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Milí přátelé, 
právě jste otevřeli osmé vydání časopisu Buddy UP, kte-
rý vydává studentská organizace ESN VŠE Praha - Buddy 
System. Na Vysoké škole ekonomické v Praze působíme od 
roku 1998 a mezi naše hlavní činnosti patří pomoc zahra-
ničním studentům, kteří přijíždějí na studijní výměnný pro-
gram na naši školu.

Zima se nám blíží, a tak je čas na hrnek teplého kafe.          
V prvním článku tohoto čísla vás vezmeme na posezení 
BuddySystemu u kafe ve Starbucks. Zimy se nezbavíme ani 
ve druhém článku, kde budeme zpovídat studenty ze skan-
dinávských zemí.

V tomto Buddy UPu také pokračujeme v naší sérii věnující 
se kulturnímu šoku. Cizí země většinou známe jen z krátkých 
dovolených, ale jaké je to z pohledu českého studenta žít 
delší čas v cizině? Se svými zkušenostmi se v tomto čísle 
s námi podělili studenti, kteří studují v Turecku, Švýcarsku, 
Číně, či Belgii. Pro české studenty, kteří by rádi do zahraničí 
vyjeli, tu je pak článek o Freemoveru - populární alternati-
vě k programu Erasmus.

Ke konci tohoto čísla vám přinášíme report o novém kreativ-
ním workshopu pořádaném pro (nejen) zahraniční studenty 
PR sekcí BuddySystemu - Graffiti session na Lennonově zdi. 
Jako třešničku na dortu pak na úplný konec následuje tro-
jjazyčný článek, kde česká studentka popisuje svůj výjezd 
do Mexika přes katedru románských jazyků.

Přejeme vám pohodové poslední školní týdny, úspěšné 
zkouškové a šťastné a veselé Vánoce.

Za Buddy System, tým Buddy Upu

DEAR FRIENDS,
you have just opened our latest issue of Buddy UP maga-
zine! Since 1998, the Buddy System organization has been 
operating at the University of Economics in Prague with the 
mission, above all else, to take care of the exchange stu-
dents that come to study at our university.

The winter is coming and it is time for a hot cup of coffee. 
In our first article we are going to take you with us to our 
visit to Starbucks Coffee. We won´t get rid of of winter in 
our second article either, as we interview three Scandina-
vian students there.

In this Buddy UP we continue with out Cultureschock se-
ries. Most of the czech people know foreign countries from 
their short visits during their vacation. But how is it for a 
czech student to live abroad for a longer time? Students, 
who have been studing in Turkey, Switzerland, China, or 
Belgium, shared their eperience with us. For czech students, 
who want to study abroad, we bring an article about 
Freemover - popular alternative to Erasmus programme. 
This article is in czech only.

At the end of this issue we bring you a short report about 
new creative activity (not only) for exchange students or-
ganised by PR of BuddySystem - Graffiti session on Lennon 
wall. Our final article brings you an experience of a Czech 
student from Mexico in 3L (three languages).

We wish you a pleasant last few weeks of school, a suc-
cessful exam period and Merry Christmas.

Buddy System, team of Buddy UP
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… Aneb výběr toho nejlepšího, co jsme mohli zažít s Buddy Systemem 
tento semestr!

Beer Rally

Ani tento semestr nemohla chybět již tradiční Beer Rally. Tento jedi-
nečný závod určený milovníkům piva a Žižkovských hospod dal závod-
níkům zabrat. Není se čemu divit, v co nejkratším čase vyžunknout 7 
piv (5 u něžného pohlaví) v 7 různých hospodách, dá opravdu zabrat. 
Soutěžící se s tím ale zdárně poprali a ti nejlepší to zvládli dokonce za 
pouhých 45 minut!  Chybět nemohla ani soutěž o nejlepší kostým. K 
vidění byly týmy doktorů, sličných travestitů či pořádnej cirkus. Rozhodo-
vání to bylo opravdu těžké, ale po zralé úvaze byly vybrány dámy...tedy 
vlastně pánové travestiťáci.

Morava

Se skupinkou téměř 35 zahraničních studentů jsme se vydali objevo-
vat krásy kraje vína. Ráno jsme natěšení vyjeli od školy a po nejdelších 
schodech na světě – dálnici D1 jsme mířili na Brno. Naše první zastávka 
byl zámek Lednice. Nejprve jsme si obešli nádherný zámecký park a za-
hrady a poté již zamířili na samotnou prohlídku. Po vydatném obědu nás 
čekal přejezd k našemu ubytování přes nádhernou pálavskou krajinu. 
Zde jsme si chvilku oddechli a vyrazili do vinného sklípku. Tam na nás 
čekaly vzorky vynikajících moravských vín a hostina, není tedy divu, že 
ráno se z postele nikomu moc nechtělo, ale vidina projížďky lodí jeskyní 
nakonec všechny do autobusu přeci jen dostala. A udělali jsme dobře, 
Moravský kras za to opravdu stál. Pak, ač neradi, plní zážitků a dojmů, 
jsme již ale museli vyrazit zase zpátky do hektické Prahy.

….The selection of the best activities organized by Buddy System this 
semester!

Beer Rally
Like every year we couldn´t miss one of the famous events - the Beer 

Rally. This incredible race organized especially for beer lovers was really 
tough this year. There are no doubts about it, because they had to finish 
7 beers (5 for ladies) in 7 different bars.  And this year there was some 
really strong competition. The winners made it in 45 minutes! Our Buddy-
System team made a personal record with 60 minutes. But it was enough 
just for 4th place. Again there was contest for the best dressed team. 
You could see doctors team, beautiful transvestites, Circus and others… 
The decision making was really difficult this time, but after giving it long 
thought we awarded the Beautiful ladies… Sorry beautiful boys

Morava trip

With a group of almost 35 international exchange students we went 
for a big adventure to explore „wineland“ in the Czech republic. In the 
morning we met at VŠE where we started our journey. We had to go 
over the longest stairs in the world – Highway D1 (The worst highway 
in ČR from Prague to Brno). Our first stop was amazing castle Lednice. 
First we went for a walk in an impressive park with beautiful gardens and 
monuments and afterwards for an excursion of the castle. After a great 
lunch we arrived to our hotel in beautiful countryside Pálava. We had a 
short rest in order to get ready for a winetasting in a classic wine cellar. 
We tasted many kinds of delicious Moravian wine with tasty meal to sup-
port great feelings. So it was not a surprise that no one wanted to leave 
bed in the morning, but we had to go further with our plans. Visit punca 
caves in Moravian Kras  together with incredible view of Macocha - the 
deepest cave in Central Europe. So the tough wakeup was Word it. But 
after all this relax and perfect experience we had to go back to our hectic 
life in Prague…

Quick Buddynews

O Buddy Upu          About Buddy Up
Zvláštní poděkování - Special thankS to:

Redakce - editoR: 
autoři článků - authoRS of the aRticleS:

JaZyková koRektuRa - pRoofReading:
gRafická úpRava - gRaphical deSigneRS:

Hanna, Benjamin and Anette

Matěj Antoš

Monika Bartošová, Jiří Vávra, Miroslav Šulce Tereze Veselá, Kristýna Žáčková

Eduard Cmunt, Monika Kovaľová

Matěj Antoš, David Dohányos, Zuzana Lišková, Kristýna Žáčková
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Legendární zážitek na semináři o kávě ve Starbucks 
Co mají společného pojmy káva, zahraniční studenti, Starbucks, 

Pražský hrad a Buddy System? Odpověď je jednoduchá: Buddy System 
exkluzivně pro zahraniční studenty zorganizoval seminář o kávě v nej-
krásnější pražské kavárně Starbucks na Pražském hradě. Kačka, Ivča a 
Péťa, tři špičkoví Coffee Masteři, jak se ve Starbucks říká těm největším 
odborníkům na kávu, odvedli skvělou práci!

Zahrnuli nás množstvím zajímavých informací, a jelikož nejsme žádní 
lakomci, my se s Vámi o ně podělíme. Kolébkou kávy je východní Afrika, 
respektive Etiopie a její provincie Kaffa. Legenda vypráví o pastevci koz, 
který si všiml, že jeho zvířata vždy neobyčejně ožijí poté, co se napasou 
červených bobulí neznámého keře. On sám tedy plody také ochutnal a 
zjistil, že únava je rázem pryč. Tak se přišlo na ten lahodný nápoj, který 
nám především ve zkouškovém období zachraňuje životy.

Káva se pěstuje v pásu mezi obratníkem Raka a Kozoroha. Nejzná-
mější jsou její dva druhy, a to jemnou Arabicu, která představuje 70 % 
světové produkce a lehce nahořklou Robustu, která obsahuje až třikrát 
více kofeinu. Největším světovým producentem kávy je Brazílie.

Na Starbucks semináři nám Coffee Masteři nabídli k ochutnání tři 
různé kávy. Etiopii vyznačující se květinovým aroma, svěží kyselostí a 
výraznou, ovocnou chutí (můj osobní tip). Dále to pak byla káva Willow 
BlendTM, směs, která se praží kratší dobu, je lehká, svěží a ne příliš 
intenzívní. Ochutnávku jsme zakončili kávou ze Sumatry. Ta má plnou, 
máslovou chuť, prakticky bez jakékoli kyselosti. Jedná se o jednu z ne-
joblíbenějších káv ve Starbucks.

Po ochutnání káv náš zážitek však neskončil. Dále byl na programu 
tzv. food pairing, což je vytváření ideálních kombinací jídla s kávou. My 
si tak mohli ochutnat Etiopii s bylinkovým krekrem, jemný Willow Blend 
s mořskou řasou, či zemitou Sumatru v kombinaci se lžičkou másla či 
karamelu. 

Hodina v kavárně utekla jak voda, káva byla vypita, jídlo snědeno a 
je čas jít domů. Za všechny účastníky moc děkujeme baristům ze Star-
bucks za opravdu legendární zážitek, který si pro zahraniční studenty 
VŠE připravili. Věříme, že na takovou reprezentaci České republiky bu-
dou ještě dlouho vzpomínat! 

 5 zajímavých informací o kávě:

Káva je druhou nejprodávanější komodi-
tou na světě (hned po ropě)

George Washington vynalezl instantní 
kávu – byl to ovšem Belgičan žijící v 
Guatemale a učinil tak v roce 1906

Světový rekord v pití kávy je 82 šálků v sedmi hodinách

Nejdražší káva světa se jmenuje Kopi Luwak, vyrábí se 
z kávových bobů, které prošly trávicím ústrojím kunovité 
šelmy cibetky.

Ve Starbucks můžete vytvořit až 87 000 různých variací 
nápojů. Zkuste je všechny!

Miroslav Šulc
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Legendary experience at a coffee tasting at Starbucks
What do the terms of coffee, foreign students, Starbucks, Prague 

Castle and the Buddy System have in common? There is a simple an-
swer: Buddy System organized exclusively for exchange students a cof-
fee seminar in the best Starbucks cafe at the Prague Castle. Katka, Iva 
and Petr, three top Coffee Masters, as the greatest coffee experts are 
called in Starbucks, did a great job!

They have provided us with number of interesting information. And as 
we are not greedy, we will share them with you. The birthplace of coffee 
is East Africa, namely it is Ethiopia and its province of Kaffa. Legend tells 
that Ethiopian shepherd first noticed the effects of caffeine when he saw 
his goats appearing to become frisky and dance after eating berries from 
a certain tree. He therefore also sampled the fruit and found that fatigue 
is suddenly gone. So this is the way the delicious beverage that especial-
ly during the exam period saves our lives was discovered.

Coffee is grown in a so called Bean Belt between the Tropic of Cancer 
and Capricorn. The two well known varieties of coffee grown are fine 
Arabica accounting for 70% world´s coffee production and slightly bitter 
Robusta, which is three times higher in caffeine. The world‘s largest cof-
fee producer is Brazil.

At the coffee seminar Starbucks Coffee Masters have prepared for 
us three different coffee samples. Ethiopia is characterized by floral aro-
ma, fresh acidity and a distinctive fruity flavour (this is my personal tip). 
Furthermore, it was the coffee Willow BlendTM, a blend that is roasted in 
less time, it is light, fresh and not too intense. We ended the tasting with 
coffee from Sumatra. It has a full, buttery body with virtually no acidity. It 
belongs among one of the most popular coffee beans in Starbucks.

After coffee tasting our experience, however, did not finish. So-called 
food pairing was also on the agenda. Food pairing is the way to create 
the ideal combination of food with coffee. We had the chance to tas-
te Ethiopia with herb crackers, fine Willow BlendTM with seaweed, or 
earthy Sumatra in combination with a teaspoon of butter or caramel.

Time flies so fast, coffee is drunk, food eaten, and it‘s time to go home. 
On behalf of all participants I thank Starbucks baristas for truly legendary 
experience they have provided foreign students with. We believe that 

5 Awesome facts about coffee:

It’s the world’s second-most traded com-
modity (after oil)

George Washington invented instant 
coffee – he was a Belgian men living in 
Guatemala and invented it in 1906

A world record of consuming coffee is 82 cups of coffee 
in 7 consecutive hours 

The world’s most expensive coffee is said to be Kopi 
Luwak, made from beans eaten and excreted by the 
civet of Indonesia

There are over 87,000 possible drink combinations at 
Starbucks. Try them all.

Tereza Veselá
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SKANDINÁVIE: 
Profesory oslovujeme křestními jmény!

Jak ve Skandinávii obvykle trávíte zimu, když se tam tak brzy 
stmívá (a pivo je tak drahé)? 
• Hanna (FIN): Dokud není opravdový mráz, tma mi nevadí. Zima je 
super období na odpočinek – vyrazit si s kamarády, možná si něco 
společně uvařit, kouknout na filmy a podobně.
• Benjamin (SWE): Zima ani tma mě nemůže zastavit před běháním 
venku, chozením do fitka
a účastí na nations (studentské kluby na naší univerzitě). Občas pijeme 
levné pivo s kamarády. Rád ale také zůstávám doma a jen relaxuji 
hraním her, sledováním filmů nebo se učím… 
• Anette (NOR): V tuto dobu často koukám na filmy, scházím se s přá-
teli u kávy a jako vždy chodím do fitka.

Jak probíhá výuka na Vašich domácích univerzitách?      
Jsou tam nějaké rozdíly v porovnání s VŠE?
• Benjamin (SWE): Výuka je dost podobná, u nás se však více zaměřu-
jeme na teorii a práci s vědeckými texty. Učitelé nám nepředávají mnoho 
zkušeností z praxe. Zatímco VŠE připravuje své studenty na pracovní ži-
vot, naše škola je spíše jako vzdělávací zařízení pro budoucí akademiky. 
• Hanna (FIN): Na naší škole nemáme téměř žádná cvičení, většinu vý-
uky tvoří přednášky. Dalším rozdílem je fakt, že u nás téměř každý vyu-
čující píše své texty k přednášce a studenti si je mohou předem stáhnout.
• Anette (NOR): U nás v Norsku nejsou žádné přednášky povinné. Jak nákladné je studium ve Vaší zemi (porovnání státních škol 

a soukromých)? 
• Anette (NOR): V Norsku je studium zdarma a ještě navíc dostáváme 
stipendia od vlády.
• Benjamin (SWE): Ve Švédsku je to stejné. Veřejná správa Vás také 
poskytne studentskou půjčku s velmi výhodným úrokem a splátkovým 
kalendářem. 
• Hanna (FIN): Studium ve Finsku není drahé - školné stojí pouze 90 
euro na rok (cca 2400 Kč). Vláda poskytuje také stipendia – měsíčně do-
stanete cca 500 euro (1300 Kč). Abyste však dostali stipendium, musíte 
mít samozřejmě dostatek kreditů.

Pojďte s námi nahlédnout do studentského života ve Skandinávii. Buddy Up pro Vás vyzpovídal tři tamní studenty: norskou blondýnku Anette                  
(University of Agder), finskou blondýnku Hannu (University of Turku) a sympatického (blonďáka) Benjamina, který pochází z Finska, ale studuje ve Švéd-
sku (Uppsala University). V rozhovoru najdete mnoho dalších zajímavých informací, nejen tu z nadpisu!

Benjamin

 

Je pravda, že oslovujete vyučující jejich křestními jmény?
• Benjamin (SWE): To je naprostá pravda. V žádném případě nepou-
žíváme jejich příjmení či tituly. To by znělo moc divně/trapně/vtipně/ne-
příjemně.
• Anette (NOR): Ano, v Norsku je to také pravda. Nikdy nepoužíváme jak 
tituly, tak příjmení.
• Hanna (FIN): To samé ve Finsku. Doopravdy!

Not only Norwegian nature is beautiful (Anette).

Hanna - Finland
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Jsou Vám nabízeny nějaké studentské půjčky na pokrytí výdajů 
během studia, nebo je normální, že studenti pracují? 
• Hanna (FIN): Každý student má právo získat studentskou půjčku. Část-
ka je 300 euro na měsíc a úrok je velmi výhodný.Když půjčku splatíte, 
můžete si úroky odečíst z daní. Nicméně mnoho lidí si raději přivydělává 
– většina studentů nechce mít dluhy.
• Anette (NOR): Brigády jsou mezi studenty oblíbené. Dále nám vláda 
poskytuje půjčky, kde musíme splatit 60% původní částky, když úspěšně 
dokončíme všechny předměty.
• Benjamin (SWE): Bohatí studenti samozřejmě nepotřebují ani jedno. 
Někteří pracují na poloviční úvazek, ale většina studentů využívá právě 
studentských půjček. Bez nich bychom prožívali těžké časy a ne krásná 
studentská léta. 

Jsou Vám během studia nabízené nějaké stáže ve firmách či insti-
tucích?  Pokud ano, jsou placené? 
• Benjamin (SWE): Ne. Pouze během magisterského programu můžete 
dobrovolně absolvovat stáž ve třetím semestru studia. Některé společ-
nosti finanční odměnu nabízejí, některé nikoli. 
• Hanna (FIN): Stáže nejsou povinné, ale možnost dostat se na ni přes 
univerzitu zde je. Obvykle jsou placené, ale výše odměny není tak vyso-
ká, jako byste dostali v normálním zaměstnání.
• Anette (NOR): Ne.

Jak je možné, že většina lidí ve Skandinávii hovoří plynně anglic-
ky (a to dokonce i prodavačky)? Prozraďte nám to tajemství…
• Všichni: Povinně čteme literaturu v angličtině a děti se anglicky učí již 
od druhé třídy základní školy. Skandinávci si také tradičně oblíbili ang-
lo-americkou kulturu(televizní show, filmy…), která se nedabuje. Navíc 
hrajeme anglické video a počítačové hry. 

Je zde něco, co Vám v porovnání s Vaší domácí univerzitou na 
VŠE chybí?
• Benjamin (SWE): Více míst pro studium ve škole. Dále mi chybí můj 
vlastní pokoj a osobní prostor, na který jsem zvyklý, a který potřebuji pro 
koncentraci. 
• Hanna (FIN): Ani ne – vše bylo skvěle zorganizováno.
• Anette (NOR): Místa ve škole pro samostudium mi chybí také. Dále mi 
vadí fakt, že si do knihovny nemohu přinést své vlastní jídlo.

Prosím jmenujte jednu věc, která se Vám v Praze/ na VŠE/ v ČR 
nejvíce líbí.
• Hanna (FIN): Jedna věc, která mi dělá obrovskou radost, je skutečnost, 
že je to tu tak levné – připadám si pak, že šetřím peníze jen tím, že tu 
jsem! Samozřejmě mám také velice ráda Prahu jako takovou, protože 
je opravdu krásná – miluji ty staré budovy! Navíc je to super zkušenost 
dostat šanci žít v tak jiné zemi než je Finsko. 
• Benjamin (SWE): Pro mne je to tu také velmi levné (hlavně to dobré 
pivo) a centrum města se starobylými budovami je opravdu krásné. Také 
máte kvalitní městskou hromadnou dopravu a vaše škola je víc do praxe 
než na teorii.
• Anette (NOR):Vše je zde opravdu levné, máte výbornou hromadnou 
dopravu a BuddySystem je fantastický!

Benjamin writing his bachelor thesis.

Tereza Veselá
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SCANDINAVIA: We call our prof by their first names!

What do you usually doin Scandinavia during the winter time 
when it gets dark so early (and the beer is so expensive)?
• Hanna (FIN): For me darkness is fine as long as it’s not very cold. 
Winter is good time just for chilling – hang out with friends, maybe cook 
together, watch movies and other things like that. 
• Benjamin (SWE): The winter and darkness does not stop me from go-
ing out running, going to the gym or to the nations (kind of student clubs). 
I also drink cheap beer with friends. But it’s also nice to stay inside and 
relax with a game, nice movie or similar, or studying…
• Anette (NOR): I usually watch movies, meet my friends for a coffee and 
as always go to the gym.

How the lessons are taught in your home universities? Are there 
any differences comparing to VSE?
• Benjamin (SWE): It’s kind of similar but it is much more theoretical and 
based on scientific papers etc. Not so much real life experience by the 
teachers. And while VSE prepares students for work life our school is 
more like a training facility for becoming academics.
• Hanna (FIN):  Seminars aren’t that common in our university, we have 
mostly lectures. Other difference is that in our university almost every 
professor writes material for lecture and students can get it beforehand.
• Anette (NOR): In Norway we do not have any mandatory lectures.

Is it true that you call professors by their first names?
• Benjamin (SWE): That is totally true. We never ever use their titles 
or surnames. That would seem just odd/awkward/funny/uncomfortable.
• Anette (NOR): Yes, that’s true in Norway as well. We never use their 
titles or surnames neither. 
• Hanna (FIN): Yes, it‘s the same in Finland.

How much does it cost to study in your country (comparing state/
private schools)?
• Anette (NOR): In Norway it’s free and we do even get student grants 
from the public.
• Benjamin (SWE): The same as in Norway. Also the public authorities 
give you student loans with very favorable interest rates and repayment 
plans. 
• Hanna (FIN): Studying in Finland isn’t expensive – tuition fee per year 
is only 90 euros. Government provides study grants for everyone – you 
get ca. 500 euros per month. Of course you have to have enough credits 
to get a grant.

Are you provided with any student bank loans to cover your ex-
penses or is it usual to have a job during studies?
• Hanna (FIN):  All the students have automatically right to get a stu-
dent bank loan. Amount is 300 euros per month and interest is very                     
reasonable. And when you repay a student loan, you can reduce inte-
rests from taxes you pay.Anyway, many people rather choose working 
– most students don’t want to have debt.
• Anette (NOR): It is normal with a part-time job, the government gives us 
a loan that we have to pay back 60% of it if we pass all courses.
• Benjamin (SWE): Some rich people of course don’t need either. Some 
people work part time. But most students have the student loans as well, 
without that it would be a hard time and not a nice student life. 

Let´s explore the student life inScandinavia through an interview with three local students:Anette – Norwegian blonde (University of Agder), Hanna – 
Finnish blonde (University of Turku) and a nice guy (blond) Benjamin that comes from Finland but studies in Sweden (Uppsala University). You will find 
more interesting information than the one in the headline!
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Do you have any internship in companies and institutions during 
your study? If so, are they paid?
• Benjamin (SWE): No. Only during the master studies it is voluntary to 
have an internship during the third semester of the program. Some com-
panies offer payment, some don´t. 
• Hanna (FIN): Internships aren’t compulsory, but it’s possible to get an 
internship through university. They areusuallypaid but the salary isn’t that 
much than a normal job salary. You can also be active by yourself and get 
your own internship place.
• Anette (NOR): No we don’t.

How is possible that majority in your country speaks English very 
well (even a sale assistant)? 

Tell us the secret…
• All: It is mandatory to read English 
and children start learning the language 
in asecond year of elementary school. 
Scandinavians have a long tradition 
of enjoying Anglo-American culture 
(TV-shows, Movies for example) 
that are non-dubbed and playing 
English video games. 

Is there anything you are missing 
at VSE comparing with your home 
university?
• Benjamin (SWE):More places to study 
in school. My own room and personal 
space which I’m used to and need 
for concentration.
• Hanna (FIN):Not really – everything 
has been pretty well organized.
• Anette (NOR): More places to study 
in school as well. And be allowed to bring 
food in the library.

Please tell one thing you like most about Prague/VSE/Czech Re-
public.
• Hanna (FIN): One thing that makes me really happy is that it is so cheap 
here – I feel like I’m saving money just being here! Of course I like Prague 
also because it is so beautiful – love these old buildings! In addition to 
that it’s very interesting to get chance to live in such a different country 
than Finland. 
• Benjamin (SWE): It is very cheap for me (especially nice beer) and the 
city center with the old town is really beautiful. Good public transportation 
network as well! Your school is more into practice than theory!
• Anette (NOR): Everything is cheap, good public transportation network 
and the Buddy System is fantastic!  

Tereza Veselá

Anette with her classmates at a company visit

Skandinavians love sport. So do Benjamin.
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Kulturní šok
Pokud vyjíždíte na výměnný studijní pobyt do zahraničí, možná vás bude 
čekat kulturní šok. V každé zemi se najde něco, co vás překvapí. Čeští  
studenti z VŠE se podělili o své zážitky z následujících zemí.

Turecko
 
Turecko nám může připa-
dat jako chaotická rozvojová 
země, ale všechno funguje 
tak, jak má, i když většinou 
dostáváme všechny informace 
na poslední chvíli. Věci organizují po svém, např. veřejná doprava je 
vyřešena velmi jednoduše a efektivně, protože je na ni většina Turků 
odkázaná. V tomto směru se máme od nich co učit.

Lidé jsou velmi přátelští a vždy ochotni pomoct, i když neumějí an-
glicky. 

Turci jsou pohostinní, nechají vás u sebe přespat i jako známé svých 
známých, na ulici se s vámi baví o všem možném, přestože spolu sdí-
líte pouze pár minut chůze a vždy se vám snaží pomoct. Málokdy se 
přiznají, že vám pomoct nemohou. Když se ptáte na směr kudy jít a oni 
nevědí, může se stát, že vás navedou úplně špatným směrem, protože 
pouze něco málo tuší, ale neřeknou ne. Je to vcelku milé, neodpírat 
pomoc za jakoukoliv cenu.

Mladí lidé se rádi baví, chodí na diskotéky, jsou společenští. Nepsa-
ným pravidlem je, že muž by měl vstoupit do klubu v doprovodu ale-
spoň jedné dívky. 

Alkohol je tu velmi drahý, protože vláda na něj uvaluje vysoké daně, 
jelikož chce potlačit jeho spotřebu (je to dáno náboženstvím, ale lidé 
stejně protestují). 

Je tu šílená byrokracie. Na úřadech si potrpí na detaily. Už 6 týdnů mi 
zadržují pas, jelikož mi vyřizují povolení k pobytu. To mě opravdu štve, 
protože jsem chtěla letět na týden domů a nemůžu. 

Zdá se, že Turci jsou patrioti, protože tu můžete vidět jejich vlajky na 
každém rohu.

Před každým nákupním střediskem jsou kovové detektory kvůli bez-
pečnosti, proto nelze vyjít tím samým vchodem. 

Tramvaje v Istanbulu neexistují. Jezdí tu metrobus, který má vlastní 
pruh na silnici.

Švýcarsko
První týden školy - doslova každý se učil a ležel v knížkách už od pon-
dělí prvního týdne. Pokud Švýcaři nedostanou domácí úkol na další 
hodinu, jsou velmi zmatení a nejsou si jistí, co je špatně. Ve slovním 
spojení dobrovolný domácí úkol Švýcaři naprosto mění význam slova 
dobrovolný. Následující hodinu jsem byl jediný, kdo ho neodevzdal.

Nikdo neporušuje dopravní předpisy, při přecházení cesty ve městě 
není nutné se ani podívat. S tímto přístupem v Praze bych byl mrtvý 
do 3 dnů.

Švýcaři milují přesnost a je pro ně nepochopitelné pokud někdo přijde 
pozdě. Někteří učitelé dokonce naznačili, že pokud někdo přijde po-
zdě, nemusí se obtěžovat přijít vůbec.

Noční klid je od 10 do 6 do rána. Od 10 znamená od 10:00, ne od 
10:05. Při rušení nočního klidu je běžná praxe zavolat policii. V 6 končí 
noční klid, což znamená, že v 6:01 vás probudí sbíječky, vrtačky, stroje 
a dělníci, kteří začínají pracovat. 

Všechno je 4x-5x dražší než v ČR, ovšem při jejich průměrné mzdě 
pochopíte, že to je v zásadě levné. 

Pokud v klubech vidíte opilé, tančící a bavící se lidi, určitě to jsou ci-
zinci nebo divní Švýcaři.

Všichni muži tady musí absolvovat povinnou vojenskou službu. Na 
ulici, ve škole běžně potkáte mladé studenty ve vojenské uniformě. 
Běžně je taky potkáte v klubech a hospodách. Pokud jste na vojně, je 
naprosto běžné chodit v uniformě všude.

Všichni jsou milí, hodní a nápomocní. Pokud máte problém, pomůžou 
vám ho vyřešit, ovšem všechno podle pravidel a podle řádu, výjimky 
neexistují.

Ve Švýcarsku se nemluví německy - jazyk, který tady používají, je s 
němčinou podobný asi jako čeština ruštině.
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Potvrdila se mi všechna ta klišé o tom, jací jsou Švýcaři rození diplo-
maté, spořádání občané, přesní jako „švýcarské hodinky“ atd. 

Tento národ je velmi hrdý na svou zemi - švýcarské vlajky vás obklopu-
jí doslova na každém kroku, na výrobcích (samozřejmě jsou všechny 
té nejlepší kvality), na zahradách rodinných domů, zkrátka vše v okolí 
hrdě nese nápis „Made in Switzerland“. 

Švýcaři jsou milí, slušní, vstřícní, dobře organizovaní (samozřejmě 
všude na čas, vše připravené). Myslím, že to pro mě bude větší kultur-
ní šok, až se vrátím do Prahy. 

Většina měst podporuje cyklisty, takže tu mají vlastní jízdní pruhy a 
semafory. 

V Alpách se tu točí hodně bollywoodských filmů, takže na turisty z 
Indie narazíte i na vyhlídce na ledovci, kde mají v restauraci vlastní 
sekci s indickým jídlem.

Čína
Nezáleží na skutečnosti, všechno musí vypadat reprezentativně. 

Bílá tvář pro ně znamená krásu. Nikdy jsem si nepřipadala tak krásná 
jako v Číně. 

Nejšílenější doprava na světě. Každý troubí, co nejvíc to jde. Nikdo si 
neláme hlavu se silničními pravidly. K přechodu silnice je třeba notná 
dávka odvahy. 

Všude je hluk a tuna lidí. Troubení a pokřikování je každodenní rutinou. 

Flusání je národním sportem. Dokonce i ženy s požitkem a nahlas 
plivou. 

Focení cizinců. Nejvtipnější to je, když se to snaží dělat diskrétně.

Základní pravidlo – nejezdit nikam během státního svátku. Naprosto 
přelidněno a lístky vyprodané. 

Chování Číňanů směrem k Evropanům je strašně moc vstřícné, vět-
šinou si chtějí povídat a zajímá je, odkud jsme. Když na ně mluvím 
čínsky, tak to určitě ocení a jsou rádi, že se někdo zajímá o jejich 
kulturu a jazyk. 

Ani od lidí od kterých se to očekává (např. zaměstnanci z international 
student office) neumí anglicky. (stejně tak někteří studenti neumějí an-
glicky a těžko se s nimi dá domluvit)

Ulice jsou někdy špinavé a dost to v nich smrdí a to i v místech kde 
bych to nečekal (i v hezkých čtvrtích v Šanghaji a Pekingu)

Turecké záchody máme i na kolejích na pokoji, ale vzhledem ke stavu 
hygieny v Číně je to asi nejlepší možné řešení pro všechny. Malé děti 
tu dokonce nosí speciální kalhoty, které jsou šité tak, že mají díru na 
zadku. Je to proto, aby se nemusely sundávat. 

Na ulici Číňané chodí strašně pomalu. A když jich jde pak několik vedle 
sebe, tak nezbývá, než se šourat za nimi. 

Silniční doprava je tu dost zběsilá a nebezpečná, žádné přednosti pro 
chodce, jízda na červenou celkem normální. Nejhorší pro nás ze za-
čátku také byly místní elektrické skútry. Nejsou totiž vůbec slyšet, tak-
že jsem mnohokrát na poslední chvíli uskakovala z cesty. 

Je tu mnoho sportovišť v kampusu a nepřeberných možností spor-
tovního vyžiti. Basketbalová hřiště jsou každý večer beznadějně plná, 
staří i mladí Číňané posilují na bradlech. Atletický stadion je plný lidí 
klidně až do 11 hodin do večera a užasni jsou i místní důchodci, kteří 
chodí v malých skupinkách cvičit tai-či, nebo čínské ženy všech věko-
vých kategorií, které si přinesou rádio a tančí na ulici. 

Většina Číňanů se chová tak, jakoby nikdy neviděla bílého člověka. 
Je naprosto běžné, že si nás lidé fotí kdykoliv jdeme kolem, stojí za 
dveřmi třídy, kde je najednou cizinců více pohromadě a fotí si nás přes 
sklo nebo nás zastaví a chtějí se fotit s námi.
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Belgie
Všichni zde mluví plynně anglicky, včetně staré paní v lékárně. Navíc 
většina z nich ovládá i jazyk, kterým se mluví v druhé části země, tj. 
pokud jste v holandské části, většinou se domluvíte i francouzsky a 
obráceně.

Ačkoliv o sobě sami Belgičani často tvrdí, že jsou velmi uzavření a že 
je většinou zahraniční studenti vnímají negativně, mně to zatím vůbec 

nepřijde, možná částečně proto, že i Češi jsou spíše rezervovaný ná-
rod.

Cyklisté jsou všude, i za deště (s deštníkem v jedné ruce a řídítky ve 
druhé). Řidiči aut jsou velmi trpěliví a slušní a zastaví vám, abyste 
mohli přejít silnici i v místě, kde není přechod.

Oblíbeným jídlem Belgičanů jsou hranolky, prodávají je společně s 
různými dalšími smaženými pokrmy na každém rohu a prodejny mají 
otevřeno mívají dlouho do noci. Nejmenší porce hranolků je zde veli-
kostně srovnatelná s největší, kterou dostanete v Čechách u McDo-
nald ‘s.

Všechny obchody zavírají na české poměry velmi brzy (okolo šesté, 
spíše výjimečně mají některé supermarkety až do osmi) a v neděli mají 
klasické obchody úplně zavřeno.

Počasí je tu velmi proměnlivé, předpovědi naprosto selhávají. Často 
tu prší. Na přednášku jedu v triku za slunného dne a při návratu zpět 
je temná obloha, hustě prší a jsem vděčný za blatníky. Radím nosit s 
sebou deštník i sluneční brýle.

Zlatá MHD v Praze. Po příjezdu jsem očekával stejný systém, kdy na 
zastávkách MHD visí zastávky té které linky s časy odjezdu. Bohužel 
zde všichni předpokládají, že návštěvník pozná trasu podle cílové za-
stávky. 

V Belgii jsou všudypřítomné takzvané frituur, kde můžete dostat hra-
nolky či hamburger, takže McDonald je zde holá zbytečnost.

Hierarchie na silnici: Cyklista - chodec - auto. Jsem rád, že jezdím na 
kole. V autě by mě asi trefil šlak.

Kola jsou prostě všude. Zapeklitým úkolem je zaparkovat a při návratu 
si zpětně vzpomenout, které to kolo je moje.

Lahve od piva se tady taky vracejí za zálohu. Zvyklý na automatizaci 
tohoto úkonu jsem byl překvapen odběrem ve stylu filmu Vratné lahve.

Na ulici se pořádají uvítací rituály do „bratrstev“ na středních školách. 
Většinou to obnáší plnění úkolů (kotouly na ulici, ležení na kočičích 
hlavách…) při neustálém komandování starších spolužáků. Poté jsou 
tito noví studenti pokydáni čerstvými vejci, omáčkami a čímkoliv co 
vypadá hnusně na pohled. 

Navzdory tomu, že je Brusel tzv. hlavním městem Evropské unie, není 
samozřejmostí, že se tu dorozumíte anglicky. U taxi dispečinku je mož-
né objednat odvoz v angličtině až na pátý pokus. Obvykle dostáváte 
odpovědi typu Je možná francouzština? nebo Počkejte, prosím. I na 
kolejích máme se správci komunikační problémy. Povinná registra-
ce studentů v Bruselu - napsala jsem email v angličtině, odpověď mi 
přišla ve francouzštině, ačkoli byla emailová adresa určena pouze pro 
zahraniční studenty.  

Dále je třeba se připravit na cenový šok, zejména v Bruselu. V restau-
raci zaplatíte za salát jako hlavní jídlo asi 15 eur, za maso nejméně 
18 eur. 

Mezi kamarády a známými si všichni dávají pusu na přivítanou a pak 
na rozloučenou. Tím myslím opravdu všechny - když ráno přijdou chla-
pi ve věku 40 let pracovat v montérkách na stavbu, dávají si pusu. 

Dopravní značky patří k oblíbené zábavě Belgičanů. Dávají je všude 
a ne vždy to dává smysl. Být řidičem v Belgii vyžaduje velkou notnou 
dávku improvizace a odvahy. 

Smažené, smažené, smažené! Ať už se jedná o hranolky nebo jiné 
jídlo, Belgičané to milují smažené a mastné. Samozřejmě ke všemu 
patří omáčka a není to jako u nás, že si dáte kečup nebo tatarku, ale je 
tu třeba deset druhů různých omáček  - od jemné andaluské po šíleně 
pálivého samuraje.  

Mají tu hodně druhů piva a nepijí ho tolik jako u nás, protože je silnější. 
Proto ho pijí po 0,25 l resp. max. 0,33 l.

Belgičané jsou příjemní a vstřícní, ale podmínkou je, že musíte umět 
francouzsky. Oni by si s vámi rádi popovídali, ale angličtinu prostě ne-
ovládají.

Veřejná doprava tu funguje náhodně. Belgičané si na to zjevně zvykli, 
protože se nerozlišují, když autobusy nejezdí podle rozvrhu, ale řídí se 
počasím a jinými náhodnými veličinami. 
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Culture Shock

Mnohdy nejednají zcela přímo, zejména v případě negativní odpovědi. 
Dost často se snaží takovéto odpovědi vyhnout, přenést odpovědnost 
na někoho jiného nebo záležitost promlčet či alespoň odložit. 

MHD jezdí v Belgii načas, řidiči jsou ochotni na vás počkat, když vidí, 
že pospícháte, a dokonce mnohdy zastaví i mimo zastávku, aby vám 
umožnili nastoupit. 

V Belgii se člověk setká s určitou mírou byrokracie, která je vidět např. 
v přihlašování se na radnici. Nejprve je třeba tam přijít, vystát si frontu. 
Tam se člověk dozví, že mu během 1-2 týdnů přijde pozvánka, aby 
se znovu dostavil. Termíny ovšem neodpovídají skutečnosti, pozvání 

If you go abroad in order to study, you might get a culture shock. You 
always find something that surprises you in every country. Czech stu-
dents from VŠE shared their experiences about the following countries.

Turkey
Turkey may seem a bit chaotic as a developing country, but everything 
works as it should, though we receive information at the last hour. They 
organize things on their own, e.g. public transport is quite simple and 
effective, because most Turks depend on it. We can learn a lot in that 
matter.

People are very friendly and willing to help, even though they can´t 
speak English. 

The Turks are welcoming, they let you sleep in their house although 
you´re only friends with their friend. They talk to you about everything 
on the street, although you don´t know them and you are just walking 
in the same direction. They always want to help you. When you ask for 
help while looking for a particular street and they don´t know it, it might 
happen that they give you wrong direction. It´s because they never 
admit they can´t help.

Young people love having fun, they go to clubs and are very sociable. 
A man should enter the club accompanying at least one girl which is 
an unwritten rule. 

The alcohol is very expensive here, because the government imposes 
a very high tax on it in order to reduce its consumption. (it´s a religious 
reason, but people protest against it). 

The bureaucracy here is crazy. They are detailist in the bureau. They 
have been blocking my passport for 6 weeks already because they are

přijde po měsíci a když tam člověk volá, aby se objednal na registraci, 
dozví se, že nejbližší volný termín je za další měsíc. Bohužel, některé 
věci bez registrace na radnici nezařídíte, takže se v určité fázi může 
jednat o trochu začarovaný kruh.

Problém bývá při cestování Belgií, protože vlámská a valonská část 
mají své vlastní názvy měst a nebývá časté, že by na ukazatelích byly 
názvy oba. Většinou to bývá tak, že ve valonské části se město či obec 
jmenuje nějak, ale když přejedete do vlámské, divíte se, kam to město 
či obec zmizely.

Brusel tvoří z jedné třetiny cizinci. Takže na některých místech je 
opravdu těžké najít „opravdového“ Belgiča-
na. 

Na party se tady musí přijít nejdřív dvě ho-
diny po jejím oficiálním začátku. Pokud se 
dostavíš přesně v hodinu uvedenou na po-
zvánce, budeš tam sama, hodinu po začátku 
potom tak v deseti lidech, z nichž ani jeden 
nebude Belgičan. 

Neměl by sem jezdit nikdo, kdo k životu po-
třebuje fast foody. McDonaldy jsou v celém 
Bruselu dva, stejně jako Starbucks (ten je 
pouze na dvou nádražích). Belgičané nema-
jí fast foody a obecně nadnárodní řetězce v 
oblibě.

arranging the residence permit. I´m totally mad because I wanted to go 
home for a week but can´t. 

It seems the Turks are very patriotic. You can see Turkish flags on 
every corner. 

There are metal detectors in the entrance of every shopping center all 
around Turkey. For security reasons. That´s why you cannot exit the 
door you enter. 

Tram as a public mean of transport doesn’t exist in Istanbul; however, 
they arranged a metro bus, which has its own part of the road for the 
bus’ use only.

Monika Bartošová
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Switzerland

Everybody had been already studying since the first week of the scho-
ol. If the Swiss don´t get homework for the next class, they get very 
confused. They totally change the meaning of the word voluntary ho-
mework. The next class I was the only one without it. 

Nobody dares to break the traffic rules. While crossing the street, the-
re is no need to look around. I would be dead in three days with this 
approach in Prague.

The Swiss love precision and it´s incomprehensible for them if someo-
ne comes late. Some teachers even suggest that if someone doesn´t 
come on time, he doesn´t have to bother to come at all.

Night tranquility is from 10 p.m. to 6 a.m. It means from 10:00, not from 
10:05. When somebody makes noise after the bedtime it´s common to 
call the police. Then you wake up at 6:01 and hear drills, machines and 
workers starts to work.

Everything is 4x - 5x more expensive then in the Czech Republic.  But 
when you get to know their average wage, you understand that it´s 
basically cheap. 

If you see a drunken person in a club, dancing and having fun with 
people, be sure he is a foreigner or a very strange Swiss.

All the men here have to undergo the compulsory military service. In 
the streets or at school you normally meet young students in a military 
uniform. Also in clubs and pubs. So if you‘re in the military, it´s absolu-
tely normal to walk in the uniform anywhere.

Everybody is nice, kind and helpful. If you have a problem, they help 
you to fix it, but within the rules, no exception.

In Switzerland they don´t speak German, the language they use here 
is similar to German as much as Czech to Russian.

It confirmed all the clichés about how they are born diplomats, law-abi-
ding citizens and everybody is precise like a Swiss watch etc.

This nation is very proud of its country - the Swiss flag literally surround 
you at every comer, on the goods (of course they are all of the highest 
quality), the gardens, just everything around proudly bears the inscrip-
tion „Made in Switzerland“.

The Swiss are nice, polite, helpful, well organized (of course all the 
time, well prepared). I think for me it will be bigger culture shock when 
I return to Prague.

Most cities support cyclists, so they have their own lanes and traffic 
lights.

In the Alps they shot a lot of Bollywood films, so you bump into Indians 
even up on the glacier, where they have their own section in a restau-
rant with Indian food.

China

No matter what the reality is, everything has to look good for repre-
sentation.

White face means beauty. I have never been as beautiful as I am in 
China.

There´s the craziest traffic ever. Everyone is honking as much as po-
ssible. Nobody racks his brain over the traffic regulations. Crossing the 
street needs to have the courage.

Noise and overcrowding everywhere. Honking, shouting at each other 
is a routine of every day.

Gobbing is a national sport. Even women enjoy spitting with a loud 
noise.

Taking pictures of foreigners. The funniest is when they are trying to 
do it secretly.

Basic rule – never travel during the national holidays. I didn´t believe 
it until I tried on my own.  Crazily overcrowded everywhere and tickets 
sold out.
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The approach of the Chinese towards the Europeans is very helpful, 
most people want to talk, ask where we are from. When we speak 
Chinese, they appreciate it and are happy that someone is interested 
in their culture and language.

Even those from whom it´s expected (i.e. personnel in the international 
student office) don´t speak English.

The streets are dirty and sometimes smell bad, even where I would not 
expect it (even in nice neighborhoods in Shanghai and Beijing).

We have a squat toilet even in the dormitories but given the state of 
sanitation in China it´s probably the best solution for everybody. Even 
small children wear special pants that are tailored in a way that there´s 
a hole on the backside. So that they don´t have to take it off in the 
street.

The Chinese walk awfully slowly. And when they go side by side, you 
have no choice but to shuffle behind them.

Road transport is quite frantic and dangerous, no preference for pe-
destrians, running a red light is quite normal. The local electric scoo-
ters were the worst thing for us in the beginning. You can´t hear them, 
so I often dodged out of the way at the last minute.

There are many sports facili-
ties on campus and countless 
sports opportunities. Basket-
ball courts are hopelessly 
filled every night, old and yo-
ung Chinese strengthens the 
parallel bars, athletic stadium 
is filled with people until 11 
p.m. and the local pensio-
ners are amazing - walking in 
small groups to train Tai Chi, 
or Chinese women of all age 
categories that bring a radio 
and dance in the street.

Most Chinese behave like 
they never seen a white man. 
It´s quite common that people 
take photos of us wherever 
we go around standing at the 
classroom door, where there 
are more foreigners together 
and take photos through the 
glass or they just stop us and 
want to take pictures with us.

Belgium
Everybody is fluent in English, including the old lady at the pharmacy. 
Moreover most of them speak the language, which is spoken in the 
latter part of the country, i.e. if you are in the Dutch part, they mostly 
speak French and vice versa.

Although the Belgians often claim about themselves that they are very 
reserved, I don´t see that, perhaps partly because the Czech are even 
more reserved people.

Cyclists are everywhere, even in the rain (with an umbrella in one hand 
and a handlebar in the second one). Car drivers are very patient and 
polite and stop so that can cross the street even when there is no 
crossing.

Belgian favorite food is French fries sold together with various other 
fried food at every corner and stores tend to open long into the night. 
The smallest fries here is comparable in size with the largest in the 
Czech Republic you get at McDonald’s.

All shops are closed very early (around 6 p.m., there are rarely super-
markets open to 8 p.m.) and on Sundays they are completely closed.

Weather is highly variable, predictions fail completely. It rains often. I 
go to school in a sunny day and return back when the sky is dark and 
it is raining and I am grateful for the fenders. My advice is to carry an 
umbrella and sunglasses. 

Thank God for the public transport in Prague. When I arrived I expec-
ted the same system where there are departure times and names of 
every stop the bus makes. Unfortunately, they assume that a visitor 
knows the whole route without any information.
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In Belgium, there are everywhere these so called frituur where you can 
get fries or a hamburger, so the McDonald´s is totally unnecessary.

Hierarchy on the road: Cyclist - pedestrian - car. I am glad I ride a bike. 
In the car, I would probably have a heart-attack.

Bikes are everywhere. It´s a hard task to park and when returning back 
to remember which bike is mine.

Bottles of beer are return for payment. 

There are some rituals held outside the school to welcome the new-
bies to the „fraternity“. It usually involves tasks (rolls on the street, lying 
on the cobblestones…) which are commanded by their older classma-
tes. Afterwards these new students are hit by fresh eggs or anything 
that looks disgusting.

Despite the fact that Brussels is the capital of the European Union, it´s 
not sure that English is enough to be able to talk to somebody. When 
you want to order a taxi, it´s possible after the fifth attempt. You always 
get replies like French is not possible? or Wait, please etc. I also have 
the same communication problem in the dormitory with the administra-
tors. Take for example compulsory registration of the students in Brus-
sels, I wrote an email in English; the answer came in French, although 
the e-mail address was only for foreign students.

It is necessary to be prepared for the price shock, especially in Brus-
sels. In the restaurant you will pay for salad as a main dish about 15 
euros, for meat at least 18 euros.

Among friends and acquaintances they all kiss each other to welcome 
and then to say goodbye. I literally mean everybody - in the morning 
the 40 year old men come to work in the construction overalls and kiss 
each other.

Traffic signs are among the most favorite entertainment for the Bel-
gians. They are everywhere and it doesn´t always make sense. Being 
a driver in Belgium requires a lot of improvisation and a great deal of 
courage.

Fried, fried, fried! Whether fries or other food, the Belgians love it fried 
and greasy. Of course, a sauce belongs to it and it‘s not like we do 
(only ketchup or tartar sauce), but there are ten kinds of sauces.

They have lot of kinds of beer and don´t drink as much as we do, 
because it´s much stronger. That‘s why they have a glass of beer per 
0.25 liters, max. 0.33 liters respectively.

The Belgians are friendly and helpful, but the condition is that you must 
speak French. They would like to chat with you, but they simply don´t 
speak English.

Public transport works here by accident. The Belgians have apparently 
got used to it, because they are not angry when the buses don´t come 
on time. 

They often don´t act directly, particularly in the case of a negative 
response. They quite often try to avoid such answers, delegate res-
ponsibility to someone else or let it become time-barred or they just  
postpone it.

Public transport runs on time in Belgium, the drivers are willing to wait 
for you when they see you´re in a hurry and sometimes even stop far 
from the station to let you get in.

In Belgium, one meets a certain level of bureaucracy which is notice-
able when visiting the city hall. First you need to go there and wait in 
the queue. Then you learn that you should come in 1-2 weeks with an 
invitation. The dates don´t match the reality, invitations come after a 
month and when one calls there for an appointment for registration, 
you are told that the next available date is the next month. Unfortuna-
tely, you can´t arrange some things without registration at the city hall, 
so at some point it may be a bit of a vicious circle.

The problem is traveling in Belgium because the Flemish and Walloon 
parts have their own names of the cities and it´s not often that the indi-
cators are in both names. Usually it´s like that the Walloon part of the 
city or municipality is called somehow, but when you go to Flanders, 
you wonder where that city or village vanished.

Brussels consists of one-third of foreigners. So in some places it´s 
really hard to find a ,,real” Belgian.

You must come to the party two hours after its official beginning. If you 
come on time, you‘ll be there alone; an hour after the start there will be 
ten people, neither of them will be Belgian.

Nobody who can´t live without fast food should come here. There are 
two McDonald´s in Brussels, as well as Starbucks (which is only in 
two railway stations). The Belgians don´t fancy fast food multinational 
chains in general.

Monika Bartošová
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Freemover – program individuální studentské mobility
Možná jste slyšeli o možnosti zadarmo studovat jeden semestr na za-

hraniční univerzitě v rámci výměnného programu Erasmus. Dokonce jste 
se možná zapojili do onoho náročného výběrového řízení, kdy je třeba 
mít výborný prospěch, sbírat body za předměty v angličtině, mít jazykový 
certifikát, získat body za Buddy Program, napsat rozřazovací test atd. 
Pokud jste v tomto neuspěli, není třeba to vzdávat, existuje totiž další (a 
mnohem jednodušší) řešení, a to program Freemover.

Abyste uspěli, je třeba splnit pouze dvě podmínky. Zaprvé musí stu-
dent mít celkový průměr za dosavadní studium (v době projednání žádo-
sti) rovný maximálně 2,20. Zadruhé student sám osloví určitou instituci, 
a pokud splní podmínky přijímacího řízení dané univerzity, stačí zajít za 
fakultním proděkanem pro pedagogiku s přijímacím dopisem, a pokud 
souhlasí, je mu přidělena částka ve výši maximálně 10 000 Kč/měsíc + 
případně 15 000 Kč jako jednorázový příspěvek na dopravu, víza atp. 
(v případě zámoří). Pro země EU i další země, které jsou začleněny do 
programu Erasmus, je dodržena obdobná výše stipendia jako ta stano-
vená v rámci programu Erasmus.

Program je určen na odborné studium na školách, které ale nejsou 
partnery VŠE. K tomu, o které školy jde, je třeba dojít vylučovací meto-
dou, neboť na stránkách VŠE je pouze seznam partnerských škol. To 
je také základní rozdíl mezi programem Erasmus a finanční podporou 
Freemover. V rámci Erasmu jde o výměnný pobyt, tj. pokud český stu-
dent VŠE vyjede na zahraniční univerzitu, místo něj přijede zahraniční 
student. 

Finanční podporu mohou získat studenti prezenčního studia všech ba-
kalářských i magisterských studijních programů. Nicméně studenti baka-
lářského studia mohou jako freemovers studovat v zahraničí nejdříve ve 
2. ročníku. Kapacita na program Freemover je omezenější než u progra-
mu Erasmus, univerzita podporuje jen 60 studentů ročně. 

V dalších záležitostech se Freemover shoduje s výměnným progra-
mem Erasmus. V zahraničí se studuje jeden semestr, během kterého 
studium na VŠE není přerušené. Studium v zahraničí se uznává jako 
součást studia na VŠE (vybrané kurzy by měly odpovídat 20-30 ECTS), 
jsou-li dodrženy všechny podmínky. 

Monika Bartošová
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Buddy System Graffiti Session

Jak vyplnit sobotu, kterou by měl člověk věnovat nutnému studiu? Po-
kud potřebujete důvod k prokrastinaci a vyžití, tak „čmárání na zeď“ se 
ukazuje jako skvělá příležitost. Už druhý rok jsme sebrali partu zahraňá-
ků a šli malovat na Lenonnovu zeď v Praze. Pár barevných sprejů a po-
hodových lidí je všechno co potřebujete, abyste měli suprové odpoledne.

Účast byla sice tentokrát ze strany místních exchangů minimální, ale 
podařil se naverbovat skupinu cca 12 ti lidí ze současně probíhající So-
cial Erasmus konference. Kreativní atmosféra, skvělá sranda a to, že se 
u vašich výtvorů fotí kolemjdoucí turisti vám vážně dokáže zvednout ná-
ladu. A vše legálně. :) Zeď je totiž ve vlastnictví Řádu Malthézkých rytířů 
a jedním z legálních míst pro malování v Praze. Pokud půjdete malovat, 
berte sebou max. 12 lidí, protože zeď není holt nafukovací. :)

Na závěr patří ještě obří dík naší fotografce Míše Lencové.

Miroslav Šulc
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Buddy System Graffiti Session
How to spend Saturday, which you would otherwise dedicate to ne-

cessary studies? If you need a reason to procrastinate and have fun, 
„painting on the wall“ seems to be a great way. Already second year we 
brought a group of exchange students to paint on the so called Lennon‘s 
wall close to Charles Bridge. Few cans of colors and chill-out people is 
all you need to have a great afternoon.

This time there was almost no participation among our exchange stu-
dents, but we were able to bring cca 12 guys and girls from ongoing 
Social Erasmus conference. Creative atmosphere, a lot of fun and the 
fact,that people who just pass by take time to take a picture with your 
creations can really boost your mood. And everything is legal of course. 
:) The wall is a property of Malthesian Knights Order and one of few legal 
places to paint in Prague. Advised capacity would be up to 12 people 
since the wall in not infinite. :)

In the end the big thanks goes to our photographer Misa Lenc.

Miroslav Šulc
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Mexiko s Katedrou románských jazyků
Stále více mladých lidí se učí španělsky, protože 
je to v dnešní době velice rozšířený jazyk. Já jsem 
studiu španělštiny propadla v prvním ročníku 
na VŠE, a když jsem za sebou měla tři semes-
try, dozvěděla jsem se o výměnném zájedu 
do Mexika, pořádaném katedrou románských 
jazyků, kterého jsem se bez váhání zúčastnila.

Pobyt se konal od poloviny led-
na do poloviny února, jako každý rok.
Vzhledem k tomu, že jsou čeští studenti v Mexi-
ku jen na měsíc, nedělají na konci žádné zkoušky.
Tudíž si každý může svůj zdejší pobyt napro-
gramovat podle svých představ. Může bydlet u 
své rodiny a poslušně denně chodit do školy, 
přičemž má možnost zapsat si libovolný počet 
předmětů, nebo může na školu rezignovat, ces-
tovat a poznávat Mexiko, jak jsme to udělali my.
Všichni jsme byli unešení místní kulturou a hlavně 
přírodou! Na tomto zájezdu je největší výhodou, že Vás 
všude provází místní (studenti, kteří buďto v ČR už byli, 
nebo se sem chystají), a tak Vám ukáží místa, na která se 
normálně turisti nepodívají, takže jsme měli možnost 
koupat se v překrásné laguně, přecházet řeku v zarostlé 
„džungli“ po polorozpadlém mostě z bambusů, jedli 
jsme na místních trzích jejich běžná jídla, která nik-
de jinde neochutnáte. Ideál pro milovníky cestování.
V druhém týdnu jsme doprohlédli okolí a Ciu-
dad de Mexico a poté jsme přeletěli na Yucatan.  

Tam jsme se cítili, jako bychom byli v úplně jiné zemi. 
Přistáli jsme v Cancúnu, kde jsme strávili jeden den. 
Tamnější dusné horké počasí bylo konečně tím, na co 
jsme se těšili. Slibovalo perfektní dny strávené v Kar-
ibiku. Samotný Cancún nás nakonec trochu zklamal, 
protože je to opravdu jen  turistické středisko plné 
hotelů a cizinců, takže tam ani nepoznáte, že jste v Mexi-
ku. Dál jsme pokračovali na Playa del Carmen. Tam už 
jsme strávili dva dny a byli jsme naprosto unešení. Přes 
den jste na dokonalé písečné pláži, kde můžete ležet a 
relaxovat, nebo se zúčastnit všelijakých sportovních 
aktivit, a přes noc jste v perfektním party městě. 

Dalším bodem naší cesty byl Tulum. Jak jsme 
se všichni shodli, nejkrásnější místo, na kterém 
jsme kdy byli. Ubytovali jsme se v Diamante-K, v 
dřevěných chatrčích postavených na pláži, kde jsou 
zavěšené postele s nebesy. Tohle místo pro nás zna-
menalo ráj a celou dobu jsme jen relaxovali a „pár-
tyovali“, opalovali se, procházeli a užívali jsme si 
místní dokonalost. Byli jsme se zde podívat na místní 
pyramidy a potápěli jsme se v Cenotes. No umíte si 
představit krásnější dovolenou? Na Yucatanu jsme 
projeli dalších asi deset nejvznamějších míst, jako 
třeba Xochicalco, plameňáky, Agua Azul, apod.

Byl to nejkrásnjší měsíc v mém životě, během kterého 
jsem si perfektně procvičila angličtinu a španělštinu. 
Doufám, že jsem Vás aspoň lehce nalákala, protože 
by byla škoda, kdybyste o tyto zážitky přišli.
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Mexico with the Department of Roman Languages
There are more and more people who study Spanish, 
because it’s a really widespread language and it’s very 
useful these days. I started studying Spanish when I 
came to VŠE. After having studied it for three semes-
ters, I found out there was a possibility to go to Mex-
ico through the mediation of the Department of Ro-
man Languages. I said yes immediately. 

The trip took place from mid-January 
till mid-February, as it does every year. 
Whereas Czech students only come to 
Mexico for a month, they don’t have to 
pass any exams there, so all of them can 
decide their own program. They can 
live in their family’s house, go to school 
every day and enroll as many subjects as 
they want, or they can decide otherwise, 
travel, meet people and get to know the 
real Mexico a little bit, as we did. All of us 
were blown away by the local culture and 
nature. The best thing about the this trip 
is the fact that local people (usually the 
students who have been or those, who are planning 
to come to the Czech Republic) are your guides, they 
show you places which tourists don’t get to see usually. 

Therefore, we could swim in a beautiful lagoon, 
cross a river in an overgrown „jungle“ over a de-
stroyed bamboo bridge, we got to eat local food 
in their markets, which you can’t taste anywhere 
else. It is perfect for anyone who loves travelling. 

During the second week, we finished travelling 
around the region we lived in and in Mexico City, 
and took a flight to Yucatan. It seemed like another 
country. We flew to Cancún, where we only spent one 
day. The hot weather that was there was something 

we were looking forward to. 
We knew that perfect mo-
ments full of sun, sea and 
fun were waiting for us. Well-
known Cancún disappointed 
us, however, because it’s re-
ally just a touristic place full 
of hotels and foreigners, it 
doesn’t feel like Mexico at all. 

Our next target was Playa 
del Carmen. We spent two 
days there and it was per-
fect. During the day we were 
hanging out on beautiful 
sandy beaches, lying, relax-
ing or doing some sports.

strana20.indd   1 3.12.2013   4:40:36



                                     
                               

21

Buddy UP / Fall 2013

At night, the town turns into a perfect party place. 
The next point of our trip was Tulum. All of us 
agreed that Tulum was the most beautiful place 
where we have been. We stayed in Diamante-K ho-
tel, in woody shacks placed on a beach, wuth beau-
tiful canopy beds.  This place was a paradise for us 
and we were relaxing, having parties, sunbathing, 
walking and enjoying this perfect place all the time. 
We saw beautiful pyramids there and skin-dived in 
caves. Can you imagine more beautiful holiday? We 
were in about ten most famous places in Yucatan, for 
example Xochicalco, Ría Celestún, Agua Azul, etc. 

Hay más y más personas que estudian español , 
porque es un idioma que se habla en muchos países 
y es muy útil en estos tiempos . Decidí estudiar es-
pañol cuando empecé a estudiar en VSE. Después 
de haber estudiado tres semestres me di cuenta que 
hay una posibilidad de ir a México gracias al Depar-
tamento de Lenguas Románicas y entonces dije que 
sí inmediatamente.La visita a México duró desde me-
diados de enero hasta mediados 
de febrero como todos los años. 
Los estudiantes checos están en 
México sólo por un mes, du-
rante este tiempo ellos no hacen 
ningún examen, así es que todos 
ellos pueden hacer sus propios 
programas de estudio. Pueden 
vivir en la casa de su familia e ir 
a la escuela todos los días y se in-
scriben cuantos cursos quieran, 
pueden viajar y conocer Mé-
xico, como lo hicimos nosotros. 

It was the most beautiful month in my life, dur-
ing which I perfectly practiced my English and 
Spanish. I hope I got you interested a little bit, be-
cause it would be a pity for you to not experience it.

Todos nosotros quedamos impresionados por la 
cultura y la naturaleza local. Lo mejor de este viaje es 
que la población local (los estudiantes que fueron o 
que van a ir a la República Checa) son tus guías, y te 
muestran lugares que turistas no ven normalmente .  

Mexico con Dapartamento de Lenguas Románicas
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Así, pudimos nadar en una hermosa laguna, cruzar 
un río en una “selva” por un puente destruído he-
cho de bambú, para comer comida local que no se 
puede probar en ningún otro sitio que no sean sus 
mercados. Fue perfecto para alguien que ama viajar.

Durante la segunda semana terminamos viajan-
do por nuestra región y en la Ciudad de México, 
luego nos fuimos en avión a Yucatán. Era como es-
tar en otro país. Volamos a Cancún, donde nos 
quedamos sólo un día. El clima caliente de esa ciu-
dad era algo que teníamos muchas ganas de dis-
frutar. Sabíamos que tiempos perfectos llenos 
de sol, mar y diversión esperaban por nosotros. 
La muy conocidad ciudad de Cancún nos decepcionó 
porque es realmente un lugar turístico lleno de ho-
teles y gente extraña, por lo que no se parece mucho 
a México. Nuestro próximo objetivo era Playa del 
Carmen. Estuvimos allí por dos días y fue perfecto.  

Durante el día estás en una hermosa playa arenosa, 
donde se puede descansar, relajarse o hacer algo de 
deporte y por la noche es un lugar de fiesta perfecto. 

El siguiente punto de nuestro viaje fue Tulum. To-
dos estuvimos de acuerdo en que Tulum era el 
lugar más hermoso en el que habiamos estado.
Vivíamos en un hotel Diamante-K, en chozas hechas 
de leña colocados en una playa donde se encuen-
tran hermosas camas con dosel. Este lugar era un 
paraíso para nosotros, nos relajamos, hicimos fies-
tas, tomamos el sol, dimos paseos y todos disfruta-
mos de este lugar perfecto todo el tiempo. Allí tam-
bién vimos hermosas pirámides y zambullimos en 
Cenotes. ¿Puedes imaginarte algunas vacaciones 
más hermosas? Estuvimos en como diez de los lu-
gares más famosos de Yucatán, como por ejemplo, 
Xochicalco, Ría Celestún, Agua Azul, etc. Fue el mes 
más hermoso de mi vida, durante el cual perfecta-
mente practiqué mi inglés y español. Espero haber 
llamado tu atención un poco al menos, porque sería 
una lástima que no experimentes algo tan hermoso.

                                                  Kristýna Žáčková
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MEXICO REPORT

FREEMOVER
SPEND A SEMESTER
IN YOUR DREAM COUNTRY

IT WAS LEGEN...

wait for it

...DAAAARRYYYY !!!
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