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Blanen‰tí gymnazisté v Petrohradû pfied sochou Petra I. (zvanou Mûdûn˘ jezdec). 

Nároãná cesta autobusem vedla pfies
Polsko, kde jsme se krátce zastavili v pul-
zující noãní Var‰avû, druh˘ den uÏ nás 
ãekal litevsk˘ Vilnius a jeho historické
centrum. V estonském Tallinu uÏ to byla
nejen historie, ale také podzimní Balt za
krásného sluneãného poãasí a cestou
k hranicím národní park Lahemaa.

TûÏi‰tû zájezdu, Rusko, nás pfiivítalo
v noci dÛkladnou, ale rychlou celní pro-
hlídkou, a tak starobylá hraniãní pevnost
Narva byla brzy za námi. Brzké ranní pro-
buzení v Sankt-Petûrburgu bylo velmi 
atraktivní - na nábfieÏí Nûvy pod sochou
Mûdûného jezdce zrovna v dobû, kdy se
zavíraly proslulé petrohradské mosty.

Program zájezdu byl nároãn˘ a zároveÀ
nádhern˘: Petropavlovská pevnost, Nûvsk˘
prospekt, Palácové námûstí, ErmitáÏ... TûÏko
fiíct, co v nás zanechalo vût‰í dojem. Plavba
po Nûvû v okolí Aurory? Jekatûrinsk˘ palác
s Jantarovou komnatou nebo Petrodvorec
s proslul˘mi fontánami a vodotrysky?

Náv‰tûva v siverském gymnáziu byla pro
studenty i pfiínosem literárním. V okolí mûs-
ta se odehrával dûj jedné z Pu‰kinov˘ch po-
vídek, ze ‰lechtického rodu v nedalekém 
zámeãku pocházel spisovatel Vladimír
Nabokov.

Zamyslete se a odpovûzte si na tyto
otázky: Podle jak˘ch vnitfiních pravidel
se fiídíte? Co si o sobû a svûtû kolem se-
be myslíte? Co chcete vlastnit a proã?
Proã touÏíte po bohatství? âím to je, Ïe
peníze jsou spojovány s tolika emoce-
mi, s pocitem ‰tûstí nebo smÛly?

Zku‰ená psycholoÏka a autorka
knih Lea Paulínová pomáhá lidsky
a srozumitelnû prozkoumat ná‰ vnitfiní
svût a najít sami sebe, zjistit v jakém
vztahu k hojnosti, blahobytu a penû-
zÛm se aktuálnû nacházíme. ZaÏíváme

hojnost, blahobyt nebo jsme se svojí
situací nespokojeni? Pokud jsme ne-
spokojeni, pomáhá nám si uvûdomit,
Ïe na svûtû je jen jedna jediná osoba co
potfiebuje zmûnit, a to jsme my sami.
Ná‰ zdrav˘ úsudek a ãilost nám po-
mÛÏe pfiekonat stereotypy a zábrany
vyvolávající na‰i nespokojenost.
Seznámí nás se zákonitostmi, které
podporují ná‰ úspûch, ale které na roz-
díl od pasivního konstatování nespo-
kojenosti, vyÏadují ná‰ aktivní pfiístup.
Mezi tyto zákonitosti v˘znamnû ovliv-

Àující ná‰ úspûch patfií touha a nad‰e-
ní, správné oãekávání jen toho nejlep-
‰ího a odpovûdnost za svÛj Ïivot.
DÛleÏitost správného vnitfiního postoje
opakovanû potvrzuje fakt, Ïe skuteã-
n˘m tajemstvím bohat˘ch lidí je, Ïe
vidí to, co ostatním uniká. Bohat˘ ãlo-
vûk se zamûfiuje na to, ãím chce b˘t,
ãeho chce dosáhnout. Ne tím, jak se
snaÏí, aby ho vnímali druzí. 

Mentalita hojnosti nám pomÛÏe lé-
pe poznat sami sebe a postavit svÛj Ïi-
vot na sv˘ch siln˘ch stránkách.

RUSKO SE MUSÍ ZAÎÍT!
Hotel v Olginu u mofie na okraji

Petrohradu jsme opou‰tûli neradi, ale plní
dojmÛ, a navíc nás ãekala je‰tû zastávka
v loty‰ské Rize. Historickou ãást mûsta
jsme si opût prohlédli a uãitele zde navíc
ãekalo dojemné setkání s organizátorkou
ãesko – loty‰ského projektu, kter˘ probûhl
na blanenském gymnáziu pfied osmi lety.

Co fiíci k Rusku? Musí se zaÏít. Zájezd
se uskuteãnil v dobû ne pfiíli‰ vlídné poli-
tické situace na v˘chodní hranici EU, ale
vidûli jsme, Ïe Ïivot jde normálnû dál jak
v Pobaltí, tak v Rusku. A pfiívûtivé pfiijetí
a bohaté poho‰tûní na siverském gymná-
ziu je pfiíslibem dal‰í spolupráce.

Úãastníci projektu a cesty do Ruska
tímto dûkují Jihomoravskému kraji za fi-
nanãní dotaci, Mûstu Blansku za poskyt-
nuté propagaãní materiály a cestovní
kanceláfii WES z Nového Jiãína za reali-
zaci zájezdu, kter˘ se zapsal do historie
Gymnázia Blansko jako nejdel‰í.

Dal‰í dojmy z akce budou postupnû
zvefiejnûné na www.gymbk.cz stejnû
jako termín prezentace, kdy v Blansku
na Rusko a Pobaltí zavzpomínáme dÛ-
kladnûji.

Mgr. Vladimír ·enk˘fi
Foto: Dana Fránková

Zveme Vás na kurz Mentalita hojnosti, kter˘ bude
probíhat dne 6. 11. 2014 ve Veterinární a farmaceu-
tická univerzitû v Brnû, Palackého tfi. 1/3, budova ã.
24. BliÏ‰í informace naleznete na webov˘ch strán-
kách www.cavs.cz nebo telefonicky 725 793 885. 

PomÛÏe nám získat vládu nad svojí Ïivotní situací a dosa-
hovat sv˘ch cílÛ. Pfiiná‰í dobré a povzná‰ející pocity, radost
z nov˘ch zku‰eností. Nauãíme se dát kaÏdému dni ‰anci,
aby se stal nejkrásnûj‰ím dnem na‰eho Ïivota.

O tom se pfiesvûdãili studenti ru‰tiny, pûveck˘ sbor Perliãky a uãitelé Gymnázia Blansko, ktefií ve dnech 14. - 22. 9. nav‰tívili rusk˘ Sankt-
Petûrburg. V projektu dotovaném Jihomoravsk˘m krajsk˘m úfiadem v rámci mezinárodní spolupráce JMK s Leningradskou oblastí nav‰tí-
vili nejen Petrohrad, ale také nedaleké mûsteãko Siverskij a místní gymnázium, kde byly poloÏeny základy budoucí spolupráce obou ‰kol.

Mentalita hojnosti


