Jet do Belgie? Vlastně proč ne
18 odvážných studentů se vydalo na 10 denní trip do Belgie, města Kortrijk za školou s delším a
divnějším jménem než je to naše.
V pondělí večer se vyráželo z autobusového nádraží Florenc a jelo se asi 11 hodin v autobuse.
Sice to většina z nás prospala, ale záda bolely ještě dva dny.
Po příjezdu do Bruselu, kde nás náš autobus vysadil v úterý ráno kolem půl sedmé, jsme se
přemístili do centra kouzelného gotického města. Celé dopoledne jsem chodili a obdivovali
architekturu, vafle a čokoládu na každým rohu. Při každým pohledu do výlohy cukrárny,
čokoládovny nebo vaflárny se nám dělaly velký oči a z pusy tekly sliny.
V poledne jsme sedli do vlaku, který nás odvezl do cílové stanice, Kortrijk. Všechny nás
překvapilo teplé a hezké počasí. Chvilku jsme si procházeli další kouzelné město a pak se vydali do
školy za novými kamarády. Snad. :)
Nadešel ten moment. Studenti jejich školy čekali na malém plácku mezi budovami jejich školy,
usmívali se a vypadali přátelsky. ,Hi, Hey, Hello…” Následovalo objetí. První moment? Byl úplně
v pohodě. Usmívali jsme se, byli šťastní a všichni byli milý. Po představování na nás čekalo v
budově překvapení. Taková menší sladká hostina. Koláče, dorty, bábovky, káva, čaj, voda, kola…
Zahráli jsme si hru “řekni Ahoj každému Belgičanovi” a pak “poznej Kortrijk”. Bylo to super.
Po ukončení programu, rozloučení s českými kamarády a učiteli, jsme se vydali se svými Belgičany
domů. Poznat novou rodinu, nové zvyky, nový životní styl. První noc v cizím domě? Já osobně
jsem jí měla super. Skvělá holka, rodina dost podobná té mé. Cítila jsem se jako na návštěvě u
známých. Za mě? Skvělý!
Ve středu jsme jeli do Bruggy. Nádherné staré město. Navštívili jsme muzeum čokolády, projeli
se na lodičce, nachodili přes 10 kilometrů a bylo nám fajn.
Ve čtvrtek jsme jeli do belgické televize a navštívili výrobnu krajek. Tady se prokázaly naše
schopnosti umělců a techniků. :D
Do studentského města Gent jsme zavítali v pátek. Osobně se mi toto město líbilo nejmíň, ale
stále bylo krásné. V Gentu je známá belgická univerzita, takže tam bylo živo. Vlastně v pátek bylo
živo už od rána. :D
Na víkend si pro nás měli Belgičani vymyslet vlastní program. Za mě víkend byl super. Spousta
zábavy, skvělých lidí, dobrého jídla a utracených peněz. :D
Na pondělí byla připravena výprava k moři, samozřejmě autobusem. Celé pondělí se táhlo v
duchu 1. Světové války. Navštívili jsme muzea, viděli zákopy, prošli se po městě Ypres a cítili vůni
Severního moře.
A bohužel nadešlo úterý. Ráno jsme se rozloučili s rodinami, pochválili, mockrát poděkovali a
vydali se do pivovaru. Tam jsme se dozvěděli zajímavé věci o pivu a jeho fermentaci a na
rozloučenou dostali balíček piv jako suvenýr.
Nadešel čas odjezdu. Do Kortrijku jsme přijeli na oběd, rozloučili se s novými kamarády a plní
zážitků, skvělých momentů a totálně unavený jsme nasedli do vlaku, který nás měl odvést zpátky do
Bruselu. No a pak z Bruselu autobusem do Prahy na Florenc.
Kdybych to měla shrnout…Celý tento pobyt nám dal hodně věcí, ukázal jiné životy, seznámil
nás se super lidmi. Angličtina se trochu zlepšila. Osobně bych řekla, že to nebylo hlavně o
angličtině. Bylo to o tom, si zkusit něco nového. Poznat něco jiného a úžit si ten moment jinde. I
nás 18 českých studentů se víc poznalo a sblížilo.
Proto bych chtěla poděkovat. Poděkovat školám, že umožňují tuto dlouholetou výměnu. Lidem,
kteří tam jeli a Belgičanům za velkou ochotu! Děkuji, bylo to super! Těším se za půl roku na
belgickou návštěvu.
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