Regensburg - Comenius project
25. dubna malá skupina učitelů a studentů z Plzně odjela vlakem do města Regensburg. Po dvou a
půl hodinách cesty vlakem s jediným přestupem ve Swandorfu jsme dorazily na hlavní nádraží, kde
jsme byly přivítány naší hostitelskou rodinou a odvezeny „domů“.
Ve čtvrtek jsme se všichni sešli v Pindl gymnáziu, kde nás přivítalo vedení školy a našeho projektu.
Poté jsme se na pár hodin rozešli do tříd, abychom zjistili „jak to chodí“ v jiné škole. Po krátké výuce
nás svolali do „akvária“, kde jsme pracovali na nástěnkách shrnujících poslední dva roky práce a
mobilit v pěti různých zemích Evropy. Poté celá skupina odešla do paláce rodiny Thurn-Taxis, kde nás
čekala strhující návštěva stále obydlených a krásně vyzdobených sálů a pokojů.
V pátek ráno nás čekal zlatý hřeb celého setkání. Došlo na předvádění prezentací, které jsme si
všichni připravili před odjezdem. Světlo světa také spatřila kniha Green Way, která byla připravována
v Granthamu. Po skončení jsme se slunným Regensburgem odebrali na městskou radnici, kde jsme
byli oficiálně přijati primátorem, kterému jsme také předali jeden z výtisku knihy. Po
třičtvrtěhodinové přednášce o městě všichni učitelé odjeli na dva dny do Mnichova, kde se dostali do
divadla a samozřejmě také na nákupy. Nám studentům začal vlastní program, který jsme náležitě
využili k vzájemnému poznávání a vytváření nových přátelských vztahů.
V sobotu jsme měli tzv. Family day. Každá rodina připravila vlastní program pro své hosty, ale téměř
všichni jsme se k velkému teplu sešli u malého jezírka nedaleko města, kde jsme se všichni koupali a
opalovali. Na večer jsme pak měli zarezervovaný stůl v americké restauraci, kde si každý vybral se
skvělých sendvičů a hamburgerů. Po výborné večeři jsme se šli bavit do města, kde právě probíhal
Beer fest. Po skvěle stráveném večeru došlo na velké loučení s našimi novými přáteli a k poslední
cestě domů.
V neděli ráno jsme odjížděli jako první. Museli jsme být na nádraží včas, protože vlak, který přijel
z Mnichova tu čekal pouhých 5 minut. Naštěstí jsme vše hravě zvládli a už jsme mohli pouze mávat
z vlakového okýnka vzdalující se hostitelské rodině. Cestou domů jsme si vyprávěly dojmy a zážitky,
které jsme za poslední dva dny získaly.
Tato mobilita byla poslední a myslím, že můžu říct, že byla hodně povedená. Získali jsme mnoho
nezapomenutelných zážitků a nových přátel.
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