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Belgie je velmi malá země nedaleko České Republiky. Proto jsme zvolily cestu autobusem 
Student Agency z pražského Florence do Bruselu, hlavního města Belgie. Cesta sice trvala 12 
hodin, ale jelo se přes noc a ušetřily jsme alespoň pár tisíc (letenka stála kolem  4000kč). Do 
Bruselu jsme dorazily v 6 hodin ráno. Nádraží se nachází hned ve vedlejší ulici, kde zastavil 
autobus, nebyl tedy problém se zorientovat. Hned na nádraží jsme si koupily v automatech 
jízdenku tzv. GO PASS 10 za 51 euro. Tuto jízdenku lze využít na jakýchkoliv 10 jízd po celé 
Belgii. Pro jistotu se zeptejte průvodčího, jestli vlak opravdu jede tam, kam potřebujete☺. 
Většina lidí mluví anglicky. V Hasseltu na nádraží, ani v ulicích v 8 hodin ráno nikdo nebyl, 
abychom se zeptaly na cestu ke KS51. Proto naše první okamžiky v Hasseltu byly dosti 
nepříjemné, bloudily jsme neznámými ulicemi sem a tam. Poté když jsme se dostaly 
k budově, ve schránkách byl klíč pouze od jednoho pokoje. Snažily jsme se kontaktovat Maiu, 
ale bylo to zbytečné. Již při sjednávání ubytování s námi téměř nekomunikovala. Ještě pár dní 
před odjezdem jsme si nebyly jisté, zdali s námi počítají a poskytnout nám ubytování. Ale 
nenechte se odrazit. Pokoje jsou prostorné, vybavení i cena se liší od patra pokoje. My jsme si 
zvolily tu nejlevnější variantu. Samozřejmě PXL univerzita nabízí širokou nabídku možností 
ubytování. Veškeré informace vám v emailu zašle pan Van Dyck. Nicméně Klára se mohla do 
svého pokoje nastěhovat až za pár dní. Na každém patře jsou společné sprchy a toalety, taktéž 
společná kuchyňka a lednice. Kuchyně nejsou vybavené, nádobí si můžete půjčit za poměrně 
vysoký poplatek od univerzity, koupit v obchodě, nebo si dovézt z domova. My jsme si 
nádobí půjčovaly od spolubydlících. Na kolejích se dvakrát týdně uklízí, ale během dne se 
důkazy o úklidu téměř ztratí. KS51 je typická studentská třípatrová kolej, jen s tím rozdílem, 
že zde bydlí erasmus studenti. Němci, Maďaři, Holanďané, studenti z Pákistánu, Indie, ale 
většinové zastoupení zaujímají Španělé, kteří si svůj zahraniční pobyt řádně a hlučně užívají 
☺. K praní prádla lze využít pračku na koleji či prádelně za poplatek 4 eura. KS51 se nachází 
téměř v centru, kousek od obchodů, campusu, a Lidlu, kam jsme chodily nakupovat. 
Sortiment je velmi podobný českému a ceny taktéž. První den jsme se zúčastnily uvítacího 
dne. Od PXL Univerzity jsme dostaly malý dárek, deštník do pochmurného deštivého počasí a 
další drobnosti, což bylo příjemné. Seznámily jsme se s možnostmi, které univerzita nabízí. 
Zapůjčení kola za vratný poplatek 80 euro, studentské karty a další rady týkající se pobytu 
v Belgii. Na kole jezdí v Belgii každý, ale i přesto jsme všude chodily po svých. Hasselt je 
velmi bohaté město a ceny v restauracích, obchodech a kavárnách tomu odpovídají. My jsme 
si nejvíce užívaly belgických pralinek, vaflí (v Hasseltu na náměstí zaručeně nejlepší v Belgii 
☺ ) a hojně ochutnávaly belgická piva. Pivo se podává v 0,3l a jeho cena se pohybuje kolem 
3-10 euro. 



Naše praxe probíhala hned od druhého dne, co jsme se zabydlely v Hasseltu. Po prvním 
setkání se zahraniční koordinátorkou - Ivette Leten jsme probraly možnosti naší praxe, která 
měla probíhat v Domově pro seniory Catrharinadal, přímo v centru města Hasselt a v jeslích 
se školou ve městě Sint-Truiden, které bylo od Hasseltu, vzdálené cca 20 min. vlakem. Po 
prvních dnech a společné domluvě jsme zhodnotily, v rámci úspor za cestování vlakem, že 
zůstaneme po dobu celé tříměsíční praxe, v domově pro seniory. Praxe tam nebyla ničím 
přínosná, jelikož v domově chyběl sociální pracovník, tudíž jsme veškeré aktivity musely 
organizovat samy s velkými obtížemi při komunikaci, jelikož belgičtí obyvatelé domova 
nerozuměli anglicky a odmítali se snažit nám porozumět. Jedna z věcí, na kterou se musí 
člověk připravit, je jejich chladný přístup, který však po delší spolupráci opadá a lidé jsou 
více přátelští. Naše práce v domově spočívala v aktivitách, které jsme si pro klienty samy 
připravily a vyrobily k nim pomůcky. Druhá méně oblíbená část praxe byla ta, kterou po nás 
požadovaly zaměstnanci domova, i přesto, že jsme tuto činnost neměly v kompetencích. 
Jednalo se o to, že jsme každý den roznášely jídlo klientům a sklízely po obědě nádobí ze 
stolů, likvidovaly zbytky jídla a pití. Celá tříměsíční praxe v domově byla zpestřená na naší 
žádost jedním týdnem, kdy jsme si s Ivette domluvily, že navštívíme různá zařízení v Belgii. 
Měly jsme tak možnost navštívit psychiatrické středisko v Gentu, organizaci Kopa, která 
pomáhá lidem v závažné životní situaci, spojené se ztrátou zaměstnání a středisko pro osoby 
v sociální nouzi. Tento týden byl jedním z nejzajímavějších z tříměsíční praxe.  

Belgie je velmi malá země, kterou velmi pohodlně a rychle můžete procestovat vlakem nebo 
autobusem společnosti LIJN. Během našeho pobytu jsme navštívily Brussel, historické a 
nádherné město Bruggy, Gent, Antwerpy, Bruge a přímořské město Oostende. Všechna města 
mají své kouzlo a stojí za návštěvu. Doporučujeme se zajet podívat také do nedalekého 
Maastrichtu, kde stojí za to zažít jejich velkolepý karneval, který je pořádán v únoru.  

  

      



  

           

Pokud se budete chtít zeptat na více podrobností, neváhejte nás kontaktovat. 

souckovamich@seznam.cz, klara.radkova@email.cz  


