ZS 2015/2016 – Leipzig
Milí zájemci o studijní pobyt v Lipsku,
chystáte se do města, které je k zahraničním studentům velmi vstřícné a které je navíc
od Prahy vzdálené pouhé čtyři hodiny jízdy vlakem, nemusíte se proto vůbec ničeho obávat.
Na slavistice budete vřele přivítáni (zvláště prof. D. Rytel-Schwarz) a pokud se rozhodnete
studovat předměty i na jiných oborech, můžete potkat další velmi zajímavé a inspirující
osobnosti (např. J. Träger, prof. A. Kohnle nebo prof. P. Zimmerling na teologické fakultě).
Rozhodně doporučuji navštěvovat univerzitní knihovnu a nezapomenout ani na místní archivy.
Pokud se ubytujete na koleji nebo WG mimo centrum, je výhodné si pořídit kolo,
cyklostezky jsou totiž všude a v porovnání s Prahou má lipská městská hromadná doprava
dlouhé intervaly mezi spoji. Na druhou stranu studenti mohou jezdit MHD zdarma, což je
skvělé využít pro výlety do okolních měst (např. Halle, Torgau, Weißenfels). Do vzdálenějších
míst (např. Lutherstadt Wittenberg, Weimar, Dresden) si musíte již dopravu zaplatit, ale
doporučuji využít příležitosti a města navštívit.
V Lipsku se pořádá velké množství koncertů, výstav, festivalů, sportovních akcí,
naleznete zde i různé zájmové kurzy a společenství. Studenty, kteří nemají ve volném čase
vlastní program, zachrání organizace WILMA, jež pořádá řadu zajímavých akcí za poměrně
nízké ceny (např. výlet do deštného pralesa v lipské ZOO). Určitě se alespoň jedenkrát vypravte
na moteta do Thomaskirche, konají se každou sobotu od 15:00 a někdy již ve 14:30 bývá plno.
Na závěr pár doporučení, která vám usnadní pobyt:
1) Administrativní dokumenty, které budete během semestru dostávat poštou a e-mailem,
doopravdy čtěte.
2) Zřízení německého bankovního účtu může někdy trvat i dva týdny, přivezte si proto raději
dostatek eur v hotovosti.
3) Léky si pořiďte v ČR, jednak jsou v Lipsku dost drahé a jednak některé ani nemusíte
sehnat.
4) Je dobré si na kolej přivézt peřinu, polštář, závěsy na okna, kabel na internet, kuchyňské
nádobí a využije se i stolní lampička a varná konvice.
5) Po návratu do ČR dostanete od města Leipzig darem 150 eur, stane se tak ale pouze
za předpokladu, že včas vyplníte žádost a dodáte kopii bakalářského diplomu.
Přeji vám šťastný pobyt!
Veronika Böhmová

