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Belgie, jako stát hned za humny, se hodí pro ty, kteří na první stáž nechtějí zažít 

přílišný šok z kulturní změny. Cestu jsme volily mezi leteckou a autobusovou a nakonec jsme 

využily služeb Student Agency, protože to bylo tehdy mnohem levnější (charterové lety do 

Bruselu prostě nebyly). Délka cesty pak byla z Prahy okolo 12 hodin, což se dá s pauzami 

vcelku snést. Jede se přes noc, takže do Bruselu jsme dorazily brzy ráno. Bruselské nádraží 

bylo otevřené, avšak je třeba počítat s uzavřenými toaletami a pochybnými existencemi. 

Nepříjemností byla cesta do Hasseltu s přestupem. Nedoporučujeme. Přestupovaly jsme 

v Leuvenu, kde byla těžká orientace a nefunkční výtahy i eskalátory, takže jsme si daly 

brzkou ranní rozcvičku. Nakonec jsme cestu úspěšně dokončily a vydaly se hledat naše 

ubytování. Naštěstí jsou lidé v Hasseltu velmi vstřícní a ochotně nám pomohli, pokud věděli.  

Ubytování jsme hledaly cca 2 měsíce a využily jsme přímo stránek školy Hogeschool 

PXL, jejíž koordinátor Mathias Van Dyck nám ochotně poslal nástin možností ubytování pro 

zahraniční studenty, kde byl seznam studentských bytů a erasmácké koleje KS51. Využily 

jsme také doporučení předešlých zahraničních studentů. Komunikace s pronajímateli bytů 

byla špatná, na naše e-maily odpověděl jen jeden a zbytek bytů byl pro nás finančně 

náročnější. Rozhodly jsme se tak pro KS51, které mají přehledné webové stránky s fotkami 

pokojů, a nelitovaly jsme. Cena byla vcelku příznivá, a to 285 € měsíčně a při rezervaci 

pokoje, tedy ještě před odjezdem a obdržením stipendia, bylo třeba zaplatit vratnou kauci ve 

výši 570 €. Naše stipendium činilo 570 € na měsíc, tedy 1 710 € na celý pobyt. To nám 

v pohodě pokrylo ubytování a stravu. 

Příchod na KS51 byl zkomplikován nepřipraveným klíčem od pokoje jedné z nás. 

Toto se vyřešilo během 3 hodin. Tehdy Anja (majitelka) reagovala velmi rychle a klíče 

dodala. Následující komunikace s ní však byla občas složitější. Jinak KS51 je 3 patrová 

bytovka s jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkem se společným sociálním zařízením a 

plně vybavenou kuchyňkou vždy na patře (2 WC a 1 sprcha). Velice brzo jsme si s ostatními 

studenty na patře vytvořili efektivní režim střídání. 2x týdně pak navíc chodil pán na uklízení 

společných prostor. Na patře jsme byly s dalšími 7 lidmi z různých koutů světa, a sice 

s Američankami, Španělem, Keňanem, Maďarkou, Jihokorejcem a Ruskou. Celkový počet 

pokojů na patře byl 16, takže naše patro bylo vcelku poloprázdné. Zato vrchní patro bylo plně 

obsazeno španělskými studenty, kteří si svůj pobyt užívali ve velkém. Nakupovat jsme 

chodily převážně do Lidlu, který se nacházel pár minut chůze od koleje a kde bylo možné 

platit platební kartou, což úplně všude nešlo. Prát jsme pak chodily do blízké prádelny za 4 € 

za 7 kilo prádla. Na kolejích byla také pračka a sušička, ale nefunkční. Cena by tam byla 

stejná. Lokalizace KS51 byla prostě dokonalá – kousek od centra i kampusu, parku, 

plaveckého bazénu, obchodů, hospod. První den po příjezdu jsme si domluvily schůzku 

s panem Van Dyckem ohledně záležitostí, které bylo potřeba vyřídit. Poskytnul nám veškeré 



informace, včetně obsáhlé brožury se všemi kontakty, radami, tipy. Rovněž nám nabídnul 

možnost zapůjčení kola za vratný poplatek 80 €. Sice jsme tuto možnost nevyužily, ale kola 

jsou v Belgii nejčastějším dopravním prostředkem, jelikož je Belgie jedna veliká placka. Jako 

chodci počítejte s diskriminací, po cyklostezkách zde jezdí i skútry a prostor pro chodce je 

zde někdy opravdu minimální (viz foto). První dny byly ve znamení zařizování věcí kolem 

administrativy. Běhaly jsme mezi školou a úřady. Samozřejmě se objevily i komplikace okolo 

chybějících dokumentů, které se ale nakonec zdárně vyřešily.  

 

 

 

 

Naší první praxi jsme vykonávaly v Domově s pečovatelskou službou Katharinadal 

přímo v centru, tedy asi 3 minuty chůze od KS51. Pracovníci zde byli nesmírně ochotní a milí 

a s většinou z nich se dalo domluvit anglicky. Naše pracovní náplň zde odpovídala především 

práci pracovníka v sociálních službách. Za dozoru pracovníků jsme pomáhaly s přímou péčí o 

klienty, podílely jsme se na zajišťování chodu domova, a pokud nám to dovolila jazyková 

bariéra, pomáhaly jsme s administrativní činností. Velkou pomocnicí pro nás byla 

koordinátorka sociálních služeb a péče paní Cauvenberg, která velice dobře mluvila anglicky 

a se kterou jsme několikrát probíraly vše okolo belgického sociálního systému a zabezpečení. 

Velkým štěstím pro nás byla možnost brát si zdarma výborné obědy, popřípadě zákusek či 

nápoj, čímž byla nejčastěji Coca-cola, kterou jsou Belgičané naprosto posedlí a konzumují ji 

v nesmírném množství.  

 

 

 

 

 

 



Druhým pracovištěm byla mateřská škola Klavertje5, do které jsme 4 týdny dojížděly 

do blízkého městečka Sint-Truiden. Finančně nejvýhodnější pro nás bylo zakoupení měsíční 

průkazky na vlak za 18,80 €. Nebylo nutné mít vlastní fotografii, jelikož při zřizování karty 

nás vyfotili pomocí webkamery. Na této praxi jsme každá byla umístěna do odlišné budovy. 

Obě byly vzdálené pěšky okolo 15 minut od nádraží. Jedna ze školek byla rozdělena na tři 

třídy dle věku dětí, a to od 2 do 6 let. Druhá školka byla rovněž takto rozdělena a k tomu zde 

byly připojeny jesle pro děti. Práce zde byla si náročnější než v Katharinadal, ale zato akčnější 

a získaly jsme mnohem více zkušeností, především jazykových, jelikož malé děti jsou výborní 

učitelé. Působily jsme zde jako vychovatelky, pomáhaly jsme s učením, hlavně žákům se 

specifickými vzdělávacími potřebami, kteří vyžadovali zvýšenou pozornost. Dále jsme 

asistovaly učitelkám při nejrůznějších aktivitách a výletech. Komunikace se zaměstnanci byla 

bezproblémová.  

         

 

Téměř veškeré víkendy jsme trávily cestováním. Belgie vskutku má co nabídnout. 

Času na cestování jsme měly opravdu dostatek, takže jsme stihly navštívit všechny známé i 

méně známé destinace. První zastávkou byl Brusel, kde byste krom centra měli navštívit i 

vzdálenější evropské instituce a Atomium s královskými zahradami. Dalšími zastávkami by 

určitě měly být Bruggy (které nás uchvátily svou pohádkovou atmosférou), Antverpy, Gent, 

Leuven, Liege, Tongeren, Bokrijk či Maastricht v Holandsku. Na cestování jsme využívaly 

Go pass 10, který je možno zakoupit v automatu na kterémkoli nádraží za 51 € a s kterým 

můžete projet 10 jednotlivých cest v rámci celé Belgie a je přenosný. Na kratší vzdálenosti je 

výhodnější jet autobusem. V Hasseltu toho bylo rovněž mnoho k vidění a studentská 

organizace AES pořádala každý měsíc společné aktivity pro všechny studenty, např. 

mezinárodní kulinářský den, bowling, barbecue, bruslení a další. V Hasseltu můžete navštívit 

muzeum módy nebo jeneveru, což je tradiční belgické alkoholické pití a dále veřejně 

přístupný park s placenou japonskou zahradou. Pro shopaholiky je to ráj, je zde nepřeberné 

množství obchodů a nákupních center. V centru je k nalezení mnoho hospůdek, kde můžete 

ochutnat až 700 druhů belgických piv. Nikdy se však nepouštějte s Belgičanem do konverzace 

o tom, zda je nejlepší belgické, německé či české pivo!!! :-D V centru jsou navíc k nalezení 

dvě irské hospůdky a velké množství restaurantů a zajít si můžete i do čajovny.  



                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgická kuchyně nám nesmírně chutnala, je velice pestrá a v mnohém podobná té 

české či německé. Užívaly jsme krémových polévek, výborného masa a samozřejmě 

hranolek, které odsud pocházejí, ač se většina lidí domnívá, že jsou původně z USA, vaflí a 

tradiční belgické čokolády a nejrůznějších druhů piv. Jinak na každém kroku zde jsou turecké 

kebaby. Ceny potravin zde s porovnání s našimi byly samozřejmě vyšší, ale stále únosné, až 

na cenu piva v restauracích, které se zde podává ve 0,3l lahvích a cena se pohybuje  

od 3 – 10 €. 

 Ještě bychom přidaly doporučení ohledně doktorů, se kterými měla jedna z nás bohaté 

zkušenosti. Pro jistotu mějte u sebe více hotovosti, za jednu návštěvu se platí min. 25 €. Po 

návratu vám sice pojišťovna část proplatí, ale hotovost by vám mohla chybět a výběr 

z bankomatu cizí banky není zrovna nejlevnější. Jinak doktoři jsou velice milí a ochotní a pro 

případ zdravotních komplikací je třeba nejprve si sjednat schůzku, ale s tím rovněž nebyl 

problém.  

 Když to vezmeme kolem a dokola, Belgii nemůžeme víc než doporučit. Zkušenost to 

pro nás byla k nezaplacení a určitě je to dobrý odrazový můstek, pro další zahraniční 

příležitosti. Neopominutelný je jazykový přínos, hlavně získání sebevědomí při komunikaci 

v cizím jazyce, i když ho neovládáte zcela bravurně a kontakt s různými kulturami, jelikož 

Belgie je stát s vysokým počtem migrantů z celého světa.  

 



Pokud byste nás chtěli kontaktovat kvůli dalším otázkám, určitě se ozvěte ;)  

Grófová Zuzana ( grofova.zuza@gmail.com) 

Pličžková Iva (i.plizckova@centrum.cz)  
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