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Víno, vítr a Bacalhau 

v jazyce anglickém. V pátek jsme se 
pokochali krásami školních vinic a 
malebnými vesničkami v okolí. Na-
koupili školní vína a rozloučili se s 
většinou portugalských studentů i 
s jejich učitelským sborem. Pozdní 
odpoledne jsme strávili v historickém 
městě Óbidos. Středověké městečko 
se zachovalými obvodovými zdmi a s 
šesti kostely je unikátem nejenom v 
Portugalsku. Večerní program se nesl 
ve stylu loučení. Francouzští učitelé a 
studenti připravili pro všechny uby-
tované ochutnávku speciálních vín a 

Studenti SZeŠ navštívili partnerskou školu v Portugalsku

V termínu od 31. května do 6. červ-
na 2015 se patnáct studentů třetích 
ročníků Střední školy zemědělské a 
veterinární lanškroun společně s pe-
dagogickým doprovodem zúčastnilo 
zahraničního pobytu v Portugalsku v 
regionu lisabon. Výjezd byl součástí 
projektu Erasmus + Production Tech-
nology of Regional Food Focused 
on Animal Breeding and Welfare. Na 
projektu, který započal roku 2014, 
spolupracují čtyři střední školy ze-
mědělského zaměření - portugalská 
Escola Profissional Agrícola Fernando 
Barros leal, francouzská Eplefpa de 
Bazas, norská Skjetlein vgs. a česká 
SZeš lanškroun. 
Hlavní část setkání v Portugalsku 
se odehrávala v prostorách střední 
školy Escola Profissional Agrícola 
Fernando Barros leal ve městě Runa. 
Naše skupina se do Portugalska vy-
pravila letecky, a tak hned na počát-
ku měli někteří studenti zážitek na 
celý život v podobě svého prvního 
letu. Po únavné cestě, která započala 
již před druhou hodinou ranní, jsme 
se vypravili odpočívat na pláž. Velmi 
studená voda a silný vítr nás ale z 
pláže během krátké chvíle vyhnaly. 
Vodu tak naplno okusil pouze jediný 
student, který do ní omylem spadl. 
Hlad jsme zahnali nedělní portugal-
skou klasikou - zapečeným chlebem 
z malé místní pekárny. Během večera 
se do ubytovacího komplexu po-
stupně dopravili i Norové a Francou-
zi a mohla konečně začít společná 
pozdní večeře a oficiální uvítání ředi-
telem portugalské školy. 
Týdenní nabitý program započal v 
pondělí v devět hodin ráno odjez-
dem do 15 km vzdáleného města 
Runa, kde sídlí škola Escola Profissi-
onal Agrícola Fernando Barros leal. 
První setkání mělo za úkol seznámit 
návštěvníky s provozem a s činnos-
tí školy a také prolomit jazykové a 
kulturní bariéry. každá skupina stu-
dentů dostala svého portugalského 
průvodce, díky němuž se seznámila 
s celým areálem školy. Na poměření 
fyzických sil a schopnosti kooperace 
v rámci skupiny si připravili portu-
galští studenti zápolení v několika 
disciplínách. Souhra pohybů se 
uplatnila při překonávání slalomu 
a hod na přesnost při plnění barelu 
vodou. Studenti se stali diváky na 
hodině jezdectví a někteří se mohli i 
aktivně zúčastnit. oběd se odehrával 
v prostorách školní jídelny a následo-
vala nezbytná káva ve školním bistru. 
Studenti i pedagogické doprovody 
byli po obědě rozděleni do meziná-
rodních skupin a pokoušeli se naučit 
se základní fráze v různých jazycích. 
Znalostní test na téma Portugalsko 
pro českou výpravu nedopadl nej-
lépe, ale snaha i tak byla oceněna. 

oficiální zakončení dne proběhlo na 
dětském dnu ve městě Torres Vedras. 
Policisté na koních, výstava historic-
kých fotografií, výuka golfu pro malé 
a po přemlouvání i pro větší a velké 
množství jiných expozic nám sebralo 
i zbytek sil. Večer jsme se společně 
s Francouzi osvěžili procházkou na 
pláž a pískovou verzí ragby. Prohrál 
ten, kdo si s sebou na pokoj odnesl 
nejmenší množství písku různě ukry-
tých po celém těle. Úterý bylo vyčle-
něno na poznávání regionu lisabon. 
Nemohla chybět prohlídka největší 
portugalské stavby - kláštera Mafra, 
malebného města Sintra s červeno-
-žlutým zámkem Palácio Nacional 
da Pena v romantickém stylu a hlav-
ního města lisabon. klášterní kostel 
se nám do pamětí vryl velkolepostí, 
krásnou atmosférou a velmi stude-
ným větrem, na který nikdo z nás ne-
byl vhodně oblečen. První stavbou, 
která v lisabonu přitáhla naši pozor-
nost, byl monumentální památník 
objevitelů ležící v části Belém při ústí 
řeky Tajo. Po vyjetí několika pater se 
nám z jeho vrcholu podařilo přehléd-
nout alespoň část hlavního města s 
krásnou kulisou červeného visutého 
mostu na jedné straně a s nádher-
ným vodotryskem a klášterem sv. 
Jeronýma na straně druhé. Někteří 
ze studentů a pedagogů navštívili 
během dvouhodinového rozchodu 
i vyhlášenou lisabonskou kavárnu a 
pekárnu. Ta je známá svým krásným 
modrobílým obložením z konce 19. 
století a portugalskou specialitou, 
moučníkem z listového těsta, zvanou 
pasteis de Belém. Náročný den jsme 
opět ukončili koupáním v hotelovém 
bazénu. Středa byla zaměřena na 
vzdělávání v oblasti vinařství a pěsto-
vání plodin. Návštěva dvou typů vinic 
nám ukázala rozdíl mezi původním 
způsobem hospodaření na vinicích 
a velkovýrobou, která se provádí v 
několikasethektolitrových tancích v 
dnešní době. Procházka po lávkách 
umístěných na tancích v několika-
metrové výšce exkurzi propůjčila 
adrenalinový nádech. obrovskými 
skleníky s právě se sklízejícími rajčaty 
a fazolemi jsme se se zemědělstvím 
pro tento den rozloučili. Čtvrtek byl 
věnován oficiálnímu uvítání všech 
účastníků projektu na radnici v Torres 
Vedras. Po vzájemném předání darů 
a malém rautu jsme se vydali na pro-
hlídku historického centra s malou 
zříceninou hradu a s hradní kaplí. Po 
obědě nás čekal free time. Někteří 
se odebrali do nákupních center, jiní 
usnuli již při přesunu na ubytování a 
ti, co zbyli, se umístili před hotelový 
bazén a odpočívali. Čtvrteční večer 
byl věnován sdružování studentů, 
výměně názorů a zážitků, kontakt-
ních údajů a především komunikaci 

francouzských paštik. Poslední západ 
slunce do oceánu, sbalení věcí a brz-
ké ranní vstávání. let i cesta domů se, 
až na drobnou leteckou zkratku a ra-
zantní přistání, odehrálo bez problé-
mů, bez ztráty zavazadel i studentů. 
Za celou skupinu jednomyslně mohu 
prohlásit, že pobyt v Portugalsku 
jsme si užili a že nikdy nezapomene-
me nejenom na všechny fajn lidi, ale 
i na specialitu portugalské kuchyně - 
sušenou solenou tresku Bacalhau.
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