Informační dopis pro účastníky
Letního kurzu českého jazyka pro krajany 2017
Vážený pane, vážená paní,
s potěšením Vám sdělujeme, že jste byl/a přijat/a do letního kurzu českého jazyka,
který se bude konat od 21. 7. do 18. 8. 2017 ve Studijních střediscích Ústavu
jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Dobrušce a v Praze.
Dobruška je malé východočeské město ležící asi 30 km severně od Hradce Králové,
v krásné krajině podhůří Orlických hor, v kraji plném starých hradů a zámků.
Pro účastníky kurzu je bezplatně zajištěna výuka, ubytování, stravování, poskytnutí
nezbytné lékařské péče a mimoškolní činnost.
Ubytování je zajištěno na adresách: Studijní středisko ÚJOP UK, Solnická 777,
518 77 Dobruška a Studijní středisko Krystal, José Martího 407, 162 00 Praha 6.
Ubytováni budete ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s vlastním WC
a sprchou, zajištěny jsou běžné hotelové služby. Ve stejné budově bude probíhat
i Vaše výuka.
Celodenní stravování je zajištěno pro všechny účastníky kurzu v místě pobytu.
Zdravotní péče
1) Osoby spadající pod osobní rozsah nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, osoby,
na které se aplikuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010,
a osoby spadající pod režim jiných relevantních evropských právních předpisů.
Zdravotní péče těmto osobám bude poskytnuta v souladu s platnými evropskými
právními předpisy, a to ve stanoveném rozsahu.
2) Osoby nespadající pod bod 1) mají nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče,
přičemž úhrada nákladů je zajištěna v souladu s ustanovením § 180 i odst. 2, resp.
§ 180 j odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nezbytnou
zdravotní péčí se rozumí poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s akutním
onemocněním či úrazem. Účastník kurzu se u poskytovatele zdravotních služeb
prokáže Potvrzením o přijetí do kurzu, přičemž náklady za poskytnutou zdravotní
péči uhradí poskytovateli odbor dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstva
zdravotnictví.
Po dobu trvání kurzu se účastník kurzu řídí pokyny MŠMT ČR a DZS.
Žijete-li v zemi, která má s Českou republikou vízovou povinnost, po získání
Potvrzení o přijetí do kurzu zažádejte okamžitě o udělení českého víza na
příslušném zastupitelském úřadu ČR, protože termíny udělování víz jsou poměrně
dlouhé.
Program kurzu se skládá ze dvou částí – výukové a mimoškolní.
Během vyučování absolvujete 90 výukových hodin českého jazyka plus hodiny reálií,
estetických předmětů a dalších přednášek v celkové hodinové dotaci 30 hodin.
Dohromady tedy bude výuka tvořit 120 hodin. Do tříd budete rozděleni podle svých

jazykových schopností, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé. Výuku vedou
zkušení učitelé českého jazyka ze studijních středisek Univerzity Karlovy
s dlouholetou praxí s výukou zahraničních studentů.
Na závěr výuky obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.
Mimoškolní činnost je rovnocennou součástí výuky českého jazyka.
V době po vyučování, tj. každé odpoledne a večer a během všech sobot a nedělí,
bude pro Vás připraveno mnoho zajímavých činností (celodenní i půldenní výlety,
turistické vycházky do přírody, prohlídky hradů a zámků, besedy a setkání se
zajímavými lidmi, kulturní večery, sportovní aktivity, soutěže, nácviky českých písní
a tanců apod.). Proto si nezapomeňte přivézt sportovní i společenské oblečení,
plavky, dobré sportovní boty, bundu, deštník. Vítán je hudební nástroj, hrajete-li na
nějaký menší.
Vezměte s sebou propagační materiály o Vaší zemi a o Vaší krajanské organizaci
(mapy, obrázky, typické výrobky, pohlednice, krajanské časopisy, DVD apod.),
protože jeden večer budete Vaši zemi ostatním účastníkům představovat!
Doprava do České republiky je individuální. Jízdenky z místa bydliště do ČR si
účastníci hradí sami. Účastníci dostanou finanční příspěvek na dopravu do ČR
a zpět. Pro evropské účastníky kurzu činí 2.000,- Kč, pro mimoevropské účastníky
5.000,- Kč. Proto si jízdenku uschovejte, po jejím předložení Vám bude cca
v polovině kurzu příspěvek vyplacen.
Pro ty, kteří ve své přihlášce vyznačili, že mají zájem o společnou bezplatnou
dopravu z Prahy do Dobrušky, bude zajištěn autobus, který bude odjíždět v pátek
21. 7. 2017 ve 14:00 hodin z parkoviště pod pražskou magistrálou v ulici Na
Florenci. Toto odstavné parkoviště pro autobusy se nachází v polovině cesty
mezi zastávkami metra B Florenc a Náměstí Republiky. Upozorňujeme, že
kapacita autobusu je omezená, tímto autobusem můžete cestovat pouze Vy, jestliže
jste o to požádal/a ve své přihlášce, ale ne Vaši přátelé či příbuzní. Omezte prosím
také počet a velikost svých zavazadel.
Pro přepravu z letiště Václava Havla Praha, Ruzyně do centra použijte hromadnou
dopravu, přikládáme dopravní mapu: http://www.prg.aero/Files/ostatni/transportmap/.
Cena jedné přestupní jízdenky na 1,5 hodiny je 32 korun:
- městským autobusem č. 100 pojedete na stanici metra B „Zličín“, cca 15 minut,
a odtud metrem do stanice „Náměstí Republiky“. Zde vystoupíte výstupem směr
Masarykovo nádraží, budete pokračovat vpravo směr Florenc – parkoviště pro
autobusy,
nebo
- městským autobusem č. 191 pojedete na stanici metra A „Petřiny“, za cca 30
minut a odtud budete pokračovat metrem linky A na stanici „Můstek“, kde přestoupíte
na metro linky B a pojedete na stanici „Náměstí Republiky“. Zde vystoupíte výstupem
směr Masarykovo nádraží, dále viz výše,
nebo
- městským autobusem č. 119 dojedete na stanici metra A „ Nádraží Veleslavín“ za
cca 20 minut a odtud budete pokračovat metrem linky A na stanici „Můstek“, kde
přestoupíte na metro linky B a pojedete na stanici „Náměstí Republiky“. Zde
vystoupíte výstupem směr Masarykovo nádraží, dále viz výše,
nebo

- autobusovou linkou AE (AIRPORT EXPRESS), která jede z letiště (první spoj
5:30 hod., poslední spoj 21:00 hod., interval 30 min.):
 na stanici metro B „Náměstí Republiky“, cena 60,- Kč, dále viz výše.
- mikrobusy CEDAZ jedou z letiště (od 07:30 do 19:00 hod. v intervalu po 30
minutách) na „Náměstí Republiky“ (zastávka v ulici „V Celnici“, před terminálem ČSA,
50 m od náměstí Republiky), cena za jednu jízdu a jedno zavazadlo je 150,- Kč.
Nedoporučujeme použít vozidla TAXI, protože požadované ceny za jízdu jsou
mnohdy neúměrně vysoké! Další informace najdete v přiložené mapě.
Od stanice metra B Náměstí Republiky – východ Masarykovo nádraží je parkoviště,
kde budou čekat autobusy, vzdáleno asi 300 m.
Pro ty, kteří přijedou do Prahy již v ranních nebo dopoledních hodinách, bude
k dispozici dne 21. 7. 2017 od 9 hodin do 13:30 hodin zasedací místnost ve
2. poschodí Domu zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1. Tuto
místnost můžete využít k úschově zavazadel nebo k odpočinku. V tomto případě
doporučujeme vystoupit na stanici Náměstí Republiky, výstup směr Náměstí
Republiky. Dům zahraniční spolupráce se nachází v přímé blízkosti zastávky metra
i tramvaje Náměstí Republiky, naproti obchodnímu centru PALLADIUM.
Na závěr kurzu budete několik dní v Praze ve středisku Krystal. Odtud se studenti
sami dopraví na zvolený dopravní prostředek, který je po ukončení kurzu dopraví
zpět domů.
Žádáme Vás, abyste obratem potvrdil/a svou účast v kurzu i zájem
o společnou přepravu speciálním autobusem z Prahy do Dobrušky na adresu:
PaedDr. Olga Vlachová
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 850 706
E-mail: olga.vlachova@dzs.cz
Web: www.dzs.cz
Dovolte, abychom Vám popřáli šťastnou cestu a hezký pobyt v České republice.
Mgr. Vladimíra Koreňová, vedoucí kurzu krajanů v Dobrušce
E-mail: vladka.korenova@ujop.cuni.cz
Tel.: +420 731 574 246
Web: www.kurzkrajanu.cz
Facebook: Kurz Krajanů Dobruška 2017

