
Výstava „Sousedé?Jazyk! - Příběhy z příhraničí“ 
na https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/vystava 
 
 

Lennart Stange, Zittau 
 

 
 
 

Uskutečňovat sny 

 
»Chtěl bych se jednou stát fotbalistou. 
To budu hodně jezdit po jiných zemích. 

Tam bych se chtěl i umět domluvit. 
Proto je pro mě učení češtiny skvělé.« 

 
„Chtěl bych se jednou stát fotbalistou.“ Devítiletý Lennart Stange ze Žitavy má jasné představy 
o své budoucnos-ti. Aby dosáhl svého cíle, je pro něj důležitý nejen sportovní trénink. „Jako 
fotbalista se budu pohybovat po mnoha zemích. Tam bych se chtěl umět i dom-luvit.“ Před 
čtyřmi lety se začal v ma-teřské škole „Knirpshausen“ učit česky. „Pro mě je čeština skvělý 
jazyk,“ říká Lennart. Možnosti cvičit si jazyk má i ve volném čase. Lennartova rodina jezdí do 
Čech často nakupovat nebo do restaurace. „Protože tam mají tak dobré krokety.“ Když se 
rodiče někdy nemohou domluvit, může jim pomoci. „Dnes už to dokážu dost dobře.“ 
Díky jazyku Lennart poznává lépe i sousedy. Zajímá se o české písničky, ságy a příběhy, ale 
i o nabídku v ob-chodech: „Mají super potápěčské brýle. A v H&M je nová móda vždycky dřív 
než v Görlitz.“ 
Pohotový třeťák nemá strach z kontak-tu s jazykem sousedů. „Kdo ještě nikdy neslyšel češtinu, 
tomu může připadat 19ěžká. Když ji ale dostáváte do hlavy od čtyř let, tak se ji naučíte rychle.“ 
Když chodil do školky, pravidelně se setkáva-li s dětmi z partnerské školky v Hrád-ku nad 
Nisou. Jednou do roka jezdily děti na společný pobyt na chatu v Kr-konoších. Tam si Lennart 
našel české kamarády a naučil se mít rád česnek. „Polévka byla strašně dobrá. Vždycky v ní 
byl česnek.“  
Po dvouletém kurzu ve školce mohl na základní škole pokračovat v češtině v odpoledním kurzu 
„Jazyky jsou mos-ty“. Od druhé třídy je čeština normálním vyučovacím předmětem. Je rád, že 
jeho kamarádka je tam už od kurzu ve škol-ce také. Může se tak s ní bavit i mimo školu česky. 
Ve třetí třídě nyní přibyla jako předmět také angličtina. Lennar-tovi se i tento jazyk líbí. Jeho 
nadšení pro cizí jazyky je nakažlivé. Dnes se učí češtinu i jeho mladší bratr. Pro jazyko-vě 
talentovaného fotbalistu je důležité, aby se děti začínaly učit jazyky brzy: „Já to můžu 
jednoznačně doporučit!“ pro-hlašuje Lennart sebevědomě. 
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