
    

Euroweek 2015 – Lotyšsko 
 
V septembri 2015 sa opäť zišli delegáti z 20 európskych krajín, aby spoločne 
oslávili myšlienku Euroweek-u a tou je vízia spoločnej Európy.  
Od prvého stretnutia v roku 1992 v Belgicku ubehlo už veľa rokov, projekt 
a na ňom zúčastnené krajiny sa menili, hlavný cieľ však ostal rovnaký – mladí 
ľudia zažijú atmosféru jednotnej Európy, kde každý prispeje svojim 
originálnym spôsobom a spoločne, hoci každý inak, vytvoríme svet taký, aký 
by mal byť – svet priateľov, ktorí sa navzájom spoznávajú a tolerujú svoje 
odlišnosti. 
Výberovým konaním prešli úspešne ôsmi žiaci, ktorí reprezentovali 
Slovensko, Trnavu a naše gymnázium na tomto úžasnom projekte:  
Michaela Bittnerová, Patrícia Danišovičová, Hana Huňavá, Dominika 
Jančovičová, Radana Plaštiaková, Adam Petro, Aneta Rothová a Samuel 
Sloboda. 
17.09.2015: Naša cesta sa začala v skorých ranných hodinách na letisku 
Schwechat vo Viedni, odkiaľ sme leteli do hlavného mesta Lotyšska, Rigy. 

     



Lotyšskí hostitelia nám zabezpečili odvoz, keďže hosťujúce gymnázium 
v Gulbene sa od hlavného mesta nachádza cca 3,5 hod. jazdy autobusom. 
Bolo neskoré popoludnie, keď sme dorazili do školy, ktorá nás srdečne prijala, 
hostitelia si rozdelili hostí a začalo prvé spoznávanie sa s náhradnou lotyšskou 
mamou a otcom.  
 
18.09.2015: Prvý deň Euroweek-u sa začal krásnym slnečným počasím, 
oficiálnym otvorením, príhovormi a predstavením novinky – vlajky 
Euroweeku.  

                      
Nasledoval slávnostný pochod mestom do kultúrneho domu, kde sa konalo 
slávnostné otvorenie a následne recepcia pre zástupcov zúčastnených 
veľvyslanectiev.  

                



   
 

   
Pán atašé nám pomohol zasadiť aj stromčeky v novovytvorenom parčíku.  
 
Poobedie patrilo ďalšej z tradícií Euroweeku: európskemu bufetu. Každá 
krajina si pripravila typické dobroty, na našom stole nemohli chýbať 
korbáčiky, Horalky, Mily, Chrumky či domáce klobásky a bryndzovo-
oškvarková nátierka.  

  
 



 
19.09.2015: Doobedie druhého dňa patrilo vystúpeniam jednotlivých krajín. 
Obecenstvo tvorili nielen účastníci Euroweek-u, ale aj návštevníci výročného 
remeselného trhu, ktorý sa konal v priľahlom parku. Slovenská delegácia 
zožala rovnako ako všetky ostatné búrlivý aplauz. 
 

              
 
Poobede sme sa odviezli historickým vlakom ťahaným parnou lokomotívou: 

  
 
Celé popoludnie sme potom strávili v skanzene, kde nám pripravili úžasné 
workshopy – od tanca cez výrobu keramiky, zemiakového škrobu či tkanie 
koberca: 
 



   
 

  
 

                                   



20.09.2015: Celodenný výlet nám ukázal krásy Lotyšska. Previezli sme sa 
lanovkou ponad prírodný park, navštívili netradičný skanzen Turaidu 
a dokonca si ovlažili nohy v Baltickom mori ☺☺☺☺  
 

                     
 
Najadrenalínovejšia však bola jazda v boboch ☺☺☺☺ 
 

  
 

                              



21.09.2015: Doobedie bolo venované debatám, diskusie sa však poväčšine 
stočili aj tak k téme utečencov. Športové popoludnie otvoril olympijský víťaz 
Daumants Dreiškens, inak absolvent hosťujúceho gymnázia 
. 

   
 
Nasledoval oficiálny záverečný ceremoniál, vystúpenie Európskeho zboru, 
zapaľovanie sviečok a úžasný kultúrny program, ktorý roztancoval všetkých 
prítomných. Bodkou bola rozlúčková diskotéka. 
 

   
 
22.09.2015: Posledný deň sa začal smutne – rozlúčkou s hostiteľskými 
rodinami. Po niekoľkých hodinách v autobuse sme dorazili do Rigy, hlavného 
mesta, v ktorom sme mali stráviť náš posledný deň v Lotyšsku.  Návšteva 
národnej knižnice, prehliadka mesta, ktorého centrum je zapísané do UNESCO 



a budovy KGB, kde sme sa dozvedeli niečo o nedávnych dejinách krajiny v nás 
zanechali hlboké dojmy.  

   
 

 
 



Na pozvanie sme tiež navštívili slovenské veľvyslanectvo v Rige, kde nás milo 
prijali a dali pár tipov, čo sa v Rige oplatí vidieť. 

   
 
V Lotyšsku bolo úžasne, tešíme sa na budúci rok do Rumunska!!!! 
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