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 Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza, 

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 
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 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 

 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty) 

 Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, 

doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.) 

 Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo 

facebookové fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu) 

 

 

Text zprávy: 
 

Délka pobytu trvala 3 týdny a organizovala jej Sofijská univerzita Klimenta Ochridského. Byl to letní 

seminář bulharského jazyka. Na začátku pobytu se vytvořily skupiny podle úrovně pokročilosti v 

bulharském jazyce. Kdo byl například začátečník jako já, byl ve skupině pro začátečníky a kromě 

azbuky se začínalo od úplných základů. Výuka probíhala každý všední den, cca 4 hodiny (začala po 

snídani, končila pauzou na oběd). Výuka byla povinná, avšak když student někdy vynechal, nic se 

nedělo a žádné sankce neprobíhaly. 

Před odjezdem jsem se svým fakultním koordinátorem vyplnila žádosti ohledně refundace nákladů na 

dopravu. Víza do Bulharska nejsou potřeba, cestovní pojištění mám já automaticky ke svému 

bankovnímu účtu zdarma, takže to jsem nemusela řešit. Dva týdny před odjezdem jsem si zakoupila 

autobusové jízdenky. Zpáteční jízdenka činila 2 610 Kč. (Praha-Sofie a zpět). Jízdenky jsem nakupila 

přes internet (Eurotours.cz) Před odjezdem jsem vytiskla přihlášky a akceptační dopisy a zabalila je do 

zavazadel. 

Ubytování a strava zprostředkována a zařizována Sofijskou univerzitou. Letní seminář se odehrál v 

rekreačním středisku Červeného kříže. Areál zahrnoval kapličku, budovy (bloky) s ubytováním, hřiště, 

restauraci s barem, halou na disco apod. Ubytování bylo po pokojích ve dvojicích, avšak já a má 

spolubydlící (češka) jsme měly výjimku a měly svůj vlastní apartmán. Tedy každá svou místnost a 

dohromady chodba + koupelna. Pokoj se skládal z velké postele pro dva, psacího stolu, nočního stolku 

a židle + TV. Spolubydlící měla navíc balkon. 

Strava byla třikrát denně. Snídaně formou malého rautu, oběd 3 chody + pití sladké či voda, přidělené 

jídlo i porce, večeře to samé jako oběd. Dvakrát nebo třikrát se konal honosný raut či brunch. Jídlo 

bylo vcelku dobré, občas moc slané nebo sladké, to si účastníci mohli vynahradit koupí něčeho velice 

levného z menu v restauraci, která byla v téže jídelně. Jídlo občas poněkud zvláštní až nedobré, avšak 

sníst se to pokaždé dalo a jelikož byl seminář zadarmo a starali se o nás hezky, nemohu si stěžovat. 

Doprava viz. odstavec předešlý. Každý den Praha (Florenc) - Sofie přímé autobusové spojení. Cesta 

autobusem trvala kolem 27 hod (dlouhé kolony na Srbsko-Maďarských hranicích. V určité hodiny 

organizátoři mohli účastníky rovnou vyzvednout na letišti a odvézt do areálu. Na konci pobytu opět 

všechny rozvezli na letiště či nádraží, podle časů odjezdů. 

Seminář byl zadarmo hrazený bulharskou vládou a univerzitou, refundace na cestovní náklady bude 

teprve uskutečněna. Peníze své jsem potřebovala jen na mé ostatní věci, v mém zájmu (suvenýry, nové 

oblečení apod). Bulharsko je stejně levný či levnější stát jak ČR. Ze svých soukromých zdrojů jsem 

utratila za tři týdny cca 3000 Kč. 

Wi-fi byla v celém areálu (avšak kromě mého pokoje). Účastníci měli možnost zúčastnit se každý 

všední den hodin bulharských folklorních tanců a zpěvů. Ke konci semináře, při folklorním večeru, 

proběhlo předvedení toho, co se doposud zúčastnění/zúčastněné naučili. Velice zábavné a obohacující. 

Proběhlo i několik večerů s promítáním bulharských filmů (s Aj titulky). Několikrát akce typu 
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karaoke, talent show, disco, quiz show. Několik víkendových větších, a ve všedních dnech menších 

výletu po okolí a Bulharsku (Plovdiv, Rilský klášter, Sofie, hora Vitosha, návštěva tradiční bulharské 

restaurace). Zahajovací večer proběhl formou skvělého posezení u ohně. Při každém výletu baliček 

jídla s sebou, sem tam i dobré víno, pití ,jako voda, samozřejmostí. Tu si mimochodem účastníci mohli 

z barelu dávat neomezeně po celý každý den v areálu. Na baru taktéž k zakoupení dostatek různého 

pití. Když se nekonal výlet, po obědě každý všední den cca 5 hodinová pauza pro vlastní volný čas. V 

areálu dostatek využití (opalování, tennis, fotbal, les). Záleželo na každém, jak s časem naloží. Po 

večerech nebo večerním programu (nic striktně povinné) taktéž volná zábava. Na výlety vždy doprava 

zajištěna klimatizovanými a prostornými autobusy. 

Problémy nebyly během pobytu žádné. Pouze cesta autobusem zpět, když fungovala špatně 

klimatizace, avšak to není chyba semináře. 

Doporučuji rozměnit si dostatek leva před odjezdem. V areálu nepřijímají eura a bankomat od areálu 

se nachází poměrně daleko. Tip - účastnit se zájmových kroužků, je to veliká sranda a přínos. 

Přínos pro mě byl ve zlepšení jazykových schopností, převážně anglických, jelikož většina studentů se 

dorozumívala anglicky. Samozřejmě i bulharský jazyk, jakožto začátečníkovi mi dal seminář dobrý 

základ. Obrovské kulturní obohacení (semináře se účastnilo cca 28 národností z různých koutů světa). 

Dále navázání nových přátelství a rozšíření obzorů, co se týče balkánského prostředí. Pro ženy/dívky 

doporučuji: vzít si dlouhé kalhoty či sukni, kvůli návštěvě klášterů. Pro všechny: Pokud se do  Lozenu 

(vesnice, kde se rekreační středisko nachází) dopraví studenti či účastníci mimo čas, který organizátoři 

vyzvedávají, nedoporučuji brát taxi, jelikož jsou celkem drahá, obzvlášť pro cizince. Info o busech 

bude na pozvánce a mailu, který všichni obdrží. Jde si udělat soukromý víkendový výlet k moři - 

individuálně. (Nahlásit organizátorům a není problém). 

 


