
Setkání partnerských škol SOŠZ Český Krumlov a Střední zdravotnické školy ze 

Slovinského Hradce, tentokrát v Českém Krumlově 

 

    V září 2016 proběhla oboustranná  výměna studentů Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově 

a Střední zdravotnické školy z partnerského města Slovinský Hradec. Ve dnech 15. - 17. září odjela 

skupina českých studentek a studentů do Slovinského Hradce, kde jsme byli velice srdečně přijati.  

    Na partnerské setkání škol ve Slovinském Hradci navázala návštěva slovinských studentů a pedagogů 

v Českém Krumlově. Za Slovinska jsme si odváželi úžasné zážitky, z našich a slovinských studentů se 

stali přátelé, proto jsme našim hostům chtěli připravit program neméně zajímavý, nabízející 

nezapomenutelné zážitky. Termín od 26. do 28. 9. jsme asi zvolili správně, neboť po celou dobu 

panovalo nádherné letní počasí, které dotvářelo skvělou atmosféru společných aktivit.  

    Pondělní odpoledne jsme slovinským studentům umožnili návštěvu pivovaru Budvar v Českých 

Budějovicích. Další den jsme společně strávili při raftingu na Vltavě. Smíšení posádky česko –

slovinských raftů nás nutily využívat cizí jazyky, ale i porozumět slovinským výrazům. Pokud chyběla 

slova, pomohla i gesta, ale snaha dorozumět se byla na obou stranách velká. Studenti si vzájemně 

pomáhali při překonávání záludností vltavských jezů, za to byli ale odměněni kouzelnou přírodní 

scenerií vltavských meandrů. Do Zlaté Koruny všichni šťastně dopluli, i když mnozí z nich byli na vodě 

poprvé. 

    Středeční dopoledne jsme věnovali poznávání historie města a zámku. Městem nás v angličtině 

provázela paní Hana Hajerová. Patří jí velký dík za její poutavý výklad. Mistrně navázala kontakt se 

studenty a ti ji zahrnovali spoustou otázek. Škoda, že čas tak rychle uplynul… Prohlídka první zámecké 

trasy byla pro všechny neméně zajímavá a studenti ocenili skvělý výklad v angličtině. Odpoledne si pak 

všichni mohli vychutnat malebná zákoutí města či příjemné posezení na sluncem zalitých terasách 

krumlovských kaváren. 

    Ve čtvrtek jsme se slovinskými studenty i jejich pedagogy (ředitelem školy, panem Blažem Šušelem, 

paní Evou Meža i Lucijou Pori) rozloučili. Myslím si, že všichni pochopili, že slovo přátelství není jen 

abstraktní pojem, jen prázdná slupka bez obsahu. Budeme se i nadále snažit je pěstovat a naplňovat. 

     Naše setkání by se však nemohlo uskutečnit bez obrovské podpory vedení školy, bez vydatné 

pomoci kolegů, bez podpory vedení města, bez ochoty všech zúčastněných. Všem patří velký dík.    

(EKu) 


