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Když se řekne Holandsko …

• mnoha lidem se vybaví rozlehlé pole tulipánů 
překypující krásou, větrné mlýny, které ještě 
donedávna plnily svůj účel a dnes již slouží jen jako 
jedno z mnoha turistických destinací, popřípadě 
marihuana, která je v této zemi legálně k dostání.  
Všechno z tohoto výčtu je samozřejmě pravda, jsou 
to asi opravdu  hlavní lákadla, které jedna z nejníže 
položených zemí  světa nabízí. 

• Několika desítkám studentů z olomouckého 
gymnázia Hejčín se ovšem po konci minulého a 
začátku letošního školního roku vybaví obraz 
trochu jiný, konkrétnější a  detailnější. 
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Výměnný studentský program 2007
• V červnu, respektive v září proběhl totiž již druhý ročník 

výměnných pobytů studentů z Hejčína a holandských studentů 
z lycea v Doornu. Jednalo se o studenty ve věkovém 
rozmezí od 17 do 18 let, čili předmaturitních nebo 
maturitních ročníků.

• První část výměny, která probíhala v Holandsku, byla tou více 
očekávanou a do jisté míry i napjatou. Čeští studenti totiž 
bydleli v rodinách svých holandských přátel, a tak nikdo 
nevěděl, co jej vlastně čeká, jaká bude rodina, ve které je právě 
on ubytován, a jaký bude  jeho holandský protějšek samotný, 
tzv. match. 

• Čím byli ovšem snad všichni čeští studenti ohromeni, byla 
vysoká úroveň anglického jazyka prakticky všech 
holandských partnerů. Občas se zdálo, že je to snad skoro  
jejich rodný jazyk. Ale jak je o Holanďanech známo, patří na 
nejvyšší příčky, co se týče ovládání angličtiny jakožto 
světového jazyka, čili tento náš údiv byl celkem pochopitelný.



Co jsme viděli v Holandsku

• městečko Doorn

• Utrecht

• skanzen  Zaanse Schans, městečko 

Volendam

• přímořský Katwijk an See 

• Amsterdam s mnoha galeriemi a muzei  

včetně  slavné Rembrandtovy Noční hlídky 

v Riijkmuseum včetně krásné, i když 

upršené procházky centrem Amsterdamu. 













A cestou domů na skok do Bruselu …

• Návštěva Evropského parlamentu

• Beseda s panem poslancem Richardem 

Falbrem

• Prohlídka centra Bruselu spojená s 

ochutnávkou pravé belgické čokolády…







Vítáme naše holandské kamarády…

• Po dni stráveném v hlavním městě přijel          
15. září na parkoviště na Legionářské ulici v 
Olomouci moderní holandský autobus s našimi 
již dobrými známými a  druhá část výměny 
mohla začít. 

• Samozřejmě, že i my jsme chtěli udělat na 
Holanďany dobrý dojem a zanechat v nich 
hezké vzpomínky na Olomouc a na Českou 
republiku, a tak jsme na každý den měli pro 
holandskou stranu připraven program, který 
byl opravdu nabitý. 



Program pobytu v ČR ..

• Prohlídka Prahy, Olomouce

• Lanové centrum v Olomouci

• Návštěva Jeseníků a procházka z 

Červenohorského sedla do Karlovy 

Studánky

• Návštěva hradu Bouzov

• Návštěva Prostějova a prohlídka 

Starorežné









PODĚKOVÁNÍ …

• Rádi bychom poděkovali našim sponzorům, 

kteří finančně podpořili tento výměnný 

studentský program. Jedná se zejména o:

– Sdružení rodičů Gymnázia Olomouc – Hejčín

– Statutární město Olomouc


