
Další výprava na sever! 

Píše se 5. září roku 2014. Jsou 4 hodiny ranní a 20 studentů Gymnázia Chotěboř se schází před školou. 

Ale proč vlastně? Aby podnikli cestu do švédského města Gävle, kde se má uskutečnit již čtvrtá 

mezinárodní česko-švédská výměna. 

S našimi švédskými partnery jsme samozřejmě byli v kontaktu již před naším příjezdem. Stejně nás 

ale zvláštní pocit neopustil, když jsme po několikahodinové cestě autobusem, letadlem a znovu 

autobusem dorazili do cíle. Než jsme se ale setkali s „našimi“ Švédy, čekala nás po lehkém obědě 

procházka městem. A že toho k vidění bylo spousta! Největší úspěch ale jistě sklidily typické červené 

dřevěné švédské domečky ve starém městě. Pak také rozsáhlý park podél řeky Gavleån, na níž celé 

přímořské město leží. 

Na konec dlouhého prvního dne nás čekal už jen poslední, neméně lehký úkol. Poprvé naživo poznat 

našeho švédského partnera. Následující den si program pro nás připravili právě naše dočasné rodiny. 

Měli jsme tak možnost lépe se seznámit s tamními lidmi, způsobem bydlení, zvyky. Komunikačním 

jazykem byla samozřejmě angličtina. Na rozdíl od střední Evropy se ve Švédsku anglicky domluvíte 

téměř s každým. Švédi si jsou zkrátka vědomi toho, že švédsky se domluví leda tak s Nory, a proto 

přikládají učení se cizích jazyků velkou váhu.  

Zároveň ve Švédsku máte možnost potkat přistěhovalce téměř z celého světa. Není tedy nic 

neobvyklého, když je maminka vaší partnerské Švédky z Kosova nebo Chile. Představa, že přijedete 

do tohoto severoevropského státu a uvidíte kolem sebe samé blonďaté lidi, je chybná. Přesto ale jsou 

typičtí Švédi vidět. Důkazem toho byl profesor švédštiny, který se nás snažil naučit několik základních 

slov a vět. Hej. Jag heter Pavla. Vad heter du? 

Jednou z hlavních předností Švédska je nepochybně příroda. Někdo jistě může namítnout: vždyť tu 

rostou borovice a smrky jako u nás. To sice ano, ale zde rostou zcela přirozeně a nebyly vysázeny, tak 

jako u nás v nížinách a pahorkatinách. Ve švédském jehličnatém lese není zem pokrytá suchým 

jehličím. Naopak ji pokrývá zelený porost. To jsme si mohli ověřit hned dvakrát. Poprvé v Hemlingby 

friluftsområde, oblíbeném rekreačním areálu nedaleko Gävle. Podruhé kousek dále, na kamenité či 

písčité pláži u pobřeží moře nebo v okolí a mezi  švédskými jezery. 

Kromě přírody jsme navštívili i dvě historická města. Uppsalu, kde jsme mohli obdivovat velkou 

katedrálu, muzeum Gustavianum ve staré budově univerzity a novou univerzitu s knihovnou. Nemohla 

chybět návštěva hlavního města, Stockholmu. K vidění toho rozhodně nebylo málo: staré město, palác, 

kostel, kde pohřbívají  své krále a královny, radnice, kde se předávají Nobelovy ceny, Nobelovo 

muzeum , rozsáhlé muzeum s lodí Vasa, staré město, moderní výstavbu.  

Posledním bodem programu se 12. září 2014 stal odjezd (odlet) domů. Byl konec naší výpravy do 

Švédska, ale náš projekt ještě nekončí. V dubnu 2015 přiletí naši švédští partneři k nám. Máme se tedy 

ještě na co těšit. Naše cesta sice skončila, ale dojmy, zkušenosti a nová přátelství zůstávají. Nezbývá 

tedy nic jiného než poděkovat našim profesorům, Mgr. Evě Jirsové a Mgr. Romanu Kubátovi, kteří 

nás na cestě doprovázeli, stejně jako Mgr. Danuši Caltové, která se významně podílela na přípravě 

celé expedice! Hej då, see you in April. 

za studenty chotěbořského gymnázia Pavla Henzlová  


