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První setkání zúčastněných škol v rámci projektu Erasmus+ „Vitajte u nás!“ proběhlo v dubnu
na Slovensku. Pro všechny zúčastněné byl připraven pestrý program.

NEDĚLE 17.4.

V 6.40 vyrážíme vlakem do Bratislavy. Dva přestupy jsme zvládli a v poledne již stojíme před
nádražím v hlavním městě našich sousedů a vyhlížíme autobus s našimi hostiteli. Při čekání na
přílet všech skupin jsme stihli navštívit Bratislavský hrad, vidět sídlo prezidenta, projít
Michalskou bránou či zavítat k břehům Dunaje. Po připojení všech skupin jsme se přesunuli do
Nového Tekova v blízkosti Levic, kde jsme se ubytovali na Ranči u Bobiho.

PONDĚLÍ 18.4.

Po snídani jsme se přesunuli do Levic, kde jsme nejprve navštívili hostitelskou školu – ZŠ sv.
Vincenta de Paul. Po obědě nás čekalo přivítání panem starostou na radnici a poté návštěva
místního hradu a muzea. Pak jsme se prošli ke Kalvárii, kde se nám z vyhlídkové věže naskytl
výhled na město a okolí.

ÚTERÝ 19.4.

Hned ráno jsme se vydali do nedaleké jaderné elektrárny Mochovce, kde jsme se v interaktivní
expozici dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o jaderné, ale i ostatních zdrojích energie. Po
obědě ve škole jsme se vydali na nedaleký vrch Šiklóš, kde se nám ze zajímavé věže naskytl
opět pěkný výhled na okolní krajinu a město Levice. Po návratu na ranč nás čekalo kulturní
vystoupení a poté diskotéka.
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STŘEDA 20.4.

I středa byla velmi pestrá! Dopolední návštěva Štiavnických dolů a poté procházka Banskou
Štiavnicí. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v obci Pukanec. Zde nám přímo před očima
přichystali tradiční pokrm – tzv. párance (buď na sladko nebo na slano). Po prohlídce místního
kostela jsme se přesunuli do obce Brhlovce, kde jsme navštívili skalní obydlí.

ČTVRTEK 21.4.

Náročný přesun do Velké Lomnice ve Vysokých Tatrách. Cestou jsme se nejprve zastavili v
obci Dechtáre a v místní salaši měli opět možnost ochutnat tradiční slovenský pokrm – halušky
nebo makové šúlance. S plnými žaludky jsme se přemístili do Demänovské doliny. Zdejší
Demänovská jeskyně svobody nás ohromila svou nádhernou výzdobou! A to dnes ještě nebylo
vše! Zvládli jsme také druhou nejvyšší horu Nízkých Tater – Chopok 2 024 m! Ale ne „po
svých“… Z Jasné jsme se nechali vyvézt třemi typy lanovek. A pak už hurá do Velké Lomnice…

PÁTEK 22.4.

Ze Starého Smokovce jsme pozemní lanovkou vyjeli Hrebienok. Odtud jsme se vydali k
vodopádům Studeného potoka a na nejstarší chatu ve Vysokých Tatrách – Rainerovu chatu,
pokračovali zpět na Hrebienok a sešli na Bilíkovu chatu, kde nás čekal oběd. Po návratu do
Starého Smokovce nás autobus převezl do Štrbského Plesa. Podívali jsme se k jezeru,
dokoupili poslední suvenýry a dárečky pro naše nejmilejší a už pomalu mysleli na návrat…

SOBOTA 23.4.

Velké loučení v Tatranské Lomnici, odložení objemných zavazadel v místním penzionu a
lanovkou na Skalnaté pleso… Myšlenky na domov nabírají stále výraznějších rysů… Po
výborném obědě nasedáme v Tatranské Lomnici na vlak a přemisťujeme se do Popradu, kde
čekáme na „pendolino“, které nás rychle a pohodlně dopraví do Pardubic. Za vydatného deště
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přesedáme do mikrobusu a už se opravdu těšíme domů…
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