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Milí přátelé, 
Tento semestr byl pro nás všechny plný učení, poznávání nových 
tváří ze zahraničí a příprav akcí, článků, buddieků, aby se u nás 
tito studenti cítili co nejlépe. V tomto semestru nebo o prázdni-
nách před ním se hodně z nás zúčastnilo zahraničních pobytů, ať 
už to bylo Work and Travel nebo samotný Erasmus. Právě proto 
jsme pro Vás letos mohli připravit velice zajímavé číslo plné no-
vinek a zážitků z různých koutů světa psané našimi kamarády z 
Buddy Systemu a z naší krásné země, které psali naši přátelé ze 
zahraničí. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kdo se na něm po-
díleli, protože jsme z jejich příspěvků složili nabušený Buddy Up, 
který obsahuje rady pro zahraniční i české studenty, jako napří-
klad Erasmus ve Finsku, Buddy System pomáhá nebo rozhovor 
s profesory, kteří nám prozradili, jaké jsou rozdíly mezi českými a 
zahraničními studenty.  To ale není všechno. Kromě zajímavých 
článků naleznete na zadní straně obálky soutěž, ve které můžete 
vyhrát cestu na Srí Lanku.

Začtěte se do našich cestovatelských příběhů, nechte si poradit, 
na co se při vašich cestách připravit, a hlavně si je pořádně užijte, 
protože  cestování a vzpomínky na něj nám dávají nový rozměr 
a radost, kterou nám už nikdo nevezme. 

Za Buddy System a tým Buddy Upu,

Kristýna Žáčková

DEAR FRIENDS,
This semester was full of studying, meeting new people from 
abroad, organizing events and preparing articles and buddies to 
make these students feel comfortable with us. During this se-
mester or the holiday before, a lot of us stayed abroad through 
programs such as Work and Travel, Erasmus and others. And 
that’s why we had a chance to prepare a very interesting issue 
full of news and experiences from around the world written by 
our Buddy System mates and from our beautiful country written 
by our foreign friends. I’d like to thank to all of those who par-
ticipated in its creation because we collected a stunning Buddy 
Up, which contains advices for foreign students. For example 
Erasmus in Finland, Buddy System Is Social or a discussion with 
professors disclosing what the differences between Czech and 
foreign students are. But this is not everything. In addition, you 
will also find a competition on the back cover through which you 
can win a trip to Sri Lanka.

Read our travelers’ stories; let us advise you about what to pre-
pare for on your tours and about how to enjoy them as much as 
possible because travelling and memories give us a new dimen-
sion and such pleasure that nobody can experience.

On behalf of Buddy System and the whole Buddy Up team,

Kristýna Žáčková
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Buddy System pomáhá         BuddySystem is social
Buddy System se již 16 let stará o zahraniční studenty přijíždějící na VŠE 
na výměnný program. Zajišťuje jim kamaráda, českého „buddyho“, kte-
rý zahraničnímu studentovi poradí a pomůže s ubytováním na koleji, s 
orientací v Praze i ve škole. Buddy System pořádá řadu výletů a jiných 
společenských akcí, které přiblíží zahraničním studentům život u nás. 
Již druhým rokem umožňuje studentům účastnit se tzv. SocialErasmus 
aktivit, které mají za cíl aktivně zapojit zahraniční studenty do místní ko-
munity a prostřednictvím dobrovolnických aktivit pomoct znevýhodně-
ným i sociálně slabším. V letním semestru 2014 Buddy System uspořádal 
například tyto vzdělávací, sportovní a charitativní aktivity:

COUNTRY PREZENTACE A BUDDY  
CAFÉ LINGEA
Zahraniční studenti z různých koutů světa připravili pro české studenty 
interaktivní prezentace nabité hudbou a užitečnými informacemi o živo-
tě v dané zemi. Studenti předvedli domácí speciality i tradiční oblečení. 
Na prezentace navazovala pravidelná jazyková setkání Buddy Café Lin-
gea, na kterých se hovoří pouze cizími jazyky, které jsou pro daný večer 
určeny. Cílem těchto setkání je překonávat zábrany v používání cizích 
jazyků. Jen za tento semestr se vystřídaly prezentace 14 národností a ho-

vořilo se celkem v 8 
cizích jazycích.

SOCCER DAY
Dne 8. 5. uspořádal Buddy System celodenní sportovní akci v areálu ko-
lejí Jarov pro české a zahraniční studenty VŠE a mladé uprchlíky. Akce 
proběhla pro velký úspěch již potřetí ve spolupráci s Organizací pro 
uprchlíky. Cílem této akce bylo sblížit všechny mladé lidi bez rozdílu 
národnosti či rasy a užít si celý den společně. Studenti měli možnost strá-
vit den s uprchlíky a poměřit síly ve fotbalovém a volejbalovém turnaji, 
zahrát si basketbal, stolní tenis či zkusit si skákací boty a trampolínu.

SBÍRKA NA POMOC BEZDOMOVCŮM
V posledním školním týdnu proběhla mezi zahraničními studenty veřej-
ná sbírka oblečení, jídla a hygienických potřeb pro bezdomovce, kteří žijí 
poblíž centra U Bulhara nedaleko hlavního nádraží. Sbírka se setkala s 
velkým zájmem zahraničních studentů, neboť probíhala těsně před jejich 
odjezdem z České republiky a rádi darovali přebytečné potraviny i zim-
ní oblečení, které se jim zpátky do své země vést nechtělo nebo nevešlo 
kvůli omezené kapacitě zavazadel. Výtěžek v podobě několika pytlů 
oblečení a jídla byl následně předán desítkám bezdomovců u křižovat-
ky U Bulhara, zatímco čekali na nedělní oběd od spřátelené organizace 
Help4homeless.

HRAD HARTENBERG
O tom, že se ani zahraniční studenti nezaleknou práce, svědčí poslední 
dubnový víkend (25. -27. 4.), který proběhl v Buddy Systemu ve znamení 
rekonstrukčních oprav. Několik členů studentské organizace se společně 
s 5 zahraničními studenty vydali na zříceninu hradu Hartenberg neda-
leko obce Josefov na Sokolovsku. Hlavní náplní bylo pomoct se základní 
údržbou a opravou stavby. Zážitek byl podtržen autentickým prostře-
dím hradu. Účastníci si v provizorních podmínkách sami vařili, spali ve 
spacácích v přilehlé stodole a ve chvílích volna poznávali okolí hradu.

Buddy System is the student organization that takes care of foreign stu-
dents coming to study at the University of Economics, Prague. One of 
the main goals of Buddy System is to enable integration of exchange 
students into local community. This is done via SocialErasmus activi-
ties where exchange students get possibility to involve in volunteering 
activities that help local community, disadvantaged or minority groups.

By intensive involvement of foreign students Buddy System tries to help 
a good thing as well as enrich the stay of exchange student at VSE. Ex-
change students get a valuable experience, meet some locals, get to know 
Czech country, culture and also Czech mentality. In summer 2014 Bud-
dy System organized a wide range of educational, sport and beneficent 
activities:

COUNTRY PRESENTATIONS AND BUDDY 
CAFÉ LINGEA
Exchange students from all over the world prepare for Czech students 
interactive presentations full of music and useful information about li-
ving in the home country. Students also introduce cuisine and traditional 
clothes. The Buddy Café Lingea follows after the presentations. The BCL 
is the language meeting that break down language barriers. Only during 
last term (summer 2014) the foreign students of 15 nationalities presen-

ted their country and everyone could practice 
their speaking skills in 8 foreign languages. 

SOCCER DAY
The all-day sport event was organized on 8th 
May for Czech and foreign students living in 
Jarov dormitories, and also for young refuge-
es living in Prague. The event was organized 
in cooperation with the Organization for the 
Aid to Refugees for the third time already. 
The purpose of the event was to bring to-
gether all young people regardless nationality 
and ethnicity and spend a nice day together. 
Students and refugees could spend a day to-

gether and challenge 
each other in foot-
ball, volleyball, bas-
ketball, table tennis, 
try powerbocking or 
trampoline.

HELP4HOMELESS DONATION
Buddy System asked the exchange students to donate belongings which 
they don‘t want to carry home at the end of semester. There was a very 
helpful exchange student Michelle Lingg that involved in organizing the 
event and helped us to collect the items from other students. The collec-
tion met with great success. Many students were willing to donate the 
winter clothes, shoes and leftover products. The distribution of dona-
ted clothes among homeless followed on 25th May. Students gathered 
around U Bulhara (street close to Main railway station) and hand out all 
collected items to homeless.

HARTENBERG CASTLE
Exchange students spent an adventurous weekend 25. -27.4. in a gothic 
castle close to Josefov, Sokolovsko region. The main goal of the weekend 
was to help with the restoration of the castle. Already more than a tho-
usand volunteers from all over the world participated in the repair of 
the castle and now the Hartenberg is known for the largest volunteer 
program in Europe. The participants were cooking over an open fire, sle-
eping in the sleeping-bags around the castle and explored the surroun-
dings of the castle during their spare time. You can read the story of 
Matthew Hopper from New Zeland who shared his castle experience 
with us:

Pavlína Kašparová
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Jak se studentka z HEC Montreal ocitla v Praze

Praha. Slovo, které za velmi krátkou dobu získalo tolika významů. A následující 
řádky vysvětlují proč.

JAK JSEM SE DOSTALA K VÝMĚNNÉMU STUDIJNÍMU 
PROGRAMU
Když nastoupíš na univerzitu do prvního ročníku, čeká na tebe neuvěři-
telné množství nových věcí. Jako nováčkovi se ti hlavou honí myšlenky, 
kde začít a čemu se věnovat. A to je velmi správná otázka.

Studuji poslední rok bakalářského studia na HEC v Montrealu, ale jasně 
si vybavuji, jak jsem si pokládala úplně stejnou otázku. Není tomu zas 
tak dávno. Když jsem vstupovala do velkých hrozivých dveří univerzity, 
která je prezentována třemi písmeny „která tě dostanou daleko“, myslela 
jsem si:       „Co přesně budou ty velké věci, které zde dokážu?“

Škola nabízela nepřeberné množství programů a mně se líbilo 99 procent 
z nich. Způsob, kterým tě HEC Montreal připravuje na svět businessu, 
není jen o nabitých hodinách vedených vybranými učiteli z celého světa. 
Ne, zde jde o víc, než o běžné učení. Montreal ti kromě skvělé polohy v 
hlavním městě kultury nabízí zažít si svět businessu v reálu prostřednic-
tvím svých početných projektů a programů.

Na jeden program jsem ale neměla zcela jasný názor. A to i přesto, že 
patří mezi nejvíce oblíbené a rozšířené na HEC Montreal: Výměnný 
program Passeport pour le monde.

JAK JSEM SE PŘIPRAVOVALA NA EXCHANGE
Od shánění pasových fotek dvakrát týdně po výjimečný celodenní vý-
let do hlavního města, to vše jsem musela zvládnout, jen abych dostala 
vízum! Tolik věcí, které je třeba udělat a tak málo času (relativně)! Ale 
když sedíš v letadle Air Canada s letenkou směr Praha, uvědomíš si, že 
všechen ten shon stál za to.

V PRAZE
Přistát v Praze je jako ocitnout se na úplně jiné planetě. Ne že by kolem 
tebe pobíhali neidentifikovatelní tvorové. Ne, to ne. Myslím v tom smys-
lu, že nahlížíš na věci okolo sebe úplně jinak než doma. Pamatuji si svůj 
první den v Praze, kdy jsem měla náhodou taky 21. narozeniny (umím 
věci dobře načasovat). Vše bylo takové neuvěřitelné. Rozhlížela jsem se 
okolo po budovách na Staroměstském náměstí, pokračovala na Karlův 
most, abych tam slavnostně bouchnula láhev šampaňského, a vlastně 
jsem moc nechápala, proč jsem tam, kde jsem, a jak jsem se tam vůbec 
dostala. Jen si vybavuji ten obdiv k architektuře, která se tak liší od té 
doma, a myšlenky, co se mi honily hlavou: „ Jak je sakra možné, že jsem 
měla takové štěstí?“ Trochu klišé, já vím. V té chvíli jsem si uvědomila, 
jak je moje škola skvělá, že podporuje studenty, aby se zúčastnili tako-
vých programů. Exchange neobohatí studenta jen akademicky, ale i v 
reálném životě.

POKUD SI MYSLÍŠ, ŽE VŠE JE SKVĚLÉ, BUDE TO JEŠTĚ 
LEPŠÍ!
Když cestuješ napříč Evropou, najednou ti dojde, jak moc tě svět má co 
naučit. To, co v knihách nenajdeš. Každé město, které navštívíš, nemá 
jen svou vlastní historii, ale také vlastní kulturu, díky čemuž se pomalu 
začínáš na svět dívat jinýma očima. Nejen že rozdíly přijímáš, ale rozma-
nitosti si dokonce vážíš. Měla jsem to štěstí, že jsem do školy musela po-
uze první dva dny v týdnu, takže víkend pro mě začínal ve středu ráno, 
po mé milované N2N. Díky tomu jsem mohla cestovat každý týden po 
celé dva první měsíce mého výměnného pobytu. Polární záře ve Švédsku 
patřila mezi moje první dobrodružství (taky mezi nejdražší) a pak násle-
dovaly výlety do různých měst, kam jsem se mohla dostat vlakem nebo 
autobusem. Pokud to dovolil rozpočet, žádná výmluva nebyla dost dob-
rá na to, abych odmítla výlet na víkend do toho i nejpodivnějšího české-
ho městečka. Má filozofie byla jednoduchá a pravdivá: NA EXCHANGI 
JSI JEN JEDNOU!

SBOHEM „PRAGADISE“!
Když je tvůj výměnný pobyt najednou u konce, uvědomíš si, co všechno 
ti předešlé měsíce přinesly a jak naložit se všemi zkušenostmi, které jsi 
během této doby získal.
 Praha mě naučila víc o mně a o světě během pěti měsíců, než jsem se 
předtím naučila za celých 21 let života. Jasně, možná to může znít směš-
ně, když čteš tenhle článek narychlo o přestávce mezi dvěma hodinami, 
ale jeho smysl pochopíš, až se tvůj exchange bude blížit ke konci.
Ale ještě nevytahuj kapesník! Až tvůj skvělý pobyt v Praze skončí a vše, 
co zůstane v tvé hlavě, bude: „A kam se vydám teď?“ vzpomeň si na 
Montreal. Můžu ti říct, že tohle město bude jedno z nejkrásnějších, nejvíc 
kulturních a multikulturních měst, které kdy navštívíš. A to ani nezmi-
ňuji, že pokud budeš mít dost štěstí, možná právě tebe přivítá na letišti 
studentka z HEC Montreal – na hřbetě ledního medvěda, s javorovým 
sirupem v jedné ruce a tradičním „poutine“ v druhé.

Doufám, že se brzy uvidíme, cestovatelé!

Katrina Albert
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THE HEC MONTREAL STUDENT WHO LANDED IN PRAGUE

Prague. A word that took a whole lot of meaning under a very short time and 
here is why. 

HOW EXCHANGE WAS PRESENTED TO ME
As you enter your first year at university, there is an absurd amount of 
new things to which you are exposed. Your first thought as a rookie is 
often „where do I begin to allocate my energy?“ and that is a very fair 
question to ask yourself.

Being a student myself from HEC Montréal and now finishing the last 
year of my Bachelor degree, I remember asking myself the same question 
not so long ago. It was as I entered the large intimidating doors of the 
business school that was presented to me as the „the three letters that 
will take you far“ that I thought: What exactly will be the great things I 
accomplish here?

There were an infinite number of programs that were offered at my scho-
ol and I was attracted to 99% of them. The way HEC Montreal prepares 
you for the business world is not only through its extensive classes that 
are taught by selectively chosen teachers form across the world. No, it 
goes well beyond its teaching. What HEC Montréal offers you, aside 
from its cultural capital location, is to experience the realities of the busi-
ness world on a smaller scale through its outnumbered committees and 
programs

This being said, there was one program that I was quite unsure about 
while being the most famous and popular one from HEC Montreal: the 
exchange program PASSEPORT POUR LE MONDE. 

HOW I GOT PREPARED FOR EXCHANGE 
From taking the standardized passport size pictures twice in a week to 
making a special day trip to the national capital in order to process your 
VISA, name it, it had to be done! So much procedures, so little time (rela-
tively), but when you’re sitting back on your Air Canada seat with desti-
nation Prague on your ticket, the excitement was all worth it. 

GETTING TO PRAGUE
Arriving to Prague is somewhat like landing on a completely different 
planet. Not in the sense that there are unidentified creatures that sur-
round you. No, no. I mean in the sense that the mindset you have, the 
way you look at things that surround you is completely different than 
from when you’re at home. I remember my first full day in Prague, which 
also happened to be my 21rst birthday (quite the timing, I know). It sort 
of felt surreal. I was looking around at the buildings of Old town square, 
making my way to Charles Bridge to pop that festive champagne bottle 
and I was not quite grasping the reasons why I was where I was or how 
I got there in the first place. I just remember feeling in complete awe in 
front of the architecture that was so different from home and thinking 
„how the hell did I get this lucky?“  Yes, quite the cliché indeed.  It is as 
if I was suddenly realizing how amazing my school was to encourage 
students to participate to such a program that in itself was not only going 
to be an academic journey, but a big life experience as well.  

WHEN YOU THINK IT’S AMAZING, IT GETS BETTER
As you travel your way through Europe, you realize how much the 
world has to teach you outside from its books. Every city you visit does 
not only have its own history to teach you but also its own culture that 
slowly builds your new perception of the world; one that not only ac-
cepts differences, but cherishes them for their richness. As I was lucky 
enough to have classes only the first two days of the week, my weekend 
started on the Wednesday morning after our beloved N2N, which al-
lowed me to travel every single week for the first 2 months of my exchan-
ge. The Swedish Northern lights was the first adventure I took (also my 
most expensive one) and then followed some trips to cities that could be 
travelled by train or bus. If the budget allowed it, no excuses were good 
enough to refuse a weekend trip to even the strangest little Czech town 
because the philosophy was simple and it was real: YOEO. YOU ONLY 
EXCHNAGE ONCE

FAREWELL PRAGADISE!
It is as your exchange comes to an end that you realize what everything 
the past months have brought you and how you must grasp every mo-
ment you have left of this incomparable experience. 
Prague taught me more about myself and the world in 5 months than I 
had learned in my previous 21 years of living. Yes, it might sound absurd 
when reading this article quickly between your two classes, but it will all 
take its sense when your exchange will also be close to its end.
However, don’t get out the tissues just yet! When your wonderful time 
in Prague will be over and all that will be left on your mind is „Where 
am I travelling next?!“ keep the answer „Montreal“ in the back of your 
mind. I can tell you, it is one of the most multicultural, artistic and beau-
tiful city you can ever visit. Not to mention that if you’re lucky enough, 
there might just be an HEC Montreal girl welcoming you on the back of 
a polar bear at the airport…with maple syrup in one hand and poutine 
in the other. 

See you soon fellow world travellers!

Katrina Albert
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Erasmus ve Finsku

Momentálně studuji ve Finsku. Když jsem si představovala život 
v této zemi, napadlo mě studené počasí a hodně vysoké ceny. Myslím, že 
jsem nebyla daleko od pravdy. Začala jsem nosit svou nejteplejší bundu 
už na konci srpna. Jestli to bude takhle pokračovat, netuším, co budu 
nosit v prosinci. Možná vás jako první napadne sauna. Jsou úplně 
všude. Je pro ně obvyklé mít saunu doma. Na koleji 
ji máme také. Životní náklady jsou tu o 
něco vyšší než v České repub-
lice. Proto doporu-
čuji zapomenout na 
měnový kurz a pros-
tě si zvyknout na fakt, 
že lístek na autobus 
stojí asi třikrát víc než 
v Praze. Proto také po-
užívám kolo. Pro nás je 
to divný zvyk, ale Finové 
jezdí na kole bez ohledu 
na počasí. Vítr, déšť, sníh, 
je jim to jedno. Není divu, 
že to jsou nejlepší zimní 
sportovci na světě. 

Finsko je zeměpisně roz-
lehlá země, ale má pouze 
5 milionů obyvatel, z nichž 
většina bydlí na jihu. Hlavní 
město Helsinky se také nalézá 
v jižní části Finska. Možná se 
vám bude zdát, že sever je země 
nikoho, ale někdo slavný tam 
přece jen žije a lidé ho navštěvují 
každý rok. Samozřejmě, že Santa 
Claus. Korvatunturi je dlouho zná- mé jako 
Santův domov. Na polárním kruhu se nachází ještě dva 

zábavní parky, Santova vesnice a Santův park.  
Co se týče jazyka, nesnažte se jim porozumět, nesouvisí 

s žád- ným evropským jazykem. Mají jen pár 
slov, která jsou podobná češtině, jako 
například banaani nebo auto. Zbytek 
je úplně jiný. Například univerzita 
se řekne korkeakoulu a student je 
opiskelija. Kdo by to řekl?! Také 
mají 14 pádů. Naštěstí většina 
mluví anglicky nebo švédsky. 
Další věc, které si všimnete, je 
jejich jídlo. Už jste někdy slyše-
li o salmiakki? Je to v podstatě 
slaná lékořice, kterou všude 
přidávají. Nejoblíbenější jsou 
lékořicové bonbóny.  

První věc, které jsem si vši-
mla již v letadle do Helsinek, 
je vysoká koncentrace blon-
ďáků s modrýma očima. 
Jako holce mi neuniklo, že 
většina kluků chodí často 
do posilovny. Přišlo mi to 
neobvyklé, dokud jsem 
se nedozvěděla, že mají 
povinnou vojnu. Mož-
ná je to také tím, že je 

to trend a kdo se jím neřídí, je 
out. Možná proto se také nestydí svlékno-

ut. Například jsme hráli jednu hru venku. Cílem bylo 
udělat nejdelší čáru z oblečení. Všichni se začali svlékat, ale byla 

taková zima, že jsem odhodila jen bundu. Finové ne, ti šli úplně donaha 
a dokonce si lehli na zem, aby vytvořili ještě delší čáru. Také mají úplně 
stejné účesy. Dívky nosí velké módní brýle a někdy si vezmou umělé 
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řasy. Zřejmě se hodně zabývají svým vzhledem. Finský módní styl je vel-
mi zajímavý. Kluci si lehce vyrolují kalhoty, aby vetvořili mezeru mezi 
kalhotami a obuví. Co Čechům přijde ale nejdivnější, jsou jejich overaly. 
Každý finský student jeden vlastní. Nosí je na party, kde dostanou od-
znak, který si později našijí na overal. Každá univerzita má svou barvu. 
Nám spíš přijde, že vypadají jak automechanici v montérkách. 

Když jdete do supermarketu, vezměte si slovník. Popisky jsou pouze 
ve finštině a švédštině. Lehce mi to připomíná naše české a slovenské po-
pisky. Někdy jsou i v estonštině či lotyštině, což moc nepomáhá. Kupo-
vat jogurt může být i vtipné. Pokud chcete koupit velký jogurt, nenajdete 
ho ve stejném balení jako v Čechách, tj. větší kelímek. Prodávají je totiž 
v krabici od mléka, což je velmi matoucí, když to nečekáte. Finové rádi 
jedí maso a zvlášť losí je jejich specialita. Bohužel je velmi drahé. 

Finové moc nemluví, pokud nejsou opilí. Většinou s vámi nezačnou 
konverzaci, protože se stydí mluvit anglicky. Co mám na Finech ráda 
je jejich podpora rovnosti. Například ve škole oslovují učitele křestním 
jménem. Také obdivuji jejich pracovní píli a rychlost. Naše lednice na 
koleji přestala fungovat, tak jsme zavolali údržbu, která dorazila za 15 
minut. V Čechách by to trvalo několik dnů. Když už mluvíme o kolejích, 
Finové respektují soukromí, takže pokoje se tu nesdílí.

Závěrem, Finsko je nádherná země, kterou je třeba navštívit zejména 
kvůli krásné přírodě a velkým jezerům. A ačkoli Finové moc nemluví a 
upřednostňují ticho, vždycky vám pomůžou.  

Ps. Hádejte, co je nejslavnější finský artikl? Angry Birds!

Monika Bartošová

Finsko       Suomi
Ahoj        Moi
Dobrý den       Hei
Nashledanou      Hei hei
Děkuji	 	 					Kiitos
Vítejte	 	 					Tervetuloa
Promiň	 	 					Anteeksi

SLOVNÍK
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Erasmus in Finland

I’m currently studying in Finland. When I pictured living in this co-
untry, I thought about cold weather and exorbitantly high prices. I guess 
I wasn´t that far from the truth. I 
started to wear my warmest jacket 
at the end of August. Going on like 
this, I have no idea what I will take 
on in December. Maybe the first 
thing that comes to your mind wo-
uld be the sauna. They have it eve-
rywhere. I mean it´s usual to have 
a sauna at home. We have one in 
our student house. The living costs 
are a bit higher than in the Czech 
Republic. I just recommend not to 
think about the exchange rate and 
simply get used to the fact that a 
bus ticket is like three times more 
expensive than in Prague. That´s 
also why I use a bike. It´s a stran-
ge habit for us but the Finns ride 
the bike regardless of the weather 
conditions. Wind, rain, snow, they 
don´t care… No wonder they are 
the best winter sportsmen ever. 

Finland is a geographically lar-
ge country but it has only 5 million 
inhabitants. Most of them live in 
the south. The capital city Helsinki 
is also located in southern Finland. 
It may seem that there is nobody 
living in the north, but somebody 
famous lives there and people pay 
him a visit every year. It´s Santa 
Claus, of course. Korvatunturi has 
long been known as Santa‘s home, 
and two theme parks, Santa Claus 

Village and Santa Park are located at the Arctic Circle. 
About the language, don´t bother trying to understand, it´s 

totally unrelated to any European language. They have just very 
few words that are a bit similar to English, like banaani or toma-
ati. The rest is absolutely different. For example, the word for a 
university is korkeakoulu and a student is opiskelija. Who wo-
uld guess that?! At least most people speak English or Swedish. 
Another thing you notice is their food. Have you ever heard 
about salmiakki? It´s a salty liquorice they put everywhere. The 
candies are particularly favourite ones. 

The first thing I saw already in the plane to Helsinki was a 
huge concentration of blond people with blue eyes. Being a 
girl I noticed that most of the young guys go to gym 
frequently. I found it strange until I real ized 
it´s maybe because they have a 
general compul- sion for 
n a t i o - nal mi-
l i t a r y servi-
ce for all adult 
m a l e s . O n e 
of the rea- sons co-
uld also be that it´s a trend and 
who does- n´t follow a trend is kind of 
out. Maybe that´s also why they don´t mind getting 
naked. For example we played a game outside. The goal 
was to create a line of clothes, the longest one wins. Everybody 
started to get undressed, but it was so cold I took off only my 
jacket. But not the Finns, they got completely naked and even 
lied down to make the line longer. They also have almost the 
same haircut. Girls wear usually fashionable big glasses and so-
metimes you see them wearing fake eyelashes. They are really 
concerned about their looks. Then they have this interesting sty-
le of fashion. Guys roll on their tight pants a bit, so they show a 

bit of skin between the pants and shoes. The Czechs will find one thing 
very strange: the overalls. Every Finnish student owns an overall, which 
they wear to parties where they receive a badge and sew it on the overall. 

09.indd   1 6.12.2014   15:36:02



                                     
                             

10

Buddy UP / Winter 

Every university has its own colour. To us, they kind of look like me-
chanics. 

When you go to a supermarket, take a dictionary with you. The 
description on every product is in Finnish and Swedish. It reminds me 
on our Czech and Slovak description. Sometimes it´s also in Estonian or 
Latvian, which won´t help either. Buying a cup of yoghurt can be pretty 
funny. If you want to buy a big one, you won´t find it in the same packa-
ge as in the Czech Republic (just a bigger yoghurt box). They sell them 
in a milk box, which is totally confusing, because you won´t expect that. 
The Finns are quite fond of any kind of meat; their speciality is the elk 
meat, which is also very expensive. 

Finnish guys aren´t talkative unless they are drunk. They mostly 
don´t start a conversation with you because they are shy to speak En-
glish. What I really like about the Finns is that they promote equality. 
For example, you can see that at school the students call their teachers 
by their first name. I also admire their work ethic and speed. The fridge 
in my apartment stopped working, so I called the maintenance and they 
came in 15 minutes. That would take several days in the Czech Republic. 
Speaking of the apartments, the privacy is respected so everybody has 
his own room.

All in all, Finland is an amazing country that is definitely worth vi-
siting. Unspoiled nature, huge lakes… And although they are not very 
talkative and they enjoy silence, the Finns are always willing to help you.

Ps. Guess what is the most famous Finnish article? Angry Birds!

Monika Bartošová

Finland       Suomi
Hi!        Moi!
Hello        Hei
Bye        Hei hei
Thank you       Kiitos
Welcome       Tervetuloa
Sorry        Anteeksi

VOCABULARY
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Professors‘ opinions about students

We have been asking exchange students how they like it here or how 
the stay of our Czech students in abroad is going but we still have not 
looked at it from the professors‘ perspective; how they feel about stu-
dents from all over the world that have chosen Prague to be their new 
home for a whole semester... I have approached two professors, that get 
in touch with those students every day. One is Mr. David Milson, BA 
from England and the other is Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D. from 
the Czech Republic. Let’s start with the first man.

Introduction

Professor Milson has been living in the Czech Republic for 12 years.  
His reason to move here was that Mr. Milson needed a change and many 
of his friends have moved here two or three years before him. The first 
two years he taught at the University in South Bohemia in České Budě-
jovice and this is his tenth year at the University of Economics. Although 
his Czech hometown is in Teplice, he stays by his friend’s flat in Prague 
twice a week. He spends his free time by sleeping, travelling, walking 
and taking photos. David Milson’s dream is to buy a dog one day.

When he first came to the Czech Republic

David Milson says that his first impression of the Czech Republic was 
different. Twelve years ago, it was not as advanced as it is now. Now it’s 
becoming more like rest of Europe. He can buy english things in shops 
very easily. However they are more expensive than they are in England. 
For instance bacon from Marcs and Spencer is stupidly expensive. On the 
other hand, clothes in sale are cheaper. Internet changes a lot here. Now 
there is wifi almost everywhere. 

His work at the University of Economics, Prague

Professor Milson teaches 13 hours a week, subjects 2AJ211, 2AJ212 -  
English for Business studies and this semester he does Preparation for 
CAE. There are some foreigners in his classes, mainly Russians, Ukrai-
nians and Moldavians. In England, he had taught science and biology at 
secondary schools.

Teaching differences

Professor claimed, 
that the differences 
between styles of te-
aching in Britain and 
the Czech Republic is 
that Bitish students 
have to prepare for se-
minars. They do a lot of 
homework that deepens 
their knowledge abo-
ut discussed topics so 
that they do not have to 
spend days just by me-
morising, as the Czech students are used to because if a person would 
like to know something, he goes to find out. He doesn’t need to have a 
lot in his head instead. And even a week after exam, students forget what 
they had learned.

The subjects he teaches have a fixed structure, that he has to follow. 
And students don’t know what some topics are about in Czech, not even 
in English. For example: derivatives, hedge funds, spread betting. And 
topics about recruitment and interview is a waste of time, because people 
in the Czech Republic don’t have proper interviews; it’s based on who 
they know. The handwriting is terrible, because everybody is obsessed 
with technology nowadays. Punctuality is also one of the culture dif-
ferences. Students here don’t pay respect to authorities, when meeting 
any professor they just pass him without greetings. A lot of Czechs do 

not participate in classes during discussions; they tend to ignore and not 
pay ttention.

Now he is still in touch with his previous students from České Budě-
jovice, that live in Great Britain now. People from there are friendlier 
and warm. However, students from Prague are more competitive, big 
headed(?) and arrogant. While waiting for a bus, British people forma a 
line. He gets mad every time Czech people skip the line. Nevertheless, 
professor Milson seems to be used to the Czech style of living and enjoys 
every moment with his friends.

Author: Dana Tran
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Názory profesorů na studenty
Dosud jsme se ptali jen studentů na výměnných pobytech, jak se jim to 

tady líbí nebo jak jde život českým studentům v zahraničí. Nezjišťovali 
jsme však, jaký je názor profesorů na to, že jsi někteří studenti vybrali 
Prahu jako jejich nový domov po dobu celého semestru. Oslovila jsem 

dva profesory, kteří se 
s těmito student stýkají 
denně. První z nich je 
profesor David Milson, 
Bc. pocházející z Anglie 
a druhým je Ing. PhDr. 
Antonín Pavlíček, 
Ph.D. z České republi-
ky.  Pojďme nejdřív na 
prvního z nich.

O něm

Profesor Milson v 
České republice žije již 
12 let. Důvodem, proč 
se sem přestěhoval, je, 
že pan Milson potře-

boval změnu, navíc se sem přestěhovalo hodně jeho přátel dva nebo tři 
roky před ním. Během prvních dvou let vyučoval na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích, a letos je to jeho desátý rok na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. Ačkoli je jeho český 
domov v Teplicích, pobývá u jeho kamará-
da v Praze. Mezi jeho koníčky patří spaní, 
cestování, chození a fotografování. Jednou 
by si rád koupil psa.

První dojmy z Čech

Říká, že jeho první dojem o České re-
publice byl zvláštní. Před dvanácti lety to 
nebylo tak pokročilé jako nyní. V dnešní 
době se ČR více podobá ostatním koutům 
Evropy. Dnes jsou britské produkty velmi 
dostupné v různých obchodech. Věci jsou 
však o hodně dražší než v Anglii. Napří-
klad, anglická slanina z Marks and Spen-
cer je přehnaně drahá. Na druhou stranu, 
oblečení ve slevě je dá se říct za babku. In-
ternet se zde také hodně mění. Wi-Fi je v 
dnešní době dostupná téměř všude.

Jeho působení na Vysoké škole ekono-
mické v Praze

Profesor Milson učí třináct hodin týdně, a to předměty 2AJ211, 2AJ212 
– English for Business studies a tento semestr vyučuje i předmět Prepa-
ration for CAE. Na jeho hodiny chodí i cizinci, především Rusové, Ukra-
jinci a Moldavci. Předtím v Anglii vyučoval vědu a biologii na středních 
školách.

Rozdíly ve výukách

Profesor tvrdí, že odlišnosti mezi britským a českým školním systé-
mem spočívají v tom, že se na rozdíl od českých studentů se musí britští 

studenti připra-
vovat na každý 
seminář. Dostá-
vají hodně do-
mácích úkolů, 
které prohlubují 
jejich vědomosti 
o diskutova-
ných tématech, 
nemusí pak 
trávit hodně 
času pouhým 
biflováním, jak 
jsou na to zvyklí 
čeští studenti. 
Pokud se člověk 
chce o něčem 
dozvědět, jed-
noduše si o tom 
zjistí víc infor-
mací. Nemusí 
tak zatěžovat 
svou hlavu pře-

bytečnými informacemi, které student týden po testu zapomene.

Předměty, které vyučuje, mají danou strukturu, podle které se musí 
řídit. A někteří studenti neví, co znamená probírané téma v češtině, ne-
mluvě ani o angličtině. Příklady jsou: finanční deriváty, hedgeové fondy, 
spread betting. Témata o náboru a přijímacích pohovorech jsou ztrátou 
času, protože Češi nevedou pohovory tak, jak by se vést měli, záleží to 
spíše na tom, koho znáte. Studenti píší čím dál tím ošklivěji, může za to 
především závislost na technice. Dochvilnost je také jednou z kulturních 
odlišností. A čeští studenti nerespektují autoritu, mnohdy jen projdou 
kolem profesora, aniž by pozdravili. Mnoho Čechů se na hodinách do-
slova nepřetrhnou a při diskuzí mají tendenci ignorovat nebo nedávat 
pozor.

Nyní je profesor stále v kontaktu se svými předchozími studenty 
z Českých Budějovic, kteří dnes žijí ve Velké Británii. Lidé z Českých 
Budějovic jsou více přátelští a přívětiví. Studenti z Prahy jsou však mno-
hem soutěživější, s velkým egem a arogantnější. Například když se čeká 
na autobus, Britové čekají v řadě. Takže se pokaždé naštve, když Češi 
předbíhají. Nicméně se zdá, že si profesor Milson už zvykl na český způ-
sob života a užívá si každé chvíle strávené s jeho přáteli.

Autorka: Dana Tran
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Professors‘ opinions about students

The other person is Ing. PhDr. Antonin Pavlicek, PhD. He is one of the 
most significant personalities at the Department of System Analysis. Mr. 
Pavlicek comes originally from Brno. One of his biggest hobbies is travel-
ling he has been actively pursuing. Now he spends all the free time with 
his family and his small son. Above that he enjoys kitesurfing. Among 
students he is known as an active professor, that organises many events 
for students of the fourth faculty, such as Blood giving at the Universi-
ty of Economics, Introductory sessions for Master’s - studium students, 
surfing courses in Croatia.

Mr. Pavlicek teaches 4SA101 – Informatics, 4SA411, 4SA415 - Infor-
mation Management, 4SA220 - Web and Social Network Services and 
4SA526 - New Media and Social Network services in English.

Lets move to questions.

Why have you decided to also teach foreign students?

I think, there is a huge potential in English in future, even though I 
really like Czech and I am a proud Czech. From my experience and fo-
reign studies I am sure, that future is all about English. Technical world 
will use English, that is why I think it would be appropriate to teach in 
English. At this moment, I am really glad that I can be useful for foreign 
students, too.

How do foreign students seem different from the Czech ones?

I don’t distiquish students. I can feel some differences, though. Czech 
students used to have worse English than those students from another 
countries. Nowadays, it is not as it was. The level of Czech students‘ 
English improves rapidly a year after year. There is a difference in the 
students‘ approach to lessons. German and Scandinavian students are 
generally more responsible. On the contrary, students from south co-
untries (Spain, Italy, South America) are used to their ‚mañana‘ system. 
They don’t seem to be meticulous and punctual, yet they are nicer and 
more creative. So I can notice differences 
also among foreign students.

Foreign students (mainly from Canada, 
USA) are more praxis oriented. Czech ones 
aren’t pursuing it. Foreign students are 
also very interested in the Czech Republic, 
they explore Europe, travel and enjoy the 
stay, they do not only try to reach the aca-
demical horizons.

Czech students understand the con-
tent of technical lessons, while the ex-
change ones not, because they study at 
other faculties, that don’t require so much 
knowledge about Informatics. So that 
some homeworks aren’t as tough as those 
for students of the fourth faculty.

What do you enjoy the most during classes and why did you want to 
become an academician?

It proved, that pedagogical activity is something, that makes me hap-
py and passing infromation to younger generations fulfils me. And a 
chance to teach foreign students is as contributive as enriching, because 
they have another view on topics. Students appreciate presence of peo-
ple from other countries they can intergrate with.

Since my childhood I dreamed about many professions, from being a 
cosmonaut and dustman to being a professional athlete. Then I wanted 
to be a cook, since I was keen on cooking. I studied Journalism at the 
Charles University, but I realised that it’s not really my thing. So that 
I started my IT studies. Until now, I am really blessed about decision I 
made.

What kind of overseas 
experience do you have? 

When I still was a stu-
dent at Charles Univer-
sity, I went to the USA to 
attend Georgetown Uni-
versity. I learnt a lot of 
effective ways of teaching 
there. What I did not like 
was that the people there 
were way too competitive to the extent of “harming” each other on pur-
pose. After that, I studied at Loughborough, UK as an Erasmus student. 
I met a great community there, with whom I still keep in touch even 
nowadays. That gave me a lot. Then I went to Mexico to do my doctoral 
studies at ITAM, which is the second best university in Mexico. After 
that, I studied at Multimedia University in Malaysia for one semester. 

What do think about Buddy System?

Buddy System is one of my emotional affairs. I have not seen such an 
organized and helping Buddy System anywhere else in the whole world. 
Even though there were attempts to reach such a level, no university has 
managed to do it. You have my acknowledgement. A big thank goes to 
the former rector Durčáková who has been supporting this project from 
its very beginning. It is very pleasant for me to think of those days. For 
example, when I introduced parachuting or founded the sports club.

At the conclusion of the interview, the professor says that the lives 
of students are changing. In the past, the students were linked with 
“Work and Travel”, through which they could go abroad every summer. 
Otherwise,they were full-time students. Nowadays, there are hardly any 
nonworking students. That of course has impacts on their studies. That is 
why my children will be leading their lives the way I have.

Authors: Kačka Urbanová & Dana Tran
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Další osoba je Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, PhD. Na katedře Systém-

Další osoba je PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, PhD. Na katedře Systémo-
vé analýzy (FIS) patří k nepřehlédnutelným osobnostem. Studenti jej 
znají jako aktivního pedagoga organizujícího různé akce pro studenty 
ze čtvrté fakulty, mezi které 
patří například: Daruj krev 
na VŠE, Seznamovací kurz 
pro studenty magisterského 
oboru či surfařský sportovní 
klub v rámci VŠTJ Ekonom. 
Mezi jeho největší koníčky 
patří cestování a vodní sporty 
– wind a kitesurfing, případ-
ně kajak. Nyní věnuje většinu 
volného času rozrůstající se 
rodině. 

Doktor Pavlíček vyuču-
je Informatiku (4SA101), v 
angličtině pak Informační 
management (4SA415), Web 
2.0 and Social Networks 
(4SA220), New media and So-
cial Networks (4SA526).

Nyní přejdeme k otázkám.

Proč jste se rozhodl učit i zahraniční studenty?

Jsem přesvědčen, že v angličtině je budoucnost – je to lingua franca 21. 
století. Byť mám český jazyk opravdu rád a jsem hrdým Čechem, z mé 
zkušenosti a ze zahraničních studií ale vím, že odborný svět dnes prostě 
mluví anglicky. Tudíž si myslím, že by bylo vhodné, aby se vyučovalo v 
angličtině. A v tento moment jsem rád, že jsem dostupný i pro zahraniční 
studenty.

Jak vnímáte rozdíl mezi zahraničními a českými studenty?

Mezi studenty rozdíly nedělám, nicméně jisté rozdíly mezi nimi sa-
mozřejmě vnímám. Zpočátku vykazovali čeští studenti slabší angličtinu 
než ti zahraniční. Nyní už to ale téměř neplatí. Rok od roku se úroveň 
angličtiny našich studentů rapidně lepší. Rozdíly občas bývají patrné 
také v přístupu k výuce. Němečtí a skandinávští studenti jsou zpravidla 
zodpovědnější, naopak studenti z jižních států (Španělsko, Itálie, Jižní 
Amerika) mívají tzv. „mañana systém“. Rozhodně se o nich nedá říct, že 
by byli pedantští a dochvilní, zato bývají příjemnější a kreativnější. Takže 
rozdíly vnímám i mezi studenty ze zahraničí.

Studenti z Kanady a USA zase bývají více orientovaní na praxi a prak-
tická cvičení, oproti tomu naši studenti toto zase dobře zvládají teorii. 
Zároveň se zahraniční studenti hodně zajímají o Česko a Evropu, dost 
cestují a užívají si, takže tu nejdou jen po nejvyšších akademických me-
tách.

Moje předměty jsou odborně informaticky zaměřené, a tudíž studenti 
naší fakulty logicky vykazují větší přehled v oboru. Fakt, že zahraniční 
studenti pocházejí z různých škol, fakult a oborů, tak musím při výuce 
trochu zohlednit. 

Co Vás na výuce baví a proč jste se chtěl stát akademikem?

Pedagogika mne prostě baví – pokládám za smysluplné předávat zna-
losti mladším. Vyučovat zahraniční studenty je přínosné a osvěžující, 
protože mívají jiný pohled na svět. Pro české studenty je také záživnější, 
když jsou mezi lidmi z jiných koutů světa a mohou se navzájem integ-
rovat. Od dětství jsem snil o různých povoláních, od kosmonauta a po-
peláře po vrcholového sportovce. Jednu dobu jsem chtěl být i kuchařem. 
Chvíli jsem chtěl být novinářem, proto jsem vystudoval žurnalistiku a 
mediální studia na Karlově univerzitě, kde jsem zjistil, že toto ale dělat 
nechci. Vždy jsem ale tíhnul k oblasti IT, takže jsem šel na doktorát z In-
formatiky na VŠE, kde jsem poznal krásu a svobodu akademické půdy. 

Jaké máte zkušenosti se zahraniční praxí vy?

Ještě jako student jsem vyjel za Univerzitu Karlovu na studium na 
Georgetown University ve Washingtonu, DC, USA. Odtamtud jsem si 
odnesl jejich zajímavé a přínosné metody výuky. Avšak nelíbila se mi 

americká až extrémní soutěživost 
a naschvály. Například před tes-
tem někdo vytrhal klíčové strán-
ky z učebnic v knihovně. Na dru-
hou stranu - studenti chodili na 
hodiny dobře připravení, a kdo 
nebyl, byl vykázán z učebny, aby 
ostatní nezdržoval. V rámci Era-
smu jsem pak studoval ve Velké 
Británii na Loughborough Uni-
versity, na což dodnes velmi rád 
vzpomínám. Zde byla skvělá ko-
munita, s mnoha lidmi jsem stále 
v kontaktu. Hodně mi to dalo. V 
rámci doktorského studia na VŠE 
jsem vyjel do Mexika, kde jsem 
dva trimestry působil na ITAM, 
asi druhé nejlepší universitě v 
Mexiku. Dále jsem pobyl semestr 
na Multimedia University v Ma-

lajsii. Tyto zážitky mě velmi obohatily a rozšířily mi obzory.

Doporučil byste studijní pobyt v zahraničí?

Rozhodně, kdyby to bylo jen na mně, tak bych zahraniční pobyt dal 
pro všechny studenty jako povinný. Chápu ale, že finanční stránka věci 
může být problém.

Jaký máte názor na Buddy System?

Buddy System je moje srdeční záležitost. Nezažil jsem tak dobře or-
ganizovaný a přínosný BS nikde jinde ve světě. V zahraničí jsem zazna-
menal podobné pokusy, ale takové úrovně jako u nás žádná univerzita, 
kde jsem byl, nedosáhla. Máte moje uznání. Velké díky patří také bývalé 
paní rektorce Durčákové, která tento projekt na VŠE přinesla a od začát-
ku podporovala. Vzpomínám na začátky Buddy systému u nás velmi 
rád, protože jsem se v té době sám v Buddy Systému trochu angažoval. 
Pomáhal jsem založit sportovní klub a zavedl dodnes velmi populární 
seskoky padákem.

Na závěr jsme se od pedagoga dozvěděli, že se život studentů mění. 
Dříve se studenti věnovali studiu naplno a o prázdninách vyjížděli s 
„Work and Travel“ pracovat do ciziny. Nyní je spíš výjimkou student, 
který při studiu nepracuje. To se samozřejmě projevuje i na jejich studij-
ních výsledcích a snižuje bohužel také zájem o zahraniční studijní poby-
ty, což je veliká škoda.

Autorky: Kačka Urbanová & Dana Tran
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When mornings are 

marked with steel-
-gray sky, people start 
to wear black warm 
coats and their moods 
drop alongside tempe-
rature; wouldn’t you 
try to get away? We 
were lucky and we got 
away for a week, to 
Israel. iTour is a short 
Exchange program 
with students from 
Tel Aviv University. 
To explain it shortly, a 

group of Israeli students come for a week to Czech Republic and in the 
second part we go to Israel. While this concept is supposed to be cultu-
ral exchange, there is no need to be afraid of boredom and 
sightseeing. The right group of buddies is paramount of 
course but I am happy to say that our generation is able to 
include among culture not only history, but music, food 
or lifestyle as well. To travel in a big group during this ex-

change may seem to be 
difficult to organize. It 
may also look difficult to 
restrict the spirit of free-
-minded backpackers 
but it is pretty useful in 
Israel. First, you get to 
know places you would 
otherwise never found 
and second, Israel can 
wipe the bank account 
of an average Czech per-
son really quickly. So if 
you know someone who 
is willing to host you at 
his/her home and get 
you some free food, just 
hit the imaginary „like“ 
button!

For a lot of us Israel was something 
new and unexplored. At least for me it 
was. We hear about it a lot (even if I 

do not keep up with the news for almost two years already ) and it is 
really interesting for students of International relations, of course. Since I 
didn’t have big expectations, I was able to enjoy the whole week immen-
sely. Culture, food, travelling. One of the funny things was, that while I 
consider myself someone, who already done some travelling, some thing 
might be a problem because of Hebrew language.

I will skip the Czech part (my apolo-
gy), because since it was great and re-
ally packed with interesting program, 
we know our little country pretty 
well.  So how can I sum up the trip 
to Israel? I will try like this: Airport 
security check, flight, tired, welcome, 
beach, Tel Aviv, humus, dessert, walk 
in dessert canyon, camels (!), beduins, 
humus, falafel, schaslik, beduins can 
have up to 4 wives!, camels are really 
loud during the night, watching stars in the dessert, sunrise in Masada 
fortress, dead-tired, Dead Sea, Haifa city, more falafel, kibuc village and 
celebration of Sabat, trip to Lebanon border, trip to Syria border, beach, 
Jerusalem city, Old town of Jerusalem, The Temple, Jerusalem street mar-
ket, Western wall, Holocaust museum, depression, Tel Aviv again, beach, 
sunburn, humus, flight home, cold! 

There were way too many things to experience in just one week, but 
mostly confirmation of the fact, that there is no need to fear travelling to 
Israel (except that you would spend a good amount of money there ). 
So Israel remains for us as a country of conflicts, a country full of tech-
nological start-ups and a country with a long and twisted history. What 
we newly learned is that it’s a country, where you would like to return, 
because you can find so much on such a small place.

Author: Míra Šulc, Photos: Ondra Průcha
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iTour 2014
Když začí-

ná být venku 
ocelově šedá 
obloha, lidé 
oblékají teplé 
černé kabáty 
a nálada za-
číná být tak 
trochu pod-
zimní, nes-
nažili byste 
se z toho 
utéct? Nám 
se to naštěs-
tí na  týden 
povedlo, a 

to rovnou do Izraele. iTour je výměnný pobyt se studenty z  univerzi-
ty v Tel Avivu. Ve zkratce přijíždí skupinka izraelských studentů sem k 
nám na týdenní program a v části druhé jedeme my na týden do Izraele. 
Přestože se jedná o kulturní exchange, není potřeba bát se nudy. První je 
samosebou správná parta lidí, ale je nutno dodat, že naše generace na-
štěstí neřadí mezi kulturu jen historii, ale i jídlo, svátky, styl života apod. 
Cestování v rámci krátkého exchange tripu vám sice může připadat ná-
ročnější na organizaci a trochu svazuje free-baťůžkáře, kteří jsou zvyklí 
si o všem rozhodovat sami, pro Izrael se ale určitě vyplatí. Zaprvé po-

znáte místa, kam byste se 
sami dostávali jen opravdu 
těžko, protože se o nich 
ani nedozvíte, a za druhé... 
Izrael může průměrnému 
Čechovi vybílit účet rychle-
ji než kbelík Primalexu. 
Pokud tedy máte někoho, 
kdo vás u sebe ubytuje a 
poskytne vám i jídlo, palec 
nahoru!

Pro hodně z nás byl 
Izrael něco jako velká ne-
známá, nebo alespoň pro 
mě. Slyšíme o něm hodně 
(i když záměrně už nějaký 
čas nesledujete zprávy ). 
A je to rozhodně zajímavé 
místo pro student meziná-
rodních vztahů. Protože 

jsem neměl tak velká očekávání, dokázal jsem si ten izraelský týden ne-
skonale užít. Kultura, jídlo, cestování. Jedna z vtipných věcí bylo zjištění, 
že přestože se považujete za člověka, který už sem tam cestoval, když 
nepřečtete už ani nápisy, protože jsou v hebrejštině, některé věci mohou 
být trochu problém. 

Českou část výměny s omluvou přeskočím, protože přestože byla 
skvělá a na program vyčerpávající, svou malou zemi přeci jen dobře zná-
me.  A jak by se dala shrnout ta izraelská? Zkusím to heslovitě: Kon-

trola, let, únava, uví-
tání, pláž, Tel Aviv, 
hummus, poušť, výlet 
pouštním kaňonem k 
vodopádu, velbloudi!, 
beduíni, hummus, fa-
lafel, šašlik, beduíni 
můžou mít až 4 ženy!, 
velbloudi jsou přes noc 
hodně hlasití, hvězdy 
v poušti, východ slun-
ce v pevnosti Masada, 
hrozná únava, mrtvé 
moře, město Haifa, 

další falafel, kibuc a oslava Šabatu, výlet k hranicím s Libanonem, výlet 
k hranicím se Sýrií, pláž, Jeruzalém, staré město Jeruzaléma, Zeď nářků, 
chrám, Jeruzalémský trh, muzeum Holocaustu, deprese, Tel Aviv, pláž, 
spálení od sluníčka, hum-
mus, odlet, ČR, zima! 

Na jeden týden zážitků 
strašně moc, ale hlavně po-
tvrzení toho, že této země se 
není potřeba bát (maximálně 
v tom, že v ní utratíte hod-
ně peněz ) Izrael tak pro 
nás zůstává i nadále zemí 
konfliktů, technologických 
start-upů a dlouhé a složité 
historie, ale nově i zemí, kam 
se člověk rád vrací, protože 
je tu na malém prostoru vel-
ká spousta zajímavých věcí a 
zážitků. 

Autor: Míra Šulc
Fotky: Ondra Průcha
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Obnova hradu Hartenberg

Od elegantních budov a udržovaných viděňských parků až po zámek 
z jedenáctého století, který nutně potřebuje opravu. O takovém záběru 
zážitků jsem si před odjezdem na výměnný pobyt nemohl nechat ani 
zdát.

V pátek odpoledne se pět chlapců z Brazílie, Belgie, Indie, Anglie a 
Nového Zélandu připojilo k sedmi českým dívkám z organizace Bud-
dySystem a vyrazilo přes víkend pomáhat s opravami zámku na česko-
-německých hranicích. Cestovali jsme vlakem, což byla oproti obvyklé 
dopravě autobusem příjemná změna. Pohodlí a výhled se zasloužily o 
krásnou cestu, i když oproti silniční dopravě trvala o chvilku déle. Po 
výstupu z vlaku jsme se ocitli uprostřed ničeho a po půlhodinovém po-
chodu tmou nalezli ubytování ve starém kamenném domě. Večer jsme 
strávili u táboráku, na kterém jsme opékali vynikající klobásy a Mar-
shmallow.

Ráno jsme se krátkým pochodem přesunuli na zámek Hartenberg, kde 
nás vřele přivítal kastelán Béďa. Připravil pro nás zajímavou prohlídku 
a lekci historie, která zahrnovala návštěvu Johanna Wolfganga Goeteho 
na zámku, tragickou péči o hrad v době komunismu, několik požárů ob-
jektu i cestu, kterou hrad urazil, než se stal jednou z nejvyhledávanějších 
dobrovolnických lokalit v Evropě. Po prohlídce jsme se již pustili do prá-
ce, která zahrnovala zejména odklízení kamenů, které uvolnily místo pro 
nově vznikající cestu k odlehlé části hradu. Ten je v opravě již sedm let a 
důraz se zde klade více na koncept dobrovolnictví, než na zisk. Nebylo 
tedy kam spěchat, což bylo příjemné.

Odpoledne nám Libor - další dobrovolník z okolí hradu - připravil 
skvělou prohlídku přilehlého lesa. Objevili jsme 300 let opuštěný pivo-
var a prošli stísněné prostory dolů, ve kterých kdysi rychlostí 1cm za 
den těžily kámen děti. Večer na nás čekalo další skvělé české jídlo, bram-
borák. Po něm jsme se procházkou odebrali do nedaleké hospody plné 
místních. Velké pivo stálo osmnáct korun a Tom, který mluví německy, 
dokonce objevil nového kamaráda.

Příštího dne jsme se dozvěděli, že pojedeme na projížďku na koních, 
což bylo vítané zpestření. Většina z nás na koni nikdy neseděla, takže 
jsme se nechali jen pomalým tempem vodit dokola, ale i tak jsme si při 
hře na vojevůdce Jana Žižku užili spoustu legrace.

Bylo skvělé strávit víkend s rodilými Čechy, kteří nám pomohli s 
jazykem a poznáváním zdejší kultury. A kteří nám také byli skvělými 
tlumočníky. Na cestě zpět jsme si ještě prošli náměstí, které v neděli od-
poledne zelo prázdnotou. I tak se nám ale povedlo najít útulnou pizzerii, 
kde jsme výlet plný přírodních krás zakončili skvělým obědem.

FESTIVAL MÝTICKÝCH STVOŘENÍ NA 
HRADU HARTENBERG

Za přítomnosti Buddy Systemu a 13 zahraničních studentů se 
první víkend v říjnu, tedy 4. října 2014, konal tradiční slet čarovných 
bytostí na hradě Hartenberg, aby nám připomněly svou existenci a 
oživily dávné mýty. Perleťově černá tma a podzimní mlhy jsou pro ně 
lákadlem ke skotačení s nejmenšími.

Děti a jejich rodiče tak sebrali veškerou odvahu a vyrazili na stezku 
odvahy trvající více než hodinu a skýtající více než sto strašidelných 
exemplářů. Stezka vedla přes hluboký les plný kanibalů, zombie, 
upírů i mumií vstávajících z hrobu až do hradu, kde však stále neměli 
vyhráno. Předhradí obsadili loupežníci a bílá paní a ve sklepení kousek 
od Frankesteinovy laboratoře si místní čerti udělali peklo. 

Nakonec ale vše dobře dopadlo a odvážlivci, kteří přežili tento 
nekonečný labyrint, se mohli pozdravit s udatnými rytíři a ufony, kteří 
přijeli z Kanady, Singapuru, USA a dalších zemí z celého světa.

Michal Kolomazník

Převzato a přeloženo z: 
http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/mhop-
per/1/1398638649/tpod.html

Matthew Hopper
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Hartenberg castle restoration
From the incredibly elegant buildings and groomed parks of Vienna 

last weekend to an 11th Century castle in need of major repairs this we-
ekend. These ranges of experience has helped make this exchange more 
than I could have envisaged or hoped for before leaving home.  

Late Friday afternoon five boys from Brazil, Belgium, India, England 
and NZ joined seven Czech girls from the University Buddy System for 
a castle restoration volunteer weekend near the Czech/Germany border. 
We traveled by train which made a nice change from the usual intercity 
transport of buses. The extra comfort and sights made for an enjoyable 
trip, even if it took a bit longer than busing. We got off the train and 
found ourselves squarely in the middle of nowhere. Darkness had fallen 
and we ventured up the road for half an hour until we found our accom-
modation, an old stone house. The night was spent around a campfire 
over which we cooked delicious Klobasa (Sausages) and Marshmallows

The morning bought sunshine and after a lazy breakfast we made the 
short walk to Hartenberg Castle where we were warmly greeted by the 
Castle owner, Béďa. He gave us an interesting tour and history lesson 
which included; stories of Johann Wolfgang von Goethe‘s visits to the 
castle, how the castle came to be in a state of disrepair after neglect throu-
gh the communist years and after a couple of fires, as well as providing 
insight into how it has become the site for one of the most popular volun-
teer opportunities in Europe. We then did four hours work which mainly 
consisted of throwing bricks and rocks down a hill to a road, clearing 
space so that they could begin to build an access road to another side of 
the castle. The castle has been under repair now for seven years, and has 
a finishing deadline of 1172. It was a unique project where the impor-
tance was on the volunteer experience and relationships rather than any 
profit motive. There was no rush, which was nice.

In the afternoon we were given a brilliant tour around the local forest 
by Libor, another person involved with the castle project. We visited an 
abandoned three hundred year old brewery, spent time exploring claus-
trophobic mines where children were employed, cutting away at the rock 
in these small caves at a rate of 1cm per day

In the evening we had another tasty Czech dish, Bramborak (potato 
pancakes). After dinner we walked to the nearest town where we met 
some locals at the pub. 18 crowns for a pint of beer ($NZ1.06). Tom who 
spoke German made a new best friend and exchanged addresses with a 
friendly local man. 

The following day we were told that we would be going horse-riding 
which was a welcome surprise. Most of us had not ridden horses before 
so it was a fun experience. We were only walked around at a pleasant 
pace but it was enjoyable riding around pretending to be Jan Zizka lea-
ding the Hussite Army into battle. 

It was great to be able to spend a weekend with Czech speakers, who 
helped us with our very elementary language skills and who taught 
us about Czech food & culture. And who additionally served as great 
translators. The trip finished off with a visit to a town on the way home 
for lunch. The town square was eerily deserted on a Sunday afternoon, 
however we did manage to find a nice pizza and pasta place for lunch to 
finish off what was a great weekend escaping the city and enjoying the 
beautiful natural surroundings of Bohemia. 

FESTIVAL OF MYTHICAL CREATURES IN 
HARTENBERG CASTLE

On October 4th a traditional festival of magical creatures took place 
in Hartenberg castle with the participation of Buddy Systém and 13 
foreign students. Those magical creatures wanted to remind their exist-
tence and old myths to us. Pearly black darkness and autumn mists are 
a temptation to romp with the smallest for them.

Children and their parents had the courage to join a scary track, 
which took more than an hour and contained more than a hundred 
creepy pieces. The trail led through a deep forest full of cannibals, 
zombies, vampires and mummies rising from their graves to the castle, 
where they still had not won. Robbers and a white lady seized the 
forecastle and at a cellar which is located near from the local Franken-
stein‘s lab devils based a hell. (Not sure what you’re trying to say here) 
Maybe: Devils deemed hell the forecastle and a cellar which is located 
close to the Frankenstein’s lab and which is seized by robbers and a 
white lady 

In the end everything turned out to be great and daredevils who 
lived through the endless maze could greet the valiant knights and 
ETs who came from Canada, Singapore, USA and other countries from 
around the world.

Michal Kolomazník

Source: 
http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/mhop-
per/1/1398638649/tpod.html

Matthew Hopper

18strana.indd   1 7.12.2014   13:30:26



                                     
                               

19

Buddy UP / Winter 2014

SINGAPORE: Fine for not flushing a public 
                       toilet?
Would you like to know if it is really possible? This 

and many more you find in the slightly shocking inter-
view with friendly Tan Wei Chong from Singapore Ma-
nagement University.

Why does guy from Singapore choose VSE as an exchange univer-
sity?

Prague’s beauty cannot be justified with just a visit. That’s why I wan-
ted to spend time by exploring and fall in love with her. VSE was chosen 
as it is renowned for its economic discipline in Central Europe. More 
importantly, the school has a good line-up of exciting programs for the 
exchange students.

What was the first thing that came into your mind when you have 
landed in Prague? 

Prague has more to offer than being a beauty itself. The ladies here are 
even more charming than the city. 

Asian education systems are significantly results-oriented, what 
about Singapore‘s?

Singapore’s education system are probably the biggest contributor to 
this stereo-type. It’s CRAZZZY.

For example in China they separate A grade students, can we see 
something similar in Singapore?

In Singapore, A grade is insufficient to separate yourself from your 
peers. You need to be an all-rounder and excel in multiple disciplines - 
studies, sports, community, business etc.

How does regular student spend his spare time in Singapore? 

Well, different people have different interest. For me, I spend time do-
ing sports and adventure, watching movies, chilling out and catching up 
with friends in a bar etc. We do party as well but nowhere as crazy as the 
Europeans as it cost so much!!! Cover charge for a club is at least 20 €. 
And don‘t mention the price of alcohol!

Is it true that you can be fined for not flushing a public toilet or you 
can be even canned for particular reason? 

I’m not so sure for not flushing the toilet as I DO flush. So it was never 
my concern. But what I do know is that chewing gums are banned in 
Singapore, you could get fine for littering, eating and drinking in trains 
and jay-walking. And yup, caning is popular, I always get canned when 
I was younger (calm down, I get canned by my parents and not by law. 
I am a law abiding citizen). But you do get canned pretty easily if you 
break the law such as armed robbery, burglary etc. So if you want to rob 
in Singapore, do not carry any weapons! And yes, drug trafficking is a 
death penalty in Singapore, so remember to leave your weed and cocaine 
when you visit Singapore =)

I have heard that it is usual for families to employ live-in helper 
(Philippines)… 

Yup, it is true. We call them domestic helpers or maids. They are usu-
ally from Indonesia or Philippines. As the name suggest, they help us 
domestically and are in charge of tidying up the house, prepare meals, 
take care of the young and olds in the family. Singaporeans are very care-
er minded/ career driven and spend long hours at work. We are usually 
too tired for anything after work so these helpers really come in handy. 
The help from them are almost divine and indispensable.

Driving a car in Singapore is super- expensive, please can you expla-
in to our readers why is that? 

Super expensive is an understatement. Singapore is probably the most 
expensive place to drive in the world (not sure if there are other crazy 
countries like us). People who visited Singapore often say Singapore is a 
beautiful city, modern and new. Everything in Singapore is new, inclu-
ding the cars. Most cars in Singapore are less than 10 years old. In Sin-
gapore, you have to purchase/ bid for a Certificate of Entitlement (COE) 
which grants you the right to own a car for ONLY 10 years and this paper 
cost around USD $50, 000 on average. It is almost like paying for the 
price of 2. And once 10 years are up, you got to buy the paper again and 
a new car =D

It is also super expensive to drive around in Singapore. Road taxes, 
fuel and tolls could make someone bankrupt. In Singapore, we value a 
lot on efficiency and this stretches to making payment for parking and 
tolls too. By law, all cars are required to have a cash card device (in ve-
hicle unit) installed so that they could deduct money from our cash card 
really easily and fast. When we drive into the business district or to park, 
a sensor would deduct the value from your card automatically. And sin-
ce it is so convenient, the government and corporations are coming up 
with more ways to make the drive pay. If you want to find out more, 
check out what is Electronic Road Pricing (ERP)

Let´s change the topic. How do you deal with nature in Singapore? 
After all it is a city-state…

There are many beautiful and well decorated buildings in Singapore 
and you could find almost everything in Singapore EXCEPT nature =). 
As I´m not used to nature so much I don’t miss it in Singapore but when 
staying abroad I do miss how clean it is. Concerning nature, I do love the 
nature of the Italian Alps. I would definitely want to visit it again.

And finally - what have you learned in Czech Republic?

Na zdraví!

Author: Terka Veselá
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SINGAPUR: Pokuta za nespláchnutí záchodu?
Je opravdu možné dostat takto absurdní pokutu? 

Otázku na tuto odpověď a mnoho dalšího naleznete v 
tomto trochu šokujícím rozhovoru se studentem Singa-
pore Management University Tan Wei Chongem. A pak, 
že se u nás nemáme dobře!

Proč si kluk ze Singapuru vybere VŠE jako svou exchange univer-
zitu?

Pro odhalení celé krásy Prahy jednoduše jedna návštěva nestačí. Proto 
jsem chtěl zůstat déle, Prahu prozkoumat a nakonec se do ní zamilovat. 
VŠE je také známá pro vysokou úroveň ekonomických oborů ve střední 
Evropě. Důležitější však je, že škola nabízí nepřeberné množství aktivit 
pro exchange studenty.

Co Tě jako první napadlo po příletu do Prahy?

Praha nabízí mnohem vice, než jen její krásu jako takovou. Zdejší ženy 
jsou ještě mnohem půvabnější než samotné město. 

Vzdělávací systémy v Asii jsou výrazně orientované na výsledky. 
Jak jste na tom v Singapuru?

Singapurský vzdělávací systém pravděpodobně k tomuto stereotypu 
nejvíce přispívá. Je to vážně ŠÍLENÉ.

V Číně je například běžné separovat jedničkáře od zbytku třídy. 
Můžeme se s něčím podobným setkat i v Singapuru?

V Singapuru jedničky na separování od Vašich vrstevníků nestačí. 
Musíte být všestranní a excelovat v mnoha disciplínách – ve studiu, spor-
tu, komunitě, businessu, atd.

Jak běžný student tráví v Singapuru svůj volný čas?

Různí lidé mají různé zájmy. Já například ve volném čase sportuji 
(jachting), hledám dobrodružství, koukám na filmy, chodím s kamarády 
do baru, atd. Párty u nás ale nejsou tak intenzívní jako v Čechách. Jen 
samotný vstup do klubu totiž stojí 20 euro!

Je pravda, že můžete být pokutováni za nespláchnutí veřejné toa-
lety, či Vám dokonce hrozí veřejný výprask při určitých prohřešcích?

Se splachováním veřejných záchodů si nejsem jistý, jelikož já je spla-
chuji. Co ale vím je fakt, že jsou u nás zakázané žvýkačky. Pokutu lze 
dále dostat za odhazování odpadků, jedení či pití ve veřejných prostřed-
cích nebo přecházení silnice v neoznačených místech. A ano, výprask je 
v Singapuru oblíbený. Když jsem byl malý, dostával jsem ho velmi často 
(neděste se, byl to výprask od mých rodičů, ne od veřejných činitelů, 
jsem ctihodný občan). Popravdě, k výprasku se u nás dostanete velmi 
snadno. Stačí ozbrojené loupeže, vloupání, atd. Takže pokud chcete v 
Singapuru krást, neberte si k tomu zbraň . Navíc za obchod s drogami 
u nás hrozí trest smrti. Takže až pojedete na návštěvu, trávu a kokain 
nechte doma!

Slyšela jsem, že je u Vás běžné mít doma hospodyňku z Filipín, kte-
rá s Vámi sdílí domácnost. 

Ano, pravda. Říkáme jim domácí pomocnice či služky. Obvykle po-
cházejí právě z Filipín či z Indonésie. Jak patrně tušíte, pomáhají nám 
s domácími pracemi. Mají na starost úklid domu, vaření, péči o děti a 
seniory v rodině. Singapurci jsou výrazně zaměření na své kariéry a tráví 
tak mnoho hodin v práci. Po návratu domů jsme tak unavení, že služby 
hospodyněk opravdu přijdou vhod. Jejich pomoc je zcela nezbytná. 

Řízení auta v Singapuru je velmi drahá záležitost. Můžeš, prosím, 
vysvětlit našim čtenářům, co za tím vězí?

Velmi drahé je slabé slovo. Singapur je pravděpodobně nejdražší země 
světa, co se řízení aut týče. Lidé, kteří navštívili Singapur, často říkají, 
že je to krásné, moderní a nové město. Všechno zde je nové, včetně aut. 
Většina z nich není starší než 10 let. Navíc si musíte koupit povolení, 
které Vás opravňuje vlastnit auto. Stojí přibližně milion korun a máte 
díky němu právo na auto (pouhých) deset let. Což je stejná cena jako za 
dvě nová auta. A jakmile 10 let uplyne, musíte si povolení koupit znova. 
A také nové auto.  

Co se týče samotného ježdění autem v Singapuru, to je další kapito-
la. Silniční poplatky, pohonné hmoty a příslušenství by mohly jednoho 
přivést k bankrotu. Efektivita, na kterou se u nás hodně zaměřujeme, 
v sobě skrývá také platby za parkovné a ostatní služby. Zákon nařizu-
je, že všechna auta v Singapuru musí být vybavena čtečkami karet (tzv. 
CashCard), ze kterých se automaticky odečtou peníze při vjezdu na par-
koviště či do business zóny. A jelikož je odečet peněz takto jednoduchý, 
vláda a korporace neustále vymýšlejí nové a nové poplatky. Pokud se 
chcete dozvědět vice, koukněte, co se skrývá pod pojmem Electronic 
Road Pricing (ERP). 

Pojďme změnit téma. Jak jste na tom v Singapuru s přírodou? Přeci 
jen je to městský sát...

U nás je spousta krásných a špičkově dekorovaných budov. Můžete 
zde najít vše, kromě PŘÍRODY. Proto jí zas tolik neřeším, jelikož na ní 
nejsem zvyklý. Co mi ale při pobytu v zahraničí chybí, je čistota Singa-
puru. Co se týče přírody, velmi jsem si oblíbil krásu italských Alp. Určitě 
bych se tam rád někdy podíval znovu. 

 A na závěr: co ses nau-
čil v České republice?

Na zdraví!

Autor: Terka Veselá
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Unie studentů pomáhá studentům
O Unii studentů jste již pravděpodobně slyšeli. Přečtěte si, jaké 

možnosti rozvoje Vám tato organizace nabízí. Její vliv na škole bude 
neustále růst. Určitě stojí za to být u toho!

Můžete, prosím, prozradit studentům, kteří o Vás nikdy neslyšeli, k 
čemu Unie studentů slouží?

Unie studentů VŠE je studenty řízená organizace založená s cílem 
podporovat studentský život na VŠE. Konktrétně chceme otevírat 
studentům pracovní i nepracovní příležitosti, podporovat růst a čin-
nost studentských spolků a v neposlední řadě jednat s vedením uni-
verzity o průběžném zlepšování kvality života a studia na univerzitě.

Co Vás k založení Unie studentů vedlo?

O Unii se na VŠE diskutovalo již několik let. Na VŠE je přes 50 stu-
dentských organizací a na škole se stále něco děje. K založení nás ved-
lo přesvědčení, že počet studentských aktivit (ve kterém nemá VŠE v 
ČR konkurenci) naráží při současné podobě na strop svých možnos-
tí. Že je už třeba vytvořit nějaký styčný bod, organizaci, která pro to-
hle množství spolků bude pracovat a podporovat jejich spolupráci.

Jak to bylo s předchozí Studentskou unií VŠE, která byla na půdě 
VŠE dříve než Vy, ale byla zrušena? Byl o tom napsán i kontroverzní 
článek v časopisu EkonTech.cz.

Před naším projektem zde byl pokus o založení unie, který reali-
zovali lidé přímo píšící časopis EkonTech.cz, což se v článku bohu-
žel nedočtete. Ten projekt nezískal důvěru, protože studenti, kteří 
projekt připravovali a zároveň pracovali v EkonTechu, nedovedli 
rozptýlit podezření, že se jednalo o jakési rozšíření byznysu vyda-
vatele časopisu EkonTech. To byl hlavní impulz pro jeho odmítnutí.

Jaké konkrétní výhody plynou studentům z členství v Unii?

Výhody spočívají v získání praxe (projektové řízení, marketing, HR 
aj.), práci pro dobrou věc a potkání spousty zajímavých lidí nejen z VŠE 
(např. Primátor, podnikatelé, významní lidé ze státní správy atp.). Pokud 
se podíváme na Unii jako organizaci pro jednotlivce, tak připravujeme 
pro členy spoustu projektů, školení, workshopů a dalších akcí. Pochopi-
telně je pro studenty zajímavá také možnost zdarma navštívit kulturní a 
společenské události, ať už se jedná o studentské akce (free/VIP vstupy)

či akce našich partnerů (ELAI, Magistrát hlavního města Prahy a další).

Co naopak těží z členství studentské organizace?

Pro organizace jsme zatím dohodli s vedením školy co-wor-
kingové prostory ve škole. Zde mají organizace příležitost se 
nerušeně scházet a řešit svou práci. Můžou si zde také ulo-
žit do bezpečí své propagační a jiné materiály (např. rollupy). 

Další výhodou, kterou členství v Unii přináší, je zapojení do projek-
tů jako je Zapiš se do dějin, kde nabizime spolkům možnost zapojit se 
do pravidelné archivace historie univerzity vlastními informacemi a 
materiály. I pro vedení jednotlivých organizací připravujeme různé 
zajímavé workshopy, ke kterým se studenti běžně nedostanou, kon-
krétně například od našeho partnera ELAI. Připravujeme spoustu dal-
ších zajímavých projektů, ale o těch budeme mluvit až někdy později 

Slyšela jsem, že studentským organizacím nabízíte prostory přímo 
ve škole, znamená to tedy, že jim zařídíte samostatnou kancelář či 
místnost?

Místnost IB 316a je pro organizace připravená k užívání, zatím 
se ale musí zamykat a klíče má jen několik lidí. Brzy dojde k zpro-
voznění elektronického zámku dveří, díky kterým budou moci zá-
stupci jednotlivých organizací kdykoli pro vstup využít vlastní 
ISIC. Tím pro nás ale práce nekončí, rádi bychom do místnosti za-
řídili například projektor, nástěnky a řadu dalších užitečných věcí.

Jaké akce jste zatím během svého působení na VŠE zorganizovali?

Naší hlavní akcí byl Týden studentských příležitostí na začátku se-
mestru – stánkový veletrh s prezentacemi studentských organizací a dal-
ších příležitostí na VŠE v atriu RB. Naším cílem ale není přímo organi-
zovat akce, těch je díky velice aktivním spolkům už na VŠE dostatek. Ve 
své činnosti se chceme věnovat spíše projektům zaměřeným na rozvoj a 
podporu studentských organizací a jednotlivých studentů.

Jaké další projekty máte v portfoliu?

18. 11. začala akce Studenti pro studenty, kde vystoupili studenti a 
čerství absolventi, kteří se úspěšně prosadili v různých odvětvích podni-
kání. Pro zajímavost tam byli jak technicky zaměření mladí podnikatelé, 
tak lidé, co si založili svůj vlastní bar či módní značku a s ní spojené 
prodejny. Celá akce se koná v rámci celosvětového Global Entreprene-
urship Week a myslíme si, že to bylo velice inspirativní! Současně jsme 
byli partnery letošního ročníku Miss VŠE.

Z pohledu studentských organizací je pak důležité 2. zasedání Sněmu 
Unie, které se odehrálo 27. listopadu. Jedná se o oficiální setkání všech 
členských organizací, na kterém mimo jiné měly i další spolky příležitost 
stát se členy Unie.

Děkuji za Váš čas!

My děkujeme za Váš zájem a těšíme se, až se zase uvidíme!

Na otázky odpovídali zakladatelé Unie studentů VŠE Miloš Lokajíček, 
Filip Korecký a Jakub Kočí

Tereza Veselá
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Šťastná díky Free hugs  
Happy By Spreading Free Hugs

Drazí studenti na 
výměnném pobytu a 
čeští buddieci!

Jsem Michelle z vý-
měny z minulého se-
mestru na VŠE v Pra-
ze a ráda bych vám o 
něm řekla pár slov.

Co jsem si z celého 
pobytu užila nejvíc, 
byly výlety z Buddy-
Systemem, protože 
jako zahraniční stu-
dent máte mnohem 
více času a příleži-
tostí než doma dělat 
věci, ke kterým byste 
se běžně nedostali. 

Zúčastnila jsem se 
tak například akce 
FreeHugs, která 
mě zaujala nejvíce. 
Zprvu to byl tro-
chu divný pocit, ale 
když jste ve skupině, 
je skvělé pozorovat reakce lidí - vystrašené, přehlížející, překvapené i 
šťastné, když lidem nabízíte objetí. Dojemná chvíle přišla, když nás mí-
jela skupina asi dvanáctiletých dětí. Jedna z dívek se přišla zeptat, jestli 
by také objetí mohla dostat, což za chvílí přivedlo všech 14 dětí. Muse-
la jsem z FreeHugs o chvílí dřív, rozloučila jsem se tedy a šla městem, 
kde jsem uviděla tu nejroztomilejší věc - skupina studentů, které jsme 
předtím objímali, si nakreslila vlastní nápisy a začala také rozdávat Fre-
eHugs! Krásná ukázka toho, jak snadno je pozitivní přístup nakažlivý.

Co bych chtěla v Praze dále doporučit je nejlepší sushi / korejská 
restaurace, ve které jsem kdy byla - Mamy food. Myslím, že stojí za náv-
štěvu, nebudete litovat. Většina jejích zákazníků jsou Korejci - to je vždy 
známka, že jídlo musí být výborné. Spokojeni budete i s cenou, která 
se pohybuje mezi 180 až 220 Kč za jídlo. Je ale hodně oblíbená, takže si 
raději místo zarezervujte předem.

Uživejte si každou minutu vaší výměny na party, prohlížením měs-
ta, cestováním a s BuddySystemem. Věřte mi, váš čas v zahraničí uteče 
velmi rychle.

Michelle Lingg, University of St. Gallen, Švýcarsko. 

Dear exchange students and Czech buddies!

This is Michelle, writing on behalf of my amazing experience as an 
exchange student last semester at VŠE in Prague. 

The thing that I enjoyed the most were the organized trips with the 
Buddy System because being an exchange means that you have more 
free time available than at home and the possibility to do things you ne-
ver have the chance of doing at home. 

For example, I joined the Free Hugs Campaign organized by Buddy 
System:  at first it felt a bit weird but when you are in a group, it’s just 
awesome! It was fun to see the people‘s reactions: scared, ignorant, sup-
rised and happy faces. It was really touching when we passed a class of 
students aged around 12 years old; one of the members asked us if she 
could get a free hug and as soon as the girl got her hug, all the others also 
wanted to get hugs (there were around 14 of them).  After that, we moved 
on to another spot and I had to leave the free hugs group earlier. So I said 
goodbye to my friends and made my way back through the city. Then, 
I saw the cutest thing you can imagine, the whole group of students we 
hugged before had painted some signs during that time while we were 
walking through the streets and  were offering free hugs to strangers. 

That’s a proof of how easily people are 
affected or even get enthusiastic and 
can reproduce a positive attitude from 
others to spread the happiness witho-
ut any self-interest.

Additionally, I’d like to recommend 
to you the best Sushi/Korean restau-
rant I’ve ever been. You should really 
go there and I’m sure you won’t re-
gret it. It’s called Mamy food (http://
www.mamyfood.cz/) and most of 
their clients are Korean – for me, that 
is always a sign that the food must be 
awesome . It’s quite cheap as well 
(around 180-220 CZK/meal). Due to 
it‘s popularity you should reserve a 
table in advance.

Enjoy every minute on your ex-
change with partying, sightseeing, tra-
velling and the Buddy System. Believe 
me, the time of your stay goes by way 
too quickly.

 
Michelle Lingg, 

University of St. Gallen, Switzerland
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ZASAĎ SE O LEPŠÍ SVĚT!
Společnost Unilever připravila 
pro studenty soutěž „Unilever 

Výzva“, která se snaží přispět k 
udržitelnému rozvoji a zlepšení 
života u nás. Vymysli originální 

projekt, přihlas ho do konce 
prosince na www.UnileverVyzva.cz 
a získej finanční podporu až 70.000 

Kč a k tomu cestu na Srí Lanku!
 Podrobné informace nalezneš na 

www.UnileverVyzva.cz.


