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Předmluva | Vorwort
Ahoj a Hallo!

Milí členové, milí přátelé Českoněmeckého
fóra
mládeže,
milí podporovatelé, milí čtenáři,

předešlý rok rychle uběhl – ale co
mezitím Fórum mládeže všechno
nezvládlo! 30 mladých lidí z České
republiky a Německa zorganizovalo
mimořádné projekty – počínaje
veřejnou diskuzí k hospodářským
vztahům obou zemí, přes organizaci
letního tábora s kreativními workshopy
na téma „udržitelnost“, realizaci
výstavy s názvem „Já, Evropan?“,
přípravy brožury k pracovní migraci až
po projekt „Czech in!“, který se rozvíjel
už po třetí funkční období, a stal se tak
skoro pevnou součástí Fóra mládeže.
Na své působení ve Fóru mládeže
mohou být členové hrdí, neboť tak
učinili česko-německý svět zase o
něco pestřejší, zaujali nové publikum a
nadhodili nové otázky. Podívejte se, co
za rok vzniklo, začtěte se do
jednotlivých
projektů,
podnětů,
prohlédněte si, kdo byli letošní členové,
jak vnímají sami sebe, česko-německý
svět nebo i téma udržitelného rozvoje.
Děkujeme všem příznivcům Fóra
a přejeme příjemnou zábavu při čtení!

Hallo und Ahoj!

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des
Deutsch-tschechischen Jugendforums,
liebe Unterstützer und Förderer, liebe
Leser und Leserinnen,
das letzte Jahr ging schnell vorüber
– aber was hat das Jugendforum nicht
alles geschafft?! Dreißig junge Mitglieder
aus Deutschland und aus Tschechien
haben
durch
ihr
Engagement
außerordentliche Projekte entstehen
lassen – angefangen bei einer
öffentlichen
Diskussion
zu
den
Wirtschaftsbeziehungen beider Länder,
über die Organisation eines interaktiven
Sommerlagers mit kreativen Workshops
zum Thema „Nachhaltigkeit“, der
Konzeption und Verwirklichung einer
Ausstellung mit dem Titel „Ich Europäer?“
und der Vorbereitung einer Broschüre
zum Thema Arbeitsmigration bis hin zum
Projekt Czech in!, welches bereits zum
dritten Mal durchgeführt wurde und somit
schon beinahe zu einem festen Bestandteil des Jugendforums geworden ist.
Auf ihr Wirken im Jugendforum können
alle Mitglieder stolz sein, denn sie haben
die deutsch-tschechische Welt wieder
um einiges bunter gemacht, ein neues
Publikum begeistert und neue Fragen
aufgeworfen. Schaut euch an, was in
einem Jahr alles entstanden ist, lest über
die einzelnen Projekte und Impulse und
darüber, wer die diesjährigen Mitglieder
waren, wie sie sich selbst, die deutschtschechische Welt und auch das Oberthema der nachhaltigen Entwicklung sehen.

Wir danken allen Förderern des Jugendforums und wünschen viel Spaß beim
Lesen!

Obsah | Inhaltsverzeichnis
Zdravice | Grußwörter.............................................6
Grußworte
| Zdravice.............................................. 6
Wer sind wir? | Kdo jsme?...................................... 7
Geschichte | Historie...............................................8
Arbeitsgruppen | Pracovní skupiny....................10
Camp | Tábor..................................................... 10
Czech In! | Czech In!..........................................12
Deutschland-Tschechien | Česko-Německo..14
Wirtschaft | Ekonomie......................................16
Ich, Europäer? | Já, Evropan?.......................... 18
Versuch´s mal in Deutschland!
Do Německa na zkušenou............................... 20
Nachhaltige Entwicklung | Udržitelný rozvoj... 22
Mitglieder | Členové.............................................. 24
Danksagung | Poděkování...................................28
Veranstaltungen | Akce........................................ 28

Zdravice | Grußworte
Mám radost, že mohu pozdravit již
7.
běh
Česko-německého
fóra
mládeže. Česko-německá deklarace
o vzájemných vztazích a jejich
budoucím rozvoji, podepsaná v roce
1997, byla nejenom významným
politickým předělem ve vzájemných
vztazích mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo, ale
také dala počáteční impuls mnoha
důležitým
česko-německým
projektům, jejichž posláním je přispět
ke vzájemnému poznání a sblížení
mezi Čechy a Němci.
Jedním z nich je právě Českoněmecké fórum mládeže. Skutečnost,
že projekt nepřetržitě a úspěšně
pokračuje od roku 2001, svědčí o jeho
životaschopnosti. Jsem přesvědčen,
že i letošní 7. běh přispěje k této
tradici. Témata, na něž se zaměřily
pracovní skupiny letošního fóra, ať se
týkají česko-německé ekonomické
spolupráce,
existence
evropské
identity, trvale udržitelného rozvoje či
pracovní a studijní mobility mezi ČR a
SRN, patří ve vztazích mezi Českou
republikou a Spolkovou republikou
Německo k nejdůležitějším. Oceňuji, že
účastníci letošního fóra se k nim
aktivně přihlásili.
Přeji účastníkům letošního běhu
Česko-německého fóra mládeže, aby
je aktivní přístup k česko-německé
spolupráci
doprovázel
také
v budoucnu.
Josef Zieleniec
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe
Mitglieder
des
Deutschtschechischen
Jugendforums,
liebe Freundinnen und Freunde,

zuerst möchte ich mich für Ihre Einladung
herzlich bedanken und Sie um
Verständnis bitten, dass ich aufgrund
zahlreicher terminlicher Verpflichtungen
in meinem Wahlkreis Hof bedingt durch
die am 22. September stattfindende
Bundestagswahl an der Veranstaltung
nicht teilnehmen kann.
Seit Beginn ist es mir ein wichtiges
Anliegen, dass insbesondere junge
Menschen
als
Garanten
eines
freundschaftlichen Miteinanders unserer
beiden Völker eintreten, da sie von der
widrigen jüngsten Vergangenheit mit
gegenseitig
begangenem
Unrecht
unbelastet sind. Das bedeutet nicht, dass
sie sich von der Vergangenheit
lossprechen, sondern stattdessen in der
Lage sind diese objektiv zu diskutieren.
Nur so lassen sich weiterhin erfolgreich
und nachhaltig die Fundamente für eine
gemeinsame Zukunft im Herzen Europas
aufbauen.
Alle Projekte der aktuellen Amtszeit
stehen in einem engen Zusammenhang
mit dem Oberthema „Nachhaltige
Entwicklung – Nachhaltiges Europa“.
Dies
begrüße
ich
sehr,
denn
Nachhaltigkeit ist für die Zukunft unserer
Gesellschaft von zentraler Bedeutung,
lässt sich aber nicht zentral durch
politische Entscheidungen verordnen,
sondern bedarf eines breitgefächerten
zivilgesellschaftlichen Dialogs. Denn nur
so kann sich eine tiefgreifende Akzeptanz
für Veränderungen entwickeln.
(…)

Kdo jsme? | Wer sind wir?
Genau diesen Weg haben die
beteiligten Jugendlichen beschritten.
Für die engagierte Arbeit in den
einzelnen Projektgruppen danke ich
allen Beteiligten herzlich.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Petra Ernstberger

Popis projektu
Česko-německé fórum mládeže je
bilaterální diskusní a projektová
platforma pro mladé lidi z České
republiky a Německa, kteří se chtějí
aktivně podílet na rozvoji českoněmeckého dialogu. Díky rozmanitosti
názorů a nápadů svých 15 českých a
15 německých členů má toto grémium
velký potenciál.
Někteří členové Fóra jsou zástupci
různých mládežnických organizací,
které se věnují česko-německé
problematice,
jako
například
organizace
Junge
Aktion
der
Ackermann Gemeinde. Členové jsou
jmenováni na základě výběrového
řízení. Při výběru klade Fórum důraz
zejména
na
zájem
kandidátů
o tematiku a bere v potaz jejich nápady
na
zlepšení
česko-německé
spolupráce.
V září 2012 zahájili svoji činnost v
novém složení členové 7. funkčního
období a své působení završí
závěrečnou prezentaci 13. 9. 2013
v Ústí nad Labem. Osmý ročník fóra
bude sestaven v březnu 2014.

Beschreibung des Projektes
Das Deutsch-tschechische Jugendforum
ist eine bilaterale Diskussions- und
Projektplattform für junge Menschen
aus Deutschland und Tschechien, die
sich aktiv an der Ausweitung des
deutsch-tschechischen
Dialogs
beteiligen möchten. Die Ideen- und
Meinungsvielfalt seiner 15 deutschen
und 15 tschechischen Mitglieder
eröffnen diesem Gremium große
Potentiale.
Einige Jugendforumsmitglieder sind
Vertreter von Jugendorganisationen,
die sich dem deutsch-tschechischen
Jugendaustausch widmen, wie zum
Beispiel die Junge Aktion der
Ackermann Gemeinde und Sojka. Die
Mitglieder
werden
durch
ein
Auswahlverfahren bestimmt. Bei der
Auswahl wird vor allem darauf Wert
gelegt, dass die Kandidaten ein großes
Interesse für die Thematik und eigene
Ideen im Bereich der deutschtschechischen
Zusammenarbeit
mitbringen.
Das
7.
Deutsch-tschechische
Jugendforum nahm im September
2012 in neuer Besetzung seine
Tätigkeit auf und beendet diese mit
seiner
Abschlusspräsentation
am
13.09.2013 in Ústí nad Labem. Das 8.
Jugendforum wird im März 2014
gebildet werden.
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Historie | Geschichte
Dvanáct let a sedm funkčních období – Historie Fóra mládeže
Česko-německé
fórum
mládeže
vzniklo z iniciativy mladých lidí
z České republiky a Německa, kteří již
v roce 1997, kdy byla ministry
zahraničí
obou
zemí
založena
Koordinační rada Česko-německého
diskusního fóra, požádali o možnost
zapojení mladé generace do českoněmeckého dialogu. V roce 2001 bylo
Česko-německé
fórum
mládeže
založeno jako projekt Koordinační
rady. Obě grémia jsou dodnes úzce
propojena: Fórum mládeže je od roku
2003 v Česko-německém diskusním
fóru zastoupeno svými mluvčími.
Záštitu nad Česko-německém fórem
mládeže převzal na české straně Josef
Zieleniec,
někdejší
poslanec
Evropského parlamentu a bývalý
ministr zahraničí; na německé straně
pak zaštítila Fórum mládeže Petra
Ernstberger, poslankyně Spolkového
sněmu a místopředsedkyně českoněmecké parlamentní skupiny.
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Přípravu
a
realizaci
projektu
zajišťovaly v letech 2001 až 2003
Koordinační
centrum
českoněmeckých výměn mládeže Tandem,
IDOR
a
Nadace
Brücke/Most
v Drážďanech. Od roku 2003 ručí za
existenci
Česko-německého
fóra
mládeže nositelská sdružení Českoněmecké fórum mládeže o.s. a
Freunde des Deutsch-tschechischen
Jugendforums e.V., jejichž členové
pocházejí především z řad bývalých
členů Fóra.

Svým neplaceným angažmá umožňují
existenci Fóra i pro své následovníky.

V průběhu dvanácti let své existence
zrealizovalo Česko-německé fórum
mládeže mnoho projektů. To se
podařilo také díky dlouholeté těsné
spolupráci se sponzory a partnery jako
jsou Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem,
Česko-německý fond budoucnosti,
Ministerstvo
školství,
mládeže
a tělovýchovy ČR, Goethe-Institut
Praha, DAAD Praha a mnozí další.
Tato stabilní síť umožňuje nositelským
spolkům
Česko-německého
fóra
mládeže projekty stále reflektovat
a reagovat na aktuální potřeby a dění.
Proto se se začátkem šestého
funkčního období v září roku 2011
struktury
Česko-německého
fóra
mládeže změnily. Funkční období bylo
zkráceno ze dvou let na jeden
a namísto 20 českých a 20 německých
členů je ve Fóru mládeže zastoupeno
každý rok 15 členů z každé země, kteří
se nově během svého funkčního
období
intenzivně
věnují
tzv.
zastřešujícímu tématu. Sedmé Fórum,
které zahájilo svou činnost v září 2012,
je druhým funkčním obdobím v řadě,
které probíhá podle nového konceptu.

Zwölf Jahre und sieben Amtszeiten – Die Geschichte des Jugendforums
Das Deutsch-tschechische Jugendforum
entstand aus einer Initiative junger
Deutscher und Tschechen, die bereits
1997, als von den Außenministern
beider Staaten der Koordinierungsrat
des Deutsch-tschechischen Gesprächsforums gegründet wurde, forderten,
auch die junge Generation in den
deutsch-tschechischen Dialog einzubinden. Im Jahre 2001 wurde das
Deutsch-tschechische Jugendforum
als Projekt des Koordinierungsrates
gegründet. Beide Gremien sind bis
heute eng mit einander verbunden:
Das Jugendforum ist seit 2003 durch
seine
Sprecher
im
Deutschtschechischen Gesprächsforum vertreten.
Die
Schirmherrschaft
über
das
Deutsch-tschechische Jugendforum
übernahm auf deutscher Seite Petra
Ernstberger, Mitglied des Bundestages
und
stellvertretende
Vorsitzende
der
deutschtschechischen
Parlamentariergruppe; die tschechische
Schirmherrschaft übernahm Josef
Zieleniec, ehemaliger Abgeordneter
des Europaparlaments und früherer
tschechischer Außenminister.
Vorbereitung und Realisierung des
Projektes gewährleisteten von 2001
bis 2003 das Koordinierungszentrum
deutsch-tschechischer Jugendaustausch
Tandem, IDOR und die Brücke/MostStiftung in Dresden. Seit 2003 sichern
die beiden Trägervereine Freunde des
Deutsch-tschechischen Jugendforums
e.V. und Česko-německé fórum
mládeže o.s., deren Mitglieder sich vor
allem aus den Reihen der ehemaligen
Mitglieder des Forums rekrutieren, die
Existenz des Deutsch-tschechischen
Jugendforums. Mit ihrem ehrenamtlichen

Engagement ermöglichen sie den
Fortbestand des Jugendforums auch
für ihre Nachfolger.

Das Deutsch-tschechische Jugendforum
hat innerhalb der letzten zwölf Jahre
zahlreiche Projekte umgesetzt. Dies
gelang auch dank der langjährigen
und engen Zusammenarbeit mit
Geldgebern und Partnern wie dem
Koordinierungszentrum
deutschtschechischer
Jugendaustausch
Tandem, dem Deutsch-tschechischen
Zukunftsfonds, dem Ministerium für
Schulwesen, Jugend und Sport der
Tschechischen Republik, dem GoetheInstitut Prag, dem DAAD Prag und
vielen anderen.
Dieses stabile Netzwerk ermöglicht es
den Trägervereinen des Jugendforums,
das
Projekt
und
die
damit
verbundenen Aktivitäten immer wieder
neu und aus anderen Perspektiven zu
betrachten. So kam es mit dem im
September
2011
begonnenen
sechsten
Deutsch-tschechischen
Jugendforum zur Umsetzung eines
völlig neuen Konzeptes. Die Amtszeit
wurde von zwei auf ein Jahr gekürzt,
statt
je
20
deutschen
und
tschechischen Mitgliedern sind nun
nur noch 15 aus jedem Land vertreten,
die sich neuerdings während ihrer
Amtszeit
intensiv
mit
einem
Oberthema auseinandersetzen. Mit
dem im September 2012 gebildeten 7.
Deutsch-tschechischen Jugendforum
ging das neue Konzept in seinen
zweiten Durchgang, wobei die neue
Amtszeit von den Erkenntnissen und
Erfahrungen des ersten Probelaufs
profitieren konnte.
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AG Camp | PS Tábor
Über Nachhaltigkeit reden. Theorien über
Nachhaltigkeit aufstellen. Das reicht doch
nicht! Das Ziel unserer Arbeitsgruppe für
unsere Amtszeit war: Nachhaltigkeit
anfassbar, greifbar machen. Nachhaltiges
Handeln ausprobieren. Ausprobieren, wie
man dieses nachhaltige Handeln einfach in
den eigenen Alltag einbauen kann. Deshalb
wollten wir ein Projekt starten, in dem viel
selbständig und kreativ zum Thema
gearbeitet wird. Das macht zum einen
mehr Spaß – und prägt sich zum andren
stärker ein. All das haben wir in unserem
fünftägigen Nachhaltigkeitscamp realisiert.
Povídat si o uržitelnosti. Navrhnout teorie
o udržitelnosti. To přece nestačí. Cílem
naší pracovní skupiny během roku bylo
představit
udržitelnost
uchopitelnou
a hmatatelnou a zkusit si udržitelné
chování. Zkusit si, jak se toto udržitelné
chování může jednoduše přenést do
každodenního života. Proto jsme chtěli
zrealizovat projekt, během kterého bude
téma představeno vlastní a kreativní prací.
Je to jednak zábavnější způsob, a zároveň
se tak člověk lépe učí. To vše jsme podnikli
během našeho pětidenního setkání.
Für unser Camp mit deutschen und
tschechischen Teilnehmern fanden wir
schnell
den
perfekten
Ort:
Johanngeorgenstadt in Sachsen, in
wunderschöner Natur und in nächster
Nähe zu Tschechien gelegen. Platz genug
für drei verschiedene, jeweils zweitägige
Workshops, wenig Ablenkung - dass es
dort kein Internet gab, ermöglichte allen
einmal eine Auszeit von Facebook & Co –
laut Feedback am Ende eine ganz gute Idee.
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Místo setkání našich účastníků jsme našli
rychle – Johanngeorgenstadt v Sasku.

Město je položeno v nádherné přírodě
blízko hranic. Horská chata poskytovala
dostatek prostoru pro tři současně
probíhající dvoudenní workshopy a téměř
vyloučila rozptylování Facebookem a
dalšími médii zejména díky nedostupnosti
internetu – dle hodnocení účastníků to
bylo velké plus.

Wenn aus einem alten T-Shirt Schmuck
wird: im ersten Workshop „Konstruieren
statt konsumieren“ drehte sich alles um
Mode. Nach einem kurzen theoretischen
Input
u.a.
zur
nachhaltigen
Produktionsweisen in der Modeindustrie
wurde der große Seminarraum zum Atelier
– jeder der Teilnehmerinnen hatte von
zuhause
alte
und
ungetragene
Kleidungsstücke mitgebracht, die nun
umgestaltet, verschönert oder sogar
komplett zweckentfremdet wurden.
Když se ze starého trička stane šperk:
v prvním workshopu „Obnovit, a ne
konzumovat“ se vše točilo kolem módy. Po
krátkém teoretickém představení módního
průmyslu se velká seminární místnost
změnila na ateliér. Každá z účastnic s
sebou z domova přivezla staré a nenošené
oblečení, které bylo rázem přešito,
zkrášleno nebo dokonce použito na úplně
nový produkt.

Čočka, ISO..co to je? Vysvětlení těchto
pojmů získali studenti ve workshopu
fotografie. Poté, co účastníci získali
teoretické znalosti a také si je vykoušeli
v praxi, doprovodili skupinu z mediálního
workshopu do města a dokumentovali
jejich práci. Velký ohlas získal krátký kurs
o Lightpaintingu, který se konal ve středu
po závěrečné prezentaci workshopu.
Mit der zukünftigen Pressesprecherin von
Greenpeace Tschechien hatten wir die
wohl beste Referentin für einen
Medienworkshop gewonnen. Nach einer
praktischen Übung zum Schreiben eines
Interviews am Dienstag zog die Gruppe
zusammen mit dem Fotografie-Workshop
am Mittwoch in die Stadt, um die
Einwohner nach ihrer Einstellung zur
Mülltrennung
und
ihrem
Umweltbewusstsein zu befragen.
Nejlepší referentkou se stala mluvčí české
Greenpeace, která se se studenty zabývala
médii. Po úterním praktickém cvičení jak
napsat interview, se ve středu členové
skupiny do centra města, aby se setkali s
místními obyvateli a zeptali se jich na
postoj k třídění odpadu a povědomí o
životním prostředí.

Blende, ISO...hä? Die Erklärung zu den
komischen Abkürzungen gab es im
Workshop zu Fotografie. Nachdem die
TeilnehmerInnen die wichtigsten Regeln für
ein gutes Foto durchgegangen waren und
diese praktisch umgesetzt
hatten,
begleiteten
sie
die
Gruppe
des
Medienworkshops in die Stadt und
dokumentierte deren Arbeit. Besonderes
Highlight war dann noch der Crashkurs in
Lightpainting
nach
der
Abschlusspräsentation am Mittwoch, bei
dem jeder mitmachen konnte.

Besonders wichtig war uns außerdem, den
Jugendlichen zu zeigen, dass durch
politisches Engagement ihre Kreativität
und Energie der Gesellschaft zugute
kommen und in einer noch größeren
Dimension wirken können. Dazu führten
wir am letzten Tag des Camps ein
lokalpolitisches Planspiel nach dem
Vorbild der Friedrich-Ebert-Stiftung durch.
Eine super Methode, um das Thema über
die zeitlichen Grenzen des Camps
hinauszutragen.
Velmi důležité také bylo mladým lidem
ukázat, že skrze politickou angažovanost
může jejich kreativita a energie přinést
něco dobrého společnosti a mít větší vliv.
Tomuto tématu jsme věnovali poslední den
setkání,
během
kterého
proběhlo
představení komunální politiky formou hry
inspirované simulační hrou Nadace
Friedricha Eberta. Alena, členka pracovní
skupiny, studentům představila, jak téma
udržitelnosti
mohou
přenést
i do každodenního života.
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Kartenquelle: Wikipedia / Benutzer San Jose
Zdroj mapy: Wikipedie / Uživatel San Jose

AG Czech In! | PS Czech In!

Präsentation mit Monika Traubová in Berlin
Prezentace Moniky Traubové v Berlínu

Der Name | Jméno

„Czech in!“ ist ein Gemisch aus dem
englischen
„Czech“
(tschechisch,
Tschech-e/in) und „to check in“
(Einchecken für eine Reise, etwas
Neues
beginnen).
Hier
werden
vorrangig Schüler und Studenten ohne
Sprach- und Landeskenntnisse über
die Tschechische Republik auf die
Lernreise geschickt. Am Ende der
Präsentation
sind
sie
dann
eingeczecht und kennen sich aus.
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Jméno „Czech in“ vzniklo kombinací
anglických slov „Czech“ (český, Čech,
Češka) a „to check in“ (nechat se
odbavit na letišti; začít něco nového).
Studenti, obzvláště ti bez znalosti
českého jazyka i České republiky
obecně, budou vysláni na poznávací
cestu neznámem. V závěru prezentace
jsou již „odbaveni“ a vyznají se
v českém prostředí.

An diesen Orten hat das Czech-in!-Team in der
Amtszeit 2012-2013 präsentiert, aber auch auf
Messen gearbeitet. | V těchto městech členové
Czech in! prezentovali, nebo se účastnili veletrhu.

Das Prinzip | Princip

Die „Czech In!“-Präsentationen sind
eine Mischung aus interaktiven
Elementen (z.B. Sprachanimation) und
wichtigen Informationen. Dabei wird
zunächst über gemeinsame Wörter
(flaška, brýle) und bekannte Figuren
aus der tschechischen Kultur (Biene
Maja, der Maulwurf, Sportler) die erste
Barriere überwunden. Auf der Welle
des Bekannten vermitteln wir dann
Landeskunde und Reisemöglichkeiten
(in
Form
eines
Praktikums,
Auslandssemesters, Freiwilligendienstes,
Sprachprojekte,
Austausch)
nach
Tschechien. Abgerundet wird die
Präsentation mit Broschüren, Flyern und
Give-Aways der tschechisch-deutschen
Förderer. Interaktiv sind dabei besonders
die
Sprachanimation
(z.B.
Begrüßungsspiele),
Geografie-Spiele
(„leere Karte“ aus dem Gedächtnis
ausfüllen) und Fragen an die Zuschauer.

Gruppenarbeit v. l. n. r. | Skupina během příprav, zleva: Arne Mischer, Anne Liebscher,
Dennis Varoß, Lucie Šarmanová.

Prezentace
„Czech
In!“
jsou
namíchány z interaktivních částí
(například
jazykové
animace)
a důležitých informací. Prvotní bariéry
lehce odstraníme germanismy, tedy
slovy znějícími stejně v češtině
i němčině (flaška, brýle), a známými
postavičkami či osobnostmi české
kultury
(Včelka
Mája,
Krteček,
sportovci). Na vlně známého se dále
dostaneme k informacím o reáliích
České republiky a různých možnostech
vycestování právě do této země (při
příležitosti praxe, semestru v cizině,
dobrovolných
služeb
či
výměn
mládeže). Ke konci výstupu mají
studenti možnost získat brožurky,
letáky i drobné dárky mnoha českoněmeckých organizací, které jsou
našimi partnery.
Interaktivní jsou zejména části jako
jazyková animace, zeměpisná hádanka
(při které studenti vyplňují zpaměti
„prázdnou mapu“ republiky) či zvídavé
otázky pro posluchače.

Die Öffentlichkeitsarbeit
Práce s veřejností
Neben den Präsentationen haben wir
auch Öffentlichkeitsarbeit betrieben,
wenn wir „Czech in!“ und das
Jugendforum
auf
Messen
und
Kongressen bekannt gemacht haben.
Interne Aufgaben wie die Suche von
Sponsoren, Schulen, Universitäten und
Kooperationspartnern rundeten die
AG-Tätigkeiten ab.

Vedle prezentací jsme se také věnovali
práci s veřejností, a to na veletrzích
a kongresech. Představili jsme zde
„Czech In!“ dalším možným partnerům
i zájemcům, vedle toho reprezentovali
i fórum mládeže. V neposlední řadě
byly jedny z klíčových činností naší
skupiny též interní úkoly jako hledání
sponzorů,
škol,
univerzit
a kooperačních partnerů.
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AG Deutschland-Tschechien | PS Česko-Německo
Arbeitsmigration in Deutschland & Tschechien

Během našich pravidelných skypových konferencí, stejně
jako při setkáních v Praze a v Drážďanech jsme se věnovali
tématu Pracovní migrace z České republiky do Německa
a naopak.

Během této doby jsme intenzivně pracovali na vytvoření
brožury, která je určena především studentům z obou zemí
a jejímž účelem je informovat a navnadit k práci, studiu,
dobrovolnickým službám nebo stážím v zahraničí.

Čtenářům předkládáme konkrétní rozhovory a články
o lidech, kteří již mají s prací v zahraničí zkušenosti.
Obsahem brožury je také nouzový slovníček a tipy a triky,
jak se vyhnout řadě společenských trapasů a nedorozumění
v sousední zemi. Také vysvětlujeme právní situaci pro
cizince, kteří chtějí v jedné ze zemí pracovat. Tím vším
bychom rádi přispěli k udržitelnosti a prohloubení českoněmeckých vztahů.
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Unser Logo ;-)
Naše logo ;-)

Práce v Německu a v České republice
Pracovní migrace z Česka do Německa a opačně

Während unserer wöchentlichen Skypekonferenzen sowie
den AG- Treffen in Prag und Dresden haben wir uns dem
Thema „Arbeitsmigration im deutsch-tschechischen Kontext“
gewidmet.
IInzwischen haben wir an der Erstellung einer Broschüre
gearbeitet, die insbesondere Studenten beider Länder
erreichen und sie über Möglichkeiten, im Nachbarland zu
arbeiten, studieren, Freiwilligendienste oder Praktika
zu absolvieren etc. informieren soll.

Wir geben den Lesern konkrete Erfahrungsberichte von
Personen, die diesen Schritt bereits gewagt haben, an die
Hand, haben ein „Erste-Hilfe-Wörterbuch“ erstellt, sammelten
Tipps und Tricks gegen einen Fettnäpfchenmarathon im
Partnerland, setzen uns mit der rechtlichen Situation für die
Arbeitsmigranten auseinander und möchten somit insgesamt
zu einem nachhaltigen deutsch-tschechischen Austausch
beitragen.
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Kolik Evropy potřebujeme? | Wie geht man mit dem Problem eine
univerzální
evropský jazyk? | Do jaké míry můžeme zajisti
EU
eine zunehmende Demokratisierung? | Jakou novou z
úrovni? | Co si spojujete s pojmem udržitelnost? | Jak by se
k národním měnám, nebo rozdělení
eura
na severní
a jižní?
„Práce
v ČNFM
mi přinesla
nové
zkušenosti evropské
ohledně
spolupráce
hospodářství? | Měly by být zavedeny
směrnice
v dvojjazyčném prostředí, nové přátele
Währungseinheiten bzw. online-Währungen
eine Alternative?
i příležitost zúčastnit
se i pořádat
zajímavých akcí.“
Wohlstandsangleichung zwischen mnoho
Deutschland
und Tschechien
(Jan Tománek)
podnikání naši kulturní identitu? | Inwiefern sollten Kompetenz
Regierung verteilt sein? | Měla by EU mít vlastní ústavu? | Jak m
kann die wirtschaftliche Dynamik europäischen Unternehmertu
s experty v Praze
(listopad 2012)
Měla Diskuze
by angličtina
fungovat
jako univerzální evropský jazyk?
Diskussion mit Experten in Prag (November
zajistit,
aby poslanci EU zastupovali zájmy svých zemí? | Jako
2012)
Diskutovali
Šimandlem
národní
úrovni?jsme
| Cossi Milanem
spojujete
s pojmem udržitelnost? | Jak by
(Deutsche Botschaft Prag), Jiří Štegem
k národním
měnám,
rozdělení
(manažer Škody
a VW,nebo
na fotce)
a Lenkou eura na severní a jižní?
Zlámalovou (reportérka).
Wir diskutierten
mit
hospodářství?
| Měly | by
být zavedeny
evropské směrnice
Milan Šimandl (Deutsche Botschaft, Prag), Jiří
Währungseinheiten
bzw. online-Währungen eine Alternative
Šteg (ehemals Manager, VW und Škoda, im Bild)
Zusammenleben?
| (Reporterin).
Welche Vor- und Nachteile bestehen bei I
und Lenka Zlámalová
Subventionen auf europäischer Ebene in Zukunft gestalten?
„Was Unsere
AG eigentlich macht?
Diskutieren
multilaterale
Unternehmen
und
wirtschaftliche Zusammenarb
und zur Diskussion anregen!“
poměry?
| Jakou
hodnotu má národní identita v naší dnešní sp
(Henrike
Bernhardt)
Welche anderen alternativen Möglichkeiten bieten sich zum E
Bevölkerung im Umgang mit Nachhaltigkeit? | Wie geht man mi
ovlivňuje globalizace a mezinárodní podnikání naši kulturní id
Regierungen und einer europäischen Regierung verteilt sein? |
Wie kann die wirtschaftliche Dynamik europäischen Unterne
werden? | Welche Chancen bietet der Euro für Wirtschaft
europäischer Ebene in Zukunft gestalten? | Sind kulturelle Unters
und wirtschaftliche Zusammenarbeit? | Může společná evropsk
národní identita v naší dnešní společnosti? | Existuje optimální
Möglichkeiten bieten sich zum Euro? | Welche kulturellen Unt
Nachhaltigkeit? Jak se vyvíjí vzájemné obchodní vztahy s oh
zodpovědnost „Durch
má podnik
ve vztahu k udržitelnému hospodá
die Arbeit im JuFo konnte ich die deutschCorporate Social
Responsibility?
Bieten
lokalemiterleben
Währungseinh
tschechischen
Beziehungen| fast
allumfassend
und
manchmal sogar
ein
bisschen
mitgestalten!“
(Michael
Borsky) a mez
europäische
Identität?
|
Do
jaké
míry
ovlivňuje
globalizace
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zunehmende Demokratisierung? | Měla by EU mít vlastní ústa

AG Wirtschaft | PS Ekonomie

er alternden Gesellschaft um? | Měla by angličtina fungovat jako
it, aby poslanci EU zastupovali zájmy svých zemí? | Benötigt die
zodpovědnost globální migrací přináší na evropské a národní
e dal Workshop
z politického
a (Februar
ekonomického
hlediska realizovat návrat
in Chemnitz
2013)
Workshop
v Chemnitzu (únormá
2013)podnik ve vztahu k udržitelnému
| Jakou
zodpovědnost
Workshop mit den Mitgliedern des Deutschv oblasti
Corporate Social über
Responsibility?
| Bieten lokale
Tschechischen Jugendforums
kulturelle
| Existiert
eineameuropäische
Identität?
| Ist mittelfristig eine
Unterschiede
Arbeitsplatz | Workshop
se členy
Česko-německého
fóra mládeže
o kulturních rozdílech
n möglich?
| Do jaké
míry ovlivňuje
globalizace a mezinárodní
na pracovišti
zen zwischen nationalen Regierungen und einer europäischen
mohou být v EU prosazovány stranické a národní zájmy? | Wie
ums in einer alternden Gesellschaft aufrecht gehalten werden? |
| Existiert eine europäische Identität? | Do jaké míry můžeme
ou novou zodpovědnost globální
migrací přináší
na(Oktober
evropské
Die Arbeitsgruppe
in Bamberg
2012) a
Pracovní skupina
v Bamberku
(říjen 2012)návrat
y se dal z politického a ekonomického
hlediska
realizovat
Tománek, Prokop Šícha, Lenka Zbranková,
| Jakou zodpovědnost má Jan
podnik
ve
vztahu
k udržitelnému
Michael
Borsky,
Henrike
Bernhardt,
Kopczynski
v oblasti Corporate SocialKamil
Responsibility?
| Bieten lokale
e? | Welche Chancen bietet der Euro für Wirtschaft und
Investition und Expansion ins Nachbarland? | Wie sollten sich
| Sind kulturelle Unterschiede eher
Chance
Účastníci
diskuze v oder
Praze Risiko für
(březen vyrovnávat
2013)
beit? | Může společná evropská měna
také životní
Öffentliche Diskussion in Prag
polečnosti? | Existuje optimální řešení
systému? |
(Märzdůchodového
2013)
Účastníci diskuze
s tématem
„Wie viel
Euro? | Welche kulturellen Unterschiede
gibt es
innerhalb
der
Europa brauchen Wir? Perspektivy
it dem Problem einer alternden Gesellschaft
um? | Do jaké
míry
evropské
ekonomické
integrace“
Diskussion zwischen
mit
interessierten
dentitu? | Inwiefern sollten Kompetenzen
nationalen
Teilnehmern mit dem Thema „Wie viel
Jak mohou být v EU prosazovány Europa
stranické
a národní zájmy? |
brauchen Wir? Perspektivy
ehmertums in einer alternden Gesellschaft
aufrecht
gehalten
evropské ekonomické
integrace“
und Zusammenleben? | Wie sollten sich Subventionen auf
schiede eher Chance oder Risiko für multilaterale Unternehmen
ká měna vyrovnávat také životní poměry? | Jakou hodnotu má
í řešení důchodového systému? | Welche anderen alternativen
terschiede gibt es innerhalb der Bevölkerung im Umgang mit
hledem na závislost české ekonomiky na německé? | Jakou
ářství? | Měly by být zavedeny evropské směrnice v oblasti
heiten bzw. online-Währungen eine Alternative? | Existiert eine
zinárodní podnikání naši kulturní identitu? | Benötigt die EU eine
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AG Ich, Europäer? | PS Já, Evropan?
Wie sehen sich Menschen aus unseren
beiden Ländern in Europa? Wie fühlen
sie sich dabei?

Jak vidí sebe samotné lidé z Německa
a České republiky v rámci Evropy?
Jaké s tím spojují pocity?

In unserer AG waren alle davon
überzeugt, dass unser Oberthema
„Nachhaltiges Europa“ auch mit
der Identifikation jedes Einzelnen
mit Europa in Verbindung steht.
In unserer Ausstellung finden sich
deshalb
Menschen
aus
den
verschiedensten
Altersgruppen,
Regionen und in den verschiedensten
Situationen.

V naší skupině jsme byli všichi
přesvědčeni
o
tom,
že
dané
zastřešující téma „Trvale udržitelná
Evropa“ souvisí i s tím, jak
se s Evropou identifikuje každý
jednotlivec
v
ní
žijící.
Mezi
prezentovanými osobami se proto
najdou lidé z nejrůznějších věkových
skupin, z různých regionů, v různých
životních situacích.

Unsere AG hat sich mit verschiedenen
Personen aus Deutschland und
Tschechien getroffen, um diese Fragen
zu beantworten. In den Gesprächen
haben
wir
Lebensgeschichten
kennengelernt, die wir in einer
Fotoausstellung verarbeitet haben. Für
jedes Porträt haben wir einen Text, ein
Porträtfoto und ein aussagekräftiges
Zitat aus dem jeweiligen Interview
verwendet.

Insgesamt haben wir bei der
Umsetzung
dieses
Projekts
gemeinsam die Höhen und Tiefen der
deutsch-tschechischen Projektarbeit
überlebt. Inzwischen hat unsere
Ausstellung schon vier Stationen
in beiden Ländern passiert und
wir würden uns freuen, wenn sie
im nächsten Jugendforum auch noch
weiter wandern dürfte.
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Naše
pracovní
skupina
se
sešla s různými lidmi z obou zemí, aby
hledala odpovědi na tyto otázky.
Naslouchali
jsme
nejrůznějším
životním
příběhům,
které
jsme
následně zpracovali formou výstavy
fotoportrétů. Ke každému medailonku
jsme použili vedle fotografie souhrný
text a výstižný citát, který zazněl
během rozhovoru.

Celkově vzato jsme během celého roku
společně přežili nejrůznější kotrmelce
i úspěchy, které v sobě zřejmě skýtá
spolupráce
na
česko-německých
projektech. Prozatím výstava objela
čtyři různá místa v obou zemích.
Potěšilo by nás, pokud by mohla
putovat i v dalším období Jufa.

Do Německa na zkušenou | Versuch´s mal in Deutschland!
Má to smysl – sdílím know-how!
Devátý rok na českých školách

Nejen zprostředkovávat osobní zážitky
z Německa jezdí referenti dlouhodobého
projektu
Fóra
mládeže.
Součástí 90minutové prezentace je
také přehled volnočasových a studijních
nabídek pro české studenty středních
a vysokých škol. Aby nebyla prezentace pouze nudnou přestávkou mezi
všedními předměty, oživuje se jazykovou animací a důraz se klade na zapojení znalostí a zkušeností studentů
do programu.

„Referent mluvil o svých zkušenostech,
vlastními slovy, zábavná forma, osobní
projev, srozumitelný, stručné, výstižné,
ochoten odpovědět na naše dotazy.”
Gymnázium Moravské Budějovice
Referentka Kateřina Papežová

Projekt založila jedna z prvních členek
Fóra mládeže Bára Procházková.
Za dobu svojí existence projekt měnil
svou obsahovou podobu – v závislosti
na volnočasových kapacitách koordinátorů, poptávce škol, nebo díky
rozšiřující se paletě spolupracujících
organizací. Ke stabilním partnerům
patří
TANDEM
Plzeň/Regensburg,
Česko-německý fond budoucnosti,
německé velvyslanectví, Goethe-Institut
a DAAD Praha. Za dobu existence jím
prošla celá řada dobrovolníků z Fóra
mládeže. Od roku 2011 se projekt
rozšířil i na vysoké školy, kde nabízí
vždy tematicky zaměřené prezentace.
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V roce 2012 bylo zapojeno 15 referentů,
kteří
zvládli
108
prezentací
na 66 středních a 8 vysokých školách.
Mimo to byl zapojen i do akcí „pro
veřejnost“ – Dny učitelů němčiny,
Evropský den jazyků, veřejné prezentace Goethe-Institutu atd., kde se
postaral i o propagaci Fóra mládeže.

V roce 2012 a 2013 se dostalo projektu
i ohlasu v médiích. A to nejen na
studentských portálech, ale i např.
v ČRo Plzeň, Landeszeitung, Prager
Zeitung, časopisu Řízení školy atd.
Projekt také tematicky zapadá do
snahy mnohých německých institucí
podpořit výuku němčiny na středních
školách. Jeho nadmíru praktické
výsledky pomáhají již řadu let situaci
zlepšovat. Máš-li zájem do projektu
vstoupit i Ty, není nic jednoduššího, než
se ozvat na nazkusenou@gmail.com!

Das macht Sinn – Ich vermittle
Know-How! Im neunten Jahr
an tschechischen Schulen
Die Referenten des langfristig angelegten Projekts des Jugendforums
vermitteln nicht nur persönliche Erlebnisse aus Deutschland. Bestandteil der
90-minütigen Präsentation ist auch
ein Überblick über Freizeit- und Studienmöglichkeiten für tschechische
Studenten an Mittelschulen und Universitäten. Damit die Präsentation
nicht nur langweilige Pause zwischen
den alltäglichen Fächern ist, wurde sie
nicht nur durch Sprachanimation aufgepeppt, sondern auch der Austausch
von Kenntnissen und Erfahrungen der
Studenten im Programm besonders
betont.

Das Projekt wurde von einer der ersten
Teilnehmerinnen des Jugendforums
Bára Procházková gegründet. Die inhaltliche Gestalt des Projekts wurde im
Laufe der Zeit verändert – in Zusammenhang mit den Kapazitäten der Koordinatoren,
der
Nachfrage
der
Schulen oder dank der immer weiter
steigenden Palette von Partnerorganisationen. Zu den dauerhaften Partnern
gehören TANDEM Plzeň/Regensburg,
der Deutsch-tschechische Zukonftsfonds, die Deutsche Botschaft Prag,
das Goethe-Institut und der DAAD
Prag. Seit 2011 wurde das Projekt
auch auf Universitäten ausgeweitet, an
denen die thematisch ausgerichteten
Präsentationen
nun
ebenfalls
angeboten werden.

Im Jahre 2012 wurden 15 Referenten
engagiert, die 108 Präsentationen an
66 Mittelschulen und 8 Universitäten
bewältigt haben. Außerdem wurde das
Projekt auch in öffentliche Veranstaltungen integriert – Etwa zum
Deutschlehrertag,
Europäischen
Sprachentag, öffentlichen Präsentationen des Goethe-Instituts u.a., wo
auch das Jugendforum bekannter
gemacht wurde.

„Die Referentin sprach über ihre
Erfahrungen, mit eigenen Wörtern,
amüsant, verständlich, kurz und bündig,
bereit, unsere Fragen zu beantworten.”
Gymnasium Moravské Budějovice
Referentin Kateřina Papežová

In den Jahren 2012 und 2013 wurde
Projekt auch in den Medien erwähnt.
Und
das
nicht
nur
in
Studentenportalen, sondern z.B. auch
im Rundfunk ČRo Plzeň, in der
Landeszeitung,
Prager
Zeitung,
Zeitschrift Řízení školy u.a. Das Projekt
passt thematisch gut zu den
Bemühungen
vieler
deutscher
Institutionen den Deutschunterricht an
Mittelschulen zu unterstützen. Seine
überaus praktischen Ergebnisse helfen
schon seit vielen Jahren die Situation
zu verbessern. Wenn du Interesse am
Projekt hast, ist nichts leichter, als
sich
bei
uns
zu
melden:
nazkusenou@gmail.com!
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Nachhaltige Entwicklung bedeutet für uns...
…Handeln, bei dem auch an die
Folgen gedacht wird.

…etwas mit einer dauerhaften
Wirkung tun und auf die Umwelt zu
achten. Der Begriff wird heutzutage
vielseitig benutzt und hat viele
Facetten.
…der nächsten Generation die Welt
in einer bunten Schleife verpackt
und nicht umhüllt von waberndem
Smog zu überreichen.
…den Wohlstand und Frieden für die
Zukunft zu sichern. Dies erreicht
man
durch
grenzübergreifende
Partnerschaften und internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit.

…zukünftigen
Generationen
zu
bewahren, was uns heute positiv
erscheint.

…sich bewusst zu werden, dass
nach uns eben nicht die Sintflut
kommt,
sondern
dass
auch
zukünftige
Generationen
auf
unserem Planeten leben wollen.
…aktives Handeln des Einzelnen
sowie einer Gesellschaft für eine
auch zukünftig lebenswerte Welt.

…eine
durchdachte,
sichernde,
bewusste und auf die Zukunft
ausgerichtete Lebensform.
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…etwas zu schaffen, was auch
langfristig eine positive Auswirkung
auf die Gesellschaft hat.
…Weitund
Rücksicht,
Kompromissbereitschaft, Respekt
und das alles sowohl in Bezug zur
Natur als auch zur eigenen Umwelt
und den kommenden Generationen
– und auch viel Arbeit, Kreativität.
…so zu leben, dass die Generationen
nach uns auch noch etwas von
dieser Welt haben.
…Prozesse, die unsere Welt noch
besser machen können.

…ein eher leerer, unscharfer und
manchmal manipulierter Begriff,
der zurzeit aber stark in Mode ist
und
deswegen
in
keiner
erfolgsversprechenden
Projektbeschreibung mehr fehlen darf.

…etwas aufzubauen, was auch für
die Zukunft besteht.
…zukünftigen Bewohnern unseres
Planeten (egal, ob menschlicher,
tierischer oder pflanzlicher Natur)
einen
faszinierend
vielfältigen
Lebensraum auf einem Planeten zu
bewahren, auf dem auch wir nur
Gäste sind, nicht mehr als ein
Wimpernschlag in der Geschichte.

Udržitelný rozvoj pro mě znamená...
…nesmírně široký pojem, který si
však spousta lidí nesprávně spojuje
pouze s životním prostředím.
Podle
mého
názoru
však
v souvislosti s tímto termínem není
vhodné myslet pouze na ekologické
hledisko, nýbrž na celkový blahobyt
budoucích generací. Proto se
v následujícím funkčním období
chci soustředit především na
ekonomickou oblast a občanské
vzdělávání.

…když se řekne téma “Udržitelný
rozvoj, udržitelná Evropa”, vybaví se
mi Evropa založená na toleranci a
demokracii, což jsou podle mě
klíčové hodnoty pro naši společnou
budoucnost.

…spousta otázek o společnosti,
prostředí a působení člověka v
přírodě. Důležitý je pro mě princip
uvědomělého žití, ve kterém vidím
šetrné soužití člověka s přírodou a
občanskou angažovanost.

…nemyslet jen na sebe, ale myslet
i na další.

… bourat hranice.

…nedosažitelnost
tohoto
cíle.
Z historické zkušenosti lidstvo již
zná růst i pád, který se stále střídá.
Aneb „nikdo neroste do nebe!“

…společnost, ekonomie, budoucnost

…nejen udržitelnost v oblasti
životního prostředí, ale i udržitelnost
kvality života, vztahů a hodnot dále
do budoucna.

…že činnosti, které děláme, mají
smysl. Je také důležité myslet na
budoucnost, neboť Země musí být
obyvatelná i pro další generace.

…zabývat se činnostmi, které budou
mít smysl i za mnoho let, to je pro
mě forma “udržitelného rozvoje”.
Obecně je pojem ale velice
vyprazdňován.

…pojem, který je něco jako pověstné
perpetuum
mobile.
Krásná
myšlenka, která téměř nikdy nemůže
dojít naplnění, protože nic se
nemůže donekonečna rozvíjet.
…že bychom si sice měli užívat
dnešek, ale zároveň máme myslet
na to, co bude zítra.
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Členové | Mitglieder

Felix Baumgärtel
AG Ich, Europäer?

Henrike Bernhardt
AG Wirtschaft

„Wenn es um Nachhaltigkeit geht, wer
wäre dazu geeigneter als wir? Wir sind
einerseits in gewissem Maße schon
erwachsen, haben andererseits aber
auch noch jeder mindestens 30 oder 40
Jahre, um unsere Träume und Ideen zu
verwirklichen. Das Jugendforum scheint
nur ein kleiner Schritt, aber Schritt für
Schritt bewegen wir uns in die Zukunft nachhaltig.“
Udržitelnost dlouho nás zdržovala.
Trvalo to půl věčnosti,
než jsme projekt vymysleli.
Optimizmus a zapálení střídal strach.
Sem tam bychom si jednu do držky dali.
Nicméně soudržnost nakonec vyhrála,
možná bychom si to i zopakovali. :)
Proč se učíš česky? oder auch
andernorts: Warum interessierst du dich
gerade für Tschechien?
Das wurde ich oft gefragt. Mit Erstaunen,
mit Unverständnis.
Die Antwort ist einfach – und ist auch
der Grund, warum ich Mitglied im
Jugendforum geworden bin.
Um den Nachbarn besser kennen
zu lernen. Na lépe poznat sousedy.
"Mein Jugendforum, nun ist es vorbei,
doch die zwei Jahre mit dir waren
einwandfrei. Zusammen wollten wir den
Glanz der Jugendwerke anderer Länder
einholen, das hat aber unter dem Strich
meistens nur viel meiner Zeit gestohlen.
Nichtsdestotrotz bleib ich dir treu,
und kann mit Stolz sagen, dass ich
meine Mitgliedschaft kein bisschen
bereu."

Luise Dusatko
AG Camp
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Alžběta Berčíková

česká mluvčí
tschechische Sprecherin
PS Já, Evropan?

Michael Borsky

zástupce německé mluvčí
Stellvertreter deutscher
Sprecher
AG Wirtschaft

Peter Eisner

AG Deutschland-Tschechien

Jednoho dne ve fóru,
našla jsem si skupinu.
Wir telefonierten Tag und Nacht
und haben eine Ausstellung gemacht.

Maren Hachmeister
AG Ich, Europäer?

Michal Holý

PS Česko-Německo

Michala Jílková

PS Česko-Německo

Kamil Kopczynski
AG Wirtschaft

Při večerní dávce kafe, konference
na skype líp šlape,
rešerše, rozhovory, plány, úkol za úkolem
jde mi z toho hlava kolem,
když se ale náčrty, teorie a poznámky
přemění ve skutečné lidi, schůzky
a články, v tom shonu nabudu pocitu
že našemu projektu smysl nakonec
neschází
a další kafe kýbl mým jícnem prochází

"Ich
komme
ursprünglich
aus
Niedersachsen und hatte mit Tschechien
lange Zeit nur wenig zu tun. Durch
meinen eigenen Tschechien-Aufenthalt
habe ich aber Land und Leute ins Herz
geschlossen. Das Jufo hat mir die
Möglichkeit gegeben, eigene Ideen zu
verwirklichen,
Erfahrungen
in
der
deutsch-tschechischen Zusammenarbeit
zu sammeln und dazu beizutragen, dass
auch andere Menschen das Nachbarland
besser kennenlernen."
"Der internationale Austausch macht
Spaß, man lernt sehr viel voneinander
und kommt viel herum. Um auch andere
Menschen anzuregen, die Tschechische
Republik und die Tschechen als Volk
kennenzulernen, habe ich mich beim
Jugendforum
beworben.
In
der
Projektarbeit unserer AG, haben wir
außerdem noch viele interessante
Fakten über die deutsch-tschechischen
Wirtschaftsbeziehungen erfahren, die
man
in
unserem
Abschlussbericht nachschlagen kann."

Juliane Henn
AG Camp

Alena Hrachová
PS Tábor

Lisa Kitter
AG Camp
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Das bin ich, Julia Köpke aus der AG
„Deutschland-Tschechien“.
Diskutieren, engagieren, ausprobieren,
informieren,
interessieren, studieren, organisieren,
kontaktieren.
Gerne aktiv mit Rock´n Roll, Akrobatik
und Tanzen,
ja, das bin ich so im Großen und Ganzen.

Amalie Kostřížová
PS Já, Evropan?

deutsche Sprecherin
německá mluvčí
AG Czech In!

Lange Fahrten in Zügen so alt
manchmal am Rande zur Nervenanstalt.
Stressige Zeiten und Anträgeschreiben
gehören zu unserem Jugendforum.

PS Česko-Německo
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Alexandra Kubánková
PS Tábor

Das Kennenlernen neuer Gegenden,
und Jugendlichen, auch der im
Nachbarland lebenden,
Kreativität, Qualifizierung und
Abwechslung,
DAS ist unser Jugendforum!

Wer bin ich? Ich bin einer, der sucht das
Glück.
Ich gehe durch die Welt und hoffe zu
finden ein Stück.
Manchmal weiß ich nicht, ob zurück oder vor.
Doch dann hole ich stets die
Kiste des Lachens hervor.

Zuzana Nosková

AG Deutschland-Tschechien

Das Jugendforum

Endlose Diskussionen zu wieso und
warum?
Ein kaum zu schaffendes
Arbeitspensum,
Fehlende Frequenz zur Skypekonferenzgehört zu unserem Jugendforum

Anne Liebscher

Julia Köpke

Jsem bláznivá holka z Prahy,
Veselé, milé povahy,
Co ráda všechno vyzkouší,
A štěstí neustále pokouší.

Arne Mischer
AG Czech In!

Anna Skalická
PS Tábor

Das Jahr ist wie verflogen,
ihr werdet uns fehlen,
ungelogen!
Fakt,
chybět nám budete,
rok jako voda utek'.

Lucie Šarmanová
PS Czech In!

Bei soviel Engagement, Neugier und
Offenheit,
mit denen ihr ins JuFo gekommen seid
da ist die ganze Arbeit eine Kleinigkeit :)
Kopa práce jak nepatrná maličkost,
jen se podívat na nasazení, zvědavost,
s níž do Fóra jste šli - práce pak je pro
radost.

Prokop Šícha
PS Ekonomie

Euch und dem nächsten JuFo nur das Beste!
Hodně úspěchů vám i vašim následovníkům!

— Anna Koubová, Jana Večeřová, Jan Sommerfeldt

Jan Tománek

zástupce české mluvčí
Stellvertreter
tschechischer Sprecher
PS Ekonomie

Grüß Dich, Servus und Hallo,
Jufo by vás rádo poznalo!
Česko i Německo zábavně spojit,
se smíchem studenty ze škol vyprovodit
na cestu dobrovolnou do sousední země,
kde naučí se vše a rok užijí si skvěle.

Wer bin ich? ...

Dennis Varoß
AG Czech In!

Immer auf Achse, ständig hier und da,
das macht mein Leben anstrengend und
wunderbar.
Ich bin aktiv, schreibe gerne und komm'
gut klar,
auch im JuFo – Hurra!

Monika Traubová
PS Czech In!

Eva Vavřínová
PS Já, Evropan?

… Das bin ich!

Lenka Zbranková
Jana Wille

AG Deutschland-Tschechien

PS Ekonomie
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Poděkování | Danksagung
Česko-německé fórum mládeže vděčí
za existenci nejen svým aktivním
členům, ale také řadě podporovatelů a
partnerů i dobrovolnickému angažmá
bývalých členů, kteří se po skončení
svého funkčního období v nositelských
spolcích projektu Fóra nadále věnují.
Věrni mottu „To nejlepší nakonec“,
vyhrazujeme
tento
prostor
co
nejsrdečnějšímu poděkování všem
podporovatelům,
partnerům
a
pomocníkům za příjemnou spolupráci
a jejich angažmá, které zajišťuje
pokračování Fóra.
První v této řadě jsou naši dlouholetí
podporovatelé: Koordinační centrum
česko-německých výměn mládeže
Tandem,
Česko-německý
fond
budoucnosti, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Děkujeme za
spolupráci i za trpělivost nejen při
administrativní pomoci projektům a
Fóru.
Dále bychom chtěli poděkovat i všem
dalším institucím, které podpořily
projekty
jednotlivých
pracovních
skupin i Fórum jako takové, nejen
finančně: Tandemu Plzeň, který mimo
jiné umožnil náš coachingový víkend,
Goethe-Institutu Praha, který je nám
opakovaně
milým
hostitelem
a
v letošním roce byl i partnerem
projektu pracovní skupiny Camp, a
Collegiu
Bohemicu,
které
nám
velkoryse poskytlo své prostory pro
uskutečnění závěrečné prezentace a
zároveň nás podpořilo při její přípravě.
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Bez dobrovolné činnosti nositelských
spolků by bylo Fórum nemyslitelné.
Jmenovitě se jedná o bývalé a
současná předsednictva spolků, která
doprovázela sedmé funkční období. Za
německý spolek Freunde des Deutschtschechischen Jugendforums e.V. jde
o Annu Theobald, Annu-Lenu Klatt,
Angelinu Wanzl a Jonase Sauera, kteří
byli v březnu 2013 vystřídáni Xeniou
Vyhnalek, Lisou Schurrer a Anjou
Jakob; na české straně za Českoněmecké fórum mládeže o. s. o Alici
Frýbovou, Barboru Nechanickou, Jana
Macháče, Veroniku Lachnitovou, Šárku
Navrátilovou a Danielu Fouskovou.

V neposlední řadě patří velké díky i
Franzisce Stölzel, která okořenila dvě
naše
plenární
setkání
svým
pedagogickým umem, tlumočníkům,
umožňujícím jazykové dorozumění,
všem referentům, kteří inspirovali
nejen pracovní skupiny, i mentorům
pracovních skupin, kteří znamenali
velkou
podporu
při
realizaci
jednotlivých projektů.
Das Deutsch-tschechische Jugendforum
verdankt seine Existenz nicht nur
seinen
engagierten
Mitgliedern,
sondern auch einer ganze Reihe von
Förderern und Partnern sowie dem
ehrenamtlichen
Engagement
derjenigen ehemaligen Mitglieder des
Jugendforums, die sich nach ihrer
Amtszeit in den Trägervereinen für eine
Fortsetzung des Projektes einsetzen.
Getreu dem Motto „Das Beste kommt
zum Schluss“ soll hier Raum sein,

um sich bei allen Förderern, Partnern
und Helfern für die angenehme
Zusammenarbeit und ihr Engagement,
welches
den
Fortbestand
des
Jugendforums
sichert,
auf
das
Herzlichste zu bedanken.

Dabei sind an erster Stelle unsere
dauerhaften Förderer zu nennen: Das
Koordinierungszentrum
deutschtschechischer
Jugendaustausch
Tandem, der Deutsch-tschechische
Zukunftsfonds und das Ministerium
für Schulwesen, Jugend und Sport der
Tschechischen Republik. Vielen Dank
an alle Mitarbeiter für ihre anhaltende
Kooperationsbereitschaft und Geduld
nicht nur bei der administrativen
Begleitung der Projekte und des
Forums.
Weiterhin möchten wir uns bei allen
anderen Institutionen bedanken, die
die
Projekte
der
einzelnen
Arbeitsgruppen bzw. das JuFo im
Ganzen nicht nur finanziell unterstützt
haben: bei Tandem Pilsen, das unter
anderem unser Coachingwochenende
erst möglich gemacht hat, dem
Goethe-Institut
Prag,
das
uns
wiederholt ein angenehmer Gastgeber
und
in
dieser
Amtsperiode
Projektpartner der AG Camp war, und
dem Collegium Bohemicum, dass uns
freundlicherweise die Räumlichkeiten
für unsere Abschlusspräsentation zur
Verfügung gestellt und bei der
Durchführung selbiger mit Rat und Tat
zur Seite gestanden hat.

Ohne das ehrenamtliche Engagement
der
Trägervereine
wäre
das
Jugendforum undenkbar. Namentlich
sind an dieser Stelle die ehemaligen
und aktuellen Vereinsvorstände zu
nennen, die die siebte Amtszeit des
Jugendforums begleitet haben: Für
den deutschen Trägerverein Freunde
des
Deutsch-tschechischen
Jugendforums e.V. sind dies Anne
Theobald, Anna-Lena Klatt, Angelina
Wanzl und Jonas Sauer, die im März
2013 durch Xenia Vyhnalek, Lisa
Schurrer und Anja Jakob regulär
abgelöst wurden; auf tschechischer
Seite für Česko-německé fórum
mládeže o.s. Alice Frýbová, Barbora
Nechanická, Jan Macháč, Veronika
Lachnitová, Šárka Navrátilová und
Daniela Fousková.
Und nicht zuletzt auch vielen Dank an
Franziska Stölzel, die zweien unserer
Plenartreffen mit ihrem pädagogischen
Können erst die richtige Würze
gegeben hat, an unsere Dolmetscher,
die die sprachliche Verständigung erst
möglich gemacht haben, an alle
Referenten,
die
nicht
nur
die
Arbeitsgruppen inhaltlich inspirieren
konnten, und die Mentoren, die den
AGs bei der Realisierung ihrer Projekte
eine große Unterstützung waren.
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Akce | Veranstaltungen
Die Orgateam- und auch andere JufoMitglieder haben die ganze Amtszeit lang
das
Jugendforum
bei
den
unterschiedlichsten
Veranstaltungen
vertreten:
Členové orgatýmu i někteří další členové
Jufa reprezentovali Fórum mládeže
po dobu celého funčního období
na nejrůznějších akcích:

3. 10. 2012 – Tag der Deutschen Einheit
an der Botschaft der BRD in Prag / Den
Německé jednoty na velvyslanectví SRN
v Praze. (Anne, Janík)

5. 10. 2012 – „20 let od podpisů“
na Ministerstvu zahraničních věcí ČR /
/ „20 Jahre seit den Unterzeichnungen“
am
Auslandsministerium
der
Tschechischen Republik (Janík)
2. - 4. 11. 2012 – Výroční konference
Česko-Nemeckého
diskusního
fóra
v Ostravě / Jahreskonferenz des DeuschTschechischen Gesprächsforums (Janík,
Michi, Anne, Bětka, Anička)

27. 11. 2012 – Symposium zum 20.
Jubiläum des deutsch-tschechischen
Nachbarschaftsvertrags am Bayerischen
Kultursministerium
in
München
/
/ Symposium k 20 letému výročí českoněmecké smlouvy o dobrém sousedství
a přátelské spolupráci na Ministerstvu
kultury Bavorska v Mnichově. (Bětka)
28. 11. 2012 – „International Day“ an der
Uni Passau / „International Day“ na
Univerzitě v Passově (CzechIn)
30. 12. 2012 – Treffen mit Herr Stefan
Schmid vom Sozialreferat der Deutschen
Botschaft in Prag / Setkání s panem
Stefanem Schmidem ze sociálního
referátu Velvyslanectví SRN v Praze
(Anne)
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9. - 11. 4. 2013 – MOE-Konferenz zur
Sozialpolitik in Leipzig / Konference zemí
střední a východní Evropy k sociální
politice v Lipsku (Bětka)

1. 3. 2013 – Bohemistentag in Berlin /
/ Konference Bohemistů v Berlíně (Anne)
10. 4. 2013 – Setkání rady ČeskoNěmeckého diskusního fóra v Praze /
/ Sitzung des Beirats des DeutschTschechischen Gesprächsforums in Prag
(Anne)

23. 4. 2013 – Konference XV. Štiřínské
rozhovory – Inovací a kreativitou ke
konkurenceschopnosti / Konferenz XV.
Štiříner Gespräche – Mit Inovation und
Kreativität zur Konkurenzfähigkeit (Janík)
7. 5. 2013 – Diskuze na hospodářská
témata při příležitosti státní návštěvy
německého ministra průmyslu Philippa
Rösslera v Praze / Wirtschaftsgespräch
während
des
Staatsbesuchs
des
deutschen Wirtschaftsministers Philipp
Rössler in Prag (Michi)

14. 5. 2013 – Feier anlässlich des 15.
Jubiläums des Deutsch-tschechischen
Zukunftsfonds in Berlin / Oslavy 15.
výročí existence Česko-německého fondu
budoucnosti v Berlíně (Anne, Jan)
24. 6. 2013 - Oslavy 15. výročí existence
Česko-německého fondu budoucnosti v
Praze / Feier anlässlich des 15.
Jubiläums des Deutsch-tschechischen
Zukunftsfonds in Prag (Janík)
9. - 10. 7. 2013 – Vocatium Bildungsmesse
Hof
/
Veletrh
vzdělávacích
a
volnočasových organizací pro mládež
v Hofu (Janík, Arne von CzechIn)
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