Českou republiku navštívili členové britské královské rodiny a my jsme byli přitom
Slavnostní ceremoniál předávání certifikátů českým studentům, kteří úspěšně ukončili zlatý stupeň
programu nadace Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, byl jeden z hlavních důvodů, proč
nejmladší syn britské královny Alžběty II, prince Edwarda a jeho ženy Sofie, navštívili na tři dny
Českou republiku. Naši kluci sice na zlatý stupeň ještě nedosáhli, ale za velmi dobrou práci v
Mezinárodním programu Cena vévody z Edinburghu jsme byli pozváni na tuto prestižní akci jako
hosté. Pozvání vnímáme jako velkou čest, které se našim dětem i domovu dostalo. A taky velkou
motivaci pro všechny naše děti pedagogy. Kluci, kteří v programu DofE Award v uplynulém období
pracovali nejpilněji, a slavnostního ceremoniálu se v Praze zúčastnili, se na tuto akci moc těšili.
V den slavnostního ceremoniálu, ve středu 13.3.2013 museli kluci vstávat hodně brzy, už ve 4
hodiny ráno. Do Prahy jsme
dorazili v 8 hodin, vyřešili
jsme
problém
s
parkováním, poslechli
si zvonkohru na Loretě
a šli do Černínského
paláce k registraci
účastníků.
Před
zahájením jsme si
prohlédli
interiérové
prostory, které byly
hostům
při
této
příležitosti přístupné, a
pak se již usadili do
vymezených prostor.
Slavnostní ceremoniál
byl zahájen hudebním
vystoupením a dále
pokračoval
prezentacemi
vybraných
zlatých
absolventů. Na závěr
došlo na předávání diplomů
a
odznaků účastníkům programu
DofE Award, kteří ukončili zlatý stupeň. Hlavním a nejvýznamnějším z předávajících byl právě
princ Edward. V současné době je předsedou Nadace vévody z Edinburghu. Každému ze zlatých
absolventů osobně předal diplom, poblahopřál a zapózoval pro foto na památku. Po předání
diplomů ještě promluvil ke všem účastníkům slavnostního ceremoniálu. Pogratuloval úspěšným
absolventům. Připomenul význam programu. Apeloval i na rodiče a pedagogy, aby mladé lidi
v podobných aktivitách podporovali. Akce se zúčastnila i paní velvyslankyně. Celý slavnostní akt
byl ukončen opět hudebním vystoupením. Pro nás všechny byl slavnostní ceremoniál
nezapomenutelný zážitek. Po opuštění Černínského paláce si kluci ještě prohlédli kulturní a
historické památky Prahy. Do domova jsme se vrátili v 18.30h spokojení a plni zážitků.

