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Zdar a sílu všem případným zájemcům o zahraniční mobilitu v Bosně a Hercegovině. V tomto krátkém
příspěvku bych Vás rád inspiroval k absolvování výjezdu do země, která pravděpodobně pro mnoho z Vás
není na seznamu vysněných destinací pro účely studia v zahraničí. Studuji navazující magisterské studium na
Katedře geografie, kde považuji svým způsobem za povinnost vyjet alespoň v rámci krátkodobé stáže
studovat do zahraničí. Mně bylo umožněno, za pomoci skvělé podpory pracovníků z Naší alma mater, vyjet
hned na celý letní semestr. Na půl roku se mi stala druhým domovem Bosna a Hercegovina, kde jsem mohl
navštěvovat University of Sarajevo v rámci programu Erasmus+.
Na úvod si troufnu říci, že znáte Bosnu minimálně z tří různých perspektiv: Atentát 1914, olympiáda 1984 a
válka 92–95. Vauuu… slušné znalosti ovšem tato země si zaslouží daleko více. Nesmírně kulturně pestrá
mozaika mísící na svém území katolictví, pravoslaví i islám, ale i země skrývající unikátní přírodní perly. Země,
kde si člověk uvědomí podstatu lidskosti a začne si vážit základních principů života.
Bosna byla celkem nedávno zapojena do programu Erasmus+. Z tohoto důvodu čiší z lidí nadšení a ochota
podílet se na podobných projektech jako Erasmus+, které pro mnohé otevírají brány do Evropy. Každým
rokem se rozšiřuje skupina studentů a obecně dobrovolníků, kteří se starají o zahraničí studenty a praktikanty
v Bosně. Tento fakt je, společně s navyšujícím se počtem zahraničních studentů, to nejlepší vysvědčení pro
Bosnu. Systém Buddy a obecně celý systém studentské sítě/podpory (ESN) je na té nejvyšší úrovni. Nebudete
mít čas se nudit, protože každý den pro Vás lidé z ESN budou mít připravený nějaký program. Velmi brzo
nabydete dojmu, že jste součástí jedné rodiny. Konkrétně v Sarajevu jsme byli součástí menší skupiny asi 50
mladých lidí různých národností. V takto malé skupině se přirozeně a snadněji budují silné vazby než v
městech, kam vyjíždí stovky studentů.
Zde důležitá poznámka, buďte připraveni, že mnoho rutinních věcí nefunguje v Bosně, tak jak jste zvyklí. To
bude ten pravý signál, že se nacházíte na Balkánu. Je důležité si před cestou stanovit, co od svého pobytu
očekáváte a jakou máte motivaci. Pro mě osobně bylo největší motivací dokázat slevit ze svého dosavadního
standardu života, zbořit si vlastní stereotypy a zažít „punk“. Začátek nebude úplně růžový. V mých očích je
největší problém přebuřelá byrokracie, která samozřejmě generuje další problémy s ochranou životního
prostředí, zdravotnictvím, dopravou apod. Vyřízení přechodného pobytu obnáší opravdu hodně tlaku na
nervovou soustavu a podobně se tyto těžkosti opakují v jakékoliv další komunikaci se státním aparátem. Na

druhou stranu si všichni obyvatelé uvědomují tento problém, tudíž není problém se kohokoliv zeptat či
požádat o radu a všichni Vám rádi pomůžou. Doporučuji chodit na úřady a podobná blbuvzdorná místa s
člověkem řečí a místními zvyklostmi znalým. Ideálně poslouží kamarádi ze studentské sítě. Zvykněte si, že
všechno je v Bosně trochu složitější, ale zároveň prosté. Co bychom čekali od země, kde vládnou tři prezidenti
a kde ještě 20 let zpátky obyvatelé řešili existenční problémy.
Sarajevo typické postkomunistické město s výrazným vlivem orientu. Dvacet let zpátky zde zuřily kruté boje,
tak není divu, že město (země) se ještě zcela nevzpamatovalo. S tříděním odpadu si úředníci moc hlavu
nedělají. Slovo ekologie ukotveno pouze v teoretické rovině učebnic. Na první dobrou si řeknete, že to město
je šedé a škaredé, ale o to víc budete poté překvapeni, až objevíte oázy klidu plné zeleně 10 minut chůze od
centra. Obecná kriminalita je obecně nižší než v ČR, Sarajevo na úrovni Prahy. Velmi častý obrázek
rozbombardovaných domů s otisky kulek na fasádách, volně se potloukající psí smečky, hrající si děti na ulici,
žebrota prosící o bakšiš, nedopalky na ulicích, šedá hranatá monstra – jakési socialistické pomníky dob
dávno minulých VERSUS zalesněné svahy svírající město, pulsující stařičké centrum, každodenní vůně čerstvé
kávy, muezíni zvoucí k modlitbě, spousty minaretů tyčících se v oblacích, všude přítomné studánky, výstřely z
aurory, uklidňující melodie protékající vody. To jsou ty paradoxy Ferdinande!
Celý tento příspěvek je ve finále stejně jenom subjektivním pohledem na věc a bude záležet jen na Vás.
Důležité bude, co si odnesete z této země Vy. Věřte, že o zážitky a silná přátelství v této zemi nebude nouze.
Když takhle zpětně bilancuji, tak právě zmíněné přátelství a duševní obohacení je to nejhodnotnější, co člověk
může touto zkušeností získat. Tak zlomte vaz a jeďte se tam podívat. V případě specifických dotazů k tématu
mě neváhejte kontaktovat a rád odpovím. Email lukas.cahy@seznam.cz. Děkuji všem, kteří mi byli nápomocni
před, během i po mobilitě. Zdravo.

