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e pro'aiorrs<c cest n;;. Nah ecl :r isr,r'clo,. .er:
s iLl1litl rozcJe ellých pocl t] L]!O\'t'lLÓ Zllil O5i :lZ\ (:]

a na ez .l lse rr ,"' n ch tre lce a <tirln ;r zape ene
sLudlrLy, pr'ipraverrc Lrc I sc :r vslrebarrei bolr;rlslvi
clzího 1azy<a' Vl e rre pt'ekvapil la(oL]SI sIuderlt 

'

klcii rllluvili hez<oL-r Češtitlorr a poLrzívali llráze
a rceni' ne právé typic<é pro běŽnou l'ec' Anr čcšti
sludenti Za sVými kolegy nezaoslávali a vymýšl..|!

nápadité dia ogy a scénky, do <terých vkláda1i

<rásnou némčinu'

AInlos[éra hodin byla vs<utku eIni, uvo néná,
p ná vtipu, a e zároveň nápaditá, vyp něná i hrami
a p něním různorodých ú <o ů' V piIování konver
zace a gramat <y mají studenti trad Čně rnoŽnoSt
pokračoval i ve vo ném Čase' Ubytováni jsou totiž
ve smišených skupinkách' aby měli při eŽitost
bezprostředné vyuŽit naučené dovednosti. V prú
běhu mé návštěvy jsem na pokoji bydle a s 1ednou
českou a 1ednou rakouskou student<ou' které

střídavě konverzova y, lu v némčině, tu v češtlně,
a moŽnosti takhle spo u m]uvit si nap no uŽívaly'

]sť|ll 5t Zt-cil5ill, a' 'ozc: t:,i sl__]ajLl l D.]l.jl '.

psaroLr v si nenr clia ei<tLr. Zr'i;rcl ic br;.il'r:
a s prob elrenr tczce stozLint lu lc,,,a(ilLrsl rr''
šilrovatlc b;isn ckorr l'n L]VoL] Se popaso,''a1 se c| '

Po semináii je pak ce<a a Zas oL]Zel]a odtrlena' se

|<ánÍs Edor'r (r seor'ou v ú|u né |l|erárrli <avárrle'

Ot ,il

Autorského cteni z ne<o ika kniŽe< se účast'
niIi student z obou zerlÍa poslechIi si nejen
neuvěřite]né přibéhy ze Sp SoVate Č na Ž Vota, a e

i 1ejí zážitky ze psaní hlstorlc<ého románu Perchta
z RoŽmberka aneb Bílá pani- Studerlti se hodné
ptaIi i na záŽltky Edy |(riseové po podplsu
CharIy 77 nebo spo uprác s VácIavem Hav]em,
o čemŽ autorka vyprávě a otevřeně a od srdce.
M uv a také o své prác s nemocnými na psychi'
atrlcké kJlnice' výsleších na komunisticke Státní
bezpečnostl, ale i cestách a charitativních projek'
tech po celém světě nebo o velké ásce k Perchtě-

Všichnl jsme paní Kriseové nasIouchaIi s otevře
nou pusou, hodně se ptali a diskutovali. A mys1ím

Že všlchni, kdo na besedu přišI], uVaŽovali také
o svých vlastnÍch Životech' Studenti by nadšení,
byIa to pro ně 1edinečná pří ež1tost nahJédnout do
úpIně jiného světa. Přijemný a poučný večer pak
uzavřela spoIečná večeře studentů, Iektorů a orga-
nizátorek kurzu, na kterou doraziIa i Eda Kr seová'

D 'll ' L]r.,l. iesrle pl'ec] oc] ezc]erl,, ]sclll 5ť Zl]
j] i' :' |' . _,] ilal (oz lráclci' Na hrac]e ellce
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\'1,.,,,a -. r.:,:.. C.s .clr 3Lr:Jclovcch
sťlll "i]l 11 'i _,_ ' .,l _;: l]a]e '' seho troclru
.]aell, sÉ ql;l']:1i aa :a'aIl' SetIit];,1ic l tuztre
(Lr IL| rr ;r ice [.'l -r . .r lse I se stLrclerrty a e(lorv
z obou zetll s porada|e karrli <olcgia' VŠ chn

lsnre se shodi na ledne vec . ze e[ni (o egium je

neuVeřiIe ný záziIe<' <terý kaŽdeho obohalÍ o nové
vedomosli, záŽiI<y a piáleIství. Rozhodne stojí za
námahu při organ zaci a úČasIni<úr'n se bohaté
L'o, obe oro_, \o _l (d\' Č'o'' rot / nololo.

zís <á lnnohem víc, neŽ s představu je v léch
rle1 bLr j né1šÍch snech.

Katarina Matusava,
DZS, program AKTtaN ČR - Rakottsko

I

s

t

t

IwIIffiI!&tII Bg


