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Milí přátelé,

S radostí Vám představuji nové číslo Buddy Upu, v pořadí již
deváté, pro mě jako šéfredaktorku první. Tento magazín vychází
každý semestr pod záštitou organizace Buddy System, která se
stará o zahraniční studenty, pro něž zde v Praze hledá buddieky,
pořádá výlety a snaží se, aby na svůj studijní zahraniční pobyt
nezapomněli.
Přes některá úskalí jsme se dostali až k tomuto okamžiku, kdy
můžete držet v ruce náš časopis a listovat stránkami, kde si pro
Vás redaktoři Buddy Systemu připravili velmi zajímavé články,
které se Vám budou hodit, ať už se rozmýšlíte, jestli jet na Erasmus, vybíráte zemi, kam vyrazíte, potřebujete nějaké tipy, jak se
chovat tam, kde už se zanedlouho ocitnete, nebo jste se přijeli
podívat k nám do České republiky a nevíte, kam se tady vrtnout.
Zkrátka náš magazín je Vám k dispozici v otázkách týkajících se
zahraničních pobytů.
Konkrétně v tomto čísle se dočtete jak a proč zažádat o buddyho, co Vás čeká po výjezdu do Singapuru, kde si v Praze připomenout svou národní kuchyni, a spoustu dalších zajímavých
informací.
Chtěla bych tedy tímto poděkovat celému týmu, který se na sestavení Buddy Upu podílel a zvládl to na jedničku, i když se skládal opravdu za pět dvanáct, a zároveň doufám, že se Vám, jeho
čtenářům, bude líbit, a pomůže Vám získat potřebné informace.
Za Buddy System a tým Buddy Upu,
Kristýna Žáčková

DEAR FRIENDS,

I would like to introduce you a new publication of Buddy Up, in
a range of these magazines, this is the ninth release and for me
it’s the first one.

This magazine is published every semester under the auspices
of Buddy System, organization, which takes care of foreign students, while looking for buddies, organizes many kinds of trips
and try the foreign students to don’t forget about their Erasmus
stay.
Even if there were some problems we got to this moment when
you can hold our magazine and browse the pages where our
editors prepared interesting articles, which are going to be very
helpful for you to think about going to Erasmus, choose the country where you would like to go, if you need some tips how to
behave in the place where you are going to spend your Erasmus,
or you just came to see the Czech Republic and you don’t know
what to do here. Simply, our magazine is here to help you with
issues about Erasmus life.
Specifically in this publication you’re going to read about how
and why to ask for a buddy, what is awaiting for you in Singapore,
where to remember your national cuisine and many other interesting information.
I’d like to thank to each member in our team, who joined building up the Buddy Up magazine and did an excellent job, even
if we composed it at the last minute, and I also hope you, our
readers, will like it and it will help you to get all the necessary
information.
On behalf of Buddy System and the whole Buddy Up team,
Kristýna Žáčková
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Buddy System tu není sám
Co to vlastně Buddy System je? Měl bych asi nejdříve zmínit
celý název této studentské organizace, a to je ESN VŠE Praha
– Buddy System. Zdá se Vám tento název příliš dlouhý. Je právě
tak dlouhý, aby přesně popsal celou organizaci. Ale začneme
pěkně popořádku. Jsme členem ESN International – Erasmus
Student Network je síť studentských organizací zaměřených na
podporu a zlepšení studentské mobility působící na 443 vysokých školách v 37 zemích Evropy. Dalšími dvěma slovy se hlásíme k naší alma mater. A Buddy System? Naší hlavní náplní je
přidělit přijíždějícímu zahraničnímu studentovi ’’buddyho’’ – dobrovolníka z řad studentů na VŠE, který mu dokáže poradit v každé situaci a pomůže mu zorientovat se v Praze a ve škole. No a
samozřejmě se v tom snažíme udržet nějaký ’’System’’.
Ale jak jsem již naznačil v úvodu, tak Buddy System tu není
sám. Jsme součástí obrovské ESN sítě. Zástupci jednotlivých
zemí se setkávají pravidelně několikrát do roka, ale setkání zástupců všech 443 Buddy Systemů ,tzv. sekcí, se koná pouze jednou do roka, a tento rok právě takové setkání proběhlo ve dnech
3.4. až 7.4. v italském Milaně, kde se konala valná hromada ESN
- Annual General Meeting. A tam jsem Buddy System a VŠE reprezentoval já jako prezident a Drahuška Platlová jako delegát
ze Českou republiku.

Valná hromada měla velmi přesný plan, a vše běželo jako na
drátkách. Po příletu do Milána jsme z letiště jeli autobusem na
hlavní nádraží, kde už na nás čekal jeden z italských organizátorů, který nás odvedl na hotel. Tam jsme se ubytovali a převlékli
do českých stejnokrojů v barvě národní trikolory - modré kalhoty,
bílé tričko a červená mikina. Různé doplňky typu sportovních šál
a českých vlajek byly samozřejmostí. Možná se ptáte, k čemu na
valné hromadě potřebujeme vypadat jako skupina hokejových
fanoušků, když se žádné sportovní utkání nekoná? Toto odpoledne nešlo o sport, nýbrž o vlajkový průvod centrem Milána.
Každá delegace z 37 ESN zemí byla podobně ozdobena, zpívala
v průvodu různé národní písně a šířila dobrou náladu celým Milánem. Atmosféra byla naprosto strhující. Celý průvod končil na
zmámém milánském náměstí Piazza del Duomo, kde se nachází
i známá katedrála. Aby toho nebylo málo, všichni účastníci se
chytili za ruce a vytvořili obrovský kruh okolo Duoma a několikrát
ho objali. Neuvěřitelný zážitek! Další 3 dny už se nesly pouze v
pracovním duchu. Viděli jsme nespočet prezentací - prezentace
všech důležitých ESN projektů, prezentace současného mezinárodního vedení, které se zde podělilo o to, čeho dosáhlo, a
co se jim naopak nepovedlo, kandidátské prezentace do nového
vedení a mnoho dalších. Setkali jsme se i se zástupci Evropské
komise, italskou ministryní školství a dalšími důležitými zástupci
z nejvyšších kruhů vzdělávání na evropské rovině.
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Kromě prezentací jsme rozhodovali o změnách statutárních
stanov ESN International, a v samém závěru proběhlo hlasování
o novém ‚ESN International Boardu‘, který se skládá z pěti členů. Volba to byla vskutku napínavá a chvílemi připomínala Hru o
trůny. Na fotce můžete vidět pětici šťastných jedinců, kteří budou
během následujícího roku určovat směr celé ESN sítě.

Kromě těchto formálních povinností pro nás pořadatelé připravili na poslední večer Gala Night, kde proběhlo vyhlašování nejlepších ESN sekcí v různých kategoriích. A právě Buddy System
společně se sekcemi z ČVUT a univerzitami v Krakově a Drážďanech získal prestižní ocenění za nejlepší sekční kooperaci v
celé Evropě. Cenu jsme získali za projekt Section Meeting, který
kontinuálně probíhá více než 10 let, a tento semestr jej budeme
pořádat již posedmé. Do Prahy se tak sjedou zástupci pěti univerzit a budou si zde předávat své know how a zároveň pracovat na přípravě sekční spolupráce pro následující semestr. Jen
těžko se mi popisují pocity pýchy a štěstí, které se dostavily na
pódiu při přebírání ceny. Škoda, že tam s námi nemohl být zbytek
Buddy Systemu, abychom si tento okamžik užili všichni společně. Ráno jsme se zabalili a vyrazili se zbytkem české výpravy na
rychlou prohlídku samotného Milána. K obědu pizza s výhledem
na Duomo a hrrr odpolední zácpou na letiště. Tak taková byla
největší oficiální ESN událost roku.
Když to shrnu, tak si do Prahy přivážím mnoho inspirace pro
další rozvoj Buddy Systemu, ale především vědomí, že ESN svět
nekončí hranicemi VŠE. Buddy System je součástí obrovského
stále se rozvíjejícího organismu - ESN International, a my se díky
tomu můžeme učit a inspirovat od spousty dalších sekcí.
				Vítek Berger
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There are more Buddy Systems
What actually is the Buddy System? First, I should mention
the entire name of this student organization: ESN VŠE Praha –
Buddy System. Does that name feel too long? It is exactly long
enough to describe the whole organization.
However, let’s start from the beginning. We are members
of ESN International (Erasmus Student Network), which is a
network of student organizations with the aim to support and develop student mobility. The organization is at 443 universities in
37 European countries. The next part of the name refers to our
alma mater, VSE. And “Buddy System”? It refers to our main goal
which is to match every incoming exchange student with a Czech
“buddy” (a volunteer student of VSE who provides the exchange
student with any kind of help). Mainly, he or she helps students
to orientate themselves around Prague and at the school in the
beginning of their stay. We are truly trying to create a system
within our procedures. That’s why it is called, ESN VSE Prague
– Buddy system.
As I have mentioned before, we are not the only organization
doing this type of work, we are members of giant ESN network.
Representatives of the countries meet on a regular basis. However, the general meeting of all 443 Buddy System sections takes
place just once a year and is therefore called the ESN Annual
General Meeting. That very meeting was previously held between 3.4. and 7.4. in Milan, Italy. I was a representative there for
the Buddy System and VSE as a president and went with Czech
delegate Drahuska Platlova.
The AGM had a very precise schedule and everything went
smoothly. After our arrival to Milan, we went by bus to the Central
Station where we were already awaited by one of the Italian organizers who took us to the hotel. We checked in and afterwards
changed to Czech uniforms in the colors of the national tricolor –
blue pants, white t-shirt and red jumper. Various accessories (like
national scarfs or Czech flags) were also appreciated. You might
be asking, “Why do we need to look like ice-hockey fans at an official meeting?” Well, that afternoon was not about ice-hockey or
about being formal. We dressed that way because we participated in a traditional flag parade through the center of Milan. Each
of the 37 ESN countries were similarly decorated and sang many
national songs and anthems in the parade. The atmosphere was
absolutely breathtaking. The whole parade finished at the known
Milanese square: Piazza del Duomo. This is where the famous
cathedral, Duomo, is located. Furthermore, all of the participants
held hands and created a huge circle all around Duomo and hugged it many times. It was an unforgettable experience…

We also met representatives of the European commission, the
Italian Minister of Education, and other very important people
from the top level of the European education politics. Apart of
presentations, we voted for some changes in the statutory code
of rules for ESN International and in the very end, we were electing a new international board which consists of 5 members. The
elections were very exciting and reminded me of the “Game of
Thrones”. On the picture you can see the 5 happy new-elected
board members who will define strategy of ESN in the following
year.
After all the formal duties, the organizers threw a Gala night
party for us where the best ESN sections were announced. Buddy System together with Czech Technical University and universities in Cracow and Dresden won a prize for the best inter-sectional cooperation in all of Europe! We were awarded for a mutual
project called “Section Meeting” which has continuously taken
place for more than 10 years. This semester Buddy System itself
is going to organize it for the seventh time. Representatives from
5 universities will meet in Prague and exchange know-how. They
will immediately start preparing for the next episode of this wonderful cooperation. I can hardly describe the feelings I was having on the stage while receiving the prize. Too bad that the other
members of the Buddy System couldn’t stand there with me.
We packed our stuff in the morning and hit the town for a short
time for sight seeing. For lunch, we had an Italian pizza with a
view of Duomo. Then we had to rapidly go through an afternoon
traffic jam on the way to the airport.
So, that was the biggest official ESN event of the year. To sum
up, I’m bringing back to Prague a lot of inspiration for further
development of the Buddy System. Furthermore, I learned that
the ESN world doesn’t exist just within VSE walls. It is part of an
enormous, constantly developing organism – ESN International.
We can learn and be inspired by other sections.
				Vítek

Berger
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Kulturní šok po česku
Každý semestr vyjíždějí vybraní studenti Vysoké školy ekonomické na studijní pobyt do zahraničí. Během této doby jich nemálo zažije kulturní šok, něco je fascinuje nebo pohoršuje. Tentokrát se nám čeští studenti svěřili s postřehy z asijských států
a Mexika.

Korejci nikdy nesmrkají, pouze popotahují. Pokud má člověk
přednášku, kde má většina Korejců rýmu, je to skutečně zážitek. Podobné je to při jídle. V podstatě neustále srkají a vydávají všechny možné zvuky.

Mimo univerzitu s angličtinou moc nepochodíte, doporučuji
kurzy korejštiny hned po příjezdu. I když si ve škole zapíšete
předmět v angličtině, většina profesorů přesto několikrát během hodiny přepne do korejštiny. Dále jsem se zde ještě nesetkala jídelním lístkem v angličtině.

Systém na kampusu je dost přísný. Každé dva týdny máme
tzv. floor meeting, během něhož nám kontrolují, zda máme uklizeno. Během prvního floor meetingu nám dokonce pouštěli
video, jak máme správně uklízet. Zároveň neexistuje, abychom přes noc byli někde venku a přišli na kolej třeba ve 3
ráno. Od půlnoci do 5 ráno máme totiž zakázané vycházky. V
případě, že některé výše uvedené příkazy porušíme, budou se
nám načítat trestné body a mohou nás z koleje vyhodit.

Korejci jsou velcí patrioti. Když dává korejský profesor nějaký
příklad, většinou se bude jednat o firmu Samsung, případně
LG či Hyundai.

Korejci musejí mít na všechno návody či nějaká instruktážní
videa. Například v metru pouští, jak nastupovat s kolem do
metra či jak správně jezdit na eskalátorech.

Korejská republika

K jídlu se používají kovové hůlky a lžíce. Nůž jsem v Koreji
neviděl. K pizze servírují sladké brambory. Všechno je pálivé.
Nikdo nevaří, všichni chodí ven.
Pije se celkem dost, hlavně pivo a sodžu smíchané v jedné
sklenici. Korejci jsou dost upjatí a přehnaně zdvořilí, tudíž pití
je jediná chvíle, kdy se dokážou uvolnit. Přes den jsou velmi
tišší, až stydliví, a na první pokus se s vámi nikdo bavit nebude.
Kavárny jsou od toho, aby se tam člověk učil. I v pátek večer
a klidně do tří do rána. Všichni jedou na kofeinu. Studovny a
knihovny bývají narvané.
Všude je super rychlý internet, dokonce i v metru. První věc
v Koreji, kterou nelze přehlédnout, je právě jejich závislost na
mobilech. Generace našich babiček sleduje za jízdy poslední
díly telenovel na nejnovějších chytrých telefonech.
Na venkově není výjimkou, že se s vámi někdo bude chtít vyfotit. Pro Korejce jsme exotičtí. Bohužel nikdo neví, co a kde je
Česká republika, zato ale znají Prahu.
Na pláži bývá prázdno i v létě, protože Korejci se neradi opalují. Sedí tam pod slunečníky, namazaní bělícím make-upem a v
dlouhých rukávech. Málokdo si chodí zaplavat.
Pravidla se zde přísně dodržují. Na autobus se čeká ve frontě,
stejně tak na metro. Má-li něco začít v určitý čas, skutečně to
v daný čas začne. Navíc se nikde nekrade, věci si všude můžete nechat bez dozoru. Nutno dodat, že po celém městě vás
neustále sledují kamery.
Jsou tu celkem šílení řidiči. Taxi je schopno vás nabrat uprostřed šestiproudové silnice a zavézt, kamkoliv se dá, jen aby si
vydělal o něco více peněz. To, že vás zaveze jinam než má,
sice poznáte, ale absolutně nemáte ponětí, kde zrovna jste.
Na přechodech pro chodce vám nikdo nezastaví.

Thajsko

Úsměv je tu samozřejmost. Na ulicích nepotkáte zamračené
lidi, každý se na vás usmívá a snaží se vám pomoci jak ve
škole, tak v obchodě, prostě kdekoliv.
Lidé jsou neuvěřitelně přátelští a vždy zůstávají klidní. Nikdy
se nerozčilují a je nevhodné, aby se cizinec rozčílil na ně, přivádí je to do nepříjemných situací a cizinec tak ztrácí respekt.
Je zde velké množství tzv. ladyboys, tj. mužů předělaných na
ženu.
Thajci milují svého krále a jeho pomlouvání se trestá. Dvakrát
denně hraje z reproduktorů státní hymna, a lidé se zastavují
na ulici a vyjadřují úctu králi. Také před promítáním filmu v kině
hraje hymna.
Thajští studenti mají tak dlouhá a složitá jména, že si je navzájem nedokážou zapamatovat, a proto má každý přezdívku. Ta
tu má ale úplně jinou váhu, neboť se pod ní studenti zapisují i
do školních dokumentů a učitelé je oslovují přezdívkou. Po několika týdnech vás pak vůbec nepřekvapí, když se vám thajský
spolužák představí jako Jack nebo John.
Život v Thajsku je velmi levný, takže tu můžete žít i za menší
náklady než v České republice. Můžete tu vyžít s úplným finančním minimem, a i přesto se nemusíte nijak omezovat. Kdo
nechce utrácet, vše potřebné ke každodennímu životu sežene
téměř zadarmo. Jak ale Thajci vidí turisty, hned cenu nadsadí
a musíte smlouvat, abyste neplatili zbytečně moc.
Ve škole se nosí uniformy.
Thajsko vás naučí trpělivosti. Téměř na všechno musíte čekat,
ať už je to začátek hodiny nebo domluvená schůzka. Každý tu
počítá s akademickou čtvrthodinkou. Pokud vás to štve, je to
váš problém, Thajci se usmějí a nikdo nic neřeší.

Během výuky se Korejci jen velmi málo zapojují. Prakticky se
nevyjadřují a většinu času hledí do stolu. Nehlásí se, neodpovídají na dotazy, prostě mlčí. Na známkách jim ale záleží víc
než Evropanům, ale to může být pravděpodobně způsobeno i
tím, že za studium platí velmi vysoké částky.
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Singapur

Velké procento chodníků je kryto přístřešky, takže je možné se
během tropických dešťů dostat na mnoho míst suchou nohou.
Singapur investuje do vzdělání obrovské množství peněz a
jakožto každá investice do vzdělání i tato se mnohonásobně
vrací. Pro českého studenta je kampus jednoduše sci-fi, je to
takové město ve městě, tzn. všechno pohromadě, sportoviště,
nemocnice, koleje, restaurace, všechno a tak krásné a moderní.

Thajci rozlišují tři teplotní období: horko, větší horko, vedro.
Od ledna do začátku března tu Evropan může celkem normálně přežít. Od března začíná ta pravá výheň a na konci dubna
už je pro nás vcelku nemožné normálně existovat. Po běžné chůzi po městě se člověk cítí jako po maratonu. Slečny
jakoukoliv úpravu vlasů či používání make-upu časem vzdají,
protože v rozžhaveném Bangkoku vše stejně vezme za své.
Klima je vlhké a často hrozí záplavy, jelikož kanalizace nebývá
nejmodernější a ucpává se.
Lidé doma většinou nevaří a jedí na ulici. Všechno je pálivé
a kyselé a nejoblíbenější přílohou je rybí omáčka. Thajci jedí
ovoce posypané cukrem s chilli a milují velmi sladké nápoje.
Nadměrně využívají igelitky; téměř na každou potravinu dostanete jeden sáček, ke každému pití potom i brčko.
Thajci nepoužívají v autě pásy a nenosí ani helmy na motorce,
proto tu je také velké množství vážných dopravních nehod.
Ženy používají veškerou kosmetiku s bělícím účinkem. Je
problém najít v obchodě normální sprchový gel.
Obchodní centra v Bangkoku jsou několikanásobně větší než
v Evropě, prodávají se zde auta, najdete tu zimní kluziště, akvárium atd.
V noci by se nemělo v Thajsku pískat, prý to přivolává zlé duchy. Hlava je posvátná, nesmí se sahat na hlavu, zvlášť ne dětem. Nohy jsou naopak ,,nečisté”, je slušností se vyzout, často
i při vstupu do obchodu.
Většina věcí tu funguje jinak, než na co jsme zvyklí z domova.
Lidé jsou tu také hodně jiní, vždy v dobré náladě a ničím se
příliš nestresují. Je téměř normální, že jdete po ulici a pozdraví
vás úplně cizí člověk a usměje se.

Pokud vám přijde, že na VŠE je hodně práce, tak do Singapuru nejezděte, studovny jsou otevřeny celou dobu. Najít volné
místo je často neřešitelný problém, kolem půlnoci začne část
studentu odpadávat, ale není těžké nalézt studovnu ze čtvrtiny
plnou i kolem třetí hodiny ranní; a pozor nejedná se o zkouškové období.
Singapur je asijský New York, všichni tu žijí společně, ale mají
velmi rozmanitý původ. Na druhou stranu, přestože tu v Singapuru žije mnoho etnik pohromadě, moc se nemísí. Tam, kde
jedí Malajci, jedí Malajci, tam, kde jedí Číňané, jedí Číňané atd.
Singapur má velmi vysoké a přísné tresty, pak není třeba mít
plné ulice policistů, lidé nezamykají, nechávají ve studovnách
ležet na stole bez dozoru nové mobily a notebooky. Na druhou stranu vám pak přijde vtipné, když přistanete na letišti,
jedete metrem do centra a mezi každou stanicí slyšíte hlášení:
,,Pokud uvidíte kohokoliv podezřelého, okamžitě to nahlaste
zaměstnancům společnosti
Singapuřané mají neuvěřitelný strach ze sluníčka. Neustále
s sebou nosí deštník, jak pro případ deště, tak kdyby svítilo
slunce.
Další zvláštností je používání papírových kapesníčků (případně i jiných věcí) k zabrání místa k sezení v obchodních centrech. Stačí položit kapesníček na židli a nikdo vám nezabere
místo, když si jdete objednat jídlo.
Nesmí se zapomenout na jejich pracovitost. Takovou pracovní
morálku jako tady nemají snad nikde ve světě. Pracovní doba
je zde neuvěřitelná, od brzkého ráno až do pozdního večera či
noci. Soustředění na výkon je v Singapuru obrovské a začíná
již na školách. Každý se tu snaží být nejlepší a studenti jsou
schopni pro úspěch udělat všechno. Je naprosto běžné studovat v knihovně nonstop, místní si dokonce do knihovny nosí i
stany, kde spí, aby přejížděním domů neztráceli čas.

Singapur je extrémně čisté a bezpečné město, všechno funguje tak, jak má, a to bez výjimky. Není problém opravit dálnici
bez přerušení provozu během noci za jeden týden.
Vše je zde mnohem dražší, alkohol a ubytovaní jsou extrém
- půl litru piva ze supermarketu v plechovce za 70 Kč, nájem
bytu 4+kk za 80 tis. Kč na měsíc.
Říká se, že Singapur má dvě klimata, to venkovní a to vnitřní.
Člověk se běžně nedostane s tropickým vedrem a vlhkostí do
styku. Mají klimatizaci doma, ve výtahu, autě, kanceláři, zkrátka všude. Autobusy jsou pro Evropana spíš lednice na kolech.
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Mexiko

Mexiko je země kontrastů. Týká se to jak lidí, kteří jsou buď neuvěři-

telně milí a snaživí, nebo naopak sebestřední, líní a neochotní. Stejně tak ceny. Pokud půjdete na trh, nakoupíte 3 plné
tašky ovoce a zeleniny za 120 Kč, zároveň pokud půjdete do
jakéhokoliv nákupního centra, většina oblečení bude prakticky
dvojnásobně dražší než doma.
Přestože studujete na jedné z nejdražších a nejuznávanějších
univerzit v Latinské Americe, úroveň všech předmětů je neuvěřitelně nízká. Škola s vámi jedná jako s dětmi, každou jednoduchou větu musí lektor zopakovat čtyřikrát, aby to všichni
místní studenti pochopili, a nesmíte na hodinách používat laptop ani na zapisování poznámek. Pololetní testy jsou spíš jako
kvíz, na který se není třeba připravovat.
Na kampusu je všechno včetně Starbucks, Subway a AppleStore.
Mexičani jsou neuvěřitelně nespolehliví, snaha domluvit se s
nimi na výlet je zbytečná, vždy na poslední chvíli ustoupí.
Desítky inzerátů pohřešujících se lidí na nástěnkách ve vestibulech metra vám zrovna pocit bezpečí nepřidají. Člověk musí
být obezřetný a některým místům se prostě vyhýbat.
Na ulicích nepotkáte odpadkové koše, což se projevuje tím,
že se odpadky často válí na ulicích. A jak vypadají například
příkopy kolem silnic, to si asi každý dokáže představit. Téměř
se nerecykluje.
Hodně mě tady překvapilo, jak jsou zde lidé milí. S ničím není
problém, rádi pomohou, poradí a všichni se o ostatní zajímají.
Ve škole nás všichni učitelé znají jmény hned od první hodiny.
Až tady jsem zažila, co je to opravdová dopravní zácpa. Mexico City je neskutečně velké město a dostat se někam hromadnou dopravou není tak snadné jako u nás, takže tady má
auto skoro každý. Během dopravní špičky trvá dojet z jednoho
konce města na druhý s trochou štěstí a optimismu čtyři hodiny. Zácpy jsou tu tedy na denním pořádku.
Do školy chodím s dětmi z těch nejbohatších rodin v Mexiku.
Každý student odjíždí svým autem nebo na něj po výuce před
školou čeká v luxusním voze jeho bodyguard. Tihle bohatí Mexičani jsou obvykle sebestřední mamánci, co žijí s rodiči až do
svatby a neumějí ani zapnout pračku.

Až tady jsem zažila, co je to opravdová dopravní zácpa. Mexico City
Služeb metra denně využívají miliony lidí. Během špičky se
stává, že jedete s obličejem přilepeným na okně třeba několik
zastávek. Potkáte v něm děti žebrající o peníze (ať už bosé
nebo v adidaskách), ale i nevidomé či jinak postižené. Lidé
prodávající zboží všeho druhu přímo ve vagónech - od pastelek, přes pracovní rukavice až po cestovní balení kartáčku se
zubní pastou.
Nepochopitelný paradox? Nejbohatší muž světa je Mexičan,
který zbohatl na telekomunikacích, ale nikde v Mexico City
není signál. Novým technologiím to tady všeobecně chvíli trvá.
V obchodech s mobilními telefony tady zrovna frčí jablíčkový
telefon čtvrté generace.
Člověk by si myslel, že v oblasti Střední Ameriky musí být po
celý rok teplo. I já jsem sem přijela s jedním svetrem a naivní
představou, že po městě budu chodit v plavkách. První den mě
ovšem vyvedl z omylu. Přijet na začátku dešťové sezóny do
města, které je položené 2 tis. m. nad mořem vám ukáže, co to
znamená aprílové počasí. Bývá tu často pod 10 ̊C.
Mexičané jsou milý národ, ochotný pomoci vám kdykoliv, kdekoliv a za jakékoliv situace. Pokud vám nabídnou pomoc, myslí to opravdu vážně a ne jen ze zdvořilosti. Jsou ochotni doprovodit vás na vámi hledané místo za cenu toho, že na svou
vlastní schůzku přijdou pozdě. A právě nedochvilnost je jejich
další typickou vlastností. Pokud si domluvíte schůzku na 8:00,
už předem víte, že si ještě v 8:30 stíháte dát s přehledem kávu.
Všeobecně jsou to lidé menšího vzrůstu a zavalitější postavy.
Mexičané vnímají smrt úplně jinak. Jsou s ní daleko více spjatí.
Ujíždí totiž na čemkoliv, co má na sobě lebku. Při svátku zesnulých je celé Mexiko vyzdobené kostlivci s barevnými kostýmy, u kterých je spoustu jídla, které měli zesnulí příbuzní rádi
ještě za života.
Protože je Mexiko největším producentem kukuřice na světě,
narazíte na ni všude a v jakékoliv podobě. Kukuřičné placky,
kukuřičná polévka, elotes (kukuřice napíchnutá na špejli politá
majonézou a chilli). K tomu nikdy nechybí fazolová hmota nespecifikovatelné konzistence jménem frijoles.

Monika Bartošová
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Culture shock à la Czech
Each semester, select students from the University of Economics
depart to study abroad. During this time, quite a few of them will
experience culture shock, something fascinating, or something
offensive for them. Recently, the Czech students have shared
with us their insights from Asia and Mexico.

South Korea

Outside the university you won’t find English useful. So, I recommend Korean courses immediately upon arrival. Even if
you enroll in English courses, most professors still switch to
Korean during the classes. Moreover, I haven´t encountered a
menu written in English yet.
The Koreans are great patriots. When giving an example of
a company, Korean professors usually use Samsung, LG or
Hyundai.
They use metal chopsticks and spoons to eat. I haven´t seen a
knife in Korea. Pizza is served with sweet potatoes. Everything
is spicy. They never cook, everyone goes out.
They drink quite a lot, especially beer with “soju”. The Koreans
are quite reserved and very polite. So, drinking is the only time
when they can relax. During the day, they are very quiet, shy
and they won’t talk to you on the first attempt.
You can drink in cafés but a lot of people use them to study
in. Even during Friday evenings and until three o´clock in the
morning. Everybody´s on caffeine. Reading rooms and libraries are full.

There are drivers that are totally crazy. Taxis are allowed to
pick you up in the middle of a six-lane road and drive you wherever they want just to earn a little more money. They take you
to a different place than you requested. You’ll have absolutely
no idea where you will end up. Plus, they never stop at crosswalks.
The Koreans are not very involved at school. They don’t say
their opinion and spend a majority of their time staring at the
table. The don´t answer questions and remain silent throughout the class. On the other hand, they care more about their
grades than Europeans, which might be caused by the high
tuition they pay.
The Koreans never blow their noses, they just sniffle. If one
has a lecture with most of the class having a cold, it is really
an experience. Similar is the case with food. They basically sip
constantly and produce all sorts of sounds.

There is super-fast internet everywhere, even in the subway.
The first thing you notice in Korea is their dependence on cell
phones. The older generations even watch the most recent
episodes of their soap operas on the latest smart phones.
You might find that people living in the countryside might want
to take a picture of you. We are quite exotic to them. Unfortunately, no one knows what or where the Czech Republic is
even though they at least have heard of Prague.

The campus system is very strict. Every two weeks we have a
floor meeting, during which we check whether we have cleaned up. During the first floor meeting, they even showed us a
video about how to clean properly. The rules say you cannot
stay out all night and expect to come back to campus at 3
o’clock in the morning. We aren´t allowed to go out between
midnight and 5 a.m. If we break any restrictions mentioned
above, we will receive penalty points and they can kick us out
of the dormitories.

The beach is deserted even in summer because Koreans do
not like to tan. They sit on the beach under their umbrellas, lubricated with whitening make-up, and wear long sleeves. Few
people go for a swim.

The Koreans have instructions and “how-to” videos for everything. For example, in the subway, they show a video about
how to get on the train with a bike or how to get on an escalator.

The rules are strictly followed. You wait in the queue for the
bus, as well as the subway. Should something start at a certain
time, it truly begins on time. Moreover, they don´t steal. So, you
can leave your stuff unattended. It should be noted that you are
constantly monitored by the cameras all over the city.

Thailand

A smile is common here. You won´t meet people with a frown
on in the streets. Everyone smiles at you and tries to help you
both at school and in the shop or anywhere else.
People are incredibly friendly and always remain calm. They
never get angry and it´s inappropriate for foreigners to get angry at them, it brings them to difficult situations and the foreigner loses respect.
There is a large number of so-called ladyboys (i.e. men made
into woman).
The Thais love their king and slandering him is punishable.
Twice daily, they play the national anthem outside and people
stop in the street and express reverence to the king. Also, before the screening of a film at the cinema, they play the anthem.
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Thai students have such long and complicated names that
they are unable to remember each other´s names. Therefore,
everyone has a nickname. It has a completely different meaning for them than for us because students even enroll in
courses under these nicknames and the teachers call them by
nicknames. After a few weeks spent there, it´s not surprising
when a Thai classmate introduces himself as Jack or John.
Life in Thailand is very cheap, so you can live off much less
than in the Czech Republic. Here you can make ends meet
with the minimum wage, yet, it doesn’t have to limit you. Who
doesn’t want to spend as little as possible? You can get everything needed in daily life for almost nothing. But when the
Thais see tourists, they double prices and you have to bargain
in order to not pay more.
They wear school uniforms here.
Thailand will teach you patience. You must wait for almost everything, whether it´s for the beginning of classes or a meeting.
Everyone is counting on an academic quarter. If it bothers you,
it‘s your problem, the Thais just smile and nobody cares.
The Thais distinguish between three temperature types: hot,
hotter, and hottest. From January to early March, the European
can survive quite normally. After March, a real warmth begins
and at the end of April it´s quite impossible to survive. After
short walking around the town, one feels similar to finishing a
marathon. The girls give up styling their hair or using make-up
because in the white-hot Bangkok, everything just melts down.
The climate is humid and there´s often a danger of floods as
the drains usually aren´t the most modern and they clog.
People usually don´t cook at home. Instead they eat out. Everything is spicy or sour and the most popular side dish is fish
sauce. The Thais eat fruit sprinkled with sugar and chili and
love very sweet drinks. They excessively use plastic bags; for
almost every piece of food you get a bag and for each drink
you receive a straw.
The Thais don´t use seat belts in cars or helmets on a motorbike so there´s a large number of serious road accidents.
Almost all of the cosmetics that women use have a whitening
effect. It’s difficult to find a normal shower gel in any store.
Shopping malls in Bangkok are several times bigger than in
Europe. They even sell cars in them and you‘ll find an ice rink
and aquarium there too.
You should´t whistle at night, they say it brings evil spirits. The
head is sacred; especially a child´s. Conversely, feet are unclean and it’s considered decent to take your shoes off even if
you enter a shop.

Singapore

Singapore is an extremely clean and safe city. Everything
works as it should and without exception. It’s even easy to fix
the highway without interruption during weeknights.
Everything here is much more expensive. Alcohol and the cost
of living is extreme (a tin of beer from a supermarket costs 70
CZK and a 4-room apartment rental is 80 thousand CZK per
month).
It is said that Singapore has two climate patterns: an outdoor and an indoor. One mostly doesn’t meet the tropical heat
and humidity. They have air conditioning at home, in elevators,
cars, offices; basically everywhere. The buses (for the Europeans) are more like refrigerators on wheels.
A large percentage of sidewalks are covered by shelters, so
it is possible for many places to remain dry even during the
tropical rainy season.
Singapore is investing huge amounts of money into education. For the Czech student, the campus is simply an image
of science-fiction. It´s a city within a city. Their sports facilities,
hospitals, colleges, restaurants, and the rest are beautiful and
modern.
If you find it hard to study at VŠE, don‘t go to Singapore. Study
rooms are open all the time but finding a free space is often a
big problem. Around midnight, some of the students begin to
clear out but it´s still common to find the study room a quarter
full at about three o‘clock in the morning; but this is not during
the examination period.
Singapore is an Asian version of New York with people of diverse origins living all together here. Although there are many
ethnic groups in Singapore, they don´t mix well together. There, where the Malays eat, only the Malays eat; where the Chinese eat, only the Chinese eat, etc.
Singapore has very high and strict penalties for crimes. Because of this, there is no need to have a street full of police.
People don´t lock up their homes or they leave their mobile
phones and notebooks unattended in the study rooms. On the
other hand, you’ll find it funny when you arrive at the airport
and go by the subway downtown only to hear between each
station the message: „If you see anyone suspicious, report it
immediately to the staff.“
The Singaporeans have an incredible fear of the sun. The are
always carrying an umbrella when the sun is shining and in
case of rain as well.

Most of the things work differently than what we are used to
at home. People here are also a lot different. They are always
in a good mood and they don´t worry about much. It´s almost
normal that you go down the street and a stranger greets you
after smiling at you.
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Another peculiarity is the use of paper napkins (and possibly
other things) to save a seat in commercial centers. Just put it
on a chair and nobody will take the place while you wait in the
queue for the meal.

A car with a bodyguard drops each student off at work and is
waiting for them after school. These wealthy Mexicans are generally self-centered mummy‘s boys who live with their parents
until marriage and can‘t even turn on a washing machine.

Let´s not forget their diligence. There´s nowhere in the world
where the people have such a strong work ethic. The amount
of time spent working is incredible. The work hours go from
the early morning until late in the evening or night. The focus
on performance is huge in Singapore and it starts at schools.
Everyone here is trying to be the best and students are able to
do anything towards their success. It´s quite common to study
in the library 24/7. The locals even take their tents in the library
(where they sleep) in order not to waste time having to travel

Metro services are used by millions of people daily. During
peak hours, it becomes so crowded that you can go with your
face against the window for a few stops. You’ll see the children
begging for money (either barefoot or in Adidas shoes), but
also people who are blind or otherwise disabled. People will
sell items of all kinds directly from their cars: crayons, work
gloves, travel packs, toothbrushes and toothpastes.

back home.

Mexico

Mexico is a country of contrasts. You can see it in people who
are either incredibly nice and willing to help or, conversely, self-centered, lazy and unhelpful. As well as in prices. If you go to
the market, buy 3 full bags of fruit and vegetables for 120 CZK.
However, if you go to any shopping mall most of the clothes will
be virtually twice as expensive than at home.
Even though you are studying at one of the most expensive
and the most respected universities in Latin America, the level
of all subjects is incredibly low. The school treats you like children: each simple sentence must be repeated four times by
tutor to all of the local students so that everyone understands
and you´re forbidden to use a laptop in class. The half-yearly
tests are more like quizzes and require no preparation.
On the campus, you can find everything: Starbucks, Subway
and even an AppleStore.
The Mexicans are incredibly unreliable. Any effort to deal with
them is futile because they always retreat at the last moment.
You won’t feel safe after seeing dozens of advertisements on
bulletin boards in the subway looking for missing people. One
must be cautious and some places are simply to be avoided.

A perplexing paradox? The richest man in the world is Mexican, who got rich from investments in telecommunications.
However, you wouldn’t see any signals of that anywhere in
Mexico City. New technologies generally take a while to show
up. In stores now, the fourth-generation iPhones are just in.
One would have thought that in the area of Central America it
must be warm throughout the year. I came here with one sweater and naively thought that I would be going around town in a
bathing suit. The first day got that idea right out of me. To arrive
at the beginning of the rainy season in the city (which is, at its
highest 2 thousand meters above sea level) will show you what
crazy weather means. It is often below 10 ̊C.
People are generally smaller and have a stockier physique.
Mexicans perceive death quite differently. During the feast of
the deceased, all of Mexico is decorated with skeletons and
colorful costumes and there is a lot of food that the deceased
would have liked if still alive.
Because Mexico is the largest producer of corn in the world,
you‘ll find it everywhere and in many forms. Tortillas, corn
soup, and elotes (maize basically: it‘s on a stick with chili and
mayonnaise). A bean paste of an unspecified consistency (the
so called frijoles) is always added.

Monika Bartošová

You won´t encounter litter bins on the streets, so you can often
see the trash lying on the streets. Everyone can imagine how
ditches around the roads look in this situation. Almost nothing
is recycled.
Surprisingly, people are nice. There is no problems and people are happy to help, advise, and are interested in others. In
school, all of the teachers know all of our names right from the
first hour.
Here, I experienced a real traffic jam. Mexico City is an impossibly big city and getting somewhere by public transport is
not as easy as in the Czech republic. So, almost everyone has
a car here. During rush hour, it takes four hours to get from
one end of town to the other. (And that’s with a little bit of luck.)
Therefore, there are traffic jams on a daily basis.
I go to school with the children of the richest families in Mexico.
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Proč si vzít buddieka a jak na to?
rozhovor s Terezou Markovou, která se toho zhostila
tento semestr
Proč ses rozhodla vzít si buddieka?
Hlavní důvod byl ten, že jsem potřebovala získat body, které mi
pomohou v přijímacím řízení na Erasmus. Pochopitelně jsem to
ale dělala i s vidinou procvičení jazyka, ať už by to byla angličtina
nebo španělština. Navíc jsem člověk, který moc rád cestuje a
poznává novou kulturu, takže tohle je také příjemné plus.
Co přijelo za buddieka?
Byla mi přidělena slečna z Rakouska, konkrétně z Pasova, která
tady studuje ekonomii v angličtině. Mluvíme spolu tedy anglicky,
a nevím, jak to Buddysystem zařídil, ale moc si spolu rozumíme.
Máme společné zájmy a názory, a hrozně dobře s e mi s ní povídá.
Co pro tebe znamenalo zažádání a přijetí buddieka administrativně?
Začalo to tím, že jsem musela vyplnit přihlášku a napsat kraťoučký motivační dopis o 250 slovech, a poté jsem si vytvořila
profil na Buddynce, kde jsem vyplnila své zájmy apod. Vše jsem
psala v angličtině, což jsem si předem mohla vybrat. Mohla jsem
si dokonce stanovit priority zemí, ze kterých buddieka chci, ale
bála jsem se, že mě to poté při výběru znevýhodní, takže jsem
tak neuskutečnila. Zpětně jsem zjistila, že by mi tyto preference
nijak neuškodily.
Jinak co se týkalo administrativy po jejím příjezdu, měla jsem to
jednodušší než třeba někdo, kdo přijme zahraničního studenta z
větší dálky, protože je pro občana EU papírování pochopitelně

méně. Navíc to pro ni nebyl takový kulturní šok, takže bylo její
začlenění poměrně snadné.
Co pro tebe znamená těch 10 získaných bodů?
Vzhledem k tomu, že za prospěch mohu v prvním kole získat 50
bodů, 20 za test z jazyka, za předměty v cizím jazyce také 20, ze
znalostí 30 bodů a na konci se kolikrát jedná v souboji o Erasmus
o setiny těchto bodů, je určitě velkou výhodou těchto deset bodů
navíc získat. Poté se ještě koná druhé kolo, kdy jdete k motivačnímu pohovoru, kde tuto zkušenost můžete také využít.
Co spolu všechno děláte?
Hned poté co přijela, jsme spolu jely na kolej, kde jsme vyplnily
formuláře. To je asi zásadní a nevynechatelná část, protože je
všechno v češtině, a téměř nikdo z personálu neumí anglicky.
Poté jsem s ní jela do školy, kde jsem jí provedla, zařídily jsme
Opencard, a poté přišly už ty příjemnější aktivity. Byly jsme spolu
na Žižkovské věži, kde jsme si daly snídani, a jinak spolu od té
doby chodíme občas na oběd.
Budete se vídat i v budoucnu?
Než odjede zpátky domů tak určitě. Jak to bude, až odjede, to
nevím, ale snad se ještě uvidíme.

Kristýna Žáčková
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“Why to take a buddy and how to do it?”
An interview with Tereza Marková, who takes care of
a student this semester
Why did you decide to be a buddy?
The main reason was that I wanted to gain points which will help
me during admissions to Erasmus. I also wanted to practice a
language, no matter if it was English or Spanish. Moreover, I’m a
person who loves travelling and knowing new cultures. So, this is
an enjoyable experience for me.
Who did you welcome here?
I’ve got a girl from Germany who studies in Pasov, Austria. Here,
she studies Economy and since she studies in English, we practice English together. I don’t know how Buddy Systém fixed it up,
but we are really great friends now. We have the same hobbies
and opinions and I like to talk to her a lot.
What did you have to do in an administrative way before you
became a buddy?
First, I had to fill out an application and write a short motivational letter (250 words). Then I signed up on buddynka where
I described my hobbies, likes, etc. I could choose a language
there so I chose English. I even could determine my preferences
of countries I wanted a student from. However, I thought it would
create a disadvantaged so I didn’t do that. Later I found out that it
wouldn’t matter. It’s ok because I’ve got the perfect buddy.

What do you do together?
Immediately after her arrival, we went to her college where we filled out her documents. That’s the main part which no one should
skip because all of the documents are in Czech and almost none
of the staff there speaks another language. After that, we went
to The University where I showed her everything. We took care
of everything about Opencard and then nicer activities came. We
went to Žižkovská Tower where we had a breakfast and ever
since then, we have a lunch together sometimes.
Are you gonna meet each other in the future?
Until she goes home, we are for sure. I’m not sure if we will meet
after she leaves for home, but I hope we will.

Kristýna Žáčková

About administrative issues, it was easier for me when she arrived than it was for other buddies because there is far fewer
documents for students in the EU than there is for students from
further away. Moreover, it wasn’t such a big culture shock for her
so her integration here was pretty easy.

What do 10 gained points mean for you?
I can gain 50 points for my study results, 20p for a language test,
20p for subjects in a foreign language, and 30p for a test from
general knowledge. In the end, it’s about earning hundredths of
points. It’s a big advantage to have these 10 points. After that,
there is the second round. It’s a motivational interview and students can also use it there.
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Lass uns reden!

Tento projekt je další etapou již úspěšně zrealizovaného projektu, který se nesl v duchu anglického jazyka. Za těmito projekty
stojí vždy skvělá parta lidí, která předává své jazykové znalosti dál široké veřejnosti. Minulý semestr se jednalo o angličtinu,
která byla vyučována dětem z dětského domova. A jelikož nám
tento semestr přijelo mnoho přátel z německy mluvících zemí,
rozhodli jsme se navázat na předchozí projekt a zrealizovat nový
pod názvem Lass uns reden! (Nechte nás mluvit!). Našimi společníky přes němčinu tentokrát nebudou děti, ale pilní studenti z
Univerzity třetího věku, kterým velmi rádi pomůžeme s pomocí
paní Mgr. Gelnarové zlepšit jejich znalosti a rozšířit obzory v německy mluvícím prostředí. Budeme rozděleni do skupin, které
se budou skládat z jednoho VŠE studenta (němčináře), jednoho německého rodilého mluvčího a studentů z Univerzity třetího
věku. Budeme se scházet každý pátek v Akademickém klubu na
VŠE, vždy ve 14:30 hodin. Kdo má zájem, může se k nám přidat,
budeme moc rádi! Najdete nás na FB pod názvem Lass uns reden nebo na zmíněném místě, tedy v Akademickém klubu. Tak
jdeme na to!

This project is the next stage of already realized and successful
project, that has been lead in english language. There is always
a great group of people behind it, who present their language
knowledge to the public. English has been taught to children
from children’s home previous semestr. And since a lot of folks
from german speaking countries came this semestr, we decided
to follow up with the last project and realize a new one with the
title Lass uns reden! (Let us talk!). Our companions are not children this time, but really diligent students of ‚University of third
age‘, whom we will be pleased to help to improve their skills and
widen their knowledge in german speaking surroundings with
help of Mgr. Gelnarova. We will be separated in groups, which
will consist of one VŠE student, one german native speaker and
students of University of third age. We will meet each other every
Friday from 14:30 in Akademicky klub at VŠE. Everybody interested can join us, we will be thankful! You can find us on FB
under Lass uns reden or right at Akademický klub. Lets do it!

Danuška Tran
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FC Buddy System
FC Buddy System je
“fotbalový klub”, který každý semestr dává šanci
přibližně 20-ti zahraničním
studentům VŠE zahrát si v
době, kdy chtějí zůstat v
dobré kondici i v cizí zemi,
a fotbal je pro ně zároveň
vášní.

Už jsou to více než dva
roky, kdy vznikl nápad založit fotbalový tým. Na začátku se
utvořil pouze jeden, nicméně poptávka díky dobrému renomé
semestr od semestru
vzrůstala, a my jsme
byli nuceni reagovat.
Zanedlouho se založil druhý tým, který
hraje dodnes. Týmy
jsou vedeny manažery, kteří zároveň plní
funkci trenérů, kapitánů a hlavně jsou
členy ESN VŠE Praha – Buddy System.
Oba dva se považují
za jedny z nejlepších
hráčů v celé lize s
dlouholetými zkušenostmi. Ondra hraje
na pozici brankáře,
a Vojta je ten, kdo
brání, tj. obránce.

Je velmi složité pracovat každý semestr s
hráči z celého světa.
Každý máme jiné kulturní
zvyklosti, a tato diverzita
nám práci stěžuje. Myslíme si, že letos se podařilo tyto faktory vymazat
hlavně díky zlepšené a
včasné komunikaci, což
má za důsledek vytvoření
dobrého týmového ducha a zachování morálky. Můžeme být hrdí
na historicky první logo a nové zářivé rozlišováky, které můžete
vidět níže spolu s aktuálními soupiskami našich týmů.
Po několika kolech, kdy oba týmy vyhrály všechny své zápasy,
máme choutky na postup a výhru v
lize. Postup je jen jedna možností,
protože hrajeme druhou ligu. Nad
námi je ještě stále první liga, do níž
se dostat je pro nás sen.
Držte nám palce a přijďte se podívat, jak zápolíme s ostatními kluby.
Hrajeme každé úterý a čtvrtek večer
na hřišti mezi kolejemi Jarov III. F
a G. Předtím než se vydáte na zápas, zkontrolujte náš profil, aby vám
neunikla žádná novinka, a hlavně
jestli se už náhodou sen nestal skutečností.
(facebook.com/fcbuddysystem).
“Přijďte nás podpořit a setkejte se i se zahraničními studenty.”
Pod záštitou FC Buddy System napsal

©Ondřej Průcha

(Člen ESN VŠE Praha – Buddy System).

Nahoře: Cori (FR), Connor (UK),Vojta (CZ), Matija (SI), Mathew (NZ)
Dole: Max (FR), Peter (DK), Jan (CH), Jernej (SI)

Nahoře: Daan (NL), Charlie (US), Fabio (BR), Tim (NL), Peter (UK)
Dole: Joao (BR), Dogukan (TR), Ondra (CZ), Benjamin (FR), Filipe (PT)
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FC Buddy System
FC Buddy System is a “football
club” which gives the opportunity
to play to approx. 20 exchange
students of University of Economics (VSE) who have passion
for football each semester. Come
feel the desire, stay in good
shape, and make some strong
football friendships with FCBS.
It has been more than 2 years
since this idea was launched. At
the beginning, we played only
with one team. The passion grew
and with good “word-of-mouth” references, the demand pushed
us to create two teams. The teams are now competing for glory
in a student football league against other students of VSE called
This year is somewhat special. It is a difficult task to work with
people from all around the world but recently this interaction has
improved thanks to better communication. It has also helped to
build good team spirit. That is something we can really be proud
of; we finally play like a TEAM! But what is a team without a logo
or jerseys? So, we created a logo and bought new, visible jerseys which you can see in the picture of our teams below.

“Jarov League”. The squads are organised by managers who
are also head coaches, captains and members of ESN VSE Prague – Buddy System. Both managers are among the best players in league with long experience. Ondra is a goalkeeper and
Vojta is a defender.

After both teams made it through the first rounds with only victories, we have thought about qualifying into a higher league.
Possible? There is only one chance. We play in the 2nd league
and to play 1st one would be like a dream come true.
Keep your fingers crossed and don’t be shy to come play this
semester or next. We play in Jarov every Tuesday and Thursday
evening between dormitories III, F and G, Check our profile to
find out exact time and if the dream is already true.
(facebook.com/fcbuddysystem).
“Come to support us and meet exchange students.”
On behalf of FC Buddy System written by

©Ondrej Prucha
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Proč vyrazit na Erasmus do Francie?
Rozhovor s Annou Votavovou
Tak mi na začátek pověz, kde bydlíš, co tam studuješ a jak
ses tam vlastně dostala.
Jsem studentka Pedagogické fakulty UK, kde
studuji dějepis a francouzštinu se zaměřením na vzdělávání. Teď jsem ve 3. ročníku bakalářského studia a rozhodla
jsem se, že si to trocu prodloužím, a
to právě hlavně kvůli Erasmu. Do
Perpignanu (jih Francie, cca 50
km od hranic se Španělskem)
jsem přijela studovat jenom historii, ale záhy jsem zjistila, že
je vlastně jedno, co si zapíši.
Kvůli prodlužování studia nepotřebuji hledat přesné předměty, tak si spíše vybírám, co
mě baví.
Jaké byly tvoje první pocity z
Perpignanu? Co se dělo hned
na začátku?
První pocity z Perpignanu? Vynikající!! Přijedete na konci září do
středomořského světa, kde všichni
mluví francouzsky a jen a jen se paří! Kdo
by to neměl rád? Navíc zjistíte, že tady nikdo
nikoho nemá (myslím kamarády, na které býval
zvyklý, rodinu, atp.), a tak jsou všichni přátelští a pořád
se usmívají. Někdy mi přišlo, že na něčem jedou :-D
A co se týká organizace, byrokracie?
Ve Francii vládne byrokracie. Jednou z prvních věcí, co děláte,
je obíhání různých úřadů a institucí. Musíte zařídit kartu studenta, potvrzení od doktora pro kolej, založit bankovní účet (Počítejte tak s 4-5 návštěvami. Už teď se děsím toho, jak budu můj účet
rušit.) a to nejdůležitější - žádání o CAF.
CAF je příspěvek na bydlení. Jeho přesná výše není stanove-

ná, ale záleží na výši vašeho nájmu. Platí klasická rovnice: větší
nájem = větší příspěvek. Čekejte ohromné papírování! Já jsem ale na konci toho všeho viděla peníze, takže to mě celou dobu konejšilo. Pro
představu - žádost jsem podala 26. září a
až 10. února mi přišly peníze. Ale ty mě
na druhou stranu hodně upokojily.
Francie je opravdu hodně sociální
stát a má kvalitní systém sociálních podpor.
A jak jsi tam na tom s kamarády? Bavíš se spíš s dalšími
„Erasmáky“ nebo i s místními studenty?
Francouzi jsou typičtí tím, že
„oni jsou Francouzi, oni jsou
něco“. V hodinách si s nimi nepovídám. Nejvíc kamarádů jsem
získala na koleji, kde bydlí hlavně „Erasmáci.“ Čekala bych, že se
tedy budeme bavit hlavně anglicky,
ale vůbec!! Všichni mluví jen francouzsky, což je skvělé, protože si všichni
jazyk perfektně procvičíme. Mezi místní
jsem se začala dostávat až během druhého
semestru hlavně přes různé akce a párty.
No a když už jsi o tom začala mluvit, žije to tam hodně?
„Parties“ je tady hrozně moc. Někdy se i těším na neděli, abych
se konečně vyspala! Jako „Erasmáci“ jsme drželi hodně při sobě
a večer jsme se scházeli na kuchyňkách, pili a povídali. Taky se
pořádaly akce typu „ochutnej, co jíme u nás“. Každá národnost
uvařila své typické jídlo a zase se pilo.
Francouzi přeci jen chodí do školy, tak nemůžou tolik přes týden jako my. Pokud jsme šli ale do města na bar nebo zatančit si,
tak tam určitě jsou. Co mě zaujalo v centru je to, že se v žádném
baru nesmí ze zákona kouřit. Takže když jdeš po městě, tak spolehlivě poznáš, kde je nějaký dobrý bar, protože tak polovina lidí
stojí na ulici a kouří.
Proč bys doporučila zájemcům o Erasmus zrovna francii
nebo konkrétně Perpignan?
Nechci doporučovat zrovna Francii, ale Erasmus celkově. Když
jsem odjížděla, tak jsem si sama hledala informace o Erasmu, co
mě čeká a co mě nemine. Pro představu je super prohlídnout si
stránky naep.cz a najít si databázi závěrečných zpráv studentů (http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/). Ta mi
hodně pomohla v praktických věcech. Ale při pročítání jsem už
sama byla alergická na hodnocení typu „je to vynikající zkušenost“!!!
Celou Francii hodnotit nemůžu. Na to je tahle země až moc
velká. Tady v Perpignanu na nás má hodně vliv Středozemí.
Lidi jsou tu temperamentní, nebojí se vůbec zkoušet nové věci
a chodí spát až kolem 2 - 3 ráno. Takže pokud si chcete zlepšit
francouzštinu, mít 30 minut autobusem moře, poznat i kousek
Španělska (Barcelona je jenom 3 hodiny vlakem), mít možnost
si zalyžovat v Pyrenejích, tak je Perpignan přesně to, co hledáte.
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Why to go to Erasmus to France?
A discussion with Anna Votavová
So in the beginning, tell me where you live, what you study
there and how did you get there.
I’m a student in the Faculty of Education at Charles University, where I study history and French with a focus on Education.
Now, I am in my third year of a bachelor degree and I decided
to prolong my studies mainly because of Erasmus. Now I’m in
Perpignan (south of France, about 50km far from the Spanish
border), where I came to study History. However, I realized that it
doesn’t matter what I study here. As I said, I want to prolong my
studies so I don’t need to gain credits from the subjects I have to
study here. That’s why I chose to study just what I’m interested
in and what I like.
What were your first feelings there? And what happened in
the beginning?
My first feelings were great! You know, you arrive to a beautiful
Mediterranean world at the end of September where everyone
parties. Who wouldn’t like that? Moreover, you realize that even
though no one has friends or family here, all of the students are
friendly and smiling all the time.
And what about paperwork and bureaucracy there?
A bureaucracy rules France. One of the first things you do
there is run around offices and institutions to manage your student card, health confirmation for a college, and bank account.
(It’s about 4-5 meetings. I’m already scared of canceling it.) The
most important thing is the CAF. CAF is a housing allowance.
Its amount isn’t stated, but it depends on the size of your rental.
The bigger the rent, the bigger the allowance. Expect terrible paperwork! I knew I was going to get money, so that was soothing
to me. For example, I filed a request
on September 26 and received the
allowance on February 10. But, I was
more than satisfied with that. France
is a really social state and has a good
social support systems.
What about your friends? Do you
talk just to the others who are on
Erasmus or also with local students?
The French are typical for thinking
that they are the best just because
they are French. I don’t talk to them
dring our classes. I’ve met most of
my friends at our college where mainly Erasmus students live. I was
expecting to speak English, but everybody spoke French and that was
perfect. All of us needed to practice
the language. I started to meet local
students during the second semester
mainly because of events and parties.
You started to talk about the parties, so, is Perpignan a city of parties?
There are so many parties there.

Sometimes, I looked forward to Sunday because I could finally sleep. As Erasmus students, we stuck together a lot and we
met in our kitchens to drink and talk. Also, we used to organize
themed parties like “taste our national cuisine“. Every nationality
cooked its typical meal and we drank again too :-D
The French go to school every day after all, so they can’t party
as much as we do during the weeks. However, if we went to party
in the city, there were a lot of them. What I like is that there is a
ban on smoking in bars so I can recognize which bar is good and
which isn’t. If there is a lot of people, there are many of them that
stand outside to smoke.
Why should people choose French
or Perpignan exactly?
I don’t want to recommend French,
but instead, Erasmus in general. Before I left Czech, I was looking for
some information about Erasmus:
what awaited me and what not to
miss. I found a great website, naep.
cz and a database of final reports
(http://erasmus-databaze.naep.cz/
modules/erasmus/). That helped me
a lot with practical things. But in the
end, I was turned off to evaluations
like “It’s a great experience!“
I can’t evaluate all of France. It’s
to big to do that. Here in Perpignan,
the Mediterranean has an impact on
us. People are fiery, aren’t scared to
try new things, and go to sleep about 2-3am. So If you want to practice
your French, to be 30 minutes from
the sea, to know a piece of Spain
(Barcelona is just 3 hours away by
train), and to have the possibility to
ski in the Pyrenees, Perpignan is
exactly what you are looking for.

Kristýna Žáčková
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Stýská se ti po rodné zemi, rodině a přátelích?
Jak
plyne
čas, míst, kam
ti bylo doporučeno
vydat
se, už pomalu
ubývá. Prvotní
údiv a zmatek z
neznáma opadl,
nová univerzita
už pro tebe není
cizím prostředím plným cizích lidí, naopak
počet přátel z jiných států přibývá, a už tě jen tak na nové kultuře
nic nepřekvapí. Po dlouhém dni uleháš do postele a jediné, co ti
chybí, je tvá rodina a jídlo od maminky. Mňam! Proto přicházím s
několika tipy na restaurace, které by ti připomněly domácí kuchyni, která je v rodné zemi samozřejmostí.
Tato následující místa mi byla buď doporučena přáteli, nebo
jsem na ně náhodou narazila, a jsem za to ráda. Proto se s vámi
podělím o tuto nezapomenutelnou ‚foodporn‘ zkušenost. Užijte
si to!
Masala – indická kuchyně
Masala je tradiční indická restaurace, ve které pocítíte autentického ducha Indie. Výběr jídel je nekonečný. Objednala jsem
si ‚Ovčí Palak‘, což je pomalu vařené ovčí maso ve směsi ze
špenátu, podávané s ‚Naan‘ – pečivem. Doporučuji vyzkoušet
nápoj ‚Mango Lassi‘! Na těchto stránkách www.masala.cz máte
možnost prozkoumat nejbližší restauraci a celé menu předem.

Burrito loco – mexická kuchyně
Ceny jsou také zrovna tak „loco“ jako název tohoto řetězce
rychlého občerstvení, protože byly stvořené pro nás studenty. Je
tam otevřeno 24/7, a za pouhých 125,- Kč si vytvoříte vlastní
menu. Burrito loco nepotřebuje více komentářů. Pro více informací navštivte www.burritoloco.cz.

La Casa – italská kuchyně

Bibimbap Oáza Karlín – korejská kuchyně
S jistotou mohu tvrdit, že je to zatím nejlepší korejská restaurace v Praze, kde jsem byla. I když vás může zpočátku odrazovat
nedostatek místa, názor na toto místečko změníte hned, jak vás
začne obsluhovat tato milá rodina. Majitel mi donesl tzv. ‚Bibimbap‘ pro vítěze, korejský národní pokrm, ze kterého nespustíte
zrak svou barevnou a propracovanou strukturou každé použité
suroviny. A chuť je nebeská! Tady není nad čím přemýšlet. Navštivte jejich stránky www.bibimbap.cz.

Interiér je tak
útulný, že nebudete chtít odejít,
a když ochutnáte
jídlo, tento pocit
se mnohonásobně zesílí. Je libo rizoto s dary moře?
Nebo gnocchi s
parmskou šunkou
a houbami? Nebo
si dáte mořského
vlka na rozmarýnu
a soli? Není nic lepšího než večer strávený u vynikajícího italského jídla a vína s výtečnou chutí. - www.lacasalacasa.cz.
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Stýská se ti po rodné zemi, rodině a přátelích?
La Boca – španělská, italská, argentinská kuchyně
La Boca je osobitá čtvrť v Buenos Aires, hlavním městě Argentiny. Je proslulá barevnými ulicemi a vynikajícím jídlem italského,
španělského a argentinského původu, a stejně tak i tato restaurace. Všechny suroviny jsou dovezené přímo ze jmenovaných
států. Během horkých dní si můžete užít spojení grilovaného
masa přímo ze zahradního grilu a živé hudby. Na jejich stránkách
www.laboca.cz naleznete všechny podrobnosti.

Loving Hut – veganská kuchyně
Veganská kuchyně nyní frčí! Přes ulici naproti budově VŠE
najdete restauraci Secret of raw, velmi poklidné, a přitom strategické místo. (www.secretofraw.cz) Ale nyní zavedu Vaše smysly
více na východ, a to do mé oblíbené Loving Hut restaurace, která
už čítá sedm poboček. Najdete zde snad každý veganský pokrm
v asijském stylu (kung-pao, závitky, tofu, sushi, atd.). V průběhu
pobytu v Praze nesmí toto místo chybět na vašem seznamu! Pro
více informací www.lovinghut.cz.
Důležitá poznámka!
Některé z restaurací jsou pro nás studenty moc drahé. Máte
pak dvě možnosti. Tou první je zajít tam během poledne, kdy jsou
ceny pokrmů z denního menu o polovinu levnější, nebo sledujte
stránky www.slevomat.cz nebo www.kuponyplus.cz, kde můžete
najít výhodné akce s minimálně 30 % slevou.
Dobrou chuť!
Restaurace U Českých pánů – česká kuchyně
Jestli jste ještě nevyzkoušeli nic z české kuchyně, zajděte do
osobité a stylové sklepní restaurace charakterizující období vlády Karla IV. Díky dobovým kostýmům tamní obsluhy si budete
připadat jako v dobovém filmu. Budete udiveni nejen jídlem, ale
celou atmosférou. Podívejte se na oficiální stránky
www.uceskychpanu.cz a pokochejte se fotkami.
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Do you miss your home country, family and friends?
La Casa – Italian cuisine
The interior is so cozy that you won’t want to leave, but the
food will make you stay too. Would you like risotto with seafood?
Or gnocchi with parma ham and mushrooms? Or sea-bass with
rosemary and sea salt? There’s nothing more like spending the
evening talking with friends while enjoying delicious italian dishes and exquisite wine. www.lacasalacasa.cz
La boca – Spanish, Italian, Argentinian cuisine
La Boca is a peculiar district of Buenos Aires, capital city of
Argentina. It’s known for its colorfulness and delicious food of
Italian, Spanish and Argentinian origin. The products are all fresh
and delivered directly from Spain and Argentina. During warm
and hot days you can enjoy the combination of grilled food served straight from garden grill while listening to live music. Check
out www.laboca.cz.

As time passes, there are not many places of recommendation
left to go. The original astonishment and confusion from the unknown is over and the exchange university isn’t so unfamiliar and
full of strangers. On the contrary, the number of your new friends
has grown and there isn’t much that will shock you anymore.
After a long day you go to bed, missing the family, suffering from
loneliness, and your thoughts bring you back to life a few months
ago. One of the things you enjoyed the most was a home-cooked
meal by Mom. Yummy, right?! Here is a list of a few restaurants
serving cuisine that may remind you of that wonderful food from
home.
The following eateries were either recommended to me by
friends, or I just stopped by randomly. They were all so good, I’m
sharing my unforgettable “foodporn” experience with you. Enjoy!
Masala - Indian cuisine

Masala is a traditional Indian restaurant
where you can feel
the authentic spirit
of India. The variety
of dishes is endless.
I ordered “Lamb Palak”. It is slow-cooked
in spinach purée
served with “Naan”
pastry. I strongly recommend you to order “Mango lassi” for
a drink! You can check the nearest location and view the entire
menu beforehand at this website: www.masala.cz.
Bibimbap Oáza Karlín – Korean cuisine
This is, for sure, the best Korean place I’ve ever been to in
Prague. Although it may confuse you from the lack of size, you
will understand the intimacy after being treated by this nice family. They gave me the “Bibimbap” of winners, a national meal that
catches your eye by the colorfulness and detailed structure of
every ingredient. It also tastes absolutely heavenly! There’s no
room for hesitation. Please visit their page at www.bibimbap.cz.

Restaurace u Českých pánů – Czech cuisine
If you still haven’t tried
any of the czech dishes,
you should come to this
distinctive and stylish cellar restaurant depicting the
times of Carls IV.‘s reign.
You will feel like part of the
old movie as you witness
the way the staff dresses
and serves you. Be amazed by not only the food,
but also the atmosphere.
Look at this website to see
the photos first www.uceskychpanu.cz.
Loving Hut – Vegan cuisine
Raw food is the new trend! Right across the street (opposite our VŠE building) there’s a restaurant called Secret of Raw.
It is such a peaceful and strategic place. (www.secretofraw.cz)
But now I’m going to lead your senses more towards the East
to my favorite: Loving
Hut. This restaurant
has 7 branches already! You can find all
vegan dishes cooked
in Asian style (kung-pao, spring rolls, tofu
and sushi, ect.) While
staying in Prague, this
must be on your “wish
list” for sure! For more
info www.lovinghut.cz.
Important note!
Some of these restaurants are too expensive for us students
to afford. So you have two options. The first is to go during lunch
time when the prices of dishes from daily menus are half off. The
second is to check out www.slevomat.cz or www.kuponplus.cz
where you can find various meal offers with at least 30% discount.
Bon appetit!
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Návštěva Prahy

Visit In Prague

Od pátku 21. 2. do úterý 25. 2. 2014 jsme měli tu čest na Vysoké škole ekonomické přivítat skupinu o deseti studentech a dvou
profesorech z oddělení Statistics and Business Intelligence na
francouzské Grenoble IUT2.

From Friday the 21st to Tuesday the 25th of February 2014,
a group of ten students and two teachers from the Statistics
and Business Intelligence Department of Grenoble IUT2 France
came to visit Praha and the University of Economics.

Cílem je podnítit francouzské studenty k zahraničnímu studiu.
A proto také navštívili krásnou Prahu na dva dny, ochutnali místní
delikatesy a speciality, které si užili plnými doušky.

The idea was to encourage French students to go study abroad. So, they visited a beautiful town for two days and tasted local
delicacies and specialties which they did with much pleasure.
The academic project was about prospecting a university that
offered similar classes so that an exchange program could be
set up. The French group met with Prof. Ota Novosky (Head of
IT department), Dana Brazdova of the International Office, and
members of the Buddy system who gave them a tour of the University and took them to dinner nearby. The meetings with the
Faculty members and the exchanges with the Czech students
were very informative and a lot of fun. The French students got
to learn about the classes at the University of Economics. They
were able to see the way the system works and they were able to
talk at length with „real students“, which was deeply appreciated.

Vyhlídkou akademického projektu byla univerzita nabízející podobné hodiny, které by daly vznik výměnnému programu.
Francouzská skupinka se setkala s panem Prof. Otou Novoskym
(vedoucí IT oddělení) a Danou Brázdovou z Mezinárodního úřadu, stejně jako s členy z Buddy Systemu. Ti provedli návštěvníky
po univerzitě, a poté zavítali do restaurace poblíž. Jak schůzky
s členy fakulty, tak i výměna s českými studenty byly velmi informativní a zábavné. Studenti z Francie se naučili z hodin na
naší Univerzitě jak funguje systém a byli schopni se dorozumět s
„pravými studenty“, kteří si cenili šance.
Jsme velice vděčni všem lidem, kteří nás přivítali, svůj čas
věnovali prohlídkou této krásné školy a odpověděli na potřebné
dotazy. Děkujeme vám za vaše vřelé přivítání a doufáme, že se
zas brzy uvidíme. Kdykoliv jste u nás v Grenoble vítáni!

			
			

Delphine Chollat-Namy

překlad do češtiny - Danuška Tran

We are truly thankful to all the people who welcomed us. Thank
you for taking the time to give us a tour of this beautiful university
and spending time to answer our questions.
Thank you for your warm welcome and we hope to see you
again soon. Feel free to come to Grenoble anytime!
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