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Je 3.októbra, 9.45 hod. a my čakáme na trnavskej autobusovej stanici na 

autobus na bratislavské letisko. Snažím sa byť vtipná, tak všetkým 

poviem, aby sa duševne pripravili, lebo Euroweek je hlavne o čakaní. Ani 

neviem aké prorocké sú moje slová... čakanie sa začína hneď na letisku, 

keď oznámia hodinové meškanie nášho letu do Bruselu. 

 
 
Hodiny pomyselne odbili pol 7 a my sme konečne dorazili ku škole, ktorá 

tento rok usporadúva Euroweek. Sainte-Union Kain, Tournai je miesto, 

kde sa projekt Euroweek pred 26 rokmi zrodil. V roku 2018 sa na „miesto 

činu“ vracia 26 škôl, aby spolu oslávili toto krásne výročie.  

Okrem Írska a Cyprusu prišli všetky štáty Európskej únie.  

 

   
 



 
Rozdelia si nás hostiteľské rodiny, ktoré nám na týždeň poskytnú 

náhradný domov, stravu a potrénujú naše jazykové schopnosti, keďže 

v tejto časti Belgicka väčšina obyvateľstva nehovorí inak ako po 

francúzsky... 

 

Štvrtok, 4.október. Stretávame sa pred Halle aux draps, kde sa koná 

slávnostné otvorenie. Sme jednoznačne „najchrumkavejšia“ delegácia 

(just kidding ,-). Príhovory všelijakých dôležitých ľudí, zaspievame si 

hymnu Euroweeku a vydáme sa na Flag Parade cez centrum historického 

mesta Tournai. Kývajú nám domáci, fotia si náš turisti a to nevedia, že 

ich čaká Flashmob na hlavnom námestí. Skoordinovať 300 ľudí je 

náročné, ale ku koncu Euroweeku už to zvládnu v podstate všetci. 

 

   
 

   
 

 



Po obede sadíme stromy a potom nachystáme bufet, kde ostatných 

ponúkneme slovenskými špecialitami. Korbáčiky, parenice, domáce 

bratislavské rožky, horalky aj Figaro - čokolády – zje sa všetko! 

Večer nás ešte čaká „Ice-breaking-party“, kde sa zoznámime s ostatnými 

delegátmi aj na tanečnom parkete. 

 

     
 

    
 

 

Piatok, 5.okóber patrí vystúpeniam. Všetci sa zasmejú šibačke a 

„Saganovi“.  

   



Po obede nás zoberú na prehliadku mesta a večer sa vrátime do školy, 

kde pokračujú tanečné vystúpenia zvyšných krajín. Tento krát sa môžu 

zapojiť aj diváci, je z toho jedna veľká spoločná zábava. 

 

   
 

 

V sobotu, 6.októbra, ideme na celodenný výlet do Brúg. Nádherné mesto! 

Prevezieme sa na loďkách, vystojíme si dlhočiznú radu na vežu Belfort 

a potúlame sa po uličkách, ktoré voňajú po čokoláde. 

 

    
 

     
 



V nedeľu je každý so svojou „rodinou“. Šport, návštevy múzeí, výlety 

s moru či do Bruselu...všetci sme spokojní. 

   
 

 

Nový týždeň sa začne diskusiami a workshopmi. Témou tohtoročného 

Euroweeku je trvalo udržateľný rozvoj. Každý prispeje nejakým nápadom. 

Tým naším je navrhnúť v škole fontánky s pitnou vodou (dosť bolo teplej 

vody z vodovodu!), aby sa znížil počet vyhodených plastových fliaš z 

balených vôd a sladkých nápojov. Keďže budeme svoj návrh prezentovať 

aj na pôde Európskeho parlamentu, navrhneme Európskej únii zaviesť 

úžitkovú vodu na splachovanie namiesto pitnej.  

Poobedie patrí spoločným aktivitám – „túre“, tradičným belgickým hrám 

a maľovaniu. 

 

  
 

    
   

 



Je utorok, 9.októbra. Mrzneme na vlakovej stanici a potom sa  

odvezieme vlakom do Bruselu. Musíme absolvovať bezpečnostnú 

prehliadku a sme v parlamente! Máme rezervovanú hlavnú sálu, kde si 

vypočujeme niekoľko predstaviteľov Európskeho parlamentu 

a prednesieme naše návrhy k trvalo udržateľnému rozvoju. Bohužiaľ si 

žiadny zo slovenských europoslancov nenašiel čas prísť sa s nami 

porozprávať, jediný pán Štefanec sa ospravedlnil, keďže bol práve 

v Štrasburgu. 

   
 

Ani Markíza s nami neprišla urobiť reportáž, asi sme neboli natoľko 

zaujímaví ako to, či sa v našej jedálni varí alebo nevarí.... 

 

Poobede sme si ešte narýchlo pozreli centrum Bruselu, ochutnali 

belgické vafle a potom rýchlo vlakom naspäť pripraviť sa na rozlúčkovú 

párty.  

 

  
 

Belgicko pre náš už nebude len pivo a čokoláda, ale kopec zážitkov 

a priateľov, ktorých sme tu spoznali. Budúci rok sa snáď s niektorými 

uvidíme v Rakúsku!  

 

Mgr. Jana Švabčíková 


