Jméno: Hana Zajacová
Obor: Regionální geografie
Studium: magisterské, 1. ročník
Země pobytu: SLOVINSKO
Instituce: University of Ljubljana
Typ mobility: letní škola CEEPUS
Období výjezdu: LS 2019

Jaký byl CEEPUS GeoRegNet summer School v Lublani?
Pro ty z vás, kteří uvažují o přihlášce na CEEPUS bych chtěla přiblížit, jaké to bylo na tom našem. Byli
jsme 2 týdny v hlavním městě Slovinska, kdy tématem programu byla udržitelnost využívání regionálních
zdrojů.
Do Lublaně jsme dojeli Flixbusem, který měl dobrý spoj s přestupem ve Vídni. Po příjezdu jsme čekali na
přijetí v kanceláři univerzity, kde jsme ale neměli moc času, protože už začínal první seminář. První den byl
organizačně náročný, ale byla to jediná nepříjemnost za celý pobyt. Byli jsme ubytovaní na kolejích asi 15
minut chůze od univerzity, kde jsme měli semináře, takže jsme procházeli krásným historickým centrem a na
konci pobytu jsme ho už dobře znali. K seznámení s městem přispěla i společná turistická prohlídka města s
výkladem lektora, která proběhla hned první den a kde jsme se dozvěděli o památkách a lanovkou jsme vyjeli i
na Lublaňský hrad.
Začínali jsme většinou v 9 hodin ráno a náplní seminářů byly prezentace od různých lektorů na různá
témata udržitelného rozvoje. Jako nejzajímavější mi přišly přednášky o Brownfieldech jako možnosti rozvoje
města, Management environmentálních zdrojů nebo Ekosystémové služby a poruchy jako progresivní nástroj
pro prostorové plánování a netradiční přednáška o Stárnutí venkova a jeho dopady na Slovinsko. Většina
přednášek byla formou prezentací a diskuzí ke konci hodiny, ale často jsme šli i do terénu – například do
místního muzea a kulturního centra v rámci semináře Kultura v udržitelném rozvoji. V obědových pauzách
jsme vyrazili do města a vyzkoušeli různé restaurace poblíž univerzity.
Jedním z nejlepších terénních seminářů byl ale výlet do vesnice Vitanje, kde pro nás byla uspořádána
přednáška o tamních problémech s vodními zdroji, doplněná o praktickou ukázku v okolí vesnice. Po
prohlídce terénu jsme byli starostou obce pozváni na oběd z místních surovin a tradičních specialit, který byl
asi nejlepším gurmánským zážitkem. Pohostinnost jsme ale vnímali i při seminářích na univerzitě, kdy v
pauzách mezi hodinami bylo k dispozici různé občerstvení, čerstvé ovoce a domácí zákusky byly vítaným
zpestřením dne. Všechny lekce probíhaly v angličtině, učitelům šlo dobře rozumět, i když nebyli pouze ze
Slovinska, ale i z jiných zemí. Zajímavou přednáškou byla (Ne)Udržitelnost využívání regionálních zdrojů

v Bosně a Hercegovině od tamních lektorů. Jedna z přednášek se konala v Domě Evropské unie, jejíž
zaměstnanci nám přiblížili makro-regionální spolupráci v plánování udržitelného rozvoje v rámci Strategie EU
pro Jadransko-Jónský region. Od tohoto centra jsme později dostali i nabídku na pracovní stáže v příštím
roce.
Poslední den pobytu jsme jeli na celodenní výlet k moři do města Koper u pobřeží Jaderského moře.
Přálo nám počasí a tak jsme po procházce městem, nakupování suvenýrů a objevování místních jídel
relaxovali při koupání u moře. Samotnou mě překvapilo, že tento kurz nebyl moc finančně náročný, vzhledem
k tomu že ubytování bylo hrazené univerzitou a z vlastních zdrojů jsme hradili jen stravu a výlety. Ke konci
pobytu jsme dostali stipendium, které tyto výdaje téměř pokrylo a skvělé bylo i to, že jsme za kurz dostali 5
béčkových kreditů.
Program byl plný zajímavých přednášek, užili jsme si místních specialit, historického města i výletů do okolí a
k moři. Klidně bych jela i podruhé a tak bych každému takový CEEPUS doporučila.
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