MILÁ NÁVŠTĚVA Z PARTNERSKÉ ŠKOLY V NĚMECKU
V týdnu od 12. do 13. června nás přijela navštívit dvacetičlenná skupina žáků z partnerské školy
v Oranienburgu společně s jednou vyučující, sociální pracovnicí a asistentkou ředitele Jean-ClermonSchule.
Pondělí. Přibližně v půl druhé odpoledne přivezl vlak z Ústí nad Labem naše německé hosty, kteří zde
měli v rámci každoročních výměnných pobytů strávit necelých pět dní. Z naší partnerské školy JeanClermont-Schule v Oranienburgu k nám letos přijelo patnáct žáků starších ročníků, tj. ve věku kolem
čtrnácti let, doprovázených učitelkou, sociální pracovnicí a školní ekonomkou. Ubytování, snídaně a
večeře byly zajištěny v mělnickém kempu. Návštěvu i nás potěšilo hned první setkání na nádraží a
transport poměrně těžkých zavazadel. Přijeli s dobrou náladou a s ní také odjížděli. Ale vezmeme to
jedno po druhém.
Již cestou do kempu spatřili němečtí žáci cosi, co je hned zpočátku nadchlo a co od té doby tvořilo
nedílnou součást jejich volného času – koupaliště. Druhu skvělou zprávou byl Kaufland jen pár metrů
od kempu. Cesta z nádraží byla dostatečně dlouhá na to, abychom s dozorem probrali společné plány
na následující dny, poklábosili s některými žáky a zjistili, že si očividně budeme rozumět – jazykově i
lidsky. Po ubytování jsme se s hosty pro zbytek dne rozloučili. Koupaliště převzalo plnohodnotně naši
roli hostitele.
Druhý den časně zrána jsme návštěvu provedli naší školou. V ředitelně nám byla předána plaketa s
názvy a logy našich škol, vypovídající o stále probíhajícím a vzkvétajícím oficiálním partnerství,
navržená během naší předchozí nedávné návštěvy v Německu. Po exkurzi ve škole a obědě ve školní
jídelně jsme se společně pokochali nádherným výhledem z kostelní věže, rozmlouvali o Mělníku a
Oranienburgu a blíže naplánovali den třetí, kdy nás čekal výlet do Prahy.
Ve středu si hosté užili osvědčenou trasu, která začínala u Pražského hradu a končila na Václavském
náměstí. Pomyslný potlesk sklidily malé obchůdky v uličkách větších či menších, jakož i celé krásné
centrum Prahy stověžaté. To už se k německé skupince přidalo i mnoho našich žáků – a navazovaly se
kontakty.
Ve čtvrtek, poslední výletní den, to ale bylo o něčem jiném. Kousek za Mšenem se nachází tak zvané
Bludiště – trasa vedoucí mezi skalami, klikatící se nádherným lesem. Počasí vynikající, nálada
perfektní, všichni odhodlaní postavit se výzvě. Bludiště se ovšem nevzdalo bez boje a na pár minut
udělalo čest svému jménu. No zkrátka jsme se ztratili. Ale to už patří k dobrodružství. Nakonec nás
čekalo sladké vítězství a příjemná cesta z lesa na mšenské náměstí přímo do chladivé náruče
autobusu. To samozřejmě nebylo všechno – společná party je nutností. V podvečer dorazilo do školy
mnoho našich žáků, aby pomohly s večerní zábavou. Jídla a pití bylo dostatek, hrály se hry, tančilo,
zpívalo, ani o sportovní vyžití nebyla nouze. Ale všechno musí jednou skončit. A následující den byl
den odjezdu, takže žádné ponocování.
Pátek. Doprovodili jsme hosty na nádraží a opět jim pomohli se zavazadly, těžšími o nákupy z Prahy.
Vzorně propracovaný cestovní plán našich německých kolegyň utrpěl ránu ve chvíli, kdy se České
dráhy rozhodly ukázat cestujícím, zač je toho výluka. Vše se ale pohotově vyřešilo. Ještě před
odjezdem nám jedna z nich řekla: „Děti si vyžádaly písemné potvrzení, že až za rok přijedete vy k
nám, budou to ony, kdo se o vás bude starat a doprovázet vás na výlety.“ Řekla to samozřejmě

německy, ale nebuďme detailisté. Podstatný je ten krásný obsah. Ano, už se těšíme. Děti si vyměnily
kontakty. I my si čile korespondujeme s vedením partnerské školy. Až k nim příští rok pojedeme,
nebudou nás tam čekat kolegové a žáci, ale přátelé.

