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V sobotu 16. 9. se 32 studentů obou sext v doprovodu paní profesorky Ginzelové a pana
profesora Váni vydalo autobusem na dalekou cestu do Bad Münstereifelu v německé spolkové
zemi Porýní-Vestfálsko. Po příjezdu si nás rozebraly naše hostitelské rodiny, s nimiž jsme
strávili nadcházející víkend. Následně, mezitím co naši němečtí „sourozenci“ museli pilně trávit
svůj čas ve škole, čekal nás české studenty bohatý program: návštěva Vogelsangu, v období
národního socialismu školícího střediska, přijetí starostkou BaM, prohlídka města BaM s
navazujícím workshopem zaměřeným na osud jedné z místních židovských rodin, výjezd do
Kolína nad Rýnem a v neposlední řadě návštěva koncertu v Kolínské filharmonii, akusticky
jedné z nejlepších koncertních síní světa. Od čtvrtka jsme pak podnikali poznávací výlety
společně se svými hostiteli. Na programu byla návštěva města Trevíru s římskými základy a
počátky a velmi pohnutou, bohatou a rozmanitou historií až do moderní doby. Poznali jsme i
nedaleké městečko uprostřed vinic Bernkastel-Kues. Poslední „společný“ den se nesl ve
znamení cukrového HaRiBo opojení, neboť v Bonnu, kde jsme měli možnost nejen se projít
městem, ale i navštívit bývalou sněmovnu Spolkové rady (Bundesrat), tato světoznámá
cukrovinková značka vznikla a má své sídlo a samozřejmě i speciální prodejnu, takže bylo
potřeba ji patřičně „poznat“.
V sobotu večer jsme se všichni včetně našich „rodičů“ sešli ve škole při rozlučkovém večeru s
bohatým občerstvením, který byl zahájen několika krátkými proslovy, z nichž vyznělo, ze tento
ročník byl mimořádně harmonický a příjemný. Z obou stran zazněly nové postřehy a poznatky:
ať už nová slovíčka, zmínky o podobnostech, anebo naprostých odlišnostech německého a
českého naturelu.
Myslím, že mluvím za všechny zúčastněné, když řeknu, že výměnu jsme prožili v nejlepším
možném rozmaru, takže kvintáni neváhejte a hned se běžte přihlásit na další ročník výměny do
„Bádu“, abyste si pořádně zašprechtili a objevili mnoho nového!!! :-)
Jane Scalabroni, 6. A
« Zpět
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Německá výměna s...

Výměna Praha -...

Mal ganz spontan -...
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