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Na Erasmus do andaluské Sevilly jsem jela v letním semestru druhého ročníku bakalářského studia. O
výjezdu jsem váhala dlouho, neboť se v mém případě jednalo o prodloužení délky studií. Po tom, co jsem se
každým rokem do této jihoevropské země zamilovávala víc a víc, rozhodla jsem se tam strávit delší čas. No a
Erasmus byl vhodnou příležitostí.
Není pochyb o tom, že mi program rozšířil obzory. Ačkoli jsem znala mnoho, zkusit si být španělskou
studentkou byl zcela nový zážitek. Profesoři mě rozhodně vnímali jako jednu z ostatních, ne jako „erasmačku“, jíž
by zvýhodňovali. Makala jsem o sto šest, abych získala kredity a nechali mi evropské stipendium.
Jako geografka, ale především vášnivá milovnice Španělska (a Španělů) jsem ale využila každou volnou
chvíli k cestám do míst známých i neznámých. Přitom jsem nezameškala ani jednu hodinu, neboť semestr
zahrnoval spoustu svátků a slavností, během nichž se nevyučovalo. Katolíci si mohou vychutnat řadu procesí,
která městem pravidelně proudila a oživovala tak život venku. To vše vás vytrénuje v trpělivosti, neboť nejenže
věčně čekáte na opožděné Španěly, ale někdy také až odnesou sochu svatyně a zprůchodní ulice. Náladu mi vždy
zpříjemnil hlasitý smích Sevillanů, který zároveň připomínal, že nejsem doma. Jen zřídka se setkáte se
zamračeným, vážným, „čechům podobným“ obličejem. Po několika nákupech se rychle naučíte šetřit, byť ceny
v porovnání s ostatními kraji nejsou tak vysoké. Co vysoké je, jsou nepochybně teploty. Sice jsem v zimě s sebou
přivezla chladné a deštivé počasí a díky tenkým stěnám a jen málo funkčním přenosným radiátorům jsem se sotva
ohřála, v červnu jsem se zpocená a sluncem omámená těžce snažila zimu vybavit. Horko pak bylo nutné vyřešit
chladivými nápoji či všude přítomnou zmrzlinou.
Z Erasmu jsem odjížděla jako člověk psychicky silnější, schopnější a naprosto samostatný. Ačkoli je to
všechno papírovaní na začátku a na konci nemilé, stojí to za to.

