
Koncom letných prázdnin sme so spolužiak-
mi odcestovali v rámci projektu Erasmus 
+  (vzdelávacia mobilita jednotlivcov) do 
Portugalska. Keďže sme z umeleckej školy, 
naším cieľom bola prax vo fi rmách so zame-
raním na digitálnu a umeleckú propagáciu 
výrobkov. Tento pobyt trval štyri týždne a 
bola to nezabudnuteľná skúsenosť.

   Bývali sme v hoteli so skvelým umiestne-
ním. V blízkos�  hotela boli obchody s potra-
vinami a drogériou, lekárne a autobusová 
zastávka.  Do centra mesta a na námes� e, 
kde sme mali aj stretávacie miesto, obedy 
a večere, sme sa mohli dostať za pár minút. 
Do práce nás vozili autami priamo do fi riem 
alebo sme chodili pešo.

Boli sme zamestnaní vo fi rmách, v ktorých 
sme si mohli vyskúšať vedomos�  a zručnos�  
z našich študijných odborov. Niektorí z nás 
pracovali v ateliéroch, iní zas vytvárali logá 
pre konkrétne agentúry. Kolegovia a nadria-
dení boli veľmi priateľskí a aj napriek našim 
schopnos� am dorozumieť sa v anglickom 
jazyku sme zis� li, že v Portugalsku tento ja-

zyk nie je bežný. Vždy sme sa však nakoniec 
dohodli, aj pobavili. Počas komunikácie sme 
využili aj neverbálne prostriedky a používali 
sme prekladače. Niečomu novému sme sa 
priučili my, no aj naši noví priatelia a známi 
mali lekcie anglického a slovenského jazyka.

Počas víkendov sme mali naplánovaný pes-
trý program, chodili sme na výlety po Por-
tugalsku. Ubytovaní sme boli v Brage, v 
malebnom mestečku plnom zelene a krás-
nej architektúry. Cieľom prvého výletu bolo 
objavovanie tohto mesta, prešli sme zaují-
mavými uličkami a s pomocou nášho sprie-
vodcu sme sa aj veľmi rýchlo zorientovali. 
Počas ďalších výletov sme získali informácie 
o histórii a kultúre tohto temperamentného 
národa.  Súčasťou ich kultúry je aj viera a ná-
boženstvo, a tak sme mali možnosť navš� viť 
množstvo kostolov. Porto, druhé najväčšie 
mesto Portugalska, bolo pre nás všetkých asi 
najzaujímavejšie. No nie len v Porte sme mali 
pocit, že sme sa dostali do čias minulých, 
pokojnú atmosféru vytvárali domáci, ktorí sa 
nikam neponáhľajú, nemajú najmenší prob-
lém meškať aj hodinu, nikto sa na nich ne-
nahnevá a nepoznajú stres v bežnom živote. 

     Párkrát sme navš� vili aj pláž, čo bolo ďal-
šie z potešení nášho pobytu. Zabavili sme sa 
ako vo vode, tak aj na súši a mali sme mož-
nosť navš� viť trojdňový fes� val, ktorý sa 
pravidelne koná v Brage. Nazýva sa Noite 

Branca Braga, čo v preklade znamená biela 
noc Bragy. Návštevníci tohto fes� valu majú 
voľný vstup na rôzne kultúrne poduja� a, 
koncerty, divadelné predstavenia,  ale aj na 
párty... Priamo v centre Bragy boli postave-
né tri javiská a na každom sa konalo niečo 
iné. Počas týchto troch nocí vystúpilo pri-
bližne desať spevákov a DJov, ktorí sa posta-
rali o neustály hudobný ruch a  zábavu. Ak 
sa hovorí, že tanec spája ľudí - je to pravda. 
Spoznali sme nových ľudí v našom veku a ani 
kultúrne rozdiely a rôzne jazyky nám neza-
bránili v zábave. 

Počas tohto mesiaca sme nabrali mnoho no-
vých skúsenos�  nielen v našich študijných 
odboroch. Spoznali sme kus nového sveta 
a naučili sme sa spontánnejšie nadväzovať 
kontakty.  Začali sme si uvedomovať, že 
postupne dospievame a dokážeme zvládať 
viaceré situácie za rôznych okolnos�  samo-
statne. 
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