
Švédsko – září 2014     

Brzy tomu be přesně měsíc ode dne, kdy jsme odlétali do Švédska. Bylo nás dvacet a do této 

země jsme letěli každý se svými představami o ní. Do Švédska se s námi vydali také paní prof. 

Jirsová a pan prof. Kubát. 

    Byl pátek 5. září, takový normální raně záříjový den. Okolo 4. hodiny ranní jsme se 

všichni shromáždili u našeho gymnázia, kde jsme čekali na autobus do Prahy. Většina z nás 

toho přes noc kvůli brzkému odjezdu moc nenaspala, což moc nevadilo. Cesta na Letiště 

Václava Havla trvala asi dvě hodiny, takže jsme mohli dospat alespoň část toho, co jsme přes 

noc nestihli. Krátce před devátou ráno jsme už seděli v letadle, které mělo namířeno do 

Stockholmu.  

    Hned po příletu vzala představa o mrazivé severské zemi za své, jelikož nás Švédsko 

přivítalo uctihodnými 25°C. Na letišti na nás už čekal autobus, který měl namířeno do Gävle. 

Během cesty jsme si nemohli nevšimnout červených dřevěných domů s bílými okenicemi, 

které byly prostě všude. V Gävle nás přivítali dva učitelé z Vasaskolan. Poté jsme se přemístili 

do jídelny pedagogů, kde jsme se naobědvali. K obědu jsme měli takový ,,meat'n'cheese pie'' 

(pozn. takto se to samozřejmě nejmenovalo, ale ten švédský název jsem si nezapamatoval). 

Během chvíle si nás vyzvedl místní profesor historie, který nás provedl historickým centrem 

tohoto krásného města. Poté jsme se setkali s našimi švédskými partnery. V sobotu jsme měli 

inviduální program v rodinách. 

    Neděle patřila Uppsale, krásnému univerzitnímu městu s hromadou cenných památek. 

Naštívili jsme místní slavné Museum Gustavianum, jehož expozice byly velmi zajímavé. 

Naštívili jsme také místní univerzitní knihovnu a katedrálu. 

    Pondělí patřilo hodině švédštiny a výletu do místní rekreační oblasti Hemlingby. I 

přestože se mi chvílemi díky zajímavě řešené trase cesty zdálo, že chodíme v kruzích, byla to 

překrásná krajina. Na začátku dne jsme se také seznámili s ředitelem Vasaskolan Waltrem 

Nordqvistem. 

    Gästrike Vatten, což je místní čistička odpadní vod, bylo naším cílem v úterý. Hned po 

příchodu nás čekala přednáška a prohlídka Gästrike Vatten. V jedné z budov Vasaskolan pro 

nás měl pan Norbert Häubner připravenou prezentaci o ,, Coast Water Management". V 

cirkusovém oddělení Vasaskolan nám jeho žáci předvedli různé cirkusové triky. Na konci dne 

nás čekala poutavá prohlídka Oblastního muzea Gävleborg. 

    Stockholmu, Benátkám severu, jsme věnovali celou středu. Prošli jsme okolo 

Královského paláce, Parlamentu a po Starém městě. Poté jsme naštívili Vasa museum, kde je 

vystavena potopená loď Vasa, kdysi chlouba švédského námořnictva, která bohužel ani 

neopustila Stockholm. Provedla nás průvodkyně, která měla tak poutavý výklad, že jsme si 

snad ani lepší nemohli přát. 

    Poslední den patřil krásné přírodě v okolí Gävle. Naštívili jsme překrásné pobřeží v 

Rullsand a ohromující přehradu v Älkvereby, kde nás všechny Mari Benktson pozvala v 

kavárně na nápoj a dezert.  

    V pátek jsme se okolo druhé ráno dlouze rozloučili se svými švédskými partnery a 

vyrazili na letiště Stockholm - Arlanda. Švédsko se s námi rozloučilo krásným skoro letním 

počasí. Česko nás přivítalo tradičním podzimním lijákem. Na závěr bych řekl: Hej då Sverige 

(na shledanou Švédsko) ... 

                                              Za chotěbořské studenty Jan Vaněk  


