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Týdenní pobyt v belgickém Kortrijku byl jeden z nejlepších a nejsilnějších zážitků nejen mého života,
ale i života téměř všech, kteří se ho zúčastnili.
Pro mě osobně to byla úplně první zkušenost výměnného pobytu a jsem za ni a její možnost
neskutečně rád. Krom návštěv několika krásných belgických měst jsme si především všichni procvičili
komunikaci v angličtině a hlavně poznali cizí zemi nejen její kulturou a jídlem, ale hlavně přímo
životem lidí našeho věku žijících v této zemi. Dle mého názoru se za jeden týden jakákoliv země nedá
poznat lépe, než právě tímto způsobem.
Navštívili jsme spoustu úžasných belgických měst
s krásnou architekturou a významnou historií.
V hlavním městě Bruselu, které jsme si společně prošli
hned první den po příjezdu, jsme viděli čůrajícího
chlapečka, čůrající holčičku i čůrajícího pejska – ve
skutečnosti ale zrovna v době naší návštěvy čůral pouze
legendární chlapeček. V Bruselu jsme také od našich
učitelů dostali i jakési ponaučení/přednášku o pití piva a
obecně alkoholu v Belgii – nikdy jsem neviděl tolik
pozornosti na jednom místě.
Dalším a podle mého názoru tím nejkrásnějším městem
byly Bruggy, kde jsme krom centra navštívili i muzeum
čokolády – po této návštěvě řada z nás nemohla čokoládu
už ani vidět. Mimochodem jsem se od rodiny mého
belgického výměnného studenta dozvěděl, že Bruggy jsou přezdívány ,,belgickými Benátkami“.
Dalším krásným městem byl středověký Gent, kde jsme navštívili hrad Gravensteen, ve kterém jsme
krom zbraní z dob, kdy byl hrad funkční, viděli i poměrně děsivá umělecká díla. Posledním
významným námi navštíveným městem byly Ypry, velmi významné historické místo (viz. Bitva u Yper
během první světové války), kde jsme viděli hlavně spoustu památníků obětem právě z první světové
války.
Krom těchto všech měst jsme ale také navštívili spoustu míst, výstav či muzeí, kde jsme se dozvěděli
spoustu informací z několika různých oblastí. Například muzeum krajky a textilu v Kortrijku, kde jsme
si každý měli možnost vyrobit barevný krajkovaný náramek. Návštěva regionální televize – tam jsme
se dozvěděli, jak vlastně fungují věci, které se během vysílaní nacházejí mimo kamer. Dále pak galerii
moderního umění ,,S.M.A.K“, které přestože mám umění obecně velmi rád, bylo jedno
z nejpodivnějších míst, které jsem kdy navštívil (což samozřejmě neznamená nic špatného, ba
naopak). Zábavná byla návštěva pivovaru, ve kterém se všem samozřejmě líbilo nejvíce – dostali jsme
tam totiž na ochutnávku celkem dvě piva a další tři jsme dostali s sebou jako dárek.
Z tohoto týdne jsem si toho odnesl spoustu. Řadu zážitků, poznatků, procvičení angličtiny a jízdy na
kole (většina belgických studentů totiž jezdí do školy na kole) a spoustu belgických, ale i nových
českých kamarádů. Krásná zkušenost, kterou by člověk měl zažít alespoň jednou za život a bez
pochyby je to zážitek na celý život. Moc výměnný pobyt v Belgii doporučuji budoucím druhákům a
těm, kteří se bojí zameškaného týdne ve škole, chci vzkázat, že přestože jsem zameškal více než týden
školy, naučil jsem se něco, co bych se ve škole nenaučil ani za několik let. Zároveň touto zprávou chci
ještě jednou poděkovat učitelům a hlavně všem zúčastněným studentům, že tento týden udělali
takovým, jakým byl – krásným.
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