
|sme Brod'ané, své mésto milujeme, proto volíme brodské školy

S
končil nám měsíc
únor, doba, kdy si de-
váťáci podávají při-
hlášky na střední

škoiy, V současnosti, kdy je
nabídka oborů velrni rozma-
nitá, bývá mnohdy velký,,oří-
šek", co vůbec vybrat. V dět-
ství máme brzy všichní jasno.
Chceme být popelářem, kos-
ť!únautem, zpěvačkou či he-
rečkou. Postupem času, když
procházíme základní školou a
dozvídáme se více o světě,
naj ednou začínáme pochybo-
vat, zda být závodníkem for-
mule 1je opravciu ta cesta, po
které chceme jít,

votBA sPRÁvNÉ šxory
IE zAPEKtIrÍ oŘÍŠrx
Ted bych vám ráda zpro-
středkovala vyprávění devá-
ťačky Agáty, jak to bylo s vy-
běrern střední škoiy u ní.

,,Upřímně musím říct, že
volba mé profese byl u nós
velký boj! Mamkave mněvidí
n ov in óřku neb o sp is ov atelku.
Technicky a také uměIecky

my slící mozek mého tatky
preferuje z jeho pohledu jediný
a jedinečný obor budoucnosti -
architekturu. Ségra, ta zase
pěje chvólu jen o té své kanto-
řině. A jó, které se to vlasťně
všechno týká, snad cni ne-
můžu projevtt svůj nózar! Na-
ko n e c mus ei zakr o čit nej starší
člen rodu - dědeček, který nós
vyzvalke klidu a racianólnímu
uvažování. Nejdříve jsme se
uklidnilí dobrou kóvičkou a
dortíčkem a pak jsme se pustili
do druhéha kola rozhadovóní
o mém dalším životě, určili
jsme sí kritéria, podle kterých
bude me p o stup ov at. P rv ním
bylo místo mého působení-
kde? |sme Brod|ané, své město
miluj eme, p r ota v olíme b r o d-
ské škaly, které mají superma-
derní vybavení a ,jak jsem se
do zv ěděla o d kárnošů' ťaké
špičkové, íaskci,é, chápcvé a
vstřícné učitele. Dalším krité-
riembyl obor - učební, neba
maturitní? Frotože se dacela
dabře učím, vybíróme abar
s maturítou. Dóle byly na pro-

gramu mé zóliby. Těch je hned
několík - velmi rúda čtu, po-
slouchúm hudbu, sama hraji
na klavír, zbožňuji a také hraji
amatérské divadla, ale mojí
největší lóskou jsou zvířata
všeho druhu. Doma rnóm za-
ťím sice jen kocourka Diega,
př e r o stlou zakr slou kr áličí
slečnu Frýdu a moji mťlovn-
nau, dn e s už b abíčku, kry su
Vasilisku. avšern mojí vúšní
jsou pejsci. Svéha ještě ne-
móm, ale spolu s kamaródkau
cvičím a venčím taho jejíha

Áurnou 9}Tcg^oIS .gtr -

mazlíčka Kóju. A tato zóliba
r ozha dla vše. Při pr ohlížení
webů brodských škol jsme no-
razíli na obor, který se věnuje
pejskům avyučuje se na
stř edním odb orném učilíšti
v Uherském Brodě. Tato škala
je múvolba!K té jsme se da-
pracovali naší skvělou vylučo-
vací metadou. /senr přesvěd-
čena o tam, že valím sprúvně a
že nikdy nebudu sv ého prvníha -

důležitéha r a zhs dnutí v živ otě
litovat."

Tak eo na to říkáte? !e to
někdy,,fuška" vybrat své ra-
tolesti obor, ktery naplní její
představy. životní cíIe, a pře-
devším splní všechny její sny.
Přeji Agátě a všem vycházejí-
cím dětem, aby škola, kterou
si zvolily, byla pro ně ta pravá
a na své životní cestě potká-
vaiy jen samé fajn lidičky. Ta-
ké jinr přeji, aby je studium
naplňovaio a po absolvování
školy si mohii všíchni říci:

'jsme se svou volbou spoko-
jeni, nemáme čeho litovat!"

Zaslaia Eva lurásková


