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Text zprávy:
Dobrý den,
díky Domu zahraniční spolupráce mám tu možnost podělit se s Vámi o mé zážitky
z měsíčního pobytu v Německu na Univerzitě Karla-Ruprechta v Heidelbergu.
Hned na úvod zmíním délku pobytu. Oficiálně se kurz konal od 3. 8. do 30.8. To je
samozřejmě pravda, nicméně zájemci musí počítat s tím, že aspoň den předem musí
dorazit a nejspíše odjedou den následující. Ferienkurs (tedy pořadatelé Ferienkursu) to
vymysleli chytře, nabídli možnost příjezdu již 1. 8., nebo 2. 8. Všem, kteří by měli zájem
se podobného letního kurzu zúčastnit, doporučuji přijet, co nejdříve to půjde. Mně to
velice pomohlo. Zaprvé máte den navíc se ve městě rozkoukat, dále poznáte základní
nutné instituce (menza, kancelář, hlavní budova…) a také máte možnost relativně v klidu
napsat přijímací test nebo i ústní pohovor. Jelikož já měl výsledek mezi kategorií
Mittelstufe/Oberstufe, tak mi hned 1.8. řekli, abych se další den ráno v 10 hodin hlásil na
ústním pohovoru. To byla vlastně jen formalita, kde se všech, ať to byl začátečník či
pokročilý, ptali na stejné otázky. Následně se ještě tentýž den konal písemný test, po
kterém jsem byl přiřazen k Oberstufe. Co jsem tak slyšel, větší problémy nastaly s těmi,
kteří přijeli až 2.8. Ti museli být buď tentýž den úplně rozřazeni, nebo s nimi „šachovali“
během prvních dní kurzu. Tato možnost byla samozřejmě pro všechny. Doporučuji se tedy
nebát, pokud budete mít pocit, že kurs je příliš snadný, či naopak obtížný, svou úroveň
změnit. Prospěje to jak vám, tak i skupině.
Ačkoliv jsem na úvod vyzdvihl délku pobytu, neméně důležité je, se na kurs jako
takový dopravit. Já jel společností Deutsche Bahn z Prahy do Heidelbergu, levnější
alternativa, jak jsem později zjistil, by byla zakoupení lístku u společnosti Flixbus.
Nicméně já byl s dopravou velmi spokojený, navíc jsem nemusel řešit váhu zavazadel.
Jinak před odjezdem nebylo třeba moc věcí zajišťovat – do Německa víza nejsou a
pojištěný jsem byl od kurzu, což je mimo jiné skvělá možnost od DAAD. Jediné, z čeho
jsem měl strach, bylo, zda bude možnost, někde si vyprat prádlo. To naštěstí nebyl vůbec
problém. Já měl přímo na pokoji pračku, ti, kteří ne, ji měli ve společných prostorách
domů.
Celkově ubytování a stravování bylo téměř bez problémů. Byty jsou mnohem lepší
než naše od KaM, součástí je vždy alespoň sprcha a kuchyň, navíc se spí
v jednolůžkových pokojích. Co bylo nemilé překvapení, byl, respektive nebyl, internet.
Na celém domě se nenacházela žádná Wi-Fi. Pokud se člověk chtěl přihlásit nebo
pracovat, tak musel ve škole nebo v knihovně. Jak asi víte, po cca 50% univerzit na světě
je propojený eduroam, takže vaše přihlašovací jména a hesla platí i v zahraničí. Knihovna
v Heidelbergu měla naštěstí každý den otevírací dobu od 8:00 – 1:00, tak se i při mém

velmi nabitém programu prostor našel. Z ubytování to bylo na školu cca 25 minut MHD.
Při zakoupení lístků na MHD počítejte, ač jste studenti, s cenou od 50 eur za měsíc.
Osobně jsem si s sebou vzal asi 1200 eur, neboť 350 eur bylo počítáno na všechny
organizované výlety od školy. Z této částky mi okolo 200 eur zůstalo. Dodám jen, že jsem
ale rozhodně nešetřil. Obecně jsem s ostatními počítal, že minimální částka pro úsporný
měsíc v Německu je 500 eur.
Najíst se dá v Heidelbergu celkem levně, pohodlně - v univerzitních menzách. Od
klasických menz, kde mají připravené chody za paušální cenu, byla pro mě novinkou
menza Marstall, která fungovala jako obrovský bufet. Každý si mohl nabrat, na co měl
chuť. Fungovala do 22.00 a cenově vycházelo jídlo 100g/80centů. Pokud jste si tedy
nabrali lososa nebo salát bylo to jedno. Zaplatili jste za hmotnost, nikoli za obsah. Navíc
bylo myšleno na všechny – od vegetariánů přes vegany po lidi trpící celiakií.
Univerzita Heidelberg, kde jsem měl to štěstí studovat, je místo, kde letní jazykové
kurzy probíhají, tuším, od roku 1928. Díky tomu si můžete být jisti, že dlouholetá tradice
je podtržena perfektními praktickými zkušenostmi a absolutní organizovaností. Nikdo
z nás se nemohl cítit zmatený. Vše bylo perfektně označeno, každá informace byla
opakována, navíc jazykové třídy měly přiřazeny tzv. Betreuera/Betreuerin, který/která
každý den před přestávkou chodil/a s informacemi. Já osobně jsem se kromě jazykového
studia zabýval rešerší německých knih v knihovně, které by mi pomohli v mé vědecké
kariéře. I tady bylo vše bezproblémové, neboť Němci s neustálým úsměvem velmi
ochotně pomohli s jakýmkoli problémem.
Stipendium, které lze od DAAD získat, je velkou úsporou osobních prostředků. Skrze
tuto organizaci je vám financován kurz, ubytování a dostanete příspěvek na cestu. Pokud
máte štěstí a šetříte na cestovném i typu kurzu, tak vám přebytečnou sumu vyplatí.
Rozhodně to ale nestačí na celoměsíční pobyt, jak jsem již zmínil. Samozřejmě, částka,
kterou si s sebou vezmete, záleží na osobních potřebách, zvycích a plánech. Jelikož já se
účastnil všech výletů, které univerzita pořádala, těžko je částka, kterou já si s sebou vzal
srovnatelná s průměrem studentů. Nepředvídatelné náklady jsem naštěstí žádné neměl.
Rád bych vám také napsal o nějakém volném čase, který jsem měl, ale o tom jsem si
mohl opravdu nechat pouze zdát. Vše myslím ale v dobrém. Možností, jak trávit čas, bylo
tak obrovské množství po celý měsíc, že lidé jako já, kteří využili všeho, co jen šlo, prostě
neměli půlden volna. A to je přeci skvělé! Díky tomu jsem poznal nejenom velký kus
Německa, ale podíval jsem se i do Francie a Švýcarska, mohl konverzovat s různými
světovými národnostmi a poznat či prohloubit různé zájmy. Ve zkratce – pro studenty byl
každý den nějaký program. Základní, týdenní zájmové kurzy pro studenty byly
žurnalistický seminář, seminář dramatický, sbor, seminář filmový, sportovní a především
společensko-taneční. Toho jsem se zúčastnil a mohu říci, že byl i přes velký počet úplných
začátečníků na velmi slušné úrovni. Kromě těchto seminářů byly denní nabídky –
koncerty (jak vážná, tak populární hudba), společné výlety (ty oproti víkendovým byly
zdarma – plavba lodí, výlet na zámek), Sportfest, filmové večery, hostující přednášky aj.
Opravdu, kdo chtěl, mohl i skrze další kurzy poznávat nejen město, ale i celou historii
Bádenska-Württemberska. Hezkým příkladem byl seminář zaměřující na návštěvy muzeí
a uměleckých expozic.
Celkově pro mě měl pobyt neopakovatelnou atmosféru. Všichni lidé okolo mě - jak
organizátoři, tak účastnicí - tvořili naprosto fantastickou, ladící esenci, a tak všude vládla

velmi pozitivní atmosféra, která ale oproti očekávání i velmi podporovala pracovní
snažení. Dopoledne (od 9:15 – 12:45 byly jazykové kurzy), předtím (od 8:15), či poté (až
do 20:00) byly také různé semináře, přednášky, mnohé na opravdu vědecké úrovni. I
mladí specialisté v mnoha společenskovědních oborech měli skutečně možnost si nejen
své poznatky udržet, nýbrž je i rozvíjet. Díky všem těmto podnětům se mi velmi zlepšil
nejen konverzační jazyk, ale i má odborná němčina uznala velkého pokroku. Za toto
vděčím nejen učitelům, ale i průvodcům po městech a památkách, která jsem v rámci
výletů navštívil (Strassburg, Konstanz, Meersburg, Insel Reichenau, Schwarzwald,
Freiburg, Köln, Schloss Schwetzingen, Speyer, Nürnberg, Burg Hohenzollern, Schloss
Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau aj.), neboť oni vždy výklad podávali (pro
dobře rozumící část) v němčině, pro hůře rozumící v angličtině. I můj hlavní cíl, rozšíření
odborné literatury pro vědecké účely se 100% povedl. Aby také ne, když Heidelberger
Bibliothek čítá na 1 000 000 knih.
Pokud někdo ještě váhá, rozhodně každý, kdo stejně jako já absolvoval takovýto
Ferienkurs v zahraničí, by vám navrhl se ho zúčastnit! Opravdu o nic nepřijdete!!! Měsíc
v zahraničí, nota bene na vysoké škole, opravdu nemá žádná negativa. Myslete na to,
nebraňte se té možnosti, naopak se co nejvíce rozvíjejte a poznávejte skrze příležitosti,
které vám jsou dány. Kdybych měl tu možnost a někdo mi nabídl jen zaplatit kurs v
zahraničí, bez váhání bych jel znovu.
Hodně štěstí při vašich volbách!
Zdraví,
David S.

