„Ljubljana“ znamená „milovat“
O Slovinsku se říká, že je Švýcarskem bývalé Jugoslávie. Protože jsem pár měsíců
před odjezdem do Lublaně strávila čtrnáct dní v Curychu, mohu srovnávat. A
opravdu na tom připodobnění něco je!
Kamarádi mi už snad deset let doporučovali Slovinsko jako místo, kam bych měla
vyrazit na prázdniny. Pořád jsem se k tomu neměla, až jsem našla nabídku strávit
tu jeden semestr v rámci programu Erasmus+.
Navíc mi byla Lublaň sympatická svou velikostí (zhruba 230 000 obyvatel, celá
země potom něco přes 2 miliony), protože jsem si chtěla trochu odpočinout od
přeplněné a turistické Prahy. Hlavní město Slovinska je pro studenty extrémně
přátelské místo. Počínaje úžasným systémem stravování pro studenty, přes
spoustu knihoven, studentských klubů (pro intelektuály i ty divočejší), různých
vzdělávacích i zábavných akcí (autorská čtení, veletrhy, knižní, divadelní, filmové
nebo úžasné food festivaly, koncerty, výstavy...), až po fakt, že ve Slovinsku
můžete jako v jedné z mála evropských zemí popíjet alkohol na veřejnosti. Čehož
zejména zahraniční studenti hojně využívají. Další výhodou je, že v Lublani je
takových míst přehršle – můžete si najít „svou“ lavičku v Tivoli, posadit se na břeh
Sein...eh, Lublanice nebo vyjít na Šmarnou goru a zabrat si jedno z plážových
lehátek a hodiny relaxovat s městem na dlani.
Co se týká ubytování, máte prakticky dvě možnosti: studentské koleje nebo
soukromé bydlení. Já z různých důvodů zvolila druhou variantu. Samostatný pokoj
ve spolubydlení vyjde na 250-400 euro, místo v dvoulůžkovém pokoji na koleji
zhruba 90 eur. Rozdíl v ceně je tedy značný, v podmínkách ovšem také. Pokud
budete ubytovaní v budově pro „erasmáky“, vyzbrojte se špunty do uší,
zapomeňte na chvilky, kdy chcete být o samotě, užívejte si nekončícího party
života a řešte vztahové peripetie všech se všemi a občasné havárie v koupelně
nebo kuchyni. Na druhou stranu se Vám může poštěstit, že získáte buňku se
dvěma dvoulůžkovými pokoji, kuchyňkou a koupelnou, což za zmiňovaných
necelých 100 euro považuji za příjemné bydlení.
Ceny potravin a běžného spotřebního zboží jsou o malinko vyšší, ale jak jsem už
zmiňovala, studenti si tu vaří minimálně, protože se za velmi výhodné ceny
stravují přímo v restauracích. S alkoholem je to oproti českým zvykům trochu
horší, proto se často popíjí venku. Naopak ale káva je ve srovnání s pražskými
cenami levnější nebo stejná (1-1,5 eura), ale je snad vždy výborná. Slovinci jsou
kávičkáři, to se odráží i na počtu stylových a příjemných kaváren. A věřte, že si
brzy najdete tu „svou“, kde Vás budou znát jménem a přesně budou vědět, co si
ve kterou denní dobu dáte.
Doprava po městě je možná autobusy nebo vlastním či městským kolem, jehož
pronájem stojí na rok v přepočtu asi stovku. No a vzhledem k celkem malé rozloze
se dá na spoustu míst dojít pohodlně pěšky. Lublaň je Evropským zeleným městem
pro rok 2016 a jejich environmentální smýšlení je vidět na každém kroku, takže je
fajn toto eko smýšlení podporovat nejen způsoby dopravy, ale také například
přísným tříděním odpadků.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace na Univerzitě v Lublani nenabízí
praktickou stáž, to ale nevadí, protože není žádný problém se domluvit s

profesorkou Stankovskou, lektorkou Janou Šnytovou nebo Zdeňkou Kohoutkovou
na spolupráci v seminářích. Zejména poslední jmenovaná je velmi otevřená
jakýmkoliv nápadům a návrhům, vítá iniciativní studenty, je velmi nápomocná a
vše s Vámi ráda probere nad kávou v ZOO (neobyčejně přívětivá kavárna hned u
školy) nebo Vás vezme na nejlepší české pivo v Lublani. Když už jsme u
chmelového moku, jednou za pár měsíců pořádá Zdeňka večer se studenty
Bohemistiky „S lektorem na pivo“, zároveň jsme zavedli tradici večerů „Rozmluv
se“, které pořádají právě studenti z České republiky pro zájemce o český jazyk.
Zároveň jsem soukromě učila češtinu ještě tři další zahraniční studenty.
Výběr studijního plánu je trochu problematický, protože Filozofická fakulta
nenabízí, kromě katedry Anglistiky, která ovšem studenty z jiných kateder
nepřijímá, žádné předměty v angličtině. Můžete si tedy vybrat předměty z Ústavu
slavistiky, nebo přijet již vybaveni znalostí slovinského jazyka, protože úvodní kurz
ke studiu ve slovinštině opravdu nestačí. Další variantou je zapsat si předměty z
Pedagogické fakulty, která vypisuje každý semestr kolem deseti celkem
zajímavých předmětů speciálně pro zahraniční studenty.
Trochu problematická je veškerá byrokracie na univerzitě, Filozofická fakulta
pravděpodobně ve zmatečném jednání vede. Je potřeba se připravit na to, že
předměty budete několikrát měnit (zápis i změny jsou možné jen u paní
sekretářky) a Transcript of Records získáte pravděpodobně až po několika
měsících od návratu domů. Věřím ale, že toto vzpomínky na pobyt neznepříjemní,
protože všichni jsou milí a ochotní.
Opravdu, nejen ve škole. Za celých pět měsíců jsem se nesetkala s nikým
nepříjemným, oplzlým nebo až příliš zvláštním v negativním smyslu (a věřte, na
takové lidi mám v Praze až neskutečné „štěstí“). Lidé ve Slovinsku jsou velmi
přátelští, nápomocní, avšak občas trochu odtažití. Jsou hrdí, ale na druhou... Ale!
Co bych Vám všechno prozrazovala, snad je z předešlých řádků jasné, že
Slovinsko opravdu doporučuji, takže si to vyzkoušejte sami :-).
A ještě k tomu jugoslávskému Švýcarsku: Slovinsko je stejně jako Švýcarsko malé,
relativně kosmopolitní, bez problémů se VŠUDE domluvíte anglicky, pyšní se
nádhernou přírodou, jezery, horami, z Lublaně je kamkoliv ve Slovinsku blízko,
není problém si udělat jednodenní výlet k moři, na víkend zajet do Benátek nebo
například do Rakouska. Zemi můžeme považovat za celkem bohatý a vyspělý stát,
Slovinci jsou na svou zemi pyšní a snaží se být za každé situace spokojení.
Takže se od nich učte a pozdravujte! :-)
Eva Zahornadská
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