
Zhruba  v polovině  září  přišel  na  mailovou  adresu  ZŠ  Vysočany  zvláštní  dopis.  V něm  lámanou
češtinou automatického překladače žádal nějaký člověk jménem Vicki o pomoc s hledáním svých kořenů.
Paní ředitelka na mail odpověděla a zanedlouho přišel další mail. Opět přeložený automaticky, opět velmi
nejasný a matoucí. Paní ředitelka předala mailovou adresu odesílatele mně – učitelce angličtiny, a já napsala
svůj první mail do Ameriky, tentokrát už v angličtině. V něm jsem žádala tajemného korespondenta, aby
nám anglicky napsal něco víc o sobě. A tak začalo naše mailové přátelství s paní Vicki Sundleaf Žáček. 

 Tato paní žije v Kalifornii, má čtyřletou vnučku a tatínka po zdařilé operaci srdce. Její dědeček přišel
do Ameriky ještě před 1.  sv. válkou právě z Vysočan – Molenburku . Otec paní Viky vždy toužil navštívit
místo, odkud jeho rodina pocházela. A tak díky odpovědi paní ředitelky se mu tento sen snad už příští léto
vyplní.

Vzala jsem maily paní Vicki do hodin anglického jazyka pro 4. a 5. ročník, což jsou na naší škole ty
nejstarší děti, v obci je totiž jen malotřídní škola s prvním stupněm. Děti tyto dopisy velmi oslovily. Zaujalo
je,  že  někde na druhém  konci  Země žije  někdo,  kdo pochází  z jejich vesnice.  Společně  jsme v hodinách
angličtiny pro Vicki vytvořili dopis, kde děti popsaly obec Vysočany, své pátrání po předcích Vicki – psaly o
tom, jak se ptají svých prarodičů, pátrají po  matrikách i na hřbitově.  Viki nám za tuto snahu poslala dárek.
Do školy přišly poštou dva balíky. V tom menším byly samolepky firmy, pro kterou pracuje a v tom větším
balíku poslala Vicki všem čtvrťákům a páťákům nádhernou láhev na vodu. Jako poděkování za dárek nyní
tvoří žáci 4. a 5. ročníku vlastní dopis o sobě, své rodině a svých koníčcích. Díky Vicki procvičují angličtinu
v praxi. Získali „kamarádku na dopisování“. Těší se, že ji poznají osobně, až navštíví se svým otcem Vysočany.
Pokud vše půjde podle plánu, přivítá obec Vysočany v červnu vzácnou návštěvu až z Ameriky. Nakonec zde
své příbuzné našli! 

A naše škola? Ta bude slavná. Stejně jako obec Vysočany. Vždyť si o nás budou povídat až v daleké
Americe!

TETIČKA VICKI Z AMERIKY
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