Zájezd do Lichtenfelsu
Již několik roků probíhají výměnné vodácké zájezdy studentů partnerských škol Gymnázia
Český Brod a Meranier -gymnasia Lichtenfels. V letošním roce jsme se ve středu 14.září 2011
vypravili do Bavorska. Naši malou skupinu v minibusu tvořilo 8 studentů ze tříd vyššího
gymnázia a vodáčtí instruktoři V. Libovický a Z. Kupec.
Během cesty jsme se zastavili na prohlídku relikviáře Svatého Maura na zámku v Bečově
nad Teplou a poté na oběd v hradní restauraci. Po příjezdu do Lichtenfelsu nás před školou
přivítal německý profesor Wolfgang Dietz i s připravenou večeří. Po večeři jsme si prohlédli
moderně vybavenou partnerskou školu a následoval odjezd do loděnice místního vodáckého
oddílu , kde jsme byli ubytovaní v malých klubovnách. Večer jsme strávili u táborového
ohně.
Ve čtvrtek dopoledne jsme absolvovali s našimi německými přáteli 16 km vodáckého
putování po řece Mohan ( Main )., navečer jsme odjeli na výlet do lázní Staffelstein a po
prohlídce jsme vyšplhali na kopec Staffelberg, ze kterého jsme pozorovali krásný západ
slunce nad údolím Mohanu. Potom nás čekala tradiční bavorská klobása se zelím v místní
hospodě..
V pátek jsme vyrazili na divokou říčku Viesent v hezkém údolí oblasti Frankische
Schweitz. Bylo krásné počasí, někteří z nás se plánovaně i neplánovatě koupali. Večer
následoval velký táborový potlach se zpěvem českých a německých písní s velkou účastí
německých kamarádů. V sobotu jsme odjeli do Bambergu, kde jsme absolvovali na kánoích
okružní jízdu městem po kanálu Dunaj-Mohan a řece Regnitz. Zajímavostí byla prohlídka
centra Bambergu z lodí . Večer jsme měli naplánovanou návštěvu košíkářských trhů v centru
Lichtenfelsu, ale liják nám naše plány zhatil. Společně jsme v loděnici zpívali, hráli na kytaru
a rozebírali společné zážitky.V neděli ráno jsme se rozloučili s německými přáteli a po
naplánování dalších společných akcí jsme vyrazili na cestu k domovu. Během zpáteční cesty
jsme se zastavili na obědě v Karlových Varech, z prohlídky kolonády v centru města pro déšť
sešlo.
Finanční prostředky na tuto akci poskytl v převážné míře Česko-německý fond
budoucnosti.
Zájezd se nám všem líbil, bylo to skvělé a už se těšíme na příští rok, kdy chceme
společně s našimi bavorskými kamarády absolvovat další tři společné vodácké akce na Ohři,
Mohanu a Vavřineckém potoce. Vl. Libovický

