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Text zprávy:
Studijní pobyt, který jsem absolvovala v Čínské lidové republice trval dva semestry,
konkrétně od září 2018 do července 2019. Ještě před odjezdem do Číny bylo potřeba
vyřídit několik formalit, takže především v průběhu srpna je nutné si na všechno to lítání
vyhradit nějaký čas. Nejzdlouhavější je asi sesbírat a vyplnit všechny dokumenty
potřebné k získání víza do ČLR. Ještě před podáváním žádosti o vízum jsem si musela
koupit letenku, kterou mi pak v rámci stipendia škola proplatila. Když jsem vízum
vyřizovala na ambasádě v Praze, musela jsem se dostavit už na 6 hodinu ráno, abych
měla jistotu, že mě v ten den vezmou. Když se pak otvíralo stálo tam se mnou už asi
dalších 40 lidí čekající na odevzdání žádosti. Dnes už je naštěstí systém mnohem logičtější
a dá se na ambasádě sjednat schůzka na určitý čas. Před odjezdem jsem se ještě
nechávala očkovat proti břišnímu tyfu a žloutence.
V Číně jsem studovala na Nanjing University. Nanjing jako město se mi zdálo ideální,
protože se v něm propojuje moderní velkoměsto s bohatou čínskou historií, ať už se
jedná o Sunjatsenovo mauzoleum nebo chrám Jiming, a zároveň je přímo v centru Fialová
hora a pod ní jezero Xuanwu, takže jsme nebyli ochuzeni ani o kousek přírody. Ve městě
je také dobrá infrastruktura, například metrem se dá dostat téměř všude a jízdné je velmi
levné. V okolí Nanjingu se taky nachází spousta zajímavých měst, takže jsme je často o
víkendu jezdili prozkoumávat, většinou nebyly dál než 2 hodiny rychlovlakem.

Já konkrétně jsem bydlela v kampusu na Gulou, který je přímo v centru Nanjingu,
takže bydlení bylo velice pohodlné. Navíc koleje, ve kterých jsme byli ubytováni, byly
v rámci rekonstrukce spojeny přímo s Institutem mezinárodních studentů, kde i probíhala
výuka, takže na výuku stačilo jen sjet dolů výtahem. Ubytování na kolejích nám bylo
proplaceno v rámci stipendia, jediné, co se muselo platit, byla elektřina a to přibližně 110
jüanů měsíčně. Při příjezdu bylo ještě nutné zaplatit zálohu 650 jüanů za pokoj a kartu
k pokoji, ta nám pak byla vrácena při odjezdu. Pokoje byly pro dva, celkem prostorné
s vlastní koupelnou. Po příjezdu jsme si museli koupit ložní prádlo, které univerzita
neposkytovala, takže ze začátku pobytu byly výdaje docela velké. Problémem bylo, že
jsme ještě neměli stipendium a tím pádem ani moc peněz na tyhle potřebné výdaje. Na
kolejích nebyla kuchyňka, v pokoji byla akorát varná konvice, a tak bylo nutné stravovat
se v menze nebo okolních restauracích. Menza byla od našeho ubytování asi deset minut
chůze, byla 4 patrová a v každém patře bylo několik „stánků“, které nabízely jídlo
nejrůznější způsoby, takže bylo opravdu co vybírat. Kromě variability byly v menze i velmi
příznivé ceny, třeba miska rýže by se v přepočtu dala koupit za korunu a miska masa
klidně i za 15 korun.
Celkově byl pro mě pobyt velmi přínosný nejen co se týče zlepšení znalosti jazyka
(když se kolem vás mluví pouze čínsky, tak nezbývá jiná možnost, než mluvit čínsky taky),
ale i dík poznání jiné kultury a možnosti cestovat a poznávat nová místa nebo ochutnat
skvělou čínskou kuchyni.
Fotografie z Číny a cestování po Asii jsem pravidelně postovala na svůj instagramový
profil @petadudova.

