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S odjezdem do ciziny v rámci programu Erasmus jsem otálela dlouho. Stále byl důvod proč
nejet… Rodinná situace, studijní povinnosti a tak dále. Najednou, od prvního příchodu na
vysokou školu, uběhly čtyři roky a já jsem měla před sebou POSLEDNÍ příležitost odjet.
Rozhodla jsem se tedy, že ji využiju. Nebýt nevídané ochoty a milého přístupu jak ze strany p.
Knoppové tak ze strany p. Komárkové a veliké podpory mého muže, nikdy bych se k tomuto
kroku neodhodlala. S „papírováním“ kolem výjezdu mě výše zmíněné dobré víly pomohly a já
jsem mohla v září s mou bídnou znalostí angličtiny a nulovou znalostí italštiny vyrazit do
Turína (Università degli Studi di Torino). Itálie byla totiž má vysněná destinace.
Cíl byl jasný - přežít jak z hlediska sociálního, tak z hlediska vzdělávacího. Když se mi
podařilo dostat se z letiště v Katowicích na ubytování v Turíně, byl to malý zázrak. Ubytování
jsem si zařídila přes Airbnb. Byt jsem sdílela s Mexičanem a klukem z JARu. Mexičan mi dodal
trochu víc sebevědomí, neboť jeho znalost angličtiny byla ještě na horší úrovni než ta moje!
Což jsem si do té doby myslela, že není možné.
Ještě před příjezdem mě a několik dalších lidí kontaktoval Vincenzo, student turínské
univerzity, který nás dostal na starosti v rámci Buddy projektu. Vincenzo nás informoval o
všem důležitém (odevzdání dokumentů, studentská karta atd.). Když bylo potřeba, absolvoval
s námi také příslušné vyřizování. V Turíně působí mimo jiné studentské organizace, které
pořádají různé aktivity pro zahraniční studenty.
Fungování ve škole v cizím jazyce byla výzva, avšak nic, co by se nedalo zvládnout! Dva
předměty ze tří byly poměrně v pohodě. V celku jsem pochopila, co po mě daný učitel bude

chtít, jak bude hodina fungovat a jak bude zakončena. Třetí předmět byl o něco horší. Velice
milému profesorovi jsem nerozuměla ani slovo. Všichni mě ujišťovali, že se to zlepší, nic méně
když jsem i z poslední hodiny rozuměla tak 15% z celkové přednášky a pointa mi stále unikala,
věděla jsem, že lepší už to nebude.
Angličtina byla pro mě asi největší oříšek celého pobytu. Jak při běžné domluvě
s kamarádkami, tak ve škole. Bylo potřeba si zvyknout na velké množství akcentů… Jinak zněla
slečna pocházející z Maroka, jinak Francouzka, a jinak zněla Ruska. Časem se to poddalo. Ve
škole byla potřeba čas od času odprezentovat nějakou prezentaci. Díky důkladné přípravě a
nedocenitelné pomoci google translatoru se mi povedlo vše odprezentovat a splnit tím
podmínky pro udělení zápočtu. Na zkoušce jsem si vystačila se základní znalostí předmětu i
angličtiny. Zkoušející většinou docenili aktivitu během semestru a odvahu vůbec na cizí
univerzitě studovat.
Socializovala jsem se překvapivě rychle. Na informativní schůzce zahraničních studentů
jsem se seznámila s několika holkama, se kterýma jsem v kontaktu dodnes. Všechny jsme měly
stejný cíl – užít si pobyt jak jen to jde. Jezdily jsme na výlety, chodily na „apericeny“, nasávaly
jsme kromě vína také atmosféru Itálie. Itálie je geniální destinace. Jsou zde hory, moře, dobré
jídlo a především víno. Milovníci piva zde trochu zapláčou. Neskutečně hnusné a drahé pivo je
snad jediným mínusem celé Itálie.
Turín je město, kde se rozhodně nudit nebudete. Můžete zde absolvovat spoustu kulturního
či sportovního vyžití. Italové žijí především v noci, takže o bohatý noční život v útulných
klubech tu není nouze. Milovníci architektury a umění mají možnost navštívit nespočet paláců,
muzeí a galérii. V Turíně jsem strávila jeden semestr. Ani vesnu by mě nenapadlo, že se budu
rozhodovat, jestli pobyt prodloužit nebo ne. Koronavirová situace však rozhodla za mě.
T. Sajdlová

