Mé jméno je Michaela Jetmarová a jsem studentkou prvního ročníku magisterského oboru
„Ruština pro překladatele“ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Žiji s matkou a nevlastním
otcem v jedné domácnosti. Již od střední školy se věnuji studiu cizích jazyků, které mě
naplňují a mohu díky nim plánovat své zahraničně-studijní cesty. Při předchozím studiu na
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jsem měla 2x možnost vyjet na stáž do Ruska,
abych si prohloubila své dosavadní znalosti ruského jazyka. Nejdelší stáž jsem realizovala
v roce 2019 na 1 rok, a to konkrétně do Kazaně, hlavního města Tatarstánu. Zde jsem nejen
studovala ruský jazyk, cestovala, ale i započala studium italského jazyka, do kterého jsem se
zamilovala při spolubydlení na kolejích se třemi přátelskými Italkami. Mimo to mluvím také
anglicky a domluvím se španělsky.
Abych se stále mohla zdokonalovat, je zapotřebí velké úsilí, sebezapření, ale také finance,
které jsou spojeny hlavně s nákupem různých jazykových učebnic, CD, audio nahrávek,
slovníků, a v neposlední řadě také financí, které jsou zapotřebí k cestování do zahraničí. Ve
volném čase si přivydělávám doučováním a občasnými brigádami.
S pomocí Nadace města České Budějovice jsem si v Rusku mohla dovolit docházet na kurzy
italštiny, ale také si pořizovat speciální potraviny spojené s mojí bezlepkovou dietou.
Stipendium poskytnuté Nadací mi otevřelo dveře do světa. Finance jsem použila také na další
kurzy ke zlepšení svých jazykových dovedností realizované katedrou ruského jazyka na
Kazaňské federální univerzitě, kde jsem se seznámila se skvělými lidmi, kteří mi jsou doposud
nápomocni i při studiu v Čechách. Nadaci jsem velice vděčná nejen za finanční podporu při
studiu, ale také za milou spolupráci. Jsem ráda, že existuje taková podpora, která tímto
způsobem pomáhá nadějným studentům ve své cestě k vysněné kariéře. Bez těchto
finančních prostředků by spousta věcí nebyla možná, a kariérní vzestup by byl, pro nás
studenty, mnohem složitější.
Ještě jednou děkuji za poskytnutou pomoc a přeji mnoho dalších úspěchů v činnosti této
Nadace.

