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XIOS Hasselt, Belgie 
Termín stáže: 1. 3. - 30. 5. 2011 

 
Lucie Horelicová (SP), Lenka Lidová (RPB) 

 
Tři měsíce jsou neuvěřitelně krátká doba. Zkoušky se dají po návratu zvládnout a zápočty 
dohnat. Učitelé jsou ochotni vyjít vstříc. S uznáním praxe nejsou téměř žádné problémy.  

Začínám naši souhrnnou zprávu těmito netypickými řádky, protože vím, že většině lidí, kteří 
přemýšlejí o tom, že by jeli na stáž či na studijní pobyt, se v hlavě honí všechna pro a proti a 
je těžké se rozhodnout, zda jet nebo nejet. Já sama jsem několikrát změnila své rozhodnutí, 
než jsem odeslala motivační dopis. Dnes, po 3 úžasných měsících strávených v Hasseltu, však 
můžu říct: ,,Neváhejte a jeďte, nebo minimálně zkuste konkurz, poněvadž to za to stojí.“ 

Já a moje kolegyně (a zároveň spolubydlící) jsme vycestovaly ve 2.ročníku v letním semestru. 
Myslím, že je to absolutně ideální doba. Pokud se nacházíte ve druháku, tak neváhejte. Co se 
týče konkurzu, nebylo to nijak hrozné. Poslaly jsme motivační dopis a následně jsme byly 
pozvány na konkurz. Tam jsme o sobě řekly pár vět v angličtině, plus důvod, proč chceme jet 
na stáž. Když jsme se dozvěděly, že pojedeme, nastalo něco málo papírování a vyplňování 
různých formulářů, ale dalo se to :-).  

V letním semestru jsme měly mít praxe. Zašly jsme se domluvit na katedru odborné praxe a 
supervize, co všechno by nám mohli uznat. K naší velké radosti nám sdělili, že nám uznají 
veškerou praxi, kromě sociálně právní, kterou jsem si splnila ještě před odjezdem v ČR. Pak 
jsme se domluvily s vyučujícími, s čímž nebyl absolutně žádný problém. Letenky jsme si 
pořídily přes společnost „letuška.cz“. Čím dříve si je rezervujete, tím lépe a levněji:-)  

Co se týče ubytování, dostaly jsme e-mailem seznam s adresami a kontakty na volné pokoje 
v Hasseltu a okolí. To byl trochu problém, protože levné pokoje už byly obsazené nebo byl 
volný jen jeden nebo se nám pronajímatel neozval. Nakonec nám nezbylo než se ubytovat 
v KS51, kde byl po nás požadován depozit 420 euro. To byl trochu problém, protože 
stipendium nám přišlo až zhruba 1 nebo 2 týdny před odjezdem, což bylo pro ubytování 
pozdě, takže jsme musely investovat ze svého. KS51 je velký několikapatrový dům, kde bydlí 
studenti, zejména ,,Erasmáci.“ Náš pokoj byl celkem velký a útulný. Kuchyň také nebyla 
špatná, pokud tam před námi zrovna nebyli Španělé:-) Co se týče sprch a záchodů, tak ty byli 
společné vždy pro patro a byly takové „kolejní“. Velikou výhodou bylo, že KS51 byla blízko 
centra a asi 15-20 minut chůze od vlakového nádraží. Cena byla 210 euro na měsíc pro 
jednoho.  

Co se týče koordinátora Johana Devilla, tak je to velice svérázná osobnost, která vás ale 
nakonec nenechá ve štychu. Nás zachránil před 5 km túrou temnou nocí :-). Trochu problém 
byl s domlouvání praxí, protože již po našem příjezdu nastalo nedorozumění, díky kterému 
nám bylo v Belgii domluveno jen jedno pracoviště, takže jsme si všechno ostatní musely 
domlouvat samy až na místě. Johanovi jsme musely denně psát (nepřeháním) a furt se 
připomínat. Dokonce jsme musely pohrozit tím, že pokud nesplníme určitý počet pracovišť, 
nemůžeme ukončit druhý ročník. Vše nakonec dobře dopadlo, pana Devilla jsme uhnaly a 
pracoviště sehnaly. Důležité je připomenout, že se musíte spolehnout jen sami na sebe. 

Po příjezdu se také musíte dojít zapsat na radnici, kde dostanete papír, který vám zřejmě 
k ničemu nebude, ale zkrátka ho musíte mít. Co se týče sportu, tak je možnost chodit na různé 
lekce ve škole. Pokud jste však zvyklí na určitou úroveň a nejste úplní začátečníci, tak vám 
spíše doporučujeme HealthCity. Byli ochotni nám udělat členskou kartu jen na 2 měsíce, což 
nás vyšlo na 50 euro s tím, že je v ceně neomezený vstup do posilovny (je perfektně 
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vybavená), do sauny a na všechny studiové hodiny (spinning, zumba, Sh´bam, body styling 
atd.). Bazén, jak vnitřní tak venkovní (který je báječný!) je pro studenty zdarma.                
Také si můžete ve škole za zálohu 70 euro půjčit kola, což je velice praktické, protože je to, 
vzhledem k luxusním cyklostezkám a rovině, nejlepší dopravní prostředek. Nicméně výraz 
,,kolo“ je skutečně nadnesený. Já jsem se několikrát bála, že cestou tam poveze kolo mě, ale 
cestou zpět si role prohodíme :-D. 

Na jídlo se dá chodit do školní ,,menzy,“ kde je výběr z několika jídel, můžete si nechat udělat 
bagetu podle svého přání a k dispozici je i skvělý salátový bar. Ceny jsou studentské :-). 
Pokud si budete chtít nakoupit, tak doporučujeme Aldi, kde je nejlevněji, ale nedá se tam 
platit naší kartou, a Delhaize, kde vám Visu i MasterCard bez problémů vezmou a ceny jsou 
také přijatelné. Jinak doporučuji zkontrolovat stav zásob vždy v sobotu, protože v neděli má 
99 % obchodů zavřeno. Otevřeno mají jen tzv. Dag Winkel nebo Nacht Winkel, ale ty jsou      
2-3x dražší než normální obchody. 

Na praxi se mně osobně líbilo. Pracovaly jsme v mateřské školce, domově pro seniory, škole 
pro sluchově postižené, autisty a děti s poruchou řeči a učení a ve volnočasovém centru pro 
děti a mládež. Mně se nejvíce líbilo ve školce. Děti byly úžasné, ačkoliv jazyková bariéra byla 
ze začátku drsná. Nejprve jsme se dorozumívaly rukama, nohama a já se hodně smála, 
případně opakovala ,,ja, ja“ a ,,Moi.“ Za nějaký čas jsem se však naučila základní fráze a 
dokázala jsem se s dětmi celkem dobře domluvit. Učitelka, se kterou jsem pracovala, byla 
také skvělá, milá, přátelská a snažila se mě skutečně zapojit. Několikrát jsem zůstala s dětmi 
sama, což mě zpočátku vyděsilo, ale nakonec to bylo bez problémů. S učitelkami a ostatními 
školiteli a kolegy jsme mluvily anglicky. Většina Belgičanů umí skvěle anglicky. 

Pro milovnice a milovníky bot a triček doporučujeme vzít si kufr navíc :-). 

Rozhodně vám zbude čas i na nějaké to cestování. Doporučujeme navštívit Open Air muzeum 
v Bokrijku (je to v podstatě skanzen), který se nachází kousek od Hasseltu. Pokud máte rádi 
houpačky a skluzavky, v Bokrijku se vyřádíte, stačí jít po dětském křiku. Dále musíte 
navštívit Bruggy, které nás okouzlily. Ale ohledně výletních míst si nechte poradit od 
místních. Také není problém jet vlakem do Amsterodamu nebo k moři, např. do Knoke. 
K cestování po Belgii určitě využijte GoPass, který stojí 50 € a můžete s ním podniknout                
10 jízd kamkoliv po Belgii. 

Belgie je také země festivalů, slavností a karnevalů. Nebyl snad víkend, kdy by se něco 
nedělo. Často, když jsme o víkendu vyrazily ven, jsme byly překvapené, co se to zase děje - 
festival folklorní hudby, koncert na náměstí atd. 

A jací jsou Belgičané? Milí a kdykoliv ochotní pomoci a poradit. 

A na závěr malý tip ode mě - pokud si chcete zatancovat, navštivte Versuz a pokud máte rádi 
kafe a zákusek, tak musíte navštívit Cho-ca-te :-). 

 

Lucie Horelicová  horiinka2@seznam.cz  

Lenka Lidová   lenkalidova@seznam.cz 


