Partnerství s družebním Gymnáziem Roberta Kocha
v bavorském Deggendorfu
(Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf)
„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“
„V podstatě jsou to vždy vztahy s lidmi, kterými život nabývá na hodnotě.“
Wilhelm von Humboldt
Přátelství mezi školami bylo navázáno v roce 1991. Bylo výsledkem zasedání zástupců českých a
bavorských škol v Norimberku v dubnu roku 1991. Tuto akci zprostředkoval Bavorský kruh mládeže. V
březnu roku 1991 došlo k výměně prvních oficiálních dopisů mezi řediteli obou škol a v dubnu k
prvnímu osobnímu setkání tehdejšího ředitele Gymnázia ve Strakonicích pana Ladislava Paucha a
bývalého zástupce ředitele Gymnázia Roberta Kocha v Deggendorfu pana Franze Strunze. Již v květnu
proběhla první návštěva bavorských vyučujících ve Strakonicích a v listopadu téhož roku byli na
oplátku čeští učitelé přijati starostou města Deggendorfu.
Od té doby se uskutečnilo mnoho hezkých a oboustranně užitečných setkání učitelů i žáků střídavě na
české a německé straně. Historie vzájemných partnerských vztahů je spojena se jmény ředitelů A.
Zieglmeyera, H.-P. Meidingera, L. Paucha, L. Palečka a současných ředitelů obou gymnázií Heriberta
Strunze a Mgr. Miroslava Hlavy.
Současná forma našeho 29letého partnerství spočívá v pravidelných setkáních učitelského sboru buď
v Bavorsku nebo v Čechách, při jejichž organizování spolupracují Mag.phil. Lenka Šampalíková na
české a Ingrid Naber na německé straně. Vyučující si vyměňují zkušenosti z vyučování, seznamují se s
moderními vyučovacími pomůckami a zároveň poznají pokaždé jinou část jižních Čech či Bavorska.
Gymnázium Roberta Kocha je součástí školního centra v Deggendorfu. Nově poskytuje také devítileté
studium a vzdělává v současnosti kolem 900 žákyň a žáků. Od roku 2018 sídlí deggendorfské
gymnázium ve zcela nové školní budově, kterou jsme si s kolegyněmi a kolegy našeho gymnázia směli
prohlédnout v rámci našeho přátelského setkání dne 20.10.2018. V prostorách nové budovy se nám
dostalo velmi vřelého a srdečného přijetí od našich bavorských přátel v čele s ředitelem školy panem
OStD Heinzem-Peterem Meidingerem, jeho zástupcem panem StD Dr. Wolfgangem Holzerem,
bývalým panem ředitelem A. Zieglmeyerem, jakož i bývalou zástupkyní školy paní Rosi Wagner.
Bavorské studentky a studenti nás přivítali velmi působivým gymnastickým vystoupením na hudbu
skladby „Carmina Burana“ německého skladatele Carla Orffa – absolventa salcburského Univerzity
Mozarteum. Velmi zajímavá pro nás byla následná prohlídka deggendorfské Vysoké školy technické a
jejích výzkumných laboratoří. Prohlídka osvětleného centra malebného města Deggendorf nás přímo
nadchla.
Naši školu zastupovali paní zástupkyně RNDr. Milena Pavlíková a pan ředitel Mgr. Miroslav Hlava,
kteří se svým přátelským vystupováním, zájmem o prohlubování česko-bavorských vztahů mezi
oběma školami a pan ředitel svými projevy v úvodu i závěru „Kollegentreffen“ zasloužili o náležité
reprezentování naší školy, naší země a především pravých lidských hodnot. Ve svém projevu
zavzpomínal pan ředitel i na velmi váženou osobnost našeho bývalého ředitele pana Lubomíra
Palečka, který nás počátkem října téhož roku nečekaně navždy opustil.
Mag.phil. Lenka Šampalíková

