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NÁVŠTĚVA PORTUGALSKA 
 

Tak a konečně jsme se po dlouhých měsících dočkali! A čeho že to? Přece návštěvy 
Portugalska!  

Když k nám minulý rok na podzim přišla profesorka angličtiny s tím, že máme 
možnost se přihlásit do výměnného programu Comenius a tak budeme mít možnost se 
seznámit se studenty z Portugalska, Španělska a Polska, hrst odvážlivců z řad našich studentů 
sebrala odvahu a přihlásila se. A nelitovali jsme! Na konci dubna k nám přiletěli studenti 
z cizích zemí a i přes občasnou jazykovou bariéru jsme si skvěle padli do oka. Navštívili jsme 
Skanzen Strážnice, Buchlovice, Vídeň, ale nejvíc naše cizokrajné kamarády uchvátila Praha. 
Takže když jsme se měli po týdnu loučit, nejednomu z nás ukápla slza. Ale byli jsme šťastní, 
že se potkáme na podzim v Portugalsku.  

A taky že potkali! Odlétali jsme v neděli 11. 11. 2012 z Prahy přímo do Lisabonu. Už 
jen pohled z letadla na noční osvětlená města nás tak ohromil, že jsme se sami sebe ptali, 
jestli může být něco lepší. A taky že bylo. Už když jsme vystoupili z autobusu v krásném 
městě Covilha v portugalském vnitrozemí, čekaly nás desítky objímajících kamarádů a jejich 
rodičů. Hned jsme se tam cítili jako doma. Na programu jsme měli návštěvu zdejších muzeí i 
muzeí v blízkém okolí. Co si budeme povídat, ta muzea nebyla rozhodně tak zajímavá, jako 
návštěva pravé portugalské diskotéky. Ta byla i napříč tomu, že jsme byli unavení z výletu 
v horách parádní! Navštívili jsme i hlavní město Lisabon a výletní středisko Cascais, kde nám 
sice nepřálo počasí, ale to neznamená, že jsme si ho neužili.  

Takže když přišlo v pátek na loučení, bylo to smutné. Přece jenom, když bydlíte týden 
v rodině, sdílíte jejich zvyky a život, zanechá to ve vás vzpomínky. V našem případě naštěstí 
jen krásné. Myslím, že jako parta jsme si padli do oka skvěle a to až tak moc, že někteří z nás 
uvažují o tom, že by jeli v létě naše portugalské přátele pozdravit. Kdo ví... 
Každopádně příští oficiální návštěva se bude konat ve slunečném Španělsku. 

 
Jana Juříková, sexta 

 
(více fotografií najdete ve fotogalerii na www.gys.cz) 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 


