Milí kolegové a zájemci o zahraniční stáž,
asi si kladete otázku, proč jet zrovna na Ukrajinu, když máte možnost vybrat si jiné, pro cizince
přívětivější a na první pohled zajímavější lokality. Důvodů je celá řada. Pokusím se vám o
některých povědět.
Ten první a nejdůležitější důvod je, že tady se zkrátka píše historie. Já jsem na stáži v
Dněpropetrovsku, což je město více na východě Ukrajiny. Za ty tři měsíce jsem si mohla udělat
poměrně přesný obrázek o tom, jak situace tady skutečně vypadá. Mě současná politika velice
zajímá, byla pro mě neocenitelná příležitost promluvit si s lidmi, jichž se válka bezprostředně týká.
Zdejší lidé samotní jsou další důvod, proč sem jet. Moji studenti jsou nejen motivovaní, jsou
přemotivovaní. Skutečně se chtějí český jazyk dobře naučit a svého lektora si tu přímo hýčkají zvou mě na kafe, na večeře, chtějí si se mnou o všem povídat.
Spolupráce s Českým centrem, které výuku organizuje, je vynikající, s jakýmkoliv
problémem se můžete obrátit na koordinátora ve svém městě, konkrétně v Dněpropetrovsku jím je
naprosto bezchybná Natálie, která vám kdykoliv a s čímkoliv pomůže.
Za ty tři měsíce jsem si Dněpropetrovsk skutečně zamilovala. Atmosféra je tu úplně jiná než
v českých městech. Dněpropetrovsk zčásti vypadá jako Praha za socialismu - komunistické
pomníky, socialistický realismus, nepořádek na ulicích, špinavé tramvaje - a zčásti jako moderní
město s vysokými prosklenými budovami a luxusními obchody. Do toho trocha toho hipsterství,
velice pohledných mužů a žen a prapodivného vkusu pro oblékání - a máte naprosto kouzelnou
městskou kompozici.
Ukrajina je svérázná, živá, punková a nádherná. Jeďte tam. Určitě.
(Chcete-li se dozvědět více detailů o stáži na Ukrajině, napište mi na: a.marklova@gmail.com)
Anna Marklová

V Čechách se vám nestane, že by na vyučování přišel někdo v tradičním národním kroji, nebo třeba
s trikolorou (pokud neni nějaký hokejový nesmysl). Tady se to stává- a vypadá to fakt skvěle!
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