NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY V LOTYŠSKU
V druhé polovině března se vypravila skupina 22 žáků a 4 učitelů na dlouho
plánovanou návštěvu partnerské školy v městě Liepāja (česky "Lipová"). Toto partnerství
bylo navázáno v rámci bilaterálního projektu Comenius, jehož hlavním tématem jsou Lidská
práva a svobody v době totalitních režimů 20. století. Tato cesta navázala na říjnový pobyt
našich lotyšských přátel v Příbrami. Naší partnerskou školou je J. Čakstes Liepājas pilsētas
10. vidusskola.
Česká výprava započala svou cestu v
Příbrami dne 20. 3. 2014 a po menších
dopravních peripetiích úspěšně o den později, v
pátek, dorazila do cíle, tedy do města Liepāja.
Liepāja je s 84 500 obyvateli třetí největší
město Lotyšska. Nachází se přímo u Baltského
moře. Ubytovali jsme se v hotelu Helvita, který
leží v centru města, jen několik minut chůze od
partnerské školy. V hotelu nás přátelsky
přivítali personál i učitelé, kteří vedou projekt v Lotyšsku.
Sobota se nesla v duchu poznávání Liepāje. Nejdříve jsme navštívili školu, kde jsme
se setkali nejen s lotyšskými žáky, kteří jsou zapojení do projektu, ale také s jejich pedagogy.
Koordinátorkou

lotyšské

skupiny

je

angličtinářka Lidije Babre, jež také oficiálně
zahájila program. Během dopoledne jsme se
věnovali

především

vzájemnému

poznávání

seznamování.

V

školy

a

odpoledních

hodinách jsme vyrazili na příjemnou procházku
po

městě.

Viděli

jsme

nejen

významné

pamětihodnosti a části města, kde byl poznat
nesporný vliv komunismu, ale taktéž jsme se prošli po pláži a mohli jsme vyzkoušet vodu v
Baltském moři.
Nejakčnějším dnem se bezesporu stala neděle, kdy jsme ráno odjeli na okraj města.
Zde se nachází areál bývalého vězení Karosta a všichni žáci se zúčastnili speciální hry Únik
ze SSSR. Všichni byli rozděleni do skupin a postupně absolvovali náročný program v
bývalém vězení a v areálu podzemních bunkrů. Aby vše bylo co nejvíce autentické, o naše

stravování se postaralo taktéž vězení Karosta a
celý oběd proběhl ve volné přírodě. Při zpáteční
cestě jsme se zastavili i na nedaleké pláži, kde
jsme mohli nalézt drobné úlomky jantaru,
suroviny tak typické právě pro pobaltské
republiky.
V pondělí dopoledne jsme zavítali do
městské radnice, kde nás přivítal místostarosta
Liepāje. Odpoledne jsme šli do Centra mladých, které nabízí prostor a volnočasové aktivity
městské mládeži. Celý den byl zakončen velmi zajímavou přednáškou s následnou diskusí, jež
vedli pamětníci okupačních režimů. Autentické svědectví přeživších lidí bylo jedním z
nejsilnějších zážitků našeho pobytu.
Úterní

program

se

odehrával

v

prostorách školy. Dopoledne se čeští žáci
věnovali výuce lotyštiny. Po obědě jsme měli
možnost seznámit se s lotyšským režisérem
Edmundem Šnore, který natočil dokumentární
snímek Soviet story. Tento film zobrazuje
utrpení, které postihlo lotyšský lid v době vlády
Stalina. Film se snaží poukázat na to, že Stalin
spáchal stejné zločiny proti lidskosti jako Adolf Hitler. Všichni účastníci projektu měli
možnost zhlédnout tento film, po kterém následovala dlouhá diskuse s režisérem.
Středa byla věnována především dějinám holocaustu. Setkali jsme se s očitou svědkyní
nacistického režimu, s paní Ilanou Ivanovnou, jež nám vyprávěla pohnuté dějiny židovského
obyvatelstva v době druhé světové války. Její
vyprávění

bylo

ještě

více

podkresleno

atmosférou místa, kde jsme se právě nacházeli.
Stáli jsme totiž na městském hřbitově, kde byl
památník židovského obyvatelstva. Poté jsme
odjeli na okraj města do Škede, abychom uctili
památku židovských obyvatel, kteří zahynuli v
průběhu holocaustu. Nakonec jsme navštívili
Muzeum holocaustu.

Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách jsme se vypravili do hlavního města Rigy,
které leží 223 kilometrů od Liepāji. Všichni jsme si společně prošli historické centrum města
a poté jsme navštívili Ž. Lipke muzeum, jež se věnuje dějinám okupace. Žáci absolvovali
interaktivní prohlídku muzea a mohli si vyzkoušet různé činnosti z oblasti každodennosti.
Poté jsme se všichni přesunuli k televizní věži, která vytváří přirozenou dominantu města.
Páteční dopoledne jsme podnikli cestu do Lékařské školy v městě Liepāja. V
odpoledních hodinách žáci pracovali na dílčích výstupech projektu.
V sobotu dopoledne se část žáků odebrala vyzkoušet nabídku Olympijského centra,
především plaveckého bazénu, a odpoledne jsme si všichni dali sraz v místní čajovně, kde
žáci sami vyrobili voňavá mýdla.
Nedělní dopoledne se již neslo v duchu
blížícího se odjezdu zpět do České republiky.
Všichni jsme se sešli opět ve škole, kde žáci
pracovali na plakátech, jejichž tématem byly
dějiny okupace. Nakonec jsme si poslechli
závěrečný projev, který přednesla zástupkyně
lotyšské školy, rozloučili jsme se a vydali se na
cestu domů.

https://www.youtube.com/watch?v=YzVrUhwZF5g&list=UU_GeJUdsgc7yWHBfLm_nbxw
https://www.youtube.com/watch?v=Y_pbmB1uSOY&list=UU_GeJUdsgc7yWHBfLm_nbxw
&index=9
Mgr. Hana Blažková, koordinátorka projektu

