Tři týdny na Dublin City University
Do soutěže AFCSLS (American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies) o stipendia na
letní kurzy CTY (Center for Talented Youth) jsem se přihlásil již minulý rok. Tehdy se mi podařilo
dostat do druhého (tedy interview) kola, které pro mě ale zároveň bylo poslední. Letos jsem se
přihlásil znovu a tentokrát to vyšlo! Nezapomenu na okamžik, kdy mi kamarádka volala, že na
facebookové stránce AFCSLS četla, že jsem se dostal na program do Irska. Tehdy jsem byl celkem
ohromený a ještě několik dní jsem nemohl uvěřit, že se mi to skutečně povedlo.
Jaro rychle uběhlo a zanedlouho už byl čas k odletu. Když jsem seděl na palubě letadla
směřujícího do Dublinu, nevěděl jsem, co čekat. Jaké budou následující tři týdny? Jak to tam bude
vypadat? Budu rozumět irské angličtině? To všechno byly otázky, které se mi honily hlavou. Na letišti
na mě čekal můj vedoucí Brian. Hned mi bylo jasné, že si s ním budu rozumět, neboť se mi od
pohledu zdál sympatický. Už cestou k univerzitě mi (spolu s taxikářem) vysvětlil pravidla hurlingu –
irského národního sportu. Z toho mi bylo jasné, jak moc je pro Iry tento sport důležitý. Po příjezdu
jsem se ocitl v obrovském areálu univerzity skládajícího se ze spousty budov s tradičními cihlovými
fasádami, který se měl na tři týdny stát mým druhým domovem.

Areál Dublin City University

Program má pevně zavedený režim. Dopoledne probíhá výuka, která po pauze na oběd
pokračuje i odpoledne. Asi ve tři hodiny odpoledne jsou vypsány aktivity, kterých se všichni účastní.
Na výběr jsou často i takové kuriozity jako „famfrpál“ nebo „oceňování čaje“, takže o zábavu je
postaráno. Po večeři následuje studijní čas, kdy student ve třídě společně s asistentem kurzu dělá
domácí úkoly nebo se účastní alternativního programu určeného asistentem. Na konci dne je „social
time“, tedy volný čas, využívaný převážně na setkávání s lidmi. Ačkoliv se takto naplánovaný denní
režim může zdát striktní, musím říct, že se na něj dá rychle zvyknout, a že je díky němu všechen čas
efektivně využit. Výuka probíhá pouze během pracovního týdne, víkendy jsou věnovány
volnočasovým aktivitám a výletům. O sobotách je to výlet do jednoho z dublinských nákupních
center, kde má člověk možnost nakoupit si potřebné věci či suvenýry. V neděli je vždy na výběr
z několika výletů na nějaké místo či akci v Dublinu. Jedná se o jednu z mála příležitostí během celého
programu, kdy je možné vidět něco z města.

Programu se každoročně účastní obrovské množství studentů. Zhruba 200 z nich jsou
„Residential“, tedy zároveň na univerzitě bydlící. Další zhruba stovka studentů jsou takzvaní
„Commuters“, čili docházející na program z domova. Když jsem do Dublinu přijel, neznal jsem vůbec
nikoho. Poměrně rychle jsem si ale získal přátele a se spoustou z nich jsem v kontaktu i nyní, po
skončení programu. Je ale podle mě úplně nemožné poznat všechny studenty a ani tři týdny na to
nestačí. Většina z nich byli Irové a jen menší část ze zahraničí. Přesto jsem poznal i studenty ze
Saudské Arábie, USA či Španělska. Programu se účastní poměrně zvláštní skupina lidí – velmi
otevřených, přátelských a tak trochu „praštěných“. Může se vám proto stát, že například cestou na
večeři potkáte kluka v kostýmu pokémona Pikachu a vedle něj jdoucího tygra. Pro Iry je účast na
letním programu CTY srdeční záležitostí a spousta z nich se vrací každým rokem.

Náš oddíl

Samotný kurz mě velmi zaujal. Vybral jsem si Engineering, protože mě tento obor zajímá a
chtěl jsem se dozvědět více o tématech, kterými se zabývá. Kurzy vždy vede lektor, který má daný
obor vystudovaný a při tom mu pomáhá již zmiňovaný asistent. Výuka probíhá ve skupinách o
přibližně 15 studentech a její součástí je velmi často i týmová práce. V průběhu kurzu jsme například
stavěli most z balsy, vodní turbínu nebo katapulty, se kterými jsme následně soutěžili ve vrhání míčků
na cíl. Kromě toho jsme také vypracovali projekt v Excelu a naučili jsme se pracovat v počítačových
programech MatLab a SolidWorks. V závěru kurzu jsme se rovněž naučili základy programování
robota Arduino.

Testování postaveného katapultu

Účast na kurzu CTYI pro mě byla skvělá zkušenost a rád bych poděkoval fondu AFCSLS, který
mi ji umožnil. Díky tomuto fondu jsem mohl poznat spoustu milých a přátelských lidí, zažít s nimi
spoustu skvělých zážitků a přitom se navíc ještě naučit mnoho nového z oboru strojírenství, poznat
Dublin a irskou kulturu a samozřejmě si také procvičit angličtinu. Proto bych všem, kdo mají možnost
zapojit se do soutěže AFCSLS o stipendia na letní programy CTY doporučil, aby neváhali a přihlásili se,
neboť třeba právě vám se podaří zvítězit!
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