
STUDENTI Z GYMNÁZIA K. V. RAISE V MALAJSII A V SINGAPURU 

 

Delegace studentů a učitelů z Gymnázia K. V. Raise Hlinsko se vydala na přelomu března a dubna na 

dobrodružnou cestu přes čtvrt světa.  Třiadvacátého března zhruba ve 4 hodiny odpoledne nasedli na 

letadlo směr Dubaj, tam pak přestoupili na další letadlo směr Singapur a tím začalo jejich malé 

putování po zemích singapurského lva a malajského tygra. Díky mnoha mezinárodním projektům, na  

kterých Gymnázium K. V. Raise již zhruba pět let spolupracuje jak on-line, tak formou přímé 

prezentace školy na mnoha mezinárodních konferencích a setkáních (např. konference v Itálii, Polsku, 

Sibiři, Irsku, výměna mládeže s Holandskem), se studenti a učitelé měli možnost podívat i do takto 

vzdálených zemí.  V malajské Melace se konalo šestidenní  mezinárodní sympozium  „Global Culture 

Generates World Unity“ a naši studenti byli jedinými delegáty, kteří reprezentovali Českou republiku 

a samozřejmě město Hlinsko. Město Hlinsko nás vybavilo krásnými propagačními a upomínkovými 

předměty, tudíž jsme kromě svých intelektuálních deviz měli i věcné dary (tímto  Městu Hlinsku velmi 

děkujeme). 

Hlineckou delegaci tvořili profesoři Lada Leszkowová a Marian Solčanský, studenti Tomáš Pšorn, 

Martin Pavliš a Vojtěch Matěna. Profesoři se studenty se pokusili své zážitky shrnout do malého 

rozhovoru: 

 

Takže kluci, jaký to bylo? 

Byl to naprosto nezapomenutelný zážitek, totální  skok do neznáma. Celá výprava pro nás měla 

gradující průběh,  kde na každém rohu a možná i kroku na nás čekalo něco fascinujícího, nového 

a exotického. Od chvíle, kdy jsme vystoupili ze singapurského metra až do opětovného přistání na 

Ruzyni jsme vycházeli z údivu prakticky jen ve spánku. Byla to obrovská škola života, mnohem 

cennější než většina školních poznatků. Není nad vlastní zkušenost.  

 

Jak jste se vůbec na tak  prestižní  a exotickou konferenci dostali? 

Naše škola se za poslední roky hodně 

změnila, hodně se otevřela světu a 

zapojila se do velkého množství 

mezinárodních projektů. Stojí to velké 

úsilí a hodně práce mimo školu, ale jak je 

vidět, stojí to za to. Musíme Vám přiznat, 

paní profesorko, že je to hlavně Vaše 

zásluha, víme, že trávíte spousty 

neplaceného času právě těmito projekty. 

Pokud oba dva u těchto aktivit vytrváte, 

mohou se budoucí studenti těšit na 

zajímavě strávený čas na gymnáziu. 



Co bylo nejlepší? 

Ježiš, toho by bylo! Jako mezi prvními 

bych ovšem určitě vyzdvihl mezinárodní 

složení konference. Bylo bezva povídat si 

s Butánci, Thajci, Bruneici, Australankami, 

Italy, Singapurci, Indkami, Holanďankami, 

Portugalkami, Laosankami (které 

mimochodem měly britského učitele) 

a samozřejmě Malajci. Zajímaví pro nás 

byli také jejich učitelé a jejich přístup ke 

studentům.  

Dále pak: taneční vystoupení jednotlivých 

zemí (my jsme například měli připravenou 

úžasnou choreografii, se kterou nám laskavě pomohl p. Dospěl z Vysočanu, tímto mu velmi děkujeme 

za ochotu i kostýmy), každodenní mezinárodní afterparty, hotelový pokoj ve třicátém patře a bazén 

na terase v jedenáctém patře, zajímavá moderní architektura, v Singapuru směsice všech možných 

náboženství a jejich soužití, přímá zkušenost na malajské střední  škole, a ještě asi tisíc dalších věcí. 

 

Co bylo nejhorší? 

Úmorné vedro a skutečnost, že jsme se neustále koupali ve vlastním potu, sem tam obří šváb, pavouk 

či varan, zkušenosti a zážitky z tureckých záchodů, někdy nižší hygienický standard, tzv. bleskový 

průjem. Dále jsme těžce nesli jejich příliš strukturovaný systém, kdy mají muži, ženy, studenti, učitelé, 

ředitelé a další skupiny vždy jasně danou pozici a povinnosti, které nesmí být za žádných okolností 

porušeny. 

 

Byl nějaký markantní rozdíl mezi 

Singapurem a Malajsií? 

Ano, určitě. Singapur se nám zdál 

mnohem kosmopolitnější, 

tolerantnější, více 

volnomyšlenkářský (to je možná 

silné slovo), Malajsie zase upjatější, 

konzervativnější, nacionalističtější. 

Singapur byl mnohem vyspělejší a 

přestože se jedná o malinkou zemí, 

dokáže fungovat naprosto 

samostatně. 

 



Můžete čtenářům uvést nějaký příklad ? 

Dozvěděli jsme se, že Singapuru 

chybí vlastní  zdroje pitné vody a 

musí ji dovážet z Malajsie, ta ho 

díky tomu drží v šachu. Singapur 

si to nechtěl nechat líbit a 

vynalezl velmi vyspělou 

technologii na recyklaci již použité 

vody, tak aby byli do roku 2020 

zcela soběstační a tímto se stali 

na Malajsii nezávislí. 

 

Malajsie je islámská země, jak 

jste tuto skutečnost vnímali 

přímo tam? 

S Islámem jsme se setkávali na každém kroku, zahalené ženy, které ve čtyřicetistupňových vedrech 

měli čepici, šátek, dlouhý hábit, silonky a pevné boty,  ženy separované  v ženských odděleních, 

krásné mešity všude kolem nás, modlitby pak byly i součástí konference. Když jste s panem 

profesorem tančili polku, bylo zřetelně vidět jejich užaslé výrazy. Dotek muže a ženy je zde naprosto 

vyloučen! Jejich styl života byl pro nás tak trochu tajemný a velmi nás fascinoval. 

 

Měli jste/jsme ponorkovou nemoc? 

Vůbec ne, bylo zvláštní, že i ve složení 3 studenti a 2 učitelé jsme byli neustále dobrá parta, užili jsme 

si spoustu legrace, měli jsme podobné názory i problémy. Nikdo nebyl rušivým elementem, spojovala 

nás exotika a překonávání 

kulturních rozdílů. 

 

Cítili jste se někdy 

v nebezpečí? 

Pouze na přechodech, 

zelená na semaforech totiž 

naskakovala pouze 

sporadicky a doprava byla 

opravdu divoká až 

chaotická. 

 



Co jídlo a pití? 

Leszkowová a Pšorn: Díky 

vedru jsme neměli na jídlo 

moc chuť a živili jsme se 

naprosto úžasným ovocem, 

které chutnalo mnohem 

lépe než u nás, a  čerstvě 

vymačkanými ovocnými 

džusy. 

Solčanský, Matěna, Pavliš: 

Jídlo bylo výborně 

kořeněné, ale pálivé 

omáčky k snídani chutnaly 

jen Marianovi, pití bylo 

přeslazené a pivo 

nedostupné. Nicméně jsme 

si pochutnali na mnoha exotických jídlech, pili jsme hlavně kokosové mléko. 

 

Co holky?  

Postoj asijských děvčat k nám, Evropanům, byl velice nezvyklý, ale v tom dobrém slova smyslu. 

Podivovali se zejména nad výškovými rozdíly, které byly více než markantní, i z toho důvodu se s námi 

chtěli neustále fotit. Působili nesmírně ochotně. Ačkoliv je pravda, že zákaz byť minimálního 

tělesného kontaktu nepatří mezi něco, co bychom si přáli převzít. Bylo ale neskutečně zajímavé 

pozorovat jejich okamžité reakce vzápětí poté, co jste se na ně jen podívali. V jejich tvářích byla 

patrná stydlivost, skrom-

nost a drobná rozru-

šenost. Musíme však 

přiznat, že v konverzaci 

s Italy či Australany jsme 

se cítili o něco přiro-

zeněji, také pro jejich 

nám bližší anglickou 

výslovnost. 

 

 

 

 

 



Myslíte, že takovéto akce jsou pro studenta přínosné nebo jde jen o to ulejt se ze školy? 

Už jsme zmínili, že osobní zkušenost je nad zlato. Ve školách jsou samozřejmě největším problémem 

finance, a proto je těžké více takovýchto akcí zrealizovat. Je to velká škoda, taková cesta nám 

otevřela další obzory, velmi zlepšila komunikační dovednosti v angličtině, ale i sociální dovednosti, 

jednání s lidmi a společenské chování.  

 

Tomáši, ty budeš za pár týdnů maturovat, myslíš, že odjezd ze školy byl pro Tebe v tomto pro Tebe 

náročném období spíše handicapem  nebo Ti to spíše pomohlo?  

Rozhodně pomohlo.  Nevím určitě, jestli přímo k maturitě, kde je to zase hlavně o teorii, ale život je 

o světonázoru, samostatném myšlení a používání mozku. Samozřejmě jsem si zlepšil svoji angličtinu.  

 

 


