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Zdarma

Jak se žije v tmavém světě?
Lucie Buršová
Nikdo z nás si nejspíše nedokáže představit, že by se mu ze dne na den otočil život vzhůru nohama. O životě nevidomých
toho víme málo a často máme i mylné
představy, jak to mezi nevidomými chodí.
I proto vám dnes v modrém rozhovoru
představíme zakladatele kladenské organizace Sons, pana Burdu, který nám o svém
životním příběhu povyprávěl u sebe doma
na Kladně. Co ho vedlo k tomu založit organizaci pro nevidomé a jaká jsou jeho
velká životní přání?
Najdete na stranách 8 a 9.

Jedeme on-line! Koronavir nás nezastaví.
Vážení čtenáři, právě se k vám dostalo číslo, které Vás zajímavými
články a novým komiksem mělo potěšit už před Velikonocemi.
Bohužel současná omezení nedovolují časopis vydat tištěnou
formou a přinášíme Vám tak úplně první čistě digitální verzi.
Pevné zdraví a kontrolujte i webové stránky theblue.cz!

Za sněhem

Vzhůru novým zkušenostem

Den po dni

Ani minuta nudy

Lyžařské deníky 2020
Lyžák, jedinečný zážitek,
kde vůbec nezáleží, zda
vymetáte sjezdovky pravidelně každý rok, nebo
jste slovo „lyžování“ slyšeli jen z vysílání zimní
olympiády.
Seznámíte
se
blíže
se
sousedními obory, učitelé odhodí
profesní masku a odhalí
své zábavné a spontánní
stránky. A pokud vás odstavec stále nepřesvědčil,
věřte, že lyžařský výcvik
v prváku je pouze jeden
a lepší příležitost, jak
strávit
týden
aktivním
odpočinkem,
se
vám
nenaskytne.

Poznámka pro příští
generace: začnete-li koulovačku s učiteli, čekejte velkou bídu.

mlouvání ke stromu, až po
zpívání státní hymny v hospodě.
Pro nás naprostá novinka,
pro obyvatele Černého Dolu
každoroční zpestření života.
,,Hra
byla
docela
zábavná, akorát byla zima.
Bylo fajn kokrhání na autobusové zastávce, anebo přemlouvání chlápka, že ho známe
z dětství.“
- Ivan Byrak (B1A)

3. den
Na všechny padlo vyčerpání a únava z dopoledního
lyžování. Odpoledne však většina neodolala nutkání obléct si
plavky a skočit do bazénu.
Nejpodstatnější událost
ze třetího dne byla, že jsme
konečně prolomili ledy a začali
se bavit mezi třídami.
5. den
,,Ze začátku jsme si psaNávrat na sjezdovku
li, ale pořád to nebylo ono. nebyl úplně ukázkový. Počet
Byla větší sranda, když jsme zlámaných končetin se zvýšil a
později hráli skupinové hry a každý obohatil jedinečnou techuž se tak nějak znali.“
niku padání alespoň o jeden
- Marie Sobotková (M1A)
originální prvek. Po obědě jsme
Denisa Corridoni
Poznámka pro příští usoudili, že necháme lyže a
generace:
pokud zapome- snowboardy odpočinout ještě
1. den
První den byl hodně nete telefon v cizím pokoji po jeden den a vydali se na průzadaptační. Rychle jsme si zvykli večerce a nejste zrovna žádný kum Černého Dolu.
na nové prostředí a podmínky. Rambo, je lepší Vrchol sjezdovky připomínající výhled z Olym,,Už od prvního dne jsem byla ho nechat na pos- pu nedaleko Černého Dolu v Krkonoších s krásnadšená. Penzion byl také vy- pas osudu.
nou inverzí. Foto: Denisa Corridoni, SEUP
bavený úžasným bazénem
4. den
a saunou.“
Je známý
- Anička Šubrtová (M1A)
Ani učitelé nikam ne- jako rizikový den,
spěchali, odpoledne nám ne- pro žáky přeloženo: ,,Dnes se
chali spíše volné.
Ale
Poznámka pro příští nelyžuje.“
co
by
to
bylo
za
generace: výbavu (lyže i
snowboard) se vyplatí zapůj- lyžák, kdybychom
čit v Praze. Peněženka tolik celý den strávili
na pokoji v posnezapláče.
teli s balíkem
brambůrek?
2. den
Tímto dnem začal náš Učitelé nám zařípobyt na svahu. Prvotní nadšení dili akční proopadlo ve chvíli, kdy se zavelela gram, tak zvarozcvička. Starší ročníky nej- nou operaci ,,Yes
spíš vzpomínají, jak nabalení man“. Ve zkratce
jako sněhuláci v lyžácích vy- šlo o týmové plněkolika
bíhali kopec, nebo se snažili na- nění
úkolů. Od propodobit protahovací cviky.
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Nadšená skupinka začínajících snowboardistů ze třídy M1A pod velením pana učitele Hubeného a pana
učitele Mičky. Začátky byly krušné a jak vidíte, většinu času jsme strávili na zemi.

Doposud nebyla zaměřena pozornost na večerní program, jenž zrovna tento večer
byl plně v režii nás, studentů.
Výsledkem byla brilantní divadelní scénka.
,,Ta příprava mě bavila.
Užili jsme si spoustu srandy a
sblížili se.“
- Káťa Rutová (M1A)
Poznámka pro příští
generace: Probudí-li vás uprostřed noci děsivá vysílačka nebo
výhrůžky smrti, nezoufejte!
To duch Černého Dolu hledá
společnost.
6. den
Dopoledne
okořenil
snowboardistům pan učitel
Hubený se svou pikantní výzvou: ,,Sjet kopec za 10 minut,
či nestihnout autobus?“ Hodně
sváděla varianta bezpečí challenge odmítnout. Bez ohledu
na pud sebezáchovy se malá
skupinka sebevrahů vydala k
lanovce a spustila se z kopce téměř střemhlav. Stav zraněných
po sjezdu ve stylu rychle a zběsile se rovnal nule a autobus

také všichni úspěšně doběhli.
,,Snowboard
můžu
určitě doporučit, byl to výtečný
zážitek a to jen díky nejlepším
lektorům! Byla to SRANDA a
prostě si to užijete víc než na
lyžích.“
- Vasyl Halatyba (B1A)
7. den
Poslední
den
na
sjezdovce. Z posledních sil
se všichni naposledy zabalili do vyhřátých bund, chopili
se svých ohnutých hůlek a vydali se vstříc osudu v podobě
závěrečných závodů. Nebylo se
čeho bát, svah byl mírný, slalom zvládl úplně každý. Smutná
část přišla, když nahromaděný
stres opadl a stanuli jsme naposled před hrbolatou sjezdovku a řekli si: ,,To je poslední jízda.“ Před týdnem neohrabaní
bažanti. Pátý den nebyl člověk,
který by si jízdu na červené
náramně neužil.
Odpoledne jsme náš
výcvik zakončili luxusní odměnou v podobě sauny a nejživější diskotéky v širokém okolí.

Osmý den zrovna neoplýval zajímavostmi. Místo vypisování těchto nezajímavých
událostí se podíváme, jak na
lyžařský výcvik vzpomínají
starší ročníky.
,,Na lyžák vzpomínám
jako na jeden z nejlepších
zážitků na střední. Hodně
nás to stmelilo. Máme hodně společných vzpomínek a
vtipných zážitků, u kterých se
smějeme dodnes. I učitelé se
tam chovali úplně jinak a bylo
vidět, že jsou to i normální lidi
(třeba pan Petrák má bombastickej smysl pro humor), klidně
bych si to zopakovala znovu,
bylo to vážně super.”
- Terka S.
Tímto bych zakončila
letošní sérii lyžařských deníků,
plných emocí, zábavy a zážitků. Pokud váháte, zdali se
lyžařského výcviku zúčastnit,
nebo ne, neváhejte! Účasíi nic
neztratíte, ba naopak, můžete
mnoho získat. Takže neváhejte,
tato příležitost se víckrát opakovat nebude!
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Komiks z dílny M3A

Šnek power

Večerní odreagování

Student friendly

Matěj Stingl
Filip Nochta

Studentský život o pátečních večerech
Zázemí žije studentským životem, otevřeno mají od 17 až do noci a uvítají Vás studentskými cenami.

Matěj Kučera

@flex.snex
4

Školní týden je náročný,
plný stresu a únavy. Proto je
důležité se správně odreagovat.
Pro vypuštění páry neexistuje snad lepší den, než pátek. V
pátek jako by se všechen stres a
spánkový deficit někam poděl.
Co na tom, že jste během týdne
naspali dohromady 12 hodin,
v žilách je najednou prostě
spousta energie a toho se musí
správně využít.
Pokud zrovna netoužíte
po tom zrušit se někde v klubu,
tou lepší variantou je posedět
s přáteli v příjemné hospodě –
a páteční Praha rozhodně stojí
za to.
Centrum má svoje kouzlo a nabízí spoustu míst, kam
se můžete vydat. A už během
cesty může dojít k zajímavým
setkáním.
Například
když
potkáte svého spolužáka, do
kterého byste v životě neřekli,
že se umí taky někdy odvázat.
Osobně mám podobná setkání

velmi rád. Vždy když někoho
takhle v živoucím centru potkám, třeba jen kolem sebe projdeme a překvapeně se pozdravíme, zvedne mi to náladu ještě
víc. A pak se stane, že za několik hodin sedíte spolu s dalšími
pěti lidmi u jednoho stolu.
V Praze najdete několik
typů hospod. Restaurace, kam
chodí naši rodiče, pajzly, kde
se schází všemožní podivíni,
a hospody, kde to žije. Přesně
tam vedou moje cesty.
Jsem bohém, tak jako
spousta
dalších
studentů,
a i pro nás jsou tu takové
hospody. Například Zázemí v
Bartolomějské. Na jedné straně
policejní služebna vedle služebny hned na začátku a naproti
starý dům s oprýskanou omítkou. Nikde žádná cedule, jen u
dveří na papíru nápis „Zázemí“.
Pokud minete dveře hned napoprvé, patrně zabloudíte.
Jakmile ale vejdete
dovnitř, budete si připadat
opravdu jako v nějakém provizoriu. Ze stropu visí barely sloužící jako lustry, které

pravda moc světla nepřinesou.
Naproti vám skromný, ale zářící
ocelový výčepní pult, staré
dřevěné stoly, vzadu fotbálek.
To je prakticky vše a naprosto
to stačí.
Tady nepotkáte lidi s
krizí středního věku, ani podivína pobírajícího invalidní
důchod. Sem krásně zapadnete.
Celé toto místo vystihuje, jací
my studenti jsme. Uvolnění,
svobodní, odporující, občas
porušující pravidla... Celé to
umocní fakt, že naproti vám je
to samá policejní služebna, a
proto je tu občas chuť ukázat
trochu toho vzdoru. Vždyť pod
svícnem bývá největší tma, v
hloučku před hospodou se to
krásně ztratí, a navíc žijem jenom jednou.
Studentský společenský
život je pro mě důležitý, utužuje přátelství a dává zapomenout
na starosti a nervy se školou,
jen ta peněženka je díky tomu
prázdnější. Ale co, takový je
páteční život studenta. Tak se
mu nebraňte a užívejte!
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Krásy lidské tvořivosti

Pro inspiraci

Je už umění passé?
Umění, původně dovednost řemesla, něco, co
neumí každý a je třeba
se tomu učit, později v renesanci už
něco více subjektivního a hlavně
kreativního.
Tvorba
obsahující v sobě v
nějaké podobě
estetičnost
(krásu), originalitu a myšlenku,
která může zároveň
sloužit čistě jen pro
zábavu. Jasná definice
pro umění neexistuje a
nejspíše tomu tak nikdy
nebude. Pohled různých
kultur, sociálních vrstev i
lidí na umění se prostě liší.
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Nebo na výstavy chystané pod
záštitou Pražského hradu, Portréty v Čechách a Předjaří v
Královské zahradě. Třeba vám
to přinese víc než další hodina
scrollování na instagramu.
Nebo na výstavy chystané pod
záštitou Pražského hradu, Portréty v Čechách a Předjaří v
Královské zahradě.

Kam za kulturou

tisíci děl najdeme ta, které by
mohly za sto let viset v Louvru?
Jak se dostalo výtvarné
umění od náboženských děl Michelangela k banánu
přilepenému na
zdi?
Nehrozí
dnes, že kvalitu umění předčí
jeho kvantita?
		
Když není
jasně dána definice
umění, jak bychom pak
mohli rozhodovat, co umění je a
co ne? Můžeme hodnotit zvládnutou techniku, ale těžko se
postavíme před malíře a jeho
plátno a řekneme mu, že jeho
dílo není umění. Umění, které
má pro každého umělce, kritika i pozorovatele jiný význam.
Ať nad tím každý chvíli sám
Tereza Schützová zapřemýšlí. Doporučila bych
přitom zajít do Rudolfina na
Když jsem začala psát
výstavu Michaëla Borremanse
tenhle článek, ptala jsem se
The Duck, kde Belgičanovy
sama sebe: Má umění ve 21.stoobrazy, které spojuje motiv
letí ještě místo? Řekne tohle
násilí, vyvolávají vaše vlastslovo vůbec ještě něco generaci,
ní pocity (vstup je zdarma).
o které se říká, že žije v závislosti
na soc. sítích a nepřičichne ani
ke knize? Máme více
možností
než
kdykoliv dříve.
Od
digitální
tvorby i jejího sdílení po
zpřístupnění
všech klasických
stylů. Tak proč
by ne. Dnes máme
spoustu nadaných
umělců, kteří by si
zasloužili zapsat se do
dějin. Více možností však
znamená větší kvantum děl, a
tak i větší konkurenci. Jak mezi

The Duck MICHAËL BORREMANS
Galerie Rudolfinum,
Alšovo nábřeží 12
otevřeno: ÚT - NE: 10-18
vstupné: zdarma

Psychologické okénko

Není špatné se zeptat

Psychologická poradna
připravila:
Eliška Koulová
Naše psychologické okénko je místo, kam můžete
anonymně přes platformu tellonym napsat svůj
problém, otázku či prosbu bez pocitu studu.
Otázka:

Odpověď:

Ahoj. Už delší dobu mám problém se školou.
Hlavně s určitým předmětem. Nebudu jmenovat,
o jaký se jedná, nechci pošpinit jméno jakéhokoli vyučujícího. Jde o to, že z jednoho předmětu
mám špatné známky, což mě dost omezuje. Stydím se za to, připadá mi, že se s tím nedá co dělat.
Vyučující nám toho moc nevysvětlí, spoléhá se
hlavně na to, že si poradíme sami, ale pro některé z nás je to opravdu obtížné. Snažil jsem se
najít pomoc na internetu, u spolužáků i u rodičů,
ale nikde jsem moc velkou pomoc nenašel. Za
učitelem se bojím jít, protože by mi mohl říct, že
třeba nedávám pozor. Už nevím co dělat, poslední dobou mám úzkosti hlavně ze školy a z toho,
jak jsem se zhoršil. Nemůžu spát a myslím jen na
tento problém. Moc děkuji za odpověď.

Váš problém zní jako něco, s čím bojuje spousta žáků. Můžu vás ujistit, že se nemusíte stydět,
naopak, snažíte se se situací něco dělat a to je
správně. Jsem si také jistý, že se s tím dá něco
dělat. Jelikož nevím, o jaký předmět se jedná,
budu psát obecně. Bojíte se jít za učitelem, ale
to je přesně to, co je potřeba. Nejen, že se takto
učitel dozví, že se snažíte zlepšit špatné známky,
ale navíc váš učitel zná vaše chyby a nedostatky,
a tak může efektivněji pomoci. Překonejte strach
a domluvte si konzultaci s vyučujícím, možná vás
překvapí, že i učitelé vyvolávající běžně hrůzu v
žácích můžou být velmi milí. Pokud se jedná o
matematiku, pokuste se spočítat nějaké příklady
a s těmi pak jděte na konzultaci, ať učitel vidí, že
něco děláte a případně, kde je chyba.

Bonusové články
najdete na:

TheBlue.cz
Psychologická
poradna
... aneb co se do tisku
nevešlo. Přečtěte si
další rady a tipy týkající se dění ve škole
i mimo ni. Ohlédneme se také za
staršími otázkami, protože některé
nejistoty nikdy nestárnou a troška
odvahy navíc nikdy neublíží.

Nebojte se zeptat!

Nemáte odvahu na to, jít se svým
dotazem přímo za psychologem, nebo si
myslíte, že by odpověď na Váš dotaz ocenilo více lidí? Napište nám a pokusíme se
Vám odpovědět v dalším čísle.

Nevidomé děti
Lucie Buršová

Barevnost v
černobílé
Kristýna Verzichová
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Otočka o 180 °

Pomáhejme si

“Ze dne na den se mi změnil život. Ale pořád
žiji naplno.”
,,Nejsme organizace, která
za nevidomé rozhoduje
a jedná, jsme nevidomí
občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.“
Přesně tak zní motto sjednocené organizace Sons
pro nevidomé a slabozraké,
která funguje od roku 2007
po celé České republice.

Lucie Buršová
,,Jel jsem vlakem zasedat ke komisi na učňovské zkoušky, koukal jsem z okna a
těšil se na pěkné výhledy na trati. Pohled z okna byl ale nějaký
moc ostrý a začal jsem vidět
černé skvrny. Byl jsem mladý
a měl chvíli před svatbou, život
se ale za pár týdnu otočil vzhůru nohama. Byl jsem najednou
sám a přemýšlel, co bude dál.
Už od patnácti jsem měl zrakové problémy, nechtěl jsem si je
však přiznávat a i přes zákazy
doktorů jsem sportoval. Nikdy
jsem si ale nepřipustil, že bych
mohl patřit k nevidomým. Když
se tak stalo, rozbrečel jsem
se v nemocnici ve svých dvaceti šesti letech před vlastním
tátou. Nevěděl jsem, co bude
dál, ani kolik mě čeká operací,
které nakonec byly bezvýsledné. Ten přechod byl náročný.
Kdybych o zrak přišel ze dne na
den, potřeboval bych asi odbornou psychiatrickou pomoc, ale
nevzdal jsem se. Bylo obtížné
zrakovou vadu přijmout a učit
se několika dovednostem se
životem nevidomých spojeným.
Pokud ale někdo chce a jde si za
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svým cílem, tak si jde za ním i
přes zrakovou vadu. Někdo se
učí sebeobsluhy a práci s holí
pomaleji kvůli odporu a jiní se
asaptují na nový životní styl

od narození. Pamatuji si, jak
vypadají barvy, okolí a příroda, proto ten pozdější život
byl alespoň trochu lehčí,“ říká
Miloš Burda, který byl u zro-

Jak hrají nevidomí šachy? „Chce to
hodně představivosti a cviku,” komentuje pan Burda šachovou
partii a poznamenává, “černé
figurky mají na sobě kovové
zobáčky, podle toho je nevidomý
snadno pozná.” Ale umět hrát
šachy poslepu chce mít dovednost, hodně cviku a
neustálou koncentraci, komu
se to zdaří,
může si pak
šachy poslepu zahrát
i na velkých
turnajích.

rychleji. Učíme se celý život,
protože technologie se vyvíjí. Dříve jsme neměli telefony
s hlasovým výstupem, dnes
však u nevidomých potkáte dotykový mobil úplně běžně. Já
mám to štěstí, že jsem oslepl
až v dospělosti, tak s představivostí nemám problém jako
lidé, kteří jsou nevidomí už

du organizace Sons na Kladně
a je dlouholetým předsedou
organizace, kde společně s ostatními pomáhá nevidomým
překonávat životní překážky a
organizuje setkání nevidomých
při deskových hrách a spousty
dalších aktivit v rámci organizace.

Plnohodnotný život
,,Dříve jsem neměl žádné informace o tom, jak to mezi
nevidomými chodí. Vše jsem
se učil za pochodu a zjistil, že
být nevidomý neznamená být
nešťastný. Poté, co jsem oslepl,
jsem sice o spousty přátel přišel,
ale další získal. Dnes si s přáteli
v organizaci mezi sebou děláme
vtipy o zraku a podporujeme se.
Jsme jako normální lidé, akorát
s určitou vadou, která nás v organizaci spojuje,“ říká Miloš
Burda, který žije plnohodnotný
život, procestoval spoustu zemí
po Evropě a na svém kontě má
několik ocenění z atletiky, kterou dělal až do svých šedesáti let.
Na otázku, co ho vedlo k založení organizace, odpovídá
vcelku bez váhání.
„Když jsem se doktorů v nemocnici na Karlínském náměstí zeptal, kde
seženu pomůcky pro nevidomé,
pokrčili jen rameny. Představa,
že každý nevidomý neví, kde
tyto věci shánět a jak si vlastně
zařídit vše potřebné a seznamo-

Nebýt lhostejný
vat se s ostatními nevidomými,
mě nepotěšila. To byl spouštěcí
impuls, proč jsem se pustil
společně s přáteli do založení
organizace na Kladně. K organizaci se může přidat každý, často
k nám chodí i lidi, kteří nemají
zrakové postižení, jen proto,
že chtějí být součástí našich
programů a nabídnout pomoc.
Každému, kdo se k nám chce
přidat, nejdříve doporučím, ať
se přijde podívat na pár akcí
pořádaných námi a až poté podají přihlášku.“
Mnoho lidí neví, že
namísto zraku mají nevidomí
velmi vyvinuté ostatní smysly,
a to především hmat a sluch.
Často lidé se zrakovou vadou
hrají profesionálně na hudební nástroj či dokonce studují konzervatoř. Mají možnost
rozvíjet svůj talent i v několika
dalších oblastí a zapojovat se
do činností organizací pro nevidomé. Společnost je postupem
času více otevřená lidem se
zrakovým postižením.

„V Praze už se o pomoc
nebojím. Mám pocit, že už se
nestává, že by lidi vůbec nepomohli například z metra. V posledních letech se z mého pohledu
situace velmi zlepšila a nemůžu
si stěžovat na neohleduplnost
okolí. Musím se však omluvit
za pár lidí, kteří jsou při nabídnutí pomoci nepříjemní a spíše
protivní na lidi, kteří jim chtějí
pomoci. I já jsem si ze začátku
nedokázal přiznat, že potřebuji
pomoc, a spíše jsem ostatním
odporoval. Proto je neberte
moc vážně. Jsme vděční, že se
situace změnila a lidé chtějí více
a více pomáhat. Když jsem se se
ztrátou zraku vyrovnával, jako
mladý jsem slýchával šepot
hlasů v mém okolí. Dnes už se
tomu jen směji a dokonce kolikrát i udiveným dětem na ulici
vysvětluji, jak to se ztrátou zraku je. Chce to jen čas a trpělivost. Mým největším cílem už je
jen, abychom se měli na světě
rádi a vládl mír.“

Na veselé návštěvě. Přes
prvotní malý ostych se
konverzace rozproudila a došlo i na ukázku
slepeckých pomůcek.
Mimo slepecké hole pan
Burda ukázal i set na
psaní braillovým písmem
(viz foto první strana) či
slepecké šachy.
Foto: Michal Turek,
SEUP
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Kam po střední?

Pryč z domova

Anglie očima čechů

Kde se žije lépe

Po škole do Anglie - studium v zahraničí
Doby, kdy studium v
zahraničí bylo pouze nedosažitelným snem spousty
studentů,
nebo
snad
výsadou těch nejzámožnějších a nejgeniálnějších,
jsou dávno pryč. Dnes je to
poměrně reálná možnost.
Navzdory Brexitu patří
Velká Británie stále mezi
nejoblíbenější státy, co se
studia vysokých škol týče.
Právě toto téma jsme blíže
rozebrali se třemi bývalými
studentkami naší školy Nikoletou Myslovičovou,
Markétou Hajíčkovou a
Šarlotou Toužimskou.

Markéta Svobodová
Co Tě vedlo zrovna do Velké
Británie?
Nikoleta:
Abych pravdu řekla, do
poslední chvíle jsem nevěděla, čemu se chci vlastně věnovat, ale bylo mi úplně jasné,
že z oborů v Česku si nevyberu. Celkově výběr vysoké školy
bych považovala za zatím jedno
z nejtěžších rozhodnutí v mém
životě. My slečny si vybíráme
šaty na ples, které na sobě
máme „jen“ pár hodin, několik
měsíců. Co potom výběr vysoké
školy, nebo snad jen jednoho oboru! V tomhle má Velká
Británie neskutečnou výhodu –
škála oborů, které tu nabízejí, je
opravdu rozmanitá. Navíc jestli
vás láká víc věcí najednou, není
problém obory kombinovat. Ať
už jste dobří v čemkoliv, můžete
se v tom dál rozvíjet a věnovat se
tomu, co vás opravdu naplňuje.

10

omezuje a ani by nemělo. Při
nástupu ke studiu nám byly
garantovány stejné podmínky
studia jako v prvním ročníku až do jeho ukončení. Jediným rozdílem by mohla být
například potřeba víza při cestování.

Přijde Ti Velká Británie
přístupnější v oborech, které
studuješ? Dostáváte tam více
příležitostí?

reálných firmách a společnostech. Velkým rozdílem je určitě
i to, že na většině univerzit se
vyučují pouze oborové předměty. Žádná matematika, ani
Nikoleta:
nic podobného, pokud to přímo
Jak jsem už v první nestudujete. Předměty tu často
otázce zmínila, oborů je tu vyučují lidé z praxe, kteří mají
opravdu hodně, ať už se chcete spoustu dalších známých z obověnovat čemukoliv. Já osobně ru a jiných podobných odvětví,
jsem se nemohla rozhodnout. takže už během hodin je možné
Po tom, co jsem čtyři roky stu- získat dobré kontakty.
dovala provoz diplomatických
služeb, mi přišlo zbytečné úplně Co tam pro Tebe bylo/je
změnit zaměření a zapomenout nejtěžší?
všechno, co jsem se na střední
naučila. Zároveň mě ale během Markéta:
maturitního ročníku začala zaTěžkých věcí je hodně,
jímat psychologie. Byla jsem ale zároveň nás dokáží nejvíce
hodně nejistá, jakým směrem naučit. Ať už je to třeba jazymám jít. Naštěstí pro sebe jsem ková bariéra (protože někdy se
včas objevila obory v
Británii. Nakonec jsem Nikoleta Myslovičová - University of
se rozhodla pro obor Greenwich, obor business psychology
něco mezi podnikáním
a psychologií zároveň přesněji business psychology. Přesto, že je ve
Velké Británii opravdu
hodně oborů na výběr,
obor, na který jsem
šla já, nenabízelo tolik
škol. Je možná trochu
náročné představit si
kombinaci těchto dvou
odvětví, ale zároveň je
to oblast, o kterou je
čím dál větší zájem.
Šarlota:
Rozhodně. Už
jen fakt, že v Británii najdete obory, o
kterých ani nevíte, že
existují. Mnohem víc
se tady apeluje na praxi
a na to, jak vše funguje v reálném životě, v

Co vnímáte jako největší
rozdíly mezi životem v České
republice a ve Velké Británii?

Šarlota Toužimská - Middlesex University
of London, obor digitální média

prostě nedá vysvětlit věc tak,
jak myslíme), díky tomu se
člověk v jazyce zdokonaluje a
nabývá sebevědomí.
Další těžkou věcí, a pravděpodobně i nejtěžší, je vzdálenost
od rodiny, přátel, zkrátka všeho, na co jsme byli zvyklí. Sice
člověk udržuje kontakt s lidmi
přes sociální sítě, ale kontakt
se zvířaty, vůni a pocit domova
vám to nenahradí.
Jak vnímáš brexit?
Markéta:
Samozřejmě mě tato situace znervózňuje. Na školné
to sice nebude mít žádný vliv,
pouze se musí zažádat o vízum,
aby zde člověk mohl žít. Proto se teoreticky nemusím bát,
ale stejně ve mně tato situace
občas vyvolává obavy. Rozdíl
by později byl (a možná bude),
pokud bych třeba chtěla
pokračovat v magisterském

studiu. Ale to je daleko a těžko
říct, jak to bude za tři roky vypadat.
Nikoleta:
Abych pravdu řekla, zatím se nestalo nic, co by rapidně zasáhlo náš pobyt v Británii. Možná když nad tím tak
přemýšlím, Brexit byl jeden z
důvodů, proč jsem do Velké
Británie šla hned na bakaláře.
Hodně jsem uvažovala nad tím,
že si bakaláře udělám v Česku
a magisterský titul si dodělám
později v zahraničí. Vzhledem
k tomu, že není jasné, jak to
všechno do tří let dopadne, nechtěla jsem riskovat a upustit
takovou možnost. Uvidíme, jak
moc se situace změní.
Šarlota:
Určitě není nejpříjemnější poslouchat, jaké změny by
mohly nastat, a pozorovat, jaké
dohady a protesty kvůli tomu
tady vznikaly a stále vznikají.
Každopádně mě to zatím ne-

Markéta:
V porovnání s životem
v Česku Britové vše oslavují.
Jsou zde akce snad na všechno, pořád se něco děje, takže se
člověk rozhodně nemusí bát, že
by se nudil. Na druhou stranu
to dokáže pěkně zatočit s týdenní výplatou.
Když opomenu vzdálenost od bližních a občas náročné
starání se o sebe, život v Británii má jen jedno velké mínus
oproti Česku, a tím je cena ubytování. Zatímco jídlo, oblečení,
elektronika apod. zde stojí podobně jako u nás, ubytování je
tu drahé. Jen pro porovnání
- to, co jsem v Česku platila za
kolej za měsíc, tady stejnou
částku dávám za týden. To už je
pak pořádný rozdíl. Naštěstí se
dá při škole poměrně dost hodin napracovat, takže si člověk
dokáže na sebe vydělat a ušetří
tak rodinný rozpočet.
Šarlota:
Oproti Čechům jsou
Britové o hodně větší optimisti.
Pobyt v Británii mě naučil být
na lidi milejší, usmívat se, přát
hezký den a brát věci tak trochu
s nadhledem, stejně jako to dělají místní.
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Práce na večery doma
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