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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 a 
uchazečkám o stipendijní pobyt v zahraničí. 
 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy na internetových stránkách DZS  ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano   ne 
Souhlasím  s tím, aby zpráva byla uchována  
pro potřeby MŠMT a AIA DZS po dobu pěti let od jejího odevzdání.  

 ano   ne 

 
         

 
Text zprávy: 
 
Zahraniční pobyt 
 
Letní kurz bulharského jazyka a kultury pořádala Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského od 
14.7.2019 do 3.8.2019 v Národním výukovém centru Bulharského červeného kříže ve vesnici Lozen 
poblíž Sofie (45 minut MHD). 
 
 
Před odjezdem 
 
Pro účast v nominaci jsem vyplnila formulář „Návrh na vyslání“, napsala životopis, motivační dopis, 
doporučení školy a spolu s potvrzením o studiu přinesla v DZS. Potom jsem obdržela email o tom, že 
jsem byla přijata. Po potvrzení účasti bulharskou stranou jsem koupila letenku (4560 Kč) a vyplnila 
žádosti ohledně refundace nákladů na dopravu. Potom sjednala jsem ISIC roční pojištění s 
krátkodobými výjezdy s nebezpečnými sporty (450 Kč). Víza do Bulharska nejsou potřeba. 
 
 
 
 



Ubytování, stravování, doprava 
 

Ubytování bylo poskytováno v Národním výukovém centru Bulharského červeného kříže. Pokoje 
byly pro 2 osoby se záchodem a sprchou, některé i s ledničkou. Každý týden se mění povlečení a 
ručníky, pravidelně se vynáší odpadky a doplňuje toaletní papír. Byla možnost praní prádla (10 levů). 
Probíhalo to tím způsobem, že odevzdáte prádlo a další den dostáváte vyprané. Tuto službu jsem 
nevyužila, jelikož prádlo se netřídí a za kvalitu nikdo neručí, avšak nikdo s tím problém neměl.  

V celém areálu byla Wi-Fi ale ne nejlepší kvality. Stravování bylo v restauraci, která byla taky 
v areálu. Snídaně byla formou švédských stolů, které se doplňovaly o různé dobrotky ale vyrobky 
z listového těsta mizely během prvních 10 minut, oběd měl dva chody a dezert a večeře se skládala z 
masa, salátu a ovoce. Strava byla dostačující, ale dokupovala jsem si ovoce. Na výlety vždy byla 
připravená svačina s sebou. Byla možnost si zvolit i vegetariánské varianty.  

 
 

Finance 
 
Kurz, ubytování, stravování, výlety a akce v rámci pobytu byly plně hrazeny. Soukromé finance 

byly potřeba pouze na vlastní výlety, suveniry apod. Nepředvídané náklady jsem neměla. 
 
 

Volný čas 
 

Výuka se konala dopoledne a po obědě je volno. Program byl bohatý na různé akce: hodiny 
bulharských písní a tanců, vědomostní soutěž, karaoke, kino, diskotéky a zajímavé výlety: Národní 
historické muzeum v Sofii, pohoří Vitoša, historické město Plovdiv, Rilský klášter, Sofijskou univerzitu 
sv. Klimenta Ochridského a večeře v tradiční bulharské restauraci.  

Odpoledne, když vynechat hodiny písni a tanců bylo možné jet do Sofie, na přehradu Pančarevo 
nebo vrch Polovrag (cesta tam začína přimo u areálu). Výuka je poviná ale v případě že si naplánujete 
cestu a oznámíte vedoucího nic se neděje. Hodně doporučuji navštívít 7 rilských jezer. 
 
 
Celkové hodnocení  
 

Tento letní kurz hodnotím velmi kladně. Žadné starosti během pobytu, vždy Vám vyjdou vstříc a 
poraději. Všichni, kteří se podílejí na organizaci tohoto semináře, jsou velice milí a ochotní. Pokuď 
chcete zlepšit jazykové dovědností, poznat bulharské tradice, kulturu a nadhernou přírodu tento kurz 
je pro Vás. 


