
4. projektové setkání – Chorvatsko 

Ve dnech 8. – 14. října 2017 se uskutečnilo již 4. projektové setkání YOU ON MY MIND, 
tentokrát organizované partnerským gymnáziem v chorvatském městě Nova Gradiška. Naši školu 
reprezentovala opět početná výprava, jejímiž členy byli Kateřina Ondrůšková, Kristýna Šárková 
a Jiří Grmolec ze s7A, Anna Červenková ze 3.A, Terezie Balaštíková, Kristina Borúfková, Alžběta 
Holinková, Karolína Janíková, Lucie Ščerbíková a Štěpán Macur z o8A za pedagogického 
doprovodu Ivany Rosmanové a Veroniky Benešové. 

Na cestu jsme vyrazili autobusem v neděli ráno v 7.30 hodin a do cíle naší cesty jsme 
dorazili téhož dne v ca 17.30 hodin po přestupech ve Vídni a Záhřebu. Po příjezdu na studenty už 
čekaly natěšené hostitelské rodiny, učitelé se odebrali do blízkého hotelu s názvem Král Tomislav 
a týdenní chorvatské dobrodružství mohlo začít … 

V pondělí jsme byli přivítáni na místní radnici paní ředitelkou gymnázia a také starostou 
Nove Gradišky a poté následoval kulturní program chorvatských studentů sestávající 
z vystoupení školního sboru, který zazpíval písničku v každém partnerském jazyce (v češtině 
zaznělo Ach synku, synku) a z několika vystoupení jednotlivců. Dalším bodem programu byly 
prezentace o partnerských zemích, městech a školách. Pěknou prezentaci o ČR a Hodoníně si 
připravily Bětka Holinková, Anička Červenková a Kiki Šárková pod vedením koordinátorky 
Terky Balaštíkové. Výborný film o naší škole vytvořili Jirka Grmolec a Štěpán Macur za přispění 
Aničky Červenkové a Kiki Borúfkové. Odpoledne následovalo umělecké tvoření pod vedením 
paní učitelky výtvarné výchovy a kurátora místního muzea, a sice malba graffiti na dosud holou 

školní zeď. Výsledkem je barevný nápis nasprejovaný na bílém podkladu v latině, angličtině 
a chorvatštině „Variety is delighting“ (Různorodost je fajn), který odkazuje na hlavní téma našeho 
projektu, jímž je tolerance. Naši hostitelé si tak budou moci denně při cestě do/ze školy 
připomenout toto mezinárodní setkání. 

V úterý jsme vyrazili na návštěvu do psychiatrické nemocnice řádu sv. Rafaela, což je 
moderní, velmi vkusně rekonstruovaná budova situovaná uprostřed krásné přírody s výhledem 
na zalesněné kopce, nyní hýřící nádhernými podzimními barvami. Byli jsme rozděleni do tří 
skupin, z nichž každá byla po budově provedena a měli jsme možnost prohlédnout si jednotlivá 
oddělení včetně místní kaple, dozvědět se něco více o filozofii této inovativní instituce a dokonce 
se i zúčastnit pracovní terapie (rukodělné práce) s vybranými pacienty/klienty tohoto zařízení, tak 
nepodobného tomu, které čtenáři/diváci znají z Přeletu nad kukaččím hnízdem. Po obědě jsme se 
přesunuli do přírodního areálu připomínajícího nám známou Lučinu či Mlýnky a zde jsme se 
věnovali venkovním sportovním činnostem typu košíková, volejbal, lezení na stěnu, přetahování 
lanem, kuželky apod. I když nám počasí zrovna v tento půlden nijak zvlášť nepřálo, 
pod bedlivým dohledem horské záchranné služby a za pomoci příjemně vyhřáté horské chaty 
jsme si udrželi dobrou náladu a  outdoorové aktivity si pořádně užili. Při návratu do Nove 
Gradišky jsme se ještě zastavili na jedné místní farmě, kolem níž se rozprostírala zvlněná krajina 
protkaná vinohrady připomínající Toskánsko a v zapadajícím sluníčku jsme vyfotili závěrečné 
skupinové foto dne.  

Středeční dopoledne jsme odstartovali prezentacemi o odvážných lidech jednotlivých 
partnerských zemí. Osobnost Václava Havla ve své vynikající prezentaci představila všem 
přítomným Lucka Ščerbíková. Poté následovaly diskuse skvěle organizované chorvatskými 



studenty na hlavní témata našeho projektu, tj. toleranci a odvahu. Diskusní téma pro nejstarší 
studenty znělo: Lidé z oblastí stižených válkou by měli emigrovat do zahraničí a dalším 
diskusním tématem byla oprávněnost tělesných trestů ve výchově. Výchozí teze pro diskuse jistě 
nebyly jednoduché, navíc komunikačním jazykem byla samozřejmě jako v průběhu celého 
projektu angličtina, ovšem studenti se této výzvy nezalekli a mnozí se do diskuse pustili velmi 
aktivně a vášnivě. Učitelé měli příležitost v mezičase navštívit výuku, položit svým chorvatským 
kolegům dotazy týkající se jejich školství a přemýšlet o podobných nebo naopak rozdílných 
úhlech pohledu či přístupech. Odpoledne nás čekala cesta do nedalekého krajského města 
Slavonski Brod, odděleného od Bosny a Hercegoviny řekou Sávou, kde jsme byli přivítáni panem 
hejtmanem, kterému měli studenti možnost položit otázky týkající se tolerance a odvahy takříkajíc 
přímo na tělo. Ze začátku se zdál být poněkud zaskočen a tudíž zapleten ve frázích, ale poté, co za 
nejodvážnější skutek svého dosavadního života označil přítomnost u porodu svého dítěte, jeho 
formální maska politika spadla a mezi posluchači rozhodně získal sympatie. Při podvečerní 
procházce tzv. eko-etno vesnicí Stara Kapela jsme měli možnost krátce nahlédnout do tradičního 

života na chorvatském venkově a poté už jsme všichni zamířili na společnou večeři do restaurace 

Dukat, kde jsme ochutnali místní slavonské speciality jako např. klobásy, škvarky, sýry, guláš, 
pečené vepřové maso s kynutým pečivem nejrůznějších tvarů a jako sladkou tečku oblíbený 
dezert – palačinky. 

Ve čtvrtek brzy ráno (6.40) jsme v mlze a zimě vyráželi do chorvatského hlavního města. 
Po trase jsme měli možnost vidět vesnice, které jsou i po více než dvaceti letech od ukončení 
válečného konfliktu mezi Chorvaty a Srby (chorvatská válka za nezávislost, 1991–1995) stále 
poničené od granátů a jiných zbraní a do nichž se život bohužel už nevrátil v takovém rozsahu, 
v jakém byl před válkou. Po dvou hodinách jsme dorazili do sluncem zalitého Záhřebu a i teplota 

se díkybohu vyšplhala na příjemné hodnoty babího léta. Po prohlídce centra města s paní 
průvodkyní jsme navštívili chorvatský parlament a následně dvě zajímavá muzea – Muzeum 

rozbitých vztahů a Muzeum optických iluzí. V době osobního volna jsme měli možnost 

prozkoumat uličky, kavárny či nákupní centra Záhřebu na vlastní pěst, každý dle svého uvážení. 
Zpět do Nove Gradišky jsme přijížděli za tmy, s nastupující nocí, plní zážitků a vjemů, které v nás 
budou rezonovat asi ještě dlouho. 

Pátek třináctého nezačal vůbec špatně – na programu totiž byl bubenický workshop 
s charizmatickým bubeníkem jedné chorvatské rockové skupiny. V průběhu dvou hodin jsme byli 
všichni plně zapojeni do hrátek s rytmem a dynamikou za pomoci nejrůznějších perkusních 
nástrojů. Zklidnění a vydechnutí přinesla novinářská dílna, kde studenti společně pracovali 
na tvorbě webových stránek věnovaných průběhu celého společně prožitého týdne. Prostor byl 

věnován i závěrečnému zhodnocení celého programu formou dotazníků. Odpoledne jsme 

navštívili místní infocentrum a učitelé poté i komentovanou prohlídku muzea tzv. homeland war 
(viz výše), což byl vzhledem ke skutečnosti, že Nova Gradiška byla na frontové linii a spousta 
zdejších obyvatel včetně našich kolegů byla touto válkou přímo zasažena, mimořádně silný 
zážitek. V takovou chvíli člověk doufá, že projekty podobné tomu našemu mají pro budoucí 
mírový život v Evropě smysl a může být snad i svým způsobem hrdý na svůj národ a jeho 
poklidné řešení klíčových událostí v nedávné historii. Vrcholem celého týdenního programu byl 
jako již tradičně Erasmus+ Evening, tedy párty, kam je vždy zvána veřejnost, tedy zejména rodiče 
a prarodiče místních studentů a na kterou si každá partnerská škola připravuje svoje kulturní 
vystoupení. Naše děvčata se blýskla moderní choreografií, kterou nacvičila pod vedením Kačky 
Ondrůškové a kterou naučila i ostatní účastníky. Většina večera se nesla ve folklorním duchu a 
my jsme zjistili, že i taková „folklorní diskotéka“ na závěr má něco do sebe. Občerstvení 



přichystané hostitelskými rodinami už jen završilo náš dojem nesmírné pohostinnosti, kterou nás 
naši chorvatští přátelé v průběhu tohoto nabitého týdne doslova zahrnuli. 

V sobotu jsme se hned ráno na vlakovém nádraží rozloučili s našimi skvělými hostiteli 
a vydali se na cestu k domovu. Příští setkání se uskuteční na naší partnerské škole v německém 
Bonnu (25. 2. – 3. 3. 2018) a celý dvouletý projekt završíme setkáním v řeckých Aténách (15. – 

21. 4. 2018). 

Veronika Benešová, školní koordinátorka projektu 

Ohlasy studentů 

Ve dnech 8. 10. – 14. 10. 2017 jsem měla možnost se zúčastnit projektu Erasmus+ a to vyjet 

do chorvatského města Nova Gradiska. I přesto, že se město nachází ve vnitrozemí, si myslím, že 

program byl velmi nabitý a rozhodně jsme se nenudili a počasí nám také vyšlo. Chorvati také 
velmi rádi jí, takže na slovo „hlad“ jsem v průběhu celého týdne ani nepomyslela. Hostitelka se 
svou rodinou byli také skvělí, dali mi vždy vše, co jsem potřebovala. Poznala jsem mnoho nových 
lidí a porovnávala rozdíly mezi Českou republikou a jinými zeměmi. Návštěvu Nove Gradisky 
hodnotím velmi kladně a moc jsem si vše užila. 

 

2. týden v říjnu 2017 jsem se zúčastnila 4. setkání projektu Erasmus+ v Chorvatsku. Naše 
chorvatská partnerská škola sídlí v Nove Gradišce, což je malinkaté město skoro na hranicích 
s Bosnou a Hercegovinou. Takže žádné moře. Nejprve jsem se obávala, že zde nebudeme mít, co 
dělat. Ale opak se stal pravdou. Chorvatská skupinka si pro nás připravila velice bohatý program. 
Ochutnali jsme typická jídla jejich regionu, zúčastnili se několika zajímavých worshopů 
a navštívili jsme hlavní město Záhřeb. Pořád jsme měli, co dělat. Na nudění nebyl čas. Nejvíce se 
mi zde ale líbilo pohostinství zdejších lidí. Lidé jsou zde velice milí, usměvaví, komunikativní, 
a když potřebujete s něčím pomoct, rádi vám poradí. Moc se mi tu líbilo a doufám, že se s těma 
lidma ještě někdy uvidím. 

 

Výjezd do Chorvatska byl dle mého názoru parádní a velmi jsem si ho užila. Od hostitelské 
rodiny po ostatní zahraniční studenty bylo všechno super a jediným mínusem celého týdne bylo 
počasí v den venkovních sportovních aktivit! Dozvěděla jsem se spoustu nových informací 
ohledně partnerských zemí, udělala si několik zahraničních přátel a jako třešničku se naučila i pár 
frází chorvatsky. Jsem velmi ráda, že jsem se na tomto projektu mohla podílet. 

 

Tak já začnu mínusy, abych končila pěkně. 

 mínusy:  
1.  Vadila mi komunikace skrz národy, bylo to takové nechtěné. Třeba Chorvati 

se většinou bavili mezi sebou chorvatsky a mi jsme jim nerozuměli, a když 
jsme s nimi zase navázali anglicky kontakt, tak to skončilo tak jak předtím. 
Poslední 2 dny to bylo lepší, ale i tak už jsme neměli šanci si víc povykládat. 
Já jsem se ptala mé hostitelky, proč si mezi sebou nevykládají anglicky, 
abychom rozuměli a mohli se zapojit do konverzace, ale oni že prý je to pro 
ně jednodušší mluvit jejich řečí, takže bych možná uvítala první dny víc 
založené na komunikaci, abychom se víc otrkali apod... 



2.  Vadilo mi to, že mamka hostitelky kouřila občas v domě (v kuchyni), vím, že 
to není chyba erasmu, ale dost mi to vadilo, protože kouření nenávidím. 
Třeba jsem si ještě chtěla vykládat s hostitelkou, ale kvůli kouři jsem radši 
odešla. 

 teď plusy: 
1.  Líbil se mi dostatek času, kdy jsme si mohli zajít v klidu na oběd, do obchodu, 

na poštu apod. zkrátka nebylo to uspěchané. 
2.  Program byl velice pěkně udělaný a vymyšlený, všechno na sebe navazovalo. 

3.  Líbilo se mi tam všechno, viděla jsem nové věci, poznala nové lidi, ochutnala 
nová jídla, navštívila jsem nová místa. Moc se mi tam líbilo a jsem ráda, že 
jsem dostala tu šanci, abych mohla jet do Chorvatska skrz Projekt Erasmus+. 

 

Byl to jeden z nejlepších projektů, jaký byl na této škole. Organizace byla skvělá, moje 
hostitelská rodina vynikající. (Občas sem si u nich připadala jak Jeníček v Perníkové chaloupce 

a každým dnem jsem čekala, kdy mi zkontrolují prsty a upečou si mně). To se naštěstí nestalo :D 

Poznala jsem tam spoustu nových, skvělých lidí, se kterýma zůstávám v kontaktu. Jestli budete 
mít někdy možnost se zúčastnit takového projektu, určitě neváhejte. 

 

Můj pobyt v Chorvatsku byl pro mě velkou výzvou. Týden v cizí rodině a hlavně mluvení 
jen v angličtině. Všechno ale dopadlo nad mé očekávání více než výborně. Rodina mé hostitelky 
mě přijala jako bych byla jejich. Chorvaté jsou velmi pohostinní a přátelští.  

Každý den pro nás bylo připraveno spousta aktivit. Nejvíce se mi líbil výlet do místní 
přírody, Záhřeb a muzea nebo odpoledne strávené ve Slavonskem Brodě. Každý den jsem se 
dozvěděla nové informace. 

Jsem opravdu ráda a moc vděčná, že jsem se tohoto programu mohla zúčastnit. A poznat 
tak spoustu úžasných a inspirativních lidí. S mojí hostitelkou Sárou jsme toho shodou náhod měli 
hodně společného, proto doufám, že jsem ji neviděla naposled.  

 

Příjemně zpracovaný projekt, který se pohyboval na velmi vysoké úrovni. Organizace se 
jim povedla o něco lépe než nám. Hostitelé a kantoři byli velmi milí a vstřícní jak vůči dietním 
návykům tak celkovému zpracování. Projekt mě obohatil a několik plných hodin anglické 
konverzace na jiné než školní úrovni. Seznámil jsem se s velkým množstvím nových lidí z různých 
zemí. Projekt bych dále doporučil všem studentům gymnázia jako prostředek ke zdokonalení 
angličtiny a komunikačních schopností. Tímto chci poděkovat celému vedení projektu a všem 
vstřícným učitelům a studentům, kteří se na projektu jakýmkoli způsobem podíleli. 

 

Na začátku října jsme se vydali na další výjezd našeho projektu, tentokrát do chorvatského 
vnitrozemního městečka Nová Gradiška. Program se velice vydařil a po většinu času nám přálo 
i počasí. Zahřáli jsme se u zábavních sportovních aktivit, dozvěděli jsme se spousty zajímavých 
faktů o historii a prošli se hlavním městem Záhřeb. V hostitelských rodinách jsme byli všichni 
nadmíru spokojení a spousta z nás si našla skvěle přátele. Má rodina byla velmi milá 
a pohostinná, velmi jsem si rozuměla se svou hostitelskou sestrou a těším se na letní prázdniny, 
kdy je opět přijedu navštívit. 

 



Moje hostující rodina byla naprosto bezkonkurenčně nejlepší rodina, kterou jsem si mohla 
na tento projekt přát, moje ubytovávatelka Karla je naprosto skvělá osoba, padly jsme si do noty 
naším humorem i zálibami a díky horším znalostem angličtiny její rodiny jsme si po večerech užili 
kupu srandy. Celkový program na mě působil velice akčně a zajímavě. Dny byly nabité, vyvážené 
a mohli jsme poznat Chorvatskou zemi i z jiného úhlu, než-li od pláže v létě. Měli jsme dostatek 
volného času na nákupy i na rozjímání u pečených kaštanů v kavárnách. O jídlo bylo skvěle 
postaráno a nikdo z nás hlady neumřel. Z celého týdne se mi nejvíce líbila návštěva nemocnice 
sv. Rafaela, kde jsme se mohli setkat s lidmi, kteří si prožili těžké období v životě a mohli jsme 
zjistit, jaké následky to v jejich bytí zanechalo. Díky tomuto projektu jsem poznala spousty 

překrásných lidí plné charakteru a odhodlaní pomáhat druhým. Děkuji, že jsem se tohoto projektu 
mohla zúčastnit. 

 

plusy 

 Měl jsem se na co těšit, protože jsem už znal pár Chorvatů z českého setkání. 
 Cesty do a z Chorvatska jsem se bál, protože jsem myslel, že bude dlouhá, ale 

nakonec byla velmi pohodlná, všechno šlo, jak mělo. 

 Zajímavý program – workshopy, diskuze, výlety... 

Když na mě padla otázka, která část programu se mi nejmíň líbila, nic mě nenapadlo, 

protože všechno bylo pro mě zajímavé. Rád poznávám nové místa a zkouším zajímavé 
aktivity (drums workshop, grafitti workshop...). Mohli jsme vidět, jak to vypadá 
ve středně velkých městech, na venkově a i v hlavním městě, a taková možnost se 
na jen tak ledajaké dovolené nenaskytne.  

 přátelské prostředí 

Od některých jsem slyšel, že od rodin a hostitelů čekali něco trochu jiného, ale já 
jsem byl naprosto spokojený. Cítil jsem se jako doma, velmi pohodlně a poznal jsem 
i širší rodinu, čehož si vážím. Měli jsme velkou volnost a spoustu společných akcí 
s dalšími hostiteli a popř. jejich přáteli. 

mínusy 

 Na výjezdu bylo hodně účastníků, nestihl jsem se seznámit s většinou a to mě mrzí. 
 Nemám problém s tím být na fotkách, ale s mírou. 

závěr 

Celý týden byl velmi zajímavý a moc se mi líbil. Některým se možná mohl program 
zdát velmi nabitý, ale mně vyhovoval. Mám radost, že jsem se programu Erasmus+ 
mohl zúčastnit. 

  



Fotodokumentace 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


