V zimním semestru 2016/2017 jsem během magisterského studia absolvovala stáž na University of
Sheffield v rámci programu Erasmus+. V Sheffieldu jsem strávila pět měsíců a pobyt hodnotím velmi
pozitivně.
Začátek byl trochu obtížný kvůli nejistotě s bydlením. Přijela jsem do Sheffieldu pouze se zaplacenými
třemi nocemi v Airbnb a z informací na stránkách univerzity a podle referencí studentů, co
v Sheffieldu již na Erasmu byli, jsem usoudila, že najít si bydlení po příjezdu nebude problém. Zvlášť
když jsem měla domluvené prohlídky předem – rozhodla jsem se najít si soukromé bydlení, protože
koleje jsou cca o třetinu dražší, a navíc studenti Erasmu mají nárok na kolej automaticky, pouze
pokud jsou v Sheffieldu na celý rok. Bydlení jsem si našla, ale byl to trochu stres. Nikdo mě nechtěl
ubytovat, protože jsem přijela jenom na pět měsíců, a když chtěl, tak to byl kamrlík, kde jsem se
mohla stěží otočit, abych si dala věci do skříně. A jako bonus plesnivá koupelna. Nakonec jsem
přemluvila jednu majitelku domu k nezávazné prohlídce. Obtěžovala jsem ji tak dlouho, až souhlasila,
že mě ubytuje, když se přihlásí ještě další dva lidi. Udělala jsem té nemovitosti trochu reklamu a
nakonec se přihlásilo něco přes deset lidí. Bydlela jsem tedy nakonec se třemi dalšími lidmi, 25 minut
od školy a měla jsem samostatný pokoj v třípatrovém domě z roku 1903 ve čtvrti Crookes v ulici plné
domů s bay window. Za nájem, vodu, plyn, elektřinu a wifi jsem platila cca 300 liber na měsíc.
Jakmile jsme podepsali smlouvy, vyrazili jsme se spolubydlícími společně nakupovat do Wilka,
Primarku a přilehlých obchodů – lampičky, deky, polštáře, toaletní papír, sešity do školy apod. Po
honičce za bydlením začal Orientation Week. Tzn. všude spousta schopných, aktivních a
informovaných lidí v oranžové mikině s nápisem Welcome to Sheffield!, nadšení studenti z celého
světa, první nákup v Proper Pasty, miliarda letáků lákající k zapojení do některého z univerzitních
spolků, sportovních klubů a bůhvíčehodalšího, uvítací párty, filmové večery, ochutnávka jídel,
nepočítaně spolužáků, kteří se chtějí seznamovat, a neustálé opakování, odkud že to jsem
(Czechoslovakia?). Potom co skončil Orientation Week, začal Intro Week a s tím i zápis předmětů. Ze
tří předmětů, které jsem si vybrala předem, mi zbyl jen jeden, protože ostatní nebyly vypsány, ale
nebyl žádný velký problém si zapsat další podle mého výběru. Všechno bylo velmi dobře
zorganizované.
Univerzitní kampus není úplně uzavřený, ale zázemí je perfektní – hlavní studijní prostory
s knihovnami, které jsou mimo jiné dobře vybavené lingvistickou literaturou, mají otevřeno 24/7.
Studentská unie je velmi aktivní a nevytahuje se, jsou fakt tak dobří, jak píšou na webu. Učitelé byli
velmi inspirativní, „čuchla“ jsem si k anglickému stylu výuky a lidé, co na univerzitě vyučují češtinu,
občas pořádali různá setkání studentů češtiny a Čechů, co zrovna byli v Sheffieldu.
Sheffield leží v jižním Yorkshiru a je to původně průmyslové město, takže nemá mnoho
architektonických dominant, zato nabízí spoustu možností, jak se kulturně nebo sportovně vyžít.
Z města se pak lze dobře dostat do Manchesteru, Yorku, Liverpoolu a nedalekého národního parku
Peak District.
Po celý pobyt mě bavil yorkshirský dialekt, dvoupatrové autobusy, charity shops, malé hospůdky,
procházky v Crookes a Peak District. Ráda se do Sheffieldu znovu podívám.
Cheers!
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