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LETNÍ ŠKOLA
SLOVANSK ÝCH
STUDIÍ V PR AZE
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Program
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ÚVODEM
Vážení a milí přátelé,
srdečně vás vítáme na 64. ročníku Letní školy slovanských studií v Praze.
Na následujících stránkách jsme pro vás připravili důležité informace pro
pobyt na Letní škole slovanských studií (LŠSS).
Těšíme se na společně strávený měsíc v Praze!
Za všechny, kdo se o vás budou v létě starat:

ŘEDITELKA
Svatava Škodová: svatava.skodova@ff.cuni.cz

TAJEMNÍCI
Jana Dolenská: jana.dolenska@ff.cuni.cz
(zástupkyně ředitelky, doprovodný mimovýukový program)
Karolina Kenderová: karolina.kenderova@ff.cuni.cz
(organizace kurzů, řízení lektorů)
Ivana Petrželová: ivana.petrzelova@ff.cuni.cz
(ekonomické a organizační záležitosti, ubytování, stravování)
Antoni Ludwicki: antoni.ludwicki@ff.cuni.cz
(doprovodní tlumočníci, organizační záležitosti)

Úvodem
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VÝUKA
Výuka probíhá v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK),
nám. Jana Palacha 2, Praha 116 38
(metro A, stanice Staroměstská)

SEKRETARIÁT LŠSS
»» FF UK – v době výuky

místnost č. 304, 3. patro
»» Kolej Kajetánka
v době večeře 18.30–19.30
pokoj č. 41, 4. patro, blok B
»» Tajemnice LŠSS I. Petrželová
místnost č. 303, 3. patro
tel.: +420 221 619 839
»» Kancelář ředitelky LŠSS FF UK
místnost č. 303, 3. patro
tel.: +420 221 619 262

INFORMACE O LŠSS NA INTERNETU
Letní škola slovanských studií: lsss.ff.cuni.cz
TripFon (pro přihlašování na akce): tripfon.ff.cuni.cz
Facebook LŠSS: facebook.com/LSSSpraha (veřejný, nemusíte mít účet)
Instagram LŠSS: instagram.com/lssspraha/
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova: ff.cuni.cz

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
První pomoc 112, 155
Policie 112, 158
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HARMONOGRAM OFICIÁLNÍCH AKCÍ LŠSS
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Slavnostní zahájení za účasti děkana FF UK se uskuteční v sobotu 24. 7.
2021 od 13.00 ve Velké aule FF UK, náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1
(stanice metra Staroměstská).
Společný odchod od koleje Kajetánka je v 12.15.
Po zahájení budete mít ústní rozhovory s lektory podle harmonogramu,
je připravena také prohlídka budovy, občerstvení a doprovodný program.

SEZNAMOVACÍ VEČER
V sobotu 24. 7. 2021 ve 20.00 začíná seznamovací večer, během kterého
poznáte nejen organizační tým LŠSS a ostatní studenty, ale také okolí
koleje Kajetánka.

PRAŽSKÉ ČTVRTI
V neděli 25. 7. 2021 se studenti vydají ve svých studijních skupinách na
poznávací program v různých pražských čtvrtích. Odchod od koleje je
ve 13.30.

PŘIJETÍ ÚČASTNÍKŮ NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI
Ve čtvrtek 29. 7. 2021 od 15.00 budou účastníci LŠSS oficiálně přijati zástupci primátora hlavního města Prahy na Staroměstské radnici.

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ
Tradiční společné fotografování účastníků LŠSS na schodech Rudolfina
bude ve středu 4. 8. 2021 v 11.30.

Harmonogram oficiálních akcí LŠSS
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CERTIFIKÁTY A SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
LŠSS zahrnuje 120 hodin výuky, po jejich úspěšném ukončení absolventi
získají 8 ECST kreditů.
Osvědčení o absolvování 64. ročníku Letní školy slovanských studií a vysvědčení si převezmete během slavnostního zakončení v Profesním
domě na Malé Straně (Malostranské nám. 2/25, Praha 1) ve čtvrtek 19. 8.
od 15.00.
Večírek na rozloučenou spojený s večeří se koná 19. 8. večer od 19.00
v menze koleje Kajetánka (Radimova 12, Praha 6).
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PRAKTICKÉ INFORMACE O LŠSS
UNIVERZITNÍ PRŮKAZ
Univerzitní průkaz získají všichni studenti v pondělí 26. 7. 2021 odpoledne v UK Pointu v Celetné ulici 13, Praha 1.
Univerzitní průkaz potřebujete:
»» pro identifikaci a vstup do budovy FF UK
»» pro identifikaci a vstup na kolej Kajetánka
»» pro internetové připojení na FF UK a koleji Kajetánka (dočasné heslo
z registrace platí jen do pondělí 26. 7.)
»» pro tisk a kopírování na FF UK
»» pro knihovny
»» pro získání studentské slevy do kulturních památek v ČR

INTERNET V BUDOVÁCH FF UK
FF UK má wi-fi síť EDUROAM. Dočasné přihlašovací údaje dostanete při
registraci. V pondělí 26. 7. odpoledne si musíte vyzvednout univerzitní
průkaz. Připojit se můžete také pomocí přihlašovacích údajů z vaší univerzity (www.eduroam.org).
Počítačovou místnost LŠSS najdete v č. S131.

LÉKAŘ
Se zdravotními problémy se obracejte na Ivanu Petrželovou (sekretariát
v č. 304), která zajistí ošetření u lékaře a tlumočníky.
Při návštěvě lékaře potřebujete:
»» kartu zdravotního pojištění;
»» peníze v hotovosti (ve velkých nemocnicích můžete platit i kartou).
Výše poplatku za ošetření závisí na podmínkách vašeho zdravotního pojištění (země původu, smlouva s lékařem, limity spoluúčasti atd.).
Pokud se rozhodnete navštívit lékaře sami a nerozumíte zcela všem informacím v české lékařské zprávě, obraťte se na sekretariát LŠSS, svého
lektora nebo tlumočníka, kterému důvěřujete. Předejdete tak případným komplikacím způsobeným nedodržením správné léčby.
Praktické informace o LŠSS
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UBYTOVÁNÍ – KOLEJ KAJETÁNKA
Interní účastníci jsou ubytováni na koleji Kajetánka:
blok B, Radimova ulice č. 12, Praha 6-Břevnov.
Recepce na koleji je otevřena 24 hodin, telefon recepce +420 233 095 112
Na recepci dostanete:
»» čipovou kartu (vstup do koleje),
»» hotelovou kartu (vstup do menzy),
»» klíče od pokoje.
Karty není možné předávat dalším osobám.
Čipovou kartu noste stále s sebou.

INTERNET
V pokojích na koleji Kajetánka je dostupná wifi.
Připojíte se pomocí sítě EDUROAM. Dočasné heslo po příjezdu na kolej
dostanete v registračním balíčku – heslo platí jen do pondělí 26. 7.
Univerzitní karty dostanete v pondělí 26. 7. odpoledne v UK pointu
v Celetné ulici v centru Prahy.
Pokud máte na svojí univerzitě EDUROAM, můžete využít svoje přihlašovací údaje.

DOPRAVA Z KOLEJE DO ŠKOLY
Možnosti spojení z koleje na fakultu (stanice/zastávka Staroměstská).
Cesta trvá cca 25 minut.
»» autobus č. 180 (zastávka proti koleji) do stanice metra Dejvická (zpět
ze stanice autobusu Kafkova), metro A
»» tramvaj 22, 25 stanice Drinopol (Bělohorská ulice), zastávka Malo
stranská a potom pěšky přes most
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U by to vá n í – ko l e j K a j e tá n k a

PRAVIDLA NA KOLEJI
»» Dodržujte noční klid od 22.00 do 6.00. V této době nehrajte na hudební nástroje, nezpívejte, nekřičte, nebouchejte dveřmi.
»» Zavírejte a zamykejte pokoje. Nebezpečí krádeží!
»» Pokoje se uklízí dopoledne 9.00–12.00. Uvolněte pokoje k úklidu.
»» Nevěšte nic na balkonové sítě, ani je nesundávejte.
»» Nepřetěžujte výtahy.

NÁVŠTĚVY
Všechny návštěvy se zapisují do knihy návštěv v recepci.
Pokud chcete na koleji ubytovat někoho z vašich příbuzných a přátel,
obraťte se na ubytovací kancelář v koleji. Jídlo pro přátele nebo rodinu
můžete objednat v menze koleje.

VYBAVENÍ KOLEJE
»» Ve vstupní hale je studovna, kopírovací automat, automaty na kávu,
čaj, cukrovinky a nápoje, v recepci prodej baget.

»» Kuchyňka a na každém patře, lednice v každé buňce.
»» Prádelna (klíče od prádelny + placení na recepci)
ŰŰ poplatek: 30,00 Kč / 1 cyklus praní
ŰŰ sušička: 50,00 Kč vratná záloha při půjčení
ŰŰ žehlička: 10,00 Kč / 30 minut
ŰŰ žehlicí prkno: není
ŰŰ prací prostředky: vlastní
»» Studentská klubovna a televizní místnost v mezipatře u menzy
»» Místnost s biliárem (za poplatek)

U by to vá n í – ko l e j K a j e tá n k a
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OKOLÍ KOLEJE
»» supermarket Billa (300 m)
»» ulice Bělohorská (jezdí tam tram 400 m) – obchody, lékárna, restaurace

»» Pražský hrad (1 km)
»» autobus 180 (120 m), tramvaj (zastávka Drinopol, 400 m)
KNIHA PŘIPOMÍNEK A STÍŽNOSTÍ
Kniha stížností a připomínek studentů LŠSS je na recepci. Prosíme, pište
do ní všechny své připomínky k ubytování a úklidu na koleji.
Závady v pokoji zapisujte hned do zvláštního sešitu v recepci nebo nahlaste na sekretariátu.
Bez souhlasu LŠSS není možné se přestěhovat do jiného pokoje!

MENZA KOLEJE KAJETÁNKA
Menzu najdete v mezipatře, po schodech naproti recepci.
V menze koleje jsou podávány snídaně a večeře. Obědy jsou v menze
pouze o víkendu. Ve všední dny využíváte stravenky (viz část Praktické
informace).
Soboty 31. 7. a 14. 8. (celodenní výlet) – u snídaně dostanete balíček místo oběda.
V pátek 20. 8. (odjezd) je pouze snídaně. U snídaně dostanete balíček na
cestu.
Ve všední dny studenti obědvají individuálně v centru.
Dodržujte dobu výdeje jídel. Po skončení výdeje jídla opusťte jídelnu do
20 min.
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HARMONOGRAM STRAVOVÁNÍ – MENZA KAJETÁNKA
Pátek 23. 7. 2021
Sobota 24. 7.
Neděle 25. 7.
Všední dny (po–pá)
Soboty 31. 7. a 14. 8.
Neděle
Volný víkend 7.–8. 8.
Čtvrtek 19. 8.

Snídaně
8.00–9.00
7.30–9.00
8.00–9.00
7.00–8.15
7.00–8.00
8.00–9.00
8.00–9.00
7.00–8.15

Pátek 20. 8.

7.00–9.00

Oběd
12.00–14.00
11.00–12.00
11.00–12.00
–
balíček na výlety
11.00–12.00
12.00–13.00
–

Večeře
18.00–20.00
18.30–19.30
18.30–19.30
18.30–19.30
18.30–20.00
18.30–20.00
18.30–20.00
19.00 závěrečná
večeře
balíček na cestu domů

OBĚDY VE VŠEDNÍ DNY
Pokud jste interní student, dostanete stravenky (Cheque Dejeuner)
v hodnotě 100 Kč, za které si může koupit obědy ve většině restaurací.
Restaurace si vybíráte sami. Stravenky přijímají i v obchodech s tímto logem. Podrobnější informace získáte od svého lektora, na webu a Face
booku.

U by to vá n í – ko l e j K a j e tá n k a
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VÝUKA
Výuka zahrnuje:
»» jazykové kurzy,
»» přednášky,
»» workshopy,
»» lekce fonetiky.
Místo výuky: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2,
Praha 1 (metro A, stanice Staroměstská).
Začátek výuky:
»» pondělí 26. 7. 2021
»» sraz v 9.00 v aule FF UK (místnost č. 131)
»» do tříd půjdete společně s učiteli.
Výuka končí ve čtvrtek 19. 8. dopoledne. Slavnostní malá promoce a předání osvědčení proběhne 19. 8. odpoledne.
Dopolední kurzy jsou rozděleny podle jazykových úrovní:

ÚROVEŇ I
Jazykový kurz pro začátečníky na základě angličtiny (němčiny, francouzštiny).
Každý den 5 × 45 minut, 9.00–13.15.
Součástí je povinný fonetický kurz:
»» 2. týden dopoledne (2.–6. srpna 2021)
»» individuální lekce pro 1–2 studenty
»» délka lekce 30 minut (uvolnění z výuky)
Odpoledne mohou studenti navštěvovat:
»» workshopy v angličtině a jednoduché češtině (viz část WORKSHOPY)
»» volitelné fonetické lekce (viz část KURZY FONETIKY)
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Výuka

ÚROVEŇ II
Jazykový kurz pro mírně pokročilé na základě angličtiny (němčiny, francouzštiny).
Každý den 5 × 45 minut, 9.00–13.15.
Odpoledne mohou studenti navštěvovat:
»» workshopy v angličtině a jednoduché češtině (viz část WORKSHOPY)
»» volitelné fonetické lekce (viz část KURZY FONETIKY)

ÚROVEŇ III
Jazykový kurz pro středně pokročilé.
Každý den 5 × 45 minut, 9.00–13.15:
»» 9.00–11.35 jazykový kurz
»» 11.45–13.15 konverzace
Odpoledne mohou studenti navštěvovat:
»» workshopy v češtině (viz část WORKSHOPY)
»» volitelné fonetické lekce (viz část KURZY FONETIKY)
»» v případě zájmu přednášky v češtině určené pro úroveň IV (viz část
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS)

ÚROVEŇ IV
Jazykový kurz pro pokročilé.
Každý den 4 × 45 minut:
»» 9.00–10.30 jazykový kurz
»» 10.50–12.20 volitelný seminář (viz níže)
Pondělí, středa, pátek:
»» 12.30–14.00 povinné přednášky, viz PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
Volitelné semináře:
»» IV.1 Gramaticko-lexikální cvičení
»» IV.2 Úvod do právnické češtiny
»» IV.3 České reálie
»» IV.4 Česká literatura
Odpoledne mohou studenti navštěvovat:
»» workshopy v češtině (viz část WORKSHOPY)
»» volitelné fonetické lekce (viz část KURZY FONETIKY)
Výuka
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Všem úrovním jsou určeny odborné bohemistické konzultace v pátek
od 14.30 v místnosti 215 (2. patro) v budově FF UK Na Příkopě 29, Praha 1.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
Přednášky jsou určeny pro úroveň IV, individuálně je mohou navštěvovat i zájemci z úrovně III. Anotace přednášek a informace o přednášejících najdete na webu. Přednášky začínají ve 12.30 v místnosti 301.
Středa 28. 7.

České dějiny v hudbě aneb
Hudba v českých dějinách
Pátek 30. 7.
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Introduction to the Czech
začátek 11.45 PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. phonetics
Zvuková podoba současné
češtiny
Pondělí 2. 8.
doc. Mgr. Libuše Heczková,
Božena Němcová a česká
Ph.D.
identita
Středa 4. 8.
doc. PhDr. Irena Vaňková,
Klíčové pojmy v textech
CSc., Ph.D.
Václava Havla, obecně a pak
se zaměřením na pojem
domov
Pátek 6. 8.
doc. PhDr. et JUDr. Jakub
Krize socialistického
Rákosník, Ph.D.
uspořádání v Československu
v 80. letech 20. století
Pondělí 9. 8.
doc. PhDr. Milan Hrdlička,
České předložky
CSc.
v komunikaci i ve výuce
Středa 11. 8. Přednášky a vystoupení si můžete vybrat z nabídky
X. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku
Bohemistika 2021, na které jste srdečně zváni.
https://bohemistika-2021.ff.cuni.cz/
Pátek 13. 8.
Návštěva zámku v Lužanech
Pondělí 16. 8. PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.
Česká mediální krajina
Ing. Michal Uryč
Středa 18. 8. Mgr. Jakub Hankiewicz
Skupina 42 a každodenní
předměty v české poezii
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PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

KURZY FONETIKY
Po celou dobu LŠSS nabízíme kurzy fonetiky vedené specialisty z Ústavu
fonetiky FF UK, místnostech č. 12–18 v přízemí.
Pátek 30. 7. 2021 od 11.45 – úvodní fonetická přednáška (česky, nebo
anglicky) pro všechny studenty:
1. doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.: Introduction to the Czech Phonetics,
2. PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.: Zvuková stránka současné češtiny
2. týden (2.–6. srpna 2021) – povinný fonetický kurz pro studenty
úrovně I:
»» lekce 30 minut
»» výuka typu 1 lektor + 2 studenti
»» probíhá dopoledne 9.00–13.15 (odcházíte z jazykového kurzu na fonetiku)
»» lekce dle rozpisu
2. týden (úterý a čtvrtek 14.30–14.45) – fonetický workshop:
»» studenti všech úrovní
»» 45 minut
»» výuka typu 1 lektor + skupina
»» přihlašování online v TripFon
3. a 4. týden (9.–18. srpna 2021) – fonetické konzultace:
»» studenti všech úrovní
»» lekce 20 minut
»» výuka typu 1 lektor + 1 student
»» přihlašování online v TripFon

Výuka
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VOLITELNÉ ODPOLEDNÍ WORKSHOPY
»» vždy úterý a ve čtvrtek
»» studenti si vybírají podle svých zájmů
»» začátek 14.30
»» přesný harmonogram najdete v KALENDÁŘI a TRIPFONU
»» informace o náplni workshopů na stránkách LŠSS, FB a nástěnkách
»» přihlašování online přes TRIPFON od pondělí 26. 7. 2021 odpoledne,
seznamte se s nabídkou a promyslete si, do kterých workshopů se
chcete přihlásit.

Přehled workshopů:

ÚROVEŇ I A II
»» Lužanská mše Antonína Dvořáka (Jiří Hasil)
»» Legendary Prague – The City and Its Mythology (Petr Janeček)
»» Vycházky v jednoduché češtině (Jana Dolenská, Hana Červeňáková)
»» České reálie (Kateřina Kunová)
»» Fonetický workshop (Jitka Veroňková)
ÚROVEŇ III A IV
»» Lužanská mše Antonína Dvořáka (Jiří Hasil)
»» Praha literární a historická – vycházkové

workshopy (Anna
Martinovská, Tereza Šnellerová, Marie Štěpánová)
»» Frazeologický workshop (Marie Kopřivová)
»» České reálie (Kateřina Kunová)
»» Fonetický workshop (Jitka Veroňková)
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V o l i t e l n é o d p o l e d n í w o r k sh o p y

DOPROVODNÝ PROGRAM
»» pro interní a externí účastníky LŠSS
»» podrobné informace najdete na webu TRIPFON, tištěném
KALENDÁŘI, na nástěnkách, webu a FB

»» účast na všech akcích je fakultativní, vyberte si podle svých zájmů
»» na akce se přihlašujete na webu TRIPFON
»» na akce choďte prosím včas, ideálně 5–10 minut předem
Program zahrnuje:
»» exkurze po Praze
»» vycházky
»» tematické večery
»» filmový klub
»» české reálie prakticky
»» víkendové výlety
Podobně jako v případě výuky může dojít v doprovodném programu
ke změnám kvůli epidemické situaci v České republice, v Praze nebo na
Letní škole slovanských studií.

Doprovodný program
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TRIPFON
TripFon je náš web, na kterém se budete přihlašovat na workshopy, individuální fonetické konzultace, středeční exkurze, víkendové výlety a odpolední a večerní doprovodný program.
Najdete ho na tripfon.ff.cuni.cz nebo pomocí QR kódu (dole).
Součástí TripFonu je i kalendář, kde vidíte akce, na které jste se přihlásili.
V kalendáři také vidíte akce společné pro všechny (např. fotografování),
nebo povinné pro některý kurz (např. přednášky pro kurzy IV).
Jak se přihlásit na akci, kterou jste si vybrali?
»» Přihlaste se – login je váš email, heslo je LSSS.FF2021 (heslo si změňte na vlastní)
»» Vyberte si z nabídky ve složkách
»» Přihlaste se kliknutím na tlačítko REGISTROVAT SE.
Registrace na nový týden začínají v pondělí v 17.00.
V případě, že se akce nechcete, nebo nemůžete zúčastnit, odhlaste se
prosím. Uvolníte tím místo dalšímu zájemci.

16

Tripfon

