Deset let přátelství
Ve dnech 23. – 25. května 2014 jsme v naší škole přivítali naše přátele z polské Sobótky,
abychom společně oslavili již deset let vzájemné spolupráce, během níž jsme navázali mnohá
přátelství a poznali rozmanitá místa obou zemí.
Pátek 23. května 2014
Do školy jsme se vypravili již v 9 hodin, protože jsme pomáhali s přípravami na slavnostní odpoledne.
Instalovala se technika, zdobil se sál, chystalo se zázemí pro vystupující. Dopoledne rychle uteklo a
ve 14 hodin mohlo vše odstartovat. Program nazvaný „Přátelství bez hranic“ měl za úkol představit
navzájem obě země.

Mohli jsme zhlédnout scénky, prezentace, vyslechnout hudební vystoupení, porovnat podobnost
češtiny s polštinou a mnoho dalšího. V sále byli přítomni zástupci obou měst, kteří zhodnotili
desetiletou spolupráci a navzájem si předali dary. Naše škola také věnovala polské škole strom
přátelství. Celým odpolednem provázela dvojice Bolek a Lolek, známá z polského pohádkového
seriálu. Myslím si, že se slavnostní program i přes malé problémy s technikou vydařil a byl velice
zábavný.

Ihned po ukončení, kolem čtvrté hodiny odpoledne, jsme začali stěhovat hudební aparaturu do
přízemí. Připravili jsme veškerou techniku, aby zde mohla v 19 hodin začít tradiční a velmi oblíbená
diskotéka. Testovat reproduktory jsme začali již o hodinu dříve. Na začátek bylo potřeba něco
klidnějšího, a tak jsme zvolili především techno. V sedm hodin jsme ale začali naplno a zaplněné
přízemí mohlo tančit na rytmy house music, hardstyle a také na nezbytnou komerční hudbu. Práci
DJs jsme si velmi užívali. Uvádění publika do taneční euforie, roztleskávání, sledování reakcí na
jednotlivé skladby nebo plnění hudebních přání bylo opravdovou zábavou. Celý sál si dokonce
prozpěvoval známé texty některých skladeb. Bohužel, s dvaadvacátou hodinou se rozsvítila světla,
ztichla hudba a diskotéka velice rychle došla do samého závěru. Z naší strany to byla bezpochyby
nejpovedenější část víkendu, dostávali jsme samé pozitivní reakce. Nikdo se nenudil, což je pro DJe
nejdůležitější.
Jiří Resl, 9. A
Sobota 24. května 2014
Sobotní program byl následující. Česko-polská sportovní olympiáda a návštěva Liberce.

Turnaj začínal kolem deváté hodiny v tělocvičně školy, kde se všichni účastníci seřadili a pomocí
barevných víček rozdělili do pěti družstev podle barev olympijských kruhů. Soutěžili tedy Červení,
Černí, Modří, Zelení a Žlutí. Samotný turnaj zahrnoval tyto disciplíny: člunkový běh, skok v pytli,
hod na cíl, slalom s míčkem na lžíci a pingpongové pálce, hod na basketbalový koš a slalom
s florbalovou hokejkou. Všichni jsme si navzájem fandili a společně jsme si užili spousty legrace. Na
památku každý soutěžící obdržel originální tričko v barvě svého týmu. A i když není výsledek
podstatný, tak si níže můžete prohlédnout konečné výsledky Česko-polské sportovní olympiády.
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V Liberci jsme měli naplánovaný výlet na Ještěd, do zoologické zahrady a nakonec do nákupního
centra Nisa. Nebylo však zrovna přívětivé počasí, a tak se zrušil výstup na Ještěd. Rovnou jsme šli
do zoologické zahrady. Brzy však začalo pršet, a my se schovávali po celé zoo pod různé přístřešky.
V domluvenou hodinu jsme zamířili zpátky k autobusu a přejeli k Nise. Cestou zpátky jsme se
v autobuse navzájem učili různé jazykolamy a zpívali písničky. 

Myslím, že i přes nepřízeň počasí jsme si výlet všichni náramně užili.
Kamila Šourková, 8. A
Neděle 25. května 2014
Na poslední den pobytu byl naplánován výlet na dominantu Českého ráje – zříceninu hradu Trosky.
Od školy jsme odjeli v půl deváté a po krátké jízdě jsme zastavili na parkovišti pod hradem. Zbývalo
vyjít kopec k samotnému hradu a vyšlapat schody na vyhlídkové plošiny obou věží. Všechny nás
uchvátil nádherný výhled, mohli jsme spatřit například Ještěd nebo Kozákov. Následoval pěší přesun
k rybníku Vidlák, při kterém mohli naši polští přátelé poznat krásu přírody v našem okolí. Krátká
cesta vedla nádhernou krajinou, střídavě lesem, polem či sadem. U rybníku na nás čekal autobus a
po občerstvení jsme se mohli vrátit zpět do Sobotky.

Kolem druhé hodiny odpoledne se již blížil návrat našich hostů do Polska. Já s několika dalšími
spolužáky jsme počkali na odjezd, abychom jsme se mohli s polskými přáteli rozloučit. Uvědomili
jsme si, že ty tři dny pobytu byly vlastně hodně málo. Na páteční diskotéce jsme s Poláky začali
komunikovat a než jsme se s nimi pořádně seznámili, nastal čas odjezdu. Musím říci, že všichni byli
velice přátelští, příjemní a užili jsme si s nimi spousty legrace. Máme s nimi také mnoho snímků na
památku. Po dlouhém loučení museli všichni, ač neradi, nastoupit do autobusu, který se ihned začal
vzdalovat. Jsem si jistý, že ve všech tento pohled vzbuzoval stejné pocity, pocity smutku.
Byl to však nádherný prodloužený víkend, plný zábavy, poznání a navazování nových přátelství a
rozhodně nelituji účasti. Jsem také rád, že jsem mohl pomoci s organizací, a přispět tak
k bezproblémovému průběhu celého víkendu.
Jiří Resl, 9. A

