
Krótkoterminowa wymiana młodzieży w ramach projektu sportowego Erasmus +  

czyli relacja z mobilności do Czech oczami Kacpra, Kamila, Kamila i Wojtka ☺ 

 

Nasza przygoda zaczęła się 2 kwietnia w Katowicach, gdzie późnym wieczorem 
spotkaliśmy się z naszymi wspaniałymi nauczycielkami, w ramach projektu Erasmus+. 
Podróż była długa, ale minęła niebywale szybko. Po wyjściu z pociągu rozpoczęło się nasze 
pierwsze wyzwanie - zwiedzanie Pragi. Pani Majtyka i pani Faruga przygotowały dla nas listę 
interesujących muzeów i wielu zabytków. Wieczorem zostaliśmy przetransportowani do 
miejscowości Tabor, gdzie zjedliśmy powitalną kolację i został nam przedstawiony program 
projektu. 

Drugi dzień zaczął się od zapoznania się z lokalną drużyną - FC MAS Taborsko. 
Mieliśmy okazję zobaczyć trening piłkarski oraz przyszły stadion tejże drużyny. Następnie 
został przeprowadzony międzynarodowy turniej. Ostatecznie oddaliśmy zwycięstwo drużynie 
z Austrii. Po turnieju zwiedzaliśmy piękny Tabor. Naszymi przewodnikami byli uczniowie 
z lokalnej szkoły. Wieczorem wróciliśmy do hotelu "Relax", gdzie mogliśmy korzystać 
z atrakcji jakie oferował hotel, m.in. siłownia, sauna, boisko piłkarskie, kort do sqasha oraz 
jacuzzi.  

Trzeci dzień był dla nas niezwykle intensywny, ponieważ mieliśmy okazję brać udział 
w treningu juniorskim FC MAS Taborsko pod nadzorem profesjonalnych trenerów. Następnie 
odbył się mecz z udziałem uczniów szkoły, która nas ugościła.  

Rankiem dnia czwartego spakowaliśmy się i wyjechaliśmy z powrotem do Pragi. Tam 
zwiedzaliśmy stadion drużyny Slavia Praha i poznaliśmy całą jej historię. Następnie udaliśmy 
się do hotelu w stolicy, gdzie rozstaliśmy się z uczestnikami wyjazdu. Resztę dnia 
spędziliśmy, odpoczywając. 

Projekt Erasmus+ był dla nas wyjątkowym przeżyciem. Poznaliśmy nowych ludzi, 
poprawiliśmy swoje umiejętności językowe i mieliśmy okazję spojrzeć na piłkę nożną z innej 
strony. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy wziąć udział w tym projekcie i życzymy 
każdemu, by przeżył coś równie niesamowitego :) 

 

 

 

 

 
 
 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa 
Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 


