
Vánoční pozdrav z University of St. Thomas v USA  

od naší studentky Simony Pecháňové 

Dobrý den, 

posílám Vám Vánoční pozdravy z University of St.Thomas. Včera nám zde oficiálně skončil Fall 2013 
semestr. Tím pro mne končí první polovina mého pobytu a začíná měsíc a půl cestování po USA než 
se opět vrátím do školy. 
 
Během semestru jsem navštěvovala kurzy Introduction to American Culture and Difference, Public 
Speaking a kurz španělštiny. V příštím semestru budu pokračovat ve studiu španělštiny a dále budu 
navštěvovat kurz literatury American Authors I. a pedagogicky zaměřený kurz Language and Culture 
for Academic Development. Ve všech předmětech jsem dosáhla nadprůměrných výsledků a zdejší 
velmi individuální přístup učitelů k žákům pro mne bude velmi inspirativní v budoucím povolání. 
 
Čeští studenti tu mají díky Věře a Michaele velmi dobrou pověst a tu se mi, myslím, daří pokračovat. 
Zapojuji se aktivně do aktivit nejen s mezinárodními studenty, ale podílím se i na chodu sportovního 
klubu Frisbee Ultimate a Českou Republiku jsem reprezentovala na Mezinárodním dnu vzdělávání. 
Jsem v pravidelném kontaktu s Maureen Kucera-Walsh a jejím manželem Mikem Walshem, oběma 
velmi záleží na tom, aby se mi tu líbilo a abych měla možnost poznat a zapojit se i do života mimo 
univerzitu. Především Maureen se velmi snaží mi pomoct získat místo dobrovolníka v místních 
školách, kde bych chtěla pomáhat s výukou francouzštiny. Setkala jsem se také s Christinou Hilpipre-
Frishman i Sarah Stevenson, která už na univerzitě nepracuje, ale pokračování stipendia jí velmi 
zajímá. 
 
Jako dobrovolník jsem v kontaktu s místním Sokolem a s Czech and Slovak Cultural Centre. Tam jsem 
se také měla možnost setkat s Josefem Mestenhauserem, který podle jeho slov také pomohl 
spolupráci PedF a University of St.Thomas. 
 
Budoucím stipendistům mohu pobyt na St.Thomas vřele doporučit. University of St.Thomas je velmi 
přátelská, jsem v kontaktu s lidmi co vyjeli na Erasmus a oproti jejich zkušenostem tady vše beží od 
prvního momentu jako po drátku. Kancelář mezinárodních vztahů je pro nás otevřená víceméně 
nonstop a její pracovníci jsou více než ochotni pomoci nejen se záležitostmi týkajícími se studia, ale 
záleží jim především na zapojení studentů do místní komunity.  
 
Omlouvám se, že jsem se s informacemi o mém pobytu neozvala dříve, ale musím přiznat, že semestr 
utekl rychleji než jsem očekávala, ani jsem se nenadála a jsou tu Vánoce.  
 
Přeji Vám krásné a spokojené svátky plné pohody a štěstí a do nového roku jen to nejlepší.  
 
S pozdravem, 
 
Simona Pecháňová 
 

17. prosince 2013 
 


