
 

Goethe-Institut 
Masarykovo nábřeží 32 
110 00 Praha 1 
Tschechische Republik 
 
 
T +420 221 962-111 
F +420 221 962 250 
info@prag.goethe.org 
 
 

HARMONIKA I KYTAROVÝ KONCERT: HRADEC 
KRÁLOVÉ ČEKÁ JEDEN DEN S NĚMČINOU 
  
31. 10. 2014 – Hradec Králové bude 6. listopadu patřit zábavnému jazykovému vzdělávání a 
netradičně pojatému představení německého jazyka. Velvyslanectví Spolkové republiky 
Německo, Rakouské velvyslanectví, Goethe-Institut a další partneři populárně-vzdělávací 
kampaně šprechtíme přiváží do města hudebníky, kteří každého přesvědčí o atraktivitě 
německého jazyka. 
  
„Den s němčinou v Hradci Králové nabídne řadu aktivit pro děti i dospělé“, komentuje koordinátorka 
projektu Marta Kirchgeßner Holomková: „Předškolákům je například určeno vystoupení populární 
německé písničkářky Martiny Schwarz. Ta dětem vysvětlí němčinu ne slovy, ale harmonikou“, 
dodává Holomková. 
  
Kromě hudebního vystoupení pro malé děti se královéhradečtí studenti i veřejnost mohou těšit na 
sólový koncert Toma Hesslera, kytaristy berlínské hudební skupiny FOTOS. Na pozvání německého 
a rakouského velvyslance se uskuteční oběd ředitelů místních škol s partnery kampaně šprechtíme, 
v odpoledních hodinách proběhne informativní setkání u kulatého stolu s učiteli němčiny ze zdejších 
základních, středních a odborných škol.  
  
„Na webu www.sprechtime.cz v souvislosti s projektem probíhá on-line kvíz, zaměřený přímo na 
Hradec Králové“, vysvětluje manažerka sociálních sítí Goethe-Institutu Denisa Šelelyová: „Správné 
zodpovězení pětice otázek, které se týkají německých či rakouských reálií a jejich vztahu k Hradci 
Králové, může soutěžícím zajistit víkend pro dvě osoby ve Vídni nebo jeden ze zajímavých dárkových 
balíčků. Soutěžit je kromě toho možné i v dalších kvízech, neboť Dny s němčinou se uskuteční mj. 
také v Ostravě a v Plzni“, dodává Šelelyová. 
  
Jazyková kampaň šprechtíme na předpokladu, že znalosti cizího jazyka jsou v pracovním světě 
klíčem k úspěchu. Jazykově se dorozumět se sousedy je přitom obzvláště důležité. Němčina je 
mateřštinou téměř 90 milionů lidí v Evropské unii, tedy 20 procent všech občanů EU. Stává se tak 
nejčastěji používaným mateřským jazykem v rámci Evropské unie. Cílem kampaně je popularizovat 
německý jazyk v České republice, podporovat jeho výuku na školách, informovat o možnostech, 
které znalost němčiny různým cílovým skupinám nabízí.  
  
Co? šprechtíme. Den s němčinou 
Kdy? 06.11.2014, 09:00-16:30 hod. 
Kde? Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465 , Hradec Králové 
Další informace: www.sprechtime.cz   
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