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Ještě nějaký čas zpátky, bych si vůbec nedokázala představit, že vyjedu na Erasmus zrovna do Lublaně.
Vždycky jsem chtěla někam dál, lákal mě víc ten sever, třeba Norsko nebo Finsko. Ale pak jsem se od svých
kamarádů dozvěděla, že to vlastně není úplně tak levná záležitost, tak jsem se začala porozhlížet po něčem
jiném. A hle, Lublaň a Slovinsko mi nakonec připadalo jako super nápad. Pořádně jsem tam ani nebyla, jelikož
my Češi bereme Slovinsko spíše jako tranzitní zemi do teplých chorvatských krajin. Takže, proč ne? Vždyť
mají vlastně všechno. Krásnou přírodu s horskými masivy, pobřeží Jaderského moře (byť jen 47 km dlouhé) i
kulturní památky.
Ale to byl jen začátek výhod této malé zemičky. Lublaň samotná užasné historické město, které je zároveň i
centrem celého Slovinska, ale vůbec nemáte ten pocit přelidnění, hektického života či stresu, který většinou
panuje ve větších městech. Ale to bude tím, že celá Lublaň se svými 280 tis. obyvatel není větší než třeba
Brno  Nejlepší způsob, jak se pohybovat malebnými uličkami, je kolo. Potvrdí vám to všichni, jak místní, tak
erasmus studenti. Pakliže si nechcete kupovat vlastní (já vlastní měla asi tak na 3 dny, než mi ho ukradli, je to
tam dobrý byznys), nevadí, funguje tam skvělý systém městských kol Bicikelj, kdy si za 2 eura koupíte Urbana
kartu (je to i na autobus) a za 3 pronájem těchto kol na celý rok. Stojánky jsou rozesety v pravidelných
vzdálenostech po celém městě. Ekologické, a ještě děláte něco pro svoje zdraví, takže ideálka.
Co rozhodně nesmím zapomenout zmínit je studentský stravovací systém neboli Šudentski boni, protože ten
je naprosto dokonalý! Jedná se o způsob, jakým stát podporuje stravování studentů i domácí ekonomiku, a
daří se mu to skvěle. Funguje to jednoduše, jakmile prokážete svůj status studenta v jedné z poboček
studentské organizace, a nikdo se nezajímá o to, že jste zrovna výměnný studující, aktivují vám na vaše
slovinské číslo (bez něho se neobejdete; nicméně stačí vám sim zdarma s nulovým tarifem) službu, kterou se
v restauraci identifikujete. Pro každý pracovní den svého studia získáte pravidelně vždy na začátku měsíce
odpovídající počet bonů (cca tedy 20) neboli slevu 2,33 €, kterou můžete uplatnit v libovolné restauraci, která
je do systému zapojena - v Lublani jsou to téměř všechny.
Výši doplatku si potom určuje restaurace sama (a jsou i takové, kde se nedoplácí nic, to jsou ovšem téměř
výhradně fastfoody), ve studentském menu musí být vždy hlavní jídlo a salát, obvykle je jeho součástí i
polévka a ovoce nebo dezert. Kolik tedy utratíte za obědy, popř. večeře (boni je možné uplatnit 2x denně do

21:00)? Záleží na vás, na jaké jídlo máte zrovna chuť, je libo mexické, indické či italské? Průměrně se ceny se
pohybují od 2 do 5 eur za obrovité porce jídla. Takže doporučuji si s sebou vzít volné kalhoty a krabičku,
protože si tam budete jíst tak dobře, že nebudete chtít odjet. Mohla bych napsat celý román, jak krásně jsem
se ve Slovinsku měla, ale myslím, že to musíte poznat sami. Takže neváhejte a jeďte.

Obrázek 1: Náš první ''Boni'' oběd a první Lublaňské pivo Union. Paradoxně to pivo bylo dražší než celý náš
oběd. :D

Obrázek 2: International dinner. Byli jsme nejpočetnější skupinka a bramboráky měly úspěch. 

Obrázek 3: Smaragdová řeka Soča u Kobaridu

