Tisková zpráva
Dne 28. května 2014 se do Prahy sjeli z různých koutů České republiky výherci celoroční
soutěže „Die Schweiz stellt sich vor“, aby společně prožili „Švýcarský den v Praze“.
Časopis Freundschaft, který je určen všem, kdo se učí nebo vyučují německý jazyk
(www.freundschaft.cz) již tradičně každý rok pořádá celoroční vědomostní soutěž zaměřenou
na některou německy mluvící zemi. Ve školním roce 2013/2014 bylo hlavním tématem
ročníku, a také soutěže, Švýcarsko. Záštitu nad soutěží převzal švýcarský velvyslanec v Praze
pan Markus-Alexander Antonietti. Partnerem ročníku byla také Švýcarská turistická centrála
v Praze.
Soutěže se mohli zúčastnit jak jednotlivci, tak kolektivy. Celá soutěž se skládala z 8 části
zaměřených na různá témata: Základní informace o Švýcarsku, Kantony a velko-regiony,
Dějiny a současnost, Politiky a hospodářství, Švýcarská kultura, Švýcarsko v zimě (zimní
olympiáda a sport), Švýcarsko v létě (Unesco a turismus), Švýcarsko prakticky.
Samotný kvíz o Švýcarsku byl rozdělen do dvou částí:
část A – obsahovala krátký text, v němž měli účastníci nalézt 5 věcných chyb
část B – se skládala z pěti krátkých textů se dvěma podotázkami.
Zde příklady:
Část A
1. Teil: Grundinformationen über das Land
Finden Sie im folgenden Text über die Schweiz fünf Sachfehler und ersetzen Sie diese
durch richtige Angaben.
Die Schweiz ist ein kleines mitteleuropäisches Land. Es grenzt an fünf Länder: im Norden an
Deutschland, im Osten an Österreich und Luxemburg, im Süden an Italien und im Westen an
Frankreich. Die Fläche des Landes beträgt 41.285 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl
war am 31. Dezember 2012 etwa 8 Millionen (davon ca. 2 Mio. Ausländer). Es gibt vier
Amtssprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rumänisch. Zirka 60 % des Landes
bilden die Pyrenäen mit deren Vorland, 30 % das Mittelland und 10 % der Jura. Der höchste
Berg ist das Matterhorn (4.634 m u. M.) im Monte-Rosa-Gebirgsmassiv. Die Schweiz ist ein
wasserreiches Land mit vielen Seen und Flüssen. Der größte See ist der Genfer See (580,03
km2) an der französischen Grenze. In der Schweiz entspringt einer der wichtigsten
europäischen Flüsse, die Donau.
Řešení:
FALSCH – nesprávně
Luxemburg
Rumänisch
die Pyrenäen
das Matterhorn
die Donau

RICHTIG – správně
Liechtenstein
Rätoromanisch
die Alpen
die Dufourspitze
der Rhein

Část B
6. Teil: Die Schweiz im Winter
3. Frage:
Auch bei der Winterolympiade werden neue Sportarten in das Programm aufgenommen:
Mixed-Staffel im Biathlon, Ski-Halfpipe und -Slopestyle, Snowboard-Slopestyle und Parallelslalom, Skispringen, Teamwettkampfe im Eiskunstlaufen und im Rodeln.
Biathlon ist eine Kombinationssportart. Aus welchen Disziplinen setzt sie sich zusammen?
Skispringen ist keine neue olympische Sportart. Warum ist sie trotzdem 2014 unter den
„neuen“ gelistet?
Biathlon:
_________________________________________________________
Skispringen: _________________________________________________________
Řešení:
Biathlon:
besteht aus den Disziplinen Skilanglauf und Schießen
Skispringen: für Frauen – erst ab 2014

8. Teil: Die Schweiz praktisch
4. Frage
Lecker essen und trinken – in der Schweiz kein Problem. Käsefondue, Raclette, Rösti, aber
das ist nicht alles, was man in der Schweiz kosten kann. Zürcher Geschnetzeltes,
Älplermakkaronen, Riz Casimir, Chapuns, Chügelipastete usw.
Zu welcher Mahlzeit bestellt ein Schweizer: Gipfeli und Milchkaffee oder Birchermüesli
mit heißer Ovomaltine?
In der Schweiz wird natürlich auch Bier und Wein getrunken. Unter den
nichtalkoholischen Getränken ist Rivella beliebt. Welche Farbe hat das Etikett der
ursprünglichen Rezeptur?
Mahlzeit:
_________________________________________________________
Farbe:
_________________________________________________________
Řešení:
Mahlzeit:
Farbe:

zum Frühstück
rot

Soutěž byla ukončena na konci dubna 2014 a vylosovaní výherci (zástupci tří škol a tři
jednotlivci) obdrželi pozvání do Prahy na „Švýcarský den“. Tento se uskutečnil dne 28.
května 2014. Zástupci redakce časopisu Freundschaft včetně šéfredaktorky a vydavatelky
paní Mgr. Dagmar Toufarové provedli účastníky centrem Prahy, společně si prohlédli také
Pražský hrad a v neposlední řadě Müllerovu vilu na Praze 6. Autorem této architektonické
památky je Rakušan Adolf Loos. (http://muzeumprahy.cz/1253-mullerova-vila/, Nad Hradním
vodojemem 14/642, 162 00 Praha 6 – Střešovice).
Hlavním bodem programu bylo přijetí na Švýcarském velvyslanectví, taktéž na Praze 6
(www.eda.admin.ch/prag, Pevnostní 7, 162 01 Praha 6). Výherce soutěže přijal osobně pan
velvyslanec Markus-Alexander Antonietti, jeho 1. zástupce a další spolupracovníci. Po
úvodním proslovu pana velvyslance, představila šéfredaktorka časopisu Freundschaft

výherce, kteří měli možnost krátce představit nejen sebe, ale také svou školu a město či
region. Pan velvyslanec také zodpověděl všechny zvídavé otázky přítomných a následně
pozval všechny na ochutnávku švýcarských sýrů. Ve velmi příjemné atmosféře proběhlo
předání cen výhercům a závěrečné společné fotografování.
Pro nadcházející 64. ročník, který bude zaměřen na Lichtenštejnsko a Lucembursko, již nyní
redakce připravuje soutěž novou a srdečně zve i Vás k účasti a těší se na viděnou s dalšími
výherci v květnu 2015.

Výsledková listina:
Kategorie kolektivy
1. místo
VOŠ a SŠ veter., zeměd. a zdrav., Třebíč
PhDr. Anna Krejčová + 37 studentů/-tek
2. místo
OA a SZdŠ, Blansko
Mgr. Soňa Vojáčková + 30 studentů/-tek
3. místo
Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Smejkala, Ústí nad Labem
PaedDr. Ludmila Měsíčková + 21 studentů/-tek
4. místo
SOŠ elektrotechnická, Stropkov, Slovensko
Mgr. Tatianka Sejkaničová + 2 studenti
Kategorie jednotlivci
1. místo
Ilona Seddeli Špitálská, Čelákovice
2. místo
Ing. Aleš Březík, Olomouc
3. místo
Patricie Vyšatová, Ústí nad Labem
4. místo
Renáta Karbanová, Bratislava, Slovensko

