ERASMUS PRAKSA V ČASLAVU, NA ČEŠKEM
Letos je posebno leto za Češko republiko, nasploh za mestece Časlav, kjer sem nastanjena jaz.
Zdi se mi resnično neverjetno, da se vse dogaja ravno ob moji prisotnosti. Država predseduje EU
in vrsti se ogromno zanimivih dogodkov.
Preden podrobno opišem svoja doživetja, naj samo pripomnim, da je bilo vse super, razen
vremena.
Bila sem nervozna in prepričana, da tega ne zmorem speljati tako dobro, kot se pričakuje od
študentke na Erasmus izmenjavi. Pa sem stala pred skupino čeških študentov na šoli in govor
opravila s pozitivno oceno. Navdušena, da odprem sezono Erasmus 2013, sem sprejela povabilo
koordinatorja na šoli, da me je peljal na ogled znanega gradu Žleby in okolice, bil moj osebni
vodič med sprehajanjem po Pragi, odličen pa je bil tudi pri prepoznavanju dobrega vremena (ta
dva vikenda sta namreč bila sončna). Sledilo je par barvitih družabnih vikendov, kjer nista
manjkala ne glasba in ne šport. Kramljanje ob ognju v večernih urah, poslušanje žive glasbe, prva
izkušnja s pečenjem “večerje”, nataknjene na palico, tekmovanje, kdo bo ob podpori dobre pijače
podrl več kegljev, pa enostavno uživanje s češko mladino v znanem klubu. Ko pa je vreme dobre
volje, imaš priložnost spoznati še geocaching, kjer ob dobri rekreaciji v naravi, skupaj s spretnimi
rokami in seveda delovanju GPS naprave, doživiš nepozabno.
Pravijo, da je Praga najlepša evropska prestolnica, zato sem jo radovedno obiskala še enkrat, in
sicer za več dni, da jo tokrat resnično izkusim, doživim. Popoldanski ali večerni sprehod po
širokih in dolgih ulicah, opazovanje visokih, starih stavb, ki so jemale dih. Vzpenjanje na najvišjo
točko in Prago preleteti s perspektive, ki ti daje občutek superiornosti. Kraljevanje v eni izmed
mestnih restavracij z odlično pripravljeno hrano in okusom rdečega vina. Opazovanje ljudi, kako
hitijo, ne da bi se ustavili in uživali v lepoti mesta. Fascinantno sprehajanje preko Karlovega
mosta, kjer te dobesedno ustavi melodija uličnih pevcev, ki spominja na pariško romanco – ah!
Da te realnost Prage prinese nazaj na zemljo, pa poskrbijo grobe dežne kaplje, ki se ustavljajo na
dežniku in na tvojih čevljih, v katerih se utapljajo povsem premočene nogavice. Pa čeprav to ni
bilo prvo in ne zadnje grenko srečanje z dežjem, se vsaj dobra volja ni pustila premočiti.
Pa še nekaj. Poznate tisti občutek, ko pridete v službo in vas skoraj vsak teden čaka nekaj
luštnega – samo za vas? Tortice, pecivo, kanapeji ali pa celo kosilo, ki ga je sodelavka prejšnji
dan z veseljem pripravila – samo za vas? Jaz ga ☺.
NEPONOVLJIVO.
P. S.: Zakaj Erasmus? Zato, ker imaš možnost, je zabavno, je nepozabna izkušnja, dosežeš nekaj
novega v življenju, je to optimalni način učenja tujih jezikov, tri mesece ni nič v primerjavi s
celim življenjem, daje možnost potovanja, spoznavanja tuje kulture, povečuje možnost zaposlitve
po študiju in ker boš ponosen nase!

