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Stáž Spojů Erasmus v Portugalsku
V dubnu a květnu se
studenti Spojů vydali
na stáž do Portugalska

MICHAEL ZÁMOSTNÝ

Pro většinu účastníků
to byla skvělá příležitost,
jak se zlepšit ve svých
odborných znalostech,
navštívit cizí zemi nebo si
vylepšit svoji angličtinu,
ale pro mě to bylo už od
chvíle, co jsem se dozvě-
děl, že pojedu, něco
mnohem více.
Byla to moje šance

změnit všechno ve svém
životě k lepšímu. Vystou-
pit ze své komfortní zóny,
zlepšit svoje komunikační
schopnosti, poznat nové
lidi a získat spoustu přá-
tel, naučit se sám rozho-
dovat, řešit problémy a žít
samostatně, nebo se stát
více sociálním a asertiv-
ním člověkem.
Tohle všechno jsem ve

svém životě hodně po-
třeboval a díky Erasmu
jsem takovou příležitost
dostal a všechen tento
potenciál jsem se také
snažil využít naplno. Od
každého jsem se tam na-
učil důležitou životní
lekci a odvezl jsem si od-
tamtud spoustu zkuše-
ností a zážitků.
Kdybych mohl, zůstanu

tam klidně dalších něko-

lik měsíců. Už dlouho
jsem se necítil tak naživu
jako právě tam.
Každý den přinášel no-

vé zážitky a výzvy, všude
kolem byli pozitivní
a příjemní lidé. Pracoval
jsem ve firmě se skvělým

majitelem, se kterým jsem si
pokaždé příjemně popoví-
dal, a dozvěděl jsem se tak
spoustu věcí jak o něm, tak
o životě
v Portugalsku. Každý víkend
a o svátcích jsme jeli na vý-
let, díky čemuž jsem viděl

spoustu krásných míst, ať už
to byly historické památky
nebo příroda a moře.
Myslím si, že mluvím za

všechny účastníky stáže,
když řeknu, že to byly tři
týdny, na které nikdo z nás
jen tak nezapomene.

Nezapomenutelný
zážitek

Stojím před školou a kufr
zabalen,
jedu do Portugalska,
jsem trémou naplněn.

V letadle se mi žaludek to-
čí, ještě že kola na zemi již
skučí.

Ranní probuzení v hotelu
Braga, říkám si:
„tohle není Praha“.

Devatenáct dní v tomto
městě, zajímavá představa
po dlouhé cestě.

Portugalsko, země jednoho
milionu kostelů,
my žijeme ve tříhvězdičko-
vém hotelu

Kostely, hrady a památky
procházím, říkám si:
„odkud to pocházím?“.

Třetí den do práce nastu-
puji, svoje znalosti zde
prověřuji.

Vytvářím webovky, není to
snadné, ovšem není to
úplně marné.

Tři týdny utekly jak voda,
jedů domů, celkem škoda.
Po přistání letadla v Praze,
mi už není moc blaze.

Jan Hendrych

Nástěnka studentů Spojů se zprávami o Portugalsku a Erasmu
Dne 22.4.2018 odletěla
skupina 12 studentů z
pražského letiště Václava
Havla do Portugalska v
rámci projektu Evropské
unie Erasmus+. Během
devatenácti dní měli
možnost si nejen zdoko-
nalit své znalosti a do-
vednosti naučené během
školní výuky, ale rovněž
se díky výletům seznámit
se zajímavými místy své
hostitelské země, napří-
klad Porto, známé nejen
pro své víno, Guimarães,
historicky první hlavní
město Portugalska. Mimo
to se podívali i do Špa-
nělska, konkrétně do
města Vigo k Atlantské-
mu oceánu. Přestože

hlavní náplní zahraniční
stáže bylo nabýt zkuše-
nosti v praxi, neméně
důležité bylo poznat
místní kulturu a menta-
litu společně s historií a
přírodními krásami. Dal-
ším prvkem, který nelze
opomenout je fakt, že
stáž měla pomoci stu-
dentům k zlepšení se v
anglickém jazyce. Tuto
funkci splnila, ačkoliv
studenti očekávali daleko
lepší přístup ze strany
Portugalců. V závěru lze
jen dodat, že po návratu
zpět si nejeden účastník
stáže posteskl, že se mu-
sel vrátit. To jen podtr-
huje fakt, že se stáž po-
vedla. Tomáš Hála

V sobotu 22. dubna se výběr
nejlepších studentů dru-
hých a třetích ročníků naší
školy vydal na pracovní stáž
do historického města na
severu Portugalska – do
Bragy
Někteří poprvé letěli le-

tadlem, takže už let do Li-
sabonu byl pro ně prvním z
řady vzrušujících zážitků.
Pracovní část stáže začala v
pondělí rozdělením studen-
tů do firem, ve kterých
strávili celkově 10 dní. Pro
všechny to byla úžasná
zkušenost; hlavně pro ty,
jejichž vedoucí nemluvili
anglicky. Co se práce týče,

někteří se přiučili více než
jen v rámci jejich oboru,
například skládání Ikea
nábytku a zastřihování
živého plotu.
O víkendech a státních

svátcích se cestovalo. Stu-
denti navštívili slavný
Bom Jesus, pobřeží At-
lantského oceánu ve špa-
nělském městě Vigo, Porto,
Guimarães, Santuário de
Fátima a spoustu dalších
zajímavých míst.
Všichni si z tohoto výletu

odvezli spoustu vzpomínek
a asi není divu, že se niko-
mu nechtělo zpět do Česka.

Kateřina Benářová

Stáž Erasmus+ 2018 v Portugalsku nebyla taková, jakou jsme si ji představovali!
V době od 22. dubna do
10. května 2018 jsme se
společně s dalšími vy-
branými studenty ze SOŠ
informatiky a spojů a
SOU Kolín zúčastnili
Erasmus+ stáže v portu-
galském městě Braga.
Naše očekávání byla

plná dojmu, že si v Por-
tugalsku lehce odpočine-
me od běžného života,
opak byl ale pravdou.
Získávali jsme stále nové
a nové zkušenosti, a na
odpočinek nebyl téměř
čas.

Byli jsme ubytováni
v Urban Hotel Estação.
Hotel působil velmi pří-
jemně, a až na pár men-
ších nedostatků, jako na-
příklad špatně fungující
WiFi nebo zima na po-
kojích, jsme byli spoko-
jeni.
Stravování bylo také

velmi vyhovující, ale i to
mělo občas své chyby.
Firmy, do kterých jsme

byli rozděleni, byly
opravdu pestré a zajíma-
vé. Co nás nepotěšilo a
překvapilo, byla angličti-

na a její užití. Narazili
jsme pouze na pár lidí,
kteří uměli plynule ang-
licky, s ostatními byla
domluva o něco těžší, ale
i to se dá brát jako cenná
zkušenost.
Po kulturní stránce

jsme byli maximálně
spokojeni a nadšeni.
Všichni naši průvodci byli
excelentní a přátelští.
Výlety byly záživné a je-
dinečné. Organizace byla
lehce chaotická, ale chaos
k Portugalsku zkrátka
patří.

Velmi nás překvapil náš
volný čas, jelikož jsme kro-
mě práce ve firmách ještě
pracovali na osobních dení-
cích, popisující každý den a
tím pádem jsme měli méně
osobního času, než jsme
předpokládali.
Kolektiv byl úžasný a at-

mosféra během celé stáže
byla velmi příjemná. Ne-
skutečně si všichni ceníme
takovéto obrovské příleži-
tosti, kterou jsme měli
možnost dostat a této jedi-
nečné zkušenosti.

Aneta Krčilová

Óda na Portugalsko

Erasmus byl pecka,
myslím na něj ještě
dneska.
V Praze že je blaze?
Já to tvrdím o Braze!
Přibyli nám kamarádi:
Polsko, Turci.
Jsme moc rádi.

Hodně máme prozkou-
máno,
o zábavu postaráno.
To, co u nás v Česku není
– portugalské překvapení,
je polévka žlutá, která
vždycky chutná!

Když už vaše chutě zkou-
ším,
u kuchyně zůstat musím.
S cibulí tu nešetří,
každý si tu pobrečí.
Zpátky bych však odjel
hned.
Třeba za rok, dva či pět

Marek Skala

Báseň o Portugalsku
Ten, kdo se dobře učí,
nebude litovat,
možná se na něj štěstí
usměje a s Erasmem bu-
de cestovat.
Dvanáct nás takhle bylo,
co do Portugalska se
proletělo.
Nové vztahy hned se
tvoří, zatímco tři týdny
běží. Utekly však jako
voda a my jsme opět
doma.
Krásné vzpomínky, zku-
šenosti a přátelství, jsme
si však sebou přivezli.
Sice nevíme, zdali tam
opět zavítáme, každo-
pádně na to rádi vzpo-
mínáme.

Kateřina Neckářová

Portugalsko,
země zaslíbená
V Portugalsku krásně by-
lo, jet se nám tam
opravdu vyplatilo.
Nad deníkem oči proto-
čím, za pohledným Por-
tugalcem se otočím.

Při překladu letáku si
přijdu úplně dutá, k obě-
du na mě čeká polévka
žlutá. Ohrnu nos nad
rejnokem zmraženým,
nadchnu se nad citronem
kradeným. Přijeli jsme
z Ponte de Lima a z talíře
na mě kouká zase ryba.

Na fotbale padala mi
brada a řvala jsem Força
Braga. V hotelu je pěkná
zima, z každého pokoje je
slyšet rýma.

Vysedávám u stolu s
kytkou umělou a při
každé příležitosti zdravím
„So…hello“

Lucie Lukášková

Nové zkušenosti

Nejlepší z nejlepších stu-
dentů Spojů se vypravili
na studijně pracovní stáž
do Portugalska.
Spojaři strávili 19 dní v

překrásném historickém
městě Braga, kde každý do-
stal svou práci.
Stáže se účastnilo 12 žáků

z oborů Cestovní ruch a IT.
Náplní stáže bylo zkusit si
práci se zahraniční kliente-
lou, domluvit se v cizím ja-
zyce, poznat novou kulturu
a místa, a hlavně poznat
sama sebe!
Žáci pilně odpracovali

10 dní a zbytek pobytu po-
znávali krásy Portugalska.
Jeden z výletů je také zavedl
do blízkého Španělska, kde
většina poprvé viděla
Atlantik. Celý pobyt byl
hrazen z fondu Evropské
unie, takže stáže se mohl
zúčastnit opravdu kdokoliv.
Jako odměnu studenti
obdrží cenné zkušenosti
do života a Europass. Na
tuto nezapomenutelnou
zkušenost budou všichni
rádi vzpomínat.

Jan Bucifal


