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Tato zpráva musí být předána Akademické informační agentuře Domu zahraniční spolupráce 

(DZS)  po ukončení studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu 

aia@dzs.cz . Do předmětu e-mailu napište „Zpráva z pobytu“ + název příslušné země.  

Závěrečné zprávy, jejichž autoři souhlasili se zveřejněním, jsou k dispozici na internetové 

adrese http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-

pobytu/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta:  

E-mail:  

Domácí VŠ: Univerzita Karlova 

Domácí fakulta: Husitská teologická fakulta 

Obor studia: Judaistika 

Hostitelská země: Izrael 

Hostitelská VŠ: University of Haifa 

Délka pobytu: 4 týdny 

 

Prosíme o vyjádření, zda hodláte zprávu poskytnout k uveřejnění a zda ji hodláte zveřejnit 

anonymně či nikoli. Zveřejnění jména a kontaktu může pomoci dalším uchazečům o studijní 

pobyt v zahraničí. 

 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy  

na internetových stránkách DZS         ano 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ne 

 

 

Text zprávy: 

 

 

 Zahraniční pobyt: 
 

 Letní jazykový kurz trvá přibližně tři a půl týdne a studentům je dána možnost volit 

mezi červencovým a srpnovým termínem (případně oba dva, druhý měsíc však není 

izraelskou stranou hrazen – úspora se tedy projeví pouze na ceně letenky).  

 Celý kurz probíhá v prostorách University of Haifa, přičemž madrichim pořádají 

několik výletů a doprovodných akcí, které jsou dotované – doporučuji tedy ostatním 

studentům zúčastnit se (letos to byl například výlet do Jeruzaléma, do Caesaree, výlet po 

Haifě, aj.). Akce jsou oznamovány během kurzu, vždy je několik dní na přihlášení přes 

internetový formulář. Prostory Univerzity nejsou tolik rozlehlé, nicméně doporučuji využít 

campus tour kdy vám jeden z madrichim ukáže nejdůlěžitější místa (obchody, učebny, atp..) - 

zvláště na počátku vám to velmi pomůže.  
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 Kurz samotný je velmi intenzivní, probíhá denně od neděle do čtvrtka, případně do 

pátku. Kurz trvá přibližně 4-5 hodin, avšak postupuje se velmi rychle a je potřeba počítat ještě 

s velikým množstvím času na denní přípravu (záleží na vaší úrovni, běžně jsem na to počítal 

alespoň kolem čtyř hodin na den), tedy domácí úkoly a opakování probrané látky. Kurz je 

poměrně pestrý, avšak na konverzaci nepřipadá tolik času – doporučuji tedy pokoušet se co 

nejvíce procvičovat jazyk i mimo výuku. 

 

 Před odjezdem:  
 

 Uchazeč musí odevzdat motivační dopis a životopis, následují ústní pohovory. 

Následuje-li kladné vyřízení, začíná teprve ta pravá práce co do vyřizování formalit. 

Formulářů a papírování je poměrně mnoho, není to však nic nezvladatelného.  

 Pozor, na rozdíl od předchozích let po nás letos bylo požadováno vyřízení víza i pro 

tento pobyt! Obnáší to další papírování a návštěvu velvyslanectví. 

 Cestovní pojištění jsem si pro jistotu zřídil ještě vlastní, ačkoli izraelská strana nějaké 

úplně základní zřizuje. Doporučuji zajít na uvítací seminář (je asi 2.-3. den pobytu), kde vás 

koordinátoři seznámí se správnými postupy co dělat, pokud se zraníte, nebo onemocníte. 

Dávejte velký pozor, zdravotnictví v Izraeli funguje trochu jinak a pokud úplně nedodržíte 

správné procedury, může se vám lékařská péče i přes vaše pojištění dosti prodražit. Na stejné 

přednášce (a to nejpozději) si také zapište horkou linku na madrichim, kdyby se vám staly 

jakékoli nečekané potíže (ztratili jste se, problémy s polici, zranění), tohle jsou lidé, co vám v 

tu chvíli pomohou.  

 Lety do Izraele jsou vypravovány snad každý den, já letěl se El Al, který létá do 

Izraele dvakrát denně (vyjma šabatu a židovských svátků) za poměrně dostupné peníze 

(zpáteční letenka s poplatky vyšla na 7000).  

 

 

 Ubytování, stravování, doprava:  
 

 Ubytování je na výběr dvojí, kolej Federman a Talia. Federman je kolej základní, 

sdílené prostory. Talia jsou o trošku lepší pokoje, s vlastní koupelnou a toaletou, kuchyně je 

společná. Federman je hrazený univerzitu, já doporučuji Taliu - sebere Vám to trochu peněz 

ze stipendia, ale budete mít klid pro sebe. Sám jsem měl zlaté zkušenosti jak se 

spolubydlícími, tak s hygienou, připravte se však na to, že to tak nemusí být úplně všude 

(někteří spolužáci si dost stěžovali). Koleje si student vybírá v rámci procedur před odjezdem 

do Izraele.  

 Jídlo v obchodech vyjde na dvojnásobek nebo víc, ceny v restauracích šplhají do 

obrovských částek (v přepočtu vás jídlo v restauraci může vyjít na 300-500 korun). I přes to 

že jsem si takřka po celou dobu vařil, musel jsem použít i nějaké peníze ze své rezervy. 

Přidává na tom také fakt, že na univerzitě se nenachází menza, jak jsme často zvyklí tady.  

 

 

 Finance: (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba 

finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady) 

 

 Stipendium je vyplaceno asi čtvrtý den po nástupu do kurzu, respektive – student 

obdrží šek a musí si zajet do banky nechat ho proplatit – pobočka, ke které se dostanete asi 

nejsnáze je u obchodního střediska Chorev, ve kterém se nachází také supermarket (který je 

mírně levnější než minimarket na univerzitě a nabízí větší výběr).  



 Pokud jde o peníze, rozhodně doporučuji mít pár tisíc korun – použijete je před 

vyplacením stipendia a poslouží vám jako rezerva, potažmo na nadstandartní výdaje. Já jsem 

volil bydlení na Talii, což ukrojí část stipendia a bylo mi poté vyplaceno něco málo přes 600 

šekelů. S tím se dá doba kurzu přežít, ale jen při velice skromném způsobu žití. Počítejte s 

tím, že v Izraeli je na naše poměry draho. Na druhou stranu, pokud nehodláte příliš cestovat 

na vlastní pěst a chodit pít do downtownu (jedno pivo vás vyjde co útrata za celý večer tady), 

nebudete potřebovat nějaké železné úspory.  

 

 Volný čas: 
 

 Jak bylo popsáno výše – výlety se konají, doporučuji se zúčastnit. Občas se také 

vyskytne nějaká akce, jako například drobná lekce vaření, lekce židovských tanců, společná 

falafelová hostina.. pokud už ulpan nehodláte absolvovat poněkolikáté (akce se zřejmě 

opakují) vše je doporučeníhodné. Sám jsem vynechal jen několik madrichim aktivit, což byla 

například pouze společná hospoda spojená s nějakou přednáškou, atp. Na koleji se dá také 

sjednat permanentka do posilovny (nečinil jsem, ale instrukce vám přijdou, budete-li mít 

zájem). Město samotné nabízí poměrně pěkná místa k navštívení, můžete vyrazit také na pláž, 

pokud to máte rádi. Počítejte však s tím, že o šabatu v Izraeli nefunguje autobusová doprava! 

Jedinou výjimkou je MHD právě v Haife. Dejte si tedy pozor, neboť by vás to mohlo nemile 

překvapit, pokud se budete chtít o šabatu vydat na výlet z Haify. Dále upozorňuji na taxikáře 

v  Haife – jeden z mých spolužáků se potřeboval někam dostat o šabatu a dle referencí jsou 

tamější šoféři pěkní šejdíři.  

 Pokud jde o připojení na internet, na koleji Federman je k dispozici ve společné 

místnosti, na Talie ho máte k dispozici na pokoji. Na kolejích je také plno veřejných počítačů 

volně k užití, tisk je možný pomocí speciální karty, která se dá zakoupit i v automatu (vyjde 

na 10 šekelů – 5 je cena karty, 5 je první vklad na kartě). Kopírování vyjde levně, užíval jsem 

ho hodně a vyšlo mě to něco málo přes těch pět šekelů.  

 

 

 

 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia: 

 

 Problémy žádné, lidé jsou ochotní. Nemějte strach pokud neumít hebrejsky, takřka 

všichni mluví ještě anglicky, nebo rusky – pokud tedy budete něco potřebovat, všude se 

domluvíte.  

 

 Další komentáře a doporučení: 
 

 Jděte do toho.  

 Když něco nevíte, zeptejte se.  

  

 Celkové hodnocení: 
 

 Kurz se rozhodně vyplatilo absolvovat, v jazyce mne to hodně posunulo. Potkal jsem 

nové lidi, viděl jsem nová místa, vrátil se nový člověk.  

  Takže ještě jednou – jděte do toho.  


