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Téměř celý týden strávili vybraní studenti českokrumlovského gymnázia se svými italskými 

partnery. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Comenius - Wege in Europa. 

 

Od září 2013 běží na Gymnáziu Český Krumlov projekt Comenius –  Evropské cesty. Cílem 

projektu je posílit evropský profil školy, vychovat žáky v aktivní a sebevědomé euro-občany, vést 

je k pochopení potřeby jednotné Evropy kvůli zachování míru a stability v Evropě, ale zároveň je 

vést i k uvědomění si vlastní regionální a národní identity v rámci EU. Co spojuje Českou 

republiku, Německo, Francii, Itálii? Čím si tyto země byly blízké v minulosti? Čím jsou si blízké 

nyní? Na tyto, ale i na mnoho dalších otázek se pokoušejí nalézt odpověď při objevování 

evropských cest studenti současné kvinty a třídy 3.S.  První mezinárodní setkání se uskutečnilo na 

konci října 2013, kdy do Českého Krumlova dorazili gymnazisté z Francie a Německa, další cesta 

zavedla v březnu 2014 krumlovské studenty do Pasova, březen 2015 se nesl ve znamení hned 

dvou cest, jedna skupina vyrazila do Paříže, druhá skupina přivítala v Krumlově italské partnery. 

Každý den programu v Českém Krumlově byl nějak tematicky zaměřen.  Podtitulem projektu 

jsou cesty. Pondělní cesta vedla za vzděláním a do nitra české společnosti. Italové si prohlédli 

školu, zúčastnili se výuky ve vybraných třídách a kolem poledne všichni společně vyrazili do 

města. Kroky vedly do komunitního centra Kocero. „Chtěli bychom našim partnerům představit 

nejen idylickou tvář našeho města. Krumlov, to není jen historie. Chceme ukázat, že zde žijí i jiné 

národnostní skupiny,“ představila záměr prvního dne Sabina Milová, studentka 3. ročníku 

gymnázia. V Koceru všichni společně zhlédli prezentaci o historii Romů a jejich kultuře, poslechli 

si zajímavou přednášku pana Milo, který se pokusil zanalyzovat složitou situaci Romů nejen v 

České republice, a zaposlouchali se do tónů romské hudby. Připravena pro studenty byla i romská 

pohádka, bylo zajímavé porovnat ji s klasickými českými pohádkami. Závěr pondělního programu 

patřil dobrému jídlu a hudbě. „Abychom se neodchýlili od tématu dne, objednali jsme ochutnávku 

typických romských jídel v Cikánské jizbě,“ uvedl Martin Jakab, pedagog gymnázia. Zlatou 

tečkou za prvním dnem byl poslech romských písniček v podání místní romské kapely. Hudbu si 

užívali především temperamentní Italové, ale ani krumlovští studenti nezůstali pozadu. 

„Neodolaly jsme, a dokonce jsme si i zatančily, muzikanti byli zkrátka geniální,“ smály se Verča 

Holcová a Radka Kmochová, se kterými hudba šila nejvíc. 

V úterý studenti vyrazili do Českých Budějovic. Nejprve navštívili pivovar Budvar, 

hospodářský klenot jižních Čech, po krátké prohlídce města dorazili k dalšímu pokladu, tentokrát 

architektonickému, a sice k zámku Hluboká nad Vltavou.  

Středa byla celá zasvěcena Českému Krumlovu a jeho historii. Ráno gymnazisty a jejich 

hosty přijal starosta města Dalibor Carda v obřadním sále krumlovské radnice, poté si studenti 

prohlédli unikátní keramický model města v Regionálním muzeu a prošli si nejhezčí místa ve 

městě. Po obědě se účastníci projektu ponořili do historie města téměř dokonale. Italové a Češi se 

učili tančit renesanční tance v prostorách ZUŠ pod vedením profesionálů z Fioretta. Po výuce 

studenti ochutnali v restauraci Maštal speciální renesanční menu. V kostýmech všichni 

absolvovali ještě noční prohlídku města. Prohlídka byla o to zajímavější, že průvodce nočním 

Krumlovem dělal studentům sám pan Vilém z Rožmberka, civilním jménem Stanislav Jungwirth. 

Ve čtvrtek vyrazili účastníci projektu opět na cestu. „Chtěli jsme Italům ukázat druhé 

nejhezčí město České republiky hned po Českém Krumlově – Prahu,“ okomentovali výlet 

studenti.   

V pátek ráno Italové odjeli zpátky domů, ale projekt tímto setkáním zdaleka nekončí. Na 

programu je ještě jedna cesta na konci dubna, tentokrát do nitra italské společnosti. 

Projekt končí v červenci 2015, před studenty leží ještě obrovský kus práce, jejímž 

vyvrcholením bude fotokniha ze všech podniknutých cest, čtyřjazyčná kniha plná dojmů a 

komentářů všech zúčastněných ze všech partnerských zemí. 



 


