
Erasmus + na Češkem 
 
Moja Erasmus izkušnja se je začela v soboto zjutraj, 2. 4. 2016, na železniški postaji v 
Mariboru. Zajtrk je bil dober, vreme oblačno, mati objokana, jaz pa malo prestrašen, veliko 
bolj pa poln navdušenja v pričakovanju nove življenjske izkušnje. 
 
Pot je bila kar dolga, a je minilo kar hitro. Zraven sem imel knjigo, muziko in igrice na 
telefonu, da bi si s tem krajšal čas, a ves čas sem gledal pokrajino skozi katero sem se vozil in 
užival v tem. Najbolj je bilo zanimivo, ko sem ugotovil, da smo prišli na Češko. Velikih 
vetrnic, ki jih je bilo na desetine od Dunaja do meje, ni bilo več. Nekatere hiše so bile stare in 
na pol porušene, kot bi prišel v Bosno. Železniške postaje pa niso bile več steklene, bele in 
čiste, kot v Avstriji, temveč betonske, železne, umazane in porisane z grafiti. 
 
Pavel Kluh, Erasmus koordinator na Češkem, me je pričakal v Pardubicah in peljal v Časlav. 
Naslednji dan me je peljal na kratek izlet, kjer sem si ogledal grad Žleby, velik jez katerega 
ime sem pozabil, ruševino starega gradu Lichnice in Časlav. Po tem kratkem izletu sem 
ugotovil, da je na Češkem veliko Vietnamcev, še več pa Romov, a se mi zdi, da so tukaj malo 
bolj integrirani v družbo kot pri nas. 
 
4. 4. 2016 je bil moj prvi delovni dan in spoznal sem par zelo prijaznih, mladih in zanimivih 
ljudi, s katerimi sem preživel veliko časa. Moja mentorica v podjetju, Petra Lesakova, me ni 
pustila brez dela in mi je dajala različna in zanimiva dela, tako da dolgčas mi ni bilo in delo 
mi je bilo tudi všeč. Maja so me povabili tudi na bowling, kjer smo se bolje spoznali. 
 
Od takrat so bili dnevi bolj kot ne isti. Na delovne dni med prostim časom sem malo bral ali 
tekel, ob večerih pa pogledal kakšen »anime«. Ob vikendih sem naokrog potoval z vlakom. 
Bil sem v Kutni Gori, Kolinu, Konopištu, Karlštajnu, Brnu in nekajkrat v Pragi. Češka je raj 
za »history geeka« kot sem jaz in ima zelo bogato zgodovino in ogromno različnih vrst piva. 
Izvedel sem tudi nekaj izletov, ki mi jih je organizirala partnerska šola, VOŠ Časlav. Tako 
sem se seznanil s študenti te šole. Bil sem tudi povabljen na šolo in tam predstavil svojo 
Erasmus izkušnjo, našo deželo in našo šolo.  
 

 



Za zaključek bi rad še povedal, da sem zelo zadovoljen s svojo Erasmus izkušnjo in bi Češko 
priporočal vsakemu, ki ima rad zgodovino, pivo in rad prihrani kakšen evro ali dva. Tudi 
ženske tukaj so prijetne za oči☺. To je pa vse kar imam za povedat, če pa ni v redu, pa vam 
dajem še en nasvet: Ne jemat življenja preveč resno. 
 

        Simon Jeseničnik 
 

 


