíbilo, že jsme začaly vymýšlet další 
návrhy a grafiky. A pak nám chyběly tepláky, 
tak jsme si chtěly ušít nějaké pro sebe… no 
a teď už máme téměř celou kolekci, která 
vytváří určitý celek. Na jaro/léto se už šije 
nová, která by to celé měla zase posunout 
o kus dál. Přijdeme s novými produkty, které 
doposud v našem repertoáru nebyly.

KDO NAVRHUJE, KDO ŠIJE 
A KDO PRODÁVÁ?
Společně vytváříme návrhy a spolupracujeme 
s lidmi v určitých oblastech – grafička 
zpracovává naše nápady a „hází je na 
papír“, další člověk nám pomáhá vytvořit 
vzorky střihů, které pak jdou do výroby. 
Celý proces však probíhá v ČR, což je pro 
nás důležité. Zuza umí skvěle poradit, jak 

sestavit outfit na danou příležitost, já se více 
orientuji ve věcech propagace a komunikace. 
A prodáváme obě dvě, takže se dá říct, že 
všichni všechno. 

KDE BERETE INSPIRACI?
V tom, co nám chybí. Co nám chybí a není 
k dostání. Co není k mání, si prostě vyrobíme.

JAKÁ JE VAŠE KLIENTELA?
Různorodá. Od mladých, třeba i dvanáctile-
tých dětí, po naše babičky, v podstatě. Takže 
nemáme problém obléct dámu ve zralém 
věku, stejně tak jako teenagera.

CO BRŇÁCI, MAJÍ STYL?
Najdou se lidi, které móda baví, nebo kteří 
chtějí svým zevnějškem sdělovat svému okolí 
nějakou informaci. A pak jsou lidi, kterým 
je to buď jedno anebo pro ně není zevnějšek 
tolik důležitý a obléci se vidí pouze jako 
potřebu, jak zahalit své tělo a naházet na sebe 
nějaké svršky. 

A MYSLÍTE, ŽE SE LIDÉ BOJÍ 
VYJÍT DO ULIC V NĚČEM 
NEOBVYKLÉM, PŘITAŽLIVÉM…? 
Určitě, jsou tu hrozné předsudky. Nedávno 
jsme na naší přehlídce ukázaly na klucích 
legíny. Šlo částečně o nadsázku a o show, 
ale také trochu o to ukázat, že je možné 
posunout hranice. Po přehlídce si jeden kluk 
odnášel legíny s tím, že odjíždí do Paříže 
a tam je bude nosit, protože tam to nebude 
nic pohoršujícího.

JAKÉ MÁTE VZDĚLÁNÍ?
Vlastně nic v oboru. Hlavně školu života.

JE VÁŠ OBCHOD SPLNĚNÝM 
SNEM?
Naplňuje se každým dnem. 

www.wolfgangstore.cz

THOMAS FULLER ŘEKL: 
„DOBRÉ OBLEČENÍ TI OTEVŘE VŠECHNY DVEŘE.“

STUDENTS OF ENGLISH STUDENTI ANGLIČTINY 

THOMAS FULLER ONCE SAID:
GOOD CLOTHES OPEN ALL DOOR

The fashion sky over Brno 
is dominated by a pack of 
wolves, that is to say, two 
young she-wolves, who seized 
the opportunity and realized 
their dreams. They started 
their own business doing what 
they liked best and opened 
a small shop with original 
young fashion. 

HOW WOULD YOU INTRODUCE 
WOLFGANG?
Well, it’s a shop in the centre of  Brno. Our 
idea was that it would be a multi-brand 
where we could collect and offer Czech and 
Slovak designers’ products which aren’t 
normally available here in Brno. Later we 
started selling other brands as well, primarily 
from Scandinavia, Sweden and Denmark. We 
also started producing our own stuff  under 
the name Wolfgang. Our products are now 
available on-line, which allows us to open to 
the world.

HOW LONG HAVE YOU BEEN  
ON THE MARKET? WHAT WERE 
THE BEGINNINGS?
We’d been toying with the idea of  opening 
a shop for some time before we defined its 
concept. We came to a final decision in  
May and the shop was opened in August 
2012. So it didn’t take us very long to get 
off  the ground. Thanks to our friends and 
the fact that Brno is a town where everyone 
knows everyone, the word spread very 
quickly.

DID YOU GET MUCH SUPPORT 
FROM YOUR FRIENDS AND 
FAMILIES?
Not that much. A lot of  people tried to put us 
off. They kept saying that running that kind 
of  business in Brno would be a no go and 
that it wasn’t the right time to risk anything. 
On the other hand, we got a lot of  support 
from people who became our first clients, 
they talked about us. And this helped us a lot.

HOW DID YOU GET THE IDEA  
OF HAVING YOUR OWN 
FASHION BRAND?
We didn’t get that idea until we opened the 
shop. We liked the logo designed by Katka 
Kvardova so much that we got it printed 
on t-shirts for the opening of  the shop. And 
people were so excited about them that we 
started thinking about other designs as well. 
And then we were in need of  tracksuits, so 
we wanted to make some for ourselves. And 
now we have almost finished preparing our 
collection which is intended to represent 
a certain concept. We’re also planning a new 
collection for spring/summer which will be 
another step forward. We’ll come up with 
a completely new range of  clothing. 

WHO DESIGNS, SEWS AND 
SELLS YOUR CLOTHES?
We create the designs together and our work 
involves collaboration with other people as 
well. The graphic designer puts our ideas 
and suggestions into practice; another person 
helps to make the samples of  patterns which 
then go into production. The whole process 
is carried out in the Czech Republic, which is 
very important to us. While Zuza is very good 
at inventig outfits that look good whatever 
the occasion, I’m in charge of  promotion and 
communication. And both of  us work in the 
shop, so you could say that everyone does 
everything.

WHERE DO YOU GET THE 
INSPIRATION?
We get inspiration in what we miss. If  it’s not 
available, we make it.

WHAT KIND OF PEOPLE BUY 
YOUR CLOTHES?
All kinds of  people. From small, even twelve-
year-old children, to our grandmothers. So, 
we have no problem to make clothes for 
mature ladies as well as teenagers.

WHAT ABOUT PEOPLE IN 
BRNO, DO THEY HAVE STYLE?
There are people who like fashion, or people 
who want to communicate something 
through their clothes. And then there are 
people who either don’t care about what 
they wear or simply find other things more 
important.

DO YOU THINK PEOPLE  
ARE AFRAID TO GO OUT  
IN SOMETHING UNUSUAL,  
OR ATTRACTIVE?
Absolutely, the prejudices are terrible. There 
were male models wearing leggings in our 
fashion show the other day. It was meant to 
be a part of  the show, but we also wanted 
to show that it is possible to overstep the 
boundaries. One guy went home with a pair 
of  leggings after the show saying that he was 
going to wear them while he was in Paris, 
because only that’s where people don’t seem 
to take offence at seeing something like that.

WHAT EDUCATION  
DO YOU HAVE?
Our education has got nothing to do with 
fashion, actually. Life has taught us.

IS YOUR SHOP A DREAM  
COME TRUE?
It is being fulfilled every day.

THE STRENGTH 
OF A WOLFPACK,  
THE FREEDOM 
OF AN INDIVIDUAL.
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Brněnský rodák Honza Veleba 
tráví na tréninku většinu dne.  
Tak jako každý vrcholový 
sportovec ví, že bez tréninku 
nejsou výsledky. V roce 2010 
a 2013 se stal mistrem České 
republiky na krátkých tratích. 
Je držitelem českého rekordu 
v běhu na 100 m. Startoval po 
boku Usaina Bolta. Sprint je  
pro něj v podstatě běh  
na dlouhou trať. 

JAK DLOUHÁ JE CESTA 
K TOMU BÝT NEJLEPŠÍ 
SPRINTER V ČR? 
KDY JSI ZAČAL S BĚHEM?
Atletiku dělám 11 let a po 8 letech tréninku 
jsem zaběhl český rekord na 100 m. Prakticky 
ale sportuji od mala. Od 7 do 15 let jsem hrál 
fotbal.

JAK VYPADÁ TVŮJ BĚŽNÝ DEN?
V 8.00 budíček a snídaně. V 10 první trénink, 
který končí kolem 12. Potom si dám oběd 
a lehce si odpočinu třeba u dobrého filmu 
a pak kolem 3 až 4 hod mám druhý trénink, 
který končí mezi 6 a 7 hod, pak následuje 
večeře nebo wellness. Spát chodím kolem 
23 hod, tak abych spal 9 hodin.

JSI KLIĎAS, NEBO TRPÍŠ  
PŘED ZÁVODY TRÉMOU? 
Hodně záleží na tom, jaký je to závod. 
Nervózní bývám určitě, i když s přibývajícím 
věkem a počtem závodů, které mám za 
sebou, se stávám klidnějším.

KDE SI ZAŽIL TU NEJLEPŠÍ 
ATMOSFÉRU?
Nejlepší atmosféru jsem zažil asi v roce 
2009 na Zlaté tretře v Ostravě, kde poprvé 
startoval jako olympijský vítěz Usain Bolt a já 
stál s ním na startu. 

NA ZÁVODECH POTKÁVÁŠ 
ZŘEJMĚ POŘÁD STEJNÉ 
TVÁŘE, JAKÉ JSOU VZTAHY 
A ATMOSFÉRA MEZI 
SPORTOVCI?
Většinou jsme kamarádi, ale jakmile zakleknu 
do bloků, tak neznám bratra.

NEBÝT SPORTU, ČEMU JINÉMU 
BY SES VĚNOVAL?
To bych taky rád věděl. Sport je celý můj 
život. Nic jiného líp neumím a doufám, že 
po konci kariéry zůstanu u sportu třeba jako 
trenér.

KDY JSI BYL NAPOSLEDY 
PYŠNÝ NA TO, ŽE JSI ČECH?
Asi když moje kamarádka z tréninkové 
skupiny Zuzka Hejnová byla letos mistryně 
světa na 400 m překážek, ale mám taky 
pořád v hlavě Nagano 1998 a zlato v hokeji.

JAKÉ JSOU TVÉ CÍLE 
V NÁSLEDUJÍCÍCH PĚTI 
LETECH? 
V roce 2015 halové mistrovství Evropy 
v Praze a olympiáda v Riu v roce 2016.

VĚŘÍŠ V OSUD NEBO BOŽÍ 
MLÝNY?
Já věřím určitě v osud.

MÁŠ SVÉ ŽIVOTNÍ MOTTO?
To asi nemám… Kdybych měl nějaké vybrat 
tak asi „Bez oběti není vítězství.“

Honza Veleba spends most of 
his days in trainig sessions. 
Like every sportsman, he 
knows that there are no 
results without proper 
training. In 2010 and 2013 he 
won the Czech championships 
in short distances. He 
holds a Czech record in the 
100-metre sprint. He has 
run alongside Usain Bolt. 
The sprint is basically a long 
distance run for him. 

HOW LONG IS THE ROAD 
TO BECOMING THE BEST 
SPRINTER IN THE CZECH 
REPUBLIC? WHEN DID YOU 
FIRST GET INTERESTED IN 
RUNNING?
I’ve been doing athletics for eleven years 
now and after eight years of practice I set 
a new Czech record in 100 metres. I also 
played football from the age of seven but 
stopped when I was fifteen.

WHAT DOES YOUR NORMAL 
DAY LOOK LIKE?
I wake up at eight, and then I have 
breakfast. The first practice is at seven, it 
finishes around twelve. Then I have lunch 
and relax with a film for instance. The 
second practice starts around three or four 
and finishes between six and seven. After 
that I have dinner and go to a day spa.  
I go to bed around eleven so that I can  
have nine hours’ sleep.

CAN YOU KEEP YOUR HEAD 
UNDER PRESSURE BEFORE THE 
RACE?
It depends on the race. I tend to get strung 
up as I wait for the race to start. On 
the other hand, as I get older and more 
experienced I also get calmer.

WHERE WAS THE GREATEST 
ATMOSPHERE YOU’VE EVER 
EXPERIENCED?
I particularly liked the atmosphere of Zlata 
Tretra in Ostrava back in 2009. This was 
when Usain Bolt took part in 100 metres 
race as an Olympic winner. I stood next to 
him on the starting line.

YOU MUST KEEP MEETING THE 
SAME FACES ALL YEAR ROUND, 
HOW DO ATHLETES GET ON 
WITH ONE ANOTHER?
I’m on familiar terms with most of them, 
but once I assume position in starting blocks 
they turn into my arch-enemies.

WHAT WOULD YOU DO IF YOU 
WEREN’T AN ATHLETE?
I’ve no idea. My whole life revolves around 
sport. There is nothing I am better at and 
I hope to stick with it even after my career 
ends, as a trainer for instance.

WHEN WAS THE LAST TIME  
YOU WERE PROUD  
TO BE A CZECH?
It was when my friend and colleague Zuzka 
Hejnova became the world champion 
in 400 metres hurdles. And I still recall 
Nagano 1998 and the gold medal in  
ice-hockey.

WHAT DO YOU WANT TO 
ACHIEVE IN THE FOLLOWING 
FIVE YEARS?
To give the best performance possible 
at the 33rd European Athletics Indoor 
Championships in Prague in 2015 and the 
Summer Olympic Games in Rio in 2016.

DO YOU BELIEVE IN FATE OR 
DESTINY?
I absolutely believe in fate.

WHAT IS YOUR MOTTO?
I have none. If  I had to choose one, it would 
probably be “There is no victory without 
sacrifice.”

ONCE I ASSUME POSITION 
IN THE STARTING BLOCKS, 
ALL THE OTHERS BECOME  
MY ARCH-ENEMIES

VIP INTERVIEW

JAK ZAKLEKNU, 
NEZNÁM BRATRA

“THE DEFEAT CAN BE A REALITY,
WHICH PREPARES US
TO RUN AS FAST AS POSSIBLE”
SRI CHINMOY

„PORÁŽKA MŮŽE BÝT 
SKUTEČNOSTÍ,
KTERÁ NÁS PŘIPRAVUJE NA TO,
JAK BĚŽET NEJRYCHLEJI.“ 
SRI CHINMOY
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STUDENTS OF ENGLISH STUDENTI ANGLIČTINY 

KNOCK OUT KNOCK OUT

Many people believe that 
boxing is a violent sport. For 
many others it is a lifelong 
passion. One of the most 
famous boxers of all time, 
Muhammad Ali once said: “I’m 
so fast that last night I turned 
off the light switch in my hotel 
room and was in bed before 
the room was dark.” We are 
lucky to have a classmate just 
as fast, Radek Kratochvíl, who 
is studying English in addition 
to his boxing career.

STUDYING ENGLISH AS WELL 
AS BOXING CAN BE A LONG 
HAUL. IN WHICH OF THEM DO 
YOU THINK YOU‘RE MAKING 
MORE PROGRESS?
I think in boxing because it’s good fun. 
But I hope I am improving my English too. 
It is important to be able to communicate 
in foreign languages.

WHAT IS YOUR FAVOURITE 
ENGLISH WORD?
Knockout – it is a word that I use in boxing 
most often. I also like the name of  my team. 

DO YOU DRINK ANY ALCOHOL?
I am not against alcohol as such, sometimes 
I‘ll knock back some drinks, of  course, but 
I avoid alcohol before a tournament.

YOU ALWAYS MANAGE TO 
CHEER UP GIRLS IN CLASS 
DURING THE LESSON AND 
SOMETIMES DO NOT PAY 
TOO MUCH ATTENTION 
TO THE TEACHER. WHEN 
WILL YOU INVITE THEM TO 
A TOURNAMENT? BY THE WAY, 
IS BOXING POPULAR WITH 
GIRLS?
That‘s not true, I always pay attention to the 
teacher! J. Yes, girls do come to see matches 
from time to time, but most of  the audience is 
made up of  men.

YOU CAN USE YOUR TACTICS 
AND A HELMET TO PROTECT 
YOURSELF AGAINST YOUR 
OPPONENTS’ ATTACKS. WHAT 
KIND OF PROTECTION DO YOU 
USE AGAINST THE ATTACKS OF 
ENGLISH GRAMMAR?
I basically try to avoid it without using any 
kind of  protection J

HOW WOULD YOU JUDGE 
YOURSELF IN BOXING AND 
IN ENGLISH? USE THE SCALE 
FROM 1 TO 5.
2 in boxing and 4 in English.

DO YOU EVER PICTURE 
YOURSELF GIVING YOUR 
TEACHER A KNOCKOUT BLOW?
When I need to let off  steam, I imagine 
various people, including my English  
teacher J

WHAT IS THE BIGGEST 
SUCCESS YOU HAVE ACHIEVED 
IN ENGLISH AND IN BOXING?
There has not been any in English yet, but 
I hope to pass my exam soon. In boxing 
I have had 10 matches already, 9 of  which 
I won. Last year I became an amateur 
champion of  MEB (managerial Extra league). 

YOU WILL FINISH YOUR 
ENGLISH COURSE AT PELIKAN 
SCHOOL OF LANGUAGES SOON. 
WHAT WILL YOU DO AFTER 
THAT?
I would like to go into university where 
I would like to study education for security 
forces. I think it would fit with the kind of  
sport I do. In boxing, I want to carry on with 
my career and would be happy if  I manage 
to add some winning matches.

HOW MUCH TIME DO YOU 
SPEND DOING BOXING AND 
ENGLISH?
I spend about two hours a day practising and 
one hour a day studying English. I know it 
should be the other way round, but what can 
I do. J

Box je pro mnohé krvavým 
a násilným sportem. Pro 
jiné je životní vášní. Jeden 
z nejslavnějších boxerů světa 
Muhammad Ali jednou prohlásil: 
„Jsem tak rychlý, že když jsem 
minulou noc ve své ložnici zhasl 
světlo, byl jsem v posteli dřív, než 
byla v pokoji tma.“ My máme to 
štěstí, že s námi každý den usedá 
do lavic téměř stejně rychlý 
Radek Kratochvíl, který se kromě 
studia angličtiny věnuje také výše 
zmíněnému sportu. 

STUDIUM ANGLIČTINY STEJNĚ 
JAKO BOX JSOU BĚHEM  
NA DLOUHOU TRAŤ.  
KDE SI MYSLÍŠ, ŽE DĚLÁŠ  
VĚTŠÍ POKROKY?
Myslím si, že v boxu, protože mě víc baví. 
Ale v angličtině snad dělám také pokroky. 
Je důležité umět se domluvit.

JAKÉ JE TVÉ NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
ANGLICKÉ SLOVÍČKO?
Knockout – je to slovíčko, které se v boxu 
používá nejčastěji. Také je to název týmu, 
ve kterém boxuji.

CO TY A ALKOHOL?
Alkoholu se nebráním, občas si dám pořádně 
do nosu, ale v době zápasů to s alkoholem 
nepřeháním.

VE TŘÍDĚ SE TI DAŘÍ 
ROZESMÍVAT SPOLUŽAČKY 
BĚHEM HODINY A VÝUKU 
NĚKDY MOC NEVNÍMÁŠ.  
KDY JE POZVEŠ NA ZÁPAS. 
POTAŽMO, CHODÍ SE HOLKY 
DÍVAT NA BOX?
To není pravda, v hodině vnímám vždycky J. 
Holky se také chodí dívat na box, ale je to 
spíše chlapská záležitost.

PROTI SOUPEŘI TĚ CHRÁNÍ 
TVOJE TAKTIKA A HELMA. 
JAKOU OCHRANU POUŽÍVÁŠ 
PROTI ÚTOKU ANGLICKÉ 
GRAMATIKY? 
Snažím se jí vyhnout, ochranu používat 
nemusím J.

JAK BY SES HODNOTIL V BOXU 
A ANLGIČTINĚ OD 1– 5?
V boxu 2 a v angličtině 4.

PŘEDSTAVUJEŠ SI, JAK DÁVÁŠ 
PŘI BOXOVÁNÍ SVÉMU UČITELI 
ANGLIČTINY K. O.?
Když je nejhůř a potřebuju se pořádně vybít, 
tak si tam představuji kohokoli, občas i pana 
učitele. 

JAKÉHO NEJLEPŠÍHO ÚSPĚCHU 
JSI DOSÁHL V ANGLIČTINĚ 
A V BOXU?
V angličtině zatím žádného, ale chtěl bych 
v blízké době udělat certifikát. V boxu mám 
zatím 10 zápasů z toho 9 výher. Minulý 
rok jsem se stal amatérským mistrem ČR 
v Manažerské extralize.

BRZY UKONČÍŠ STUDIUM  
NA JAZYKOVÉ ŠKOLE.  
KAM POVEDOU DALŠÍ KROKY?
Chtěl bych se dostat na Masarykovu 
univerzitu, kde je obor: edukace 
bezpečnostních složek. Myslím, že to k tomu 
sportu i pasuje. V boxu bych chtěl dále zápasit 
a byl bych rád, kdyby přibyla nějaká vítězství.

KOLIK ČASU DENNĚ VĚNUJEŠ 
BOXU A KOLIK ANGLIČTINĚ?
Boxu a tréninku věnuji tak dvě hodiny denně 
a angličtině tak jednu hodinu denně, vím, asi 
by to mělo být naopak, ale co se dá dělat. J



MAGAZINE I 36

The bar which is located within walking 
distance from the Square of  Liberty  
(Náměstí Svobody) in Brno opened over 
a year ago. With the course of  time, it has 
become the number one on the bar scene 
of  the largest city in Moravia. “Brno is 
a progressive city with open-minded people 
who are receptive to new ideas,” say Honza 
Vlachynský and Andrej Vališ, owners  
of  the bar.

YOU OPENED THE BAR IN 
BRNO. IN HINDSIGHT, WAS IT 
A WISE DECISION? SURELY 
PRAGUE WOULD BE A MORE 
SUITABLE PLACE?
We have no regrets whatsoever. Brno 
is renowned for its warm and friendly 
atmosphere. We started selling the hot 
mixture of  cider, brandy and spices called 

“Turbomošt” on local Christmas markets 
four years ago. This inspired us to open 
the bar. The bar scene in Brno just doesn’t 
compare with the one in Prague, which 
was in our favour. If  we’d gone to Prague, 
not many people would’ve heard of  us, we 
would’ve got lost in the shuffle. Cocktail bars 
of  this type are numerous in Prague. We 
became the centre of  attention here in Brno. 
We’ve got a lot of  people coming to the bar, 
which makes us grow faster.

IS IT EASIER TO KEEP UP WITH 
THE CUSTOMER DEMAND HERE 
COMPARED TO PRAGUE?
That’s difficult to say. The customers in 
Prague might be more difficult to please. 
On the other hand, they are more open-
minded here in Brno. That allowed us to 
create a menu with many premium brands of  
alcohol. We know that people will go for it, 
even though it’s not a mainstream.

YOU’VE INTRODUCED THE 
FOURTH MENU RECENTLY. 
WHY DO YOU KEEP CHANGING 
THE MENU?
We’re hoping for even shorter intervals. We 
want a new menu every four months, like in 
restaurants using fresh ingredients. We only 
use the seasonal ingredients. It’s also about 
taste preferences. We are now offering our 
customers winter drinks made from strong 
ingredients, whisky or jam.

WHICH INGREDIENTS ARE 
NOW DIFFICULT TO GET?
Seasonal ingredients such as grapes or basil. 
The quality and prices vary according to the 
season. The imported grapes were of  such 
poor quality that we decided to leave the 
drinks containing this kind of  fruit out of  the 
menu. In winter we don’t offer drinks that are 
popular in summer, made from melon and 

vodka, or strawberries, sparkling wine and 
gin. These drinks are very refreshing on a hot 
day.

WHO INVENTS THE MENU?
It’s the bartenders’ job. We only define the 
concept. We feel we would need something 
fresh containing vodka, for instance, and they 
make it.

IT MUST BE DIFFICULT TO 
COME UP WITH NEW DRINKS.
It’s a complex process. First, we invent 
a drink, than we calculate the cost and price 
and decide on the way it will be served. 
It’s not easy but we feel that this is something 
that makes us different from the rest. We also 
try to keep up with the recent trends which 
we incorporate in our menu.

YOU DID A GREAT DEAL 
OF PREPARATION BEFORE 
STARTING THE BUSINESS. YOU 
TOURED AROUND THE BEST 
BARS IN EUROPE AND AMERICA 
TO FIND OUT WHAT WORKS 
BEST. DID YOU REALLY TAKE 
EVERYTHING INTO ACCOUNT?
We are pleasantly surprised. We’ve found out 
that when we introduce something new here, 
people will accept it. We always wanted to 
be innovative, however, we were aware that 
it would be difficult to get people to drink 
something else than beer and Pina Colada. 
But we were wrong. It turned out that Czech 
people are ready for new ideas and drinks. 
Our customers are very open-minded 
and this makes us very happy.

A BAR WHICH WILL 
SURPRISE YOU

A BAR WHICH DOESN’T EXIST BAR, KTERÝ NEEXISTUJE 

BAR, 
KTERÝ VÁS PŘEKVAPÍ

Podnik kousek pod náměstím Svobody 
funguje zhruba rok a čtvrt. Za relativně 
krátkou dobu se stal jedničkou barové 
scény největšího města Moravy. „Brno 
je progresivním sídlem s otevřenými, 
vnímavými obyvateli,“ tvrdí Honza 
Vlachynský a Andrej Vališ, majitelé Baru, 
který neexistuje.

PODNIK JSTE VYBUDOVALI 
V BRNĚ. PROČ JSTE SI 
NEVYBRALI VĚTŠÍ PRAHU? 
NELITUJETE ZPĚTNĚ SVÉHO 
ROZHODNUTÍ?
Určitě nelitujeme. Příjemnou atmosféru 
Brna jsme poznali už před čtyřmi lety. Tehdy 
jsme začali na zdejších vánočních trzích 
prodávat teplou směs moštu, pálenky a koření 
pojmenovanou Turbomošt. To časem vyústilo 
k vytvoření kamenného baru. Důležité pro 
nás bylo, že barová scéna tady není natolik 
rozvinutá jako v hlavním městě, takže 
prosadit se s novým podnikem je mnohem 
jednodušší. Pokud bychom šli do Prahy, nikdo 
by o nás nic moc nevěděl, ztratili bychom 
se. Koktejlových barů na světové úrovni tam 
existuje celá řada. V Brně se o nás začalo 
hodně mluvit. Lidí k nám chodí od začátku 
spousta, což nás posunuje rychleji dopředu.

JSOU TADY ZÁKAZNÍCI STEJNĚ 
NÁROČNÍ JAKO V PRAZE?
Těžko říct. Možná, že návštěvníci pražských 
barů jsou náročnější. Každopádně tady 
jsou zase hodně otevření. I proto jsme si 
mohli dovolit sestavit menu, v němž hodně 

používáme prémiové značky. Víme, že lidé 
je budou pít, přestože se nejedná o vyložený 
mainstream.

NEDÁVNO SESTAVENÝ 
NÁPOJOVÝ LÍSTEK JE JIŽ VÁŠ 
ČTVRTÝ V POŘÁDÍ. PROČ TAK 
ČASTO MĚNÍTE NABÍDKU?
Chtěli bychom menu obměňovat ještě 
častěji. Ideálně třikrát do roka. Je to podobné 
jako v restauracích vařících ze sezónních 
surovin. Tvoříme tedy z ingrediencí, jež jsme 
schopní v daném ročním období sehnat. Jde 
také o chuťové preference. Teď nabízíme 
zimní drinky z těžších věcí: whisky nebo 
marmelády.

KTERÉ SUROVINY SE TŘEBA 
NYNÍ TĚŽKO SHÁNÍ?
Sezónní záležitosti jako hrozny nebo bazalka. 
V různých obdobích mají rozdílnou kvalitu 
a samozřejmě i cenu. Zmiňované hrozny se 
k nám dovážely v nedostatečné kvalitě, takže 
jsme nápoje obsahující toto ovoce vyškrtli. 
V zimním menu nefigurují ani v létě oblíbené 
drinky z melounu a vodky či čerstvých jahod, 
sektu a ginu. To znamená vyloženě osvěžující 
pití.

KDO U VÁS NÁPOJOVÝ LÍSTEK 
VYMÝŠLÍ?
Pracují na něm především barmani. My 
jim pouze určíme, jakým směrem by se měli 
tematicky ubírat. Třeba se nám zdá, že 
bychom potřebovali něco svěžího s vodkou, 
tak jim to dáme za úkol.

ASI JE NÁROČNÉ UPLATŇOVAT 
TAK ČASTO NÁPOJOVOU 
KREATIVITU.
Je to složitý proces. Vymyslet, vypočítat, zda 
by takový produkt byl prodejný, určit jeho 
servis. Není to jednoduché, ale chceme být 
v tomto směru zajímaví. Asi by nás nebavilo 
chodit do baru a pít tam pořád jeden 
a ten samý drink. Touto cestou navíc do 
menu zapracováváme světové trendy, které 
intenzivně sledujeme.

NA OTEVŘENÍ PODNIKU JSTE 
SE PEČLIVĚ PŘIPRAVOVALI. 
JEZDILI JSTE PO NEJLEPŠÍCH 
EVROPSKÝCH I AMERICKÝCH 
BARECH A ZAPISOVALI SI 
DETAILY JEJICH FUNGOVÁNÍ. 
PŘIŠLO PAK NĚCO, CO VÁS 
NA PROVOZU BARU, KTERÝ 
NEEXISTUJE, SKUTEČNĚ 
PŘEKVAPILO ČI ZASKOČILO?
Jsme příjemně překvapeni. Čím dál víc 
zjišťujeme, že když něco vidíme ve světě 
a zavedeme to tady, lidi to přijmou. Na 
začátku jsme si říkali: OK, inspirujme se, 
jenže pořád jsme v Česku, kde se pije hlavně 
pivo a nejznámější koktejly typu Piňa Colady. 
To ale není pravda. Ukázalo se, že lidé 
v Česku jsou připravení k pití náročnějších 
nebo zcela nových koktejlů. Naše klientela je 
velmi otevřená, a to nás těší.

www.barkteryneexistuje.cz
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STUDENTS OF FRENCH STUDENTI FRANCOUZŠTINY

LA RECETTE SECRÈTE 
RÉVÉLÉE!

Jedno perské přísloví říká, že kdyby nebe 
vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu 
ani jeden učitel. I Agatha Christie se dala 
slyšet, že učitelky mají v sobě něco, z čehož 
jí vždycky naskakuje husí kůže. Z těchto 
neblahých pocitů o učitelích se vás bude snažit 
vyvést náš exkluzivní host: paní Naděžda 
Bruzlová, profesorka francouzštiny a italštiny 
na FF MU v Brně.

V ČEM SE PODLE VÁS LIŠÍ 
ITALSKÁ A FRANCOUZSKÁ 
MENTALITA?
Italové jsou srdečnější a otevřenější a díky 
neverbální komunikaci je určitě jednodušší se 
s nimi domluvit i s relativně malou znalostí 
jazyka. Francouzi jsou zase obecně vzdělanější 
a umí skvěle diskutovat. Pro cizince však není 
jednoduché se s nimi domluvit, protože málo 
a neradi mluví jinak než francouzsky. Kromě 
krásy jazyka miluji jejich „savoir vivre“ 
a formální zdvořilost, která velmi usnadňuje 
život.

JAK SE POZNÁ TALENT  
NA JAZYKY?
Nevím, jestli to není trošku mýtus či častá 
výmluva „nemám na jazyky talent“. Každý 
máme přece větší či menší nadání pro něco 
jiného. Ale určitě se lépe učí cizí jazyk těm, 
kteří mají dobrý hudební sluch, už jen kvůli 
správné výslovnosti. 

JE PRO BUDOUCÍ UČITELE 
PODSTATNÉ BÝT NADŠENÝ? 
POKUD ANO, JAK SE TAKOVÉ 
NADŠENÍ UDRŽUJE?
Určitě, je to dokonce nezbytný předpoklad, 
protože kvůli penězům, postavení či kariéře 
to určitě není. Jistě, časem se dostaví stav 
určitého opotřebování, ne-li vyhoření. Tomu 
se dá čelit jedině neutuchajícím nadšením 
pro zemi studovaného jazyka, které se snažím 
přenášet na žáky a ke studiu je tak motivovat. 

VĚŘÍTE NA ZÁZRAČNÉ METODY 
UČENÍ SE CIZÍMU JAZYKU?
Mám-li být upřímná, tak ne. To je stejné 
jako s dietami a reklamami na ně! My učitelé 
musíme být žákům nápomocni v tom, jak 
se jazyku naučit, být, abych použila módní 
slovo tzv. „facilitátory“. A učit je především 
řečovým dovednostem. Z jejich strany to pak 
vyžaduje hlavně pozitivní motivaci a velkou 
píli, protože žádné zázračné metody bohužel 
neexistují. 

CO BYSTE NÁM PORADILA, 
ABYCHOM DOBŘE ZVLÁDLI 
STUDIUM FRANCOUZŠTINY?
Především motivaci ať již v podobě možnosti 
praktického využití jazyka, vhodných 
příležitostí cizí jazyk používat či pro 

krásu francouzštiny nebo lásku k Francii. 
A taky dobrou učebnici a především dobrého 
učitele, který s ní bude umět dobře pracovat. 
Ale hlavně hodně trpělivosti a síly nenechat 
se odradit počátečními těžkostmi tohoto 
krásného jazyka. 

ČÍM VÁS NEJVÍCE  
POBAVILI VAŠI STUDENTI?
Dovoluji si uvést historku jedné své kolegyně 
španělštinářky, která pro navození cizojazyčné 
atmosféry u zkoušky pozdravila vcházejícího 
studenta VUT španělsky „Buenos dias“.  
A ten ji ve spěchu odpověděl „Buenos Aires“.

TAJNÝ RECEPT ODHALEN!

Un proverbe perse dit que si le ciel exauçait 
les prières des enfants, aucun enseignant ne 
resterait en vie. Selon Agatha Christie, les 
enseignantes auraient en elles quelque chose 
qui lui donne toujours la chair de poule. Pour 
éviter ces sentiments inquiétants envers les 
enseignants, nous présentons notre invitée 
exclusive: Naděžda Bruzlová, professeur 
de français et d’italien à la Faculté des Lettres 
de l‘Université Masaryk de Brno. 

SELON VOUS, EN QUOI LA 
MENTALITÉ ITALIENNE 
DIFFÈRE-T-ELLE DE LA 
MENTALITÉ FRANÇAISE?
Les Italiens sont plus cordiaux et plus  
ouverts. Et grâce à la communication  
non-verbale il est certainement plus facile 
de communiquer avec eux, même avec une 

connaissance relativement faible de la langue. 
Les Français, quant à eux, ont généralement 
plus de culture générale et ont d’excellentes 
capacités à discuter. Or, pour les étrangers, 
il n’est pas toujours facile de communiquer 
avec eux parce qu’ils n’aiment pas trop parler 
une autre langue que le français. En plus de 
la beauté de leur langue j’aime leur savoir-
vivre et leur courtoisie formelle qui facilite 
beaucoup la vie.

COMMENT RECONNAÎT-ON UNE 
PERSONNE DOUÉE POUR LES 
LANGUES?
Je ne sais pas si ce n’est pas plutôt un mythe ou 
un prétexte fréquent que de dire “je ne suis pas 
doué pour les langues”. Nous sommes tous plus 
ou moins doués pour quelque chose. Mais il est 
certain que ceux qui ont l’oreille musicale ont 
moins de difficultés à apprendre la langue, ne 
serait-ce que pour la prononciation correcte.

EST-IL IMPORTANT, POUR 
LES FUTURS ENSEIGNANTS, 
D’ÊTRE ENTHOUSIASTE? SI OUI, 
COMMENT FAIRE DURER UN TEL 
ENTHOUSIASME?
Décidément. C’est même une condition 
primordiale pour exercer ce métier que l’on ne 
fait certainement pas pour se faire de l’argent 
ou faire sa carrière. Il est évident qu’avec le 
temps le sentiment d’un épuisement partiel, 
voire total, s’installe. Afin de l’éviter il faut 
cultiver un intérêt constant pour le pays de 
la langue étudiée, intérêt que j’essaie de faire 
passer à mes élèves et ainsi de les motiver. 

CROYEZ-VOUS À DES 
MÉTHODES MIRACULEUSES 
POUR APPRENDRE UNE 
LANGUE ÉTRANGÈRE?
Pour être sincère, non. C’est pareil pour les 
régimes que l’on vante et la publicité qui 
cherche à les promouvoir. Notre rôle, en tant 

qu’enseignants vis-à-vis de nos élèves, est de 
leur faciliter l’apprentissage de la langue. Pour 
eux, nous devenons une sorte de “facilitateurs” 
pour employer un mot à la mode. L’important 
c’est de favoriser le développement de leurs 
compétences linguistiques. Quant à eux, ils 
doivent avant tout s’armer d’une motivation 
positive et d’une grande application à l’étude 
parce que, malheureusement, il n’existe pas de 
méthodes miraculeuses. 

QUELS CONSEILS NOUS 
DONNERIEZ-VOUS POUR 
RÉUSSIR BIEN NOTRE ÉTUDE 
DU FRANÇAIS?
C’est surtout la motivation liée à la possibilité 
d’utiliser la langue dans le plus grand nombre 
de situations différentes, motivation qui passe 
aussi par la beauté de la langue française 
ou par l’amour pour la France. Il faut aussi 
un bon manuel de langue et surtout un bon 
professeur qui sait travailler avec. Mais le plus 
important c’est d’avoir beaucoup de patience 
et de force et de ne pas se décourager devant 
les difficultés initiales de cette belle langue. 

QU’EST-CE QUI VOUS A FAIT 
RIRE LE PLUS EN TRAVAILLANT 
AVEC VOS ÉTUDIANTS?
Je me permets de citer l’anecdote d’une 
de mes collègues, enseignante d’espagnol, qui, 
pour créer une ambiance positive à l’examen, 
a salué l’étudiant de VUT qui venait d’entrer 
avec la salutation espagnole “Buenos dìas”. 
Et celui-ci, troublé par sa nervosité, lui répond 
“Buenos Aires”.



ŽIVOT JE JAZYK. MLUVTE!

My acquaintance with the Pelikan School of  
Languages started promisingly – in a Greek 
restaurant in multilingual Brussels. An Urdu 
verse, written in Hindi, was shared in English 
translation by a Gaelic speaker with a Czech:

खुदी को कर बुलंद इतना  
कि हर तकदीर से पहल े
खुदा बंदे से खुद पूछे  
बता तेरी रज़ा क्या ह ै!

While others follow religion, sport, or politics, 
my consuming interest, perhaps strangely, is 
language itself. Talking is something we all 
do all day, every day. Nothing could be more 
ordinary. Yet nothing could be more special. 
It’s our defining characteristic. To my mind, 
language – more than anything else – is 
actually what makes us human.

My childhood probably played a part in 
developing this view. I was born in Edinburgh, 
Scotland’s capital, to an English father and 
a Hebridean mother, but spent the first four 
years of  my life in India, one of  the most 
multilingual countries on earth. Until the age 
of  four I was raised trilingually in English, 
Hindi, and Marathi. At the time it probably 
seemed like enlightened parenting. Yet, 
looking back, it feels like they “missed a trick”. 
There should have been a fourth! But such are 
the vagaries of  linguistic fortune my mother 
decided against passing on her own mother 
tongue – Gaelic – to me. It wasn’t until much 
later in life that I managed to fill that gap.

Anyway, we returned to Britain, this time 
to England, where I immediately lost my 
Indian languages and went through the 
“normal” monolingual upbringing of  
most English schoolboys, acquiring some 
acquaintance with French grammar, but with 

real communication in another linguistic 
code seeming a truly “alien” experience. 
The only challenges to this illusion occurred 
on Hebridean summer holidays, when my 
mother revealed unknown talents when 
talking to aunts, uncles and cousins in Gaelic.

That vague consciousness of  difference and 
diversity set me on the path to studying 
linguistics at university, then teaching 
(and learning) in Japan and India, before 
returning to Britain, learning Gaelic (to my 
mother’s belated delight), and eventually 
settling “back home” in the Hebrides, where 
I couldn’t be happier – using English and 
Gaelic every day, and sometimes Hindi 
too! Which brings me back to Allama 
Iqbal’s poem:

Push yourself  to such heights 
That before writing your fate 
God asks man himself  
Tell me, what is your wish!

No doubt Pelikan gives its students similar 
challenges and opportunities!

Gordon works at Sabhal Mor 
Ostaig College based in Isle 
of Skye, Scotland. The college 
provides education in Scottish 
Gaelic. Gordon administers 
the Island Voices blog, which 
is a project intended to provide 
support for teachers and 
students of Scottish Gaelic. 
Our school participates in 
the POOLS-3 project  
coordinated by Gordon.

www.smo.uhi.ac.uk
guthan.wordpress.com
www.languages.dk

LIFE IS LANGUAGE. 
SPEAK!

Moje spolupráce s Jazykovou školou Pelikán 
začala slibně – večeří v řecké restauraci 
v mnohojazyčném Bruselu. Verš vytvořený 
původně v urdštině, napsaný v hindštině, 
přeložený do angličtiny člověkem mluvícím 
gaelštinou a adresovaný osobě z České 
republiky.

खुदी को कर बुलंद इतना  
कि हर तकदीर से पहल े
खुदा बंद ेसे खुद पूछ े 
बता तेरी रज़ा क्या ह ै!

Zatímco jiné lidi zajímá politika, sport, nebo 
náboženství, mě – i když to možná zní divně – 
nejvíc ze všeho fascinuje fenomén jazyka. Jde 
v podstatě o triviální záležitost, mluvíme přece 
každý den. Přesto jde však v případě jazyka 
o něco zcela výjimečného. Jazyk je jedním 
z určujících prvků naší identity. Jazyk je to, co 
z nás – podle mého názoru – dělá lidské bytosti.

Za můj zájem o jazyk jako takový může 
s největší pravděpodobností moje výchova 
a prostředí, ve kterém jsem strávil dětství. 
Narodil jsem se v Edinburghu, hlavním městě 
Skotska, anglickému otci a matce pocházející 
ze souostroví Hebridy. První čtyři roky života 
jsem však strávil v Indii, která patří mezi země 
s největším počtem zastoupených jazyků. Až 
do věku čtyř let jsem tedy žil v prostředí, ve 
kterém se mluvilo anglicky, hindsky a jazykem 
marathi. Rodiče se zřejmě domnívali, jak jsou 
osvícení, nyní jsem však přesvědčen, že měli 
udělat ještě víc! Těch jazyků bylo málo.

Jak to už s nepředvídatelnými událostmi 
bývá, moje matka se z neznámého důvodu 
rozhodla, že mě uchrání před všemi 
nástrahami jejího mateřského jazyka – 
gaelštiny. Tuto mezeru jsem byl schopen 
zaplnit až mnohem později.

Moje rodina se poté vrátila do Británie, 
tentokrát do Anglie, kde jsem v podstatě 
okamžitě pozbyl schopnosti používat indické 
jazyky a zařadil se do proudu běžné výchovy 
anglické mládeže. V rámci školní docházky 
jsem přičichl k francouzské gramatice, 
bohužel však bez možnosti komunikace 
v přirozeném prostředí pro mě zůstala 
zahalena rouškou tajemství. Výzvu pro můj 
hibernující zájem o jazyky představovaly 
pouze pravidelné letní návštěvy souostroví 
Hebrid, kde moje matka odhalovala pro 
mě do té doby neznámou schopnost mluvit 
gaelštinou se všemi svými tetičkami  
a strýčky.

Toto v té době ne zcela jasné povědomí 
jazykové různorodosti mě přivedlo ke studiu 
jazyků na univerzitě a později k výuce 
(a studiu) jazyků v Japonsku a Indii. Po 
návratu do Británie jsem se k velké radosti 
své matky naučil gaelsky a rozhodl jsem se 
usadit na Hebridách, což mi poskytlo skvělou 
příležitost denně mluvit anglicky, gaelsky 
a také hindsky. Vraťme se tedy k veršům od 
Alami Iqbala:

Povznes se do závratných výšin, 
A předtím než napíše knihu svého osudu, 
Zeptá se tě Bůh, 
Co si přeješ, abych do ní napsal?

Jsem si jistý, že studenti Jazykové školy Pelikán 
mají podobných příležitostí bezpočet.

Gordon v současnosti pracuje 
na Sabhal Mor Ostaig College se 
sídlem na Isle of Skye ve Skotsku. 
Škola poskytuje vzdělávání ve 
skotské gaelštině. Gordon je 
provozovatelem blogu s názvem 
Island Voices, což je projekt 
zaměřen na podporu učitelů 
a studentů gaelštiny. Naše škola 
v současnosti spolupracuje 
s Gordone v rámci vzdělávacího 
projektu Pools-3.

GORDON WELLS
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MEZI DVĚMA STANOVIŠTI

MARTIN AND JANE:
Jane was sitting on a park bench, waiting for 
her boyfriend Martin. Their big moment was 
to come that night. They met after a lengthy 
separation caused by Martin’s service in the 
army so they spent a nice, romantic evening 
together. Martin had to go abroad the next 
day but Jane sent him letters every day.  
The bond between them was so strong  
that even the distance could not tear  
them apart.

It was still a month until Martin’s next visit 
and Jane could hardly wait to tell him the 
news. Five months had passed since the 
last time they saw each other and Jane was 
pregnant with Martin’s baby. In a letter she 
wrote that there was a big surprise waiting 
for him.

The day of  Martin’s return came and he was 
nervously waiting for Jane at the usual place, 
on a park bench. When Jane finally came, 
she was on cloud nine and Martin was happy 
when he saw Jane’s belly. Unfortunately, the 
happiness didn’t last long. Martin had to 
return abroad in a week.

The days of  Martin’s visit were passing. He 
had to leave them behind and he could not 
come to terms with that. He was sad but also 
determined to do anything for Jane and their 
baby. He decided to ask Jane to marry him. 
She really loved him and she said yes, along 
with a promise to wait for him. 

Martin left on his final mission, which lasted 
for a year. Jane wrote him letters every day 
again and he did the same. Months were 
passing and Jane gave a birth to a beautiful 
girl. When the mission was over, Martin came 
back to his wife Jane and to his daughter 
Emily. It was a long journey for all of  
them, but neither the distance of  thousand 
kilometres nor the time could tear Martin and 
Jane apart. That’s because of  one thing – love.

HUSBAND AND WIFE:
16 April – I keep waking up in the same 
hospital bed, wondering why me. All days 
merge into a single nightmare. It seems like 
an eternity since I had started the treatment. 

25 April – Today it is exactly half  a year since 
I was admitted to this hospital. In a moment, 
I have just another chemotherapy. After those 
long months, I expect no positive results. I am 
lying motionless on my bed, waiting for the 
pain to go away. The evening round finally 
brings good news. I have, in fact, chance to 
lead a normal life.

27 June – I am sitting on the terrace of  my 
house, watching my family. After two months 
of  continual treatment, the tumour started 
to diminish and, finally, they let me go home. 
I think I can be finally happy with my  
family.

1 September – It’s my little Cassie’s first day 
at school. We are both nervous – she about 
the school and I about the last visit of  my 
doctor. I am going to learn of  the test results. 

8 September – I woke up in a horrible pain 
in the morning so my husband called an 
ambulance. I don’t think I can win this fight 
now. 

Tears are flooding down the cheek of  
a husband, reading the last lines from the 
diary of  his late wife.

MARTIN A JANE:
Jane čekala na svého přítele Martina na lavičce 
v parku. Dnes večer měl nastat jejich velký 
okamžik. Po dlouhé době odloučení se znovu 
setkali, protože Martin slouží v armádě. Strávili 
spolu příjemný romantický večer. Druhý den 
Martin musel odjet do zahraničí, ale Jane mu 
psala každý den. Pouto mezi nimi bylo tak 
silné, že ani dálka je nedokázala odloučit.

Do příští Martinovy návštěvy zbýval měsíc 
a Jane se nemohla dočkat, až mu oznámí 
novinu. Od poslední chvíle, kterou strávili 
spolu, uběhlo 5 měsíců a Jane čekala 
Martinovo dítě. V dopise Martinovi napsala, 
že má pro něj velké překvapení.

Nastal den D a zatímco Martin čekal na Jane 
na svém obvyklém místě, na lavičce v parku, 
sálala z něj nervozita. Když k němu Jane 
přišla, celá zářila radostí. Martin byl štěstím 

bez sebe, když uviděl Janino břicho. Bohužel 
štěstí netrvalo dlouho. Za týden se Martin 
musel vrátit do zahraničí.

Dny Martinovy návštěvy ubíhaly. Musel ji 
a dítě opustit a s tím se nedokázal smířit. Byl 
nešťastný, ale také odhodlaný udělat pro Jane 
a jejich miminko cokoliv. Rozhodl se, požádat 
Jane o ruku. Jane Martina opravdu milovala 
a dala mu své ano, a také slib, že na něj počká.

Martin odjel na svou poslední misi, která trvala 
jeden rok. Jane mu zase psala každý den, stejně 
jako on psal jí. Měsíce ubíhaly a Martinovi 
a Jane se narodila krásná holčička.

Mise byla u konce a Martin se vrátil domů ke 
své Jane a malé Emily. Byla to pro ně dlouhá 
cesta, ale ani vzdálenost tisíce kilometrů ani 
čas nedokázaly Martina s Jane rozdělit, a to 
díky jediné věci. Lásce.

MUŽ A ŽENA:
16. dubna – Stále se probouzím ve stejné 
nemocniční posteli a přemýšlím, proč zrovna 
já. Všechny dny mně splývají v jednu noční 
můru. Připadá mi to jako věčnost, co jsem 
poprvé nastoupila na léčbu.

25. dubna – Dnes je to přesně půl roku, co 
jsem nastoupila do nemocnice. Za chvíli mě 
čeká další chemoterapie. Po těch dlouhých 
měsících nečekám žádné pozitivní výsledky. 
Ležím nehybně na posteli a čekám, až ta 
bolest ustoupí. Večerní vizita přináší konečně 
dobré zprávy. Víceméně mám šanci na 
normální život.

27. června – Sedím na terase mého domu 
a pozoruji svoji rodinu. Po 2 měsících 
ustavičné léčby mi nádor začal ustupovat 
a konečně mě pustili domů. Myslím, že bych 
mohla být konečně šťastná se svojí rodinou. 

1. září – Pro moji malou Cassie je dnes první 
den školy. Jsme obě dvě nervózní – ona 
z prvního dne školy a já z poslední návštěvy 
lékaře. Dozvím se výsledky testů. 

8. října – Ráno jsem se probudila v šílených 
bolestech a proto mi manžel zavolal sanitku. 
Cítím, že tenhle boj už nevyhraji.

Manželovi při čtení deníku zesnulé ženy 
stékají po tváři slzy.

BETWEEN  
THE CHECKPOINTS
Although chain stories are, by nature, unpredictable and full 
of twists, sometimes, as is the case with the following pieces, 
it seems the writers shared the same perspective they wished 
to express. Simple though they are, the beauty of the stories 
lies in the message woven between the lines – in the transience 
which appears to irrefutably intertwine with life. It serves 
as a reminder that the success of this long-distance run in 
particular is not measured by the distance covered, but rather 
by memories that stick along the way. Especially since the only 
certainty is that every race will, sooner or later, come to an end.

Chain stories jsou příběhy psané dvěma nebo vice lidmi, kteří 
postupně přidávají věty do textu kolujícím mezi nimi. Přestože jsou 
takto psané příběhy ze své podstaty nevyzpytatelné a plné zvratů, 
někdy, jako je tomu například u následujících článků, se zdá, že 
spolu autoři sdíleli přání vyjádřit společnou myšlenku. Následující 
články byly vytvořeny dvěma skupinami studentů, kteří dostali pro 
psaní jediný pokyn – držet se tématu ‘běh na dlouhou trať. I přes 
jejich jednoduchost leží kouzlo těchto dvou textů ve zprávě vetkané 
mezi řádky vyjadřující pomíjivost, která se zdá být neodlučitelně 
propletená se životem. Slouží zde jako připomenutí, že úspěch 
při tomto ‘běhu’ se neměří podle uběhnuté vzdálenosti, ale podle 
vzpomínek, které z cesty zůstanou. Především vzhledem k tomu, 
že jediná jistota je, že každý závod dříve či později skončí.

STUDENTS OF ENGLISH STUDENTI ANGLIČTINY
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VE ZDRAVÉM TĚLE 
ZDRAVÝ DUCH

Due to the increasing prevalence of  lifestyle 
diseases, more and more people prefer 
alternative medicine and lifestyle. More  
and more people prefer raw food to bread 
with butter for breakfast and spaghetti 
for dinner. 

And what exactly does raw food mean? 
It includes fruit, vegetables, nuts and 
seeds in their original, unprocessed form. 
People who advocate this kind of  diet 
are called raw foodists. A raw vegan diet 
consists of  unprocessed, raw plant foods 
that have not been heated above 45 °C. 
The raw foodists believe that foods cooked 
above this temperature have lost much of  
their nutritional value and are less healthful 
or even harmful to the body. Heating 
the foods can destroy natural enzymes 
and leave toxins behind. We burden our 
bodies instead of  delivering the energy 
and nutrition supply. 

Raw food provides the body with all the 
nutrients and energy to maintain good 
health, increase fitness and establish the ideal 
weight. The good news for those on a never-
ending diet and overweight people is that 

raw foodists needn’t starve, they can stuff  
themselves and yet they are slim. Raw foodists 
are much more vital and healthier compared 
to people with usual eating habits. They don’t 
need doctors. The raw foodism has even 
saved some people’s lives in situations when 
Hippocratic Medicine had already given up 
the ghost.

Living the vegan alternative lifestyle, people 
are overwhelmed by enthusiasm, energy, 
eagerness – in short, by the new zest for life. 
They often take up new sports and activities. 
No wonder it is said that the healthy spirit 
resides in the healthy body.

The idea of  constant crunching on raw fruits 
and vegetables may not sound too appealing 
for those who are unfamiliar with the lifestyle. 
That’s the reason why raw foodists are often 
taken for fools. The low opinion of  the raw 
food obviously springs from ignorance 
and many years of  bad eating habits. 
The transition to the raw foodism may be 
long and slow, but it may also turn out to 
be one of  the best decisions in life. To start 
with, it is important that your diet include 
more fresh fruit, vegetables, nuts and seeds.

The Kiwi Raw Food Restaurant 
in Brno is the first restaurant in 
the Czech Republic to offer the 
menu consisting solely of the 
raw food meals. The restaurant 
is a unique opportunity to eat 
much healthier than you are 
used to. Particularly vegans 
and celiac disease sufferers 
will be spoilt for choice here. 
All the meals on the menu 
are suitable for them, not 
just a few selected dishes, 
as is the case elsewhere. In 
addition, the refreshing dining 
experience is enhanced by 
non-smoking environment, 
warm and friendly atmosphere 
and a carpeted platform where 
children as well as adults can 
lie down and relax.

www.kiwirawfood.cz

HEALTHY BODY, 
HEALTHY SPIRIT

KIWI RAW FOOD

V důsledku rostoucího výskytu civilizačních 
chorob se stále více lidí obrací nejen 
k alternativní medicíně, ale celkově 
také k alternativnímu stylu života. Mezi 
obyčejnými lidmi, kteří snídají rohlík s máslem 
a večeří špagety, se objevuje stále více a více 
zastánců živé stravy. 

A co že to je ta živá strava? Jedná se zejména 
o ovoce, zeleninu, oříšky a semínka v původní 
formě tak, jak je pro nás připravila sama 
příroda. Lidem, kteří se takto stravují, se říká 
vitariáni. Název pochází z latinského slova 
vita – život. Veškeré suroviny používané ve 
vitariánské kuchyni neprošly zpracováním 
teplotou vyšší než 45 °C. Jedná se o hraniční 
teplotu, při které se živá strava postupně začíná 
měnit v tak říkajíc stravu mrtvou. Začínají v ní 
odumírat enzymy, které jsou životně důležité 
pro zdravé fungování našich organismů. 
Konzumací běžné tepelně zpracované 
stravy, na kterou jsme zvyklí, totiž naše těla 
zbytečně zatěžujeme místo toho, abychom jim 
potřebnou energii a výživu dodávali. 

Živá strava dodává tělu veškeré živiny 
a energii k udržení pevného zdraví, zvýšení 
kondice a k nastolení ideální hmotnosti. 
Dobrou zprávou pro věčné dietáře a osoby 
s nadváhou je, že vitariáni nemusí hladovět, 
jí do sytosti, a přesto hubnou. Vitariáni jsou 
mnohem čilejší a zdravější než běžný strávník. 

Nepotřebují chodit k doktorům. Některým 
lidem vitariánství dokonce zachránilo život 
v situaci, kdy nad nimi lékařská komora již 
dávno zlomila hůl. 

Po přechodu k vitariánskému způsobu života 
zaplaví mnohé nová chuť do života, spousta 
elánu a dobrá nálada. Původně sportovně 
neaktivní lidé často pouští do sportování. 
Ne nadarmo se říká, že ve zdravém těle sídlí 
zdravý duch. 

Pro neznalého člověka představa neustálého 
chroupání syrového ovoce a zeleniny nemusí 
znít příliš atraktivně a dostatečně barvitě, 
právě proto bývají vitariáni často považováni 
svým okolím za blázny. Negativní přístup k živé 
stravě pramení převážně z neznalosti a letitých 
nevhodných stravovacích návyků. Přechod na 
živou stravu je opravdovým během na dlouhou 
trať, ale může se stát jedním z nejlepších 
rozhodnutí vašeho života. Důležité je pro 
začátek zařadit do jídelníčku více čerstvého 
ovoce, zeleniny, oříšků a semínek. 

Brněnská Kiwi Raw Food 
Restaurant jako první v ČR 
nabídla jídelníček skládající 
se kompletně z pokrmů živé 
stravy. Přináší tak možnost 
najíst se výrazně zdravěji, než 
jste byli dosud zvyklí. Na své 
si tu přijdou zejména vegani 
a bezlepkáři, kteří mají k dispozici 
celý jídelníček a ne jenom 
několik vybraných jídel, jak tomu 
bývá jinde. Navíc osvěžující 
zážitek z jídla dotváří nekuřácké 
prostředí, příjemná osobní 
atmosféra a pódium s kobercem, 
kde se rádi válí jak děti, tak 
i dospělí. 
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NOHOWNOHOW

STUDENTS OF GERMAN STUDENTI NĚMČINY

Vielen Dank an Filip Hruboš, der uns das 
Interview gewährt hat. 

WIE WÜRDEN SIE IHRE BAND 
DEN MENSCHEN VORSTELLEN, 
DIE SIE NICHT KENNEN? 
Wir spielen Musik-Stil Pop-Punk-Core 
(Punk-Rock). Unsere Gruppe besteht aus 
4 Mitgliedern. Unser Schlagzeuger ist Tomáš 
Michalčík, Roman Junášek spielt die Gitarre. 
Filip Bartek ist unser Gitarrist und Sänger. 
Ich singe und spiele die Bassgitarre.

WIE IST DER BANDNAME 
NOHOW ENTSTANDEN?
Es ist eigentlich in der Stunde der Ökonomie 
entstanden, als der wirtschaftliche Begriff  
Know-how verstümmelt wurde.

WER KOMPONIERT UND WER 
SCHREIBT DIE TEXTE? WO 
SAMMELN SIE INSPIRATION? 
SIND DAS EIGENE 
LEBENSERFAHRUNGEN?
Der Frontmann schreibt die Songtexte, 
die meistens die Lebenserfahrungen 
der Gruppenmitglieder widerspiegeln. 

IN DER LETZTEN ZEIT 
HABEN SIE DIE NEUE SINGLE 
„S TEBOU“ („MIT DIR“) 
HERAUSGEGEBEN. WAS 
FÜR ERFOLGE HAT DAS LIED 
ERREICHT?
Beim hiesigen Publikum wurde sie sehr gut 
angenommen, aber sie konnte sich nicht ins 
Tschechische Showbusiness durchsetzten.

HABEN SIE VOR, AN DIESE 
SINGLE MIT DER NEUEN CD 
ANZUKNÜPFEN?
Nein, in nächster Zeit nicht. Möglicherweise 
geben wir eher eine weitere Single heraus 
oder wir drehen ein neues Musikvideo.

WIE OFT PROBEN SIE?
Die Band existiert seit 10 Jahren, so wir haben 
nicht viel Zeit für die Probe wegen unserer 
Arbeit. Wir verlassen uns mehr auf  Erfahrung 
von gespielten Konzerten, die in einer 
Unmenge vor 10 Jahren stattgefunden haben.

UNTERHÄLT SIE 
DIE GEMEINSAME 
ZUSAMMENARBEIT IM 
PROBERAUM?
Ja, natürlich. So wie es in jeder Jungen-Band 
funktioniert, die Musik ist der Grund des 
Scherzes und des Schaffens neuer Single.
 
WIE SIEHT IHRE PROBE 
BEISPIELSWEISE AUS?
Zuerst besorgen wir das Catering (Bier), dann 
spielen wir unsere Playlist vor und jammen. 
Wenn wir die Lust und vor allem die Ideen 
haben, schaffen wir natürlich die neuen 
Songs.

WO KÖNNTEN IHRE FANS  
SIE SEHEN?
Termine für Konzerte sind auf  der 
Internetseite www.nohow.cz zu finden.

Punk-rocková skupina Nohow 
už od roku 2003 pracuje na 
vlastní tvorbě. Jako první se 
objevilo demo „Nohow Parodie“, 
které pokřtila slovenská skupina 
Inekafe. V roce 2008 se 
uherskobrodská skupina vrátila 
do studia kvůli singlu Deník,  
na který je natočen i klip. 
Nohow má za sebou několik 
festivalů. Roli předskokana plnili  
třeba na koncertech Inekafe, 
Horkýže Slíže, Plus Mínus,  
Škvor, Arakain, Rybičky 48.
Nyní konečně nahráli první 
oficiální CD s názvem Jak chceš. 

Za poskytnutí rozhovoru děkujeme Filipu 
Hrubošovi.

JAK BYSTE SVOU KAPELU 
PŘEDSTAVILI LIDEM, KTEŘÍ  
JI NEZNAJÍ? 
Hudební styl pop-punkcore (podle stránek 
punk-rock). Kapela se skládá ze 4 členů: 
bubeník – Tomáš Michalčík, 2 kytary – 
Roman Junášek a Filip Bartek, který zpívá. 
Já zpívám a hraji na baskytaru. 

PODLE ČEHO VZNIKL VÁŠ 
NÁZEV KAPELY NOHOW?
Název vznikl při hodině ekonomiky 
zkomolením ekonomického výrazu 
Know How.

KDO U VÁS SKLÁDÁ A PÍŠE 
TEXTY? KDE SBÍRÁTE 
INSPIRACI? JE TO Z VLASTNÍ 
ZKUŠENOSTI? 
Frontman píše texty, které jsou většinou 
odrazem zkušeností ze života.

V POSLEDNÍ DOBĚ JSTE VYDALI 
NOVÝ SINGL „S TEBOU“.  
JAKÝ MÁ ÚSPĚCH? 
Mezi zdejšími lidmi se uchytil, myslím si, 
dobře a s velkým ohlasem, ale do českého 

showbyznysu jsme s ním bohužel  
neprorazili.

HODLÁTE NA TENTO SING 
NAVÁZAT NOVOU DESKOU? 
V nejbližší době ne. Možná spíše vydáme 
další singl, nebo natočíme nový klip.

JAK ČASTO ZKOUŠÍTE?
Vzhledem k tomu, že kapela existuje už 10 let, 
tak nemáme tolik času na zkoušení kvůli 
pracovnímu zaneprázdnění. Spoléháme se 
spíše na zkušenosti z odehraných koncertů, 
kterých už po 10 letech spoustu proběhlo.

BAVÍ VÁS SPOLEČNÁ 
SPOLUPRÁCE VE ZKUŠEBNĚ? 
Samozřejmě ano. Stejně tak jak to funguje 
v každých chlapeckých kapelách, je ta hudba 
založená na srandě a tvořením nových singlů.

JAK NAPŘÍKLAD PROBÍHÁ VAŠE 
ZKOUŠKA?
V první řadě zajistíme catering (pivo), 
přehrajeme playlist a jamujem. Když je chuť 
a hlavně nápady, tvoříme samozřejmě i nové 
věci.

KDE BY VÁS MOHLI VAŠI 
FANOUŠCI VIDĚT? 
Případné zjištění dalších koncertů lze najít na 
webových stránkách www.nohow.cz.

Die Punk-Rock-Gruppe Nohow arbeitet an ihrer eigenen Musik 
seit dem Jahre 2003. Als erstes erschien die Demo „Nohow 
Parodie“, die von der slowakischen Gruppe Inekafe getauft 
wurde. Im Jahre 2008 ist die Band aus Uherský Brod für die 
Single „Deník“ („Tagebuch“) ins Studio zurückgekehrt, die auf 
einer Klippe gedreht wurde. Nohow hat außerdem an einigen 
Festivals teilgenommen. Die Gruppe spielte beispielsweise als 
Vorgruppe in Konzerten von Inekafe, Horkýže Slíže, Plus Mínus, 
Škvor, Arakain, Rybičky 48. Nun endlich wurde die erste offizielle 
CD mit dem Titel „Jak chceš“„wie du willst“ herausgegeben. 
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ŠTEFAN ZÁBOJNÍK

Research studies show it again and again – 
the insufficient level of  support for (not only) 
vocational education teachers to incorporate 
and use modern technology in foreign 
language teaching. If  a teacher is enlightened 
enough to realize the role of  modern 
technology in life and society, there is not 
much information and options that enable 
them to create teaching resources on-line.

It is therefore essential that the idea is 
promoted. Many school directors and 
teachers feel reluctant to incorporate 
technology in their teaching methods, 
for reasons that can often be difficult to 
understand. Some schools even prohibit their 
students from using ICT tools and social 
networks. The frustration becomes intolerable 
at times. Still, every project meeting where we 
meet amazing and inspiring people from all 
over Europe, every visit to a school in Finland 
or the Netherlands, leads us to new ideas 

and contexts and reinforces our conviction 
that our work and effort is worthwhile. We 
see openness to new ideas and opinions, the 
world and Europe, as the driving force and an 
inspiration for creating and participating in 
new partnerships. We firmly believe that the 
ideas we are trying to implement can have an 
impact on the level of  education provided in 
this country and the society as a whole. Our 
work requires a great deal of  effort, however, 
we are not going to slacken off  until we stop 
enjoying it. Indeed, we like what we are doing 
and we believe that it is worth doing.

The statistics are clear – the countries like 
Finland and the Netherlands top the lists of  
countries with the best education systems. 
We can analyse the reasons for their success. 
We can even try to apply their practices in 
our country. And we can try to make changes 
now. If  we do want to abandon prehistoric 
practices and stop complaining that students 

are lazy and indifferent to what is going on, 
let’s try to open ourselves to the world and 
our students as well. Let’s try to actively 
involve students in learning and make the 
school a creativity-supporting environment in 
which teachers and students can share their 
experience and enrich one another. This is 
another way of  transforming our society into 
a modern and free one where everyone has 
an opportunity to show the best aspects of  
their personality and consequently contribute 
to the development of  an individual and the 
society.

Our ambition is to contribute a considerable 
effort to achieving this goal. It is a long haul, 
though.

You can find the information about past 
and ongoing European educational projects 
at www.skolapelican.com  
or at links below.

VIDEOforALL
www.facebook.com/Videoforall.eu

POOLS-3
www.languages.dk

Multilingual Families
www.facebook.com/Multilingual.
Families

EDUCATIONAL PROJECTS 
– ARE THEY WORTH IT?

Studie a výzkumy neustále potvrzují 
nedostatečnou úroveň podpory učitelů 
nejen odborných škol pro zapojení a využití 
moderních technologií ve výuce cizích jazyků. 
Pokud je učitel natolik osvícený, aby reagoval 
na nástup moderních technologií v životě 
a společnosti, mnoho možností jak vytvářet 
výukový obsah on-line nemá. 

Důležitá je propagace samotné myšlenky. 
Vedení škol i samotní učitelé se nezřídka 
brání využívaní a zapojování technologií 
do výuky, z důvodů, které někdy pochopit 
lze, jindy však jenom s obtížemi. Dochází 
dokonce i k tomu, že využívání ICT nástrojů 
a sociálních sítí svým studentům zakazují. 
Míra frustrace někdy přechází únosnou 
mez. Každý projektový meeting, na kterém 
se setkáváme s úžasnými a inspirativními 
lidmi z celé Evropy, každá návštěva školy 
v Holandsku, nebo Finsku, nás však vede 
k novým myšlenkám a souvislostem a posilují 
naše přesvědčení, že naše činnost a naše 
úsilí má smysl. Právě otevřenost, novým 
myšlenkám a názorům, i otevřenost Evropě 
a světu, vnímáme jako hybnou sílu a zároveň 
inspiraci pro vytváření nových projektových 
partnerství. Jsme neochvějně přesvědčeni, 
že myšlenky, které se snažíme realizovat, 
mohou mít dopad na úroveň poskytovaného 
vzdělávání a společnost jako takovou. Naše 
práce vyžaduje velké úsilí, nepolevíme v něm 
však, dokud nás nepřestane bavit. Přesně tak, 
naše práce nás baví a my jsme přesvědčeni, že 
má smysl! 

Statistiky jsou neúprosné, první příčky zemí 
s nejlepším školstvím dlouhodobě patří 
například právě Finsku a Holandsku. Příčiny 

můžeme analyzovat, jejich postupy aplikovat 
i v naší zemi. Můžeme se pokusit o změnu 
hned. Pokud tedy nechceme zůstat v pravěku 
a neustále si stěžovat, jak jsou studenti líní 
a nic je nebaví, pokusme se jako pedagogové 
otevřít světu, i svým studentům, pokusme se je 
co nejvíc zapojit do procesu tvorby výukového 
obsahu a proměňme školu v kreativní a tvůrčí 
prostředí, ve kterém si učitelé i studenti 
mohou navzájem předávat své zkušenosti 
a obohacovat jeden druhého. I tak lze přispět 
k proměně naší společnosti na skutečně 
moderní a svobodnou, kde má každý možnost 
projevit nejlepší stránky své osobnosti 
a přispět tak k rozvoji sebe a společnosti. 

Projekty Jazykové školy Pelikán mají ambici 
přispět k tomuto cíli nemalou měrou. Jde však 
o běh na dlouhou trať.

Veškeré informace o mezinárodních 
vzdělávacích projektech, do kterých je  
naše škola zapojena naleznete na  
www. skolapelican.com nebo  
na níže uvedených webových adresách.

VIDEOforALL
www.facebook.com/Videoforall.eu

POOLS-3
www.languages.dk

Multilingual Families
www.facebook.com/Multilingual.
Families

MAJÍ VZDĚLÁVACÍ 
PROJEKTY SMYSL?
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JEDNOLETÉ 
POMATURITNÍ STUDIUM 
V JAZYKOVÉ ŠKOLE PELIKÁN

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 •  Pomaturitní studium je prezenční, výuka probíhá 5 dní v týdnu, 4 vyučovací hodiny denně. 
 •  Studenti, nastupující ke studiu bezprostředně po jejich maturitní zkoušce, mají právo využívat status studenta.
•  V rámci pomaturitního studia je možné studovat angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu a ruštinu nebo kombinace 
těchto jazyků. 

•  Od června 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.

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.

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. 

ZAHÁJENÍ VÝUKY
•  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. 

PRAXE
•  Studenti mají možnost podílet se na tvorbě vícejazyčného 
časopisu PELICAN.

•  Při organizaci jazykového vzdělávání využíváme vzdělávací 
systém Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment). Svým studentům tak zajišťujeme 
nadstandartní on-line podporu jejich jazykového 
vzdělávání.

•  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 

LANGUAGE SCHOOL PELIKAN WITH STATE LANGUAGE EXAM RIGHTS, LTD. 

JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY PELIKÁN, S.R.O.
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