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Hétfő délelőtt öten elindultunk az iskola kisbuszával Csehországba. Első úti célunk Brno városa 
volt. Délután 3 óra körül meg is érkeztünk. A hosszú autóút után már jól esett az a kis séta, amit a 
városban tettünk, a sok nevezetesség közül kiemelkedett a Szent Péter és Pál katedrális. Négy óra 
körül  indultunk  tovább  főcélunk  felé,  Prostejovba.  Szállásunk  (U  Konícka)  közel  volt  a  város 
központjához,  szóval  még késő délután felfedeztük a  belvárosi  részt.  Ott  található a  városháza. 
Messziről már feltűnik a magas toronyóra részével, így mindig oda találtunk ahonnan már tudtuk, 
hogy  jussunk  vissza  a  szállásra.  Nyolc  óra  körül  vacsoráztunk,  majd  jól  lakva  elvonultunk 
szobáinkba, és kipihentük a hosszú utat.
Második nap a program az volt, hogy találkozunk a program cseh résztvevőivel az iskolájukban. Ott 
egy előadás formájában bemutatták az iskolát, a cseh iskola-rendszert és a várost. Az előadás után 
volt  egy kis szünet,  majd körbe vezettek az iskolán belül.  Bemutatták a napelemeiket,  amikkel 
méréseket végeznek. Az iskolabemutatás után a városban tettünk egy nagy sétát. Betértünk a régi 
városházába,  elsétáltunk  a  régi  városfalak  mellett,  majd  kívülről  megnéztük  az  új  városházát. 
Városnézés  után  eljött  a  szabadprogram  ideje.  A cseh  diákok  meghívtak  minket  egy  délutáni 
bowlingozásra. Késő délután elköszöntünk és visszatértünk a szállásra.
Harmadik,  egyben utolsó napon kora reggel  találkoztunk a  csehekkel  az iskola előtt,  és  onnan 
indultunk  az  ökofaluba,  Hostetinbe.  A falu  egyik  érdekessége  a  díjnyertes  hostetin-i  almalé.  A 
gyümölcsöket  helyi  gazdák  termelik,  környezetbarát  módon.  Másik  érdekessége,  hogy  egy 
épületben, biomassza égetésével melegítik a vizet a falu számára, a háztartásokban pedig a tetőre 
szerelt napkollektorokkal állítják elő az energiát.
Kora  délelőtt,  miután  körbe  jártuk falut  elköszöntünk cseh  barátainktól  és  útra  keltünk,  immár 
utolsó célunk felé, fővárosunk felé. Délután 6 óra körül vissza is érkeztünk az iskolához. Nem csak 
a cseh kirándulásnak lett vége, hanem a Comenius Programnak is.
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