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Text zprávy: 
 

Můj pobyt trval přesně 4týdny, které člověka obohatily na celý život. Strávila jsem 

je na severu Německa v hlavním městě Schleswig-Holstein v Kielu. Chtěla jsem poznat 

zase jinou část  Něemecka a zjistit, jaké to je, žít u moře na klidném území nakonec 

pohostinného severa. Město jako takové bylo při druhé světové vybombardované, a tedy 

centrum není nijak historické. Nicméně přesto má své kouzlo a je to tzv. Studentské 

město. Tedy mnoho studentů jezdící na kolech, budovy univerzity po celém městě, parky, 

zeleň a žádný stres. Můj program spočíval ve zlepšení německého jazyka, tedy každý 

všední den navštěvování univerzity a výuky, která byla připravena pro 100 studentů z 

celého světa. Většina byli studenti, ale není to podmínkou. Kurz si může člověk i zaplatit 

a jet v jakémkoli věku. Člověk má možnost potkat mladé lidi, ale už i zkušenější a starší, 

což přidává na zajímavosti celého kurzu. Kurz byl o gramatice, kultuře, trocha historie, 

poslechy i debaty. Tedy člověk má skutečně možnost se výrazně jazykově posunout, 

neboť kurz je velmi intenzivní. Kiel a jejich milí pracovníci nám připravili na každý 

víkend nějaký výlet (Hamburg, Westküste, Lübeck). O zábavu se nám starali každý den, 

jako třeba společným grilováním, prohlídkou města, prohlídkou památek a divadla. Dále 

také třeba filmový večer. Vše bylo výborně zorganizované.  

Před odjezdem jsem si nemusela zařídít ani připjištění, neboť to obstarala 

organizace DAAD. Jediné, co jsem si vyhledala, byl vlakový spoj. Peníze ze stipendia  mi 

uhradilo veškeré náklady, nejen jídlo, ale i veškeré výlety. Ráda bych ale upozornila, že 

vím od mých kolegyň, že ne v každém městě tohle vše hradí. Měla jsem zařízené i 

ubytování od školy, kde bydleli všichni účastníci, což jsme hodnotila velmi kladně, 

protože tak mají všichni možnost být společně a opravdu se seznámit. Pokoj a koupelnu 

má každý zvlášť. 

Co se týče jídla a stravování, tak Německo obecně má kvalitní potraviny, tedy i 

stravování bylo naprosto skvelé. Nejen, že jsme měli každý den (kromě ne) snídaně hned 

na koleji, která byla opravdu rozmanitá, ale i večeře v univerzitní menze. Menzy tam jsou 

k dispozici dvě. I lidé, kteří měli nějaké diety, či Gluteenfrei stravu si mohli vybrat. Všem 

byla umožněna koupě měsíční legitky na dopravu po městě, která stála cca. 60E. Já 

využívala vlastního kola. Pokud si přivezete kolo, což doporučuji, neboť kolej je 30min 

pěšky od univerzity, kam musítě dvakrát za den jet (výuka, večeře) a z centra to trvá 

pěšky 1h. Nicméně je nutný pořádný zámek na kolo.  

Jak jsem psala, vše bylo uhrazeno stipendiem, což jsem vůbec nečekala. Také tam 

byla kauce na pokoj na koleji, která je na konci vrácena. Univezita nám připravila 

brořurku, kde byly veškeré informace, které byly potřeba. Člověk se tam rozhodně nenudí 

a program je opravdu rozmanitý, ale člověk se samozřejmě nemusí všeho účastnit. Můžete 

jít navštívit aquarium, divadlo, kina, hospody a krásné kavárny. Přístup do knihovny máte 

také.   

Vše probíhalo naprosto bez problému a člověk se nemusí vůbec nervovat. Lidé 

jsou milí a rádi pomůžou. Okamžitě bych kurz absolvovala znova. I zúčastnění byli skvělí 



a stali se mi přáteli. Příroda a krajina na severu je jedinečná a stojí za to ji vidět. Studuji 

německý jazyk, byla jsem ve skupině C1, která byla pro mě odpovídající. Lektoři se 

střídali a nepocházeli pouze z Kielu, tedy bylo zajímavé slyšet německý jazyk v různých 

dialektech. Samozřejmě mluvili především Hochdeutsch. Jedna lektorka pocházela z 

Ruska a jeden lektor z Polska, jinak samí Němci. To hodnotím skvěle, protože člověk, 

který vyučuje cizí jazyk, má vhled na něj z vnějšku a uvažuje jako my. Mám před 

státnicema, které probíhají v NJ a tento kurz mi pomohl se rozmluvit, tam vám nic jiného 

nezbývá)). Pokud studujete jakyzy, čí se jen prostě chcete zlepšit, máte rádi poznávání 

nových lidí a kultury, tak rozhodně vyjeďte.  

 


