
 



Chapter 3: 
the Czech 

Republic 



Pondělí, 20. května 2019 

Shledání 

Ahoj! Jmenuji se Boris a jsem velmi rád, že můžu být Vaším průvodcem po ERASMUS+ týdnu 

ve Znojmě. Diana, Ariadne a Ania  dorazily v pořádku a podle plánů. Někde by tu měl být i 

hacker, jen nevíme kde – a vlastně neznáme ani jeho plány, ale evropské volby jsou za rohem. 

Na ráno jsme si proto domluvili společnou snídani, kde jsme měli všechno probrat. Děvčata 

s sebou z domova vzala něco k snědku a týden tak začal velmi příjemně. Protože holky byly 

v ČR poprvé, povídali jsme si něco málo o České republice a jejich dějinách, významných 

osobnostech, umění, sportu. 

Dopoledne nám díky tomu rychle 

uteklo a seznamování s ČR jsme 

zakončili společným obědem. 

Když nám slehlo, vydali jsme se na 

průzkum okolí a přes uličky a 

náměstí starého města jsme 

zabloudili do jednoho z největších 

podzemních labyrintů ve střední 

Evropě. Bylo to tam velmi 

stísněné, studené a vlhké, když 

najednou – zhasla světla! To 

přece nemohla být náhoda! 

Určitě za tím byl ten hacker! 

  



Monday, May 20th 2019 

Reunion 

Hi! My name is Boris and I am very happy to be your guide through ERASMUS + week in 

Znojmo. Diana, Ariadne and Ania arrived safe and sound just according to the plan.  We are 

aware, that there might the hacker somewhere, we just don't know where - and we don't 

even know his plans, but the European elections are round the corner - so we do stay alert! 

After we met, we had a really nice breakfast together, the girls brought some delicious 

home-made cakes from their countries. Since it was the first time in the Czech Republic for 

them, we talked a bit about the country, introduced its history, important personalities, art 

and sports. We also discussed the plan for the whole week and before we knew it, it was 

time for lunch. We went to a nice restaurant and had a good meal.  

After a short break we set off to 

explore the town centre and 

through the streets and squares 

of the old town, we finally got to 

one of the largest underground 

labyrinths in Central Europe. It 

felt a bit constrained, cold and 

damp inside, and then – all of a 

sudden - the lights went out! It 

couldn't have been a 

coincidence! It must have been 

the hacker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úterý, 21. května 2019 

Ve stínu železné opony 

V úterý ráno jsme se vydali 

vydýchat adrenalin do 

přírody. Autobus nás 

zavezl do nedalekého 

Čížova, kde nás pár kroků 

za zastávkou šokovaly 

dráty železné opony. A 

v tom nám to došlo: 

nevybral si hacker Znojmo 

proto, že chce rozbít 

společný prostor a 

postavit mezi nás zase 

bariéry jako v dobách 

studené války. 

Chtěli jsme se o tomto fenoménu dozvědět více, a proto jsme zamířili do návštěvnického 

centra Národního parku Podyjí. Tam jsme se dozvěděli, že uzavřené hranice měly pozitivní 

dopady alespoň na přírodu, která se mohla nerušeně vyvíjet. 

Odpoledne jsme se vydali přímo do terénu a okolo tichého mementa minulého století jsme po 

pár desítkách minut dorazili až k Rakousku, jako by nikde žádná státní hranice nebyla. O tuto 

svobodu a volnost pohybu se nesmíme nechat připravit! 

  



Tuesday, 21 May 2019 

In the shadow of the Iron Curtain 

On Tuesday morning we 

went to breathe off the 

adrenaline into the 

countryside. The bus took 

us to Čížov, where we 

were quite shocked to see 

the Iron Curtain wires, just 

a few steps away from the 

bus stop. And then it 

struck us – the hacker 

might have chosen 

Znojmo just because he 

wants to break our 

European union and build 

the barriers again as in the old times of the Cold War!  

In order to learn more about this phenomenon, we headed to the visitors centre of the Podyjí 

National Park. There we learned, that the closed borders had at least one  positive impact – it 

preserved the beauty of the nature in that area.  

In the afternoon we went straight into the forest and along the silent memento of the last 

century, we reached Austria after a short while, as if there has never even been any state 

border at all.  We must never allow it to happen again and lose the precious freedom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Středa, 22. května 2019 

Výlet za poznáním 

Ve středu od rána pršelo, čímž se nám 

naskytla ideální příležitost pro další 

bádání. Hacker-hranice-volby. Jakým 

způsobem by je mohl ovlivnit? Žádná 

mediální kampaň nepřipadá vzhledem 

k datu v úvahu. 

Protože jsme sami nedokázali najít 

odpověď, vydali jsme se do Brna do 

vědeckého centra VIDA!. I když byla 

cesta na dlouho, tak nám příjemně 

ubíhala a poskytla nám příležitost 

zdokonalit se v angličtině; Ariadne 

dokonce poprvé jela vlakem. 

Na místě nás čekalo na 170 pokusů, díky kterým jsme mohli proniknout do tajů přírodních 

zákonitostí – od měření hlasitosti křiku přes jízdu na kole ve čtyřmetrové výšce až po testování 

reakční doby. Dozvěděli jsme se, že lidské tělo se více než z poloviny skládá z vody – co když 

se dá rozhodování ovlivnit nějakými chemikáliemi? Zítra se proto vydáme k řece.  



Wednesday, 22 May 2019 

Exploring trip 

It was raining on Wednesday morning, 

giving us an ideal opportunity for 

further research. Hacker - borders - 

elections. How could he possibly 

influence them? No media campaign is 

eligible due to the date. 

Since we were not able to find the 

answer, we went to Brno, to a  scientific 

centre - VIDA!.  

Although it was a long journey, we 

quite enjoyed it, because it gave us the 

opportunity to talk and improve our 

English. And for Ariadne – it was the 

first time on the train! 

On the spot, there were 170 experiments, thanks to which we were able to dive into the 

secrets of natural patterns - from measuring the volume of shouting to cycling at a height of 

four meters or testing the reaction time. We learned that the human body is more than half 

composed of water - what if chemicals can influence the decision making? Tomorrow we will 

therefore head to the river. 

  



Čtvrtek, 23. května 2019 

Na vlnách 

Ráno jsme nemohli dospat a chtěli jsme naši hypotézu ověřit co nejdříve. Než jsme se vydali 

na vodu, potřebovali jsme se ujistit, že to zvládneme. Poté jsme spustili kánoe a pramice, na 

kterých jsme asi hodinu brázdili řeku. A skutečně – vypadalo to, že ve vodě něco je. 

Jak je to ale možné? V údolí před městem přece stojí přehrada, která složení a kvalitu pitné 

vody neustále kontroluje. Vydali jsme se proti proudu řeky Dyje a těsně před hrází si všimli 

malého přítoku! 

Rozhodli jsme se sledovat jeho tok a zhruba po půl hodině chůze proti proudu jsme uprostřed 

lesů objevili starší dům. Byl opuštěný, a tak jsme nahlédli dovnitř. Bylo v něm několik barelů 

s různými látkami, které postupně vytékaly do potoka a odtud pak do řeky! Okamžitě jsme je 

uzavřeli a odklidili stranou. Snad nebude příliš pozdě – ostatně někde už volby začaly. 

Odpoledne jsme pak ze sebe všechen ten adrenalin setřásli díky sportu. 



Thursday, 23 May 2019 

On the waves 

In the morning we couldn’t wait to wake up and we were eager to put our hypothesis under 

a test as soon as possible. Before we set out on the river, we had to make sure we could handle 

it. Then we lowered the canoes and rowing boats on the water and paddled down the river 

for about an hour. And indeed - there seemed to be something in the water. 

But how is that possible? There is a dam in the valley on the edge of the town, which constantly 

checks the composition and quality of drinking water. We headed upstream the river Dyje and 

just before the dam - we noticed - there was a small tributary! 

We decided to follow its flow and after about half an hour of walking upstream we found an 

old house in the middle of the woods. It looked abandoned, so we looked inside. And then we 

saw it. There were a few barrels of various substances that flowed into the stream and then 

into the river! We immediately closed them tightly and put them aside. Hopefully it would not 

be too late - after all, elections had already begun at some places. 

In the afternoon, we shook off all the adrenaline thanks to sport and had fun playing games. 



Pátek, 24. května 2019 

Další dobrodružství? 

Dnes se budou volební místnosti otevírat i u nás. Znojmo a okolí je však mimo nebezpečí, 

stejně jako obce a města na řece Dyji, Moravě a Dunaji. Kdyby se chemikálie rozšířila proudem 

dál, zasáhla by nejen Mikulov a Břeclav, ale i Bratislavu nebo Budapešť. Takhle se snad 

v tekoucí vodě rozředí. 

Kde se ale chemikálie vzaly? Na sudech bylo označení „Lubliniec - Sklep nr 6 Chemiczny“. 

Stopy tedy vedou do Polska. 

 

  



Friday, 24 May 2019 

Upcoming adventures? 

Today, polling stations will open in our country as well. However, Znojmo and its surroundings 

are out of danger, as are the villages and towns on the rivers Dyje, Morava and Danube. If the 

chemical spread further, it would hit not only Mikulov and Břeclav, but also Bratislava or 

Budapest. Hopefully it will get diluted in the running water. 

But where did the chemicals come from? The barrels were labeled "Lubliniec - Sklep nr 6 

Chemiczny".  So traces lead to Poland. 

 


