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CHRISTOPH ISRANG:
VELVYSLANEC SE
SPORTOVNÍM SRDCEM
text: Aleš Pohořal, foto: Jiří Teper, archiv velvyslanectví

Rozhovor s velvyslanci bývá často
protkán pouze politickými otázkami.
I my jsme se při setkání s velvyslancem
Německa v ČR Christophem Israngem
samozřejmě politiky dotkli, ale hovořili
jsme i o sportu, dobrém jídle, cestování
i místech, která by rád doporučil
Čechům při návštěvě našich západních
sousedů.
Jak hodnotíte současné vztahy mezi Čechy
a Němci a jak se podle vás za posledních dvacet
let posunuly?
Právem se říká, že česko-německé vztahy jsou
v současnosti dobré jako nikdy dřív. To je pravda,
což ovšem neznamená, že by nemohly být ještě lepší.
Mnoho Němců ví o České republice, našem sousedovi, velmi málo – a někteří Češi mají stále ještě
neopodstatněné výhrady vůči Německu. Na velvyslanectví pracujeme na tom, aby se to změnilo. Máme
k tomu i potřebné nástroje – mimo jiné Česko-německý fond budoucnosti, Česko-německé diskusní
fórum nebo Strategický dialog. Pomocí těchto nástrojů se nám podaří vytvořit v Německu větší povědomí
o Česku a v Česku větší důvěru vůči Německu.
Jste v Praze již delší čas, jaké místo, restauraci atp.
jste si v Praze zamiloval a kam byste pozval své
neoficiální návštěvy?
Takovým místem je pro mě byt mého českého
kamaráda Mirka, se kterým se přátelím už od roku
1988. Jeho byt jako takový je zcela obyčejný byt

OPĚT PŘÍMÉ SPOJENÍ
VÍDEŇ–PRAHA–BERLÍN
Cestující z Vídně i Grazu, kteří pojedou do Berlína a zpět
českým railjetem už nebudou muset přestupovat.
Tento vlak bude jezdit přes Prahu od 4. května každý
den. A nebude to jediná novinka, na trase Praha –
Berlín budou moci cestující využít třídu Business a pro
německé cestující bude novinkou i čepované pivo
Budvar 12 na palubě.
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v panelovém domě v Praze 5. Speciálním ho činí
Mirkovo pohostinství a jeho srdečnost. A samozřejmě také jeho domácí řízky. Pokud mě navštíví přátelé z Německa, beru je do zahrad pod Strahovským
klášterem, do české hospůdky mimo centrum nebo
do některého z moderních podniků v Holešovicích
či na Vinohradech, kde je možné dobře se v uvolněné atmosféře najíst a poslechnout si k tomu moderní živou hudbu. Ale i mimo Prahu najdeme spoustu
krásných míst.
Stejná otázka míří opačným směrem. Jaké místo
ze své vlasti byste doporučil Čechům?
Takových míst je mnoho, jako první se mi vybaví
můj rodný kraj – předhůří Alp v jihovýchodní části
Horního Bavorska. Vesnická slavnost o vlahém
letním večeru v malé bavorské vesnici s tradiční
dechovou hudbou a Alpami v pozadí – to je něco
úžasného a ani není nutné absolvovat předtím
nějakou horskou túru. Rovněž fascinující, ale zcela
jiným způsobem, je atmosféra v mnoha německých velkoměstech, kde lze objevovat nové trendy
v oblasti umění či kulinářství – často oboje na témže
místě – a poznávat tak zcela nové světy.
Studoval jste také v Mexiku, jež je pro nás
poměrně exotické. Jaké zkušenosti máte
z této své etapy života?
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Během svého prvního pobytu v Mexiku jsem bydlel
u velmi přátelské mexické rodiny v malém městě
poblíž hlavního města Mexika a byl to poměrně
velký kulturní šok. Přestože se mi vůbec nechtělo, musel jsem v Mexiku o rok později absolvovat
povinnou praxi. Vezl jsem si s sebou kufr plný knih,
se kterými jsem se chtěl zabarikádovat ve svém
bytě. Na konci mé tříměsíční praxe jsem však neměl
přečtenou ani jedinou – Mexiko jsem si totiž zamiloval, takže jsem hodně cestoval, abych je poznal
ještě lépe. Obdivoval jsem tamější kulturu, jakousi
směs původní předkolumbovské kultury a evropského kulturního dědictví. V mém případě se tedy
vyplatilo, že jsem navzdory svým předsudkům a ne
úplně pozitivním zkušenostem zůstal otevřený.
Hovořili jsme už o turistice, k ní patří nejen
poznávání krás, ale také jídlo. Jaký pokrm máte
nejraději a ochutnal jste v Čechách to, co jste
doma neznal?
Když se český premiér ptal spolkové kancléřky, co
by si v rámci své návštěvy Prahy ráda dala k oficiálnímu obědu, odpověděla, že zelnou polévku
a řízek. Domnívám se, že to byla dobrá volba, ačkoli
taková svíčková na smetaně s čepovaným pivem je
také skvělá. Novinkou pro mě byli utopenci, ty jsem
dříve neznal. Bohužel se mi ne vždy daří sportovat
dostatečně často, abych si tyto pochoutky mohl
dopřávat.
Časopis Meridian přináší informace i v angličtině,
takže si může získat informace i většina
zahraničních klientů.
Meridian magazine also provides information
in English, so most foreign clients can get
information as well.

Snídani, kterou si objednal pan velvyslanec, si
mohou vychutnat i další zákazníci jídelního vozu.
The breakfast ordered by the Ambassador can
also be enjoyed by other dining car customers
Jaký je váš vztah ke sportu, ať již aktivnímu,
či pasivnímu, a jak vypadá váš volný čas?
Sportuji velmi rád, s kolegy z velvyslanectví chodíme jednou týdně běhat, někdy běžíme na Letnou,
někdy na Petřín. V minulosti jsem hrával pozemní
hokej a v Česku jsem objevil florbal, který rád hraji
se svými syny. Dokonce jsme ho „exportovali“ do
Německa, kde ho hrajeme s přáteli. Ještě však máme
kousek cesty, abychom se přiblížili florbalu v České
republice.
Jistě jezdíte často do Německa i během své
mise u nás. Používáte k cestě i vlak? A abychom
navázali na předchozí otázku: využíváte služeb
jídelních vozů?
Ano, samozřejmě. České jídelní vozy jsou kultovní.
Většina Němců, kterým o nich vyprávím, mi říká, že
už o nich slyšeli/četli. Ještě jsem od žádného Němce,
který využil jejich služeb, neslyšel, že by toho litoval. Sám si vždycky velmi užívám, když si v jídelním
voze můžu objednat něco dobrého k jídlu, malé pivo
a sledovat, jak za oknem ubíhá krajina.

Dr. CHRISTOPH ISRANG (49 LET)
Velvyslancem Německa v Praze je od srpna 2017.
Před svým jmenováním působil od července 2014 do
července 2017 jako stálý zástupce Spolkové republiky
Německo u Organizace pro zákaz chemických zbraní
(OPCW) v Haagu. Tomu předcházela osmiletá činnost
v Úřadu spolkové kancléřky v Berlíně, naposledy jako
vedoucí referátu pro střední, východní a jihovýchodní
Evropu, Kavkaz a Střední Asii.

Největší český poskytovatel služeb na cestách
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CHRISTOPH ISRANG:
AMBASSADOR WITH
SPORTIVE HEART
text: Aleš Pohořal, photos: Jiří Teper and from the archive of the Embassy of Germany

An interview with an ambassador
may often be interwoven with purely
political issues. Of course, we touched
on politics when we met Christoph
Israng, the German Ambassador to
the Czech Republic, but we also talked
about sports, good food, travel and
places that he would like to recommend
to Czechs when they visit our western
neighbours.
How do you assess the current relations between
Czechs and Germans? How do you think they have
developed over the last twenty years?
It is rightly said that the current Czech-German
relations are as good as never before. That is true,
which does not mean that they could not be even
Na závěr cesty společné foto s posádkou jídelního
vozu a provozním ředitelem společnosti JLV
a současně prezidentem mezinárodní organizace
IRCG Petrem Pospíšilem.
At the end of the trip, a group photo with
the dining car crew and Petr Pospíšil, the JLV
Operations Director and, at the same time, the
President of the IRCG international organization

Christoph Israng v zahradě velvyslanectví, která
mj. byla i útočištěm emigrantů z tehdejší NDR
v roce 1989.
Christoph Israng in the embassy garden, which,
among other things, served as a refuge for
emigrants from the former GDR in 1989
better. Many Germans know very little about the
Czech Republic, our neighbour, and some Czechs
still have some unfounded reservations about
Germany. At the Embassy, we are working to make
it change. We also have the necessary tools to do so
– including the Czech-German Fund for the Future,
the Czech-German Discussion Forum and the
Czech-German Strategic Dialogue. Using these tools,
we will be able to create greater awareness of the
Czech Republic in Germany and greater confidence
in Germany in the Czech Republic.
You have been living in Prague for quite a long
time. What place in Prague, such as a restaurant
or other, have you become fond of? Where would
you invite your guests informally?
Such a place for me is the flat that belongs to
my Czech friend Mirek, who I have known since
1988. The place itself is quite an ordinary flat in
a block of flats in Prague 5. What makes it special
is Mirek’s hospitality and cordiality. And, of
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course, his homemade schnitzels.
If my friends from
Germany visit me, I take
them to the gardens beneath
the Strahov Monastery, to a Czech
pub somewhere outside the city centre or to
one of the modern restaurants in Holešovice or
Vinohrady districts, where we can have good food
in a relaxed atmosphere and listen to modern live
music. But also outside of Prague we can find many
beautiful places.

which I wanted
to barricade in my
flat. At the end of my
three-month internship,
however, I found out that I had
not read a single one – I had fallen
in love with Mexico, so I had travelled a lot to
get to know the country even better. I admired the
culture – that mixture of the pre-Columbian culture
and European cultural heritage. Thus, in my case, it
paid off that, despite my prejudices and not entirely
positive experiences, I remained open-minded.

The same question is heading in the opposite
direction. What place in your homeland would
you recommend to Czechs?
There are many such places and the first one I can
think of is my native region – the Alpine foothills in
South East Upper Bavaria. A village feast in a small
Bavarian village with traditional brass music and the
Alps in the background on a warm summer evening
is something amazing, this is even more fun when
you have gone on a mountain tour beforehand.
What is also fascinating, however, in a completely
different way, is the atmosphere in many German
cities, where you can discover the new trends in arts
and culinary – often both in the same place – and
thus explore completely new worlds.

We have talked about tourism, which is not only
about exploring the beauty of a country, but also
about the food. What kind of food do you prefer?
Have you tasted anything in the Czech Republic
that you didn’t know at home?
When the Czech Prime Minister asked the Federal
Chancellor what she would like to have for the official
lunch during her visit to Prague, she replied: ‘Cabbage
soup and schnitzel’. I think it was a good choice,

You have studied in Mexico, which sounds quite
exotic to us. What experience did you get at that
stage of your life?
During my first stay in Mexico, I lived with a very
friendly Mexican family in a small town near
the capital of Mexico and it was quite a culture
shock. A year later, I had to take a compulsory
internship in Mexico even though I did not want
to do it at all. I carried a suitcase full of books, with

The largest Czech provider of services for passengers
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DR. CHRISTOPH ISRANG
(49 YEARS OLD)
Dr. Christoph Israng has served as the Ambassador
of Germany to Prague since August 2017. Prior to his
appointment, from July 2014 to July 2017 he served
as Permanent Representative of the Federal Republic
of Germany to the Organization for the Prohibition
of Chemical Weapons (OPCW) in The Hague. That
was preceded by eight years’ service at the Federal
Chancellor's Office in Berlin, which he left as Head of
the Department for Central, Eastern and South-Eastern
Europe, the Caucasus and Central Asia.
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DIRECT CONNECTION RENEWED
VIENNA–PRAGUE–BERLIN
Passengers travelling from Vienna and Graz to Berlin
and back with the Czech Railjet will no longer have to
change. These trains will run via Prague from 4 May
every day. And it is not the only novelty. Newly, on the
route Prague – Berlin passengers will be able to travel
Business Class. Moreover, draft beer Budvar 12 served
on board will be a novelty to German passengers.
however, tenderloin in cream sauce with draft beer
is also great. What was new to me was the pickled
sausages called ‘drowned men’, which I hadn’t known
before. Unfortunately, I don’t always manage to do
enough sports so that I deserve these delicacies.
What is your attitude to sports, no matter you do
them actively or passively? What do you do in
your spare time?
I like to do sports very much, I go for a run with
my colleagues from the Embassy once a week,

Nevíte jak
zabavit děti

sometimes we run to Letná Square, sometimes
to Petřín Hill. I used to play field hockey which
I also practiced a bit in Prague with a very nice
group Czechs and expats in Prague 4. Shortly after
my arrival to the Czech Republic, I discovered
floorball, which I like to play with my sons. We
even ‘exported’ it to Germany, where we play it
with friends. But we (and our national team) still
have a long way to go to catch up with the floorball
played in the Czech Republic.
During your mission in our country you surely
often travel to Germany. Do you ever go there by
train? And, following up on the previous question,
do you ever use the services of dining cars?
Yes, of course. Czech dining cars are iconic. Most of
the Germans whom I tell about them tell me that
they have heard of Czech dining cars or have even
read about them somewhere. I have never heard
of any Germans who regretted having a meal in
a Czech dining car. When in a dining car, I myself
always enjoy very much ordering something good
to eat and a small beer and watching the landscape,
e.g. the Labe river, passing by.

hamrsport.cz

o prázdNiNách?
Svěřte je do rukou našich trenérů
na kempy všesportovní, badmintonové,
beachvolejbalové, stolního tenisu,
fotbalové, squashové a tenisové...
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