
 práce studentek UK Praha:  pobyt  2008

 Monika, Olga, Jana, Renata a Martina. V tomto složení jsme  2008 

opustily Prahu a Pedagogickou fakultu UK, abychom poznaly nejen  ale i partnerskou 

univerzitu.  na nás  ubytování  v centru  kam jsme se vzhledem 

k nabitému programu vracely si  jen  Už  na nás  první 

estrého programu, za jehož realizaci  velké díky paní Nerlich a paní Unger-Fischer. 

Každá z nás se setkala se svými tandemovými partnery. Všechny jsme byly   

 a organizace fungovala do posledního detailu  Každá z nás   

týdne pracovat ve spolupráci se svým tandemovým partnerem/partnerkou na referátu. Na 

 tématu práce jsme    a místa, kde jsme  možnost 

vést rozhovor s odborníky.  tandemu jsme se tedy dostaly i na místa, která 

nejsou    

Ve volných chvílích jsme objevovaly krásy  nakupovaly gumové medvídky  

relaxovaly u nealkoholického koktejlu :-). Naše jazykové schopnosti se  týdne  

posunuly o krok  Poznaly jsme nové  i místo, kam se máme  vracet. 



Jana Králová:

Pracovala jsem  s tandemovou partnerkou Corinou Cseh na tématu Rádio a rozhlas 

v   jsme navštívily Campus Radio na   nám jedna 

z redaktorek, studentka Eva Nu  poskytla spoustu zajímavých informací. Dále jsme  

domluvený termín v regionálním studiu rádia Bayerischer Rundfunk, kterým nás provedl pan 

šéfredaktor Kellermann.  rozhovoru s panem šéfredaktorem jsme   

vysílací studio s profesionální technikou.  interview byla zábavná a  

Martina Žabová:

Pracovala jsem na tématu „Divadlo, televize a film v Bavorsku“. Práce mi byla velmi 

  rozhovory na toto téma. Hned po  jsme s naší skupinkou 

navštívily  divadlo Cocodrillo, kde jsme shlédly    a kde jsem 

    se i detailní informace ze zákulisí. Další interwiev už se 

týkalo tématu televize. Tentokrát už jsme se vydaly s mojí tandemovou partnerkou Elenou. 

Našim cílem byla TVA  Ochotný pracovník TV se nám  nejenom  

rozhovoru, ale dokonce nás provedl celou budovou televize. Mohly jsme si tak vyzkoušet 

 moderovat zprávy a  samy sebe v  TV. Pobavily jsme se a  další nové 

informace. Práce se pro  stala ne povinností, ale zajímavým  zkoumání:-).



Renata Neumanová:

Bavorský les – Šumava, to jsou témata, na kterých jsme pracovali já a  tandem-partner 

Thomas Scheubeck. Celá naše  skupina vyrazila do Bavorského lesa na 

celodenní výlet, kde jsme absolvovali krátkou procházku,  které jsme  možnost 

pozorovat divoké  pratur,   nebo také krmení  Pak jsme  do 

turistického centra   kde jsme zhlédli 3-D projekci, která nám poutavým 

 ukázala život rostlin v Bavorském lese.  kina je pro všechny   

Domu    zajímavých místností a  kde mohou poznávat vše, 

co se Bavorského lesa týká. 

Olga Hereinová:

Se svým partnerem Danielem Steffenem jsem pracovala na  tématu „Práce jedné 

redakce.“ Naším cílem bylo podívat se do  redakcí a zjistit, jak pracují  a  

  republice jsme byli   v redakci Lidových novin a Mladé 

fronty Dnes. Na   jsem formou dialogu zjistila, jak to vypadá v redakci 

Mittelbayrische Zeitung a Das Wochenblatt. Díky  setkáním  jsme se 

 jen to, jak jednotlivé  vznikají, ale i jak vypadá celková práce redakce, jak 

spolupracují jednotliví spolupracovníci a jak vypadá  kde noviny vznikají.



Monika Plášilová:

Tématem  pro  i mou tandemovou partnerku Sofii Markiewicz  byly  

domovy. Když byla Sofie  navštívila  domov v Klánovicích.  jsme 

 navštívily Kinderzentrum St. Vincent. Pan  se nejen nám, ale i celému zbytku 

skupiny velmi    prezentace, prohlídka  domova a 

dokonce i pozvání na     práci na tomto tématu jsem  také 

možnost lépe poznat svou partnerku Sofii, díky níž byl celý týden  mnohem  
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