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 Valentýn 

 Den svatého Valentýna 
 (zkráceně  Valentýn)  se  slaví  v 
 anglosaských  a  dalších  zemích 
 každoročně  14.  února  jako  svátek 
 lásky  a  zamilovaných.  Je  to  den,  kdy 
 se  tradičně  posílají  dárky,  květiny, 
 cukrovinky  a  pohlednice  s  tématikou 
 stylizovaného  srdce,  jako  symbol 
 lásky.  Svátek  je  odvozen  od  svátku 
 Lupercalia  slavném  ve  starověkém 
 Římě. 

 Legenda  také  říká,  že  tento  den  začal 
 být  známý  jako  Den  svatého 
 Valentýna  až  diky  knězi  Valentýnovi. 
 Claudius  II,  vládce  Říma,  zakazoval 
 svým  vojákům,  aby  se  ženili  nebo 
 jenom  zasnoubili.  Bál  se,  že  by  chtěli 
 zůstat  doma  s  rodinou  a  nešli  do 
 boje.  Byl  zatčen  a  později  popraven 
 14. února. 

 PRVNÍ MÁJ 
 (svátek zamilovaných) 
 První  máj,  jarní  svátek  zamilovaných, 
 je slaven 1. května. 
 Starší  podoba  svátku  je  zpravidla 
 zastíněna  oslavami  Svátku  práce 
 nazývaného  též  jako  První  máj.  První 
 máj  také  úzce  souvisí  se  slavnosti 
 konanými  v  jeho  předvečer  jako  je 
 české  Pálení  čarodějnic.  V 
 římskokatolickém  prostředí  je  celý 
 květen  prováděna  májová  pobožnost  k 
 poctě  Panny  Marie.  Slavení  tohoto  dne 
 se  podobá  římskému  svátku  Floralia 
 konaném  ve  dnech  28.  dubna  až  3. 
 května. 

 ČESKO 
 V  Česku  je  První  máj  tradičně  chápán 
 jako  svátek  zamilovaných  a  celý 
 květen  je  jako  měsíc  lásky.  S  tímto 
 pojetím  je  tradičně  spojena 
 především  noc  předcházející  prvnímu 
 květnu  zahrnující  stavění  a  hlídání 
 máje,  vylévání  cestiček  z  hašeného 
 vápna  smíšeného  s  vodou  mezi  domy 
 milenců  a  malování  vápnem  srdcí  a 
 nápisů  na  jejich  vrata.  Na  Prvního 
 máje  se  také  zamilované  páry  líbají 
 pod  rozkvetlým  stromem.  Za  vhodný 
 strom  bývá  nejčastěji  považována 
 třešeň, višeň, jabloň či bříza. 



 Autor: Vendula Maděránková 



 Spojené království 
 Ve  spojeném  království  se  První  máj  slavil  tradičně  tancem  mladých  mužů  a  žen 
 okolo  májky  a  v  některých  venkovských  oblastech  je  slaven  dodnes.  Oslavy 
 zahrnovaly  také  průvod  vedený  dívkou  zvolenou  za  Královnu  máje,  případně  i 
 chlapcem  zvoleným  Králem  máje  oděným  v  zelené  barvě  symbolizující 
 plodnost  a  jaro.  Ve  středověku  bylo  slavení  tohoto  svátku  církví  tolerováno,  ale 
 roku 1644 pod vlivem puritánů, stavění máje zakázali. 

 Kristýn� Klimusov� 
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 Cestopis 

 Kanárské ostrovy 
 Můj  nejstarší  bratr  Jirka  přišel  s  nápadem  uskutečnit  výlet  na  jeden  z 
 Kanárských  ostrovů.  Jako  cíl  vybral  ostrov  Lanzarote.  Jelikož  Kanárské  ostrovy 
 leží  až  u  afrického  kontinentu,  asi  120  km  od  Západní  Sahary,  letěli  jsme 
 letadlem  z  Bratislavy.  O  ostrovu  Lanzarote  se  říká,  že  jeho  povrch  připomíná 
 planetu  Mars.  Návštěvníkům  se  nabízí  spousta  pláží  s  různými  barvami  písku. 
 Mezi  nejkrásnější  pláže  patří  Playa  Papagayo  a  Playa  Blanca.  Ostrov  je 
 sopečného  původu  a  tak  jsme  navštívili  mnoho  vyhaslých  sopek.  Největší  kráter 
 pod  názvem  Caldera  Blanca  má  obvod  5,1  km.  Zajímavý  také  byl  resort  pana 
 Manrique.  Pozoruhodné  bylo  jak  dokážou  lidé  na  Lanzarote  pěstovat  víno  na 
 sopečném povrchu. S mými bratry a tátou jsme si dovolenou moc užili. 

 Ondře� Dohna� 
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 Pracovní stáž v Budapešti 
 Dne  13.  3.  2022,  přibližně  pár  minut  před  nedělním  polednem,  se  před 
 Odborným  učilištěm  Cvrčovice  začaly  shromažďovat  vybraní  žáci  gastro  oborů 
 kuchařské  a  cukrářské  práce  v  rámci  pracovní  stáže  (Erasmus+)  v  zahraničí  –  v 
 tomto  případě  se  jednalo  o  pracovní  stáž  v  Maďarsku,  a  to  přímo  v  hlavním 
 městě  Budapešť.  Hromada  přeplněných  cestovních  zavazadel  a  pozitivní  nálada 
 byly  náznakem  toho,  že  jsme  připraveni  vyrazit  na  cestu  (celkem  tedy  11  žáků  a 
 3 pedagogové). 
 Cesta  do  Budapeště  nám  zabrala  přibližně  4  hodiny  spolu  s  15minutovou 
 přestávkou,  která  proběhla  nedaleko  hranic  mezi  Slovenskem  a  Maďarskem.  Po 
 příjezdu  nás  v  hostelu  Wombat,  nacházející  se  de  facto  v  centru  Budapeště  (část 
 Pešť),  přivítala  koordinátorka  Angelika  a  předala  nám  spoustu  potřebných 
 informací  týkajících  se  nejen  ubytování,  stravování,  nebo  nadcházejícího 
 programu, ale také pracovních dnů. 
 Následující  dny  byly  pro  nás  spíše  seznamovací,  kdy  jsme  zkoumali  např. 
 místní  dopravu  nebo  provozní  pracoviště  žáků  –  naopak  v  úterý  (15.  3.  2022)  se 
 uskutečnily  cesty  již  po  památkách  (Budínský  hrad,  Rybářská  bašta,  Náměstí 
 Hrdinů  či  Národní  muzeum)  a  jelikož  je  v  Maďarsku  den  15.  března  uznávaný 
 státní  svátek  „Nemzeti  ünnep“,  neboli  Vypuknutí 
 revoluce,  měli  jsme  možnost  zažít  tamní  atmosféru  a 
 jako bonus vstupné zdarma do všech muzeí. 
 Ve  středu  již  žáky  čekal  první  pracovní  den,  který  se 
 týkal  především  seznamování  se  s  pracovištěm  a 
 vstřebávání  množství  nových  informací  (pracovní 
 doba,  podmínky  na  pracovišti,  pravidla  apod.). 
 Samotné  začátky  byly  pro  žáky  docela  náročné, 
 poněvadž  se  zpočátku  museli  vypořádat  s  jazykovou 
 bariérou  –  každopádně  na  to  nebyli  sami,  a  pokud 
 bylo  potřeba,  měli  zajištěný  překlad  ze  strany 
 pedagogů,  kteří  v  prvních  dnech  působili  se  žáky 
 přímo  na  pracovišti  nebo  žáci  mohli  využít  mobilní 
 překladač jako pomůcku. 
 První  týden  utekl  jako  voda  a  před  námi  víkendový 
 program,  kdy  vždy  jeden  konkrétní  den  byl 
 naplánován  přímo  agenturou  a  další  den  záleželo  na 
 nás,  jak  s  volným  časem  naložíme.  Spolu  s 
 průvodcem  Jánosem  jsme  navštívili  Budínský  hrad  a 



 také  muzeum,  které  bylo  součástí  prohlídky  přímo  v  interiéru  samotného  hradu 
 –  tímto  se  zakončilo  naše  sobotní  výletování,  následovalo  společné  sezení  u 
 večeře  a  plánování  nastávajícího  dne.  Nakonec  si  žáci  odsouhlasili,  že  bychom 
 mohli  navštívit  tamní  tzv.  „Margitsziget”,  neboli 

 Margaritin  ostrov  nacházející  se  přímo  na  řece  Dunaj  mezi  částmi  města  Buda  a 
 Pešť.  Svoji  rozlohou  působí  Margaritin  ostrov  impozantním  dojmem  a  dokáže 
 zaujmout  po  všech  stránkách  nejen  díky  spoustě  atrakcím,  ale  také  kouskem 
 přírody. 
 Každopádně  po  společné  zábavě  následovaly  také  povinnosti,  a  to  procvičování 
 anglického jazyka – především základní fráze a slovíčka týkající se oborů žáků. 
 Po  víkendu  byl  před  námi  další  pracovní  týden  plný  výzev,  kterým  jsme  museli 
 čelit  –  avšak  výsledkem  se  jednalo  o  nové  zkušenosti,  ať  už  po  profesní  stránce, 
 tak  po  stránce  tamního  životního  stylu.  Jinými  slovy  bychom  mohli  říci,  že 
 každý den skrýval pro nás něco specifického či neočekávaného. 
 Činnosti  žáků  na  pracovišti  byly  různorodé,  a  pro  některé  dokonce  nové,  ale 
 postupem  času  se  tyto  činnosti  začaly  opakovat  a  pro  žáky  se  tak  staly 
 každodenní  rutinou.  Pomalu  také  upadala  nejistota  a  strach  z  komunikace  na 
 pracovišti, což vedlo ke značnému zlepšení a motivaci. 
 Pracovní  týden  se  pomalu  chýlil  ke  konci  a  my  jsme  zvažovali,  jak  bychom 
 mohli  naložit  s  posledním  společným  víkendem.  Sobota  měla  být  původně 
 věnována  návštěvě  památného  místa  zvané  Citadela  –  po  jejím  dosažením  jsme 
 však  zjistili,  že  je  dočasně  uzavřena  z  důvodu  rekonstrukce. 



 Každopádně  na  samotném  úpatí  této  destinace  jsme  stále  měli  k  dispozici 
 nádherný  výhled  na  historickou  Budapešť,  tudíž  výšlap  nebyl  tak  úplně  k 
 zahození.  Poté  následovala  cesta  do  parku  ležícího  hned  vedle  historické 
 památky  Náměstí  Hrdinů.  Podle  počtu  místních  obyvatel  a  turistů  bylo  zřejmé, 
 že  se  jedná  o  velice  oblíbené  místo  na  trávení  volného  času,  poněvadž  nabízí 
 různé  atrakce,  a  také  spousty  míst  k  relaxaci.  Tímto  jsme  uzavřeli  sobotní 
 trávení  volného  času  –  naopak  v  neděli  si  nás  opět  vyzvedl  náš  průvodce  János, 
 se  kterým  jsme  odcestovali  až  za  samotnou  Budapešť  do  malého  městečka 
 „Szentendre”.  Procházka  historickým  centrem  tohoto  městečka,  a  poté  kolem 
 protékající řeky Dunaj, byla příjemným zakončením nedělního odpoledne. 
 Následující  dny  byly  pro  nás  opět  pracovní,  ale  již  poslední,  jelikož  nás  čekala 
 zpáteční  cesta  domů  (dne  2.  4.  2022).  Kdybychom  vše  shrnuli,  Budapešť  sama  o 
 sobě  je  velice  krásné  město  a  určitě  stojí  za  to  ji  navštívit  –  tamní  životní  styl 
 byl pro nás však velice cizí a kolikrát až za hranicemi našeho chápání. 
 Každopádně  výsledná  pracovní  stáž  žákům  přinesla  spousty  zajímavých 
 zkušeností nejen v oblasti jejich oboru, ale také v jejich osobním životě. 
 Máme tedy společně na co vzpomínat! 

 Mare� Hůre� 
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 Básně 

 Proč je moře slané 

 Malý žralok slzy roní, 
 po tváři mu stékají. 
 Žralok ale ve vodě bydlí, 
 proto jeho slzy nikdo nevidí. 

 Hluboko v moři je samota, 
 přesto je tam slz spousta. 
 No a možná právě proto 
 je ta voda tak moc slaná. 

 Ann� Samusov� 

 Bloudím 

 Tak já bloudím. 
 Bez otázek či činů 
 a čekám na další hodinu. 
 Hodinu, která se změní v moře 
 zapomnění a já čekám na 
 odpuštění. 
 Ve svý hlavě asi mám tušení, co 
 se děje na pustém světě. 
 Tak přemýšlím o další větě. 
 Sny, které padají jak komety. 
 A já spím a bloudím mezi 
 světy, kde lidé kouří cigarety. 
 Kolem putují různé planety, 
 které mě matou jak siluety. 
 Musí ještě něco říct, 
 že se svých snů musím zříct. 

 Luci� Rollerov� 



 Třídění odpadu :) 
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