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BRAGA A PRAHA

Barrandov a Česká televízia

Exotika v Portugalsku
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Erasmus v Portugalsku 

Veľa práce, stretnutia s podnetnými 
ľuďmi, krásne mestá a úžasné more
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Začiatkom mája osem 
žiakov III.F pobalilo kuf-
re a sadlo na minibusy, 
ktoré ich odviezli na le-
tisko v Budapešti. Odtiaľ 
sme leteli do Paríža a z 
Paríža konečne do Porta, 
vysneného Portugalska.
 Tak, a tu sa náš príbeh 
naozaj začína!
 Prvý týždeň stáže sme 
bývali v milom domče-
ku v Brage, blízko centra 
mesta. Braga bola naozaj 

krásna a ja osobne som 
z nej preskúmala veľkú 
časť. Prešla som maličké 
tajomné zákutia, ale aj 
veľké obchodné domy a 
parky, hoci na celé mesto 
len jeden týždeň naozaj 
nestačil.
 Po tomto viac-menej 
oddychovom týždni nás 
presťahovali do kampu-
su Mobility Friends. Tam 
sme bývali v domčeku s 
troma izbami - každá aj 

s vlastnou kúpeľňou, a 
kuchyňou, nie veľa ale 
tak akurát na to, aby nám 
tam všetkým bolo príjem-
ne.
 No tu sa začína práca! 
Natáčali sme rôznych 
stážistov pri práci, rozho-
vory s nimi či s vedúcimi 
Mobility Friends, dokon-
ca aj oslavu 30.rokov od 
ich založenia. Materiálu 
bolo veľa a editovalo sa 
dennodenne o stošesť!  
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Boli sme však aj na výle-
toch, navštívili sme sta-
rý hrad či obrovskú bo-
tanickú záhradu. Veľmi 
podnetná pre nás bola 
prednáška portugalskej 
filmárky, ktorá nám po-
odhalila zákutia jej práce 
a dostali sme sa aj k oce-
ánu, kde sme sa riadne 
vyšantili.
 Tie tri týždne zbehli na-
ozaj veľmi rýchlo. Nauči-
li sme sa, ako pracovať v 
teréne dlhší čas, zlepšili 
sme si angličtinu a ska-
marátili sme sa s veľa 

ľuďmi z celej Európy, stá-
žistami ale aj so zamest-
nancami. 
  S ťažkými srdiečkami 
sme znova nastúpili do 
minibusov a nechali na-
šich obľúbených vodičov, 
aby nás zviezli posledný 
raz. Z portského letiska 
sme leteli do Amsterda-
mu a odtiaľ opäť do Bu-
dapešti, kde nás už čakal 
odvoz domov.
 Všetkým nám to tam 
chýba a často sa medzi 
sebou smejeme, že by 
sme tam mali ísť ešte raz, 

napríklad na dovolenku. 
Čas strávený na tejto stá-
ži sme si užili, naučili sa 
novým veciam a nikdy na 
tento čas nezabudneme. 
Erasmus plus má zmysel 
a je pre študentov príno-
som. 
 Pre nás bol.

Zuzka Řeháková
Foto: Diana Baňačkai, 
Dorota Molčanová, Adam 
Otto Kacvinský, Jakub 
Baláž, Zuzka Řeháková.
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Barrandov 
očaril študEntov filmovEj školy
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Strach z neznámeho, vy-
soké očakávania či nad-
šenie. Aj takéto pocity sa 
striedali v študentoch Fil-
movej školy v Košiciach, 
ktorí sa v rámci projek-
tu Erasmus+ vybrali na 
tri týždne do susedného 
Česka navštíviť Prahu a 
študovať na partnerskej 
reklamnej škole Michael. 
 Medzinárodný pobyt tr-
val počas celého mája a 
v prvej skupine boli štu-

denti 3.ročníka, ktorých 
po týždni doplnili druhá-
ci. Žiakov vyberala škola 
na základe aktivity a prie-
meru.
 Študenti počas progra-
mu navštívili viaceré za-
ujímavé miesta. V národ-
nom technickom múzeu, 
, ktoré vlastní vyradenú 
nahrávaciu televíznu 
techniku z 90.rokov, si 
vyskúšali prácu moderá-
tora. Zamestnanci Českej 

televízie im ukázali záku-
tia veľkej budovy, v kto-
rom televízia sídli a počas 
exkurzie stretli aj zná-
meno slovenského herca 
Maroša Kramára. V tele-
vízií Barrandov sa prešli 
po starodávnej umelo po-
stavenej dedinke, ktorá 
skoro celá pred niekoľký-
mi rokmi vyhorela, tak ju 
museli postaviť nanovo.



12 ERASMUS+



13

,,Môžem hovoriť za všet-
kých, že sme si pobyt v 
Prahe veľmi užili. Navšti-
vili sme našu príjmaciu 
organizáciu, školu Micha-
el, taktiež štúdia na Bar-
randove, Českú Televíziu, 
zoo, múzeá, historické 
centrum a mnoho ďal-
ších pútavých miest. Dalo 
nám to veľa,“ povedal je-
den zo študentov zájazdu, 
Timotej Škrepták. 
  Ten sa aktívne angažoval 
vo viacerých aktivitách a 
dokonca o tom pripravil 
aj krátke video.
 ,,Boli sme sa napríklad 
povoziť na Vltave pomo-
cou šliapacích lodičiek, 
na čo budeme spomínať 
ešte dlho. Taktiež sme sa 
zoznámili so študentami 
zo školy Michael a mohli 
si pozrieť, ako vyzerá vý-
učba na strednej škole 
v zahraničí,“ povedali 
študenti Jakub Sorger, 
Sarah Hrešcáková a Da-
vid Poľák, ktorí väčšinu 
času v Prahe strávili 
spolu. 
  

 Počas pobytu v zahrani-
čí dostali študenti viaceré 
zadania, ktoré sa týkali 
ich študijného odboru, a 
ktoré museli splniť pomo-
cou školských pedagogóv. 
Ako aj Timotej povedal, 
naučili sa vďaka tomu 
väčšej samostatnosti.
 ,,Spoznali sme život za 
hranicami vo veľkej met-
ropole a zároveň nám 
pribudli aj skúsenosti z 
praxe.“
 ,,Výsledné práce, ktoré 
študenti po pobyte od-
prezentovali škole, boli 
na skutočne dobrej úrov-
ni. Bol som prekvapený, 
ako sa úroveň školy a jej 
študentov každý rok zlep-
šuje“ povedal Mgr. Ivan 
Bencze, ktorý sa o projek-
ty Erasmus+ na filmovej 
škole stará. 
 ,,Sme nesmierne vďační 
tejto príležitosti. S orga-
nizáciou Erasmus+ spo-
lupracujeme už roky a 
stále je to o niečom inom. 
Študenti tento rok dostali 
príležitosť vidieť zákutia, 
ktoré by možno len tak 

nevideli a vyskúšali si, aké 
to je fungovať samostatne 
aj po finančnej stránke,“ 
dodala zástupkyňa školy 
Ing. Lívia Hirjaková, kto-
rá sa tohto pobytu osobne 
zúčastnila.
 Niet pochýb o tom, že si 
študenti filmovej školy 
pobyt v Prahe užili a na-
dobudnuté skúsenosti 
využijú počas štúdia i v 
praxi. 
 Erasmus+ je program 
Európskej únie na pod-
poru vzdelávania, odbor-
nej prípravy, mládeže a 
športu v Európe.
 Program na roky 2021 – 
2027 kladie silný dôraz 
na sociálne začlenenie, 
zelenú a digitálnu trans-
formáciu a podporu účas-
ti mladých ľudí na demo-
kratickom živote.

Nikola Macejová

Foto: Timotej Škrepták
Nikola Macejová


