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Přestože Srbsko nebylo původně mou první, druhou a dokonce ani třetí volbou pro studium v zahraničí, bylo nakonec
tou nejlepší. Do Nového Sadu jsem se vydala ve druhém ročníku magisterského studia a musím přiznat, že Srbsko a
vůbec celý Balkán pro mě byly vystoupením z komfortní zóny. Pro člověka, který je zvyklý, že mají věci alespoň trošku
nějaký řád, je Balkán zpočátku opravdovou zkouškou. Čím déle tam ale žijete, tím více místní styl nejen pochopíte,
ale dokonce se s ním s radostí ztotožníte.
Srbové nás mohou v mnoha ohledech učit. Jsou milí, komunikativní, ochotní a přátelští o to víc, když zjistí, že jste
Češi. Tento fakt dokáže otevřít nejen konverzaci, ale také flašku místní rakije. Nabídnout vám ji může i pravoslavný
kněz, který kvůli vám odejde ze křtu, dá si vámi panáčka a vypráví vám o svém studiu v Praze. Jistou míru
flegmatismu pak můžete poznat v balkánské dopravě, pro kterou neexistuje daný čas a informace o přesnosti MHD v
České republice jsou nepochopitelné i pro profesory místní fakulty. Na Balkáně se prostě nikam nespěchá  Naopak,
pokud si chcete užít místního temperamentu, doporučuju navštívit zápas FK Crvena zvezda. Nám se poštěstilo vidět
na vlastní oči základní skupinu Ligy mistrů a musím říct, že jsem byla uchvácena místními fanoušky. Na Marakáně se
fandí celý zápas, ať je skóre jakékoli. Samozřejmě i Srbsko má svou stinnou stránku, a tou je zdlouhavá byrokracie.
Když se vše ale konečně podaří vyřídit, je důvod k přípitku místní rakií 
A teď přímo k městu. Pokud máte rádi Olomouc, Novi Sad si zaručeně zamilujete. Tato dvě města jsou si svým
způsobem velmi podobná. Obě jsou městy s krásným historickým centrem, kterému dodává kouzlo všudypřítomný
pohyb studentů místní univerzity. Ideálním místem pro trávení volného času je místní Danube Park, ve kterém je v
zimě zřízené nádherné kluziště, na kterém máte možnost si také zapůjčit brusle (doporučuju). V létě je pak populární
místní pláž Strand, na které najdete spoustu volnočasových aktivit i barů s lehátky, ze kterých se můžete přes Dunaj
kochat výhledem na místní dominantu, pevnost Petrovaradin. Historickému centru pak vévodí místní katedrála,
kterou o kousek dál doplňuje nádherná synagoga. Místní dokonalost dotváří výborná gastronomie. Pokud Novi Sad
navštívíte, doporučuju vyzkoušet Toster Bar (výborné burgery) či Brauhaus (skvělé jídlo a vlastní pivo).
Pokud pořád váháte, věřte, že i finanční stránka je velmi příjemná. Ze stipendia zaplatíte ubytování, stravu a ještě
procestujete celý Balkán 
A protože tento text píšu se zpožděním pár let, mohu vám s jistotou říci, že moje slabost pro Novi Sad stále trvá a
během svého studia jsem tam nebyla naposledy. I pro mě už platí věta, kterou rádi říkají místní: Novi Sad, moj grad 

