Studenti z Meranier-Gymnázia Lichtenfels opět navštívili Český Brod

Lichtenfels je bavorské okresní město, proslulé tradičním košíkářstvím. S naším
partnerským gymnáziem Meranier - Gymnasiem probíhají výměnné pobyty pravidelně již od roku
1992. Pro studenty je vždy připraven zajímavý program, díky kterému poznají okolí partnerské
školy, místní historii, řemeslo i tradice.
Ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu 14. 3. odpoledne k našemu gymnáziu po dlouhé cestě
dorazila skupina čítající 21 studentů a jejich dva velmi milí profesoři. Všichni jsme „své“ Němce
viděli pouze na fotkách. Příjezd byl tedy plný očekávání, možná i obav, kdo vlastně dorazí. Obavy
se nakonec ukázaly zcela zbytečné, celý týden proběhl bez problému a budeme na něj určitě ještě
dlouho vzpomínat.
Profesoři z Lichtenfelsu byli ubytováni v penzionu U Kostela v Českém Brodě. Jejich
sobotní a nedělní program měly na starost naše profesorky. Víkendový program pro studenty jsme
zajišťovali sami. Počasí nám moc nepřálo, ale přesto jsme vyrazili v neděli dopoledne na Petřín,
odpoledne ti odvážnější z nás hráli paintball v Paintball aréně na Václavském náměstí.
Od pondělí do čtvrtka měli studenti a profesoři z Německa připravený dopolední program. V
pondělí navštívili Poděbrady a tamní sklárnu, v úterý Pražský hrad, ve středu skanzen a veterán
muzeum v Přerově nad Labem a Kersko. Čtvrteční výlet nesoucí název „Po stopách Franze
Kafky“ měl velký úspěch, studenty provázela po Praze šikovná paní průvodkyně, bývalá
absolventka našeho gymnázia.
Ve čtvrtek večer už přišel čas na loučení. Zaplnili jsme téměř celou českobrodskou
restauraci Malechov. Tohoto setkání jsme využili ke zhodnocení celého pobytu našich nových přátel
z Německa, k poděkování organizátorům výměnného pobytu. Uvědomili jsme si, jak jsou tyto
výměny pro obě strany přínosné, že nám oboustranně přinášejí spoustu zážitků, poznatků a nových
přátelství, u některých se dá dokonce předpokládat, že budou trvat déle, než společně strávený
týden.
Myslím, že se našim hostům u nás líbilo. Při posledním zamávání v pátek 20. 3. před
gymnáziem v Českém Brodě měli někteří dokonce, nepřeháním, slzy v očích.
Za to, že se tyto výměnné pobyty mohou konat, děkujeme především našim rodičům, ale i
finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a města Český Brod.
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