
Tradice opět žije! Osvěží ji studenti z Čech, ale i z Itálie 
 
 
Partnerství měst 
 
Město Příbram má několik partnerských zemí, se kterými navázalo historicko - 

kulturní partnerství. Mezi těmito městy je i severoitalské město Valle di Ledro. Aby byla 
zachována kontinuita družby u obou stran, radnice města Příbram předpokládá také 
partnerství  mezi mladými lidmi, kteří by oživili a dále mohli šířit tradici a nám společnou 
historicko - dějinnou souvislost obou zemí. 

 
Touto mimořádnou dějinnou událostí bylo vysídlení obyvatel z Vallle di Ledra do 

Čech. 
 
 
Společná historie 
 
V roce 1915 žili ještě Češi i obyvatelé Tridentska společně v jednom soustátí, byli 

poddanými Rakousko - Uherské monarchie. A jejich osudy se protkly. Tridentsko leželo na 
hranicích Rakouska Uherska, rakouská armáda zde sváděla těžké boje s armádou italskou. 
Bojům předcházela evakuace civilního obyvatelstva z hranic hluboko do vnitrozemí 
monarchie. Nucený přesun žen, starců a dětí z malého údolí jezera Ledro, stovky kilometrů 
daleko, do Čech, do té doby neznámé země v srdci říše, do obcí se zvláštními jmény jako 
Příbram, Nový Knín, Buštěhrad, Chyňava a dalších na neznámou dobu, bez prostředků k 
životu, bez minimální znalosti místního jazyka a zvyků. 

 
V dnešní době je již těžké pochopit co v květnu 1950 znamenal nucený odchod tisíců 

lidí, kteří během několika málo hodin (to není pouhý slovní obrat) museli opustit vše, co si za 
celý život pracně vybudovali, udržovali, měli rádi. Nucený odchod, o němž jsou jen vzácné 
zmínky v dějinách Evropy, zasáhl mimo jiné obyvatelstvo, které z velké většiny nikdy 
neopustilo údolí a zčistajasna muselo nastoupit do nákladních vozů, vlaků, žebřináků a strávit 
tam celé dny na cestě za neznámým cílem, protože jejich údolí se zrovna nacházelo ve 
vojenském pásmu, v bojové linii. 

 
Je to otevřená stránka dějin, která nás promítá do stále jednotnější Evropy, schopné 

překonat nacionální kontrasty. 
 
Přátelství, která vznikla mezi ledrenskými a jejich českými hostiteli, nezanikla ani po 

návratu uprchlíků domů, a to přes to, že naše národy zůstaly více než 80 let odděleny. 
 
Fyzické bariéry ve větší části Evropy již neexistují, někdy ale přetrvávají bariéry 

mentální, vzájemná nedůvěra, nejen mezi národy, ale i mezi jednotlivci různých národností, 
žijícími vedle sebe. 

 
Výměnné pobyty  žáků a studentů z těchto dvou zemí mají za cíl nejenom navázat na 

historické kořeny, ale hlavně podpořit kontinuitu přátelství, tentokráte skrze a prostřednictvím 
mladé generace. Díky realizaci výměnných pobytů jako je tento, může dojít prostřednictvím 
mladých lidí k trvalé sociální integraci dvou národů.  Je to jeden z mnoha kroků k propojení 
našich komunit, ledrenské a české, po němž bude následovat v budoucnosti další spolupráce a 



navázání přátelských vztahů, které by určitě s radostí sdíleli protagonisté událostí před 
devadesáti roky. 

 
Idea projektu pořádání výměnných pobytů tedy vychází s historické zkušenosti 

běženců, cizinců, kteří v našem regionu našli nový domov pro dlouhé období tří let a tím 
přibližuje reálně otázky krajních situací v životě jednotlivce, rozvíjí smysl pro toleranci a 
porozumění rozmanitosti. Dialog mladých lidí o společné minulosti regionů, reflexe rozdílné 
životní zkušenosti, možná konfrontace názorů v rámci osobního sdílení jsou nedílnou součástí 
společného programu výměnných pobytů. 

 
 
Waldorfská škola  Příbram se zapojila 
 
A proč jsme se o výměnné pobyty začali zajímat my -  studenti a žáci z Waldorfské 

školy? 
K uskutečnění tohoto pobytu nás  touha seznámit se, navázat kontakty, naučit se 

mluvit a komunikovat v cizím jazyce, informovat se o jiné zemi a její kultuře, způsobu života. 
Protože mottem naší školy je aktivně se podílet a ovlivňovat společnost a svět kolem 

nás. Protože si myslíme, že  díky realizaci výměnných pobytů jako je tento, může dojít 
prostřednictvím mladých lidí k trvalé sociální integraci dvou národů.  Je to jeden z mnoha 
kroků k propojení našich komunit, ledrenské a české, po němž bude následovat v budoucnosti 
další spolupráce a navázání přátelských vztahů, které by určitě s radostí sdíleli protagonisté 
událostí před devadesáti roky. 

 
Pro všechny tyto motivy Waldorfská škola Příbram vešla ve spolupráci s ledrenskou 

základní a střední školou v dubnu roku 2010. 
 
 
Co už se uskutečnilo 
 
V dubnu roku 2010 navštívil přípravný tým waldorfských učitelů Valle di Ledro, kde 

byl vypracován nástin spolupráce, výměnných návštěv a pobytů obou stran. Idea  pořádání 
výměnných pobytů vychází s historické zkušenosti běženců, cizinců, kteří v našem regionu 
našli nový domov pro dlouhé období tří let a tím přibližuje reálně otázky krajních situací v 
životě jednotlivce, rozvíjí smysl pro toleranci a porozumění rozmanitosti. 

 
Byla započata častá komunikace jak po e-mailech, mezi jednotlivými koordinátory 

projektu, ale i telefonická pertecipace nad jednotlivými částmi žádosti o grant či samotné 
výměny studentů. 

 
Studenti a žáci obou stran začali komunikovat prostřednictvím korespondenčního 

styku. Byla tak navázána komunikace mezi jednotlivými třídami prvního, druhého a třetího 
stupně i komunikace mezi studenty osobnějšího rázu, po emailech. 

 
Dne 17. ledna 2011 proběhla v přednáškovém sále waldorfské školy  přednáška a 

počítačová prezentace pro studenty a žáky druhého a třetího stupně naší školy. Téma 
prezentace bylo seznámit naše studenty s historickou provázaností Ledra a Příbrami, 
informovat všechny studenty a žáky o plánovaném výměnném pobytu, poskytnout veškeré 
informace o místě pobytu, výměnné akci. Cíl této prezentace, kterou si připravil jeden z  



vedoucích vyměnného pobytu, byl poskytnout široké penzum informací o vyvíjející se 
spolupráci  a dostatek informací a cestu k přehlášení se do této výměnné akce. 

 
Přednáška se uskutečnila  ještě jednou ve středu 11. května. Byla koncipována pro 

přátele školy a pro rodiče žáků zapsaných již do této výměnné akce. Byla podrobnější s 
přednesením konkrétního programu a jednotlivých aktivit na místě pobytu, technickými 
informacemi a tak.  

V termínu od 5. do 9. března  2011 přijel tým ledrenských učitelů – vedoucích 
projektu za italskou stranu do Příbrami. Část setkání proběhlo formálně na půdě waldorfské 
školy a část proběhlo i neformální cestou (seznámení se z památkami Příbrami, doprovodné 
kulturní akce). 

 
V dubnu přijel tento tým už i se studenty a žáky. Bylo to úžasné setkání. Studenti a 

žáci spadající do výměnného týmu, se věnovali  italským spolužákům, se kterými již navázali 
korespondenční styk. Proběhlo první seznamování. 

 
Nejdříve jsme našim italským přátelům zazpívali pár písní, ve foajé školy. 

Následovalo několik úvodních slov našeho pana ředitele a zástupců za italskou stranu. Pak 
jsme naše italské přátele  provedli po škole. Jako vrchol tohoto setkání byla česko - italská 
slavnost, která proběhla v tělocvičně školy. Vystoupily naši žáci, ale i Italové, kteří si pro nás 
připravili skvostné půlhodinové hudební představení muzikálových písní, pod vedením svého 
učitele hudby. 

 
 
Žádost o grant 
 
Z hlediska ekonomické náročnosti pořádání výměnných pobytů hledala naše škola 

cestu, jak snížit co nejvíce předpokládané náklady a i cenu samotného zájezdu pro naše žáky a 
studenty školy. 

 
V lednu 2011 skupina učitelů a rodičů naší školy zpracovala žádost o grant na projekt 

výměnného květnového pobytu Ledro - Waldorfská škola Příbram. Žádost jsme adresovali na 
Českou národní agenturu Mládež, která poskytuje podporu mladým lidem a pracovníkům s 
mládeží, kteří se chtějí zapojit do vzdělávacího programu Evropské unie Mládež v akci 
(www. mladezvakci.cz) 

 
 
Přidělení grantu 
 
V březnu jsme obdrželi pozitivní odpověď. Agentura schválila a podpořila naši žádost 

projektu výměnného pobytu studentů a žáků na plánovaný květnový termín. Daná částka je 
určena na pokrytí 80 procent cestovních nákladů, úhrada plného pojištění, a ubytování v dané 
lokalitě. 

 
Nyní už se velmi těšíme na náš výměnný pobyt, na  spoustu nových zážitků a 

zajímavých setkání, která nám tato cesta přinese, a o které Vás chceme později také 
informovat. 

 

kolektiv učitelů a studentů Waldorfské školy Příbram 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah 
sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a 
Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. 

 

 

 
 


