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Text zprávy: 
 

 Zahraniční pobyt  
Třítýdenní studijní pobyt se konal na Maltě v městečku Lija. Jednalo se konkrétně o 

Generaly English Course na škole Malta University Language School. Výuka 

probíhala každý všední den dopoledne. 

 Před odjezdem  
Bezprostředně po obdržení informace o přijetí jsem začala komunikovat s jazykovou 

školou. Dle jejich instrukcí jsem vyplnila rozřazovací test, zaslala fotografii na školní 

kartičku a následně mi byl nabídnut termín. Po potvrzení termínu jsem si koupila 

letenky od ČSA, sjednala jsem si kvalitní pojištění, vyplnila potřebné formuláře pro 

udělení stipendia a následně vše odevzdala na děkanát své školy. Ze své vlastní 

iniciativy jsem si následně zjišťovala informace o škole, Maltě či maltské dopravě. 

Vzhledem k tomu, že dopravu na Maltě si hradí každý student sám a škola nabízí 

obousměrný transport z letiště do rezidence za 45 euro, rozhodla jsem se jejich 

nabídku nevyužít. Zvolila jsem kombinaci autobusové dopravy a 10 minut chůze. 

Měsíc před odjezdem jsem si z domova objednala Tallinja card (adult). Pokud víte, že 

budete chtít cestovat, je to nejvýhodnější varianta. Doporučuji si také stáhnout aplikaci 

maltské veřejné dopravy a řídit se reálnými časy v aplikaci. 

 Ubytování, stravování, doprava  
Ubytování, strava i kurzy byly všechny situovány v University residence. Ubytována 

jsem byla v 6ti pokojovém town housu. Každý pokoj byl vybaven palandou, dvěma 

psacími stoly, skříněmi a umyvadlem. Nečekejte nic extra. Nezapomeňte adaptér na 

zásuvky. V town housu bylo 5 sdílených koupelen a dole byla společná kuchyňka 

vybavená troubou, dřezem, skříněmi a dvěma lednicemi. Úklid a výměna povlečení i 

ručníků probíhal vždy v pondělí. Hned jak jste vyšla ze svého „vchodu“ ocitla jsem se 

u bazénu, který jsem mohla kdykoliv využít. Strava (snídaně, obědy, večeře) byla 

zajištěna v baru, který byl ihned u bazénu. O kartičku na jídlo si musíte požádat při 

příjezdu na recepci. Snídaně byly každý den stejné -  džus, toust, marmeláda, máslo, 

šunka, sýr a cereálie s mlékem. K obědu i k večeři bylo vždy na výběr ze dvou variant. 

Jelikož jsem kurz absolvovala v září, poslední týden jsem byla jediná, kdo měl v baru 

zajištěnou stravu. Stalo se, že jsem dva dny za sebou měla to samé, tudíž jsem si pak 

vařila sama. Také doporučuji zajít do Kitchen Garden (součástí San Anthon Garden) a 

objednat si Tuna fritu, kávu a dort.  

 Finance  
Ubytování, stravu, kurz i leteckou dopravu jsem měla uhrazenou. Je nutné však počítat 

s náklady na cestování (nejen autobusy, ale také trajekty na Comino či Gozo), nákup 

pitné vody (na Maltě není pitná voda). Nejbližší obchod je 2 minuty chůzí z rezidence 

před kostelem. Velký supermarket je vzdálen cca 7 minut chůzí přes rušnou silnici.  

 Volný čas 
Volný čas jsem trávila cestováním po Maltě. Rezidenci jsem opouštěla po škole a 

vracela jsem se okolo 9 večer. Pokud jsem přišla dřív, šla jsem si zaplavat do bazénu. 

Domácí úkoly jsem moc nedostávala, a pokud ano, zvládla jsem je vyplnit u snídaně. 



Vzhledem ke zcela volným víkendům doporučuji navštívit jak ostrov Comino, tak 

ostrov Gozo. Malta je malá a zvládnete se podívat všude, kam si budete přát.  

  

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

studia 
Maltská doprava je skutečně šílená. Obrňte se trpělivostí a humorem. Neznamená, že když 

nastoupíte do správného autobusu se správným směrem, že opravdu dojedete do svého 

cíle. Pokaždé jsem bedlivě sledovala na Google mapách, zda se nám poštěstilo chytit 

správný autobus. Mimochodem pokud chcete, aby vám autobus zastavil, mávejte. Pokud 

chcete z autobusu vystoupit, musíte zmáčknout stop. Já osobně jsem si po prvním týdnu 

při hraní volejbalu v bazéně vykloubila pravé rameno. Naštěstí tam se mnou bylo spoustu 

skvělých lidí, kteří mi pomohli. Konkrétně dva kamarádi z Polska se mnou jeli do 

nemocnice a o vše se postarali. I přesto všechno jsem v pobytu pokračovala. Moje 

kamarádka z Turecka, z kterou jsme procestovaly celý ostrov, mi byla po celý den pravou 

rukou. 

 Další komentáře a doporučení  

Malta je nádherná. Je na ní opravdu horko, proto si zabalte jen ty nejletnější věci, co máte. 

Také se vám bude hodit repelent na komáry. Maltští obyvatelé (myšleno lidi, kteří zde 

vyrostli) jsou opravdu moc milý a rádi vám se vším pomohou.  

 

 Celkové hodnocení 
Celý pobyt hodnotím jako úžasnou a nezapomenutelnou zkušenost. Kurzy angličtiny byly 

zábavné a naučné, hlavně díky učitelům, které je vedly. Měla jsem možnost vylepšit a 

procvičit si svou angličtinu. Dobrodružství, která jsem zažila a krásy Malty, které jsem 

viděla, se slovy popsat nedají. Potkala jsem spoustu úžasných lidí ze všech koutů světa. 

Celkově pobyt hodnotím pouze pozitivně a doporučuji se ho zúčastnit. Já osobně jsem 

zjistila, že člověk může zvládnout opravdu cokoliv. Poznáte jinou kulturu, poznáte 

spoustu přátel a to všechno při každodenním zlepšování anglického jazyka.  

 

Odkaz na fotogalerii 
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