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Někteří lidé jsou schopni udělat cokoli, jen aby si aspoň o trochu prodloužili prázdniny. A i z
tohoto důvodu (samozřejmě to nebyl důvod jediný) se německy mluvící část sext vydala na
začátku září do malebného městečka Bad Münstereifel v Severním Porýní - Vestfálsku. Aby
naše skupina nebyla tak jednotvárná, doplnily naše řady dvě studentky z kvinty a septimy.
Hned po příjezdu jsme byli uvítáni našimi výměnnými partnery nadmíru vřele. Příslovečná
německá pohostinnost jim vydržela až do konce týdne. A zážitků bylo taky hodně. S českými i
německými pány profesory jsme absolvovali například prohlídku kolínské katedrály, koncert
Kölner Philharmonie nebo nahlédnutí do prostor SWR (Südwestrundfunk) v Mohuči. Nechyběl
ani pěší výlet v pohoří Eifel a následná jízda lodí. Vše bylo pečlivě připraveno a aktivity na
sebe navazovaly.
Trochu jinak to bylo s volným časem po skončení společného programu. Někteří hostitelé
plánovali obveselení na volná odpoledne již týden dopředu, jiní zase zvolili postup ganz
spontan - o různá překvapení pak nebyla nouze. Většinou jsme trávili volný čas pohromadě s
ostatními účastníky výměny: neděli skoro všichni strávili spolu ve Phantasialandu, jindy se šlo
po menších skupinkách třeba na minigolf, bobovou dráhu nebo na koupaliště. Pomyslnou
třešničkou na dortu bylo společné rozloučení v den odjezdu, kdy někdo navrhl (opět velmi
spontánně), že si potmě na školním hřišti zahrajeme fotbal. Sehráli jsme tedy utkání ČR proti
Německu. I přes velmi rafinované úskoky a technicky náročné kličky domácího týmu se
povedlo Čechům uhájit skóre 1:0 až do chvíle, kdy byl vydán povel k přesunu do autobusu.
Když jsme naskládali do zavazadlového prostoru kufry plné piva a Haribo bonbónů, nastal čas
loučení. To se neobešlo bez slz a náš pan řidič dokonce třikrát objel kruhový objezd, aby se
všichni mohli do sytosti vymávat. Pak ale neúprosně přidal plyn a vyrazili jsme směr Praha.
Co jsme si z výměny odvezli domů? Kromě dobrého jídla na cestu také mnoho nových dojmů,
zážitků a přátelství. Letošní výměna byla opravdu povedená a už se všichni těšíme na druhou
část, která proběhne v květnu v Praze.
Lída Slavická
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