Sobotka v Sobótce
Začátek září je už několik let neodmyslitelně spojen s naší návštěvou partnerské školy v polské
Sobótce a ne jinak tomu bylo i letos. Ve dnech 11. – 13. září 2015 jsme se vypravili za
našimi přáteli, abychom započali druhou dekádu naší spolupráce.
pátek 11. září 2015
Do Sobótky jsme se tentokrát nevydali obvyklým
směrem přes Náchod, ale využili jsme o něco kratší
cestu přes Trutnov. I když nás po cestě brzdily
uzavírky silnic, dorazili jsme do cíle ještě před
polednem. Pan ředitel nás vřele přivítal a nabídl nám,
abychom se před obědem podívali do sportovní haly,
kde probíhala netradiční sportovní klání žáků prvního
ročníku. K vidění byly různé překážkové dráhy nebo
například běh trojic na jednom páru lyží po vytyčené
dráze. Docházelo i ke komickým situacím, a tak jsme se docela dobře bavili. Po obědě jsme se šli
projít do centra města a poté zamířili do lanového parku pod Věžicou. Tuto adrenalinovou zábavu si
mnozí vyzkoušeli zcela poprvé, ale byli tu i již zkušenější lezci, neboť jsme sem zavítali již potřetí.
Večer byla na programu diskotéka, během které měli naši žáci možnost se více poznat se svými
polskými vrstevníky.

sobota 12. září 2015
Sobota byla spojena s celodenním výletem do Wroclavi. Stejně jako loni jsme navštívili zoologickou
zahradu, ale tentokrát nás čekala prohlídka Afrikaria – nově otevřeného pavilonu, ve kterém jsou
k vidění ekosystémy, vodní i pozemní fauna a flora Ariky. Obdivovat jsme mohli rozmanité druhy ryb
a korálové útesy Rudého moře, faunu džungle Konžské s bazénem kapustňáků, hrochy, krokodýly,
rejnoky a žraloky, tučňáky a lachtany nebo ryby jezer Malawi a Tanganika. Zážitek to byl
nezapomenutelný. Celý komplex má 19 bazénů, akvárií a rybníků o celkové ploše 4600 m2. Náklady na
výstavbu Arikaria se vyšplhaly na 220 mil. zlotých. Návštěvnost tohoto objektu je obrovská a my
jsme měli štěstí, že jsme sem zamířili hned ráno. Když jsme totiž pavilon opouštěli, stála před ním

již velmi početná fronta návštěvníků. Ušetřili jsme tak zhruba hodinu, kterou jsme mohli využít
k prohlídce dalších zvířat v zoologické zahradě. Poté jsme se autobusem přemístili do centra, kde
jsme se krátce zastavili v nákupním centru, abychom se občerstvili a nakoupili pár drobností pro
naše blízké. Cestou z Wroclavi jsme ještě zajeli do nedalekých Galowic, kde se nachází muzeum
historických kočárů. Dorazili jsme sem s časovou rezervou, a jelikož byla prohlídka domluvena až na
šestnáctou hodinu, mohli jsme si zasportovat v přilehlém parku. Kluci si zahráli fotbal, dívky
vyzkoušely petang. Muzeum jsme navštívili již před třemi lety a za tu dobu se expozice o něco
rozšířila. Na mnohých však již byla patrná únava z náročného dne, a tak byli rádi, když jsme vyrazili
na cestu zpět do Sobótky. Po večeři se většina z nás sešla ve sportovní hale. Kluci si zahráli opět
fotbálek, dívky basketbal a badminton.

neděle 13. září 2015
V neděli jsme se probudili do krásného slunečného dne, a tak jsme vydali na pěší túru s cílem
pokořit dominantu Sobótky – kopec Šlenžu (718 m n. m.). Odměnou nám za naše úsilí byl krásný
výhled do okolí, ale i možnost občerstvit se v turistické chatě. Po návratu ze Šlenži jsme si šli sbalit
věci, naobědvali jsme se a poté nám nezbylo nic jiného než se rozloučit s našimi hostiteli a vypravit
se na cestu zpět domů. Už nyní se však těšíme na další společné setkání.
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