Studijně poznávací zájezd do Španělska.
Vlastně bychom správně měli uvést do Katalánska, neboť tato část Španělska je na svou identitu
patřičně hrdá a můžete se s tím setkat doslova na každém kroku – katalánská vlajka visí bezmála
z každého druhého okna.
Ale pěkně popořádku. Po nezbytných přípravách jsme vyrazili na dlouhou cestu v sobotu 20. dubna
2013. Projeli jsme Čechy, Německo, Francii a po 22 hodinách jsme dorazili do místa našeho pobytu –
městečka LLoret de Mar na pobřeží Středozemního moře. To jsme také hned po příjezdu šli pozdravit
– slunce, vlny, písek, ale – poněkud chladno. Ubytování v hotelu bylo velmi slušné a mnozí studenti
měli možnost relaxovat na balkonech svých pokojů s výhledem na hotelové bazény s palmami. Také
toho patřičně využívali.
V programu zájezdu nemohla samozřejmě chybět Barcelona – hlavní město Katalánska. Navštívili
jsme ji dvakrát – první den byl ve znamení památek významného architekta Antonia Gaudího. Viděli
jsme slavný park Güell a jeho největší dílo – katedrálu Sagrada Familia, která prostě bere dech. Další
naše kroky směřovali do olympijského areálu na hoře Mont Juix s překrásným výhledem na celou
Barcelonu.
Druhý den nás čekal horský klášter Montserrat a jeho proslulá La Moreneta (Černá Madona). Strmou
zubačkou jsme vyjeli na vrchol hory a pěší túrou se vrátili zpět. Odměnou nám byli překrásné výhledy
na celý horský masiv.
Jméno Salvador Dalí je ve světě výtvarného umění nepřehlédnutelné a do jeho muzea v městečku
Figueras jsme se vypravili následující den. Tento extravagantní umělec a jeho široké dílo zaujali
všechny. Kde také uvidíte umělecké dílo v podobě starého amerického cadillacu, na kterém stojí
socha držící obrovskou kouli? A to zdaleka není jediný exponát, který zaujme.
Během našeho pobytu jsme také navštívili školu v Pineda de Mar, se kterou jsme spolupracovali
v rámci projektu. Návštěva střední integrované školy byla pro studenty určitě zajímavá – mohli
například srovnávat úroveň vybavení počítačových učeben a zjistili, že doma jsou na tom podstatně
lépe. Na druhou stranu zase Kataláncům záviděli prostorný školní dvůr, kde každou přestávku mohou
sportovat nebo jen tak se scházet.
Romantický výlet lodí do středověkého městečka Tossa de Mar nazývaného „perla pobřeží“ se změnil
v dobrodružnou plavbu díky velkému větru a vlnám. Zpět jsme se vraceli již bezpečnějším
autobusem.
Starobylé městečko Besalú s románskou architekturou na nás dýchlo svým klidem a poezií. O něco
větší ale rovněž kouzelná Gerona nás uchvátila obrovskou katedrálou a starobylou univerzitou, která
sídlí v kamenných zdech středověku.
Barcelona nás na začátku našeho pobytu přivítala a s ní jsme se také poslední den loučili. Prošli jsme
starou část s nádhernou katedrálou sv. Eulálie, starý přístav a přepestrý trh, kde najdete všechno –
ovoce, zeleninu, sýry, proslulou sušenou šunku, ale především – ryby a mořské plody. Pro nás
suchozemce je pohled na chobotnici, živé humry a langusty a nesčetně druhů mořských ryb prostě
fascinující. Ostatně mnozí ze studentů ještě navštívili mořské akvárium, kde všechny tyto živočichy
viděli naživo.

Týden strávený v Katalánsku byl krásný a zřejmě každý si v duchu řekl – jednou se sem vrátím.
Příjemní lidé, výborná kuchyně, moře, hory, slunce – zdá se, že Katalánci jsou šťastný národ. A proto
– Hasta la vista Cataluňa!

