
Pocta pro gymnaziální pěvecký sbor aneb cesta 2 členek do Bruselu 
 

 Pokud se ohlédneme trochu zpět, připomeneme si cestu vybraných členů gymnaziálního 
pěveckého sboru na pěvecký česko - německý workshop do Bayereuthu v rámci projektu 
 „ Sousedé se stávají přáteli“, který se uskutečnil v říjnu 2010 a který získal prestižní cenu 
„Jugend für Bayern“, kterou je oceňováno mimořádné nasazení mládeže pro demokracii 
a společnost v Bavorsku. 
 
 O této akci se psalo: 
    Předávání ceny proběhlo v sídle Katolické akademie v Mnichově. Po úvodním proslovu 
prezidentky zemského sněmu Barbary Stamm a ministerského předsedy Seehofera  následoval 
projev kardinála Reinharda Marxe na téma vztah státu a církve. Každá z těchto osobností poté 
udělila jednu z cen. Kromě projektu „Sousedé se stávají přáteli“ byly vyznamenány také projekt 
„Arkadas“ gymnázia v Alzenau a mezinárodní spolupráce památníků v Dachau a Flossenbürgu. 
V rámci ocenění pojedou mladí reprezentanti projektů na několik dní do Berlína, nebo do 
Bruselu. 
 
    Nastal dlouze očekávaný okamžik, koncem dubna 2011 se Karolína Kalinová 
 a Veronika Kubíková podívaly do Bruselu. Reprezentovaly tak náš školní sbor. 
 
    V sobotu 18.4. jsme se jako skupinka  5 holek vedená L. Piksovou vydaly do německého 
Bayreuthu. Zde jsme přespaly, abychom v neděli ráno vyrazily přímo do Bruselu. 
V Bambergu se k nám připojila také pětičlenná německá skupinka a pak jsme všichni 
společně pokračovali do Bruselu. Kolem páté hodiny jsme dorazili do Bruselu, ubytovali se 
v hotelu a potom jsme vyrazili do restaurace v centru města. Cestou zpátky jsme si prohlédli 
noční město. 
 
 

           
   
Prohlídka zajímavých míst 



   V pondělí ráno nás čekala návštěva Evropské komise. Ujal se nás D. Šandor, který nám 
pověděl o historii vzniku EU a její struktuře. Dále jsme navštívili Bavorské zastupitelství, kde 
jsme se dozvěděli o postavení Německa v EU. Potom jsme absolvovali okružní jízdu po 
památkách Bruselu. Prohlédli jsme si různé části města, královský palác nebo atomium. 
Nakonec jsme diskutovali s M. Hohlmeierovou z Bavorského zastupitelství o tom, co si myslíme o 
EU. Večer jsme si dali vyhlášené belgické hranolky. 
 
 

 
 
Také v Belgii  mají hezkou sochu Františka…☺ 

 

 
 
Prohlídka budovy Evropského parlamentu             



 

             
 
Historická zákoutí 
 
 
 
 

              
 
 
Pohoda nejen ve dne, ale také noční noblesa… 

 
    



 
   V úterý ráno jeli všichni účastníci do Evropského parlamentu, kde si povídali se členem 
parlamentu I. Ertugem. Poté jsme si prohlédli plenární sál. V poledne jsme vyrazili na 
výlet do Antverp, kde jsme strávili zbytek dne. Prohlédli jsme si památky a večer zakončili 
piknikem v parku. Ve středu jsme se šli naposledy projít Bruselem a v poledne už jsme jeli 
směr Německo. V Bambergu jsme se já a Verča rozloučily s německou skupinkou a 
pokračovaly do Bayreuthu. Odtud jsme další den vyrazily domů. 

 
 

 

       
 
Společný piknik                                                           Dlouhá cesta 
 
 
 
 

 
 
  První zleva: Lucie Piksová, koordinátorka projektu „Sousedé se stávají přáteli 
                                                       
                                                                               Zapsala K. Kalinová, studentka 3.B 


