HOLANDSKO
Jaké je Holandsko? To jsme mohli zjistit během jednoho březnového týdne v okolí města Oss. Je plné
kol (mimochodem, je jich o milión více než obyvatel), vysokých cihlových domků se strmými, úzkými
schody a krajinou, ve které byste těžko hledali kopec vyšší než 322, 5 metru.
Výpravy do těchto končin se nás účastnilo 38 a to i s pedagogickým dozorem H. Golovou, S. Dukovou
a V. Švihlíkem. Při příjezdu na nás již čekaly „naše“ holandské rodiny, které nás ubytovaly a pohostily
na celých pět dní. Tradiční snídaně se skládala z toustů s máslem a hagelslag, což jsou „myší bobky“, u
nás známé jako čokoládová ozdoba na dort. K svačině byly „myší bobky“ vystřídány typickým
holandským sýrem, což nás ovšem muselo zasytit až do večeře, která je hlavním jídlem dne
Holanďanů. Večeře se v každé rodině lišily, ale na stole se nejčastěji objevovaly šťouchané brambory
se zeleninou, mleté maso, husté polévky a vydatné dezerty. Všechny ale velmi překvapil herring,
čerstvý syrový sleď s cibulí, který nesklidil velký úspěch kvůli své specifické konzistenci a chuti. Stejně
tak nás zaujal způsob balení některých potravin, dokonce i voda nebo puding jsou baleny do
tetrapacku, avšak právě puding se spoustou dalších holandských dezertů nám pokaždé velmi zvedly
náladu.
V průběhu celého týdne jsme se kromě netradičních pokrmů seznámili i s mnohými významnými a
zajímavými místy Holandska. Již první den jsme spatřili největší gotickou nizozemskou katedrálu sv.
Jana ve městě s´ Hertogenbosch, které při její nedávné renovaci přibyla socha anděla se
smartphonem. Sídelní město Den Haag jsme si prohlédli v úterý, součástí byla i návštěva
Madurodamu, kde jsou vytvořeny zmenšeniny významných budov a míst v Nizozemí a to v poměru
1:25, také jsme se podívali do vězeňské věže plné mučících náčiní a po cestě domů jsme udělali
krátkou zastávku v Kinderdijku, kde se nachází soustava větrných mlýnů, součást dědictví UNESCO.
Nejnáročnějším dnem však byla středa, během které jsme navštívili Amsterdam. Zde jsme se kochali
nesčetnými kanály, houseboaty a navíc i významnými díly Rijksmusea. Návštěvu Amsterdamu jsme
zakončili velmi impresivní prohlídkou domu Anny Frankové. Čtvrteční program začal procházkou po
malebném městečku Willemstad, který byl kdysi pevností. Při následném přesunu do Rotterdamu
začalo vydatně pršet i přesto jsme zpoza autobusových okének obdivovali působivé dílo
Maeslantkerring. Moderní budovy Rotterdamu jsme však shlédli v rychlosti, protože nepřejícné
počasí vyřadilo ze „hry“ i naše deštníky. Pobyt v Nizozemí jsme v pátek zakončili celodenním výletem
na kolech se zastávkou ve větrném mlýnu. Před odjezdem se s námi naši holandští přátelé rozloučili
společnou večeří ve školní sborovně.
Již za čtrnáct dní jsme před gymnáziem Josefa Jungmanna netrpělivě vyhlíželi holandský autobus.
Dorazilo 23 studentů a 3 učitelé – Marieke Reijs, Martijn Vermast, Rop v.d. Burgh. V naší režii byly
první tři dny z jejich týdenního pobytu v Česku, ve kterých jsme pro ně připravili výlet do továrny a
muzea ŠKODA Auto, Prachovských skal, zámku v Ploskovicích, pevnosti Terezín a také prohlídku
Litoměřic, jejíž součástí byla i návštěva soukromého pivovaru, kde se seznámili s výrobou piva. Navíc
měli možnost zúčastnit se výuky ve škole a poměřit své síly ve volejbalu a fotbalu s našimi studenty.
Ve středu jsme se s našimi hosty museli již rozloučit, protože jejich cesta pokračovala přes sklárny
v Nižboru do Prahy, kde strávili další dva dny. Kromě pražských památek navštívili i Černé divadlo,
restauraci Zlatou Lyru a v neposlední řadě i diskotéku.
Všichni pevně věříme, že se jim u nás líbilo a že se příští rok opět shledáme…i když v jiné sestavě.

