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Milovníci špeclí, krapfenů, hor a štýrského dialektu budou jistě Grazem velice potěšeni. Několik milých měsíců jsem
mohla v roce (září 2019 - leden 2020) strávit v tomto půvabném městě v rámci programu Erasmus+. Pokud bychom
připodobňovali krásu Prahy s tou vídeňskou, tak tady malebnost olomoucká je, dle mého, srovnatelná s grazovskou.
Jen cesta vlaková do Štýrského Hradce vede po kolejnici s dechberoucím výhledem na zvedající se horská pohoří a to
ve mně pokaždé vyvolávalo obdivuhodný pohled a vděčnost. Co se mi též podařilo během pobytu zažít, byl asi jeden
z nejbarevnějších podzimů mého života. S kolem, které se v tomto městě vskutku šikne, se dá dostat i na dosti
odlehlá místa a stále si nemusíte připadat jako sportovci roku. Do blízkého i vzdáleného okolí je dostupnost MHD jistě
dobrá, to ovšem nebylo pro mě. Kolo mé mě dovezlo všude.

Velice brzy jsem okusila náturu tamních rakouských spolužáků. Byť do jednoho se jednalo o bytosti milé, co do
propustnosti do jejich zajetých kolektivů byli neoblomní. Proto, bez údivu, se ke mně začali dostávat zejména čeští a
slovenští přátelé a to vždy z čista jasna. Na čem jsme se jako správní češi všichni shodli, chleba skvostný - pívo hrozný.
Studium environmentálních studií, popř. geografických předmětů (můj výjezd se uskutečnil totiž přes katedru
geografie), nebylo nikterak náročné. Vzhledem k našim společným historickým kořenům se systém z podstaty neliší. Z
tohoto důvodu bylo přizpůsobení snadné. Jednoho zajímavého překvapení se mi dostalo hnedle ke konci první
hodiny, kdy studenti vyučujícímu děkují za přednášku ťukáním do lavic, místo případného potlesku či okamžitého
a rychlého odchodu (jako u nás v Čechách😉). Pro možnost cestování do různých krajin a pro volný čas, který jsem
během pobytu měla, bych neměnila😊

