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Im Rahmen der Ausstellung „Freiheit und Liebe“ in Ústí nad Labem fand ein Workshop statt, wo 

folgende Texte der Schüler der Grundschule Elišky Krásnohorské und Grundschule Mírová 

entstanden.  

 

 

Interview der Schüler mit dem deutschen Botschaftler Detlef Lingemann 
 

Jak vypadá Váš běžný pracovní den? 

Běžný pracovní den v podstatě neznám, protože každý den vypadá jinak. Dnes jsem například 

v Ústí nad Labem a navštívím Collegium Bohemicum, jindy mám program v Praze nebo 

připravuji program pro návštěvy z Německa nebo je doprovázím. Zaměstnání velvyslance je 

velmi různorodé. 

 

Co děláte ve svém volném čase? 

Volného času mám málo, běžná týdenní pracovní doba velvyslance je kolem 70 hodin. Ale 

když mám čas, jezdím rád na kole a chodím na procházky do přírody. Mým největším 

koníčkem je cestování.  

 

Jak se Vám líbí v Česku? 

Je to země mnoha tváří. Měl jsem možnost se dostat do regionů a jsem nadšený krásnou 

přírodou.  

 

Co máte nejraději na své práci? 

Že je velmi pestrá. Každý den máte nové dojmy. Velkou výhodou našeho povolání je, že 

můžeme každý den poznávat jiné lidi a ty především z jiných oblastí a oborů jako třeba 

politika, věda, ekonomika nebo kultura. To dělá mou práci rozmnanitou. Každý den se musím 

připravit na nové lidi a nové úkoly. To drží člověka celý život mladým. 

 

Jakou zemi máte nejraději? 

Protože se stěhuji vždy každých několik let, musel jsem se naučit, abych si vždy zvykal na 

něco nového. Důležité bylo se naučit, aby můj život byl právě tam, kde zrovna jsem. Teď je to 

tedy Česká republika.  

 

Co jste studoval?  

Práva v Bonnu, Štrasburku a v Londýně a specializoval jsem se na porovnávání práva.  

 

Proč jste se stal velvyslancem? 

Člověk se nestane velvyslancem, ale začne pracovat pro diplomatickou službu. Já jsem se od 

mládí zajímal o mezinárodní politiku a diplomatická služba je místo, kde se dá tento zájem 

uplatnit. To že jsem se nakonec stal velvyslancem, je vlastně klasická kariéra. 
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Chtěl jste být vždy diplomatem? 

Od mládí to byl jeden z mých životních cílů. Ale samozřejmě jsem si hledal alternativy. Jsem 

také právník, takže jsem měl jinou možnou, Ale mým původním cílem byla opravdu 

diplomacie.  

 

Co jste pro své povolání musel obětovat?  

Pro rodinu diplomata to není vždy jednoduché, ženy se musí přizpůsobit a často se vzdát 

svého povolání, když se rodina stěhuje. Děti musí často měnit školu. Je to oběť, ale mlže to 

být i výhoda, když se člověk učí orientovat se v jiných kulturách. Moje děti to vzaly docela 

dobře.  

 

Co Vám osobně tyto cesty dávají? 

Samozřejmě mi to rozšiřuje horizont. Je důležité vidět, že my tady v Evropě se máte velmi 

dobře a že žijeme v oblasti, kde všichni lidé mají velmi dobrou základní péči. Tady v Evropě 

každý může žít život podle svých představ a každý má ve vlastních rukou rozhodování o svém 

životě. Když přijedete so jiných zemí, kde to tak není, tak si to dobře uvědomíte. To Vám 

dávám cestování.  

 

Co nemáte rád na své práci? 

Že nemám čas pro vlastní věci, ale koneckonců svým koníčkům se mohu věnovat během 

dovolené.  

 

Máte nějaký cíl, který chcete dosáhnout? 

Když máte nový úkol, musíte mít nějaký cíl. Když ho nemáte, tak strnete na místě. Když 

přijedete do nového místa, musíte se nejprve zorientovat. Samozřejmě mi vžýdy leží na srdci 

zlepšení vztahů mezi státy.  

 

Myslíte si, že by Česko mělo přijmout euro? 

Už vstupem do Evropské unie bylo jasné, jakým směrem se tato země vydává. V podstatě je 

to jen rozhodnutí rámcových podmínek, které ještě musí být splněny. Samozřejmě každá 

vláda přemýšlí o tom, jaké výhody a nevýhody euro má. Žijeme v eurozóně, která přináší pro 

země, které jsou její součástí, mnoho výhod. Samozřejmě jsme dnes v situaci, kdy se bavíme 

o euru kriticky, ale neměli bychom zapomenout ty pozitivní stránky.  

 

Co si myslíte o našich vzájemných vztazích? 

Česká a německá vláda úzce spolupracují. Letos už tu byla na návštěvě kancléřka Angela 

Merkelová i německý ministr zahraničí. Jezdí jsem předsedové zemských vlád a kontakty jsou 

intenzivní. To je důležité, protože jen tak můžeme mluvit o tématech, i když nemáme na 

nějaké věci stejný názor.  
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Texte zum Thema: „Deutsche – unsere Nachbarn“ 
 

Němci, naši sousedé 

Když někdo tvrdí, že německá a česká mládež není to stejné, není to pravda. Ať už přijedou 

oni k nám nebo my k nim, tak až do chvíle, kdy začnou mluvit svým jazykem, není poznat, 

zda je z Německa nebo z Čech. Aby to nevypadalo, že píšu jen názor bez faktů, tak přiložím 

jednu nebo dvě zkušenosti.  

O jednom víkendu u nás v Ústí nad Labem se konala akce, která spadala do projektu Cíl 3 – 

Ziel 3. Cílem tohoto projektu (a této víkendové akce) bylo zjišťování toho, jak jsou děti 

schopné spolupracovat napříč národnostem. Celá akce tenkrát proběhla bez jakýchkoliv 

potíží. Co se týče týmové práce, tak byli všichni překvapeni, jak jednoduše lze spolupracovat, 

aniž byste musely složitě konverzovat v cizím jazyce. Díky téhle akci mám hodně zážitků 

(hlavně díky poznávání nových lidí). 

A ani náš školní kurz v Německu není výjimkou. V německé Saydě probíhá každý rok 

sportovní tábor pro školy z Ústí nad Labem. Koná se déle než týden a děje se na ní mnoho 

sportovních utkání, výletů aj…, ale i teambuildingových akcí. A i tato akce potvrzuje, že není 

vůbec složité, když do sportovního areálu přijede německý sportovní tým na rekreaci (jako 

tomu bylo minulý rok), dát se s ostatními do řeči a zahrát si s nimi např. volejbal. A tak to 

probíhalo celý týden. 

A nebo taková návštěva velvyslance Spolkové republiky Německo může přinést mnoho 

zážitků. Návštěva se konala v rámci výstavy Svoboda a Láska, u nás, v Ústí nad Labem. Na 

tuto návštěvu jsem se připravoval, jako na nejdůležitější akci ve svém životě, ale když do 

místnosti vešel člověk, který nebyl kromě společenského obleku k rozpoznání od obyčejného 

pána, byl jsem překvapen. Byl ochotný odpovědět na každý dotaz, který padl a mluvil s námi, 

jakoby velvyslancem ani nebyl. I tak se dá seznámit s jiným národem. 

Takovou zkušenost už ale určitě každý zažil, záleží jen na tom, jak přistupuje k jiné 

národnosti. Ale je to pořád člověk, i když ne s češtinou na jazyku. 

Martin (14 let), ZŠ Elišky Krásnohorské 

 

 

Proč se učit německy v našem regionu? 

Němčinu se učím, protože nemáme jiný výběr na škole. Učím se jí také proto, že ji využiji 

v zaměstnání. Němčina je jazyk, který používají naši sousedé (Německo, Rakousko). Před 5 

lety jsem se začal učit anglicky, a proto je teď německý jazyk lehký, tady jsou nějaké 

podobné výrazy (is – ist, dance – tanzen).  

Když jsme byli naposledy s rodinou v Německu, líbila se mi místní krajina a také vesnice, 

kterými jsme projížděli. Jejich krajina mi připadala zelenější než u nás.  

 

Jakub Svoboda (13 let), ZŠ Mírová 

Ondřej Cibulka (13 let), ZŠ Mírová 
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Proč se učit němčinu? 

Vhodná poloha města Ústí nad Labem nám dává možnost jezdit za prací do blízkého 

Německa, kde je velice dobře možné uplatnit naše jazykové znalosti. Němčinu se nám vyplatí 

naučit nejen kvůli práci, ale například když pojedeme nakupovat do Drážďan nebo lyžovat do 

Alp. Tam se nám němčina přece hodí! Obyvatelé budou jistě rádi, když se s námi dokáží 

domluvit jejich řečí. Nejlepší cestou, jak se naučit německy je asi ta, že už si na základní 

škole vybereme němčinu jako první nebo jako druhý jazyk. Ale co ti, kteří se němčinu na 

základní škole neučili. Měli by se ji doučit? 

Pokud se rozhodnou pracovat za hranicemi, tak určitě ano. Ale pokud do Německa jezdí 

pouze na dovolenou nebo nakupovat, stačí jim základy. Roli překladatele může převzít jejich 

potomek, který se buď němčinu učí nebo již jazykem plynně mluví. Určitě je tedy dobré 

německy umět, hlavně když bydlíte nedaleko hranic s Německem. Jestli se německy učit nebo 

ne, to ať se každý rozhodně, ale v našem regionu není na škodu, alespoň trochu ovládat 

německý jazyk.  

 

Honza Hlaváč (15 let), ZŠ Mírová 

Honza Tomáš (16 let), ZŠ Mírová 

 

 

Němci - naši sousedé 

Když se řekne Německo, většina z nás si představí  2. světovou válku. Ale měli by jsme si 

také uvědomit , že toto je minulost, na kterou neradi vzpomínáme, protože zde přišlo o život 

spoustu lidí ve všech zemích světa. Proč tedy i přesto spoléháme na své tehdejší nepřátele? 

Zřejmě proto, že si český národ uvědomuje potřebu spojenectví a sousedství.  Vždyť spousta 

Čechů jezdí do Německa za prací i za nákupy. Polovina lidí si v dnešní době si neumí 

představit nakupování v našich předražených obchodech. V Německu mají stejný, ale 

kvalitnější a levnější sortiment výrobků. Německo není daleko, a proto tyto možnosti 

převážná většina lidí využívá. Teď si můžeme už jenom položit další otázku a to: proč je 

užitečné se učit v dnešní době němčinu? Už jenom z těchto důvodů nám je němčina v dnešní 

době velmi užitečná, ale také se s ní domluvíme ve více zemích například v Turecku, 

Rakousku, Švýcarsku nebo i Lichtenštejnsku, kam jezdí mnoho Čechů za odpočinkem. V naší 

zemi je spousta příležitostí se němčinu naučit, nebo jí zdokonalovat. Už jenom výuka na 

většině školách nám poskytuje základní  gramatiku němčiny, a nebo se nám naskytují 

speciální kurzy. Výbornou příležitostí, jak se dozvědět více nejen o němčině, ale i o 

samotných Němcích a jejich dílech , je navštívit právě probíhající výstavu v muzeu. Zde 

můžete vidět, jak obrazy tak knihy inspirované pocity a zážitky autorů z 2. světové války a 

jejího konce. Výstava se nám líbila a přišla nám zajímavá a poučná.  

 

Tereza Zumrová (14 let), ZŠ Mírová 

Gabriela Vacková (14 let), ZŠ Mírová 
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Němci – naši sousedé… 

My si o nich myslíme, že v dnešní době bychom se bez nich téměř neobešli. Dnešní velký 

trend je jezdit do Německa kvůli nákupům, ať už potravin či oblečení. Vyplatí se to kvůli 

výhodným cenám a relativně blízké vzdálenosti. Do Německa také hodně lidí jezdí za prací, 

kvůli vysokým platům, benzínu, či bydlení. K tomu, abychom se dobře v Německu vyznali, 

by bylo dobré umět německý jazyk. Proto si myslíme, že německý jazyk v tomto regionu je 

důležitý, a také užitečný. Dnes Německo považujeme za pro nás velmi blízký národ. 

 

Věra Soukupová (15 let), ZŠ Mírová  

Daniel Knotek (15 let), ZŠ Mírová 

  

 

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že nakladatelství neprovedlo na zaslaných textech 

žádné obsahové ani formální korektury a nepřebírá tedy za ně žádné záruky. 

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass der Verlag weder inhaltliche, noch formale Änderungen 

an den eingesendeten Texten durchführte und wir somit keine Haftung dafür übernehmen. 


