
ERASMUS+ stáž v Mnichově – Tschechisches Zentrum München 

Do hlavního města Bavorska jsem se vydal přesně 79 let po podpisu Mnichovské dohody, tedy 

30. září 2017. A už samotná cesta toto „výročí“ symbolizovala. Na trase vlakového spojení 

Praha – Mnichov ve městě  Schwandorf byla nalezena bomba z druhé světové války, a tak jsem 

byl donucen vystoupit již kousek za hranicemi ve městě Furth im Wald.  

 

       Místo podpisu Mnich ovské d oh ody, nyní Hochschule f ür M us ik und Theater M ünchen  

 

       Pamětní deska na bud ově Hochs chule für Mus ik und Theater M ünchen  



Byly z toho dva přestupy navíc, dvě hodiny zpoždění. Před osmi desetiletími 

by tuto trasu možná zvládli rychleji. Právě proto bych ještě chtěl poděkovat 

Českým drahám za profesionální přístup a za jejich ochotu informovat 

cestující o náhradní dopravě, moji stížnost již máte na stole. 

Ještě po příjezdu jsem stihl navštívit poslední den Oktoberfestu. Byla to ale 

spíš průzkumná cesta, která mě pouze přesvědčila o tom, že by se mi pouze 

kvůli tomuto (již velmi komerčnímu) festivalu do Mnichova nechtělo. 

 

                      Oktoberfest  

Zato projít si mnichovský Olympijský park a udělat vlastní pivní festival v některé z místních 

hospůdek, se mi jeví jako lepší alternativa.  

 

       Olymp iapark München  



V Mnichově jsem absolvoval stáž v Českém centru, která spočívala v široké škále činností.  

Například: vytváření informačních textů, správa webových stránek a sociálních sítí v českém i 

německém jazyce, organizační příprava a produkce kulturních akcí, spolupráce na přípravě 

filmového festivalu, organizační spolupráce na výstavách, pořizování a úprava fotografií,  

podpora vedení v organizačních záležitostech a administrativa.  Práce to byla pestrá a zajímavá a 

jako zkušenost ji mohu každému doporučit.  

Od mého bydliště v Mnichově to však bylo blíže než do práce ke stadionu amatérů z FC Bayern 

Mnichov či ke Generálnímu konzulátu České republiky.  Kebab byl vzdálen pouze pět minut 

chůze, ohledně jídla tedy vše v pořádku.  

Fotbal tedy musel být, i když to bylo u jednoho z největších rivalů mých oblíbených 

Schwarzgelbe. Nicméně to byl velmi zajímavý zápas a Bayern vyhrál 3:1.  

 

 

       Allianz Arena  

 



 

       Allianz Arena  

  
 
Ale ne vždy byl Mnichov a okolí šťastným mís tem. První nacistický koncentrační tábor Dachau 

se nachází asi 16 kilometrů od mého bývalého bydliště v Mnichově, tudíž bylo povinností toto 

místo navštívit. A doporučil bych to všem, protože mnoho lidí na dobu a skutečnosti spojené s 

tímto místem zapomíná.  

 

 

       Dachau  



Ale teď už jenom radostněji. Nejznámější německý zámek Neuschwanstein se nachází 

v blízkosti Alp a od Mnichova je vzdálen pouze hodinu a půl cesty autobusem.  

 

     Neu sch wanstein  

 

 

     Alpsee  

 
Zážitků a cest bylo samozřejmě mnohem více.  Stejně tak lidí, které jsem během necelých čtyř  

měsíců v Německu potkal. Tato cesta se bezesporu vyplatila a já doufám, že se zejména 

v budoucnu ještě vyplatí. :)  


