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HERCEEOVINA:
,,Bosna má tři prezidenty
a národnívariantu má
i každérni nisterstvo,..

říká KeR&x-írua
xŘeuNpxmruaÁ {xp}.

,,Než se Bosňáci, Srbové
a Chorvati na něčem

dohodnou, stojíto
spoustu času. A taky
peněz, jichž ta země
zrovna moc nemá...
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Mostalu' města

v centru Hercegoviny,
me po vyDelovem Ílzení vyslala Česká komi

mezinárodní organizace United
Wolld Colleges (UwC). Jde o síťtřinácti š]<o] na rúzných místech plase

net1,, které s jednocují středoš]<oiáky' stípendisty ze všech koutů

světa. \r mém ročníkubyla stovka

dětí ze čt1'řiceti zemí.
I(romé srudia zavrŠeného mezinárodní maturitou se stipendisté
pravidelně účastnítaké vybraných
zájmových aktivit a věnují se (podle místa působení)i nějaké obecně
prospěšné práci v okolí. Cílem UWC
(kromě všestranného rozvoje osobností účastníků)je přispět ke vzájemnérnu pochopení různých kul.
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chorvatštiny má dnes Bosna a HeÍcegovina hned tři oficiální iazyky
(srbštinu, chorvatštinu a bosenšti-
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nu), ]<teré se na školách vyuču1.í samostatně' V praxijsou ale pro cizince téměř k nerozeztárrí, rozdíly jsou
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podstatně menšínež mezi češtinou
a slovenštinou. Jazykovou (a národ.
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su. I(dylcoliv jsem se \ \'; i i -r' z Mostaru, Žasla jsem na: :.: ..'.Č.i-

telnou ]<rásou taméjšrpi.:' ..''

) Památky na vá|ku. Čtvrťměsta
zničená během konf|iktu na počátku
devadesátých Iet.

nostní) stlukturu obyvatel každého
místa však na první pohled poznáte podle cedulí lemujícíchsilnice.
Názvy jsou povinně psané jak v latince, tak v srbské cyrilici, ale písmo, jež danému kraji nepřísluší, je
často pŤemalované nebo přelepené.
Mostar je rozdělené město. Na vý'
chodním břehu řeky Neretvy, která
jím protéká, žijímuslimští Bosňáci
a je posetý mešitami, často pocházejícimi aŽ ze šestnáctéhostoletí.
Západní, chorvatská část se naopak
pyŠníkatolickými kostely a o něco
moderně1.ší viz ážíulíc. obě poloviny původně spojoval slavný ,,stari
Most". V roce 1993 byl tento symbol
klidného soužití záměrně zničen.
Dnes uŽ zase stoií' ale vášně neutichají a obě strany se přou, kdo je
za zničenístředověkého monumentu odpovědný stejně jako za celý národnostní konflikt'

Že v

hodinách historie, literatury

zeměpisu učiteléžákům předkládaií nacíonalisticky zabarvená vysvětlení nedávných událostí i odkazu předků.
Na Uwc, která měla od gymnáa

zia pronajaté jedno patro a mohla
sdílet i laboratoře, to samozřejmě

chodilo jinak. xromě zahraníčních
studentů v kaŽdém ročníku byly
i děti všech tří národností, jeŽ jsou
v Bosně a Hercegovině doma. Jejich
zastoupení bylo rovnoměrné včet.
ně Srbů, přestoŽe ti museli přijet
za studiem aŽ na jednu výjimku odiinud, v Mostaru skoro žádní nežijí.
Všichni společně studovali
a společně také bydleli. Zpočátku
se to neobešlo bez napětí. Jeden
V INZERCE

DVĚ šKoLY VJEDNÉ
ČímBosna a Hercegovina rozhodně překoná Západ, to je neuvěřitelně přátelské chování k cízíncům.
Ať srbovó, Chorvaté, nebo Bosňáci,
všichni vás obklopí pro našínce nevídanou pohostinností. Návštěvníkůmstaršígenerace se k dorozumění bude hodit zna1ost ruštiny,
ale uplatníte i iiné jazyky _ hostitelé
mají většinou ve velké oblibě televizi a zahraničnífilmy, dabing je
ovšem naprostou výjimkou a diváci
se tím pádem slušně nauči anglicky, španělsky a bůhvíjak ještě.
Co platí o chování k cizincům,
to bohužel ještě dlouho nebu@ pla-

tit o vztazích mezi jednotlivými
národnostmi v zemi. v Mostaru
to bylo vidět i ve škole, kde |sme
se učili. Byly to vlastně dvě školy
pod iednou střechou. no gymnázia chodily dopoledne chorvatské
,,Bosna pro mě bude druhým domovem,
pro čtenáře by moh|a být turistíckým
|ákadIem'.. říká Karo|ína KřeIinová

děti a odpoledne bosenské. Vzdě-

lání podle národností je běŽné
v celé zemi stejně jako skutečnost,

spoustu kamarádů ze všech tří etnik. Svým předsudkům se dnes jen
směje' Teď je ještě třeba, aby o realitě přesvědčil i svého dědu.

HoRKo, oÉšŤl nntuy

Smysl existence naší školy že mezibosenskými Chorvaty, srby a muslimskými Bosňáky můŽe existovat přátelství _ se
naplnil beze zbytku. Pokud jde
o mě, od studia UWC jsem zpočátku čekala hlavně zlepšení angličti.
ny, ale nakonec mi ty dva roky daly

lkázat,

vÍc spíš v rozvoii osobnosti'
Bosna a Hercegovina pro mě
bude uŽ navždy druhým domovem
a pro čtenáře by mohla být alespoň

zajímavým turístickým lákadlem'
Před návštěvou Mostaru je ale dob-

ré vědět, že v létě dokáže být Žhavou výhní a v zimě tam místo sněhu šíleně prší.A korytem Neletvy
vane silný studený vítr. Deštníkje
k ničemu, z ulíc jsou potoky, boty
pořád sušítea po měsíci se stejně
rozlepí' Nejlepší k návštěvě jsou
tedy měsíce květen a září, kdy je
hezky (skoro česky) teplo.
Milovníkům přírody jinak do.
poručuji k návštěvě zejména pohoří mezi salaievem a Mostarem.
Je plné rozeklaných skal, jež se
vypínají výš, neŽ je oko evropského turisty zvyklé, a strmě spadají
do hlubin zářivě tyrkysových řek,
které jsou jako stvořené pro raf.
ting. Hory takového charakteru už
jinde v Evropě nenajdete, a přesto

vás většinou ohÍomísvým tichem
a panenskou čistotou. Jen pozor .

mi1ovníci horské turistiky by si
můj muslimský spolužák dokonce usínal s nožem pod polštáŤem'
Poradil mu to dědeček, který ho
před příchodem na U\^/C valoval,
že ,,od

Chorvatů se nikdy ničeho

dobrého nedočká.. Po půl roce to

spolužáka přešlo a nakonec získal

měli bez ohledu na stupeň náročnosti výpravy vždy siednat průvodce. Některé stráně jsou stále
ještě

zaminované.
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Zkušenosti z ciziny můžete
nabídnout na adrese:

jan. zve1ebí1@ref1ex ' cz
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