
Deník z Halle 
 
Září:  
 
1.9.2008 konečně po náročné jízdě přijíždím na hlavní nádraží v Halle (Saale), odkud je to do 
školy kousek. Ve škole mě již očekává Frau Dr. Wagner, aby mi vysvětlila, co mě 
v následujících dnech čeká ve škole a kde budu ubytovaná. Spolu s jednou z mých tří 
spolubydlících mi pak Frau Dr. Wagner ukázala můj nový domov – byt v prvním patře přímo 
naproti škole. Druhý den mám volno pro aklimatizaci a dalším dnem jdu poprvé do školy. 
Čeká mě náročný měsíc, kdy mám kromě francouzštiny a španělštiny všechny předměty spolu 
s třetím ročníkem německé třídy, mezi tyto předměty patří například marketing, management, 
protokol a další.. Jednou týdně mám pak individuální 4 hodiny němčiny s Frau Schaetzke. 
Začátky jsou těžké, ale hodně mi pomáhá má spolubydlící Kati, která mi ukazuje nákupní 
ulice, doktora apod. a všechno čemu nerozumím, mi vysvětlí.  
 
Byt: bydlím v prvním patře panelového domu přímo naproti škole. Pokoj sdílím s jednou 
německou spolubydlící, ale v bytě jsou ještě dva další pokoje, v každém z nich je ještě jedna 
německá studentka. Pokoj je menší, ale útulný. Máme tu také televizi a balkon. Kromě tří 
pokojů je zde ještě koupelna s vanou a kuchyně, kde máme toastovač, topinkovač, 
mikrovlnou troubu i kávovar. Vybavení naprosto dostačuje studentskému životu ☺ 
 
Říjen: 
 
Začátkem října musím navštívit doktora, protože jsem dostala angínu, přesto, že mám 
pojištění z ČR, musím zaplatit a to hned 40 EUR za „diagnózu“ a dalších 25 EUR za léky. 
Zůstávám tedy doma a nejdu dva dny do školy. Výuka předmětů se trochu mění týden od 
týdne, ale základ je zhruba osm předmětů, které mám pořád. Mohu říci, že na sobě pozoruji 
den ode dne větší zlepšení. S mou spolubydlící a jejími spolužačkami jedeme na Jahrmarkt, 
což připomíná Matějskou pouť, je to tam moc pěkné. Také jsem navštívila zoologickou 
zahradu. Možnost internetu mám každý týden od pondělí do pátku bezplatně ve škole. 
Koncem měsíce mě Frau Schaetzke seznamuje s cizinci tady studujícími a hlavně s jednou 
českou dívkou, která v Halle žije. Podnikáme tak spolu s ní a jejími německými přáteli 
spoustu společných akcí.  Během října ještě jedu na úřad, kde se musím jako cizinka přihlásit 
k půlročnímu pobytu a doložit různé doklady o pojištění a o studiu.  
 
Listopad: 
 
Začátkem měsíce konzultuji s jedním profesorem možnosti mé praxe, píšu životopis a těším 
se, kam asi za měsíc půjdu pracovat. Čekají mě také první testy – z Personalplanung a IWV 
(International wirtschafts Verkehr). První test je opravdu těžký, ale naštěstí z něj nejsem 
ohodnocena ☺. Druhý test je také náročný, ale po velkém úsilí a učení nakonec obdržím 
známku 3, s čímž jsem celkem spokojená, jelikož test se zdál těžký i pro německé spolužáky. 
Každý den probíhá výuka zhruba od 8 do 15 hodin, podle rozvrhu a víkendy mám pak volné 
na poznávání města, nákupy, návštěvu muzea apod. Kolem 25. listopadu jsem jsme se začali 
spolu s německým profesorem a poradcem pro výběr povolání věnovat výběru mé praxe. Před 
posledním listopadovým víkendem jsme se spolu s tímto profesorem jeli podívat na návštěvu 
do firmy, kde mě od 1.prosince čeká tříměsíční praxe. Firma se jmenuje Alpha Signs GmbH a 
zabývá se světelnými reklamami pro světoznámé firmy jako je např. McDonalds, T-mobile, 
Nordsee apod. Všichni působí moc mile a já už se těším na nové zážitky. 
 



Prosinec: 
 
prosince se dostavím první den do práce, která se nachází v malém městečku Hohenthurm, 
vzdáleného 12 km od města Halle. Po prohlídce celé firmy a veškerých potřebných 
informacích mě čeká samotná práce. Jelikož pro mne není ale žádné pevné místo, střídám 
každý den oddělení, čímž se naučím více novým věcem. Působím v oddělení jako např. 
účetnictví, nákup, projekt management nebo třeba odeslání zboží. Kromě samotné produkce si 
tak vyzkouším téměř vše. Provádím kancelářské práce jako třeba kopírování, srovnání 
pořadačů, ale také pracuji s ekonomickým a účetním počítačovým systémem AMS, kde 
pracuji nejčastěji se smlouvami a fakturami. Koncem měsíce pak ve svém volném čase 
zavítám na návštěvu Marktplatzu, kde se každoročně nachází vánoční trhy a ochutnám zde i 
místní speciality jako je Backfish nebo Glühwein. 19.12. se v práci koná tombola, kde po 
vylosování čísla dostaneme každý nějaký dáreček jako například láhev alkoholu, firemní 
trička apod., já si ale odnáším domácí uzené klobásy ☺. 
 
Leden: 
 
Pokračuji v praxi, dostávám na práci nové úkoly jako je práce s náčrty nákupních center, nebo 
archivace veškerých starých šanonů. V polovině měsíce slaví jedna z kolegyň narozeniny a 
tak slavíme všichni dohromady při právě touto kolegyní připravené snídani, je to moc 
příjemné ráno a všichni jsou moc přátelští. Ve svém volném čase pak poznávám dosud 
nepoznaná místa Halle a památky v okolí, popř. si zajdu na nákup či do solária.  
 
Únor: 
 
Začíná poslední měsíc mého pobytu. V půli měsíce nastává na praxi trochu chaos, protože 
několik lidí z Projekt Managementu se stěhuje do nově otevřené kanceláře v Leipzigu, což 
zapříčiňuje balení a stěhování věcí, což pro mne znamená dvakrát tolik práce. Začínám si také 
vypracovávat strukturu naší firmy a dávat dohromady potřebné dokumenty pro mé 
prezentace. Také jsem objevila příjemnou internetovou kavárnu, kam se dá zajít, když zrovna 
není otevřený internet ve škole. 22.února pak přijíždí paní profesorka Čížková na dvoudenní 
monitoring, zhodnocujeme tedy společně s Frau Dr. Wagner celý projekt a jdeme se také 
trochu podívat po městě. Poslední dny se rozloučím v práci, ve škole, odevzdávám klíče od 
bytu a odjíždím zpět do Prahy. 
 


