
Celoroční soutěž časopisu „Freundschaft“,  

tentokrát (2016/17) o Horních a Dolních Rakousích. 

Vítězkou v kategorii jednotlivců se stala Evelína Kolářová, 3.B! 
 

Tradiční  a  mnoha  lety  osvědčený  časopis  na  podporu  výuky  němčiny  „Freundschaft“ 

vyhlašuje  každým  rokem  celoroční  soutěž  na  různá  témata  k reáliím  německy mluvících  zemí.  Po 

Německu, Rakousku a Švýcarsku všeobecně v předchozích ročnících a po dvou sousedních spolkových 

zemích Německa  (Sasku  a  Bavorsku)  v roce  2015/16  přišly  tentokrát  na  řadu  dvě  spolkové  země 

Rakouska: Horní a Dolní Rakousy. 
 

V každém  čísle  časopisu 

byla  celá  jedna  dvojstrana 

věnována  známějším  i  méně 

známým  pozoruhodnostem 

Horních a Dolních Rakous, obcím, 

hradům,  zámkům,  muzeím, 

přírodním  zajímavostem  aj.,  ale 

také  osobnostem  spjatým 

s těmito  regiony.  V  textech 

ovšem  některé  zásadní 

informace  chyběly  a  úkolem 

soutěžících bylo  je vlastní  rešerší 

zdrojů  na  internetu  najít  a 

správně doplnit. A takových mezer nebylo málo! Na každé hustě zaplněné dvoustraně cca. 15, tedy 

ke každé ze dvou zmíněných spolkových zemí zhruba 60 a celkem za celou  soutěž na 120!! Kromě 

toho už samotné soutěžní texty rozhodně nebyly pro začátečníky, ale vyžadovaly poměrně pokročilou 

znalost  němčiny.  Další  zběhlost  v němčině  pak  soutěžící  museli  prokázat  při  samostatném 

vyhledávání  chybějících  údajů  –  často  byli  nuceni  projít 

vícero  zdrojů,  porovnat  informace,  aby  mohli  objevit  tu 

správnou. Z toho plyne, že bylo třeba investovat nejen úsilí, 

ale značné množství času! 
 

Se  soutěžními  úkoly  v tomto  ročníku  zápolilo 

několik  žáků  septim  a  třetích  ročníků,  kteří  navštěvovali 

seminář  z němčiny.  Někteří  bojovali  statečně,  ale  vzdali 

těsně  před  cílem  –  škoda…  Pro  některé  to  bohužel  bylo 

příliš  velké  sousto  a  poradit  si  s ním  nedovedli.  Do 

úspěšného  konce  tak  soutěž  nakonec  dotáhla  jen  jediná 

naše účastnice: Evelína Kolářová  z 3.B.  Její úspěch ovšem 

opravdu  stál  za  to,  neboť  v celorepublikové  soutěži  (s 

účastí  soutěžících  i  ze  Slovenska)  v  kategorii  jednotlivců 

zvítězila! Blahopřejeme! 

Evelína  byla  pořadateli  soutěže  spolu  s ostatními 

oceněnými pozvána do Prahy, kde je za odměnu dopoledne 



čekala prohlídka historickým centrem města s profesionální průvodkyní a odpoledne slavnostní přijetí 

rakouským velvyslancem Dr. Alexandrem Grubmayrem v Rakouské rezidenci na Hradčanech. 
             

                  Michaela Šléglová 



 

V pátek  9.  6.  2017  se  v Praze  na 

Hradčanech,  v rezidenci  rakouského 

velvyslance konalo slavnostní předávání 

cen a diplomů výhercům soutěže. 

Ovšem  už  v 10:00  byl  sraz  zájemců  o 

prohlídku  památek  města  Prahy. 

Prohlídka  začala  u  Prašné  brány  a 

Obecního  domu,  pokračovala  přes 

Staroměstské náměstí a Karlův most a 

skončila  na  Hradě.  Pokryla  tak  známé 

pražské  památky,  ovšem  bohužel 

chybělo původně slibované zaměření na 

rakouskou část historie.  

V davech  turistů  a  úmorném  letním 

vedru  jsme  procházeli  Prahou  a 

obdivovali  známé  i  méně  známé 

památky. Vychutnali jsme si impozantní 

výhled  na  Prahu  z rampy  u  Pražského 

hradu, poseděli u  chrámu  sv. Mikuláše 

na  Malé  Straně  a  posléze  na 

Hradčanském náměstí. 

Náš  ČAS ale  přišel až  ve 14:00,  kdy  se 

nám  otevřely  dveře  Rakouské 

rezidence.  Uvnitř  nás  čekali 

organizátoři  soutěže,  rakouský  velvyslanec  a  dva  jeho  atašé.  Byli  jsme  uvedeni  do  salonku  a  proběhl 

oceňovací ceremoniál s předáváním diplomů a odměn.  

Nejdřív byly oceňovány školní skupiny, na svůj diplom za 1. místo v kategorii  jednotlivců s pochvalou od 

samotného  velvyslance  a  těžkou  dárkovou  tašku  jsem  si  tedy  musela  počkat  až  na  úplný  závěr. 

Následovalo focení vítězů s organizátory, velvyslancem i oběma atašé.  

Poté jsme byli pozváni na malé občerstvení (tradiční Kuchen und Kaffee), jehož se pan velvyslanec a jeho 

atašé  rovněž  účastnili,  měli  jsme  možnost  si  s nimi  i  s ostatními  účastníky  popovídat  a  předat  panu 

velvyslanci drobnou pozornost. 

Během  tohoto posezení  jsme  se přesvědčili,  že už po  jednom a půl  roku  stráveném v Česku  se dá velice 

působivě naučit česky. Pan velvyslanec češtinu nijak nediskriminoval a bavili jsme se živě oběma jazyky.  

Ačkoli se posezení u kávy protáhlo až do 15:30, uběhlo velice rychle a cestou na tramvaj jsem si říkala, že 

celý program a návštěva mohly být delší. Plná čerstvě nabitých dojmů a zážitků jsem se vracela autobusem 

do Klatov docela  spokojená,  škoda  jen,  že neproběhlo oficiální  focení  s fotografem  velvyslanectví. Fotky 

z mobilu, byť velvyslaneckého, přece jen nejsou ono… 

                    Evelína Kolářová, 3.B 

 


