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Ráno jsme měli sraz u školy a
odjeli jsme autobusem do Las
Palmas, abychom si prohlédli
město a jeho památky a
seznámili se s kulturou naší
hostitelské země. Zahájili jsme
den příjemnou procházkou po
promenádě
kolem
pláže
typické tím, že tam umělci vytváří obrovské pískové sochy.
Nejvíc ze všeho nás ohromil
obrovský pískový betlém
zhotovený světovými mistry,
ve kterém jsme byli na
prohlídce a pan průvodce
nám o něm vykládal různé
zajímavosti. Betlém se vytváří
každý rok znovu, město
pozve nejlepší světové sochaře a ti společně pracují na sochách z písku. Sochy
mají
uvnitř
dřevěnou
konstrukci a musí se kropit, aby
držely tvar a nerozpadaly se.
Největším nepřítelem soch je
vítr. Každý rok se sjíždějí tisíce
lidí z okolních vesnic a také
turisté, aby se na pískový
betlém mohli podívat. Viděli
jsme výjevy z klanění tří králů,
pastýře s ovečkami, radu starších i přesnou zmenšenou kopii staveb ve městě.
Všem se betlém moc líbil
a vůbec jsme nechápali,
jak může někdo něco, tak
krásného
vytvořit
z obyčejného písku.
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Poté jsme se vydali pokochat
se pohledem na dům, kde
Kryštof Kolumbus přebýval
noc před tím, než se vydal
objevit Ameriku. Viděli jsme i
katedrálu a hlavní náměstí.
Prošli jsme se městem a
v uvolněné atmosféře se
vydali domů – autobusem
zpátky
ke
škole
v městečku Teror.
Moje ubytovatelka Ainhoa
šla do kroužku (tancování)
a tak jsem strávila hodinu
a půl s Lídou a její
ubytovatelkou Andreou
v parku.
Po konci kroužku Ainhoy jsme společně zamířili na místo
srazu u autobusové zastávky. Znovu jsme jeli s Ainhoou a
jejími dvěma kamarádkami do Las Palmas, kde jsme se
potkali s Bětkou a pár dalšími účastníky projektu a zamířili
jsme do zábavního parku. Ve svém nadšení si Španělé asi
neuvědomovali, že se trošku nudíme a na atrakce se
vesměs bojíme jít. Po večeři jsem padla do postele a hned
usnula, protože to byl velmi náročný den.
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