Návštěva partnerské školy z polské Sobótky
Květen se stal již neodmyslitelně měsícem, ve kterém se setkáváme s našimi přáteli z polské
Sobótky, abychom spolu strávili tři dny plné zábavy, turistiky, sportu a poznávání.
Letošní návštěva však začala poněkud neočekávaně, a částečně narušila plánovaný páteční program.
Příjezd výpravy jsme totiž očekávali kolem poledne, ale ta nakonec dorazila do cíle kvůli závadě na
autobusu s dvou a půl hodinovým zpožděním. Byli jsme však rádi, že se technické potíže podařily
šikovnému panu řidiči odstranit.

Po rychlém obědě a ubytování jsme se přesunuli přes ulici do výstavní síně zdravotního střediska,
kde si naši přátelé mohli prohlédnout velmi poutavou výstavu fotografií a dokumentů MUDr. Ivana
Kafky, který je předsedou Klubu přátel města Sobotky. Následoval přesun na Humprecht, kde na
polské přátele čekala naše bývalá žákyně Kamila Šourkouvá, která je seznámila s historií loveckého
zámečku. Před návratem do školy se ještě uskutečnil závod v běhu do schodů. Všichni účastníci poté
obdrželi pamětní listy a originální keramické medaile, které pro tuto příležitost vyrobily naše
šikovné paní učitelky a vychovatelky. Páteční program byl zakončen večerní diskotékou, kterou
režírovali naši bývalí žáci Vít Černý a Jiří Resl. Tito zkušení DJové si nachystali směsici moderní
taneční hudby doprovázenou světelnými efekty, což si všichni náramně užívali.
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opravdu nádherný. Následně jsme se vydali na procházku lipovou alejí do Libosadu, kde jsme si v
parku před Valdštejnskou lodžií udělali malý piknik a společně poobědvali. Po návratu do Jičína jsme
se ještě podívali na přehlídku vojenských oddílů, která byla i díky simulovaným bitvám velmi
působivá. Tím byla naše návštěva Valdštejnských slavností zakončena a následoval už jen přesun
autobusem zpět do Sobotky.

V neděli jsme po snídani vyrazili do nedaleké Mladé Boleslavi, abychom si společně s našimi polskými
přáteli prohlédli Letecké muzeum Metoděje Vlacha. Kromě plně funkčních letadel jsme mohli
spatřit mnoho interaktivních prvků a předmětů, které s letectvím úzce souvisí. Jeden polský žák
neváhal a díky trenažéru si vyzkoušel, jak se asi cítí pilot v letadle. Myslím si, že po této zkušenosti
se mu ještě dlouho točila hlava. Součástí muzea je také vyhlídková věž, ze které jsme měli krásný
výhled na celé letiště. Čas však neúprosně běžel a my jsme se již museli vracet zpět do Sobotky,
abychom stihli oběd. Po něm si naši přátelé sbalili svá zavazadla a vydali se na cestu zpět do
Sobótky.

Již nyní se těšíme na září, kdy se naše cesty opět propojí, neboť jsme byli pozváni na týdenní pobyt
na Zelenou školu do polského Jaroslawiece.
Radek Štaff

