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Sedmnáctého března se přijeli na oplátku podívat naši španělští kamarádi do Prahy. Díky
jejich pozdnímu příletu strávili první noc v malém hotelu v blízkosti Malostranského náměstí,
kde jsme se s nimi v neděli dopoledne setkali a následně podnikli malou procházku po centru
města.
Španělé u nás bohužel zažili hned na začátku menší nepříjemnosti a nepohodlí - kvinta měla
problém s návratem z lyžáku, a tak na ně museli dlouhou dobu čekat ve škole. Naštěstí ale
nakonec každý skončil ve své české rodině a v pondělí mohl začít normální program.
Jako první byla naplánovaná cesta na Letnou. Vstříc dobrodružství jsme prošli přes Václavské
náměstí k Vltavě a následně přes Letenský park skoro až k hradu, kde nás čekaly krásné
výhledy na město. Na oběd jsme se museli vrátit do školy, nastoupili jsme tedy do tramvaje
číslo 22 a vrátili se zpět na Náměstí Míru. Vzhledem k vytříbenosti galicijského jídelníčku,
český oběd Španěly moc nenadchl. Když jsme se všichni po jídle sešli opět před školou,
úspěšně jsme se vydali, pro změnu tramvají číslo 22, tentokrát rovnou na Pražský hrad.
Doufáme, že se Španělům návštěva líbila, přeci je to nejznámější česká památka, no ne?
Na následující den jsme všichni dostali velmi složitý úkol. Přinést vstupenku na hrad, kterou
jsme dostali. To pro mnohé z nás bylo příliš, a tak naše úterní prohlídka Zlaté uličky byla
početně zúžená (stejně jako prohlídka zbytku hradu). Po důsledném kochání se nejznámější
českou památkou, jsme došli k Lennonově zdi, kde si všichni udělali plno fotek.
Ve středu jsme se ráno sešli na Holešovicích a vydali se na Spartu bruslit. Nejen pro Španěly
to byl velký zážitek. Plno studentů stálo na bruslích poprvé, a tak jsme se měli co učit. Na ledě
jsme strávili celé dopoledne. Obědvali jsme ve škole a pak jsme se vydali linkou C na
Vyšehrad. Všichni jsme si užívali krásného slunného dne. Výhledem na Prahu byli Španělé
ohromeni. Na vyšehradském hřbitově jsme jim popsali všechny známé české osobnosti, a
když už všechny znali nazpaměť, sešli jsme po dlouhých schodech k Vltavě a udělali si
konečnou procházku k Tančícímu domu.
Ve čtvrtek jsme strávili dopoledne hraním florbalu ve školní aule, a pak následovala velmi
zajímavá hodina angličtiny s profesorem Smoliarem. Po školním dopoledni jsme se vydali na
další část prohlídky Prahy. Tentokrát jsme navštívili například Drn, Národní divadlo nebo
Židovský hřbitov. Také jsme Španěly alespoň teoreticky seznámili s Petřínskou rozhlednou.
Následující den, v pátek, jsme se vydali do Terezína. Naši španělští kamarádi nás o prohlídku
požádali, protože je zajímaly události ve Střední Evropě za Druhé světové války. Prohlídka
byla svým tématem i počasím smutná. Prošli jsme také část velkého terezínského tunelu a
navštívili muzeum.
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Navečer se ve škole konala rozlučková párty, která nám náladu zase zvedla. Jak jsme to
odkoukali už ve Ferrolu, tančili jsme všichni společně na jazz dance a u toho pojídali české
dobroty. Po večírku se většina z naší skupiny vydala na noční, velmi zábavnou procházku
Prahou.
V sobotu jsme měli volný den a mnoho z nás se vydalo do pražské ZOO. Někteří ale zamířili
se svými Španěly například na Ještěd nebo do plzeňského pivovaru. V podvečer se přibližně
polovina španělsko-českých dvojic sešla v centru Prahy a šla hrát bowling.
V neděli ráno jsme naposledy dovedli své kamarády ke škole a rozloučili se s nimi. Někteří se
ale odloučit nechtěli a doprovodili španělské „amigos” až na letiště.
Pro všechny účastníky výměny to byl opravdu skvělý zážitek a nikdy na to nezapomeneme!
Moc děkujeme Pavlíně Lukešové, Diegu Marchionni a všem španělským učitelům za skvělou
organizaci celého výměnného pobytu.
¡Adiós!
Tina Šafránková a Eliška Štolbová
« Zpět
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