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HELLO USA!
Téměř tři týdny nadaní stu-

den   žďárského Biskupského 
gymnázia intenzivně studovali 
anglič  nu, cestovali po Sever-
ní Americe a poznávali ji. 

Jejich cesta vedla z pražské-
ho Le  ště Václava Havla přes 
Amsterdam až do Oregonu na 
severozápadním pobřeží USA, 
kde strávili dva inspira  vní a 
nezapomenutelné týdny na 
pres  žní střední škole Blan-
chet Catholic School v hlavním 
městě Salem. 

Při zpáteční cestě se na něko-

lik dní zastavili na východním 
pobřeží USA, aby zažili jedi-
nečnou atmosféru největšího 
amerického města New Yorku.

„Každý den naši studen   
absolvovali výuku na Blanchet 
Catholic School, jejíž absolven-
  mají stoprocentní úspěšnost 

při přijímacím řízení na vyso-
kých školách, to je v USA neob-
vyklé. Je také pověstná vyni-
kajícími sportovními úspěchy 
svých svěřenců. Výjimečná je 
svojí přátelskou školní atmosfé-
rou, založenou na vzájemném 

respektu a toleranci studentů a 
pedagogů. Nezapomenutelné 
dny prožili naši studen   v domo-
vech svých amerických hos  tel-
ských rodin, kde i po výuce dále 
procvičovali anglič  nu a zblíz-
ka poznávali životní styl, zvyky 
a tradice svých nových přátel,“ 
popisuje ak  vity svých studen-
tů Jaroslava Ře  cká.

 „Vzhledem k datu naší cesty 
jsme za oceánem všichni spo-
lečně oslavili několik význam-
ných amerických svátků – 
Halloween, All Saints Day a 

Veterans Day. V duchu příprav 
na svátek Thanksgiving se neslo 
naše závěrečné setkání v part-
nerské škole Blanchet. V New 
Yorku nás  okouzlila vánoční 
výzdoba a kluziště, která jsme 
viděli na několika místech na 
Manha  anu. Nesmím zapo-
menout na fi nále volby nové-
ho amerického prezidenta, kte-
ré jsme spolu s našimi přáteli a 
spolužáky měli možnost sledo-
vat takřka v přímém přenosu z 
místa dění.“ 

Nadaní žáci Biskupského gymnázia na stáži v pres  žní americké střední škole

A co na daleké cestě za 
poznáním nejvíc zaujalo stu-
denty? „Úžasná a jedinečná 
škola Blanchet, její nadaní žá-
ci a skvělí učitelé… Zasněžené 
oregonské hory, národní par-
ky plné úžasných vodopádů, 
nekonečné lesy, hluboké sou-
těsky a divoké pobřeží Tichého 
oceánu… Knihovna plná lite-
rárních pokladů  a jedinečné 

genius loci v klášteře Mount 
Angel Abbey a slavnostní 
atmosféra při závěrečné mši 
Roku milosrdenství v katedrále 
v Portlandu…Setkání a srdeč-
né rozhovory s arcibiskupem 
Johnem Vlaznym a další spo-
lečný koncert žáků obou škol...
Napínavý ligový zápas americ-
kého fotbalu… Prohlídka Capi-
tolu, sídla oregonské vlády v 

Salemu. Procházky po Man-
ha  anu, výlet lodí za Sochou 
svobody, pohled na noční New 
York z Brooklyn Bridge, divadla 
na Broadway, barevné Times 
Square, seriózní Wall Street, 
veselý Central Park, lety nad 
Atlan  kem i koupání v Paci-
fi ku…,“ doplňují se navzájem 
studen  .

„Toto jedinečné partnerství 

s americkou Blanchet Catho-
lic School jsme na místě ještě 
rozšířili o další vynikající vzdě-
lávací ins  tuci Marist Catholic 
High School. Obě partnerství 
budeme i nadále podporovat 
a rozvíjet. Jsme rádi, že diá-
ře ředitelů obou škol se už ny-
ní plní daty dalších setkání,“ 
dodává ředitel Biskupského 
gymnázia na závěr. 

Tak tedy:  SEE YOU SOON OREGON!


