
Tisková zpráva 

 

Stejně jako v předešlém školním roce (tehdy soutěž s názvem „Wie gut kennen Sie 

Deutschland?“ pod záštitou Německého velvyslanectví), tak i letos, tj. ve školním roce 2012-

2013 proběhla v časopise Freundschaft (www.freundschaft.cz), který je určen všem, kdo se 

učí nebo vyučují německý jazyk, celoroční vědomostní soutěž, tentokrát pod názvem „Reise 

durch Österreich“ pod záštitou Rakouského velvyslanectví v České republice.  

 

Soutěž měla osm částí, ve kterých byla účastníkům představena více či méně známá rakouská 

města. Soutěžící měli nejen odhalit jejich názvy na základě indicií, ale i zodpovědět 

vědomostní otázky a zakreslit hledaná města do slepé mapy.   

 

Soutěž byla ukončena na konci dubna 2013 a vylosovaní výherci (ca. 25 osob, 2 kategorie: 

školní kolektivy / jednotlivci) obdrželi pozvání do Prahy na „Rakouský den“. Tento se 

uskutečnil dne 20. 6. 2013. Nejdříve soutěžící přivítali zástupci redakce časopisu 

Freundschaft (šéfredaktorka a vydavatelka paní Mgr. Dagmar Toufarová) a společně 

uskutečnili procházku centrem Prahy. Účastníci si připomněli názvy některých důležitých 

památek v německém jazyce a seznámili se se spojitostí české a rakouské (německé) kultury a 

historie.  

 

Na Rakouském kulturním fóru (www.rkfpraha.cz, Jungmannovo nám. 18, Praha 1) byli 

účastníci přijati zástupkyní ředitelky, paní Mag. Waltraud Strommer, která účastníky 

přivítala, krátce představila činnost RKF a předala slovo vedoucímu místní rakouské 

knihovny. Tento seznámil účastníky s provozem knihovny a jeho fondem. Po malém 

občerstvení si účastníci ještě prohlédli aktuální výstavu o architektovi Adolfu Loosovi: „Učit 

se bydlet“.  

 

Následovala další část prohlídky centra Prahy a přesun do Rakouské rezidence (Kanovnická 

4, Praha 1), kde se konalo setkání s panem velvyslancem Ferdinandem 

Trauttmansdorffem a dalšími zástupci Rakouského velvyslanectví v Praze. Soutěžící se 

v krátkých rozhovorech představili panu velvyslanci, a také se měli možnost zeptat na to, co 

je zajímá o práci pana velvyslance. V přátelské atmosféře proběhlo předání cen výhercům a 

závěrečné společné fotografování.  

 

V nadcházejícím 63. ročníku se uskuteční soutěž nová, tentokrát zaměřená na Švýcarsko. 

První díl naleznete v č. 1 / 2013-2014, které vychází na začátku září 2013. 
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