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Cesta zaãala v nedûli ráno u Hotelu
Grand v Brnû. Bylo nás osm nadûjn˘ch
studentÛ, chlouba Gymnázia Rájec-
Jestfiebí, a dvû trpûlivé, stresu odolné
Ïeny, p. uãitelka Pernicová a p. uãitel-
ka Honzátková. Na nádraÏí jsme se
v‰ichni nalodili do autobusu a po pfie-
stupu v matiãce Praze na Florenci jsme
pokraãovali v cestû do Hannoveru.
Celé na‰e cestování bylo sice zdlouha-
vé, trvalo 12 hodin, ale to nám neubí-
ralo na nad‰ení z cesty za vûdomostmi
a dobrodruÏstvím. Po desáté hodinû
veãer bylo útrapám a kodrcání v auto-
buse konec, vzali si nás domÛ na‰i ná-
hradní nûmeãtí rodiãové.

První den nabitého programu zapo-
ãal v partnerské ‰kole spoleãn˘m se-
známením s chodem ‰koly a se v‰emi
projektov˘mi studenty. Poté jsme se 
odebrali poznat mûsto Hannover a je-
ho krásy. K veãeru nás ãekalo velmi
milé pfiekvapení: kuchafiská ‰kola, kte-
rá pro nás pfiichystala mal˘ workshop
s v˘robou hamburgerÛ, na kter˘ jsme
si bûhem prohlídky mûsta museli na-
koupit urãené suroviny. Háãek byl
v tom, Ïe jsme je mûli nakoupit nejlé-
pe bez jakéhokoliv odpadu.

Bûhem celého t˘dne jsme podnikli

ní farmy, kde se krocani chovali vyloÏe-
nû pro jatka. Bylo to zajímavé a zároveÀ
i dûsivé. Dal‰í velmi pouãnou exkurzí
byla prohlídka sbûrného dvora, kde
jsme se mohli podívat, jak se nakládá

Projektové setkání vybran˘ch studentÛ ·panûlska, Francie, âeska a hostitelského Nûmecka „MINIMALISM: Is simplifying the way for
our planet?” se uskuteãnilo ve dnech 24. 3. – 30. 3. 2019 v nûmeckém Hannoveru a bylo zamûfieno na jídlo a odpady s ním spojené.

s odpadem, kter˘ my lidé tak nadmûrnû
produkujeme.

Ná‰ nejvût‰í v˘let a záÏitek, troufám
si tvrdit, byl Berlín. Zde jsme v‰ichni
nav‰tívili Braniborskou bránu a budovu
Nûmeckého spolkového snûmu. A pak
ten, kdo mûl zájem, se mohl pfiipojit ke
komentované prohlídce Berlína, kterou
si pro nás pfiipravil jeden z nûmeck˘ch
studentÛ. Rozlouãení se v‰emi úãastní-
ky projektu bylo v pátek na veãírku, kde
byla spousta dobrého a je‰tû více lahod-
ného jídla a pití.

Tímto bych chtûla za nás v‰echny
moc podûkovat na‰emu panu fiediteli
La‰tÛvkovi, Ïe projekt podpofiil, a paní
uãitelce Pernicové za jeho realizaci a za
to, Ïe nás vzala s sebou. Dovolím si fiíct
za v‰echny, Ïe jsme si jej velmi uÏili
a mnoho z nás si naplno uvûdomilo, jak
moc odpadu dokáÏeme vyprodukovat
jen jídlem. Ze své vlastní zku‰enosti
vlastnû v‰e znám, uÏ od mala v tomto
stylu vyrÛstám a vím, jak nezanechávat
zbyteãn˘ odpad. Ale velice mû tû‰í, Ïe
mnoho studentÛ se o to zajímá také
a postupnû mûní svÛj Ïivotní styl. 

Text: Cecilie Filipová, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, kvarta
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mnoho úÏasn˘ch exkurzí a v˘letÛ. Mezi
nû patfiila napfiíklad náv‰tûva farem. Jak
ekologické, kde se zvífiata nechovala
jen na poráÏku a Ïila relativnû pfiiroze-
n˘m zpÛsobem, tak i prÛmyslové kroca-

Prohlídka sbûrného dvora byla pouãná
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• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah
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