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Jmenuji se Jana Brhelová, jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia Regionální geografie na PřF a
letos v létě 2018 jsem v rámci programu ERASMUS+ vyjela na praktickou stáž do Varšavy, kde jsem
pracovala na Zahraničním zastoupení CzechTourism v Polsku s působností pro Litvu a Lotyšsko, které spadá
pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Práce v této organizaci, jež se zabývá propagací České republiky
v zahraničí pro potenciální příjezdový cestovní ruch, byla velice zajímavá a pestrá, přičemž prakticky každý
týden jsem dělala něco jiného: odpovídání na emaily a vyřizování telefonátů, vyhledávání informací, přípravy
podkladů pro sociální sítě a tiskové zprávy, tvorba vlastních materiálů či dokonce návštěva celostátního rádia,
kde ředitelka Zastoupení nahrávala vstupy na různá témata, které se potom v rozmezí několika týdnů v rádiu
pouštěly jako propagace naší země. Kolegové v práci byli příjemní, nezřídka jsme se bavili i čistě osobně, kdo
co dělá, co ho baví, kam zajet na dovolenou, atp.
Město samotné: Varšava je neuvěřitelně čistá a vzdušná, prakticky na každém rohu je nějaký veřejný park, kde
se především o víkendech koná bezpočet kulturních akcí. Mým nejoblíbenějším místem ve městě byla
bezpochyby promenáda kolem řeky Wisly (tzv. bulwary wislane), kde se hlavně v podvečer scházeli lidé jdoucí
z práce jen tak na pokec s pivem v ruce či posedět nad něčím dobrým v jedné z tamních restaurací. Navíc
tato promenáda měla i jedno významné plus: ve dnech, kdy teploty atakovaly nehezká čísla (což bylo po
většinu prázdnin), to bylo jediné místo ve městě, kde jste narazili alespoň na nějaký vánek; uprostřed města
naprosto bez šance.
Co mě docela zklamalo, ale bylo, jak málo Poláci sportují. Prakticky jediný sport, který většina polské populace
dělá, je cyklistika, ta tam opravdu frčí (a bodejť by ne, když je to téměř placka); v mnohem menší míře bylo
občas možno potkat běžce a velmi výjimečně někoho na kolečkových bruslích. V mém případě (plavání) jsem
celé léto potkávala většinu času pořád ty stejné obličeje, a to jsem mohla do bazénu dojít v jakoukoli denní
dobu. Nechci nějak přehnaně generalizovat, ale většina Poláků dle tady toho přístupu také vypadala. Co se
týká veřejné dopravy, zde si taky nemůžete nějak extra vyskakovat: cestovat po Polsku můžete většinou buď
autobusem, anebo vlakem. A zde je kámen úrazu: v Polsku mají státní dráhy PKP absolutní monopol (pokud
nebudeme počítat nově spuštěnou trasu LeoExpresu z Prahy do Krakowa), a díky tomu si tedy mohou dělat
s cenami na trasách v podstatě cokoli. V případě cesty vlakem se tedy obrňte dostatkem peněz i trpělivosti,
jelikož zde platí „Buď pojedete s námi, nebo pojedete s námi.“

I přes to všechno jsem po Polsku podnikla také pár výletů, a to např. do Lublinu (moc hezké staré město)
nebo do Katowic (druhá, o něco modernější Ostrava); zažila jsem také připomenutí vypuknutí Varšavského
povstání (1. 8. 1944), kdy v tento den přestala na chvíli v centru města fungovat veškerá doprava a
shromáždění lidé u Paláce kultury si zpíváním písní připomněli svou klíčovou událost.
A ještě něco z praktického života: v Polsku jsou ceny o něco nižší než u nás (s výjimkou hlavního města, kde
jsou ceny nastřelené hlavně v oblasti služeb), na každém rohu je second-hand, zhruba
2-3x týdně se koná nějaký protest (od potratů, přes vegetariánství až po vládu), polský dabing je pořád stejně
strašidelný/vtipný, je zde neuvěřitelná spotřeba nutely a ořechových másel (v supermarketu je jich asi tak 78
druhů) a fotbal je tady skoro národní dědictví (černý den, když Poláci vypadli na MS). Plus zajímavost: snubní
prstýnek se zde nosí zásadně na pravé ruce, i když to s náboženstvím nemá žádnou souvislost.
Suma sumárum: všem, kdo uvažují vyjet na zahraniční stáž, bych určitě poradila: běžte do toho ☺. Poznáte
jinou zemi, jinou národnost (příp. kulturu), naučíte se spoustu věcí, které budou přínosné jak v pracovním, tak i
osobním životě, přidáte dost zajímavou položku do CV, ale hlavně: strávíte svůj čas nějak smysluplně. Takže
ano, sedněte a začněte sepisovat žádosti a motivační dopisy. Stojí to za to.

Obr. 1: Varšava – staré město

Obr. 2: Kresba starého města

Obr. 3: Bulwary wislane

Obr. 4: Atrakce varšavské ZOO
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Obr. 6: Lublin

