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či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem) 

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

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 

 Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena, 
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 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: 
 

Zahraniční pobyt: Studijní pobyt byl pořádán Univerzitou Sv. Cyrila a Metoděje ve 

městě Veliko Tarnovo. Letní jazykový kurz trval 3 týdny (17.7–7.8). Seminář se konal na 

univerzitě ve městě Veliko Tarnovo první dva týdny. Třetí týden se konal v SHC 

Kamchia. Po příjezdu jsme psali vstupní test, podle kterého nás rozdělila do skupin dle 

našich znalostí. Výuka probíhala denně od 9:00 do 13:15. Výuka jazyka probíhala první 

dvě vyučovací hodiny. K dispozici jsme měli učebnice. Odborné semináře probíhaly 

v třetí vyučovací hodině. Měli jsme na výběr z pěti odborných seminářů. Na zvolený 

seminář jsme docházeli každý den. V odpoledních hodinách každý den probíhala výuka 

tanců a písní.  

 

Před odjezdem: Bylo nutné se zúčastnit výběrového řízení. Finální potvrzení přišlo až v 

červnu. Není potřeba zajišťovat vízum. Zakoupila jsem si zpáteční letenku do Varny 

z Mnichova. Let trval jen dvě hodiny. Poté jsem se autobusem dopravila do Veliko 

Tarnova. Cesta autobusem trvala 3 hodiny a autobus stál 19lv. K univerzitě jsem následně 

jela taxíkem, který stál 5lv.  

 

Ubytování, stravování, doprava: Ubytováni jsme byli po dvou lidech na univerzitních 

kolejích. Pokoje byly dostatečně velké s vlastní koupelnou. Dostali jsme ložní prádlo a 

ručník. Koleje jsou vzdálené 15 minut chůze od univerzity a 8 minut chůze od menzy. 

V místě je i obchod, pekárna, pošta a bankomat. Na jídlo jsme chodili do nedaleké menzy, 

kde jsme měli snídaně, obědy a večeře. Snídaně byla formou švédského stolu. Na oběd 

jsme měli polévku, hlavní jídlo a ovoce. Na večeři hlavní jídlo, ovoce a zeleninu. Mohli 

jsme si zvolit mezi vegetariánskou stravou a nevegetariánskou stravou.  

 

Finance: Vše bylo zaplacené, takže jako kapesné stačilo opravdu málo. Je potřeba mít 

nachystané finance na dopravu do Bulharska a zpět. Autobus z kolejí do města stojí jen 

0.70lv.  

 

Volný čas: Volný čas se dal využít všelijak. Jezdili jsme do města. Chodili jsme na 

procházky. Kousek od kolejí je bazén. Každý večer jsme měli organizovaný program 

(filmy, koncerty, divadelní vystoupení, mezinárodní kuchyně atp.). První víkend jsme 

měli organizované výlety. V sobotu jsme jeli do města Arbanasi. V neděli jsme jeli do 

komplexu Etara a města Tryavna. Další víkend jsme měli volný a v neděli jsme se 

přemístili k moři do SHC Kamchia. Zde v komplexu jsme měli výuku každý den od 9:00 

do 11:45. Odpoledne jsme měli volný program, kdy jsme nejčastěji byli u moře.  

 

Celkové hodnocení: Tento jazykový kurz byl velice dobře zorganizovaný. Učitelé i 

organizátoři se nám snažili vyjít vstříc a my jim také. Výuka jazyka byla velice přínosná a 

zajímavá, všichni jsme se v jazyce posunuli zase o kus dál. Tento jazykový kurz vřele 

doporučuji všem, kteří se chtějí zdokonalit v bulharském jazyce, poznat místní kulturu a 

tradice a najít si přátele z celého světa.  


