DOTEK EXOTIKY
V ZŠ BEDŘICHA HROZNÉHO
Prázdniny o sobě dávají
každým dnem vědět víc a víc. Hromady
vybraných učebnic jsou zase vzorně
vyrovnány ve školním skladu, vytištěná
vysvědčení čekají na svou příležitost do
čtvrtka 30. 6., až odhalí svá známková
tajemství, ve třídách je prostor pro
společné zhodnocení a shrnutí školního
roku i pro vzájemná vyprávění. Častým
tématem rozhovorů jsou dovolená, výlety,
tábory a vůbec všechny krátké i dlouhé
pobyty a cesty, které k prázdninám patří.
Většinou jsme zvyklí cestovat po naší
vlasti nebo po Evropě, vzdálenější
destinace nás lákají spíše přes televizní
dokumenty
a
barevné
katalogy
cestovních kanceláří.
V blízkém
Muzeu
Bedřicha
Hrozného proběhla v pondělí 27. 6. ve
spolupráci
se
Společností
českokubánského přátelství vernisáž výstavy
Kubánská příroda, fauna a flóra. Jejím
předznamenáním byla návštěva chargé
d’affaires Kubánské republiky p. Félixe
Leóna a jeho doprovodu v naší škole. Zástupci této vzdálené
země přišli i s představiteli Města Lysá nad Labem na besedu
se žáky 7. B a 9. ročníku.
Po úvodu a přivítání provázel slova našich hostů
krátký film, který naše myšlenky odvedl jako mávnutím
proutku k prázdninám a přímo do kubánské exotiky. Ne
nadarmo je Kuba nazývána jako Perla Karibiku. Nechali jsme
na sebe dýchnout dálky, měli jsme co sledovat. Průzračné
moře, azurově modré zátoky, nekonečné pláže, palmy.
Usmívající se pohostinní lidé a hudba odrážející kubánský
temperament. Záběry divoké přírody se svěžími vodopády,
bujnou vegetací, rozmanitými a pro nás neznámými druhy
rostlin a ptáků. Ani se nelze divit, že se v Karibiku líbilo už
Kryštofu Kolumbovi a jeho současníkům.
Odnesli jsme si pěkné divácké zážitky. Ani naše uši
nebyly ochuzeny. Možnost naslouchat plynulé libozvučné
španělštině byla také výjimečná. Paní tlumočnice veškerá
slova pana velvyslance brilantně překládala, avšak ti

pozornější mohli v proudu španělštiny zachytit také několik mezinárodně srozumitelných slov, která
znají i z jiných jazyků.
Závěr hodinového společného
setkání patřil publiku. Jak to mají
kubánské děti s délkou povinné školní
docházka a s prázdninami? Kam Češi na
Kubě nejčastěji cestují? Na kolik korun by
vyšla letenka na Kubu? Která místa
v České republice pan chargé d’affaires
navštívil, jak dlouho působí v Praze a jaký
má ze svého pobytu dojem? Co je typické
kubánské jídlo? Na tyto a mnohé další
otázky pan chargé d’affaires ochotně

odpověděl. Mj. nezapomněl porovnat první dojem z naší
školy s typickým obrázkem kubánských školáků.
Kdybychom vstoupili do kubánské školy, byl by tam prý o
přestávkách mnohem větší „rachot“. Prostě temperament
se nezapře.
Atmosféra celého setkání byla srdečná a milá.
Odcházeli jsme z besedy s ideálním naladěním na čas
dovolených. Tak jdeme balit?
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