
Aktivita 13 Návštěva velvyslanectví Litvy a Bulharska - interview s pány 

velvyslanci - plán a blog 
1. Kontaktovat obě velvyslanectví, určit skupinu, která půjde na litevskou ambasádu a skupinu, která 

půjde na litevskou 

2. Zahrát si na reportéry - připravit předem každý několik otázek, vzájemně se inspirovat při 

vymýšlení otázek na facebooku i na schůzce. V angličtině i v češtině. 

3. Zeptat se také na osobnost země, která žila u nás. 

4. Uskutečnit exkurzi na velvyslanectví v Praze a setkat se s panem velvyslancem, při rozhovoru si 

dělat poznámky jako novináři a pořizovat fotografický materiál. 

5. Jako tým vypracovat na základě svých poznámek interview. Každý tým zvlášť. Umístit na stránky 

projektu, prezentovat je v Litvě na týdenním pobytu v Rokiškis. 

 

Blog:  

Nejprve si studenti společně předem vypracovali seznam potenciálních otázek, které doplňovali na 

schůzkách. Potom byli rozděleni většinou podle toho, do které země měli jet na týdenní setkání.  

 9.3. 2016 vlakem obě skupiny dojeli do Prahy. Skupinu Bulharské ambasády vedla paní Pýchová. Na 

ambasádě, která se nachází kousek od Václavského náměstí, byli studenti velmi vřele přijati. Pan 

velvyslanec Latchezar Petkov je provedl celým domem a vyprávěl o široce o všem, co se týká jeho 

práce, jeho země, života v Česku i politické situace.  Studenti se spontánně ptali na vše, co je 

zajímalo. Celé setkání natočili na video. 

Litevská ambasáda se nachází na Smíchově, takže druhá skupina musela jet tramvají a vilu trochu 

dobrodružně hledat. Ale i tam jsme nakonec dorazili a přijal nás zástupce pana velvyslance pan 

Mindaugas Stanys. Studenti byli přijati v přijímací místnosti, a po úvodním zajímavém povídání též 

dávali otázky a zapisovali jako novináři odpovědi. Byli velice zaujati charizmatickou osobností pana 

Stanyse a jeho velmi otevřenými odpověďmi na všetečné otázky týkající se též politické situace a 

názorů na dění v Evropě. 

Vše na obou velvyslanectvích probíhalo v angličtině a o to víc to bylo zajímavé a inspirující. Obě 

skupiny zpracovaly nasbíraný materiál v interview dle svých poznámek a natočeného materiálu. 

Bohužel týmová práce se více podařila týmu z Bulharské ambasády.  

Studenti z litevského velvyslanectví ale ještě podnikli průzkumnou cestu na radu sekretářky paní 

Cibulkové, která nás nasměrovala ke Karlovu náměstí, kde se celá skupina zvěčnila pod bustou Jonase 

Basanavičiuse, o kterém bude část poslední aktivity projektu - seznámení se s významnými 

osobnostmi země partnera, které žily a pracovaly na našem území. 

Obě skupiny se shodly na tom, že to bylo velmi zajímavé setkání, které by v běžném životě sotva 

mohli uskutečnit, byli až okouzleni přijetím i zajímavými pohledy na svět a na naši zemi, které jim 

velvyslanci zprostředkovali. 



Studenti představí své výstupy v Litvě na společném týdenním pobytu u svých partnerů v Rokiškis. 

 

 

 

 

 


