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ÚVOD

 Jako 21letý student jsem se vydal v roce 2014 na 
erasmus do Hannoveru. Těšil jsem se, co nového 
objevím a koho poznám a jak obstojná bude moje 
němčina po desetileté teorii. To, co mě potkalo, se nedá 
slovy popsat. Přesto jsem to zkusil a v následující 
prezentaci uvádím snad všechny důvody, proč rozhodně 
nejezdit na erasmus, a už vůbec ne do Německa.



NOVÁ KULTURA

 Rozhodně nejezděte, pokud si nepřejete poznat novou 
kulturu a nové lidi, natož aby jste s nimi přišli do 
kontaktu.

 Mohli by Vás vyděsit!!!



Nová místa

 Rozhodně nejezděte, pokud nestojíte o poznání nových 
míst a památek.

 Hlavně nejezděte do přírody, abyste se neztratili!



Taky je možné, že budete cestovat do 
jiných měst, např. z Hannoveru do 
Kolína nad Rýnem, a to může být pro 
někoho strašně nebezpečné, zvláště 
když využije Mitfahrgelegenheit a 
místo jedné cesty za 70 euro vlakem 
má obě cesty autem za 30 euro.



A CO TEPRVE KONCERTY, HROZNÁ TO VĚC!!



NOVE BYDLENÍ

 Taková kolej stojí kolem 200 euro měsíčně, když však 
zapátráte a zariskujete, najdete ubytování za 100 euro 
měsíčně.



A TEN PARTYRAUM a ŽRANICE!



LIDÉ ZE VŠECH KOUTŮ ZEMĚ



ŠKOLA

 Určitě nejezděte, pokud nechcete studovat a zlepšovat 
své vzdělání ať už v jazyce či historii.(Leibniz Uni)



Nové město 

 Jestli nesnášíte památky, nákupy a chození po 
velkoměstě, či běh v nejzelenějším městě Evropy, 
zapomeňte na Erasmus.



NEDEJ BOŽE, ABY SE JELO K 
MOŘI!



Práce

 Pokud se bojíte, že byste si mohli 
během 14 dnů najít tři práce, Německo 
opravdu není nic pro Vás. Já jsem 
naštěstí našel i práci, která mě bavila.



HOBBY

 Nejezděte ani v případě, že se 
nechcete věnovat svým koníčkům, i 
když je to v zahraničí.



ROMANTIKU NE!

 Pokud se bojíte nových vztahů a 
přátelství, rozhodně zůstaňte doma.



Filmabendy, zábava, učení 
hrou, poznávání ostatních 
kultur a velmi (!) hodné 
docentky 



ZÁVĚREM

 Takže pokud netoužíte všechny tyto věci poznat  a jste 
raději v teple u maminky či u tatínka, tak Vám říkám: 
Nejezděte!!! To byste totiž museli odhodit strach, vyřídit 
miliony formulářů, odjet a získat stovku zkušeností a 
nevšedních zážitků, nových přátel a nezávislost jdoucí 
ruku v ruce se zodpovědností. A to je záležitost jen pro 
opravdu otrlé nátury 



DĚKUJI ZA POZORNOST


