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Jsem doktorandem na Katedře botaniky a v rámci svého studia jsem musel splnit tříměsíční zahraniční stáž.
Když se objevila možnost strávit ji v Srbsku a ještě k tomu s podporou programu Erasmus+, neváhal jsem ani
vteřinu! Pro svůj výzkum totiž potřebuji spoustu rostlinného materiálu z celé Evropy a zejména Balkán je,
jakožto jedno z center evropské biodiverzity, pro mě velmi zásadní oblast. A stačí se podívat na mapu Evropy
a hned je zřejmé, proč mě Srbsko tolik lákalo – neexistuje snad strategičtější místo, kde si rozbít „základní
tábor“ a vyrážet na expedice po celém Balkáně! Potom jsou tu velmi slušná herbária, kde jsem mohl získat
další data a navíc jsem si, jakožto student doktorského studia, nemusel ani tolik lámat hlavu se sbíráním
kreditů a mohl jsem se věnovat tomu, kvůli čemu jsem sem přijel – sběru materiálu a výzkumu.
Mým pevným bodem v balkánské divočině se tedy stala Univerzita v Novém Sadu, což je město na severu
Srbska. Měl jsem ze života na Balkáně trochu obavy. Sice už jsem ho párkrát navštívil, ale žít v téhle divočině
tři měsíce, to už je výzva. Ale jak jsem zjistil hned v prvních dnech, v Srbsku, v Novém Sadu a hlavně i na
místní univerzitě se žije a pracuje výborně, je tu bezpečno a všechno tu skvěle funguje! Byl jsem až
překvapený, jak nadšeně jsem byl přijat do místního kolektivu botaniků, jak rychle jsem měl vyřízené všechny
formality, jak nikdo neváhal běhat se mnou po areálu i po celém městě a řešit se mnou nejrůznější záležitosti,
místo aby se věnoval své práci. Možná je to tím, že sem až tolik zahraničních studentů nepřijede, a tak si jich
více všímají, ale rozhodně to potěší a ušetří spoustu nervů…
Jinak se tu ale Balkán nezapře… Malinká novosadská univerzita vás svou architekturou vrátí o pár desítek let
zpátky, podobně působí i celé město. Ošuntěle, hekticky, divoce, zdánlivě bez řádu, ale nakonec do toho
člověk pronikne a zjistí, že i ten provoz v ulicích má nějaký řád, že to není jenom „právo silnějšího“. A vyrazit do
místních ulic se skutečně vyplatí! Přímo na chodníku seženete všechno, co k životu potřebujete, často za
směšné ceny. Navíc je to velmi příjemné prostředí, kde vás nikdo neobtěžuje, ani na žebráka skoro nenarazíte.
Ten radši vyhrabal někde v popelnici banán a krabici, z krabice si udělal stánek a banán se snaží prodat.
Nikomu to nevadí, žebrák už není žebrák a ekonomika tím nestrádá. A takhle tady funguje všechno… Občas se
s někým dáte do řeči (nebo spíše on s vámi) a když se s ním nedomluvíte anglicky (jakože nespíš opravdu ne),
směska češtiny, ruštiny, „univerzální slovanštiny“ a pantomimy bohatě postačí. Zkrátka neexistuje lepší místo
k životu!
Jinak ale Nový Sad není město, kam by se hrnuly davy turistů. Historické centrum tu prakticky není, jedinou
významnější památkou je tereziánská pevnost, která tady střežila rakousko-uherskou hranici před vpádem
Turků. A ani já jsem se tu moc nezdržoval a většinu času trávil sběrem materiálu na svůj výzkum. To sice

nezní moc atraktivně, ale vlastně jsem téměř tři měsíce cestoval po Srbsku a okolních zemích, navštěvoval ta
nejkrásnější přírodní místa a sem tam sebral nějakou rostlinku. Na studentský a společenský život sice moc
času nezbylo, ale i tak to stálo za to! Takže, jeďte taky do Srbska nebo kamkoli na Balkán, nebudete litovat!

