
Prácheňáček v Číně
Ve dnech 22.7.-29.7.2015 proběhl v Číně již 6 mezinárodní letní kemp pro studenty z celého 

světa, který organizuje nadace China Soong Ching Ling Foundation (CSCLF). V letošním roce se 
této prestižní  akce zúčastnilo  přes 400 studentů z 22 zemí světa.  K účasti  na této události  bylo 
Svazem klubů mládeže vybráno také 10 členů souboru Prácheňáček a jeden vedoucí. Pro všechny to 
bylo veliké překvapení a zprvu jsme nemohli ani uvěřit, že by to mohla být pravda. Došlo nám to 
asi teprve v letištní hale v Praze, když jsme se loučili se svými rodiči a sourozenci. Let s přestupem 
v Moskvě proběhl bez komplikací  a najednou tu byl  Peking. Na smog v tomto městě  jsme byli 
dopředu upozorněni, ale realita byla něco úplně jiného. V kombinaci s vysokou teplotou a vlhkostí 
vzduchu jsme se cítili jako v parních lázních. Naší výpravě byla přidělena průvodkyně Siu Sí, jejíž 
starostí bylo především to, abychom byli všude včas. 

První 3 dny jsme byli ubytování nedaleko Pekingu v nádherném areálu zámku Chateau Laffitte 
postaveném ve francouzském stylu.  Tady probíhaly i  vystoupení  a  seznamovací  aktivity.  Hned 
druhý den nám organizátoři rozdali trička s logem „In China, be friends“, což bylo ústřední motto 
celého  kempu.  Dostali  jsme  také  různobarevné  náramky,  podle  kterých  byly  účastníci  kempu 



rozděleni do skupin tak, aby se v každé skupině sešli studenti z několika zemí světa. Pod vedením 
čínských instruktorů pak probíhaly různé hry, jejichž účelem bylo především prolomení jazykové 
a kulturní bariéry a seznámení všech účastníků – tzv. Ice-Breaking.

Akce probíhala  celé  dopoledne  ve  vnitřních  prostorech  zámeckého  komplexu.  Odpoledne  se 
konala jakási výměnná burza suvenýrů.  Každá skupina měla  přidělen stánek s označením státu, 
který jsme si vyzdobili dovezenými suvenýry. Náš stánek byl vyzdoben určitě nejlépe, Prácheňáčci 
si totiž přivezli slušnou zásobu suvenýrů a tak jsme měli co nabídnout. Největší zájem byl o krtečka 
z kresleného  seriálu,  ale  mizely  i  české  vlaječky  a  odznáčky,  CD  Prácheňáčku,  balónky  a 
cukrovinky.  Večer  byl  věnován zahajovacímu ceremoniálu,  po  kterém následovala   vystoupení 
jednotlivých skupin. Většina vystoupení byla na vysoké úrovni a přestože každý soubor dostal jen 
malý časový prostor, protáhla se akce do pozdních nočních hodin.

Další  den byl  pro vedoucí skupin naplánován výlet  do Zakázaného města.  Děti  bohužel  tuto 
možnost  neměly.  Pro ty byl  připraven celodenní  program, jehož smyslem bylo přiblížit  čínskou 
kulturu a zvyklosti ostatním účastníkům tábora. Vyráběly se masky, vařilo se, zpívalo i tančilo. Své 
celodenní snažení pak všichni zúročili na večerní taneční párty. Ještě ten večer jsme se balili a ráno, 
hned  po  snídani,  jsme  se  rozloučili  s hotelem  a  vydali  se  autobusy  k Velké  čínské  zdi.  Díky 
dopravním zácpám, které jsou v Číně všudypřítomné nám na prohlídku tohoto skvostu zbyla jen 
hodinka času ale  vzhledem k vedru,  které  tu  panovalo,  to  úplně stačilo.  Zážitek  nám nadlouho 
zůstane v paměti, ale v té chvíli jsme všichni mysleli hlavně na klimatizovaný autobus. Po obědě 
jsme ještě navštívili  dech beroucí akrobatickou šou a pak už se spěchalo na vlak s lehátkovými 
vozy, který nás přes noc převezl o 1000 km jižněji do Nantongu. Tady jsme v krásném prostředí 
Ekologického parku Jin Dao strávili další dva dny a věnovali se především sportovním aktivitám a 
samozřejmě večerním vystoupením.Na poslední den byla naplánována prohlídka Šanghaje, kam nás 
z Nantongu převezli autobusem. Nezapomenutelným zážitkem se stala určitě návštěva věže Oriental 
Pearl Tower s prosklenou průhlednou podlahou ve výšce 260 metrů nad zemí. Na večer pro nás 
organizátoři připravili slavnostní večeři s promítáním prezentace z celého průběhu kempu. Teprve 
tady jsme si všichni uvědomili,  kolik jsme toho za těch pár dní prožili,  kolik kamarádů jsme tu 
potkali a že už za chvíli se s nimi budeme muset rozloučit. Nejednomu z nás se v té chvíli zarosily 
oči. Na noční vyhlídkové plavbě po řece Huangpu, která pak následovala, jsme se při pohledu na 
nádhernou  scenérii  barevně  rozzářených  mrakodrapů  loučili  s přáteli  ze  všech  koutů  světa. 
V pozdních večerních hodinách nás dovezli na letiště, odkud nám dvě hodiny po půlnoci odlétalo 
zpáteční letadlo. 



Velice  si  vážíme  toho,  že  nám  bylo  umožněno  zúčastnit  se  této  události  a  chtěli  bychom 
poděkovat  všem,  kteří  nám  to  umožnili.  Poznali  jsme  nám  dosud  neznámou  zemi  a  navázali 
přátelství se studenty z Číny, Koreje, Austrálie, Nového Zélandu, USA, Kyrgyzstánu či Maďarska. 
Mimo to tu byli ještě studenti např. z Francie, Uzbekistánu, , Pákistánu, Thajska, Indie, Srí Lanky, 
Egypta, Zimbabwe a další.

Naše díky tedy patří zejména Svazu klubů mládeže který nám možnost účasti zprostředkoval, 
pomáhal  s přípravami a organizačním zajištěním a hlavně finančně pokryl  velkou část  nákladů. 
Jmenovitě bychom rádi poděkovali paní Neubertové a panu Matouškovi za neocenitelnou pomoc 
a nakonec i za milé přivítání na letišti při našem návratu z Číny. Nemalou finanční částkou nám 
přispělo i město Strakonice a žádost o příspěvek jsme podali i do grantového programu Jihočeského 
kraje, který nám v posledních letech již několikrát vyšel vstříc.

Jaroslav Bašta
Prácheňáček

   
 


