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Izrael pro mě nebyl žádnou novinkou. Osobně jsem Izrael navštívil již dvakrát před mým studijním pobytem v rámci
programu Erasmus. Chtěl jsem tuto zemi ještě více poznat a poznat jak funguje místní školský systém a tak jsem s
volbou destinace neváhal.
Prostředí univerzitního kampusu Beit Berl mě uchvátilo. Nebylo to nic, na co jsme zvyklí z Česka. Kampus se nacházel
daleko za městem a připomínal stát ve státě. Nicméně zde bylo vše potřebné včetně knihovny, kantýny nebo např.
i bazénu. I ubytování bylo jiné než to, na které jsme zvyklí z Olomouckých kolejí, bydleli jsme v malých samostatných
domcích s kuchyní a s koupelnou.
Co se týká předmětů, pro mě byla největší výzvou hebrejština. Ten jazyk se nepodobá ničemu co známe z Evropy
a naučit se písmo dá také zabrat. Nakonec jsem úspěšně zkoušku složil. Zajímavé byly i praktické předměty, které
probíhaly venku (např. práce na zahradě, v dílně).
Byl jsem překvapen výbornou úrovní angličtiny většiny místních studentů a také tím jak byli milí a přátelští. Stalo se
tradicí, že jsme měli každý pátek ve studentském klubu tradiční šabatové večeře i s židovskými modlitbami
a požehnáním chleba. Zajímavý je i fakt, že zde studují vedle sebe arabští i židovští studenti a některé předměty mají
společné. Bylo zajímavé vidět, že běžná mladá populace mezi sebou žádné konflikty nemá navzdory různých obrazům
z médií. Všichni studenti, kteří nás měli na starosti byli strašně milí a ochotní, včetně Anat a Hany, kteří jsou místními
koordinátory programu ERASMUS.
Izrael je země plná kontrastů. Najdete zde bohatý Tel Aviv, chudý západní břeh (Palestinu), pouště, lesy, moře,
vysoké hory. Vše tu najdete na relativně malém území. Jedná se o důležité území i pro nás vzhledem k základům naši
křesťanské civilizace (Jeruzálem, Nazareth, Betlém). Naleznete zde i určité odkazy na Českou republiku (vesnici Kfar
Masaryk, Masarykovo náměstí v Tel Avivu). Po celé zemi se lze pohodlně pohybovat jak vlakem tak autobusem.
Vzdálenosti jsou zde opravdu malé a není problém podnikat z kampusu i jednodenní výlety. Osobně jsem se často
vydával k moři, protože to je přece jen věc, kterou si v Česku moc neužijeme :)
Studium v Izraeli mi dalo nová přátelství, větší samostatnost a především jsem si tuto zemi velmi oblíbil a těším se, až
se do ní po skončení současné pandemie budu moct aspoň na pár dní vrátit. Všem bych studium v Izraeli i přes větší
finanční náročnost oproti jiným destinacím doporučil. Tato země má totiž opravdu mnoho co nabídnout.

