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I. Vorwort
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des Deutsch-tschechischen
Jugendforums, liebe Leserinnen und Leser,
die folgenden Seiten sind ein Versuch, das Deutsch-tschechische
Jugendforum 2007 – 2009 zu fassen. Es ist ein Versuch, der nur schwer
gelingen kann, da die Facetten des Jugendforums nicht immer greifbar und
in einer Broschüre abschließend darstellbar sind. Es ist vielleicht eher eine
Art Momentaufnahme unserer Ziele und Hintergründe, vor allem aber der
aktuellen Arbeit, Ergebnisse, Ideen und Erlebnisse der Mitglieder der vierten
Amtsperiode. Dies geschieht in einer getrennt deutschen und tschechischen
Version, die sich nicht immer ganz decken; es lohnt also ein Blick in beide
Hälften.
Es waren zwei sehr bereichernde Jahre, in denen wir hoffentlich gute Arbeit
geleistet haben und es uns gelungen ist, unseren Zielen nachzugehen,
tatsächlich etwas zu bewegen und für die deutsch-tschechische
Zusammenarbeit zu tun. In der vierten Amtszeit des Jugendforums formten
sich wieder ganz neue Projektideen mit zum Teil hochrangigen Partnern,
aber auch längerfristige Projekte und Kooperationen wurden fortgesetzt. Das
Jugendforum zeigt sich mit einem neuen Logo und wird vielleicht ein Stück
weit erwachsener, ohne dabei seine jugendliche Leichtigkeit verlieren zu
wollen.
Verschaffen Sie sich am besten selbst einen Überblick und werfen Sie auch
einen Blick auf unsere neue Homepage www.dtjf.de, denn dort finden Sie ab
sofort immer Informationen über die neuesten Entwicklungen des Forums.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Organisationsteam des Deutschtschechischen Jugendforums 2007-2009.
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II. Grußwort Petra Ernstberger
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des Deutschtschechischen Jugendforums,
liebe Freundinnen und Freunde,

seit 2001 bin ich Schirmherrin für das Deutsch-tschechische Jugendforum.
Mit großer Freude beobachte ich die ganzjährigen Aktivitäten des
Jugendforums. Es ist für mich erneut eine besondere Ehre, die
Schirmherrschaft für diese deutsch-tschechische Nachbarschaftsinitiative zu
übernehmen.
Das Jugendforum leistet aktiv seit einigen Jahren einen wesentlichen Beitrag
zur freundlichen Annäherung unserer beiden Länder. Im Jugendforum
engagieren sich junge Erwachsene aus Deutschland und Tschechien mit
gemeinsamer Vorliebe für politische Themen aus Bereichen der
grenzüberschreitenden Politik. Sie haben „frische“ und interessante Ideen,
die den aktiven deutsch-tschechischen Dialog fördern.
Diese von den gegenseitigen historischen Vorurteilen befreite bilaterale
Diskussionsplattform schafft es, neue Wege für die zukünftige
Zusammenarbeit zu ebnen.
Die deutsch-tschechischen Beziehungen
bekommen dadurch ständig neue Impulse, man führt gemeinsame
Gespräche. Es werden regelmäßig gemeinsame Treffen organisiert, bei
denen die Teilnehmer ihre Erfahrungen gegenseitig austauschen, es werden
vor allem neue Freundschaften geschlossen. Bei der Teilnahme an
verschiedenen Projekten und Veranstaltungen haben die Teilnehmer die
Möglichkeit, sich gegenseitig besser kennen zu lernen. Das gegenseitige
Gespräch, Entgegenkommen und der Abbau von Vorurteilen sind die
zentralen Punkte des Jugendforums.
Das Deutsch-tschechische Jugendforum formuliert Ideen und Anregungen
der „jüngeren“ Generation für Politiker und Entscheidungsträger. Diese
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Ideen sind wertvolle Anregungen zur Verbesserung der deutschtschechischen Beziehungen. An dieser Stelle schätze ich die Aktivitäten und
das Engagement des Forums sehr und freue mich darüber, euch – die junge
Generation – im offiziellen deutsch-tschechischen Dialog in meiner Funktion
als Vorsitzende der Deutsch-tschechischen Parlamentariergruppe im
Deutschen Bundestag zu unterstützen. Alle Visionen, die zur Verbesserung
und Vertiefung der deutsch-tschechischen Beziehungen beitragen, sind
herzlich willkommen. Ich wünsche dem Deutsch-tschechischen Jugendforum
weiterhin alles Gute, viele neue Projekte und vor allem eine erfolgreiche
Zukunft.

Petra Ernstberger, MdB,
Parlamentariergruppe

Vorsitzende

der

Deutsch-Tschechsichen
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III. Das Deutsch-tschechische Jugendforum
1.

Geschichte

Das Deutsch-tschechische Jugendforum wurde 2001 vom Koordinierungsrat
des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums ins Leben gerufen, um die
Stimme der Jugend verstärkt in den Dialog zwischen beiden Ländern
einzubinden. Mit der Gründung des Jugendforums wird dem im AideMémoire des Koordinierungsrats vom 29.12.1997 festgeschriebenen Wunsch
nachgekommen, besonderen Wert auf die Beteiligung der jungen Generation
zu legen. Die Initiatoren für das Jugendforum in seiner ersten Besetzung von
2001 waren zwei Mitglieder des Koordinierungsrates, Dr. Carsten Lenk und
Jana Váňová.
Die Schirmherrschaft des Projekts übernahmen auf tschechischer Seite der
damalige Außenminister und jetzige Abgeordnete im Europaparlament, Josef
Zieleniec, auf deutscher Seite die Bundestagsabgeordnete und gleichzeitige
Vorsitzende der Deutsch-Tschechischen Parlamentariergruppe, Petra
Ernstberger.
Für die Vorbereitung und Organisation des jungen Projektes „Jugendforum“
waren von 2001 – 2003 das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch Tandem, IDOR (deutsch-tschechisches Informations- und
Dokumentationszentrum zur regionalen Zusammenarbeit) sowie die
Brücke/Most-Stiftung zuständig. Seit dem Jahr 2004 gewährleisteten die
Trägervereine „Česko-německé fórum mládeže o.s.“ und „Freunde des
Deutsch-tschechischen Jugendforums e.V.“, deren Mitglieder aus den Reihen
der ehemaligen Mitglieder des Jugendforums stammen, die Existenz des
Deutsch-tschechischen Jugendforums. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement ermöglichen sie die Fortführung des Jugendforums auch für ihre
Nachfolger.

2.

Struktur

Auf deutscher und tschechischer Seite werden für jede neue Amtszeit je 20
Mitglieder im Alter von 16-24 Jahren ausgewählt. Einige Mitglieder werden
auch von Verbänden und Organisationen geschickt, beispielsweise dem
Deutschen Bundesjugendring, der Jungen Aktion der Ackermann Gemeinde
oder den tschechischen Vereinen Sojka und Slunce. Die Zahl der Vertreter
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von Verbänden und Organisationen hat sich jedoch in den letzten Jahren
deutlich verringert, die meisten Mitglieder bewerben sich unabhängig.
Aus ihren Reihen wählen die 40 Mitglieder jeweils einen deutschen und
einen tschechischen Sprecher und je einen Stellvertreter, die gemeinsam das
Jugendforum nach außen vertreten. Organisatorisch unterstützt wird das
Jugendforum von zwei Koordinatoren. Diese besitzen kein politisches
Mandat und sind keine Mitglieder des Jugendforums. Die vier Sprecher und
die Koordinatoren bilden zusammen das Organisationsteam, das sowohl die
Mitgliederversammlungen und die
Abschlusspräsentation
organisatorisch und inhaltlich vorbereitet
„Das beste ist vielleicht, dass
als auch die Arbeit innerhalb des
wir unter uns eine
Gemeinschaft bilden, wo wir
Forums vernetzt. Die Mitglieder
uns gar keine Gedanken
sind in fünf Arbeitsgruppen
machen, ob der andere
aufgeteilt, in denen sie konkrete
Deutscher oder Tscheche ist.
Projekte bearbeiten. In diesen
Wir leben das einfach für uns
Arbeitsgruppen treffen sich die
vor, wie die deutschMitglieder dreimal pro Jahr.
tschechische Ver-ständigung
aussehen kann.“
Darüber hinaus treffen sich alle
Mitglieder zweimal jährlich im
Martin Trapp, Sprecher
Plenum.

3.

Ziele

Ziel des Jugendforums ist es, durch seine Arbeit die deutsch-tschechischen
Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu
verbessern. Vor allem sollen typische Anliegen von Jugendlichen thematisiert
und vorgetragen werden. Das Jugendforum bemüht sich, zu einer besseren
Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen beizutragen und das
Interesse von Jugendlichen am Nachbarland zu wecken. Ein weiteres Ziel ist
die konstruktive Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen der deutschtschechischen Nachbarschaft; für sie sollen Lösungsmöglichkeiten erarbeitet
werden. Durch seine Ideenvielfalt, gestützt auf eine politische und
gesellschaftliche Basis, hat das Jugendforum großes Potential, neue Impulse
für die Gesellschaft zu setzen und seine Ziele zu erreichen. Durch die eigene
Arbeit möchten die Mitglieder des Jugendforums weitere Initiativen und das
Engagement junger Menschen anregen.
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Seine Hauptaufgabe sieht das Deutsch-tschechische Jugendforum vor allem
in zwei Bereichen: In der praktischen und in der politischen Arbeit.
a.

Der Bereich der praktischen Arbeit

Ein Schwerpunkt des Jugendforums liegt auf der Konzeption und Realisierung
von vielfältigen Projekten mit deutsch-tschechischer Thematik: von deutschtschechischen Kreativ-Wettbewerben über neuartige Jugendbegegnungen,
der Anfertigung einer eigenen Homepage bis hin zu wissenschaftlichen
Untersuchungen: In den je fünf Arbeitsgruppen, die alle zwei Jahre auf der
ersten konstituierenden Sitzung gebildet werden, sind der Ideenvielfalt der
Mitglieder kaum Grenzen gesetzt. Am Ende ihrer Amtszeit präsentieren die
AGs ihre Projektergebnisse öffentlich und legen sie Entscheidungsträgern
vor. Auf diese Weise informiert das Jugendforum über die aktuellen Anliegen
im deutsch-tschechischen Jugendbereich. Auftretende Probleme sollen
thematisiert und die Öffentlichkeit für sie sensibilisiert werden. Das
Jugendforum sieht sich dabei sowohl als Ansprechpartner für Jugendliche als
auch als Kontaktstelle zu Institutionen und Entscheidungsträgern.
Zusätzlich möchte das Jugendforum eine bilaterale Diskussionsplattform für
junge Leute aus Deutschland und Tschechien sein, die sich engagiert an der
weiteren Ausgestaltung des deutsch-tschechischen Dialogs beteiligen
möchten. Die Treffen im Plenum haben stets einen thematischen Bezug, oft
werden auch externe Gäste dazu eingeladen – auf diese Weise haben die
Mitglieder des Forums Gelegenheit, deutsch-tschechische Zusammenarbeit
aus unterschiedlichen Perspektiven zu erleben und zu fördern
b.

Der Bereich der politischen Arbeit

Über den Bereich der praktischen Jugendarbeit hinaus versteht sich das
Jugendforum als Sprachrohr der Jugend und als ihre Interessenvertretung im
deutsch-tschechischen Dialog. Daher wird der Anspruch erhoben, zu
deutsch-tschechischen Themen öffentlich Stellung zu beziehen – zum
Beispiel auf Tagungen und Konferenzen – und das politische Geschehen
kritisch zu begleiten. Die Interessen und Standpunkte der Jugend sollen auf
allen politischen Ebenen vertreten werden; sie sollen in den verschiedenen
Institutionen Gehör erhalten und Eingang in den offiziellen politischen Dialog
finden.
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4.

Im Deutsch-Tschechischen Jugendrat

Der Deutsch-Tschechische Jugendrat (Jugendrat) ist seit 1993 steuerndes
Gremium der deutsch-tschechischen jugendpolitischen Zusammenarbeit.
Vertreten ist hier das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und das tschechische Ministerium für Jugend, Schulwesen und Sport.
Weitere Mitglieder auf tschechischer Seite sind Vertreter der Kreise, des
tschechischen Kinder- und Jugendrates und des Deutsch-tschechischen
Jugendforums. Auf der deutschen Seite sind es zum Beispiel Vertreter der
Ständigen Kultusministerkonferenz, des Deutschen Bundesjugendring und
andere, je nach der aktuellen Ernennung. Der Jugendrat unterstützt die
weitere Entwicklung und allgemeine Koordinierung des deutschtschechischen Jugendaustausches. Schwerpunkt des Jugendrates ist die
Planung von Tandem Regensburg und Pilsen - Koordinierungszentren
Deutsch-tschechischer Jugendaustausch. Die Sitzungen im Jahre 2008/2009
fanden vom 28. bis zum 30. Januar 2008 in Berlin und vom 25. bis 27.
Februar 2009 in Pilsen statt. Die tschechische Sprecherin Alena Felcmanová
vertrat das Jugendforum in den beiden Jahren. Aus der Initiative des
Jugendrates ist zum Beispiel im April 2009 das deutsch-tschechische
Jugendtreffen zum Anlass der tschechischen Ratspräsidentschaft entstanden,
an dem auch das Jugendforum mitgewirkt hat.

5. Im
Beirat
Gesprächsforums

des

Deutsch-Tschechischen

Das Jugendforum ist seit dem Jahr 2003 personell durch seine Sprecher im
Beirat des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums vertreten. Das DeutschTschechische Gesprächsforum wurde im Dezember 1997 auf der Grundlage
der Deutsch-Tschechischen Erklärung gegründet mit dem Ziel, den deutschtschechischen Dialog zu pflegen. Der Beirat entscheidet über das Thema der
jährlich stattfindenden Jahreskonferenz und beschäftigt sich zudem in
Arbeitsgruppen mit verschiedenen deutsch-tschechischen Themen. Seine
Mitglieder sind je zehn Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik und
Wirtschaft aus beiden Ländern, welche für eine Amtszeit von zwei Jahren
von den Außenministerien beider Länder berufen werden.
Die Sprecher des Jugendforums nehmen dort ihre Aufgabe als Vertreter der
Jugend wahr und bringen neue Impulse in den deutsch-tschechischen Dialog
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ein. In der vergangenen Periode 2007/2008 wurde das Forum durch Kathrin
Freier und Jan Zajíc vertreten. Beide engagierten sich in der Arbeitsgruppe
„Mobilität“.
Für 2009/2010 sind Martin Trapp und Alena Felcmanová durch die
Außenminister beider Länder für den Beirat ernannt worden. Sie beteiligen
sich dort an der Gestaltung der Jahreskonferenz im Herbst 2009, welche sich
mit dem Thema „20 Jahre friedliche Revolutionen, 5 Jahre vereintes Europa“
auseinandersetzen wird.
Für die Jahreskonferenz 2006 konnte das Jugendforum seinen
Themenvorschlag „Barrieren durch Bildung überwinden“ erfolgreich
durchsetzen und ausgestalten.
Auch für die diesjährige Konferenz
„Jedes Mitglied des
reichte das Jugendforum einen
Jugendforums kommt nach
Vorschlag („Energie in eine(r)
den Treffen wieder zurück in
gemeinsame(n) Umwelt? Umweltdie Vereine, Schulen,
politische Bildung, ökologische
Universitäten und wirkt da
Zusammenarbeit und Energieals Botschafter für die
deutsch-tschechischen
politik in Deutschland
und
Beziehungen an sich.“
Tschechien“)
ein,
den
die
Mitglieder auf ihrem dritten
Kathrin Freier, ehemalige
Plenartreffen
in
Ústi
n.L.
Sprecherin
ausgearbeitet hatten.
Einige Mitglieder des Jugendforums waren auf den vergangenen
Konferenzen in Erfurt sowie in Pilsen vertreten und hatten dort unter
anderem die Möglichkeit, die Arbeit des Forums in einem exklusiven Rahmen
vorstellen zu können.

6.

Trägervereine

Anfang 2004 veränderte sich die Trägerschaft des Jugendforums. Seitdem
gibt es auf deutscher und tschechischer Seite jeweils einen Trägerverein, der
sich aus ehemaligen Mitgliedern und Koordinatoren des Jugendforums
zusammensetzt. Auf deutscher Seite ist das der Verein „Freunde des
Deutsch-tschechischen Jugendforums e.V.“ und auf tschechischer „Českoněmecké fórum mládeže o.s.“. In den Jahren 2007-2009 bestand der
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Vorstand auf deutscher Seite aus Christoph Schwenkel (1. Vorstand), Natalie
Glück (2. Vorstand) und Falk Kunadt (Kassenwart). Den Posten des
administrativen Begleiters hielt Katharina Wohlgemuth inne.
Auf tschechischer Seite waren Jan Zajíc als Vorstandsvorsitzender und Vašek
Kazda als Stellvertreter tätig. Mirek Staník übernahm die Funktion des
administrativen Begleiters und Kassenwartes.
Durch die Arbeit der Vereine soll das Jugendforum in seiner jetzigen Form
unterstützt und institutionell gesichert werden. Die gesamte Abrechnung
und Planung funktioniert nur durch die ehrenamtliche Arbeit der
Vereinsvorstände. Außerdem erfüllen die Vereine die Funktion eines AlumniNetzwerkes.

7.

Plenartreffen 2007-2009

a.

Erstes Plenartreffen in Nürnberg (4. - 7. 9. 2007)

Der Schwerpunkt des ersten Treffens lag vor allem in der Zusammenstellung
neuer Arbeitsgruppen für die folgenden zwei Jahre. Zunächst aber wurde
den neuen Mitgliedern Raum gegeben, sich gegenseitig kennen zu lernen
und in Kleingruppen in kreativem Austausch zu diskutieren. Es prallten viele
unterschiedliche Vorstellungen und Ideen aufeinander, aber das
gemeinsame Interesse an der Zusammenarbeit schaffte ein gutes
Gruppengefühl. Orientierungshilfe bei so vielen Ideen gaben die ehemaligen
Mitglieder, die frühere Projekte vorstellten und Fragen zu Organisation und
Arbeit des Jugendforums beantworteten. Einen Großteil des Treffens leitete
Coach Dennis Brodbeck. Durch den Besuch von Thomas Rudner von Tandem
Regensburg hatten die neuen Mitglieder auch schon gleich die Möglichkeit,
die intensive Zusammenarbeit des Jugendforums mit Partnerorganisationen
kennen zu lernen und so neue Ideen der Zusammenarbeit für die Zukunft zu
entwickeln. Schließlich fanden sich die „Neuen“ in ihren Arbeitsgruppen
zusammen, es wurden die zukünftigen Sprecher gewählt und die ersten
Konzepte der Arbeitsgruppen für die Zukunft erstellt.
b.

Zweites Plenartreffen in Pilsen (24. – 27.4.2008)

Das zweite Plenartreffen stand ganz unter der Überschrift „Kommunikation“.
Als Tagungsort diente dem Jugendforum ein Raum in der Philosophischen
Fakultät der Universität Pilsen. Besonderer Gast des Treffens war die
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Theatergruppe A-Basta!, die das Programm mitgestaltete (mehr Infos
unter: www.a-basta.cz, www.cojc.eu). Sie gab uns mit einem Theaterstück
eine Kostprobe ihres Könnens und leitete am Freitag vier kreative
Workshops zum Thema Kommunikation: „Rhythmus“, „Pantomime“,
„Comic“ und „Marionetten“. Der
Samstag war für die Projektarbeit in
„Wenn ich nach
den Arbeitsgruppen reserviert.
vorbildlichen Projekten
Zusätzlich waren für einen Teil der
gefragt werde (was für mich
Zeit Alumni des Jugendforums
vorbildlich ist – also
eingeladen, die den Mitgliedern
Austausch und gemeinsam
zwischen beiden Ländern
nützliche Tipps für ihre Projekte
über die Grenzen hinweg)
geben konnten. Wichtig war auch
dann fällt auf jeden Fall das
der Besuch der ehemaligen
Jugendforum. Ich freue mich
Koordinatorin Ilona Rožková, die
auf die nächste Aktion.“
noch einmal ausführlich den
Dr. Hans Simon-Pelanda,
Deutsch-Tschechischen
ZukunftsGoethe-Institut Prag
fonds vorstellte, der einen Großteil
des Forums finanziert.
Am
Sonntagvormittag wählte das Jugendforum neue Sprecher: Martin Trapp
wurde neuer deutscher Sprecher, Laura Pittroff seine Stellvertreterin. Auf
tschechischer Seite wurde Daniela Fousková zur stellvertretenden Sprecherin
ernannt, Alena Felcmanová blieb in ihrer Funktion als Sprecherin bestehen.
Zum Abschluss des Treffens hielt Bára Procházková einen spannenden und
informativen Vortrag, bei dem die Mitglieder viel über Öffentlichkeitsarbeit
und die Kommunikation mit der Presse lernen konnten.
c.

Drittes Plenartreffen in Ústí n.L. (25.–28.9.2008)

Das dritte Plenartreffen fand an einem Ort statt, an dem sich seit jeher die
deutsche und tschechische Kultur begegnet sind. Leitthema dieses Treffens
war „das Jugendforum als politischer Akteur“, welches in den vier Tagen von
verschiedenen Seiten beleuchtet wurde.
Geladene Gäste des Treffens waren junge Vertreter des Debattierklubs aus
dem nahe gelegenen Most, die uns eine kleine Einführung in die Kunst des
Debattierens gaben. Danach standen sie zusammen mit einer
Expertenkommission aus Mitgliedern des Beirats des Deutsch-Tschechischen
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Gesprächsforums dem Jugendforum bei dem herausragenden
Programmpunkt des Treffens zur Seite: Der Diskussion und anschließenden
Wahl eines Themenvorschlags für die Jahreskonferenz 2009 des DeutschTschechischen Gesprächsforums. Zum Gewinnerthema gekürt wurde: „Die
Umweltproblematik im deutsch-tschechischen Kontext“. Dieses Thema
brachten die Vertreter des Jugendforums im Beirat des Gesprächsforums
bereits kurz nach dem Plenartreffen als Vorschlag ein.
Der Samstag begann mit einer besonderen Stadtführung, bei der uns Frauke
Wetzel vom Collegium Bohemicum die durchaus sehenswerte Stadt Ústí
näher brachte. Nachmittags hatten die Arbeitsgruppen Zeit für ihre
Projektarbeit. Daran anschließend präsentierte jede AG den Stand ihrer
Arbeit und bekam wertvolles Feedback aus dem Plenum.
Am Sonntag stellten die ehemaligen Forums-Sprecher Kathrin Freier und Jan
Zajíc die Trägervereine des Deutsch-tschechischen Jugendforums vor.
Abschließend wurde das Motto „Das Jugendforum als politischer Akteur“
noch einmal aufgegriffen. Eine gemeinsame Evaluationsrunde rundete das
Treffen in Ústí nad Labem ab.
d.

Viertes Plenartreffen in Berlin (8.-11.5.2009)

Vom 8. bis 11. Mai 2009 fand das letzte Plenartreffen mit der
anschließenden Abschlusskonferenz in der Tschechischen Botschaft statt.
Viele von uns konnten gar nicht glauben, wie schnell zwei Jahre schon
wieder vergangen waren. Für den Freitag war die Gruppe „The Chruščov“
engagiert, die wir in Ústí nad Labem kennen gelernt hatten - bis spät in die
Nacht feierten die Jufo-Mitglieder im Club „Trickster“. Am nächsten Tag
begann das Programm deshalb nicht ganz so früh; ab zehn Uhr erkundeten
die Mitglieder bei einer Stadtrallye mit tschechischer Thematik jeweils zu
fünft die Bundeshauptstadt. Nachmittags hatten die Arbeitsgruppen Zeit, die
Ergebnisse ihrer zweijährigen Arbeit in einer Power-point-Präsentation
festzuhalten, die für die Abschlusskonferenz am Montag bestimmt war.
Abends leiteten die Koordinatorinnen eine Reflexionsrunde, bei der die
Mitglieder die gesamten zwei Jahre Revue passieren ließen und Lob und
Verbesserungsvorschläge zusammentrugen.
Am nächsten Tag feilten die Mitglieder des Jugendforums an ihrer Rhetorik
und Präsentationstechnik. Anfangs gab ihnen der Coach Walther Pittroff
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allgemeine Tipps und Tricks, die sie anschließend gleich ausprobieren
konnten: Jede Arbeitsgruppe gab eine Generalprobe ihres Auftritts bei der
Abschlusspräsentation und bekam sofort Feedback und Verbesserungsvorschläge mit an die Hand gegeben. Den Abend nutzten die ehemaligen
Mitglieder dazu, noch einmal Werbung für den Verein des Deutschtschechischen Jugendforums zu machen. Am Montag war es dann soweit –
die Abschlusspräsentation in der Tschechischen Botschaft begann. Nach der
Begrüßung stellten die Arbeitsgruppen nacheinander ihre Projekte vor. Die
Ergebnisse ihrer zweijährigen Arbeit können sich durchaus sehen lassen.
Anschließend hatten interessierte Gäste die Möglichkeit, sich an den
Ständen der einzelnen AGs näher über die Projekte und das Jugendforum
allgemein zu informieren. Nach zwei spannenden, arbeitsreichen und
intensiven gemeinsamen Jahren hieß es nun für die Mitglieder, schweren
Herzens Abschied nehmen. Aber vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen in
einem der Trägervereine?!

8.

Politische Aktivitäten 2007-2009

5.-6.10.2007

Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächforums
zum Thema „Identität und Lebensstile von Deutschen und
Tschechen in einem Europa der Integration, Migration und
Multikulturalität“, Erfurt

28.-30.1.2008

Deutsch-Tschechischer Jugendrat, Alena Felcmanová, Berlin

7.-9.2.2008

Bildungsziel: Bürger. Politische Bildung in Ländern Mitteleuropas
in, Konferenz des Vereins MitOst e.V, Vertreter der AG
Zivilgesellschaft, Beitrag an Paneldisskusion Anna Kárníková, Alois
Tost, Kreisau/ Krzyzowa

14.-16.3.2008

XVII. Iglauer Symposium: „Dialog in der Mitte Europas: Wie
wächst Europa zusammen?“ Martin Trapp, Alena Felcmanová,
Brünn

1.7.2008

10 Jahre Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Vorstellung des
Jugendforums durch Martin Trapp und Alena Felcmanová,
Infostand, Prag

19.-20.8.2008

Symposium Prager Frühling - Prager Herbst, Symposium der bpb
und des Deutschen Rundfunks. Teilnahme am Panel „Junge Sicht
auf den Prager Frühling.“ Alena Felcmanová, Prag

16
10.-11.10.2008

Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums
„Gesellschaft
ohne
Struktur?
Bedeutung
des
Subsidiaritätsprinzips
in
den
deutsch-tschechischen
Beziehungen.“ Martin Trapp, Daniela Fousková, Pilsen

22.-23.10.2008

Konferenz Begegnung am Goldenen Steig. „Junge Generation in
einem vereinten Europa – neue Chancen und Wege für eine
grenzüberschreitende regionale Kooperation“ der Hanns SeidelStiftung, Laura Pittroff, Alena Vláchová, Prachatice

7.-8.11.2008

Expolingua Praha, Teilnahme zusammen mit IC DAAD Prag,
Vorstellung des Schulprojekts durch Lucie Kroulíková, Prag

14.1.2009

Teilnahme der Sprecher am Eröffnungsball der Tschechischen EU
Ratspräsidentschaft, Botschaft der Tschechischen Republik, Berlin

2.-3.2.2009

Treffen des Beirats zum Deutsch-Tschechischen Gesprächsforum,
Martin Trapp, Alena Felcmanová, Straßbourg

25.-27.2.2009

Deutsch-Tschechischer Jugendrat, Alena Felcmanová, Pilsen

13.3.2009

Abschlusspräsentation des Schulprojekts, Goethe-Institut Prag

2.4.2009

Podiumsdiskussion der AG Zivilgesellschaft zum Thema
"Gesellschaftspolitische Bildung – Warum und Wie? Situation und
Perspektiven in der Tschechischen Republik" im tschechischen
Schulministerium in Prag

17.-19.4.2009

Mitwirkung und Teilnahme am 6. Deutsch-tschechischen
Jugendtreffen „generation.Europe 2009“, Workshop zum Thema
Energiepolitik, Koordination Daniela Fousková, Referent Alois
Tost, Čelákovice

25.4.2009

Jubiläumsfeier zu 5 Jahren EU-Erweiterung, AG Europa, Zittau

1.-3.5.2009

Preisübergabe des Jugendwettbewerbs „Go East“ von Renovabis,
Janina Zajíc, Jan Zajíc, Freiburg
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IV. Projekt-Arbeit
1.

AG Info

Die Arbeitsgruppe Info hat sich zum Ziel gesetzt, aktuelle Informationen über
das Deutsch-tschechische Jugendforum und Möglichkeiten für Jugendliche
im deutsch-tschechischen Bereich über das Internet zu vermitteln. Sie
möchte dadurch zur Verbesserung der Kommunikation und Verständigung
zwischen deutschen und tschechischen Jugendlichen beitragen. Anfangs
beschäftigte sich die Arbeitsgruppe Info mit der Überarbeitung der InternetPräsentation des Deutsch-tschechischen Jugendforums auf dem Portal
www.ahoj.info. Im Verlauf der Aktualisierung der Informationen und der
Neustrukturierung der Seiten entschloss sie sich jedoch später, eigene
Webseiten zu erstellen. Gleichzeitig nahm sie sich ebenfalls der Aufgabe an,
das Forumslogo zu modernisieren, wofür sich in einer Abstimmung die
Mehrheit der Mitglieder des Jugendforums ausgesprochen hatte.
Weiterhin beteiligt sich die AG an der Ausarbeitung des Jugendportals
www.ahoj.info. Das Ziel des Portals besteht darin, jungen Tschechen und
Deutschen Informationen über die beiden Länder und deren Kultur zu
vermitteln. Das Portal wird vom Koordinierungszentrum DeutschTschechischer Jugendaustausch TANDEM betreut. Die Arbeitsgruppe
unterstützte das Portal vor allem mit dem Schreiben von Artikeln und der
Ausarbeitung einzelner Inhalte.
Als ein weiteres Projekt arbeitete die AG eine deutsch-tschechische
Stadtrallye in Berlin aus, die erstmals mit den Mitgliedern des Forums beim
Abschlussplenartreffen in Berlin durchgeführt wurde.
Außerdem konfrontierte die AG in einem Videoprojekt Mitglieder und
Freunde des Forums mit der Frage „Was bedeutet für Dich das Deutschtschechische Jugendforum?“. So entstand ein kreatives Videoportrait, das
erstmals auf der Abschlusspräsentation in der Tschechischen Botschaft in
Berlin gezeigt wurde. Für Interessierte steht dieses Video sowie die
Stadtrallye auf unseren neuen Internetseiten www.dtjf.de zum Download zur
Verfügung.
Wir bedanken uns herzlich für die Zusammenarbeit mit dem
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch TANDEM,
namentlich Petr Vaněk und die Freiwilligen Veronika Poloková, Maika Victor,
Lucie Piksová und Katrin Lichtenberg sowie bei Michal Petržilka für die
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Erstellung unserer neuen Internetpräsenz und bei Cathleen Gettkandt für die
Gestaltung des neuen Logos.

2.

AG Europa

a.

Projekt 1: Logowettbewerb

Wie können wir gerade junge Leute in Deutschland und Tschechien dazu
motivieren, sich mit der EU auseinander zu setzen? Das war der Leitgedanke,
der am Anfang unserer Arbeit stand. So wurde auch die Idee geboren, einen
Logowettbewerb zum Thema „5 Jahre Deutschland und Tschechien
gemeinsam in der EU“ zu veranstalten. Die Ausschreibungen für den
Wettbewerb verschickten wir im April 2008 an deutsche und tschechische
Schulen, Unis und Fachhochschulen sowie an deutsch-tschechische
Organisationen. Einsendeschluss für die Logos war der 15. Juni 2008. Den
ersten Platz des Wettbewerbs belegte der Tscheche Filip Menšl, dessen Logo
wir unter zahlreichen Einsendungen mit Hilfe von Pavel Liška, dem Direktor
der Akademie für Kunst, Architektur und Design (Vysoká škola uměleckoprůmylsová) in Prag auswählten. Anschließend benachrichtigten wir alle
Gewinner und verschickten die von den Sponsoren bereitgestellten Preise.
Am 25. April 2009 präsentierten wir die besten Logos bei der Jubiläumsfeier
am Dreiländerpunkt in Zittau. Außerdem verbreitete eine Postkartenaktion
bei der Feier das Gewinnerlogo, bei der Deutsche und Tschechen sich
gegenseitig ihre Wünsche für die Zukunft aufschreiben konnten. Jeder, der
eine Postkarte schrieb, bekam eine andere zugeschickt. Auf der Vorderseite
der Postkarten war unser Gewinnerlogo gedruckt.

Gewinnerlogo von Filip Menšl
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b.

Projekt 2: Fotoprojekt „Binnenmarkt mal anders“

Und was habt ihr in euren Einkaufstüten? Das Fotoprojekt „Binnenmarkt mal
anders“ beschäftigt sich mit den grenzüberschreitenden Einkäufen der
Tschechen und Deutschen in ihren jeweiligen Nachbarländern. Seit dem
Wegfall der Grenzkontrollen durch den Schengen-Beitritt Tschechiens Ende
2007 sind Einkäufe im Nachbarland einfacher und bequemer geworden.
Anhand von Fotos und Fragebögen wollten wir der spannenden Frage
nachgehen, was jeweils im anderen Land und aus welchen Gründen
eingekauft wird. Im Juli 2008 konnten wir in Marktredwitz und in Cheb die
ersten Fotos machen und Fragebögen ausfüllen lassen. Weitere Fragebögen
verschickten wir online, um möglichst viele Teilnehmer zu bekommen. Die
Ergebnisse der Fragebögen wurden zusammen mit den Fotos in einer kleinen
Ausstellung bei der Feier am Dreiländerpunkt in Zittau ausgestellt.
Besonderer Dank gilt den Sponsoren, die die Preise für die Gewinner unseres
Logowettbewerbs bereitgestellt haben: den Reiseveranstaltern Student
Agency, Ingtours Reisen, Begegnung mit Böhmen sowie dem Verlag Fraus.
Weiterhin möchten wir uns recht herzlich bei Herrn Reinhold Decker von der
MOG-MBH aus Nürnberg für die kompetente Beratung und das Sponsoring
aller unserer Drucksachen bedanken. Vielen Dank an Herrn Ing. Pavel Liška
für die Unterstützung bei der schwierigen Auswahl des Gewinnerlogos.
Ebenso danken wir dem Kleinen Dreieck (Städteverbund Hrádek nad Nisou,
Zittau und Bogatynia) für die freundliche Zusammenarbeit.

3.

AG Kultur

a.

Projekt 1: Rasend durch Prag

Heutzutage muss alles schnell gehen und dabei noch perfekt organisiert sein.
Die Prager Literaten, Musiker und Künstler verbrachten ihre Zeit lieber in
Cafés und Kneipen. Und deswegen musste sich die AG Kultur auch damit
beschäftigen. Wir haben es geschafft, eine interessante Begegnung zu
realisieren. Und was noch? Außerdem ist es uns gelungen, ein einzigartiges
Video zu dichten. Friedrich Schiller würde sich vor Freude im Grab
umdrehen.
Johannes, Josef, Tereza, Kristýna, Simon, Lucka, Jirka und Bianca
organisierten im April 2009 ein Begegnungstreffen unter dem Motto
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“Rasend durch Prag”. Dabei setzten sie sich mit Fragen wie “Kennen sich
Deutsche und Tschechen?”, “Kennen die deutschen und tschechischen
Schüler die Musik, Kultur und Literatur ihres Nachbarlandes”, “Sind sie sich
der Symbiose der deutsch-tschechisch-jüdischen Elemente bewusst?“
auseinander. An der Begegnung im April 2009 nahmen 20 Schüler aus den
beiden Ländern teil, um zusammen kreativ die hier genannten Fragen zu
bearbeiten. In Workshops entdeckten die Schüler mithilfe von Instrumenten,
Kameras und Stift ihr Prag. Die Ergebnisse wurden feierlich in Prag
präsentiert. Es entstanden literarische Werke aus den Federn der Schüler,
eine Einübung eines Liedes und eine Fotoausstellung mit Bildern von Prag.
b.

Projekt 2: „Ode an die Freude“

Ein weiteres Projekt war das Video-Projekt “Ode an die Freude”. In Passau,
Regensburg und Dresden wurden Passanten angesprochen, die “Ode an die
Freude” auf Tschechisch und Deutsch vorzutragen. Aus den einzelnen
Aufnahmen ist eine einzigartige Version der Ode an die Freude entstanden.
Der Erfolg dieses Videos lässt uns darüber nachdenken, das Projekt
weiterzuführen.
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich beim Goethe-Institut, beim Prager
Literaturhaus, Mitost e.v. und dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds
bedanken.

4.

AG Migration

a.

Projekt 1: Literatur- und Kunstwettbewerb

Wir, die AG Migration, hatten uns zum Ziel gesetzt, einen Wettbewerb für
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 22 Jahren
auszurichten, die sich kreativ mit dem Thema Migration, d.h. „Fremdsein“,
„Rassismus“ oder „Diskriminierung“, auseinandersetzen wollen.
Also entwickelten wir das Konzept für einen Kreativwettbewerb, der im
Herbst 2008 in Deutschland und Tschechien unter dem Namen „In einer
anderen Welt zu Hause“ bzw. „Jiné světy u nás doma“ ausgeschrieben
wurde.
Unsere Absicht war es, auf die Situation von Schülern und jungen
Erwachsenen aufmerksam zu machen, die aus verschiedenen Ländern nach
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Deutschland bzw. Tschechien gekommen und dort Problemen im
Alltagsleben ausgesetzt sind. Diese können von sprachlichen Schwierigkeiten
über kulturelle Unterschiede bis hin zu offenen Anfeindungen durch andere
Jugendliche reichen.
Mit dem Wettbewerb wollten wir die Teilnehmer dazu anregen, sich aktiv
mit dieser Problematik in ihrem Umfeld zu befassen und sich ihrer somit
bewusst zu werden. Dabei sollten ihnen viele Möglichkeiten offen stehen
dieses Thema umzusetzen, weshalb wir uns dazu entschieden, nicht nur
einen Literaturwettbewerb zu veranstalten, sondern auch eine Kategorie für
Fotos und Bilder einzurichten.
Wir bekamen viele sehr gute Beiträge zugeschickt. Vor allem in Tschechien
war die Resonanz groß, in Deutschland dagegen war wenig Interesse an dem
Wettbewerb vorhanden. Insgesamt erhielten wir etwa 150 Einsendungen,
die sich auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Thema
auseinandersetzten.
Die Gewinner wurden durch eine Jury ermittelt, die aus den Mitgliedern der
AG Migration, Frau Dana Moree (interkulturelle Anthropologin, Pädagogin,
Institut PONTES), Frau Ieva Jukneviciute (GFPS e.V.), Herrn Petr Michálek
(Direktor des Stadttheaters Děčín) sowie Herrn Cuong Phan Kien
(Tschechisch-Vietnamesische Gesellschaft) bestand. Die drei Erstplatzierten
aus jeder Kategorie wurden zur Abschlusspräsentation des Jugendforums
nach Berlin eingeladen, wo ihnen ihre Preise überreicht wurden.
In der Kategorie „Literatur“ haben gewonnen:
1. Platz: Alžběta Abrahová - Barevntttá Trojka
2. Platz: Alice Frýbová - Wie beeinflussen die Vorurteile unsere Meinung?
3. Platz: Anja Grossmann - Gedicht Grenzgebiet

Und in der Kategorie „Bilder“:
1. Platz: Michal Horáček
2. Platz: Aneta Železníková
3. Platz: Hana Abrmanová
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Diese Texte und Bilder waren zusammen mit einigen anderen sehr guten
Beiträgen in einer Ausstellung bei der Abschlusspräsentation zu sehen.
b.

Projekt 2: Schülerkalender

Nachdem wir für den Wettbewerb viele interessante Beiträge bekommen
hatten, suchten wir nach einer Möglichkeit, die Ergebnisse auch einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die über die Ausstellung bei
der Abschlusspräsentation hinausreicht.
Deshalb entschlossen wir uns, einen zweisprachigen Schülerkalender
herauszugeben und die zehn besten Beiträge aus jeder Kategorie darin
abzudrucken. Außerdem enthält der Kalender umfangreiche Informationen
zu deutsch-tschechischen Veranstaltungen, Organisationen, Feiertagen
sowie Ferienterminen und vielem mehr.
Unsere Projekte wären nicht umsetzbar gewesen, wenn wir nicht
Unterstützung von vielen Seiten gehabt hätten.
Zunächst möchten wir uns bei Frau Dana Moree, Frau Ieva Jukneviciute,
Herrn Petr Michálek und Herrn Cuong Phan Kien bedanken, die uns als
Juroren bei der Auswahl der Gewinner zur Seite standen.
Ohne die finanzielle Unterstützung durch die Youth Bank Cottbus, die Firma
Vogeley, die Tschechisch-Vietnamesische Gesellschaft, Jugend in Aktion und
natürlich Tandem wäre die Realisierung unserer Projekte nicht möglich
gewesen. Außerdem bedanken wir uns bei Jiří Felcman für die Gestaltung
des Layouts des Schülerkalenders.

5.

AG Zivilgesellschaft?!

Die Arbeitsgruppe Zivilgesellschaft hat sich während ihrer zweijährigen
Amtszeit mit der politischen Bildung beschäftigt, vor allem mit derjenigen,
die sich an Schulen abspielt. Der Impuls für die Auswahl dieser Thematik
waren für ihre Mitglieder die Diskussionen auf dem ersten Plenartreffen des
Deutsch-tschechischen Jugendforums in Nürnberg im September 2007, als
sie während eines Austauschs eigener Erfahrungen zu dem Schluss kamen,
dass die schulische politische Bildung in beiden Ländern mehr oder weniger
vernachlässigt wird und mit vielen Problemen diverser Art zu kämpfen hat.
So entstand die Idee des Projektes, das sich während seiner ersten Phase
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damit beschäftigen sollte, welche Strukturen in beiden Ländern bestehen
und welche Forschungsarbeiten es zu diesem Thema bereits gibt. Daran
sollte in der zweiten Phase eine qualitative Umfrage anknüpfen, die die
subjektiven Erfahrungen der AG-Mitglieder entweder widerlegen oder
bestätigen und insgesamt einen Überblick darüber hervorbringen sollte, in
welchem Spektrum sich die Vorstellungen über die schulische politische
Bildung und ihre Probleme bewegen. Aus den Ergebnissen dieser
qualitativen Umfrage und aus eigenen Erfahrungen sollten die Teilnehmer in
der dritten Projektphase - einem deutsch-tschechischen Workshop ausgehen und dabei kreative Lösungen für bestehende Probleme entwickeln.
Als letzte Projektphase waren eine Podiumsdiskussion und ein an sie direkt
anknüpfender runder Tisch geplant, deren Ziel es war, zum Thema der
politischen Bildung eine öffentliche Diskussion zu eröffnen und Lösungen für
bestehende Probleme zu finden.
An der ersten Projektphase, der Recherche über die Strukturen der
politischen Bildung in beiden Ländern und über die bereits auf diesem Feld
durchgeführten Forschungsarbeiten, arbeitete die AG von November 2007
bis Januar 2008. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass sich mit der
schulischen politischen Bildung aus der Sicht der Schüler und Lehrer im
deutsch-tschechischen Kontext höchstwahrscheinlich noch niemand
ausführlich beschäftigt hat. Die wichtigsten Erkenntnisse waren zum einen
das Nichtvorhandensein eines etablierten Begriffs für die politische Bildung
in Tschechien und die Tatsache, dass die direkte Übersetzung des Begriffs
„politische Bildung („politické vzdělávání“) negative Assoziationen
hervorruft, zum anderen der unterschiedliche Anteil der Beteiligung des
Staates und des nichtstaatlichen Sektors auf diesem Feld in beiden Ländern
(hier dominiert in Tschechien klar der nichtstaatliche Sektor). Diese
Erkenntnisse sprachen eindeutig für die Durchführung einer deutschtschechischen Untersuchung.
Diese fand von April bis Juli 2008 in Gestalt einer qualitativen Umfrage zu
den Inhalten, Methoden und Materialien, organisatorischen Fragen und der
Stellung der Sozialkunde und ähnlicher Fächer in beiden Ländern statt. Die
Gespräche wurden mit jeweils sieben Schülern und Lehrern der Klassen 6 bis
12 bzw. 13 auf jeder Seite der Grenze geführt. Die Ergebnisse, die in vielen
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Fällen interessante Vergleiche zwischen verschiedenen Gruppen zum einen
innerhalb eines Landes und zum anderen zwischen den Ländern
hervorbringen, sind in einem Abschlussbericht dokumentiert, den die
Friedrich-Ebert-Stiftung Prag Anfang Januar 2009 auf Deutsch und
Tschechisch herausgegeben hat. Als ein Ergebnis kann angeführt werden,
dass das Fach auf beiden Seiten der Grenze als vernachlässigt, gegenüber
anderen Fächer häufig beinahe als benachteiligt wahrgenommen wird.
Außerdem wurde herausgefunden, dass – zur Überraschung der AGMitglieder – die Schüler nach den Vorstellungen der tschechischen Lehrer
aus dem Unterricht vorwiegend Fähigkeiten mitnehmen sollten, gemäß den
Vorstellungen der deutschen Lehrer dagegen vorwiegend Kenntnisse.
Mitte November 2008 fand dann in der Lutherstadt Wittenberg ein
Workshop statt, an dem eine gemischte Gruppe teilnah. Sie beschäftigte sich
auf der Grundlage der Umfrageergebnisse der Arbeitsgruppe, aber vor allem
auf der Grundlage eigener Erfahrungen mit den Problemen schulischer
politischer Bildung und ihren möglichen kreativen Lösungsansätzen. Die
Workshopergebnisse betreffen vor allem eine Entgelt- und Karriereordnung,
die die Lehrer zum verantwortungsvollen Arbeiten motivieren würde.
Die Podiumsdiskussion „Erziehung zum Bürgersein – wie und warum?
Situation und Perspektiven der politischen Bildung in Tschechien“ und der
runde Tisch unter der Schirmherrschaft des tschechischen Bildungsministers
Mgr. Ondřej Liška am 2. April 2009 in Prag waren die Krönung des gesamten
Projektes. Die Podiumsdiskussion unter Beteiligung von Politikern, allen
voran des Schirmherren Minister Liška, von Verwaltungsvertretern,
Wissenschaftlern und Vertretern der Praxis wird hoffentlich in Zukunft die
Erwartungen erfüllt, die mit ihrer Realisierung verknüpft war: Die Hoffnung,
dass sie zu der Thematik der politischen Bildung und ihrer Bedeutung, ihrem
Zustand und ihren Problemen eine breite öffentliche Diskussion eröffnet, die
zu konkreten Ergebnissen in der Praxis führen wird.
Die Durchführung und die Dokumentation der qualitativen Umfrage, der
deutsch-tschechische Workshop und die Podiumsdiskussion mit dem runden
Tisch wurden von der Friedrich-Ebert-Stiftung Prag unterstützt. An der
Unterstützung des Workshops beteiligte sich außerdem das Landesbüro
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Sachsen-Anhalt der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Podiumsdiskussion und der
runde Tisch fanden in Zusammenarbeit mit Gemini o.s. statt.
Danksagung
Friedrich-Ebert-Stiftung, Vertretung in der Tschechischen Republik,
namentlich Dr. Erfried Adam, Anna Bischof. Friedrich-Ebert Stiftung,
Landesbüro Sachsen-Anhalt, namentlich Ringo Wagner. Yvonne Lehmann,
Friedrich-Ebert-Stiftung, Büro Berlin. Gemini o.s., Eric Best

6.

Schulprojekt „Versuch´s mal in Deutschland!“

Das Projekt „Do Německa na zkušenou – Versuch´s mal in Deutschland!“, das
in diesem Jahr schon zum vierten Mal stattfindet, wurde vom Deutschtschechischen Jugendforum in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD), dem Goethe-Institut Prag und dem
Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds ins Leben gerufen. Es bietet Schulen
Informationstreffen an, bei denen Schüler der Mittelschule neben
Informationen über Studienmöglichkeiten, Freiwilligendienst oder
Arbeitsmöglichkeiten im Ausland auch Informationen darüber erhalten, wie
sie ihre Sprachkenntnisse verbessern oder sich an internationalen Treffen
beteiligen können, und das alles konkret auf Deutschland bezogen. Die
Schüler lernen außerdem die Tätigkeiten aller Organisationen kennen, die an
dem Projekt zusammenarbeiten und werden mit allen Möglichkeiten
vertraut gemacht, die diese Organisationen den Studenten und Lehrern
anbieten.
Das Programm hat interaktiven Charakter und dauert etwa 90 Minuten,
Raum für Fragen und Antworten sind eingerechnet. Dabei unterhalten wir
uns mit den Studenten nicht nur über die jeweiligen Möglichkeiten eines
Auslandsaufenthaltes, sondern diskutieren mit ihnen auch darüber, warum
es wichtig ist, ins Ausland zu gehen und was ihnen das Kennenlernen einer
Fremdsprache und einer anderen Kultur bringt. Auf diese Weise versuchen
wir, Schüler der Mittelschule mehr zum Erlernen von Fremdsprachen zu
motivieren, ihnen Lust darauf zu machen, sich das Ausland anzusehen und
auf der Grundlage von Begegnungen mit Leuten anderer Nationalitäten
gegenseitige Vorurteile und Stereotypen abzubauen.
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Für die Schüler bereiten wir Informationsmaterial mit nützlichen Kontakten
und Zusatzinformationen vor. Zielgruppe der Präsentation sind Schüler der
letzten zwei Jahre der Mittelstufe. Die Größe der Gruppe sollte wegen des
interaktiven Charakters des Informationsseminars 30 Schüler nicht
überschreiten.
An dem Projekt beteiligten sich 17 Referenten, die von April bis Juni 2008
und von September bis Dezember 72 verschiedene Städte in der ganzen
Tschechischen Republik besuchten. Sie kamen an 112 Mittelschulen
(meistens handelte es sich dabei um Gymnasien oder Handelsakademien), in
denen insgesamt 146 Präsentationen abliefen. Da bei jeder Präsentation
durchschnittlich 35 Schüler anwesend waren, gelang es uns, insgesamt ca.
5000 Schüler anzusprechen.
Die Ergebnisse des Projekts wurden auf der Abschlusspräsentation
vorgestellt, die am 13. März im Goethe-Institut stattfand. Eingeladen waren
sowohl die Referenten des Schulprojekts, als auch Vertreter nahestehender
Organisationen. Da sowohl Schüler als auch Lehrer großes Interesse an einer
Wiederholung zeigten, wird das Projekt „Versuch`s mal in Deutschland!“
unter der Leitung des neuen Koordinators Václav Kazda weitergeführt.
Wir bedanken uns herzlich für die finanzielle und anderweitige
Unterstützung vom Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, dem DAAD Prag,
dem Goethe-Institut Prag. Namentlich gehört unser Dank Frau Dorothea
Uhle, Barbora Boušová und Astrid Winter vom DAAD Prag für die langfristige
Unterstützung des Projektes, sowie auch Herrn Dr. Hans Simon-Pelanda vom
Goethe-Institut Prag.
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V. Interview mit Thomas Rudner
Wie und wann haben Sie sich dazu entschieden,
bzw. was hat Sie dazu motiviert, hauptberuflich
im
Bereich
der
deutsch-tschechischen
Beziehungen zu arbeiten?
Die Idee, im deutsch-tschechischen Bereich
hauptberuflich zu arbeiten, entwickelte sich im
Zusammenhang mit zwei Arbeitsschwerpunkten
in meiner früheren Tätigkeit: zum einen war ich
als Bezirksjugendsekretär der DGB-Jugend
Bayern für die internationale Zusammenarbeit
der Gewerkschaftsjugend zuständig, konkret
sowohl mit deutsch-tschechischen als auch mit der deutsch-israelischen
Zusammenarbeit. Die internationale Kooperation war auch eine der
wichtigsten Aufgaben in meinem früheren Ehrenamt als zweiter Präsident
des Bayerischen Jugendrings. Ich hatte Gelegenheit, Tandem kennen zu
lernen und auch eine Reihe von jungen Tschechinnen und Tschechen. Und
die Pflege der nachbarschaftlichen Beziehungen war für mich schon immer
ein großes Anliegen.
Was ist Ihrer Meinung nach im Bereich der deutsch-tschechischen
Zusammenarbeit am wichtigsten?
Entscheidend ist für mich, dass es gelingt, die Nachbarschaft richtig zu
begreifen und zu leben, das heißt, dass sich Deutsche und Tschechinnen und
Tschechen gegenseitig viel stärker kennen lernen müssen. Wenn wir uns
anschauen, wie die Nachbarschaft im Westen sich zur Freundschaft
entwickelt hat zwischen Deutschen und Französinnen und Franzosen, ist das
ein schönes Beispiel. Das Projekt zwischen dem Bezirksjugendring
Oberfranken und dem Pilsener Tandem-Büro hat das richtige Motto: „Aus
Nachbarn werden Freunde.“
Gibt es irgendeinen Bereich der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit, von
dem Sie denken, dass Tschechen und Deutsche hier noch viel verbessern
müssen? Und gibt es im Gegensatz dazu auch einen Bereich, in dem
Tschechen und Deutsche schon vorbildlich zusammenarbeiten?
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Mir fallen auf diese Frage viele Beispiele ein für verbesserungswürdige
Zusammenarbeit. Um einige wenige zu nennen: die Deutschen sollten sich
wesentlich stärker für die Sprache ihrer Nachbarn interessieren – dazu
braucht es die Unterstützung der zuständigen Behörden, v.a. in Bayern, und
ein interessantes Angebot zur Zertifizierung von Sprachkenntnissen aus
Tschechien, die Kooperation im Bereich der beruflichen Bildung sollte gerade
im Grenzbereich noch weiter intensiviert werden, denn ein einiges Europa
kennt auch für den Arbeitsmarkt keine Grenzen mehr, sehen wir einmal von
der Einschränkung der Freizügigkeit für tschechische Arbeitnehmer/-innen in
Deutschland ab, die aus meiner Sicht längst abgeschafft gehört.
Positiv finde ich die Zusammenarbeit im Jugendbereich, sowohl in Bezug auf
das deutsch-tschechische Jugendforum, als auch zwischen den Jugendringen
und Jugendräten auf der nationalen Ebene oder zwischen den beiden
Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. Gerade die
Tandem-Büros haben in der Zeit ihres Bestehens viele kleine und größere
grenzübergreifende Projekte entwickelt, die sich sehen lassen können. Ich
nenne neben den traditionell guten Jugendbegegnungen gerne das Projekt
zur Begegnung im Vorschulalter „Von klein auf – Odmalička“.
Welches Projekt, an dem sie mitgearbeitet haben, hat Ihrer Meinung nach
am meisten für die deutsch-tschechischen Beziehungen gebracht oder ist
Ihnen am meisten ans Herz gewachsen?
Diese Frage lässt sich schwer so beantworten, wie sie gestellt ist.
Festzuhalten ist, dass sich eine große Anzahl von Projekten entwickelt hat
und dass immer wieder neue dazu kommen. Eine Bevorzugung einzelner
Projekte wäre anderen gegenüber jedoch etwas unfair.
Ich finde es immer wieder toll, zu sehen, wie die Partnerschaft in einzelnen
Begegnungsprojekten funktioniert. Ein Problem gibt es aber in fast allen
deutsch-tschechischen Projekten, egal ob im Jugend- oder im
Erwachsenenbereich, und daraus ergibt sich ein Arbeitsfeld, das mir recht
wichtig ist: Wir müssen mehr aus unserer Methode der Sprachanimation
machen. Tandem, hier sei auch der Name der Protagonisten genannt,
nämlich Hansjürgen Karl, hat eine Vorgehensweise entwickelt, die eine auf
den ersten Blick unüberwindliche Hürde, nämlich die Sprachbarriere, kleiner
zu machen hilft. Die oft irrationale Angst, sich mit einer Sprache zu
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beschäftigen, die sich als Nachbarsprache in den Schulen gegenüber dem
Englischen und dem Französischen sowieso im Hintertreffen befindet, kann
damit überwunden werden. Wir arbeiten gerade daran, methodische
Angebote für alle Altersgruppen zu entwickeln, und möchten damit dazu
beitragen, dass sich die Kenntnisse der Nachbarsprache trotz administrativer
Hürden, v.a. im Nachbarbundesland Bayern, weiter verbreiten.
Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit dem Jugendforum aus?
Wir stehen regelmäßig in Kontakt zu nahezu allen Fragen der deutschtschechischen Zusammenarbeit im Jugendsektor. Wir unterstützen das
Jugendforum auch über die Mittel, die uns der Bund aus dem Kinder- und
Jugendplan zur Verfügung stellt. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: das
Jugendforum war einer der wichtigsten Ansprechpartner für das deutschtschechische Jugendtreffen in Čelákovice, sowohl was die Themen als auch
was die Teilnehmer/-innenwerbung angeht.
Was würden Sie dem Deutsch-tschechischen Jugendforum für seine fünfte
Amtszeit 2009-2011 wünschen oder empfehlen?
Es steht mir eigentlich nicht an, dem Jugendforum Empfehlungen zu geben.
Wenn ich darum gebeten werde, komme ich der Bitte jedoch gerne nach.
Mir fallen zwei Bereiche ein, wo es nützlich wäre, das Bestehende Gute
etwas auszubauen. Das eine ist die Zusammenarbeit mit anderen NGOs, die
im deutsch-tschechischen Kontext aktiv sind, das andere ist eine Ausweitung
der Öffentlichkeitsarbeit über die deutsch-tschechische Szene hinaus. Das
Jugendforum ist eine klasse Einrichtung, das sollten noch mehr Menschen
erfahren als bisher.
Wir danken für dieses Gespräch: Thomas Rudner, dem Leiter des
Koordinierungszentrums Tandem Regensburg.
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VI.Mitglieder

Über mich

Tina Anton, 23
AG Europa

Ich studiere Sozialwissenschaften in Landau und
mache momentan ein Praktikum in der
Deutschen Botschaft in Prag.

Mein Unser abenteuerliches AG-Treffen in Pilsen:
Highlight im lauter Stalker auf dem Flur, Abendessen
Jugendforum inmitten eines Boxkampfes und halbnackte
Männer, die mitten in der Nacht vor unserem
Fenster im Regen tanzten.
Das Jugend- ... eine super Idee und macht Spaß!
forum ist

Kateřina Bláhová, 20
AG Europa

Über mich

Ich studiere in Hamburg Politologie.

Mein Am besten fand ich die Exkursionen unserer
Highlight im Arbeitsgruppe zu Einkaufszentren an der
Jugendforum deutsch-tschechischen Grenze. Während der
Suche nach Teilnehmern an unserer Umfrage
wurde mir bewusst, dass uns, Tschechen und
Deutsche, nicht nur politische Themen oder die
gemeinsame Geschichte, sondern auch
Alltagsangelegenheiten wie die Jagd nach den
billigsten Produkten verbinden kann.
Das Jugend- ... eine Familie, die mich nicht kalt lässt.
forum ist
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Pavla Čermáková, 21
AG Migration

Über mich

Ich studiere Allgemeinmedizin in Prag.

Mein Mein Highlight im Jugendforum war, dass wir
Highlight im viel Unterstützung für unser Literatur- und
Jugendforum Kunstwettbewerb "Jiné světy u nás doma / In
einer anderen Welt zu Hause" bekommen
haben.
Das Jugend- ... eine gute Gelegenheit.
forum ist

Rahel de Boor, 21
AG Kultur

Über mich

Ich genieße mein Studium an der Uni Potsdam:
Jüdische Studien und Religionswissenschaften.

Mein Für mich war es berührend, wie viel Interesse
Highlight im im Jugendforum aufeinandergestoßen ist.
Jugendforum Gerade am Anfang, als noch alles offen war,
trafen so viele begeisterungsfähige Menschen
aufeinander, die etwas bewegen wollen und
dies auch tun.
Das Jugend- ... ein Aufeinandertreffen, Sich-Mischen und
forum ist Zusammen-Ein-Stück-des-Weges-Gehen.
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Marion Dossner, 25

Über mich

AG Europa

Seit September 2008 mache ich meinen Master
in International Relations: Social Theory and
Global Governance an der Jacobs University und
der Universität Bremen. Zuvor habe ich in
Regensburg und Prag meinen B.A. in
Politikwissenschaft und die Zusatzstudien
Internationale Handlungskompetenz und das
Bohemicum absolviert.

Mein Mein persönliches Highlight im Jugendforum
Highlight im war die Arbeit in unserer AG Europa und zu
Jugendforum sehen wie man sich innerhalb der 2 Jahre
immer näher kennen gelernt und viele neue
Freundschaften schließt. Der besondere
Höhepunkt war nach dem Einsendeschluss des
Wettbewerbs unserer AG Europa festzustellen,
dass sich so viele Menschen aus Tschechien und
Deutschland – von Schülern über Studenten bis
hin zu Agenturen – in einer so kreativen Weise
an unserem Logowettbewerb beteiligt haben.
Das Jugend- ... eine spannende und tolle Erfahrung.
forum ist Mitmachen ist nur zu empfehlen. 

Lenka A. Dušková, 27
Koordinatorin CZ

Über mich

Ich
studiere
im
Graduiertenprogramm
Umweltrecht in Hamburg.

Mein Der Moment, als sich die Arbeitsgruppen
Highlight im formten.
Jugendforum
Das Jugend- ... eine Laolawelle quer durch alles Deutsche
forum ist und Tschechische.
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Alena Felcmanová, 22

Über mich

AG Info
Sprecherin CZ

Ich studiere M.A. Erwachsenenpädagogik/
Lebenslanges Lernen an der Humboldt
Universität Berlin.

Mein Vielleicht die Abschlusspräsentation des
Highlight im Projektes „Versuch's mal in Deutschland“ 2008:
Jugendforum hier ist für mich viel zusammengekommen, alte
und neue Gesichter des Jugendforums,
Kooperationspartner,
alle
lachend
und
zufrieden mit der mehrjährigen fruchtbaren
Zusammenarbeit.
Das Jugend- ... viele Treffen, Lachen, Weinen, Mitternachtseforum ist mails, unendliche Skypekonferenzen, Erdbeersoße, tödlich stinkende Schuhe in der
Unterkunft Lokomotiva in Pilsen, Arbeit, viel
Arbeit, gute Arbeit? Viele Fragen, viele Städte,
viele Leute, alte Bekannten, neue Gesichter,
„deutsch-tschechische Sekte“, Stunden im Zug,
Versuch und Irrtum, Belege kleben und wie soll
man das richtig abrechnen? Viele Treffen, viele
Erinnerungen...

Daniela Fousková, 24
AG Info
Stellv. Sprecherin CZ

Über mich

Ich
studiere
Grundschulpädagogik
und
Sozialkunde an der Freien Universität in Berlin.

Mein Der Moment, als ich unser Hotel beim
Highlight im Plenartreffen in Pilsen gefunden habe, nachdem
Jugendforum ich in Eile und Stress zum Treffen fuhr und im
Zug festgestellt hatte, dass ich die
Wegbeschreibung sowie mein Handy vergessen
hatte. Nach der Ankunft in Pilsen bin ich dann
über zwei Stunden durch die Stadt geirrt und
habe versucht, durch Fragen wie „Kennen Sie
hier vielleicht ein Hotel, wo mehr als 40 Leute
reinpassen?“ unseren Treffpunkt zu finden.
Angekommen bin ich im Dunkeln, erschöpft
vom Schleppen meiner Tasche und des Laptops,
aber glücklich, dass ich nicht zurückfahren
muss...besonders war nämlich jede Aktion, die
ich im Forum erleben konnte.
Das Jugend- ... ein Ort, an dem kurzfristige sowie langfristige
forum ist Freundschaften, interessante Projekte, viele
Möglichkeiten und einmalige Erlebnisse
entstehen.
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Anna-Lena Guske, 25

Über mich

AG Migration

Ich habe gerade mein Studium
Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft
Friedens- und Konfliktforschung beendet.

der
und

Mein Die Arbeit im Jugendforum hat mir gezeigt, dass
Highlight im man auch mit relativ wenigen Mitteln, dafür
Jugendforum aber Kreativität und Engagement tolle Ideen
umsetzen kann, auch wenn immer wieder
scheinbar
unüberwindbare
Hindernisse
auftauchen. Deshalb habe ich mich besonders
gefreut, als wir die vielen tollen Wettbewerbsbeiträge vor uns liegen hatten, denn das hat mir
gezeigt, dass sich die Arbeit gelohnt hat.
Das Jugend- ...
eine
großartige
Möglichkeit
sich
forum ist auszuprobieren und mit netten, unterschiedlichen Leuten gemeinsame Ideen umzusetzen.

Susanne Hanemann, 24
AG Zivilgesellschaft?!

Über mich

Seit September 2008 studiere ich für zwei
Semester an der Masaryk Universität in Brno
Geschichte und Slawistik.

Mein Für mich geht ein Wunsch in Erfüllung:
Highlight im Tschechen und Deutsche sind für einander ganz
Jugendforum normale Menschen. Das Deutsch-tschechische
Jugendforum hat für mich persönlich eine
Brücke zwischen spannenden jungen Tschechen
und Deutschen gebaut.
Das Jugend- ... zu viel für nur einen Satz.
forum ist
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Michal Jaborník, 18

Über mich

AG Zivilgesellschaft?!

Ich besuche das Gymnasium Jírovcova in České
Budějovice. In meiner Freizeit strebe ich an,
eine neue Relativitätstheorie auf Grundlage von
Socken und Bananen zu erfinden

Mein Ähm... Ich habe Leute aus meiner Arbeitsgruppe
Highlight im kennengelernt und hab mich in sie verliebt...
Jugendforum Auch wenn jetzt schon mein emotionaler Erguss
eher einer Ansprache der Miss America ähnelt,
darf auf keinen Fall fehlen: „Ich will
Weltfrieden!!!“.
Das Jugend- ... wie ein herausgenommenes Auge eines
forum ist Chamäleons – die, die es nie gesehen haben,
haben das Recht, neugierig zu sein. Die, die es
schon erblickt haben, bestätigen, dass es einem
eine Menge Neues beigebracht hat, nur nicht,
wie man sich treffende Vergleiche ausdenkt.
(Ich möchte damit nicht auf meinen Vergleich
mit dem Chamäleonauge hinweisen, zu dem ich
voll und ganz stehe...).

Anja Jakob, 23
AG Info

Über mich

Ich studiere European Studies in Magdeburg im
letzten Semester. Zur Zeit schreibe ich an
meiner Bachelor-Arbeit und mache seit Oktober
2008 ein Praktikum in Prag

Mein Mein persönliches Highlight ist, dass ich viele
Highlight im neue, junge, interessante, nette, seltsame,
Jugendforum lustige, trinkfreudige, schwatzhafte, verrückte,
strebsame, unterhaltsame Leute aus Deutschland und Tschechien kennengelernt habe.
Das Jugend- ... für mich ein mišmaš von cojc-tscheutschen
forum ist Projekten, Team-spolupráce und komunikace.
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Pavlina Jandová, 20
AG Europa

Über mich

Ich studiere Ökonomie an der Karlsuniversität in
Prag.

Mein Das Gefühl, als ich die Email mit dem ersten
Highlight im Beitrag zu unserem Wettbewerb geöffnet habe.
Jugendforum
Das Jugend- ... eine sehr gute Gelegenheit, interessante
forum ist Leute kennen zu lernen.

Anna Kárníková, 25
AG Zivilgesellschaft?!

Über mich

Ich studiere Europäische Studien im Magister an
der Sozialwissenschaftlichen Fakultät in Prag.

Mein Intensiv habe ich die Zusammenarbeit mit den
Highlight im Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe erlebt,
Jugendforum unsere
fruchtbaren und frustrierenden
Diskussionen über die Arbeit, das Baden im
Meer und schließlich die Ergebnisse unseres
Projektes. Außerdem haben mir die Treffen
verschiedener Art im Rahmen der Plenartreffen
und anderen Aktivitäten des Jugendforums
Spaß gemacht.
Das Jugend- ... Spaß und Mühe.
forum ist

37
Kristýna Kopřivová, 18

Über mich

AG Kultur

Ich mache gerade mein Abitur am FriedrichSchiller-Gymnasium in Pirna, danach habe ich
vor zu studieren, ob in Deutschland oder
Tschechien, ist für mich eine noch ungeklärte
Frage...

Mein Ich fand die zwei Jahre, die ich im JuFo war, toll,
Highlight im die Begegnungen waren klasse, vor allem mit
Jugendforum unserer AG!!! Die letzte Begegnung, bei der wir
in Prag unser Projekt Rasend durch Prag geplant
haben, war einfach RASEND und die BESTE!!!:-)
Wir waren dauernd in Bewegung, rasend durch
die Gassen versuchten wir Motivation zu finden,
im Internet suchten wir rasend nach nutzbaren
Infos, usw., usw., usw.... :-)
Und dass uns dieses Rasen geschadet hat??? Wer wagt sich das zu sagen???
Das Jugend- ... eine bunte deutsch-tschechische Spirale.
forum ist

Ondřej Křížek, 24
AG Info

Über mich

Zurzeit bin ich Student im 5. Jahr an der
Juristischen Fakultät der Westböhmischen
Universität in Pilsen. Außerdem übe ich das Amt
des Schatzmeisters des Jugendverbandes Sojka
aus – einem Verband junger Menschen, die sich
mit der Organisation deutsch-tschechischer
Camps und Workshops für Kinder und
Jugendliche aus Tschechien und Deutschland
beschäftigen, an denen sie gleichzeitig aktiv
teilhaben.

Mein Mein Highlight waren unsere AG-Treffen, da wir
Highlight im eine gute Truppe waren und zwischen uns auch
Jugendforum eine gute Atmosphäre herrschte, auf die sich
immer jeder freuen konnte.
Das Jugend- ...
das Projekt der Projekte mit einer
forum ist aussichtsreichen Zukunft.
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Lucie Kroulíková, 22

Über mich

AG Kultur

Ich studiere Tschechisch und Tschechische
Literatur sowie Übersetzen und Dolmetschen –
Deutsch an der Philosophischen Fakultät der
Karlsuniversität Prag.

Mein Am besten fand ich die Koordination des
Highlight im Schulprojektes, die Kommunikation mit den
Jugendforum Referenten,
Schulen
und
Partnerorganisationen,
die
Vorstellung
und
Präsentation in der Öffentlichkeit, die
Erfahrungen in der Teamarbeit. Super war für
mich auch, einige sehr gute Freundschaften
geschlossen zu haben.
Das Jugend- ... Spaß, Freude, Arbeit, Verantwortung, ein
forum ist voller E-Mail Posteingang, interessante, nette
und aktive Leute, neue Kontakte, einzigartige
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung...einfach
eine super Sache! 

Bianca Lipanská, 24
AG Kultur

Über mich

Ich studiere in Prag und Leipzig Übersetzen und
Dolmetschen Tschechisch, Englisch.

Mein Die Treffen
Highlight im
Jugendforum
Das Jugend- ... einzigartig.
forum ist
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Petra Mičolová, 19
AG Info

Über mich

Ich besuche das Gymnasium in Úpice.

Mein Das Beste war unser erstes Plenartreffen in
Highlight im Nürnberg.
Jugendforum
Das Jugend- ... eine wirklich große Erfahrung.
forum ist

Katharina Ortlepp, 23
AG Europa

Über mich

Ich studiere Politik und Wirtschaft in Erlangen
und bin im Landesvorstand der SDJ Bayern.

Mein Das war, als wir durch Pilsen gezogen sind um
Highlight im Leute
über
ihr
Einkaufsverhalten
zu
Jugendforum interviewen. Wir sprachen ein Paar an und
fragten sie nach ihren Einkäufen, als der Mann
breit grinste, seiner Begleiterin die Hand auf
den Oberschenkel legte und sagte: „Wir sind
nicht zum Einkaufen da!“
Das Jugend- ... für mich eine Chance wunderbare Menschen
forum ist kennen zu lernen und mit ihnen Projekte zu
verwirklichen, von denen ich nie geglaubt hätte
dass ich jemals so was Tolles auf die Beine
stellen kann.
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Ondřej Pavlík, 20

Über mich

AG Zivilgesellschaft?!

Ich studiere Internationale Beziehungen –
Diplomatie an der Hochschule für Wirtschaft in
Prag.

Mein Mein Highlight war die unerwartet positive
Highlight im Resonanz und das Interesse an der finanziellen
Jugendforum Unterstützung unseres Projektes von vielerlei
Seiten, und gleichzeitig die Möglichkeit der
Zusammenarbeit
im
Rahmen
meiner
Arbeitsgruppe mit fast-fertigen Profis...
Das Jugend- ...
eine Möglichkeit, viele unschätzbare
forum ist Erfahrungen zu sammeln, seine Sprachkenntnisse zu verbessern und eine Menge
interessanter Menschen kennen zu lernen.

Laura Pittroff, 24
AG Europa
Stellv. Sprecherin D

Über mich

Ich studiere im letzten Semester Kulturwirtschaft mit Schwerpunkt Ost- und
Mitteleuropa an der Uni Passau.

Mein Ui, da gibt es viele: im Orgateam, dass man
Highlight im nach einer großen Menge Arbeit, die man
Jugendforum zusammen bewältigt hat, auch mit tollen
Ergebnissen belohnt wurde. In meiner
Arbeitsgruppe das Treffen in Pilsen: von
Techno-Tänzern, die um vier Uhr nachts
ekstatisch vor dem Hostel um ihr Auto
herumtanzten, bis zum Abendessen neben
einem Boxkampf war alles geboten. Sehr
eindrucksvoll war auch, dass wir so viele
unglaublich tolle Einsendungen zu unserem
Wettbewerb bekommen haben.
Das Jugend- ... eine kleine "„tscheutsche“ Gemeinschaft, in
forum ist der die deutsch-tschechische Verständigung
gelebt wird. Eine tolle Möglichkeit, die deutschtschechischen Beziehungen zu erkunden und
nette, interessante Leute mit ähnlichen Zielen
kennen zu lernen.
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Tereza Pražská, 23

Über mich

AG Info

Ich studiere Medienwissenschaften an der PSV
UK und Jura an der FPR ZČU. Außerdem widme
ich mich „Sojka“ – einem Verein von
Jugendlichen.

Mein 1) Ich verstehe bis jetzt noch nicht, wie wir uns
Highlight im auf die Arbeitsgruppen aufgeteilt haben. Am
Jugendforum Anfang sah das sehr interessant aus, aber
letztendlich hat es doch geklappt.
2) Die luxuriöse Unterkunft „Lokomotiva“ in
Pilsen Slovany...Diejenigen, die dabei waren,
werden sicher zustimmen und sich erinnern.
Das Jugend- ... Spaß, Arbeit und
forum ist interessanten Leuten.

Miriam Probst, 24
AG Europa

Über mich

Begegnungen

mit

Ich arbeite in einer Galerie für zeitgenössische
Kunst.

Mein Ein Highlight war auf jeden Fall der Abend beim
Highlight im Plenartreffen in Ústí, an dem ein paar einsame
Jugendforum RitterInnen loszogen die Feierehre des JuFo zu
retten, dabei die tschechische Band "The
Cruščov" entdeckten und in nächtlicher
Euphorie den wilden Plan schmiedeten, diese
nach Deutschland zu holen.
Mein sprachliches Highlight bleibt allerdings die
Wortschöpfung „Holkys“ – über die letzten
zwei Jahre hinweg die interne Ansprache unter
uns AG-Europa-Mädels und auf immer
verbunden mit unendlich vielen tollen
Erinnerungen!
Das Jugend- ... voll von Ideen, Idealen, Tatendrang, Neugier,
forum ist Toleranz und wunderbaren Holkys und Klucis!
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Tereza Procházková, 22

Über mich

AG Kultur

Ich studiere Deutsch-tschechischen Studien an
der Karlsuniversität in Kooperation mit der Uni
Regensburg.

Mein Als ich die Projekterfolge der anderen
Highlight im beobachten konnte und als unser Projekt auf
Jugendforum die Beinen gestellt wurde.
Das Jugend- … eine Gelegenheit, interessante, kreative,
forum ist junge Leuten kennen zu lernen, die mit einem
gemeinsamen Ziel verbunden sind. Sie alle
möchten verschiedene Projekte mit Hilfe ihrer
Kreativität realisieren, die beiden Nationalitäten
verbinden und damit den Dialog zwischen
Deutschen und Tschechen verbessern.

Simon Reinwald, 24
AG Kultur

Über mich

Ich studiere die Fächer Germanistik, Romanistik
und Erziehungswissenschaften, um Lehrer für
Realschüler und Gymnasiasten zu werden.

Mein Als ich mit Josef zusammen an einem Tag die
Highlight im Filmaufnahmen in Passau und Regensburg
Jugendforum gemacht habe, lag eine Dynamik und eine
Begeisterung für die deutsch-tschechische
Zusammenarbeit in der Luft, wie ich sie sonst
nicht erfahren habe. Der Funke sprang derart
hin und her, dass in Regensburg ein spontaner
Chor deutscher Studenten auf Tschechisch zur
Europahymne sang.
Das Jugend- ...
eine
Stütze
für
Europa;
damit
forum ist zusammenwächst, was zusammen gehört
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Tamara Reisig, 25

Über mich

AG Zivilgesellschaft?!

Ich studiere Soziologie, Betriebswirtschaftslehre
und Slawische Philologie mit den Sprachen
Russisch und Tschechisch. Ich schreibe gerade
an
meiner
Abschlussarbeit
über
die
Tschechische Innenpolitik.

Mein Zu den Highlights zählten eindeutig die AGHighlight im Treffen! Darüber hinaus die Aktionen, die wir
Jugendforum mir der AG auf die Beine gestellt haben,
darunter der Workshop mit deutschen und
tschechischen Teilnehmern und natürlich das
Finale, die Podiumsdiskussion. Besonders an
dem Jugendforum ist auch, dass man Menschen
kennen lernt, die man auf jeden Fall auch nach
dem Jugendforum weiter treffen wird.
Das Jugend- ... Arbeit, Spaß, Spaß, Arbeit - aber meist
forum ist beides zugleich.

Kateřina Smejkalová,23
AG Zivilgesellschaft?!

Über mich

Ich studiere in Bochum Politikwissenschaft und
Germanistik.

Mein Das Beste war es im Jugendforum für mich,
Highlight im Leute zu finden, die sich für dasselbe Thema wie
Jugendforum ich interessiert haben, und dass es uns gelungen
ist, unser Projekt so zu realisieren, wie wir es
uns am Anfang erträumt haben.
Das Jugend- ... hat in meinen Augen dank der Erfahrungen,
forum ist Ideen und der Begeisterung, die jedes Mitglied
mitbringt, ein riesiges Potential, sowohl nach
außen hin etwas zu erreichen, als auch jedes
einzelne Mitglied persönlich zu bereichern.
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Laura Stoye, 24

Über mich

AG Migration

Während der Jugendforums-Zeit habe ich in
Chemnitz meinen Bachelor in Europa-Studien
gemacht.

Mein Für mich gab es eher viele kleine Highlights als
Highlight im ein großes: wortloses Kommunizieren, verJugendforum botene Witze, gemeinsames Kochen, die Dame
im sehr christlichen Wohnheim, nächtliche
Gespräche, unser wachsender Baum und
endlich mal wieder das Mixer-Spiel!
Das Jugend- ... kreatives Chaos, aus dem dann mehr
forum ist entstehen kann als erwartet.

Anne Theobald, 23
AG Migration

Über mich

Wenn ich nicht gerade im Zug sitze und halb
Europa durchquere um nach Tschechien zu
gelangen, studiere ich Politikwissenschaft,
Europastudien und Wirtschaftspolitik „dans le
Nord“ in Lille und in Münster abwechselnd.

Mein Ich habe während der Zeit im Jugendforum so
Highlight im einige Sachen gemacht und gelernt, mit denen
Jugendforum ich davor nicht viel zu tun hatte und nebenbei
hatten wir natürlich eine riesige Portion Spaß!
Es ist schon toll, nach fast zweijähriger Bergund Talbahnfahrt festzustellen, dass doch (fast)
alles irgendwie geklappt hat und ein durchaus
zufriedenstellendes deutschechisches Gemeinschaftsprodukt entstanden ist, an dem ganz
verschiedene Menschen jeweils auf ihre Weise
mitgearbeitet und es so ermöglicht haben...
Das Jugend- ... kunterbunt und wie ein riesengroßes Puzzle.
forum ist
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Alois Tost, 24

Über mich

AG Zivilgesellschaft?!

Mein Energietechnik-Studium habe ich gerade
abgeschlossen. Damit ist das Studentenleben
vorbei und in Kürze werde ich anfangen,
produktiv zu sein :-).

Mein Das highLIGHT (schlechthin) war die inspirative
Highlight im Meditation mit einer Kerze in der Hand auf dem
Jugendforum nächtlichen Hochschulvorplatz auf dem Plenartreffen in Plzeň. Da ist uns (sicher) allen ein
Licht aufgegangen.
Das Jugend- ... für mich nun Geschichte. Schade - nach vier
forum ist Jahren voller harter Arbeit, aber auch Erfolgen,
herrlichen
Reisen,
viel
Spaß
und
perfektioniertem
Umgang
mit
der
tschechischen Mentalität ;-).

Martin Trapp, 25
AG Info
Sprecher D

Über mich

Ich studiere Mathematik im Hauptstudium an
der TU Berlin.

Mein Die Zusammenarbeit mit der Theatergruppe
Highlight im Čojč in Pilsen.
Jugendforum
Das Jugend- ... ein Vorbild dafür, wie deutsch-tschechische
forum ist Zusammenarbeit aussehen kann.
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Josef Urbánek, 26

Über mich

AG Kultur

Ich beende gerade mein Studium an der
Universität in Regensburg und an der
Karlsuniversität Prag. Ich bereite mich auf ein
erfülltes Arbeitsleben vor. :)

Mein Ich habe während der relativ kurzen Zeit sehr
Highlight im gute Freunde gefunden, welche man so auf der
Jugendforum Straße nicht finden würde.
Das Jugend- ... eine Gruppe sehr aktiver junger Leute, die
forum ist nicht davor zurückschrecken, das Leben in
vollen Zügen zu genießen.

Eliška Valterová, 18
AG Migration

Über mich

Ich gehe auf das Gymnasium in Ostrov im
dritten Jahr.

Mein Sehr gut hat mir die Teilnahme am Schulprojekt
Highlight im gefallen, welches mir beibrachte, wie ich mich
Jugendforum vor Leuten präsentieren kann und dank dessen
ich noch mehr über die Möglichkeiten in
Deutschland erfahren habe.
Das Jugend- ... eine gute
forum ist kennenzulernen.

Möglichkeit

neue

Leute
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Jan Vařák, 20

Über mich

AG Migration

Ich studiere Politikwissenschaften an der
Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in
Prag.

Mein Mein Highlight des Forums war die Möglichkeit
Highlight im dank des Forums an einer Menge wichtiger
Jugendforum deutsch-tschechischer Veranstaltungen teilzunehmen und an der wechselseitigen
Zusammenarbeit selbst. Und natürlich ein super
Anlass einen großen Teil unserer Länder zu
bereisen und mein Deutsch aufzubessern.
Das Jugend- ... super!
forum ist

Alena Vláchová, 20
AG Europa

Über mich

Ich bin im letzen Jahr auf dem Gymnasium
Luďka Pika in Pilsen. Gerne würde ich danach
auf die Uni gehen und mich mit internationalen
Beziehungen beschäftigen...

Mein Das größte Erlebnis für mich war, als unsere
Highlight im große Gruppe anfing, Spiele im viel besuchten
Jugendforum Pilsener Park zu spielen - Die Leute, die
vorbeikamen, sahen so aus, als würden sie
furchtbar gerne mitmachen. Außerdem das
Schauspielen mit der Gruppe „čojč“ im Rahmen
des Theaterstücks „der, der die Puppe lenkt und
wiederum gelenkt wird“. Das war für mich sehr
lehrreich und lustig.
Das Jugend- ... eine tolle Gruppe von Leuten mit ähnlichen
forum ist Plänen, Ziele und der Lust, etwas zu
unternehmen! Es ist wie positive konzentrierte
Energie, die schon einen ordentlichen Weg
zurückgelegt hat. Das Forum kann viele Dinge
schaffen, auch solche, die auf den ersten Blick
vielleicht irreal erscheinen.
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Johannes Westphal, 22
AG Kultur

Über mich

Ich bin zurzeit Student der Jüdischen Studien
und der Geschichte in Potsdam.

Mein Die Plenartreffen mit dem ganzen Forum waren
Highlight im immer eine Bereicherung. Zwischen intensiver
Jugendforum Gruppenarbeit, unzähligen Warm- Ups am
Morgen und Ausflügen in die jeweiligen Städte
habe ich mich wohl gefühlt.
Das Jugend- ... eine tolle Möglichkeit mit jungen Leuten aus
forum ist Tschechien in Kontakt zu kommen. Die 2 Jahre
haben mir die Möglichkeit gegeben, das Land
viel besser kennen zu lernen.

Janina Zajíc, 27
Koordinatorin D

Über mich

Ich bin Diplomökonomin, im Moment in
Elternzeit und lebe in Prag.

Mein (Stressfaktor:) Hochschwanger in Pilsen die
Highlight im hochspannende erneute Sprecherwahl draußen
Jugendforum auf dem Bürgersteig zu leiten und zu merken,
wo die eigenen Grenzen der Improvisation
liegen.
Das Jugend- ... für mich ein Ort Gleichgesinnte zu treffen,
forum ist etwas Neues, Gemeinsames zu gestalten und
aktiv im deutsch-tschechischen Dialog mitzumischen. Eine Art kleiner Beitrag zur
Völkerverständigung.
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Jiří Zeman, 20

Über mich

AG Kultur

Ich bereite mich auf den Priesterdienst vor –
zurzeit besuche ich einen theologischen
Vorbereitungskurs an der Palacký Universität in
Olomouc.

Mein Am meisten hat mir die Atmosphäre
Highlight im gegenseitiger Freundschaft gefallen und der
Jugendforum Drang, die unerkannten Vorteile beider Länder
und ihrer Sprachen zu entdecken. 
Das Jugend- ... ein Qualitätsprojekt! Ich bin dankbar, dass ich
forum ist es (wenigstens ein bisschen) kennenlernen
konnte.

Außerdem waren Mitglied in der
Amtszeit 2007-2009

Anne Priebe, AG Migration
Maren Schneider, AG Migration
Lukas Mehnert, AG Info

„Viel Arbeit im Moment,
aber sehr sehr viel Spaß,
Treffen mit Leuten, die das
gleiche Interesse haben wie
man selbst und einfach
deutsch-tschechische Beziehungen auf der
Jugendebene, das ist der
Sektor, wo wir was erreichen
können.“
Tamara Reisig, Mitglied
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VII. Danksagungen
An erster Stelle gehört unser großer Dank unseren elementaren Geldgebern,
ohne die unsere Arbeit gar nicht möglich wäre: dem Deutsch-Tschechischen
Zukunftsfonds, namentlich auch Ilona Rožková für die langjährige
Projektverwaltung und Unterstützung, dem tschechischen Ministerium für
Schulwesen, Jugend und Sport und dem Kinder- und Jugendplan des Bundes.

Kinder- und Jugendplan
des Bundes

Für die langfristige Unterstützung auf verschiedenste Weise danken wir auch
unseren folgenden Projektpartnern und Unterstützern:
Dem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
Tandem, namentlich den beiden Leitern Jan Lontschar und Thomas Rudner,
für die ständige Kooperations- und Unterstützungsbereitschaft.
Den Mitgliedern des Beirats des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums
sowie den Mitgliedern des Deutsch-Tschechischen Jugendrats.
Spezieller Dank gilt dem Botschafter der Tschechischen Republik in Berlin,
Seiner Exzellenz Herrn Botschafter Jindrák und Michal Bucháček, dem
zweiten Botschaftssekretär, für die Bereitstellung dieses exklusiven Rahmens
für unsere Abschlusspräsentation und für die langfristige Unterstützung.
Für die Unterstützung bei den Plenartreffen danken wir: Dennis Brodbeck,
Štěpánka Ciprová, Verena Heidenreich, Bára Procházková, den Mitgliedern
des Vereins A-Basta!, Filip Schwarzenstein und den Mitgliedern des
Debattierklubs Most, Walther Pittroff und vor allem unseren
Dolmetscherinnen Nicole Richter, Petra Sochová und Jana Váňová. Weiter
möchten wir uns auch beim Bezirk Pilsen für die Unterstützung des zweiten
Plenartreffens bedanken.
Für den Druck dieser Broschüre möchten wir uns herzlich bei Herrn Reinhold
Decker von der MOG-MBH aus Nürnberg bedanken. Nicht zuletzt gilt unser
Dank den Trägervereinen des Jugendforums, ohne die das Jugendforum gar
nicht existieren könnte.
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VIII.Deutscher Gewinnertext der AG Migration
„Grenzgebiet“, von Anja Großmann, Sebnitz, 3.Platz
Grenzgebiet:
Multiethnischer Schauplatz.
Eine andere Welt jenseits der Grenze.
Sachsen und Böhmen:
Kennen ihren nächsten Nachbarn nicht.
Desinteresse an Sprache und Kultur.
Was zählt ist der Konsum.
1945:
Vertreibung der Sudetendeutschen –
Schmerz, Sehnsucht nach der Heimat, Hoffnung auf Rückkehr.
Neubesiedlung:
Entstehung einer inhomogenen Gesellschaft –
Orientierung in einer anderen Welt.
Realsozialismus:
„Verordnete Freundschaft“ –
Demaskierung: geschlossene Grenze und Entfremdung.
Vietnamesen:
Ein besseres Leben –
In einer anderen Welt?
Roma:
Endlich ein Leben ohne Diskriminierung und Ausgrenzung –
Stattdessen Integration?
Historische Voraussetzungen für die Gegenwart?
Und nun –
Was ist geblieben?
Aufeinandertreffen von Kulturen und Mentalitäten.
Nach wie vor die alten getrennten Welten –
Stereotype;
Grenzen in den Köpfen.
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„Die Menschen einfach.
Das ist für mich das,
was es ausmacht. Die
Leute, die ich kennen
gelernt habe. Das ist
eine Freude für mich!“
Alena Felcmanová,
Sprecherin
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“Taková rodina, která
mě stále pohání
dopředu… a nikdy mě
nenechá klidnou.”
Katka Bláhová, členka
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I. Předmluva
Milí členové, přátelé Česko-německého fóra mládeže, milí čtenáři,
následující stránky jsou pokusem zachytit v souhrnu Česko-německé fórum
mládeže let 2007 – 2009. Je to nesnadný pokus vystihnout celý rozsah a
všechny vrstvy Fóra mládeže. Brožura, kterou právě držíte v rukou, je proto
spíše než věrným obrazem Fóra momentálním zaznamenáním východisek a
cílů, aktuálních výsledků práce, nápadů a zážitků členů právě uplynulého
funkčního období Fóra mládeže. Česká a německá verze brožury nemohou
být a ani nejsou zcela totožné, proto se vyplatí pohled do obou částí.
Byly to dva pestré a obohacující roky, ve kterých jsme se snažili odvést
dobrou práci, uskutečnit naše cíle, skutečně něčím pohnout a přispět k
česko-německé spolupráci. Ve čtvrtém funkčním období se opět objevily
zcela nové projekty, podařilo se nám navázat spolupráci s významnými
partnery, ale zároveň pokračovala i dlouhodobá spolupráce s již zavedenými
partnery. Fórum mládeže - s novým logem - částečně dospělo, aniž by však
ztratilo svou mladistvou lehkost.
Nejlepší však bude, pokud zalistujete brožurou a uděláte si obrázek sami. V
případě dalšího zájmu se také vyplatí shlédnout naše nové webové stránky
www.cnfm.cz, kde naleznete aktuální informace o vývoji Fóra mládeže.
Příjemnou zábavu a zajímavou četbu Vám přeje organizační tým Českoněmeckého fóra mládeže 2007-2009.
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II. Zdravice Josefa Zieleniece
Vážení přátelé,
v tomto roce si připomínáme dvě historické
události, které zásadním způsobem ovlivnily
každodenní vztahy Čechů a Němců –
dvacetileté výročí pádu železné opony, která
více než čtyřicet let násilně zabraňovala nejen
rozvíjení pozitivní sousedské spolupráce, ale i
prostých kontaktů mezi našimi občany; a
pětileté výročí rozšíření Evropské unie o země
střední a východní Evropy, které otevřelo
dosud netušené možnosti nejen pro podnikatele a studenty na obou
stranách společné hranice.
Obě tyto události, spolu s česko-německou deklarací, nastartovaly v historii
dosud nepoznanou dynamiku vztahů mezi našimi zeměmi a otevřely prostor
pro novou, do budoucna orientovanou spolupráci.
Je důležité, aby se mladá generace naplno chopila příležitostí, které se nyní
v česko-německých vztazích nabízí. Právě aktivní mladá generace je velkým
příslibem pro budoucnost. Mladí lidé nejsou zatěžkáni negativními
stereotypy a vnímají vztahy mezi našimi národy jako přirozeně partnerské.
To je dobrý základ pro budování nadstandardních sousedských vztahů mezi
Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.
Jako patron Česko-německého fóra mládeže s potěšením sleduji, s jakým
nasazením a s jakými výsledky Fórum přispívá k pozitivnímu rozvoji českoněmeckých vztahů. Aktivity, které Fórum vykonává a za které si zaslouží
uznání, jsou pro posilování zdravého základu vzájemných vztahů Čechů a
Němců zásadní.
Do pátého funkčního období Česko-německého fóra mládeže Vám přeji
mnoho sil, energie a radosti z Vaší činnosti!
Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc.
Poslanec Evropského parlamentu
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III.Česko-německé fórum mládeže
1.

Historie

Česko-německé fórum mládeže vzniklo z iniciativy Koordinační rady Českoněmeckého diskusního fóra. Bylo snahou zapojit mladou generaci do českoněmeckého dialogu. Vznikem Fóra mládeže byl splněn požadavek
memoranda z 29.12.1997 na „...větší začlenění mladé generace do českoněmeckého dialogu“. V roce 2001 bylo Česko-německé fórum mládeže
založeno jako projekt Koordinační rady z iniciativy jejích členů Dr. Carstena
Lenka a Jany Váňové.
Záštitu nad Česko-německým fórem mládeže převzal na české straně Josef
Zieleniec, poslanec Evropského parlamentu a bývalý ministr zahraničí České
republiky, na německé straně ji převzala Petra Ernstberger, poslankyně
Spolkového sněmu.
Přípravu a realizaci projektu zajišťovaly v letech 2001 až 2003 Koordinační
centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, IDOR (česko-německé
informační a dokumentační centrum pro regionální spolupráci) a Nadace
Brücke/Most v Drážďanech. Od roku 2004 chod projektu zajišťují občanská
sdružení Česko-německé fórum mládeže o.s. a Freunde des Deutschtschechischen Jugendforums e.V., jejichž členy jsou bývalí členové Fóra
mládeže, kteří svou dobrovolnou prací zajišťují chod Fóra mládeže i pro své
následovníky.

2.

Struktura

Česko-německé fórum mládeže je v každém funkčním období tvořeno 40
mladými lidmi ve věku 16-26 let, vždy po dvaceti z České republiky a dvaceti
z Německa. Členové jsou buď navrhováni českými, popř. německými spolky a
sdruženími, jako například Německý kruh mládeže, Junge Aktion der
Ackermann Gemeinde, nebo na straně české sdruženími Sojka a Slunce, nebo
se ucházejí o členství sami.
Ze svého středu vybírají členové na prvním setkání za každou zem
jednoho/jednu mluvčí/ho a jeho zástupce, kteří pak společně reprezentují
Fórum mládeže navenek.
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Fórum mládeže organizačně podporují také dva koordinátoři, kteří však
nejsou členy Fóra mládeže a nemají žádný politický mandát. Čtyři mluvčí a
oba koordinátoři tvoří organizační tým Fóra, který připravuje plenární setkání
a závěrečnou prezentaci. Zaroven zajišťuje komunikaci a spolupráci uvnitř
Fóra. Členové Fóra jsou rozděleni do pěti pracovních skupin, ve kterých
pracují na konkrétních projektech. V pracovních skupinách se členové
setkávají třikrát do roka, všichni členové Česko-německého fóra mládeže se
setkávají v plénu dvakrát ročně.

3.

Cíle

Cílem členů Fóra mládeže je prohloubit česko-německé vztahy a spolupráci
obou zemí. Zvláštní důraz je kladen především na oblasti a témata, která se
týkají mládeže. Fórum mládeže se snaží zlepšit porozumění mezi Čechy a
Němci a vzbudit zájem mladých lidí o sousední zemi. Dalším cílem je
konstruktivní přístup k aktuálním problémům česko-německého sousedství a
snaha o jejich řešení. Díky své různorodosti a ideové pestrosti má toto
grémium velký potenciál přinášet společnosti nové impulsy a tím dosáhnout
výše zmíněných cílů. Svou prací chce fórum mládeže podnítit iniciativu
dalších mladých lidí a sdružení mládeže. Hlavní úloha Česko-německého fóra
mládeže spočívá především ve dvou oblastech:
a.

Oblast praktické činnosti

Nejdůležitější náplní činnosti Fóra mládeže je příprava a realizace projektů s
česko-německou tématikou. Tyto projekty navrhuji a realizuji pracovní
skupiny, které vznikají na prvním plenárním setkání každého funkčního
období. Na konci každého dvouletého cyklu se prezentují výsledky práce,
které jsou poté k dispozici jak
veřejnosti, tak i přispěvatelům a
partnerům Fóra. Prezentací získává
„Je to možnost, jak mluvit
německy, protože těch
Fórum mládeže zpětnou vazbu na
možností jinak moc nemám,
výsledky svých projektů. Problémy,
a jak si najít přátelé v
které z projektů vyvstanou, jsou
Německu a dostat se třeba
do měst, do kterých bych
předávány odpovídajícím institucím
jinak určitě nejela.“
a jsou uveřejněny. Fórum mládeže
Pavla Čermáková, členka
má ambici být „kontaktní osobou“
jak pro mladé, tak i pro instituce.
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Tím poskytuje bilaterální diskusní platformu pro mladé lidi z České republiky
a Německa, kteří se chtějí při dalším utváření česko-německého dialogu
angažovat.
b.

Oblast politických aktivit

Fórum mládeže je považováno za „hlas mládeže“, který zastupuje zájmy
mladých lidí v česko-německém dialogu. Z toho důvodu zaujímá Fórum
otevřené stanovisko k česko-německým tématům – například na různých
zasedáních a konferencích – a kriticky doprovází politické dění. Zájmy a
názory mladých mají být zastoupeny na všech politických úrovních, a proto
by měl být tento „hlas“ vyslyšen v nejrůznějších institucích a měl by mít
přístup k oficiálnímu politickému dialogu.

4. Česko-německá rada pro výměnu a spolupráci
mládeže
Společná Česko-německá rada pro výměnu a spolupráci mládeže (Rada) je od
roku 1993 grémiem, které na úrovni státní politiky řídí česko-německou
spolupráci mládeže. Jsou v něm zástupci Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky a Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory,
ženy a mládež. Dalšími členy jsou za českou stranu zástupci krajů, České rady
dětí a mládeže a Česko-německého fóra mládeže. Německou stranu
zastupují dále například Spolková konference ministrů pro školy a vzdělávání,
Německého kruhu mládeže a další, dle aktuálního jmenování. Rada
podporuje rozvoj a všeobecnou koordinaci česko-německých výměn mládeže
a dává doporučení na její zlepšení. Těžištěm práce Rady je zhodnocení a
plánování činnosti Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem. Zasedání Česko-německé rady se konalo od 28. - 30. ledna 2008 v
Berlíně a 25.-27. února 2009 v Plzni. Česká mluvčí Fóra Alena Felcmanová
zastupovala Česko-německé fórum mládeže v Česko-německé radě pro
výměnu a spolupráci mládeže v těchto dvou letech. Z iniciace Rady například
vzniklo česko-německé setkání mládeže „generation.EUrope 2009“ u
příležitosti předsednictví ČR v Radě EU, na kterém se taky fórum mládeže
podílelo.

5.

Rada Česko-německého diskusního fóra

Česko-německé fórum mládeže je od roku 2003 zastoupeno svými mluvčími
v Radě Česko-německého diskusního fóra. Česko-německé diskusní fórum
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bylo založeno v prosinci 1997 na základě Česko-německé deklarace s cílem
rozvíjet a pečovat o česko-německý dialog. Rada každoročně vybírá téma pro
Výroční konferenci Diskusního fóra a zároveň se v pracovních skupinách
zabývá rozličnými česko-německými tématy. Členy Rady je deset osobností
ze společnosti, politiky a hospodářství obou zemí, kteří jsou na dvouleté
funkční období jmenováni ministry zahraničí.
Cílem mluvčího Fóra mládeže, jakožto zástupci mládeže v Radě, je přinášet
nové impulsy do česko-německého dialogu. V předchozí periodě 2007/2008
bylo Fórum mládeže zastoupeno Kathrin Freier a Janem Zajícem. Oba byli
zapojeni v pracovní skupině Mobilita. Pro roky 2009 a 2010 jsou zástupci
Alena Felcmanová a Martin Trapp. Oba se podílejí na přípravě Výroční
konference na podzim 2009, která se bude věnovat tématu „20 let mírových
revolucí, 5 let spojená Evropa“.
Pro Výroční konferenci 2006 se Fóru
mládeže podařilo vypracovat a prosadit
téma „Vzděláním překonávat bariéry“.
V rámci plenárního zasedání Fóra v Ústí
nad Labem na jaře 2008 navrhli a
rozpracovali
členové
Fóra
téma
„Problematika životního prostředí v
česko-německém kontextu“, které bude
Radě znovu předloženo jako návrh pro
příští výroční konferenci.

„Vlastně jsem se za ty dva
roky ve Fóru naučila o
komunikaci, přátelství,
zodpovědnosti, radosti z
úspěchu a ponaučení z
neúspěchu víc, než kdykoli
předtím.“
Daniela Fousková, zastupující
mluvčí

Někteří členové Fóra mládeže se také zúčastnili předešlých konferencí v
Erfurtu a v Plzni, čímž ziskali možnost představit práci Fóra pro exkluzivní
publikum.

6.

Nositelská sdružení

Na začátku roku 2004 se změnila forma organizačního zázemí Fóra mládeže.
Převzala ji na české a německé straně nositelská sdružení, jejichž členy jsou
bývalí členové Fóra. Na německé straně jde o sdružení „Freunde des
Deutsch-tschechischen Jugendforums e.V.“ a na straně české o „Českoněmecké fórum mládeže o.s.“. Mezi lety 2007 a 2009 byli členy německého
předsednictva Christoph Schwenkel (první předseda), Natalie Glück (druhá
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předsedkyně) a Falk Kunadt (pokladník). Funkci administrativního doprovodu
zastávala Katharina Wohlgemuth.
Na české straně byl předsedou Jan Zajíc a místopředsedou Vašek Kazda.
Mirek Staník zastával funkci administrativního doprovodu a pokladníka.
Díky práci obou sdružení má Fórum mládeže v současné podobě zajištěno
institucionální zázemí. Veškeré plánování a vyúčtování funguje díky
dobrovolné práci bývalých členů Fóra mládeže. Zároveň je sdružení místem,
ve kterém se dále setkávají bývalí členové Fóra.

7.

Plenární zasedání 2007-2009

a.

První plenární zasedání v Norimberku (4.-7.9.2007)

Hlavním bodem práce prvního plenárního zasedání v periodě 2007 - 2009
bylo vytvoření pracovních skupin pro následující dva roky. Nejdříve však noví
členové Fóra dostali prostor k vzájemnému poznání a tvůrčí diskusi v malých
skupinách. Vzniklo zde mnoho nápadů, námětů, myšlenek a představ, diskuzi
provázelo především nadšení a upřímná chuť ke spolupráci. Pomocnou ruku
k orientaci v nápadech a námětech na nové projekty podali členové
předcházející periody Fóra mládeže. Ti nejen představili své už hotové
projekty, ale zodpověděli i mnoho otázek k organizaci Fóra a jeho práci. Díky
návštěvě Thomase Rudnera z Tandemu Regensburg se členové Fóra
seznámili s výsledky dosavadní intenzivní spolupráce Fóra s touto
partnerskou organizací. Pracovní skupiny Kultura, Evropa, Občanská
společnost, Migrace a Info, které vzešly z intenzivní diskuse, nesly jména dle
zaměření svých projektů po celé dva roky. Na závěr zasedání proběhla volba
nových mluvčích Fóra a jejich zástupců.
b.

Druhé plenární zasedání v Plzni (24. – 27.4.2008)

Druhé plenární zasedání Fóra mládeže proběhlo na téma 'Komunikace' a
konalo se na půdě Filosofické fakulty Západočeského univerzity v Plzni.
Zvláštním hostem zasedání byl divadelní soubor A-Basta, který vytvářel
společný program (více informací www.a-basta.cz, www.cojc.eu). Tento
divadelní soubor připravil pro členy Fóra přímo pro toto zasedání navržené,
krátké divadelní hry pod názvem Budkominukace. Následně se členy Fóra
realizoval čtyři kreativní pracovni skupiny: 'Rytmus', 'Pantomima', 'Komiks' a
'Loutky'.

61
Další den byl věnován zhodnocení vývoje práce jednotlivých skupin,
vytvořených na zasedání v Norimberku. K další části programu byli přizváni
bývalí členové Fóra mládeže. Od nich získali členové zpětnou vazbu a cenné
tipy pro jejich projekty.
Významná byla také návštěva Ilony Rožkové, první koordinátorky Fóra
mládeže a současné referentky Česko-německého fondu budoucnosti, která
ještě jednou představila Fond budoucnosti, který z velké části Fórum
mládeže financuje.
V neděli dopoledne byli zvoleni noví mluvčí. Českou mluvčí zůstala Alena
Felcmanová, její zástupkyní se stala Daniela Fousková. Německým mluvčím
se stal Martin Trapp, jeho zástupkyní Laura Pittroff. Na závěr setkání pro
členy Fóra připravila novinářka Bára Procházková, rovněž bývalá členka Fóra,
školení o práci s veřejností a komunikaci s médii.
c.

Třetí plenární zasedání v Ústí nad Labem (25.–28.9.08)

Třetí plenární zasedání Fóra se uskutečnilo v Ústí nad Labem – na místě, kde
se česká a německé kultura setkávaly již od nepaměti. Tématem setkání bylo
„Fórum mládeže jako politický aktér“. Toto téma bylo během víkendu
zpracováváno z různých úhlů pohledu.
Na setkání byli pozváni mladí zástupci debatního klubu z nedalekého Mostu,
kteří pro členy připravili úvod do debatování. Poté následoval výjimečný bod
programu, na kterém se podílela i česko-německá expertní komise složená i z
členů Rady Česko-německého diskusního fóra: diskuse o návrhu tématu pro
výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra a jeho následná volba.
Vítězným tématem se stala „Problematika životního prostředí v českoněmeckém kontextu“. Toto téma také zástupci Fóra v Radě Diskusního fóra
navrhli.
Sobota začala nevšední prohlídkou města, při které členům Frauke Wetzel z
Collegia Bohemica ukázala zajímavá zákoutí velmi osobitého města Ústí nad
Labem. Odpoledne měly pracovní skupiny čas na vlastní práci. Následovalo
představení stavu jednotlivých projektů, po kterém každá pracovní skupina
dostala cennou zpětnou vazbu.
V neděli pak došlo k ukončení a vyhodnocení celého setkání.
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d.

Čtvrté plenární zasedání v Berlíně (8. - 11.5.2009)

Od 8. do 11. května 2009 se konalo poslední plenární zasedání a následná
závěrečná prezentace na Velvyslanectví ČR v Berlíně. Mnoho z nás vůbec
nemohlo uvěřit, jak rychle poslední dva roky uběhly. V pátek večer se konal
koncert skupiny „The Chruščov“, se kterou jsme se seznámili v Ústí nad
Labem. Dlouho do noci pak členové Fóra mládeže slavili v klubu „Trickster“.
Další den se začalo až v deset hodin, kdy proběhla rallye, při níž mohli
členové v pětičlenných skupinkách poznat česko-německý rozměr
spolkového hlavního města. Odpoledne měly pracovní skupiny čas připravit
si prezentace s výsledky jejich dvouleté práce, které měly být představeny v
pondělí na závěrečné prezentaci. Na večer provedly koordinátorky reflexí,
během které členové zhodnotili uplynulé dva roky a zároveň společně dali
dohromady tipy na zlepšení práce Fóra.
V neděli si mohli členové vybrousit svou rétorickou a prezentační techniku.
Nejprve coach Walther Pittroff připravil pro členy všeobecné tipy a triky,
které si následně každá pracovní skupina měla možnost vyzkoušet. A to s tím,
že předvedla celou svou prezentaci a k ní dostala zpětnou vazbu a tipy na
zlepšení. Večer byla členům představena možnost dalšího působení v
nositelských sdružení, do kterých budou moci po závěrečné prezentaci
vstoupit. A nakonec v pondělí – závěrečná prezentace na Velvyslanectví ČR v
Berlíně. Po přivítání představili členové výsledky své dvouleté práce.
Následně měli hosté možnost získat u
stánků jednotlivých pracovních skupin
„Je to taková hezká
podrobnější informace o jejich činnosti.
hračka, která je něco
mezi opravdu reálným
světem a tím, co se
učíme ve škole.“
Michal Jaborník, člen

Po dvou intenzivních, napínavých a
pracovních letech si pak řekli členové
Fóra na shledanou. Loučili se s nadějí, že
se budou nadále setkávat v nositelských
sdruženích?!
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8.

Přehled společensko-politických aktivit 2007-2009

5.-6.10.2007

Výroční konference Česko-německého diskusního fóra na téma
„Identita a životní styl Čechů a Němců v Evropě - migrace,
integrace a multikulturality“, Erfurt.

28.-30.1.2008

Česko-německá rada pro výměnu a spolupráci mládeže, Alena
Felcmanová Berlín.

7.-9.2.2008

Cíl pro vzdělávání: Občan, občansko-politické vzdělávání v zemích
střední Evropy, konference sdružení MitOst e.V, Zástupci PS
Občanská společnost, Anna Kárníková, Alois Tost, Kreisau/
Krzyzowa.

14.-16.3.2008

XVII. Jihlavské symposium v Brně. Dialog uprostřed Evropy: Jak
Evropa srůstá? Alena Felcmanová, Martin Trapp, Brno.

1.7.2008

10 let Česko-německého fondu budoucnosti, představení Fóra
mládeže, informační stánek na Ministerstvu zahraničních věcí,
Praha.

19.-20.8.2008

Symposium Pražské jaro - Pražský podzim, Symposium Spolkové
centrály pro vzdělávání a Německého rozhlasu. Účast na panelu
„Mladý pohled na Pražské jaro“, Alena Felcmanová, Praha.

10.-11.10.2008

Výroční konference Česko-německého diskusního fóra.Téma:
„Společnost bez struktury? Význam principu subsidiarity v českoněmeckých vztazích.“ Martin Trapp, Daniela Fousková, Plzeň.

22.-23.10.2008

Konference Setkání na zlaté stezce. „Mladá generace ve spojené
Evropě – nové šance a cesty pro přeshraniční regionální
spolupráci. Hanns-Seidel Stiftung e.V. Laura Pittroff, Alena
Vlachová, Prachatice.

7.-8.11.2008

Expolingua Praha, účast společně s IC DAAD Praha, představení
školního projektu, Lucie Kroulíková, Praha.

14.1.2009

Účast mluvčích na zahajovacím plese českého předsednictví v
Radě EU, Velvyslanectví ČR, Berlín.

2.-3.2.2009

Zasedání Rady Česko-německého diskusního
Felcmanová, Martin Trapp. Štrasburk.

25.-27.2.2009

Česko-německá rada pro výměnu a spolupráci mládeže, Alena
Felcmanová, Plzeň.

fóra.

Alena
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13.3.2009

Závěrečná prezentace projektu „Do Německa na zkušenou“ za
účasti referentů, zástupců partnerských organizací a německého
velvyslanectví.

2.4.2009

Pódiová diskuse pracovní skupiny Občanská společnost „Výchova
k občanství – proč a jak? Situace a perspektivy občanskopolitického vzdělávání v České republice.“ na ministerstvu školství
v Praze.

17.-19.4.2009

Spolupráce a účast na 6. Česko-německém setkání mládeže
„generation.EUrope 2009, organizace workshopu na téma
energetická politika. Koordinace Daniela Fousková, referent Alois
Tost, Čelákovice.

25.4.2009

Oslava výročí 5 let rozšíření EU, Pracovní skupina Europa, Žitava.

1.-3.5.2009

Převzetí ceny ze soutěže „GoEast 2008“ nadace Renovabis, Janina
Zajíc, Jan Zajíc, Freiburg.
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IV. Projektová práce
1.

Pracovní skupina Info

Na počátku své činnosti si pracovní skupina stanovila za cíl rozšíření
informací o Česko-německém fóru mládeže a možnostech pro mladé v
česko-německé oblasti. Chtěla tak zároveň přispět ke zlepšení komunikace a
porozumění mezi mladými lidmi z Čech a Německa. Rozhodla se k tomu
využít média internetu. Zpočátku se pracovní skupina Info zabývala
přepracováním internetové prezentace Česko-německého fóra mládeže na
portálu www.ahoj.info. V průběhu aktualizace informací a nové
strukturalizace stránek se však rozhodla vytvořit vlastní webové stránky.
Současně s tím se obnovilo loga fóra, pro které se v hlasování většina členů
Fóra mládeže vyslovila. Dále pracovní skupina spolupracovala na českoněmeckém internetovém portálu pro mládež www.ahoj.info, jehož cílem je
zprostředkování informací mladým lidem z Česka a Německa, týkajících se
těchto zemí a jejich kultury. Tento internetový portál je spravován
Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM. Pracovní
skupina Info zde přispívala především články a vytvářela informační obsah.
Jako další projekt připravila pracovní skupina Info česko-německou rallye,
která se poprvé uskutečnila při závěrečném plenárním zasedání Českoněmeckého fóra mládeže v Berlíně. Na závěr své činnosti vytvořila skupina
videoprojekt, ve kterém zodpovídají členové a příznivci fóra otázku: „Co pro
tebe znamená Česko-německé fórum mládeže?“ Vznikl tak kreativní
videoportrét Fóra mládeže, který byl představen na závěrečné prezentaci na
Velvyslanectví ČR v Berlíně. Videoportrét i popis rallye je možné si na našich
nových internetových stránkách www.cnfm.cz nahlédnout a stáhnout.

2.

Pracovní skupina Evropa

a.

Projekt 1: Soutěž o nejlepší logo

Účelem soutěže o nejlepší logo na téma „Česká republika a Německo 5 let
společně v Evropské Unii“ byla motivovace mladých lidi se zamyslet při
příležitosti pátého výročí rozšíření Evropské unie o státy střední a východní
Evropy a vytvořit k tomuto jubileu vhodné logo. Soutěž probíhala od dubna
do 15. června 2008. Soutěže se zúčastnily české a německé střední a vysoké
školy se zaměřením na umění a design, jak i dálší česko-německé organizace.
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Z mnoha vydařených návrhů zvítězilo logo českého studenta Filipa Menšla,
které jsme vybrali za pomoci PhDr. Ing. Pavla Lišky, rektora Vysoké školy
umělecko-průmyslové v Praze. Následně jsme informovali všechny vítěze o
jejich umístění a zaslali jim ceny od sponzorů. Dne 25. dubna 2009 byla
nejlepší loga vystavena na jubilejní oslavě v Trojmezí u Žitavy.
Vítězné logo zdobí pohlednici, na níž napsali čeští a němečtí návštěvníci oslav
vzájemná přání do budoucnosti. Pohlednice pak byly rozeslány a tak každý
obdržel pozdrav od přeshraničního souseda.

Vítězné logo od Filipa Menšla
b.

Projekt 2: Fotoprojekt „Vnitřní trh trochu jinak“

Fotoprojekt „Vnitřní trh trochu jinak“ byl zaměřen na Čechy a Němce, kteří
jezdí nakupovat za hranice sousední země. Díky vstupu České republiky do
schengenského prostoru a zrušení hraničních kontrol koncem roku 2007 se
možnosti nakupování značně zjednodušily. Na základě fotografií a dotazníků
jsme se chtěli dozvědět, co a z jakých důvodů se v sousedních zemích
nakupuje.
V červenci 2008 jsme ve městech Marktredwitz a Cheb vytvořili první fotky a
nechali vyplnit dotazníky. Abychom získali co největší počet odpovědí,
rozeslali jsme další dotazníky e-mailem. Výsledky byly společně s
fotografiemi prezentovány v rámci menší výstavy na oslavě v Trojmezí u
Žitavy.
Zvláštní díky patří našim sponzorům, kteří nám poskytli ceny pro vítěze
soutěže o nejlepší logo: Cestovní agentuře Student Agency, Ingtours Reisen,
„Begegnung mit Böhmen“ a také nakladatelství Fraus. Dále chceme srdečně
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poděkovat panu Reinholdu Deckerovi z MOG-MBH. Norimberk za jeho
kompetentní poradenství a sponzoring veškerého našeho tisku. Díky patří
také panu Ing. Pavlu Liškovi, rektorovi Vysoké školy umělecko-průmyslové v
Praze, za podporu při obtížné volbě vítězného loga, rovněž také Malému
Trojmezí (společenství měst Hrádek nad Nisou, Zittau a Bogatynia) za
přátelskou spolupráci.

3.

Pracovní skupina Kultura

a. Projekt 1: Zuřivě Prahou
V dnešní době musí být vše dokonale zorganizováno v co nejkratší době.
Pražští literáti, hudebníci a umělci trávili mnohem raději svůj čas v kavárnách
a hospodách. Proto se i naše pracovní skupina Kultura orientovala tímto
směrem. Podařilo se nám naplánovat a zrealizovat zajímavé setkání. A co víc?
Podařilo se nám natočit básnické video!
Johannes, Josef, Tereza, Kristýna, Simon, Lucka, Jirka a Bianca uskutečnili
v dubnu 2009 setkání s názvem „Zuřivě Prahou“. Mladým lidem z Česka i
Německa jsme kladli otázky typu „Znají se Češi a Němci navzájem?“, „Mají
němečtí a čeští žáci povědomí o hudbě, kultuře a literatuře svých sousedů?,
„Jsou si vědomi symbiózy česko-německo-židovského elementu?“.
Setkání se zúčastnilo 20 žáků z obou zemí, kteří se kreativním způsobem
snažili na tyto otázky nalézt odpověď. V rámci literárního, hudebního a
fotografického workshopu se studenti chopili hudebních nástrojů, tužek a
kamer, aby objevili svou „zuřivou Prahu“. Na závěrečné prezentaci byly
slavnostně představeny výsledky společné několikadenní práce, např.
výstava fotek staré a nové Prahy, hudební nahrávky nebo reportáže z
„pražského podsvětí“ po vzoru Egona Erwina Kische.
b.

Projekt 2: Videoprojekt „Óda na radost“

Dalším projektem skupiny Kultura byl videoprojekt „Óda na radost“.
V Pasově, Řezně a Drážďanech jsme oslovovali kolemjdoucí, aby tuto píseň
česky nebo německy zazpívali. Díky těmto nahrávkám vznikla jedinečná
česko-německá verze evropské hymny, která představuje porozumění nejen
českého a německého národa.
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Na tomto místě bychom chtěli srdečně poděkovat Goethe-Institutu Praha,
Pražskému literárnímu domu autorů německého jazyka, sdružení Mitost e.V.
a Česko-německému fondu budoucnosti.

4.

Pracovní skupina Migrace

a. Projekt 1: Literární a umělecká soutěž
Pracovní skupina Migrace uspořádala soutěž pro mladé lidi ve věku od 16 do
22 let, kteří se chtějí kreativně vyjádřit k tématům týkajícím se migrace, např.
rasismu, diskriminace nebo se zamyslet nad tím, jaké je být cizí.
Proto jsme vytvořili koncept umělecké soutěže, která byla vypsána na
podzim 2008 v Česku i v Německu pod názvem „Jiné světy u nás doma“,
popř. „In einer anderen Welt zu Hause“.
Naším úmyslem bylo upozornit na situaci studentů a mladých dospělých,
kteří přišli z jiných zemí do Česka nebo Německa a jsou vystaveni problémům
každodenního života. Ty mohou sahat od jazykových nedorozumění přes
kulturní rozdíly až po otevřené projevy nenávisti ze strany ostatních mladých
lidí.
Chtěli jsme motivovat účastníky soutěže k tomu, aby se nad těmito problémy
ve svém okolí zamysleli a uvědomili si je. Přitom měli mít volnost, jak téma
zpracovat, proto jsme se rozhodli uspořádat nejenom literární soutěž, ale
zřídit rovněž kategorii pro fotografie a obrázky.
Dostali jsme mnoho velmi dobrých příspěvků, především v Česku byla odezva
obrovská. Dohromady jsme obdrželi asi 150 příspěvků, v nichž bylo téma
soutěže pojato různými způsoby.
Vítězové byli vybráni porotou, kterou tvořili členové pracovní skupiny
Migrace, paní Dana Moree (interkulturní antropoložka, pedagožka, institut
PONTES), slečna Ieva Jukneviciute (GFPS), pan Petr Michálek (ředitel
Městského divadla v Děčíně) a pan Cuong Phan Kien (Česko-vietnamská
společnost). Tři nejlepší účastníci z každé kategorie byli pozvání na
závěrečnou prezentaci Česko-německého fóra mládeže do Berlína, kde
obdrželi ceny.
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V kategorii „literatura“ zvítězili:
1. místo: Alžběta Abrahová - Barevná Trojka
2. místo: Alice Frýbová - Wie beeinflussen die Vorurteile unsere Meinung?
3. místo: Anja Grossmann - Gedicht Grenzgebiet

V kategorii „obrázky“ zvítězili:
1. místo: Michal Horáček
2. místo: Aneta Železníková
3. místo: Hana Abrmanová

Tyto texty a obrázky byly společně s některými dalšími velmi dobrými
příspěvky k vidění na výstavě během závěrečné prezentace.
b.

Projekt 2: Školní diář

Poté, co jsme obdrželi mnoho zajímavých příspěvků do soutěže a vystavili
některé na závěrečné prezentaci, jsme hledali jinou možnost, jak je
zpřístupnit ještě širší veřejnosti.
Proto jsme se rozhodli vydat dvojjazyčný školní diář a otisknout v něm deset
nejlepších příspěvků z obou kategorií. Kromě toho obsahuje diář informace o
česko-německých akcích, organizacích, svátcích, prázdninových termínech a
ještě mnohem víc.
Školní diář byl poslán všem účastníkům soutěže a také česko-německým
organizacím, které ho předaly zájemcům. Tím jsme jednak zveřejnili výsledky
soutěže a připomněli mladým lidem témata, jako jsou rasismus nebo
diskriminace, s nadějí, že se se jimi budou i nadále zabývat.
Nějdříve chceme poděkovat paní Daně Moree, paní Ievě Jukneviciute, panu
Petru Michálkovi a panu Cuong Phan Kien, za jejich pomoc při ve výběrové
komisi naší soutěže.
Dále děkujeme Youth Bank Cottbus, firmě Vogeley, Česko-vietnamské
společnosti, programu Mládež v akci a samozřejmě také TANDEMu, bez
jejichž finanční podpory by realizace našich projektů nebyla vůbec možná.
Kromě toho děkujeme také Jiřímu Felcmanovi za vytvoření layoutu pro školní
kalendář.
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5.

Pracovní skupina Občanská společnost?!

Pracovní skupina Občanská společnost se během svého dvouletého
funkčního období zabývala občansko-politickým vzděláváním, především tím,
které se odehrává na základních a středních školách. Impulzem pro zvolení
této tématiky diskuze členů na úvodním plenárním zasedání Českoněmeckého fóra mládeže v Norimberku v září 2007, kdy výměnou vlastních
zkušeností došli k závěru, že je školní občansko-politické vzdělávání v obou
zemích více či méně opomíjeno a potýká se s mnoha problémy různého rázu.
Tak vznikla myšlenka projektu, který se v první části měl zabývat
zmapováním struktur a průzkumů, které již na tomto poli vznikly. Na to měl v
druhé části navazovat kvalitativní průzkum, jehož cílem bylo potvrdit či
vyvrátit subjektivní zkušenosti členů pracovní skupiny a celkově zmapovat,
v jakém spektru se pohybují představy o občansko-politickém vzdělávání na
školách a jeho problémy. Z výsledků kvalitativního průzkumu a z vlastních
zkušeností pak měli vycházet účastníci třetí části projektu, česko-německého
workshopu, a vyvinout kreativní řešení stávajících problémů. Jako poslední
část projektu byla naplánována panelová diskuze a na ni přímo navazující
kulatý stůl, jejichž cílem bylo zahájit na téma občansko-politického
vzdělávání veřejnou diskuzi a najít řešení pro stávající problémy.
Na první části projektu, rešerši o strukturách občansko-politického vzdělání v
obou zemích a na tomto poli provedených průzkumů, pracovala pracovní
skupina od listopadu 2007 do ledna 2008. Při ní se mimo jiné ukázalo, že se
školním občansko-politickým vzděláváním z pohledu žáků a učitelů v českoněmeckém kontextu zřejmě ještě nikdo podrobně nezabýval. Těmi
nejzásadnějšími poznatky byla neexistence etablovaného pojmu pro
„občansko-politické vzdělávání“ v České republice a skutečnost, že přímý
překlad německého termínu („politische Bildung“ – „politické vzdělávání“)
vyvolává zcela negativní asociace, či zásadní rozdíl v podílu aktivity státního a
nestátního sektoru v této oblasti (kde v ČR zcela jasně dominuje sektor
neziskový). Tyto poznatky tedy jednoznačně mluvily pro provedení českoněmeckého průzkumu.
Ten se od dubna do července 2008 uskutečnil formou kvalitativních
rozhovorů k obsahu, metodám a materiálům, organizačním otázkám a
postavení Občanské výchovy/Základů společenských věd a obdobných
předmětů v obou zemích. Rozhovory byly vedeny se sedmi žáky a sedmi
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učiteli z druhého stupně základních a ze středních škol na každé straně
hranice. Výsledky, které v mnoha případech umožňují zajímavá srovnání mezi
různými dotazovanými skupinami, jak v rámci jedné země, tak mezi nimi,
jsou zdokumentovány v závěrečné zprávě, kterou v češtině a němčině na
začátku ledna 2009 vydala pražská kancelář Nadace Friedricha Eberta. Za
všechny lze jmenovat, že na obou stranách hranice je předmět vnímán jako
opomíjený, v porovnání s ostatními často až znevýhodňovaný, nebo že –
k překvapení členů pracovní skupiny – podle představ českých učitelů by si
žáci z vyučování měli odnést převážně dovednosti, zatímco podle německých
znalosti.
V polovině listopadu 2008 se pak v Lutherstadt Wittenberg v Německu
uskutečnil workshop, jehož se zúčastnila rozmanitá česko-německá skupina.
Zamýšleli se na základě výsledků průzkumu pracovní skupiny, ale hlavně na
základě vlastních zkušeností nad problémy školního občansko-politického
vzdělávání a jejich možným řešením. Výsledky workshopu se týkají například
platového a kariérního systému, který by motivoval učitele k zodpovědné
práci.
Panelová diskuze „Výchova k občanství – proč a jak? Situace a perspektivy
občansko-politického vzdělávání v České republice“ a kulatý stůl pod záštitou
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřeje Lišky na začátku
dubna 2009 v Praze pak celý projekt završily. Panelová diskuze za účasti
politiků, předně jejího zaštiťovatelé ministra Lišky, zástupců státní správy,
vědců a zástupců praxe snad v budoucnu naplní naději, která byla s jejím
uskutečněním spjatá, a sice že otevře k tématice občansko-politického
vzdělávání a jeho důležitosti, stavu a problémům širokou veřejnou diskuzi,
která povede ke konkrétním výsledkům v praxi. První krok tímto směrem byl
učiněn na kulatém stole za přítomnosti zástupců z praxe občanskopolitického vzdělávání a zástupců státní správy.
Provedení a dokumentace kvalitativních rozhovorů, česko-německý
workshop a panelová diskuze s kulatým stolem byly podpořeny pražskou
kanceláři Nadace Friedricha Eberta. Na podpoře workshopu se mimo to
podílela také zemská kancelář Saska-Anhaltska Nadace Friedricha Eberta.
Panelová diskuze a kulatý stůl se uskutečnily se spolupráci s Gemini o.s.
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Děkujeme Nadaci Friedricha-Eberta, zastoupení v České republice, jmenovitě
Dr. Erfriedu Adamovi, Anně Bischof; Nadaci Friedricha-Eberta, zemské
kanceláři v Sasku-Anhaltsku, jmenovitě Ringovi Wagnerovi. Dále Yvonne
Lehmann, z berlínské kanceláře Nadace Friedricha-Eberta. Gemini o.s.; Ericu
Bestovi.

6.

Školní projekt

Projekt „Do Německa na zkušenou – Versuch´s mal in Deutschland!“, který se
v roce 2008 konal již počtvrté, byl vytvořen Česko-německým fórem mládeže
ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), GoetheInstitutem Praha a Česko-německým fondem budoucnosti. Projekt nabízí
školám setkání, během kterých studenti středních škol získají informace o
možnostech studia, dobrovolnictví či práci v zahraničí, informace o
prohloubení jazykových znalostí a účasti na mezinárodních setkáních a
projektech, a to konkrétně v Německu.
Studenti jsou též seznamováni s činností všech organizací, které na tomto
projektu spolupracují, a s možnostmi, které tyto organizace studentům i
učitelům nabízí.
Program je veden interaktivními metodami a trvá přibližně devadesát minut
včetně prostoru pro otázky a odpovědi. Se studenty hovoříme nejen o
jednotlivých možnostech pobytů v zahraničí, ale diskutujeme s nimi také o
tom, proč je důležité do zahraničí vyjet, co jim setkání s cizím jazykem a jinou
kulturou přinese. Žáky středních škol se tak snažíme více motivovat ke studiu
jazyků a podněcujeme v nich chuť a zájem podívat se do zahraničí a na
základě setkání s lidmi jiných národností odbourávat vzájemné předsudky a
stereotypy.
Pro studenty jsou připraveny materiály s užitečnými kontakty a doplňujícími
informacemi. Cílovou skupinou prezentací jsou studenti posledních dvou
ročníků středních škol, velikost skupiny by s ohledem na interaktivní podobu
informačního semináře neměla přesáhnout 30 studentů.
Projektu se zúčastnilo 17 referentů, kteří od dubna do června a poté od září
do prosince navštívili 72 měst v celé České republice, podívali se do 112
středních škol (nejčastěji šlo o gymnázia a obchodní akademie), ve kterých
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proběhlo celkem 146 prezentací. Protože bylo na každé prezentaci přítomno
průměrně 35 žáků, podařilo se oslovit kolem 5 000 studentů.
Výsledky projektu byly představeny na závěrečné prezentaci, která se konala
13. března 2009 v Goethe-Institutu. Pozváni byli jak referenti školního
projektu, tak zástupci spřátelených organizací. Ohlas jak žáků, tak učitelů,
kteří se prjektu zúčastnili, byl tak pozitivní, že projekt pokračuje i v roce
2009. Projekt „Do Německa na zkušenou“ pokračuje pod vedením nového
koordinátora i nadále, protože žáci i učitelé projevili o zopakování akce velký
zájem.
Srdečné díky nejen za finanční podporu patří Česko-německému fondu
budoucnosti, DAAD Praha, Goethe-Institutu Praha. Jmenovitě paní Dorothee
Uhle, Barboře Boušové, Heleně Peřinové a Astrid Winter z DAAD Praha za
jejich dlouhodobou podporu, stejně tak i Dr. Hansi Simon-Pelandovi z
Goethe-Institutu Praha a samozřejmě všem referentům.
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V.Interview s Ilonou Rožkovou
Jak a kdy jste se rozhodla, resp. co Vás
motivovalo k tomu, abyste v oblasti českoněmeckých vztahů pracovala na plný úvazek?
Rozhodla jsem se v Maďarsku. Byla jsem
s batohem v Budapešti a v internetové kavárně
mě zastihla zpráva, že je možné nastoupit do
Fondu budoucnosti. Rozhodování mi trvalo asi
minutu… Motivovala mě celá minulá léta, kdy
jsem nejzajímavější lidi a nejlepší akce
poznávala díky česko-německým vztahům.
Co považujete v oblasti česko-německé spolupráce za nejdůležitější?
Přátelství a porozumění, kterému jsme se nebáli dát institucionální podobu.
A to nejen Fondem budoucnosti, ten je jen vrcholkem ledovce.
Je nějaká oblast česko-německé spolupráce, o které si myslíte, že v ní Češi a
Němci mají ještě hodně co zlepšovat, a naopak oblast, ve které Češi a Němci
spolupracují doslova příkladně?
V obou zemích čím dál od hranic, tím méně o sobě vzájemně víme. Na tom
bychom měli pořád pracovat. Příkladně funguje třeba spolupráce na
komunální úrovni a partnerská výměna škol.
Který projekt, na kterém jste spolupracovala, byl podle Vašeho mínění pro
česko-německé vztahy nejpřínosnější, nebo Vám prostě jen nejvíce přirostl k
srdci?
Pro mě Česko-německé fórum mládeže. Vyrostly v něm už čtyři generace,
všechny mají něco společného, a každá je něčím zvláštní. Z politického
hlediska bylo nejdůležitější určitě odškodnění obětí nacismu.
Jak vypadá Vaše spolupráce s Fórem mládeže?
Těší mě už to, že pořád trvá. Jsem přesvědčená o potenciálu Fóra už od doby,
kdy jsem jako jeho první koordinátorka začínala, a tohle přesvědčení mě
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nikdy neopustilo. V praxi to znamená, že jeho projekty a práci s důvěrou
propaguji, kde se dá…
Co byste popřála nebo doporučila Česko-německému Fóru mládeže do jeho 5.
volebního období 2009- 2011?
Aby i malé projekty byly velké svým nápadem.
Děkujeme za rozhovor. Ilona Rožková, referentka Česko-německého fondu
budoucnosti.
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VI.Členové
Tina Anton, 23
PS Evropa

O mně Studuji sociální vědy v Landau a momentálně
dělám praktikum na německém velvyslanectví v
Praze.
Můj Dobrodružné setkání naší pracovní skupiny v
zážitek/moje Plzni: hluční svalovci na chodbě ubytovny,
nej ve Fóru večeře s kulisou zápasu v boxu, polonazí muži
tančící uprostřed noci v dešti před našimi okny.
Fórum ... skvělý nápad, který mě baví!
mládeže je

Kateřina Bláhová, 20
PS Evropa

O mně Studuji v Hamburku politologii.
Můj Nej mě poznamenaly exkurze naší pracovní
zážitek/moje skupiny do nákupních center v českonej ve Fóru německém
pohraničí.
Během
hledání
respondentů naší ankety jsem si uvědomila, že
nejen politická témata nebo společná historie,
ale i záležitosti všedního života jako hon za
levnějším zbožím může nás, Čechy a Němce,
spojovat.
Fórum ... rodina, která mne nenechá chladnou.
mládeže je
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Pavla Čermáková, 21
PS Migrace

O mně Studuji všeobecné lékařství v Praze.
Můj Nej v Jugendforu pro mě bylo, když jsme dostali
zážitek/moje mnoho příspěvků do naší literární a umělecké
nej ve Fóru soutěže "Jiné světy u nás doma / In einer
anderen Welt zu Hause".
Fórum ... dobrá příležitost.
mládeže je

Rahel de Boor, 21
PS Kultura

O mně Užívám si studium na univerzitě v Postupimi judaistiku a náboženství.
Můj Upoutalo mě, kolik zájmů se ve Fóru mládeže
zážitek/moje střetlo. Na začátku, když všechno bylo ještě
nej ve Fóru otevřené, se setkalo tolik zapálených lidí, kteří
chtěli něčím pohnout a také tak udělali.
Fórum ... setkávání, mišung a kus společné cesty.
mládeže je
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Marion Dossner, 25
PS Evropa

O mně Od září 2008 studuji magisterský program v
mezinárodních vztazích – obor Sociální teorie a
globální politika na Jacobsově univerzitě a
Universitě Brémy. Předtím jsem absolvovala v
Řezně a v Praze v bakalářském programu
politologii a v doprovodném studiu ještě obor
kompetence pro mezinárodní jednání a dále
intezivní kurz češtiny Bohemicum.
Můj Moje osobní nej byla práce v naší pracovní
zážitek/moje skupině Evropa a také možnost vidět, jak se
nej ve Fóru člověk může během dvou let blíže poznat a
uzavřít mnoho nových přátelství. Absolutním
vrcholem bylo po uzávěrce soutěže naší
pracovní skupiny Evropa zjištění, že se tak
mnoho lidí z Čech a Německa - od studentů až
po agentury - tak kreativním způsobem podílelo
na naší soutěži o nejlepší logo.
Fórum ... napínavý a báječný zážitek. Účast mohu jen
mládeže je doporučit!

Lenka A. Dušková, 27
Koordinátorka CZ

O mně V současné době studuji postgraduál práva
životního prostředí na univerzitě v Hamburku.
Můj Okamžik, kdy vznikly pracovní skupiny.
zážitek/moje
nej ve Fóru
Fórum ... mexická vlna napříč tím, co je německé a
mládeže je české.
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Alena Felcmanová, 22
PS Info
Mluvčí CZ

O mně Studuji M.A. vzdělávání dospělých/celoživotní
vzdělávání na Humboldtově Univerzitě v
Berlíně.
Můj
Těžko vybírat... možná závěrečná prezentace
zážitek/moje
projektu „Do Německa na zkušenou“ 2008, tady
nej ve Fóru
se mi spojilo všechno, staré tváře i nové tváře
Fóra, kooperační partneři, všichni usměvaví a
spokojení
nad
dlouhodobou
úspěšnou
spoluprácí...
Fórum
... mnohá setkání, smích, pláč, půlnoční e-maily,
mládeže je
nekonečné skypové konference, jahodová
omáčka, smrdící boty na ubytovně Lokomotiva v
Plzni, počítač, práce, hodně práce, dobrá
práce?, mnoho otázek, mnoho měst, mnoho
lidí, staří známí, nové tváře, „česko-německá
sekta“, hodiny ve vlaku, pokus a omyl, lepení
účtenek, aneb „jak správně udělat abrechnung“,
mnohá setkání, smích, mnoho vzpomínek...

Daniela Fousková, 24
PS Info
Zastup. mluvčí CZ

O mně Studuji primární pedagogiku a politologii na
Freie Universität v Berlíně.
Můj
Moment, kdy jsem našla náš hotel při plenárním
zážitek/moje
zasedání v Plzni poté, co jsem se ve spěchu a
nej ve Fóru
shonu vydala na setkání a ve vlaku záhy zjistila,
že jsem doma zapomněla jak popis cesty, který
jsem si chtěla prostudovat cestou, tak i mobil,
díky kterému bych ještě mohla na přesné místo
setkání zeptat. Po příjezdu do Plzně jsem tedy
přes dvě hodiny zoufale bloudila městem a
vylučovacími otázkami typu „Znáte tu nějaký
hotel, kam se vejde přes 40 lidí“? snažila
vydedukovat místo našeho setkání. Dorazila
jsem téměř za tmy, zničena z vláčení cestovní
tašky a notebooku, ale staštná, že se nemusím
vracet zpátky...Nej byla totiž každá akce, které
jsem se ve Fóru zúčastnila.
Fórum
... místem, kde vznikají krátkodobá i
mládeže je
dlouhodobá přátelství, zajímavé projekty a
spousta příležitostí a neopakovatelných zážitků.
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Anna-Lena Guske, 25
PS Migrace

O mně Právě jsem dokončila studium politických věd,
práv a výzkumu pro mír a konflikty.
Můj Práce ve Fóru mi ukázala, že i s relativně malými
zážitek/moje prostředky, za to ale kreativitou a angažmá, je
nej ve Fóru možné realizovat skvělé nápady, i když se stále
objevují zdánlivě nepřekonatelné překážky.
Proto jsem měla obzvláště velkou radost, když
před námi ležely příspěvky do naší soutěže,
protože to mi ukázalo, že se naše práce
vyplatila.
Fórum ... skvělá možnost vyzkoušet si sám sebe a s
mládeže je různými milými lidmi realizovat společné
myšlenky.

Susanne Hanemann, 24
PS Občanská společnost

O mně Od září 2008 studuji na dva semestry na
Masarykově univerzitě v Brně dějiny a slavistiku.
Můj Mně se splnilo jedno přání: Češi a Němci jsou
zážitek/moje jedni pro druhé úplně normální lidi. Českonej ve Fóru německé fórum mládeže pro mě osobně
vybudovalo most mezi mladými Čechy a Němci.
Fórum ... moc na jednu větu.
mládeže je
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Michal Jaborník, 18
PS Občanská společnost

O mně Navštěvuju Gymnázium Jírovcova v Českých
Budějovicích. Ve volném času se snažím
vynalézt novou teorii relativity založenou na
ponožkách a banánech.
Můj Ehm…Poznal jsem lidi z naší pracovní skupiny a
zážitek/moje zamiloval jsem si je... A když už teď můj citový
nej ve Fóru výlev spíše připomíná proslov Miss Amerika,
nesmí samozřejmě chybět: „Chci světový mír!!!“
Fórum ... jako vydloubnuté oko chameleona – ti, kdo
mládeže je ho neviděli by měli být právem zvědaví. Ti, co
ho už spatřili, potvrdí, že vás naučí spoustu
nového, jen ne vymýšlet trefné příměry. (Tím
nechci narážet na svůj příměr s okem
chameleona, za kterým si stojím…).

Anja Jakob, 23
PS Info

O mně Studuji v posledním semestru Evropská studia
v Magdeburgu.
Momentálně
píšu
svoji
bakalářskou práci a do října 2008 dělám
praktikum v Praze.
Můj Osobním nej pro mě bylo to, že jsem poznala
zážitek/moje spoustu nových, mladých, zajímavých, milých,
nej ve Fóru neobyčejných,
bodrých,
upovídaných,
bláznivých, přičinlivých a zábavných lidí z
Německa a Čech.
Fórum ... pro mě mišmaš čojčových projektů, týmová
mládeže je spolupráce a komunikace.
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Pavlina Jandová, 20
PS Evropa

O mně Studuji ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze.
Můj Nej byl pocit, když jsem otevřela e-mail s prvním
zážitek/moje příspěvkem do naší soutěže.
nej ve Fóru
Fórum ... je neuvěřitelná příležitost poznat zajímavé
mládeže je lidi.

Anna Kárníková, 25
PS Občanská společnost

O mně Studuji magisterský obor Evropská studia na FSV
v Praze.
Můj Intenzivně jsem si užívala spolupráci s členy naší
zážitek/moje pracovní skupiny, naše fruktifikující i frustrující
nej ve Fóru dohady nad prací, koupání v moři a konečně
výsledky našeho projektu. Potěšila mě též
setkání různého druhu v rámci plenárních
zasedání a jiných aktivit JuFa.
Fórum ... radost i starost.
mládeže je
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Kristýna Kopřivová, 18
PS Kultura

O mně Právě maturuji na Gymnáziu Friedricha Schillera
v Pirne, poté mám v plánu studovat, jestli v
Česku nebo v Německu, to je pro mně ještě
nevyřešená otázka...
Můj Ty dva roky, které jsem strávila ve Fóru mládeže
zážitek/moje byly super, setkání byla báječná, hlavně s naší
nej ve Fóru pracovní skupinou!!! Poslední setkání, při
kterém jsme v Praze plánovali náš projekt
Zuřivě Prahou, bylo prostě ZUŘIVÉ a
NEJLEPŠÍ!!!:-) Stále jsme byli v pohybu, zuřivě
jsme v uličkách zkoušeli najít motivaci, v
internetu jsme zuřivě hledali po hodících se
informacích, atd., atd., atd.....:-) A že jsme tou
zuřivostí utpěli??? - To říká kdo???
Fórum ... barevná česko-německá spirála.
mládeže je

Ondřej Křížek, 24
PS Info

O mně V současné době studentem 5. ročníku
právnické fakulty Západočeské univerzity v
Plzni, mimo to zastává pozici pokladníka v
občanském sdružení Sojka - spolek mladých,
které se zabývá organizací česko-německých
táborů a workshopů pro děti a mládež z ČR a
SRN, na níž se rovněž aktivně podílí.
Můj Pro mě to byla setkání naší AG, neboť jsme
zážitek/moje utvářeli dobrou partu lidí a dobrou atmosféru,
nej ve Fóru na kterou jsme se vždycky všichni mohli těšit.
Fórum ... projektem projektů se slibnou budoucností.
mládeže je

84
Lucie Kroulíková, 22
PS Kultura

O mně Studuji Český jazyk a literaturu a Překladatelství,
tlumočnictví - němčinu na FF UK v Praze.
Můj Nej pro mě byla koordinace školního projektu,
zážitek/moje komunikace s referenty, školami a partnerskými
nej ve Fóru organizacemi, vystupování a prezentace na
veřejnosti, zkušenost s prací v týmu. Nej pro mě
bylo také získání několika dobrých přátelství.
Fórum ... zábava, radost, práce, starosti, plná emládeže je mailová schránka, zajímaví, milí a akční lidé,
nové
kontakty,
jedinečná
možnost
seberealizace ...prostě super věc! :)

Bianca Lipanská, 24
PS Kultura

O mně Studuji v Praze a Lipsku překladatelství a
tlumočení češtiny a angličtiny.
Můj Setkání
zážitek/moje
nej ve Fóru
Fórum ... jedinečný.
mládeže je
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Petra Mičolová, 19
PS Info

O mně Studuji všeobecné gymnázium v Úpici.
Můj Nej pro mě bylo naše první setkání v
zážitek/moje Norimberku.
nej ve Fóru
Fórum ... opravdu veliká zkušenost.
mládeže je

Katharina Ortlepp, 23
PS Evropa

O mně Studuji politiku a ekonomii v Erlangenu a jsem
zemskou předsedkyní SDJ Bavorsko.
Můj Když jsme chodili Plzní a dělali jsme s lidmi
zážitek/moje rozhovory o jejich vztahu k nakupování. Oslovili
nej ve Fóru jsme jeden pár a zeptali se na jejich nákupy,
načež se pán ze široka usmál, položil své
partnerce ruku na stehno a řekl: "my tu nejsme
kvůli nakupování".
Fórum ... pro mě šancí, jak potkat báječné lidi a
mládeže je pracovat s nimi na projektech, o kterých bych si
nikdy nemyslela, že se mohou uskutečnit.
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Ondřej Pavlík, 20
PS Občanská společnost

O mně Studuji Mezinárodní studia - diplomacii na VŠE v
Praze.
Můj Nej pro mě byl nečekaně kladný ohlas a zájem o
zážitek/moje finanční podporu našeho projektu ze strany více
nej ve Fóru subjektů, zárověn možnost spolupráce v rámci
mé pracovní skupiny s takřka hotovými
profesionály...
Fórum ... možnost, jak načerpat mnoho neocenitelných
mládeže je zkušeností, zlepšit jazykové znalosti a poznat
spoustu zajímavých lidí!

Laura Pittroff, 24
PS Evropa
Zastup. mluvčí D
mluv

O mně Studuji v posledním semestru kulturní
hospodářství se zaměřením na střední a
východní Evropu na univerzitě v Pasově.
Můj Těch je více: V orgatýmu - že jsme po velkém
zážitek/moje množství práce byli odměněni i skvělými
nej ve Fóru výsledky. V mé pracovní skupině to bylo setkání
v Plzni: od Techno-tanečníků, kteří ve čtyři
hodiny ráno tancovali kolem svého auta před
našim hostelem, až po večeři vedle boxerského
zápasu, nám nechybělo vůbec nic. Velký dojem
na mě udělalo také velké množství skvělých
návrhů, které nám byly zaslány do naší soutěže.
Fórum ... malý „čojčový“ kolektiv, který žije českomládeže je německým dorozuměním. Je to skvělá možnost,
jak se dozvědět více o česko-nemeckých
vztazích a seznámit se se sympatickými,
zajímavými lidmi, kteří mají podobné cíle.
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Tereza Pražská, 23
PS Info

O mně Studuji Mediální studia na FSV UK a Právo na
FPR ZČU. Dále se věnuji občanskému sdružení
Sojka – spolek mladých.
Můj Dodnes nechápu, jak sme se rozdělili do
zážitek/moje pracovních skupin. Ze začátku to vypadalo
nej ve Fóru zajímavě, ale nakonec to dopadlo…
Luxusní ubytovna Lokomotiva na plzeňských
Slovanech... zúčastnění zajisté budou souhlasit
a vzpomínat.
Fórum … zábava, práce a setkávání se se zajímavými
mládeže je lidmi.

Miriam Probst, 24
PS Evropa

O mně Pracuji v galerii současného umění.
Můj Tím nej byl každopádně jeden večer na
zážitek/moje plenárním zasedání v Ústí, na kterém několik
nej ve Fóru osamělých rytířek a rytířů vyjelo zachránit
slavicí (kalicí) čest, objevili přitom českou kapelu
"The Cruščov" a v eufórii ukuli plán, přivést ji do
Německa. Jazykovým nej zůstává ovšem
novotvar „holkys“ - poslední dva roky interní
oslovení mezi dívkami v pracovní skupině
Evropa, navždy spojen s nekonečně mnoha
skvělými vzpomínkami.
Fórum ... plné ideí, ideálů, energie, zvědavosti,
mládeže je tolerance a báječných „holkys“ a „klucis“.
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Tereza Procházková, 22
PS Kultura

O mně Ve Fóru jsem od roku 2007. V současné době
studuji Česko-německá studia na Karlově
univerzitě v kooperaci s Uni Regensburg.
Můj Když jsem mohla poprvé pozorovat úspěchy
zážitek/moje projektů ostatních a když se náš projekt postavil
nej ve Fóru na nohy.
Fórum … příležitost
poznat mnoho zajímavých,
mládeže je kreativních, mladých lidí, kteří jsou spojeni
společným cílem - prostřednictvím své kreativity
tvořit projekty na témata, která oba národy
spojují a tím tak podpořit vzájemný dialog.

Simon Reinwald, 24
PS Kultura

O mně Studuji germanistiku, romanistiku a pedagogiku,
abych se mohl stát učitelem na gymnáziu.
Můj Když jsme společně s Josefem jednoho dne
zážitek/moje natáčeli náš film v Pasově a v Řezně, byla ve
nej ve Fóru vzduchu cítit taková dynamika a nadšení pro
česko-neměckou spolupráci, že jsem to ještě
nezažil. Atmosféra byla tak silná, že nám
spontánně zazpíval německý sbor česky
evropskou hymnu.
Fórum ... opora pro Evropu, aby srůstalo to, co k sobě
mládeže je patří.
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Tamara Reisig, 25
PS Občanská společnost

O mně Studuji sociologii, podnikové hospodářství a
slovanskou filologii – ruštinu a češtinu. Právě
píši závěrečnou práci o české vnitřní politice.
Můj K mým nej patřila jednoznačně setkání pracovní
zážitek/moje skupiny! Kromě toho i akce, které jsme s naší
nej ve Fóru skupinou postavili na nohy – workshop s
českými a německými účastníky a samozřejmě
finále, pódiová diskuze. Mimořádné na Fóru je
to, že se člověk určitě bude i nadále setkávat s
lidmi, které tu poznal.
Fórum ... práce, zábava, zábava, práce – ale většinou
mládeže je obojí najednou.

Kateřina Smejkalová,23
PS Občanská společnost

O mně Studuji v Bochumi politologii a germanistiku.
Můj Moje nej ve Fóru mládeže pro mě bylo najít lidi,
zážitek/moje kteří se zajímali o stejné téma jako já, a že se
nej ve Fóru nám společně podařilo zrealizovat náš projekt
tak, jak jsme si ho na začátku společně vysnili
Fórum ... má v mých očích zkušenostmi, nápady a
mládeže je nadšením, které každý ze členů přináší,
obrovský potenciál jak něco dokázat navenek,
tak osobně obohatit každého ze členů..
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Laura Stoye, 24
PS Migrace

O mně V průběhu tohoto funkčního období Fóra
mládeže jsem dokončila bakaláře v oboru
Evropská studia.
Můj Spíš než to jedno velké nej jsem měla hodně
zážitek/moje malých: komunikaci beze slov, zakázané vtipy,
nej ve Fóru společné vaření, dámu ve velice křesťanském
domově, noční rozhovory, náš rostoucí strom a
konečně hru na mixér.
Fórum ... kreativní chaos, z něhož může vzniknout víc,
mládeže je než se zdálo.

Anne Theobald, 23
PS Migrace

O mně Když právě nesedím ve vlaku a nejedu přes půl
Evropy, abych se dostala do Čech, studuji
střídavě politologii, evropská studia a
ekonomickou politiku “dans le Nord” v Lille a v
Münsteru.
Můj Za tu dobu, co jsem ve Fóru mládeže, jsem se
zážitek/moje naučila a dělala takové věci, se kterými jsem
nej ve Fóru předtím neměla moc do činění. Vedle toho jsme
si samožejmě užili hodně legrace. Také je
báječné po skoro dvouletém období, ve kterém
se nám někdy dařilo hůř a někdy líp, zjistit, že to
nakonec nějak klaplo, a že vznikl uspokojivý,
česko-německý
produkt,
na
kterém
spolupracovali rozdílní lidé.
Fórum … mišmaš a velké puzzle.
mládeže je
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Alois Tost, 24
PS Občanská společnost

O mně Právě jsem dokončil své studium s energetickotechnickým zaměřením. Tím pro mě končí
studenstký život a brzo začnu být produktivní …
Můj Moje naprosté highLIGHT byla inspirativní
zážitek/moje meditace se svíčkou v ruce na nočním
nej ve Fóru prostranství před budovou vysoké školy při
plenárním zasedání v Plzni. Tady se každém z
nás (určitě) zažehlo malé světlo.
Fórum ... pro mě teď již minulostí. Škoda – po čtyřech
mládeže je letech tvrdé práce, ale také úspěchů, úžasných
cest, spousty zábavy a zdokonalování se ve
styku s českou mentalitou ;-)

Martin Trapp, 25
PS Info
Mluvčí D

O mně Studuji matematiku na TU v Berlíně.
Můj Spolupráce s divadelní skupinou Čojč v Plzni.
zážitek/moje
nej ve Fóru
Fórum ... příkladem pro to, jak může vypadat českomládeže je německá spolupráce.
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Josef Urbánek, 26
PS Kultura

O mně Dokončuji studium na univerzitě v bavorském
Řezně a na Karlově univerzitě. Chystám se na
naplňující pracovní život :-).
Můj Našel jsem během relativně krátké doby velmi
zážitek/moje dobré kamarády, které na ulici jen tak
nej ve Fóru nepotkáte.
Fórum ... skupina velmi aktivních mladých lidí, kteří
mládeže je nemají strach žít na plné otáčky.

Eliška Valterová, 18
PS Migrace

O mně Chodím na gymnázium v Ostrově do třetího
ročníku.
Můj Hodně se mi líbila účast ve školním projektu,
zážitek/moje který mě naučil, jak vystupovat před lidmi a díky
nej ve Fóru němuž jsem se dozvěděla ještě víc věcí o
možnostech v Německu.
Fórum ... dobrá šance, jak poznat nové lidi.
mládeže je
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Jan Vařák, 20
PS Migrace

O mně Studuji politologii na FF UK v Praze.
Můj Nej pro mě byla možnost navštívit díky Fóru
zážitek/moje spoustu důležitých česko-německých akcí a
nej ve Fóru podílet se sám na vzájemné spolupráci. A také
samozřejmě skvělá příležitost sjezdit velký kus
našich zemí a zdokonalit si němčinu.
Fórum ... super!
mládeže je

Alena Vláchová, 20
PS Evropa

O mně Studuji na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni a tento
rok snad úspěšně zakončím zdejší studium
"zkouškou dospělosti." Ráda bych dál
pokračovala na vysoké škole, zabývající se
mezinárodními vztahy.
Můj Největší zážitek pro mě byl, když naše velmi
zážitek/moje početná skupina začala hrát seznamovací hry v
nej ve Fóru dost frekventovaném plzeňském parku:)))
Kolemjdoucí vypadali, že by se rozhodně rádi
přidali. Dále hraní se skupinou čojč v rámci
divadla "ten, kdo ovládá loutku a naopak být
ovládán." Bylo to pro mě dost naučné a
zábavné.
Fórum ... skvělá skupina lidí, co mají společné plány,
mládeže je cíle a chuť něco podniknout! Je to jako pozitivně
soustředěná energie, která dle mého názoru
ušla velkou cestu. Důležité je, že Fórum může
dokázat mnoho věcí, i těch, které se na první
pohled zdají být nereálné. Důkazem mohou být
některé projekty.
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Johannes Westphal, 22
PS Kultura

O mně Momentálně studuji judaistiku a historii v
Postupimi.
Můj Plenární zasedání s celým Fórem byly vždy
zážitek/moje obohacující. Při intezivní praci ve skupině,
nej ve Fóru nesčetných ranních rozehřívacích hrách a výlety
do různých měst jsem se cítil dobře.
Fórum ... skvělá možnost, jak přijít do kontaktu s
mládeže je mladými lidmi z Čech. Ty dva roky mi daly
možnost tuto zemi lépe poznat.

Janina Zajíc, 27
Koordinátorka D

O mně Jsem diplomovaná ekonomka, momentálně na
mateřské dovolené a žiju v Praze.
Můj (Stresový faktor) Vést v nejvyšším stádiu
zážitek/moje těhotenství v Plzni velmi napínavou novou
nej ve Fóru volbu mluvčích venku na chodníku a přitom
pozorovat, kde leží hranice vlastní improvizace.
Fórum ... pro mě místem, kde má člověk možnost se
mládeže je setkat se stejně smýšlejícími lidmi, společně
utvářet něco nového a mísit se do českoněmeckého dialogu. Možnost malého příspěvku
k porozumění národů.
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Jiří Zeman, 20

O mně Připravuji se ke kněžské službě – momentálně
procházím přípravným teologickým kurzem na
UP v Olomouci.

PS Kultura

Můj Nejvíce se mi líbila atmosféra vzájemného
zážitek/moje přátelství a touha objevovat nepoznané
nej ve Fóru přednosti obou zemí i jejich jazyků. :-)
Fórum ... je velmi kvalitní projekt! Jsem vděčný, že
mládeže je jsem ho mohl (alespoň trošku) poznat.

Mimo jiné byli členem 2007-2009

Anne Priebe, PS Migrace
Maren Schneider, PS Migrace
Lukas Mehnert, PS Info

„Prostor, kde se střetávají
mladí Češi a Němci, snaží se
vyrovnat s minulostí, přivést
nějaký svěží, nový, čerstvý vítr
do česko-německých vztahů a
má to i určitý význam v tom, že
se někteří politici nechají
inspirovat naší prací.“

Ondřej Pavlík, člen
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VII. Poděkování
V první řadě patří náš dík našim elementárním donátorům, bez kterých by
naše práce nebyla vůbec možná: Česko-německému fondu budoucnosti,
jmenovitě Iloně Rožkové za její dlouholetou správu a podporu projektu,
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Spolkovému plánu pro děti
a mládež.

Kinder- und Jugendplan
des Bundes

Dále chceme poděkovat Krajskému úřadu v Plzni za podporu našeho druhého
plenárního setkání.
Za dlouhodobou podporu a spolupráci na různých úrovních děkujeme:
Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem, jmenovitě
jeho ředitelům panu Janu Lontscharovi a Thomasi Rudnerovi, za jejich
neustálou otevřenost, ochotu a podporu. Členům Rady Česko-německého
diskusního fóra stejně tak i členům Česko-německé rady pro výměnu a
spolupráci mládeže.
Srdečné poděkování patří Velvyslanectví České republiky v Berlíně, Jeho
Excelenci panu velvyslanci Rudolfu Jindrákovi a druhému velvyslaneckému
radovi Michalu Bucháčkovi, za poskytnutí exklusivního rámce pro naši
závěrečnou prezentaci a dlouhodobou podporu.
Díky za podporu při jednotlivých setkáních patří Denisovi F. Brodbeckovi,
Štěpánce Busuleanu, Vereně Heidenreich, Báře Procházkové, členům
sdružení A-Basta, členům debatního klubu Most, jmenovitě Filipu
Schwarzensteinovi, Waltheru Pittroffovi a především našim tlumočnicím
Nicole Richter, Petře Sochové a Janě Váňové.
Za tisk závěrečné brožury patří srdečné díky panu Reinholdu Deckerovi
z MOG-MBH Norimberk.
V neposlední řadě patří naše díky nositelským sdružením Fóra mládeže, bez
nichž by naše činnost nebyla vůbec možná.
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VIII. Český vítězný text PS Migrace
„Barevná trojka“ od Alžběty Abrahové, Olomouc, 1. místo
Dnes do města přijel cirkus. Všechny děti se snaží přemluvit své rodiče, aby
se mohly jít podívat na slony, velbloudy a hlavně na klauna.
A je večer. Hlediště cirkusu se pomalu začíná zaplňovat. Mezi diváky sedí muž
středního věku s asi tak devítiletým synem. Oba mají snědší pleť, vlasy černé
a kudrnaté jako kousky hořké čokolády. Výrazné tmavé oči a velké rty. Oči
staršího z nich jiskří radostí, vrací se ve vzpomínkách do dob mládí, kdy
s kamarády pozoroval cirkusové představení nevelkou dírou v plachtě
cirkusového stanu. Rozhlíží se, ve kterých místech to mohlo být. Náhle se
však pohledem vrátí na protější stranu do třetí řady hlediště. Tam se jeho oči
zastaví.
Pohybem ruky ukáže svému synovi na to místo. Syn přimhouří oči, zaostří.
Neví, co mu chce otec ukázat. Na druhé straně sedí muž. Asi ve věku jeho
táty. Vedle něho taktéž osmi či devítiletý syn. Podobají se jako vejce vejci. Od
okolních lidí se však nepatrně liší. Mají nažloutlou pokožku a zešikmené oči.
Syn se nechápavě dívá na otce. Ten se na to místo ještě jednou podívá, a
začne vyprávět:
„Je ti 17 let a máš dva nejlepší přátele. Říkáte si – Barevná trojka, protože
každý pocházíte z jiného kontinentu. Nikdo vás nemůže rozloučit. Je krásný
den, a vy se rozhodnete jít na vaše oblíbené místo za městem. Jenže jakmile
minete poslední dům, narazíte na skupinu pěti kluků stejně starých jako vy.
Jsou celí v černém. Kolem pasů a těžkých bot jim visí řetězy. Radek, ten
ignorantní namachrovanec nebere vůbec ohled na vás dva. Začne té skupině
nadávat a provokovat je. Vrhnou se na vás. Liu – Chu, ten patolízal, jim začne
pochlebovat. Po chvíli se ti podaří uniknout a ze všech sil běžíš pro pomoc.
Když se však vrátíš zpět, nikdo tam není. To, co jsem ti vyprávěl se mi stalo.
Bylo to pro mě takové zklamání, že jsem už vícekrát s ani jedním z nich
nepromluvil. A proč ti to vyprávím? Tam sedí Liu – Chu a vpravo nahoře
Radek. Oba mají kluky. Pořádně si je prohlédni a zapamatuj si: Nikdy od nich
a jim podobných nečekej pomoc! Dělají, že jsou tví kamarádi a pak, když
přijde na věc, ti vrazí nůž do zad.“
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Ve třetí řadě sedí muž středního věku s asi tak devítiletým synem. Oba
vypadají jako kdyby malíř zkoušel vytvořit novou barvu a míchal žlutou
s hnědou až vznikne okrová. Malíř spokojeně kývne hlavou a vybarví jim pleť.
Vlasy jim nakreslí černé a rovné jako havraní perutě. Oči namaluje trochu
zešikma ve tvaru rýžových zrnek. Oči staršího z nich jiskří radostí, vrací se ve
vzpomínkách do dob mládí, kdy s kamarády pozoroval cirkusové představení
nevelkou dírou v plachtě cirkusového stanu. Rozhlíží se, ve kterých místech
to mohlo být. Náhle se však pohledem vrátí na protější stranu na levou
stranu do horní řady. Tam, se jeho oči zastaví.
Pohybem hlavy ukáže svému synovi na to místo. Syn přimhouří oči, zaostří.
Neví, co mu chce otec ukázat. Na druhé straně sedí muž. Asi ve věku jeho
táty. Vedle něho taktéž osmi či devítiletý syn. Podobají se jako vejce vejci. Od
okolních lidí se neliší. Mají světlou pleť a skoro až zlaté vlasy. Syn se
nechápavě dívá na otce. Ten se na to místo ještě jednou podívá a začne
vyprávět:
„Je ti 17 let a máš dva nejlepší přátele. Říkáte si – Barevná trojka, protože
každý pocházíte z jiného kontinentu. Nikdo vás nemůže rozloučit. Je krásný
den, a vy se rozhodnete jít na vaše oblíbené místo za městem. Jenže jakmile
minete poslední dům, narazíte na skupinu pěti kluků stejně starých jako vy.
Jsou celí v černém. Kolem pasů a těžkých bot jim visí řetězy. Radek, ten
ignorantní namachrovanec nebere vůbec ohled na vás dva. Začne té skupině
nadávat a provokovat je. Vrhnou se na vás. Vidíš, že není jiné východisko, a
tak to té partičce začneš rozmlouvat. A Seifu, ten srab, zdrhne. To, co jsem ti
teď vyprávěl, se mi stalo. Bylo to pro mě takové zklamání, že jsem už vícekrát
ani s jedním z nich nepromluvil. A proč ti to vyprávím? Tam sedí Radek a
naproti Seifu. Oba mají kluky. Pořádně si je prohlédni a zapamatuj si: Nikdy
od nich a jim podobných nečekej pomoc! Dělají, že jsou tví kamarádi a pak,
když přijde na věc, ti vrazí nůž do zad.“
V horní řadě sedí muž středního věku s asi tak devítiletým synem. Oba mají
alabastrově zářící kůži. Jejich pomněnkově modré hluboké oči uhranou
každého, kdo se do nich podívá. Ostré rysy obličejů dotvářejí neposedné
lehké vlnky světlých vlasů. Oči staršího z nich jiskří radostí, vrací se ve
vzpomínkách do dob mládí, kdy s kamarády pozoroval cirkusové představení
nevelkou dírou v plachtě cirkusového stanu. Rozhlíží se, ve kterých místech
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to mohlo být. Náhle se však pohledem vrátí nalevo na protější stranu do
prostřední řady. Tam, se jeho oči zastaví.
Mrknutím ukáže svému synovi na to místo. Syn přimhouří oči, zaostří. Neví,
co mu chce otec ukázat. Na druhé straně sedí muž. Asi ve věku jeho táty.
Vedle něho taktéž osmi či devítiletý syn. Podobají se jako vejce vejci. Od
okolních lidí se však nepatrně liší. Snědá pleť a tmavé oči prozrazují, že
nejsou zdejší. Syn se nechápavě dívá na otce. Ten se na to místo ještě jednou
podívá a začne vyprávět:
„Je ti 17 let a máš dva nejlepší přátele. Říkáte si – Barevná trojka, protože
každý pocházíte z jiného kontinentu. Nikdo vás nemůže rozloučit. Je krásný
den, a vy se rozhodnete jít na vaše oblíbené místo za městem. Jenže jakmile
minete poslední dům, narazíte na skupinu pěti kluků stejně starých jako vy.
Jsou celí v černém. Kolem pasů a těžkých bot jim visí řetězy. Ty si vzpomeneš,
že jsou to právě ti kluci, kteří asi před týdnem zbili tvou sestru. Začneš jim
nadávat. Čekáš, že tě kamarádi podpoří, ale oni nic. Parta kluků se na tebe
vrhne. Patolízal Liu – Chu jim začne pochlebovat. A Seifu, ten srab, zdrhne.
To, co jsem ti teď vyprávěl, se mi stalo. Bylo to pro mě takové zklamání, že
jsem už vícekrát ani s jedním z nich nepromluvil. A proč ti to vyprávím?
Napravo od nás sedí Liu - Chu a tam Seifu. Oba mají kluky. Pořádně si je
prohlédni a zapamatuj si: Nikdy od nich a jim podobných nečekej pomoc!
Dělají, že jsou tví kamarádi a pak, když přijde na věc, ti vrazí nůž do zad.“
A co vy? Nejste také náhodou stejní jako „Barevná trojka“ ? Neposuzujete
všechny podle činů jednoho?
Jaký myslíte, že tento příběh bude mít dopad na syny těch třech kamarádů?
Jak se ti tři kluci zachovají k sobě navzájem až se setkají?
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„Da(s) ist eine unglaublich große
Gruppe von Jugend innerhalb
Deutschlands und Tschechiens
und die haben zwanzig Vertreter
in der Gruppe, die jetzt da ist,
...unsicheres Lächeln …das ist
eigentlich ein Unsinn.“
Lenka A. Dušková, Koordinatorin

