Cesta do Litvy s projektem „Sportujme, spolupracujme a vzdělávejme se!“
Učitelé a studenti Gymnázia v Rájci-Jestřebí se vydali na dalekou cestu autobusem pana
Miloslava Kováře do Litvy, konkrétně do města Biržai. A proč zrovna tam? Jedná se o jedno
z partnerských měst v trojici se slovenským Tvrdošínem a naším městem v již zmíněném
projektu.
I na tomto týdenním setkání se spolupráce škol a měst rozběhla na plné obrátky. A co nás
čekalo? Než jsme dorazili do cíle našeho pobytu – základní školy v Biržai – a „naložili“ naše
přátele v Tvrdošíně, podívali jsme se po cestě na pietní místo Litevců Horu Křížů.
Po příjezdu a přivítání s našimi přáteli jsme odjeli na usedlost Miseviciai ve vesnici
Loceru, kde jsme byli ubytováni pohodovými majiteli. Druhý den ráno jsme se přivítali
s představiteli města Biržai a litevskými učiteli a studenty, kteří si pro nás připravili
prezentaci projektu a fiktivní cestovní kanceláře. Součástí byl i kvíz a předání projektových
triček. Odpoledne nás čekala 13 km dlouhá trasa na kajacích. Den jsme zakončili příjemnou
večerní ukázkou litevských tanců a tamních tradic.
Třetí den pobytu jsme se společně vydali na celodenní výlet do letoviska Jurmala a
hlavního města Lotyšska Rigy. Po večerním příjezdu zpět do Biržai se české a slovenské děti
ubytovaly v tělocvičně partnerské ZŠ a užívaly si sportování a pizzového hodování.
Čtvrtým dnem pobytu byla neděle, a ta přímo lákala k celodennímu výletu po stopách
bývalých i současných hlavních měst Litvy v triádě Kernave – Trakai – Vilnius. V posledně
zmiňovaném jsme si prohlédli historické jádro města a navštívili k radosti zejména studentek i
tamní nákupní centrum. Večer se naši i slovenští studenti ubytovali v rodinách litevských
studentů.
Další dva dny byly ve sportovním duchu. Jedna skupina složená z českých, slovenských a
litevských studentů, učitelů a pánů ředitelů se vydala na kola, druhá na kajaky. Po sportovním
výkonu jsme se rádi občerstvili v restauraci místního pivovaru v Rinkuškai. V úterý jsme se
všichni těšili do lanového centra Dainuvos Adventura park a na stezku v korunách stromů,
obdobnou jakou známe od nás z Dolní Moravy nebo Lipna.
Poslední den pobytu je tu. A my jsme se po sportovních aktivitách vydali na oběd a potom
už nastal čas k balení a nakládání věcí. Třešničkou na dortu celého pobytu byla závěrečná

společná večeře se starostou a zástupci města, panem ředitelem a všemi učiteli i studenty. Ve
večerních hodinách jsme se vydali na cestu domů.
Namáhavé, ale krásné projektové setkání je za námi. A co nás čeká v druhém roce
projektu? Podzimní setkání v Tvrdošíně na Slovensku a v červnu 2018 projektová schůzka u
nás v Rájci-Jestřebí. A opět v duchu projektového hesla „Let´s do sports, collaborate and
educate“! Vždyť toto motto je i s přesahem do života každého z nás a odráží skutečné životní
hodnoty – přátelství, zdravé tělo a vzdělání.
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