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Text zprávy: 
 

Zahraniční pobyt 

 

Absolvovala jsem 3-týdenní kurz Němčina v turismu na Albert-Ludwigs-Universität ve 

Freiburgu v Německu. Jela jsem tam jednak abych zlepšila svoje všeobecné znalosti 

němčiny, jelikož je to můj obor na univerzitě v Česku, jednak kvůli mému oboru na druhé 

škole, kterou současně studuji – Řízení hotelového provozu, což je spojené s turismem. 

Několik vět k mému kurzu: Můžu říci, že na začátku jsem očekávala od něho, že nám 

vedoucí kurzu bude pravidelně dávat novou slovní zásobu a budeme si povídat na aktuální 

témata. To, co bylo ve skutečnosti, mým představám vůbec neodpovídalo a bylo mnohem 

lepší. Lektorka kurzu připravila program, který obsahoval exkurze do vináren, do 

nejekologičtějšího hotelu ve světě a různé interaktivní úkoly. Bylo vidět, že měla 

profesionální přístup a že rozhodně nevedla takový kurz napoprvé, jelikož se chovala 

sebevědomě a tolerantně. Chci tím říci, že občas naše očekávání neodpovídá realitě a ani 

si občas nemůžeme představit, jak některé věci nám mohou pomocí a být pro nás 

prospešné a přínosné.  

 

Před odjezdem doporučuji si zajistit pojištění, jelikož se vyplatí např. v okolí Freiburgu si 

zajet do Schwarzwaldu, kde jsou jenom kopce, což může být i poměrně rizikové. Pro 

cizince – dbejte na to, že výlety v rámci volnočasových aktivit mohou být také do 

Švýcarska, takže si zajistěte víza. Jinak se vyplatí předem rezervovat lístek. Otázka je, 

jestli jet busem nebo vlakem? Na začátku jsem si chtěla zajistit noční vlak (cesta tam i 

zpátky vycházela na 76 eur – bylo to relativně levné, 14-hodinová cesta z Ústí nad Labem 

do Freiburgu). Jenže v případě, kdyby ty vlaky byly tak přeplněné, jak v EC z Prahy 

směrem na Hamburg, asi bych si ani nenašla místo k sezení. Takže na poslední chvíli jsem 

se rozhodla pro autobus Flixbus, který mi vyšel z Prahy do Freiburgu na 1937 Kč, kde 

jsem najisto měla místo k sezení. Takže to určitě doporučuji zvážit!  

 

Nakonec jsem tedy jela busem z Prahy do Freiburgu s přestupem ve Stuttgartu. Problém 

nastal ve chvíli, kdy první autobus přijel o 1,5 hodiny později. Já jsem měla 3 hodiny na 

přestup, takže mi to nevadilo, ale doporučuji dbát na to, aby po ruce bylo telefonní číslo 

na zákaznickou linku, aby se jakýkoli problém po cestě mohl vyřešit.  

 

Ubytování 

 

Bydlela jsem v třípatrovém domě s 6 lidmí, se kterými jsme sdíleli 3 koupelny, 1 kuchyň a 

1 pračku. Člověk se musí připravit na to, že ne všichni lidí po sobě uklízejí, ale všichni se 

všemi musejí vycházet. Bohužel moje spolubydlící často nechávali po sobě bordel v 

kuchyni a v přízemí.  

 



Jinak většina lidí bydlela na koleji. Znám ale jednu holku, které bylo přiděleno místo 

v pokoji v suterénu – ona navíc měla alergii na vlhkost, ale že ji prý už nemohli dát jiné 

místo. Zkrátka člověk musí být připravený na všechno. 

 

Stravování 

 

Jídlo v menze stálo 1.65-3.50 eur na oběd a 3,10 eur na večeři. Vypočetla jsem si, že 

pokud člověk jí maso, tak se to docela i vyplatí (podle mne).  

 

Doprava 

 

Zajistila jsem si měsíční regionální kartu, která pro studenta stála 41 euro na měsíc a 

mohla jsem cestovat všemi tramvají, busy a vlaky v regionu. Jinak jedna jízdenka ve 

městě stála 2,30 eur. Vzhledem k tomu, že jsem hodně jezdila ve městě a mimo město, 

tato regionální karta se mi plně vyplatila. Zvažte si ale také jízdu na kole – je to zdravé, 

ale moji známé z jiného kurzu ho ukradli hned třetí den.  

 

Finance 

 

Ze stipendia DAAD mi zbylo 50 eur, což pochopitelně nestačí na jídlo, cestování a 

volnočasové aktivity. Na to, že jsem moc nechodila do klubů a do kina, ale hodně jsem 

cestovala, tak jsem utratila dodatečných cca 350 eur za ten měsíc. Určitě je dobré, když 

člověk má nějaké rezervní peníze.  

 

Volnočasové aktivity 

 

Pomocníci na kurzu si pro nás připravili program volnočasových aktivit skoro na každý 

den (bowling, zoo, výlety do přírody a nejbližších měst, seznámení se s místními kluby, 

pivní večer atd.). Pochopitelně vstupné (pokud ono nebylo zadarmo) si musel hradit každý 

sám. Ale když už tam člověk je, je škoda se nepodívat do okolí a užit si pěkné chvíli. 

S kamarády jsme – kvůli blízké poloze – jezdili do Francie a Švýcarska, do Schwarzwaldu 

na kopce a lanovky atd. Takže si zajistěte pohodlnou obuv a batoh. 

 

Moc mě překvapilo, že knihovna byla během pracovních dnů otevřená non-stop, a o 

víkendu fungovala do půlnoci. Samozřejmě se tam dalo skenovat (1 cent/str.) a kopírovat 

(3 centy/str.) knihy. Takže pokud zrovna píšete nějakou práci – jděte si tam podívat. 

 

Rady a tipy 

 

Doporučuji se podívat na aktuální předpověď počasí a na popis počasí v určitém měsíci – 

například ve Freiburgu skoro pořád svítí sluníčko v létě, takže krém na opalování musí být 

s sebou.  

 

Zjistěte všechna telefonní čísla, která se vám mohou hodit během pobytu, zapamatujte si 

hned adresu vašeho bydliště a mějte telefon vždy nabitý. Stalo se mi, že uprostřed noci 

jsem se probudila od toho, že praskalo sklo – v paneláku naproti hořela dvě patra, takže 

jsem musela volat hasičům a popsat moji polohu. 

 

Hlavně pro holky – zajistěte si pepřový sprej. Nikdo neví, kdy se vám to může hodit...   

 



Zavazadlo – pokud si berete hodně věcí, vezměte si pevný kufr. Ve Freiburgu je hodně 

dláždění, takže jsem si zničila kolečko (neříkám ale, že jsem měla dobrý kufr) a sotva 

jsem ho přivezla zpátky domů – vláčela jsem ho po zemi. 

 

 

 

Závěr 

 

Je možné, že moji zpráva zní negativně a že jsem měla samé problémy, což tak ve 

skutečnosti vůbec není. Ano, měla jsem určité potíže, ale tím to bylo zajímavější a 

nezapomenutelné. Dala jsem si ale za cíl spíše tady popsat to, s čím negativním se člověk 

může setkat během pobytu, protože zrovna na špatné věci není připraven. A abyste zjistili 

pozitivní aspekty – jeďte a zkuste to! Ale můj celkový pocit z pobytu je: Bylo to 

neskutečné. Neskutečně dobré. Cítím, že jsem se z jazykového aspektu neskutečně 

posunula dopředu, což je velkým přínosem pro oba dva moje obory. Je to to nejlepší 

jazykové cvičení – bydlet aspoň nějakou kratčí dobu ve státě, kde se tímto jazykem mluví. 

Ani jedna zkušenost, kterou jsem popsala, nebyla špatná – měla ale také i tu pozitivní 

stránku. Byli tam výborní lidí a našla jsem si hodně kamarádů. Takže buďte 

komunikativní a otevření – a určitě si to užijete! Přeji, aby všichni, kdo se tam chystá, 

mají ještě více dobrých zážitků, než já – a já jsem jich měla hodně. Určitě se chopte šanci 

a odjeďte na kurz – nebudete toho litovat. Ale hlavně – buďte opatrní a dbejte na sebe. 


