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Text zprávy:
Zúčastnila jsem se 5týdenního letního jazykového kurzu korejštiny na Seoul National
University. Jelikož se jednalo o dobu kratší 90 dnů, nemusela jsem si žádat o vízum.
Přestože byl kurz 5týdenní, obdržela jsem pouze stipendium na 4 týdny. Nevěděla jsem,
zda se zúčastnit celého kurzu nebo jen 4 týdnů, a protože byla komunikace s korejskou
stranou pomalá, objednala jsem si letenku docela pozdě, což mě vyšlo na 24 700 Kč.
V daném termínu již nešlo sehnat levnější letenku.
Před odletem jsem si přes internet objednala korejskou sim kartu od společnosti
Evergreen, která byla pro cizince zdarma a přednabita 2 000 wony. Před příletem mi škola
poslala instrukce, jak se dopravit na vysokoškolské koleje. K přední bráně univerzity jezdí
z letiště autobus (Airport Limousine číslo 6003). Z mezinárodního letiště Incheon stojí
jízdenka 180 Kč, ale z letiště Gimpo pouze 80 Kč, což by byla užitečná informace při
výběru letenky.
Univerzita zprostředkovala ubytování na kolejích, které byly vzdálené 20 minut pěšky
od školy. Dostala jsem samostatný pokoj s vlastním sociálním zařízením, kuchyňským
koutem, pračkou, mikrovlnou troubou a lednicí. V areálu kampusu se nachází několik
studentských jídelen, které jsou levnější. Najdou se zde ale také i italské, japonské nebo
vietnamské restaurace, jež jsou poměrně dražší.
Korejská strana poslala peníze přímo univerzitě a první týden výuky mě vyzvali,
abych si přišla do kanceláře vyzvednout peníze na stravování (cca 9 000 Kč). Doplatila
jsem si rovnou 1 týden školného (v přepočtu asi 5 800 Kč). Za týden ubytování jsem
zaplatila 1 400 Kč. Poté, co jsem ale odevzdala pokoj, mi vrátili 1 200 Kč. Univerzita
finanční záležitosti vyřídila rychle, nemusela jsem proto nijak zvlášť využít svých
soukromých zdrojů.
Ve volném čase jsme měli možnost navštívit knihovnu či tělocvičnu. Součástí
programu byly páteční výlety. První týden nás zavezli k demilitarizované zóně. Dále jsme
navštívili národní muzeum, kde jsme si vyrobili vlastní razítka. Vzali nás do zábavního
parku Lotteworld a na kurz vaření.

O víkendu jsme se spolužáky chodili různě po Soulu a navštěvovali památky.
Dopravovali jsme se převážně metrem. Soulské metro se svými 9 linkami se na první
pohled zdá složité, ale orientace je opravdu jednoduchá. K využití hromadné dopravy by
si každý měl koupit kartu T Money Card, která je dostupná téměř v každé korejské
večerce. Kartu lze nabít přímo ve večerce nebo pomocí automatů v metru. Karta se
přikládá k čidlu jak při nástupu, tak po výstupu.
Pro ty, kteří rádi nakupují, bych doporučila stanici Ehwa Womans University. Jelikož
se jedná o dívčí univerzitu, nachází se tam mnoho dostupných obchodů s oblečením.
Jediný problém je, že si nelze téměř žádné zboží vyzkoušet. Přes celý Soul protéká řeka
Han a po její délce se rozprostírají parky, jež jsou příjemným místem pro piknik. Valná
většina restaurací roznáší, můžete si tedy objednat jídlo přímo k parku. Podél řeky vede
také cyklostezka.
Jediným problémem, se kterým jsem se setkala je, že i mladí Korejci neumí dobře
anglicky. Jsou zato ale velmi milý a ochotní, když je požádáte o pomoc.
Celkově hodnotím program jako velmi přínosný. Jela jsem hlavně proto, abych se
naučila korejskou výslovnost, čemuž lektoři v hodinách také věnovali pozornost. Jelikož
výuka probíhala pouze v korejštině a protože jsem byla obklopena korejštinou, hodně
jsem si procvičila i poslech. Z kulturního hlediska byl pobyt rovněž přínosný.

