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Ahoj, momentálně jsem v 5. ročníku oboru regionální geografie, dopisuju diplomku a pomalu se začínám
usmiřovat s tím, že mi za nedlouho skončí ten nádherný studentský život. Když se ale vrátím o pět let zpátky,
byl jsem v prváku, seznamoval jsem se s tím, co mě na výšce čeká a byl takový ten typický vyjukaný prvák.
Jsem ale nesmírně rád, že jsem měl starší kamarády, od kterých jsem se dozvěděl, co to ten Erasmus je a že
mi dodali kuráž již v brzkém stádiu studia vyrazit studovat do zahraničí. Svou destinaci jsem si možná vybíral
poněkud netradičně. Mám rád hory a přírodu, proto jsem se podíval na možnosti mobilit katedry geografie,
podle mapy jsem si našel město, odkud je to nejblíž na hory a do přihlášky si vybral Lublaň a Zadar. Nakonec
mě vybrali do Zadaru a já si pomalu začal opakovat všechna ta slovíčka, která jsem znal z letních dovolených
v Chorvatsku – „Dobar dan, hvala, molim, sladoled“ – začínal jsem se těšit.
Vyjel jsem v druháku v letním semestru (jaro 2015). Každoročně do Zadaru přijíždí přibližně 50 erásmáků,
takže se tam všichni navzájem znají a vytvoří se dobrá parta. Místní ESN pro nás pořádalo mnoho akcí a
výletů – do národních parků, na přilehlé ostrovy nebo do Dubrovníku. Jelikož jsme tam byli pouze 3 erasmáci
na geografii, studium probíhalo individuálně formou domácí práce a konzultací. Většina učitelů byla nesmírně
vstřícná. Bylo na nich vidět, že jsou rádi, že si mohou promluvit anglicky a zajímali se o ČR, o naše zájmy. Byli
přátelští.
Zadar je celkově krásné město, do kterého se prolíná vliv antického Říma. Přijel jsem tam koncem února, a i
když všichni Chorvati do června nosí zimní bundy, já jako správný Čech již v březnu chodil v kraťasích a
sandálech (bez ponožek 😊). Je také zajímavé to město sledovat, jak se mění s příchodem turistické sezóny.
Obchody, benzín i služby od května pořádně zdraží. Je tam ale spousta možností, jak se zabavit. Holky
většinou řešili to, jestli budou na pláži ležet na břichu nebo na zádech, já cca půlku erasmu strávil v Paklenici
nebo na kole.
Závěrem bych všem erasmudychtivým studentům vzkázal, ať za žádnou cenu neváhají a jedou na erasmus,
co nejdříve. Za sebe Zadar vřele doporučuju, nebo i ostatně tu Lublaň, kam jsem vyrazil na druhý Erasmus v
magisterském studiu.

PS: Chorvati nás mají obecně rádi, ale kolují tam o nás vtipy typu, že Češi chodí do moře ve srandovních
plastových botách, jedí na pláži paštiky a že by to nebyla letní sezóna bez toho, aby se ve zprávách neobjevilo,
že se nějaký Čech pokoušel doplavat na nějaký ostrov na nafukovacím lehátku. Takže se možná připravte, že
si tam do vás někdo rýpne. Proto paštiky nechtě doma a vidimo se u Zadru. Bog!
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