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KD Slovenské republiky (mobilita 2)-porovnání s očekáváním 03/19 – schůzka dne 2.5. 2019  

V rámci projektu E+ Kulturní dědictví pohledem mladých, odjelo od 31. 3. do 6. 4. 2019 ze 

vsetínské průmyslovky 16 žáků a 3 učitelé na týdenní mobilitu do Košic, kde spolu se svými 

protějšky z košické průmyslovky poznávali kulturní dědictví Východoslovenského kraje. Přijeli 

jsme mezi své přátele, protože první mobilita, kdy Košičané přijeli k nám na Valašsko poznávat 

památky našeho regionu, se uskutečnila v říjnu minulého roku. Již během předchozích měsíců 

jsme svou návštěvu Slovenska pečlivě naplánovali, abychom navštívili ta nejzajímavější místa. 

Jasnou volbou pro nás bylo Východoslovenské muzeum v Košicích se zlatým pokladem, 

expozicí ke stoletému výročí společného státu, prohlídka centra Košic s průvodcem, 

nezapomněli jsme ani na tři památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví, jako 

je Spišský hrad, historické město Levoča s nádhernou radnicí a kostelem s oltáři mistra Pavla a 

krásné město Bardějov s muzeem, kostelem a lázněmi. Naším cílem se stal také hrad a skanzen 

ve Staré Ĺubovni a mnoho dalších zajímavých míst. Celý týden probíhal podle připraveného 

programu a my nevěděli, kam se dříve podívat. Všechny tyto památky předčily naše očekávání. 

Například vstupovat do trezorové místnosti s 2 920 zlatými mincemi se vám nepodaří každý 

den, stejně tak jako se procházet nejrozsáhlejší hradní zříceninou ve střední Evropě se svými 

41 426 m². Oko strojaře však také velmi potěšila návštěva Košického leteckého muzea, které 

představuje originály stíhacích letounů a vrtulníků, repliky historických letadel, galerii 

prezidentských letadel a mnoho dalšího. Velmi jsme ocenili, že u několika strojů jsme měli 

možnost po schůdcích nahlédnout do kokpitů. Pomyslnou třešničkou na dortu se stala návštěva 

historické budovy Košického státního divadla a zhlédnutí divadelní hry Naši furianti, kdy 

slovenské dialogy a české hudební texty pomyslně spojovaly oba naše národy. Ve velmi 

příjemné a přátelské atmosféře nám týden všem neskutečně rychle uběhl a nastalo loučení při 

slavnostní večeři, kde jsme celý pobyt zhodnotili a uznali, že cíle byly naplněny, obdrželi 

certifikáty a slíbili si, že se nevidíme naposledy a naše spolupráce bude i nadále pokračovat. 

Odjížděli jsme plni zajímavých dojmů a příjemných zážitků. Naše mobilní telefony jsou 

naplněny fotkami a videi, abychom mohli vše prezentovat i našim spolužákům při školním E+ 

Dni. Jsme velmi rádi, že jsme měli možnost se tohoto projektu zúčastnit.  

Naše očekávání se naplnila, ba daleko předčila. Program byl splněn a každý si jistě odvezl i 

něco navíc. 
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