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Sevilla ma očarila. Svojou nezabudnuteľnou atmosférou, svojou 
nádhernou vôňou, svojou srdečnosťou, svojim hudobným koloritom. 
Španieli sú južania, mali by mať na všetko čas, nikam sa neponáhľať a 
nedodržiavať presné časy. To však neplatilo o našich hostiteľoch. 
Harmonogram stretnutia v Dos Hermanas sedel presne na minúty, čo 
pre nás znamenalo splniť a prezentovať všetky zadané úlohy, odviesť 
nevyhnutnú prácu na projekte, a zároveň mať čas na spoznávanie 
historických  pamiatok, kultúrnych predstavení, nádhernej 
stredomorskej prírody, kulinárskych chuťoviek a oficiálnych stretnutí. 
Navštívili sme nádhernú gotickú Katedrálu v Seville s pozostatkami 
Krištofa Kolumba, Katedrálu Del Divine Salvadore, Múzeum 
španielskych námorných objavov v Amerike, kráľovský palác Alcazar 
s prvkami moslimskej, kresťanskej a židovskej architektúry. Zažili sme 
neopakovateľnú atmosféru malého komorného divadla s autentickým 
predstavením flamenca. Navštívili sme solárnu elektráreň s odborným 
výkladom v múzeu historického vývoja danej oblasti, od skládky po 
národný park. Prehliadku Národného parku Doňana sme absolvovali 
v špeciálnych autobusoch so sprievodcom a ďalekohľadmi. Vychutnali 
sme si atmosféru rozbúreného mora na pobreží Atlantického oceánu. 
Užili sme si prechádzky a jazdu na bicykli v sevillských parkoch 
s prekrásnou vegetáciou a opojnou vôňou kvitnúcich horkých 
pomarančovníkov. Ochutnali sme paeľu, tapas, jamon a lahodné 
španielske víno. Vymenili sme si oficiálne pozdravy so starostkou Dos 
Hermanas počas prijatia na radnici. 
To všetko sme zažili vďaka projektu Comenius a, pochopiteľne, vďaka 



 

 

dokonalej príprave a srdečnosti španielskych partnerov. Boli skvelými 
hostiteľmi aj v priestoroch školy, vytvorili príjemnú a zaujímavú 
pracovnú atmosféru pre všetkých účastníkov stretnutia. 
Domov som si priniesla nespočetné množstvo fotiek a na odporúčanie 
španielskych kolegov aj hudobné cd s nádhernými nahrávkami Michela 
Camila & Tomatita – gitara a klavír – kombinácia džezu a flamenca. Keby 
sa tak dala zachytiť aj vôňa mesta.... Budem sa tam musieť vrátiť!  
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