
 

                           
 

 
SUMMER WITH CZECH 

 
     SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES 
 
                               PODEBRADY 
                                    

 

This course is designed as intensive with focus on the Czech language and area 
studies. The optional afternoon programme consists of lectures held in Czech and English, 
showing Czech films, cultural and sport activities. It takes place in the Podebrady study 
centre, about 40 kms from Prague.This course  is designed  for all who interested in Czech 
culture and language. Our teaching staff have many of experience  and are ready to work 
with you during the scheduled lessons as well as during the cultural part of the course 
Students work in groups depend on their level. 
 

Term: 
• 5 July – 30 July 2010 (4 weeks) 

Daily schedule: 
• 5 Czech lessons in the morning 
• Extra help sessions 
• Group size: 12 students on the average 

Additional educational and cultural program: 
• Series of lectures focused on the Czech Republic both in Czech and English 

(geography and history and the lectures on Czech literature, film, music, visual art) 
• A historical tour of the Carolinum, a meeting with the Charles University officials 
• Sport and cultural activities, outings and excursion visits  

Weekend program: 
• Saturday and Sunday excursion trips to interesting places in the Czech Republic (price 

not included in the course tuition fee). 

Accommodation: 
• in double bedrooms with its own bathroom. For an extra fee, single rooms and 

apartments are available. In special cases, we allow pets to be taken as well 
• Accommodation is booked at Dormitory II, Study Centre Podebrady (5 minutes on 

foot to school) 

 
Charles Univerzity in Prague 
Institute for Language and Preparatory Studies       
organizes in 2010 

 

Pricing: 
Tuition and course material EUR 740 
Accommodation single rooms EUR 213 

double bedrooms EUR 142 

Important info related to summer courses: 
1. The participants will receive a certificate. 
2. The participants are also welcome to sit for the Czech Language Certificate Exam 
3. Minimum age requirement for attending courses is 18 years. Younger persons may 

attend he courses only when accompanied by their parent.  
4. For detailed information on other courses, please, contact: 

Charles University in Prague 
Institute for Language and Preparatory Studies 
Vratislavova 10 
128 00 Praha 2 
Fax: +420 224 990 440 
Tel.: +420 224 990 420, +420 224 990 455   
Info: Student Services Department 
Web: ujop.cuni.cz  

              
. http://ujop.cuni.cz/page/cz/strediska/podebrady/kurz38.html 
 

 

Organizational info: 
The number of students per each course is limited.Therefore, it is advisable that you 

forward together with your application form the advance payment Make sure you save the 
Proof of Payment, since you will be asked to produce it when actually enrolling into the 
course.Bank transfer to::  
 EUR Account: 271838690257/0100  
                          Payment variable symbol is indicated at heading of each course 
                          IBAN format of KB account: CZ9401000000271838690257 
                          UK UJOP, Vratislavova 10, 128 00 Praha 2 
                          Komercni banka, Na Prikope 33, 114 07 Praha 1 
                          SWIFT CODE: KOMB CZ PP 
 
The price of the course is understood a net value required by the recipient account. 
It does not include any banking fees, and/or transfer charges.Thank you. 
 
We look forward to meeting you! 
 

 



 

                           
 

 
LÉTO S ČEŠTINOU 

 
             LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ 
 
                               PODĚBRADY 
                                    

 

Jedná se o intenzivně vzdělávací kurz s výukou češtiny v dopoledních hodinách a s 
nabídkou rozmanitých přednášek z českých reálií v angličtině i češtině, promítání českých 
filmů, kulturních a sportovních aktivit. Výuka se koná ve studijním středisku Poděbrady asi 
40 km východně od Prahy Tento kurz je určen všem zájemcům o českou kulturu a český 
jazyk Naši pedagogové mají hodně zkušeností a jsou připraveni se vám věnovat ve výuce i 
mimo ni. Studenti pracují ve skupinách v závislosti na úrovni jejich znalostí. 
 

Termín: 
• 5. 7. – 30. 7. 2010 (4 týdny) 

Výuka: 
• 5 vyučovacích hodin češtiny každý pracovní den v dopoledních hodinách  
• Možnost odpoledních konzultací 
•   Zpravidla 12 studentů ve skupině 

Vzdělávací a kulturní program: 
• Cyklus přednášek o České republice – historie, geografie, a dále například o české 

literatuře, filmu, hudbě, výtvarném umění 
• Účastníci kurzu budou přijati představitelem Univerzity Karlovy v Praze ve 

starobylém Karolinu. 
• Sportovní a kulturní aktivityVýlety do blízkého okolí 

Víkendový program: 

Sobotní nebo nedělní výlety do zajímavých míst České republiky (jejich cena není zahrnuta 
do ceny kurzu) 

Ubytování: 
• Ubytování je zajištěno na koleji č. II, Poděbrady (5 minut pěšky od místa výuky) v 

dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Za příplatek možnost 
jednolůžkového pokoje nebo apartmánu. Po dohodě možnost přivézt si s sebou své 
domácí  mazlíčky. 

Karlova univerzita v Praze 
Ústav jazykové a odborné přípravy 

       pořádá v roce 2010 

 

• Ceny: 
Výuka a učební materiály 740 EUR 
Ubytování na koleji jednolůžkový pokoj 213 EUR 

dvoulůžkový pokoj 142 EUR 

Další informace o kurzech: 
1. Všichni absolventi kurzů obdrží osvědčení o absolvování kurzu.  
2. Účastníkům též nabízíme možnost vykonat certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince  
3. Kurzů se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, mladší pouze v doprovodu 

některého z rodičů.  
4.   Informace o dalších nabízených kurzech mohou zájemci získat na adrese:  

 
Ústav jazykové a odborné přípravy UK 
Vratislavova 10 
128 00 Praha 2 
fax: +420 224 990 440 
Info: Studijní oddělení  
Tel.: +420 224 990 420, +420 224 990 455   
Web: ujop.cuni.cz  

 
http://ujop.cuni.cz/page/cz/strediska/podebrady/kurz38.html 
 

 

Organizační informace: 
Počet míst v kurzech je omezený. Přihlášky je proto třeba zaslat souběžně se zálohou 

120 EUR na níže uvedenou adresu (bankovní účet) co nejdříve. Doklad o zaplacení kurzu je 
nutno předložit při nástupu do kurzu.  
Platební údaje:  

Banka  Komerční banka 
Adresa  Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 
Název účtu UK ÚJOP, Vratislavova 10, 128 00 Praha 2 
EURO účet číslo 271838690257/0100 
Účel platby/ 
zpráva příjemci jméno příjmení studujícího (např. John Smith) 
Variabilní symbol 412 
IBAN  CZ9401000000271838690257 
SWIFT CODE KOMB CZ PP  

 
Platba musí na účet UK ÚJOP přijít v plné výši (tj. bankovní poplatky hradí plátce). 
Upozorňujeme zájemce, že kurz je možno zaplatit pouze bankovním převodem nebo šekem. 
Platby jinými způsoby není možno přijmout. Děkujeme za pochopení. 

 
Těšíme se na vaši návštěvu  
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