
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čeští hosté přivítáni 
 

AARWANGEN  V rámci partnerství mezi městy navštívila střední 

škola TRIVIS z českých Vodňan  Aarwangen. Spolek přátel města 

Vodňany zorganizoval pro 33 studentů a jejich 12 doprovázejících 

osob zajímavý školní týden po Švýcarsku. 

 

Ze sálu společenského domu Tierlihus v Aarwangenu zní jihočeská 

hudba. V tento závěrečný večer pobytu ve Švýcarsku měli studenti 

z Vodňan na výběr více variant. Kromě tréninku v klubu judo nebo 

v klubu karate v Langenthalu si mohli jít zaplavat do bazénu 

v Aarwangenu a nebo rovnou v horní části sálu poslouchat hudbu. 

 

Grindelwald jako nejvýznamnější událost 
 

Čtyři čeští muzikanti hrají a zpívají s vroucností a vášní. Jan Bísek na 

tenorovém saxofonu ohlašuje tradiční hudební díla v němčině. „ To je 

hudební dárek pro naše přátele v Aarwangenu“. Kvartet je složen 

z ještě jednoho saxofonisty, jednoho bubeníka a jednoho hráče na 

tahací harmoniku. Na těchto už letitých nástrojích září velkými 

písmeny slovo „Praha“ für „Prag“. 

     Mezi naslouchajícími je mnoho doprovázejících osob a studentů 

z Vodňan. Oni poslouchají sice jistě jinou hudbu, tleskají však 

srdečně. Obzvlášť když foukací harmonikáři z Aarwangenu  

„Schnoregygeler vo Aarwange“, pod vedením Mario Wysse, hrají 

svižný Churer – Schottisch. Před dvěma lety navštívili Vodňany 

 aarwangenští foukací harmonikáři během víkendu o letnicích a 

zúčastnili se tam tradičních rybářských dnů.  

     Sedmnáctiletá Natálie byla poprvé ve Švýcarsku. Po dlouhém 

cestování se jí líbily tyto nové zkušenosti. Společně strávený čas 

s ostatními studenty, kteří byli ubytováni ve skautské ubytovně 

v Langenthalu. „Výlet do Grindelwaldu a procházka v propasti řeky 

Aary se mi velmi líbila“ říká studentka v angličtině. „ Já rozumím 

trochu německy, neboť my se ve Vodňanech učíme němčinu jako 

první jazyk, přesto já upřednostňuji angličtinu a chtěla bych po 

maturitě studovat tuto řeč v Anglii. Vedle hor a vodopádů zůstane 

Natálii obzvlášť sladká vzpomínka na návštěvu čokoládovny Caller 

v Broc/Gruyére. 



     Postupně dorazí také plavci a radostný společný čas u muziky, jídla 

a pití se chýlí k závěru. Další den se cestou do vlasti navštíví Rýnské 

vodopády a ostrov Mainau. 

     

 

Znovuzaložení 

 

V říjnu 2013 byl v hostinci U divokého muže v Aarwangenu založen 

spolek přátel města Vodňany. Stalo se to poté, když  původní 

existující  partnerství měst bylo před několika lety rozvázáno. 

Soukromé kontakty a přátelství však  přetrvaly a z iniciativy Hanse 

Wüthricha, penzionovaného spisovatele obce Aarwangen a čestného 

občana Vodňan, se partnerství obnovilo a se znovuzaložením spolku 

upevnilo. K hlavním cílům spolku patří navazovat partnerské a 

kulturní vztahy, jakož i organizovat a provádět různé projekty.  

 

                                                                                        Brigitte Meier 
1. května 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


