
 

 

 

 

 

Karolína Medalová, Rotenburger Rundschau, Německo 

 

Svou praxi jsem vykonávala v malém městě na severu Německa zvaném Rotenburg. Byla jsem 

zde na jeden měsíc. Tuto možnost jsem získala díky své škole Střední škole pro administrativu 

Evropské unie a Erasmu+. 

Praxi jsem vykonávala v krajských novinách nesoucí název Rotenburger Rundschau. Tyto 

noviny vychází dvakrát týdně a to ve středu a v sobotu. Jejich cílovou věkovou kategorií jsou lidé 

starší čtrnácti let. Nejčastěji se zde vyskytují aktuální témata z dění v Rotenburgu a okolních okresů. 

V redakci pracuje jedna žena a čtyři muži. Všichni jsou velmi milí a nápomocní. 

Na stáži jsem se nejvíce zabývala psaním článků. Nejčastěji šlo o srovnávání České republiky a 

Německa. Také jsem chodila na různé akce, shromáždění a zasedání, kde jsem obvykle dělala 

rozhovory a fotila. A když jsem zrovna nedělala něco z výše uvedeného, většinou jsem kopírovala 

nebo scanovala dokumenty či jsem třídila e-maily. 

Nejvíce mi asi dalo psaní článků, díky kterému jsem se hodně zlepšila po gramatické stránce a 

naučila jsem se mnoho nových slovíček. Využila jsem hlavně německou gramatiku, kterou umím ze 

školy, ale také pár věcí ze žurnalistiky, jako například co je to perex apod. Velice jsem byla 

překvapená z toho, jakou ve srovnání s námi používají techniku a programy na tvorbu článků. Nejvíc 

mě asi překvapilo, že k psaní nepoužívají balíček od Microsoft Office. 

Jak již bylo řečeno, nejvíc jsem se asi zlepšila v gramatice. Posun jsem ale zaznamenala i 

v porozumění jak psaného, tak mluveného slova. Také se mi zlepšila výslovnost, kterou jsem měla za 

ten jeden měsíc šanci naposlouchat.  

Ubytování, které bylo hrazeno z grantu stejně jako jízdenky, bylo naprosto na jedničku. Paní 

domácí byla velmi milá a vždy připravena nám pomoci v krizové situaci. Co se stravování týče, tak ho 

nelze hodnotit, jelikož jsme si vařily. 

Ve volném čase jsme se obvykle snažily cestovat, ale jelikož ho moc nebylo, tak jsme toho 

nestihly tolik, kolik bychom chtěly. Z těch větších výletů bych určitě vyzdvihla návštěvu Brém, 

Hamburku nebo zábavního parku HeideParku.  



 Před odjezdem na stáž jsem se samozřejmě musela pilně připravovat. Každé pondělí v sedm 

ráno jsem chodila na přípravné hodiny, kde jsme probírali jak gramatiku, tak jsme se učili nová 

slovíčka, která by se nám mohla hodit. Právě slovní zásoba z kurzu mi v Německu hodně pomohla. 

 V závěru bych chtěla říct, že jsem opravdu ráda, že jsem se na stáž přihlásila a stala se její 

součástí. Vůbec by mi nevadilo, kdybych tam mohla ještě chvíli zůstat. Za svůj největší úspěch určitě 

pokládám článek a fotografie, které mi v novinách vyšly.  


