
Pondělí ráno: Natěšení, plní očekávání, ale i se spoustou obav „Budu jim vůbec 

rozumět?“ jsme nastoupili do autobusu a vydali se směr Německo, do oblasti, kterou mnozí 

z nás znali pouze z obrázku – Bavorska. Cestou jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o 

bavorských králích a místních zvycích. Do Ettalu jsme dorazili až po setmění, a tudíž bylo 

velmi vtipné rozdělování do rodin, přičemž vítající rodiny stáli s cedulkou, na které měli 

napsané naše jméno. Celý večer v rodině se nesl v duchu vzájemného poznávání a své 

hostitelské rodiny jsme potěšili dárky z Čech.  

Následující den jsme navštívili Mnichov, kde jsme si prohlédli zámek Nymphenburg.  

 

Odpoledne jsme byli provedeni muzeem BMW se samostatnou prohlídkou BMW 

Welt, kde jsme určitě všichni obdivovali nádherná auta, ale i jejich prototypy a motorky. 

Tento den jsme úspěšné zakončili na olympijském stadionu, kde jsme se dozvěděli něco málo 

z historie stavby a mnoho dalších zajímavostí.  

 

 

 



Se středou, ve svátek sv. Benedikta, nás čekala bohoslužba přímo v areálu školy, při 

níž jsme si mohli povšimnout rozdílů mezí naší a jejich školou. Účastnili jsme se též prohlídky 

celého komplexu gymnázia ukončené velmi dobrým obědem na internátu.  

 

 

Odpoledne jsme navštívili řezbářskou školu v Oberammergau a divadlo, kde se 

odehrávají známé pašijové hry.  

 

Určitě nejvíce zábavy jsme si užili ve čtvrtek a pátek, když jsme vyjeli na ledovec 

Zugspitze, největší horu Německa. K lanovce jsme se dostali vždy kolem 10. hodiny a začali se 

rozdělovat do menších skupinek, abychom vzápětí mohli ihned na svah. Většina z nás i našich 

německých přátel lyžovala, ale našli se mezi námi i někteří „snowborďáci“.  



 

Nejzajímavější ovšem bylo odpoledne ve snowparku. Tam jsme si téměř všichni 

vyzkoušeli sjet pár skokánků a „vyblbli se dosytnosti“. Kolem 3. hodiny odpoledne jsme 

opouštěli lyžařský areál příjemně unavení, avšak plní dobré nálady, kterou jsme si udrželi až 

do večera. V pátek večer většina z nás zamířila do internátu v Ettalu, do místní „knajpy“ – 

hospody. Poseděli jsme s přáteli, celý večer si povídali a poslechli velice zajímavý proslov 

jednoho z německých studentů. Strávili jsme krásný večer a kupodivu jsme ani nemysleli na 

nadcházející ráno, kdy jsme měli odjíždět.  

Loučení bylo opravdu dojemné. Myslím, že mohu říci za všechny, že se nikomu zpátky 

domů nechtělo a že jsme si tento týden, plný zážitků a poznání, dosytnosti užili. Nyní se jen 

můžeme těšit na podzim, až nás naši němečtí přátele navštíví zde v České Lípě, a doufám, že 

z našeho pestrého programu budou mít také tolik nezapomenutelných zážitků, kolik jsme si 

odvezli  my od nich. 
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