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Ukrajina, Praktická stáž v Ivano-Frankivsku 

Stáž jsem absolvovala v období září–prosinec roku 2016. Nikdy před tím jsem na Ukrajině nebyla, 

takže všechno zde pro mě bylo nové a každý den mě překvapilo něco dalšího.  

Město Ivano-Frankivsk, ve kterém jsem působila, není moc veliké, ale má své půvaby. Mezi pozitiva 

města patří určitě i to, že není problém vydat se kamkoli na výlet.  Je možné zde užít vlakové spojení 

např. do Kyjeva (např. noční vlak, cca 10 hodin) nebo do Lvova (cca 2,5 hodiny – podle toho, jestli 

zvolíme vlak rychlejší a dražší – nebo levnější). Do Lvova nebo např. do nedaleké Kolomye je také 

možné vycestovat autobusem – podobným maršrutce – je to levnější, méně pohodlnější, ale je to 

zážitek. Noční vlak do Kyjeva je ale zážitkem asi větším. Fajn je také výlet do Černivci (asi 2 hodiny) 

nebo do malého města Bohorodčany (cca 20 minut maršrutkou). Co se týká vlaku – já vyzkoušela 

cestování v kupé. V kupé jsou čtyři lůžka – dvě nahoře a dvě dole. Na lůžkách je připraveno povlečení, 

takže „postel“ si musíte povléci – ráno pak před vystoupením vše stočíte do klubíčka. Kupé jsou 

uzavíratelná. Ve vlacích je toaleta, která se půl hodiny před stanicemi zamyká. Je možné objednat si 

ve vlaku čaj nebo kávu, cena se pohybuje kolem sedmi hřiven. Lístek na vlak je možné koupit online  

nebo na nádraží. Vždy je lepší lístek kupovat pár dní dopředu, je pak jistější, že bude místo. Ke koupi 

lístků jsem používala tyto stránky: http://booking.uz.gov.ua/en/. 

Jako městská doprava zde funguje maršrutka – malý žlutý autobus, cesta maršrutkou je opravdovým 

zážitkem také. Často bývají přeplněné – ale je na výběr z různých čísel – většinou můžete pro dopravu 

na jedno místo využít více spojů, takže můžete mít štěstí na ten nepřeplněný. Jedna cesta stojí 4 

hřivny. Platí se u řidiče. Pokud nastoupíte zadními dveřmi a není možné dostat se k řidiči, pošlete 

peníze dopředu po spolucestujících, pokud neposíláte přesnou částku, vždy se vám vrátí dobře 

nazpátek. Pokud potřebujete vystoupit a řidič neotevře zadní dveře, musíte na něj zavolat. Pokud 

potřebujete vystoupit někde mimo tradiční zastávku (někdy nejsou označené, takže jde o zvyk), 

můžete řidiči říct a on zastaví. Stejně tak – pokud čekáte na autobus  a on vypadá, že nezastaví, 

můžete si jej prostě stopnout. Maršrutky nemají jízdní řád – ale uvnitř jednotlivých spojů je většinou 

alespoň uvedeno, jak často spoj jezdí – třeba každých deset minut. Jezdí přibližně do desáté hodiny 

večerní a zhruba od půl sedmé ráno. 

Pro dopravu je možno také využít taxi. Taxi není drahé a levnější pak vždy je, když si jej objednáte 

telefonicky. Není to těžké – já jsem neuměla na začátku září vůbec ukrajinsky a zvládla jsem to. Jedno 

z možných čísel je 579. Obratem vám přijde sms zpráva se SPZ auta, které vás vyzvedne a cena, která 

se už pak nemění. Já jezdila cestu z centra do hotelu – normálně trvá asi 20 minut maršrutkou – a taxi 

mě pro tuto vzdálenost vyšlo asi na 35 hřiven.  

 

Ivano-Frankivsk je známý svou radnicí. Je to častý meeting point. Druhý meeting point je také 

náměstí s velikou fontánou. V Ivano-Frankivsku je krásný veliký park s krásnými jezery. Jsou zde také 

dva větší obchody – největší supermarket je Velmart, druhy Furšat. Je zde moderní aquapark a zimní 

stadion, mnoho restaurací, barů a kaváren. Z těch, které se mi líbily nejvíce mohu doporučit – Grot – 

trochu dražší, ale příjemný, Pinta pub – fajn na páteční a sobotní večer, bývá zde karaoke. Oblíbený je 

podnik Lehenda Pub – bývá ale hodně zaplněný. Je zde dobrá a levná pizza. Dalším oblíbeným místem 

je podnik Desiatka. Známými místy jsou i Panorama pub – zde je bowling, karaoke, diskotéka, 

restaurace. Dalším podnikem, kde je možné tančit, je El Dorádo – je otevřeno myslím každý den, ale 

http://booking.uz.gov.ua/en/


Kristýna Montagová 
Praha, 13. 12. 2016 

 
je poněkud z města, takže je nutné vzít si taxi. Příjemný podnik je také Urban Space naproti Městské 

rady – mají zde dobré pivo, hlintvejn (svařené víno) a zákusky – doporučuji Three chocolate cake. 

Nejčastějšími jídly, které se zde objednávají – všude – jsou vareniki, nejtradičněji se zelím  

 nebo bramborem nebo derun, což je jídlo podobné českému bramboráku. K pití se většinou pije 

uzvar – nápoj ze sušeného ovoce – nebo horilka – vodka.  

V Ivano-Frankivsku se mluví výhradně ukrajinsky. 

Bydlela jsem v hotelu Banderstadt. Můžete se podívat zde: 

http://www.booking.com/hotel/ua/benderovskyy.html?aid=1151041  

Co se týká mé pracovní činnosti zde, vyučovala jsem kurzy Českého centra, měla jsem hodiny  

na Prikarpatské Univerzitě, o listopadových středách jsem dělala konverzační klub a měla jsem jednu 

individuální studentku. 

Kurzy Českého centra probíhaly v menší knihovně v centru. Vybavení zde bylo dostačující, byla zde 

malá tabule na fixy a také tabule s projektorem.  Byl zde moc příjemný personál, paní knihovnice mi 

sem tam uvařila kávu. Tyto kurzy byly dvakrát týdně po devadesáti minutách – měla jsem dvě skupiny 

začátečníků A1 a jednu skupinu mírně pokročilých B1.1.  

Na Univerzitě jsem učila studenty z oboru Bohemistiky. 1.-4. ročník. Ročníky se střídaly, takže každou 

skupinu jsem měla vlastně jednou za 14 dní. 

Konverzační klub probíhal v knihkupectví v centru. Téma klubu jsem si určovala sama, tradičně 

chodilo kolem 20 studentů – studenti byli zde různí – z mých kurzů, z jiných kurzů, nestudenti češtiny 

atd. 

Mít individuální hodiny není povinnost, záleží to na domluvě. Na tom, jestli potřebujete více nebo 

méně volného času atd. 

Motivace studentů pro studium češtiny je různá – často se jedná o lékaře, kteří chtějí pracovat 

v Česku – nebo o studenty, jejichž rodiče již v ČR žijí atd. 

Co se týká učebnic – všechny potřebné učebnice jsem dostala od Českého centra v Kyjevě a čekají 

v Ivano-Frankivsku na dalšího lektora.  

Co se týká lidí, které jsem poznala – nemohu říct nic negativního. Všichni byli moc milí a ochotní 

pomoci.  Studenti pomohli, když jsem potřebovala něco najít či cokoli podobného. Velmi nápomocná 

byla vždy Vira, má koordinátorka, které si nesmírně vážím a jsem jí za vše moc vděčná. Vždy si udělala 

čas, když to bylo nutné, pomohla s jakýmkoli typem problémů. Je velmi přátelská a přitom časově 

naprosto šíleně vytížená. Poznala jsem zde lidi, se kterými chci zůstat v kontaktu a jsem moc ráda, že 

jsou v mém životě. 

Za celkovou příležitost pobytu a výuky na Ukrajině jsem moc ráda a uvažuji, že bych se ještě 

v budoucnu zúčastnila. Myslím, že je dobré podobný pobyt absolvovat – navíc, na Ukrajině opravdu 

uvidíte výsledek své práce velmi brzo. Můžete tam něco změnit – ukázat třeba, že výuka nemusí být 

nutně nuda! A zároveň Ukrajina velmi změní vás.   
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