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Stáž v Indii proběhne na podzim 2022 pod patronací Střední školy oděvního designu 
Kateřinky – Liberec, s.r.o., a to v délce zhruba 2 týdnů (v závislosti na dostupnosti letenek). 
Celá tato aktivita je hrazena z prostředků programu Erasmus+. Díky tomu budete mít 
uhrazenou naprostou většinu nákladů: letenku, ubytování, stravování, pojištění. Uhradit si 
budete muset pouze víza do Indie a očkování, V souvislosti s tím je třeba zmínit, že 
podmínkou účasti je cestovní pas s platností alespoň do srpna 2023. Zároveň s ohledem na 
odlišnost tamní kultury a hygienických zvyklostí je bezpodmínečně nutné mít základní 
očkování uvedená níže. Jde o desítky let ověřené vakcíny, které zachránily miliony lidí. 
Troufám si říct, že vám pomohou v Indii také.  
 

 
Pro cestu do Indie je v současnosti potřeba prokázat se negativním výsledkem PCR testu, 
cestovním pasem a vízem a vyplnit příletový formulář. 
Z Prahy poletíte do indického hlavního města Dillí (s přestupem – bude upřesněno) o 
víkendu. Na letišti si vás vyzvedne naše indická koordinátorka, slečna Devyani Shankar. Ta 
vás bude po celou dobu pobytu doprovázet. Slečna Shankar je rodilá Indka, mluví hindsky a 
anglicky, z ¼ je to ale také Češka (její babička pocházela z ČR). Poté, co se ubytujete 
v pronajatém apartmánu v blízkosti bydliště paní Shankar, bude zahájen celý projekt. Níže je 
orientační schéma:  
Day 1: Airport pickup and drop to accommodation  
Day 2: Itinerary briefing, DOs & DON’Ts and introduction to the city and place of training, 
fashion markets 
Day 3, 4, 5, 6: Five hour training/workshop related to Indian ethnic/bridal ensemble 



 
Day 7 & 8 (Field visits): Introduction to Indian culture and traditional crafts by visiting 
historical monuments and markets such as Taj Mahal, Humayun’s tomb, farmers markets etc  
 
Day 9,10,11,12: same as days 2-6 
Day 13: Culmination of workshop experience at farewell lunch/dinner with traditional attire 
and food to celebrate local festival with other invitees in traditional attire. 
Presentation of souvenirs/mementoes to students  
Day 14: Drop to airport from accommodation 
Organization during the stay: Breakfast and dinner at accommodation. Lunch at/around 
training venue. Pick and drop from accommodation to training venue will be arranged on all 
days 
 
Je důležité, abyste po celou dobu dbali pokynů slečny Shankar. Zejména v případě pohybu po 
městě. Je to v zájmu vaší vlastní bezpečnosti. Pokud budete paní Shankar naslouchat, bude 
vše v pořádku. Osobně mne několikrát v Indii doprovázela. Ví, kam je vhodné jít a kam 
naopak ne, kde se jak chovat, jak se pro danou příležitost obléct atp.  
Do Indie si s sebou vezměte kapesné – např. 100 amerických dolarů. Indické rupie se zde v 
ČR nedají koupit, tamní vláda to nepovoluje. Pro představu: 1 Kč = 2,5 INR. Na ulici se dá 
koupit velmi chutné jídlo i za 20 INR, tedy asi 10 Kč. V restauracích a bistrech jsou ceny 
srovnatelné s ČR, případně nižší. Jídlo v Indii je skutečným zážitkem! Vlivem odlišného složení 
půdy tam zelenina chutná jinak než v ČR, takže pokrmy, které znáte z tuzemských indických 
restaurací, vám v Indii otevřou skutečnou pestrost palety chutí. Pokud jedete do Indie 
poprvé, doporučuji umírněný přístup ke koření a k pálivosti pokrmů. Zejména škála 
pikantnosti začíná na úrovni, kterou my v ČR považujeme za „velmi pálivou“. J 
 
Stáž v Indii je jedinečnou příležitostí, kterou v ČR jiná střední škola nenabízí! Indie je 
úchvatná země, kde zažijete celou škálu jedinečných věcí. Uvědomíte si také, v jakém luxusu 
se naše evropská společnost pohybuje. Budete mít možnost obdivovat diamantové a zlaté 
šperky, které jste doposud nikdy neviděli. A poznáte také možnosti pro tvorbu udržitelné 
módy, možnosti využití různých materiálů, jak se látky barví, kde se vyrábějí atp. Škola vám 
tímto projektem nabízí jedinečnou možnost poznat tisíce let starou kulturu, která je jednou 
z nejlidnatějších zemí světa. Jen v samotném Dillí, které má rozlohu asi 3krát větší než Praha, 
žije přes 20 milionů lidí. Věřím, že se zážitek z této stáže stane součástí vašich vzpomínek po 
celý život. 
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